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Sammendrag 

Denne oppgaven handler om avisen Folk og Land (1952-2003), miljøet rundt den og deres 

forhold til nynazismen i Norge i perioden mellom 1975 og 1986. Folk og Land arbeidet 

gjennom hele sin levetid for historisk rehabilitering av de landssvikdømte og for legitimering 

av Nasjonal Samlings fascistiske prosjekt. Gjennom en kvalitativ analyse av kildematerialet 

stiller oppgaven spørsmål ved hvordan de tidligere NS-medlemmene i miljøet håndterte 

fremveksten av den første nynazistbevegelsen av betydning her til lands, en bevegelse som 

sprang ut av Folk og Land og som konsoliderte seg i organisasjonen Norsk Front (1975). Som 

en følge av ulike tilnærminger til både nynazistenes og sitt eget politiske prosjekt, oppsto det 

store interne spenninger i miljøet. Oppgavens problemstillinger søker å identifisere disse 

spenningene, belyse forholdet mellom ny- og gammelnazistene, samt nyansere fremstillingen 

av miljøet rundt avisen som en homogen gruppe. Videre utforskes Folk og Lands rolle som 

meningsbærer for de politiske ideene som eksisterte i miljøet, og avisens ideologiske utrykk 

settes opp mot den moderne etterkrigsfascismen. I det som kan karakteriseres som en 

brytningstid, klarte ikke miljøet som undersøkes å opptre enhetlig, og det fremsto som fanget 

mellom sin egen ideologiske overbevisning og samfunnets knusende dom over alt de sto for.
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Å skrive masteroppgave i historie har, til tross for frustrasjonen, stresset og slitet det har ført 

med seg, vært en fornøyelse og et privilegium. Når det to år lange arbeidet med denne 
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Det er mange som må takkes: Først og fremst vil jeg takke min veileder Øystein 

Sørensen for verdifulle innspill, interessante samtaler og kyndig veiledning gjennom hele 

prosjektet. Videre vil jeg takke Tor Bach, Terje Emberland og Bergljot Østring for hyggelige 

og informative møter, og Vidar Øverland på Riksarkivet for hjelp med nytt kildemateriale.  

Jeg vil også rette en stor takk til Andreas og Carl Petter som har lest gjennom og 
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1 Innledning 

Denne masteroppgaven handler om avisen Folk og Land (1952-2003), miljøet som omga den, 

og deres forhold til nynazismen i Norge i perioden mellom 1975 og 1986.
1
 Dette var en 

periode hvor den nynazistiske organisasjonen Norsk Front (1975), som i 1980 endret navn til 

Nasjonalt Folkeparti (heretter NF
2
), gjorde seg gjeldene som den første nynazistbevegelsen av 

nevneverdig art her til lands. For miljøet rund avisen Folk og Land, organet for tidligere 

medlemmer av Nasjonal Samling (NS) og frontkjempere med fortid i Waffen-SS, skulle 

fremveksten av denne nynazistbevegelsen føre til uenigheter, interne spenninger og splittelse. 

  I et samfunn hvor nazisme nærmest var synonymt med landssvik, diktatur og 

undertrykkelse klarte ikke miljøet som her skal undersøkes å opptre enhetlig, hverken i 

forholdet til nynazistene, til sin egen fortid eller til sitt eget politiske engasjement.  

1.1 Oppgavens utgangspunkt 

Den første bølgen av norsk nynazisme sprang ut av ungdomsredaksjonen til Folk og Land. I 

1967 opprettet avisen en ungdomsspalte, drevet av en ungdomsredaksjon, for å trekke til seg 

yngre lesere og appellere til ”nasjonal ungdom”.
3
 På bakgrunn av denne ungdomsredaksjonen 

oppsto året etter Nasjonal Ungdomsfylking (NUF, 1968). Dette var det første initiativet til 

organisering blant nynazistene, og forløperen til Norsk Front. 

 Nynazistenes bakgrunn i Folk og Land vitner om en kontinuitet mellom Nasjonal 

Samling og sytti- og åttitallets norske nynazister. Både organisatorisk og ideologisk har ny- 

og gammelnazistene
4
 derfor blitt koblet sammen, og NF-bevegelsen har ofte blitt beskrevet 

som NS’ arvtakere. I riksmediene, blant politikere og meningsmotstandere, og i romaner som 

Jernkorset (1976) av Jon Michelet og Bastionen (1982) av Gert Nygårdshaug, har dette synet 

på forholdet mellom de to generasjonene vært enerådende.
5
 Journalisten Per Bangsund vektla 

også denne koblingen i sin bok Arvtakerne: Nazisme i Norge etter krigen (1984), den lenge 

eneste fremstillingen av den norske nynazistbevegelsen. Et slikt perspektiv har i stor grad blitt 

opprettholdt helt frem til våre dager.  

                                                
1 Folk og Land hadde ingen nyhetsverdi, men vil for enkelhetens skyld likevel omtales som en avis i oppgaven. 
2 Norsk Front skiftet navn til Nasjonalt Folkeparti i 1980, men dette var kun en formalitet og partiet forble 

identisk. I denne oppgaven vil derfor forkortelsen NF brukes om begge partinavnene.  
3 ”For ungdommen”, Folk og Land, nr. 9, 1967, 4. 
4 Begrepet ”gammelnazister” vil av språklige hensyn tidvis brukes om miljøet rundt INO/Folk og Land.  
5 Se ”Ingen tvil om nazi-likhet”, VG 30.5.1975, 7; ”Nynazister bygger NS-parti”, Dagbladet 26.3.1985, 11. 
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 De tidligere NS-medlemmene har på sin side reagert med vantro og fortvilelse over å 

ha blitt satt i sammenheng med nynazistene. I første halvdel av syttitallet hadde nynazistene 

en svært fremtredende rolle i Folk og Land gjennom både ungdomsredaksjonen og senere 

også redaksjonen. Avisen har derfor blitt karakterisert som et ”nyfascistisk opposisjonsorgan” 

i disse årene.
6
 I 1975 fant det imidlertid sted et redaksjonsskifte i avisen. Flere tidligere NS-

medlemmer hadde sett seg lei av nynazistenes fremtoning. Ungdommen ble derfor kastet ut, 

og redaksjonen i Folk og Land ble igjen besatt av personer med bakgrunn fra NS. Avisen 

skulle vende tilbake til sin opprinnelige profil, med mål om å rette opp det negative synet på 

de landsvikdømte. I årene som fulgte etter redaksjonsskiftet ble det derfor ved flere 

anledninger tatt sterk avstand fra både NF, nazisme og vold.     

 Selv om forholdet mellom ny- og gammelnazistene skulle preges av bitterhet og 

konflikt snarere enn harmoni og samarbeid i årene etter redaksjonsskiftet i 1975, har likevel 

den sterke koblingen mellom de to generasjonene blitt opprettholdt i både media og bøker.  

Det er imidlertid gjennomført svært lite forskning på dette området, og informasjonen som har 

kommet frem om forholdet mellom de to generasjonene har til tider vært preget av 

sensasjonsoppslag. Etter mitt skjønn er det derfor behov for å nyansere dette bildet gjennom 

et forskningsarbeid. Lars Preus analyserte riktignok den ideologiske utviklingen innenfor den 

norske nynazistbevegelsen i sin masteroppgave i historie fra 2014.
7
 Her ble den ideologiske 

sammenhengen mellom NF og Nasjonal Samling grundig behandlet. Et tilsvarende studium er 

derimot ikke gjennomført på gammelnazistenes miljø. 

 Dette prosjektet vil gjennom en analyse av Folk og Land, korrespondanse og annet 

kildemateriale bidra til ny kunnskap om forholdet mellom ny- og gammelnazistene, samt 

nyansere synet på miljøet rundt avisen som en homogen gruppe. I møte med fremveksten av 

den første nynazistbevegelsen av nevneverdig art her til lands kom det til store interne 

konflikter innad i gammelnazistenes miljø etter 1975. De interne spenningene som oppsto i 

miljøet vil derfor drøftes i oppgaven. Videre var perioden som gjennomgås en brytningstid 

både for miljøet og avisen, noe oppgavens tittel: ”Folk og Land – kor går du?” 

eksemplifiserer.
8
 Tittelen er hentet fra en artikkel med samme navn av Trygve Engen, en av 

avisens mest energiske skribenter, og viser hvordan avisens utvikling hverken var enhetlig 

eller rettlinjet. 

                                                
6 Hårseth, Espen Olavsson: Folk og Land 1967-75: Fra rehabilitering til nyfascistisk opposisjonsorgan 

(Masteroppgave, Universitetet i Oslo, 2010), 91. 
7 Preus, Lars: Bakover mot det nye Norge: Ideologisk utvikling innen norsk nynazisme 1967-1985 

(Masteroppgave, Universitetet i Oslo, 2014). 
8 Se “«Folk og Land» - kor går du?”, Folk og Land, nr. 10, 1981, 2. 
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1.2 Problemstillinger 

Hvilke interne motsetninger kom til syne i miljøet rundt Folk og Land i møte med 

nynazismen i Norge i perioden mellom 1975 og 1986? Dette er den første av oppgavens totalt 

tre problemstillinger. Misnøye med de unge nynazistene førte til et redaksjonsskifte i avisen i 

1975, men ikke alle gammelnazistene var fornøyd med det. I besvarelsen av dette spørsmålet 

vil det undersøkes både hvilke standpunkt ulike fløyer i miljøet tok til nynazistene og deres 

ideologi, samt de ulike fløyenes forhold til hverandre. 

Hvordan forholdt miljøet rundt avisen Folk og Land seg til nynazismen i denne 

perioden? Dette er oppgavens andre problemstilling. I besvarelsen av dette spørsmålet vil det 

dokumenteres at det ikke var vanntette skott mellom de to generasjonene i perioden, hverken 

privat eller ideologisk. Her er det viktig å påpeke at miljøet rundt avisen var fragmentert, og 

det opptrådte derfor i liten grad enhetlig i møte med nynazismen. Å skille mellom ulike syn 

innad i miljøet er derfor nødvendig. 

Hvilke ideologiske trekk preget Folk og Land i denne perioden? Dette er oppgavens 

tredje problemstilling. De tidligere NS-medlemmene i miljøet hadde i alle år en ambisjon om 

å oppnå sosial, juridisk og historisk rehabilitering gjennom å opplyse den norske 

offentligheten om sin versjon av okkupasjonshistorien, noe som ofte førte til et 

tilbakeskuende fokus. I besvarelsen av dette spørsmålet vil avisens rolle som meningsbærer 

for de fremtidsrettede, politiske ideene som eksisterte i miljøet utforskes. Det er her et poeng 

å sette Folk og Land opp mot den moderne europeiske etterkrigsfascismen.  

I besvarelsen av alle disse tre spørsmålene vil utvikling over tid spille en viktig rolle. 

Både miljøets forhold til nynazistene, de interne motsetningsforholdene og Folk og Lands 

ideologiske uttrykk ble påvirket av ytre så vel som indre omstendigheter. Å spore eventuelle 

endringer på disse tre områdene, og sette dem i sammenheng med aktuelle hendelser, er 

derfor et poeng i oppgaven.  

 Gjennom arbeidet med prosjektet har jeg kommet frem til at det eksisterte en spenning 

i miljøet. På den ene siden var det et ønske om å rehabilitere sin fortid og bli godtatt av 

samfunnet. På den andre siden var det et ønske om å endre Norge politisk, kulturelt og 

moralsk på bakgrunn av de idealer og den ideologi gammelnazistene hadde bekjent seg til i 

sin tid i NS. Denne spenningen internt i miljøet definerer hele perioden som oppgaven tar for 

seg, og vil belyses gjennom de ulike problemstillingene. Miljøet var på mange måter fanget 

mellom sin egen ideologiske overbevisning og samfunnets knusende historiske dom over alt 

de hadde stått for. I møte med fremveksten av en norsk nynazistbevegelse med politiske 
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ambisjoner, som selv hevdet den kjempet for de samme idealene som NS hadde kjempet for, 

kom spenningene til syne. Miljøet klarte ikke å fremstå som én samlet enhet eller å holde fast 

på en konsistent kurs, hverken hva gjaldt forholdet til nynazistene, interne motsetninger eller 

Folk og Lands ideologiske uttrykk. 

1.3 Avgrensninger 

Miljøet som behandles i denne oppgaven besto av tidligere NS-medlemmer, sentrert rundt 

organisasjonen Institutt for Norsk Okkupasjonshistorie (INO, 1975-2003) og avisen Folk og 

Land. INO hadde aksjemajoriteten i avisen gjennom hele perioden, flere personer var aktive i 

begge organisasjonene, og etter at INO tok over driften av avisen i 1979 kan Folk og Land 

regnes som INOs offisielle talerør.
9
 Det taler for å se organisasjonene som to deler av ett 

felles miljø. Innad i dette miljøet fantes det et visst antall aktive personer som gjennom hele 

perioden organiserte og definerte miljøets ansikt utad. Disse personene vil stå i sentrum av 

analysen. Oppgaven tar dermed ikke for seg alle medlemmer av INO eller alle abonnenter av 

Folk og Land, og langt ifra alle tidligere NS-medlemmer. 

 Oppgaven er kronologisk avgrenset til perioden mellom 1975 og årsskiftet 1986/1987. 

Hele året 1986 har dermed vært gjenstand for undersøkelsen. Denne avgrensningen har flere 

årsaker: For det første fant det sted et redaksjonsskifte i Folk og Land i 1975. De aktørene 

som da for første gang tok plass i redaktørstolen forble sentrale gjennom hele perioden 

oppgaven tar for seg. Dette året er derfor et logisk startpunkt. For det andre har Espen 

Olavsson Hårseth i sin masteroppgave i historie fra 2010 behandlet Folk og Land i perioden 

mellom 1967 og 1975. Min oppgave kan derfor sees på som en kronologisk etterfølgelse av 

hans. Årsskiftet 1986/1987 er valgt som sluttpunkt fordi det sent på høsten 1986 fant sted en 

indre strid og et kuppforsøk i avisen. En av medredaktørene, Kjell Blich Schreiner, kritiserte 

redaksjonen i sterke ordelag og brøt ut av avisen for å danne en konkurrerende avis i 

opposisjon til Folk og Land.
10

 Året 1986 skiller seg dermed ut i avisens historie som en 

krystallisering av de spenningene og motsetningene oppgaven søker å belyse.   

 I tillegg samsvarer den valgte perioden med den mest aktive perioden i den første 

bølgen av norsk nynazisme. Etter mye mediefokus ble nynazistenes parti Norsk Front stiftet i 

1975. Dette innledet en tiårsperiode med en relativt organisert nynazistbevegelse i Norge. Mot 

                                                
9 Se “INO som utgiver av Folk og Land”, Folk og Land, nr. 1, 1979, 3. Avisens linje var også i stor grad 

sammenfallende med INOs virksomhet mellom 1975 og 1979. Hårseth, Folk og Land 1967-75, 91. 
10 Se 3.5 Ny Jord. Nr. 8, 1986 var det siste hvor Kjell Blich Schreiner sto oppført som medredaktør. Han 

returnerte som redaktør i Folk og Land fra nr. 1, 1997 og frem til siste nummer i 2003. 
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midten av åttitallet forlot flere sentrale aktører miljøet, aktivitetsnivået sank drastisk og NF 

var nærmest ikke-eksisterende i siste halvdel av åttitallet. Partiet ble ikke offisielt ble lagt ned 

før i 1991, men nynazistene bekreftet selv nedgangen og beskrev i 1989 sine siste tre 

landsmøter som “en parodi” på hva det tidligere hadde vært.
11

 Det er et poeng i oppgaven å 

belyse hvordan gammelnazistene forholdt seg til nynazistene i NF. En forlengelse av perioden 

var derfor ikke relevant i denne sammenhengen. Ettersom det nynazistiske miljøet utviklet 

seg til å bli en rasistisk og voldelig subkultur på begynnelsen av nittitallet, opphørte også mer 

eller mindre all kontakt mellom generasjonene.
12

 

 Som det fremkommer av problemstillingene er oppgaven tematisk avgrenset til miljøet 

rundt INO og Folk og Land, deres forhold til nynazismen i Norge, de interne motsetningene 

som kom til syne i miljøet, samt deres ideologi slik den kom til uttrykk i avisen. Oppgaven 

fokuserer med andre ord både på miljøet og dets konflikter og motsetninger slik de fremsto 

organisatorisk, og dets ideologiske trekk. Dette innebefatter derimot ikke et fokus på 

organisasjonene som sådan. Økonomiske spørsmål vil derfor i liten grad behandles.  

Videre er stoff som utelukkende er historisk tilbakeskuende, med noen unntak, utelatt 

fra analysen. Folk og Lands store mengde artikler om okkupasjonstiden og de ulike historiske, 

juridiske og folkerettslige argumentene for hvorfor landssvikoppgjøret burde regnes som 

ugyldig faller dermed utenfor oppgavens rammer. Det samme gjør den omfattende litteraturen 

de tidligere NS-medlemmene har produsert i etterkrigstiden. Fokuset vil hovedsakelig ligge 

på de samtids- og fremtidsrettede elementene i miljøet. Nynazistenes synsvinkel utforskes kun 

i den grad det er relevant for oppgaven, og er ikke gjenstand for undersøkelse i seg selv. 

1.4 Kort om oppgavens struktur 

Denne oppgaven er organisert tematisk. Dette er gjort for å tydeliggjøre kildematerialets 

kvalitative innhold. Det er et poeng i oppgaven å trekke ut og belyse hva miljøet produserte 

av tematisk relevant stoff, både i form av intern korrespondanse og offentlige artikler i Folk 

og Land. Fordi materialet innenfor samme tematiske avgrensning ofte er spredt ut over et 

relativt langt tidsrom ville en kronologisk inndeling av stoffet vært uoversiktlig og lite 

                                                
11 “Referat fra Nasjonalt Folkepartis niende landsmøte 1. april 1989”, NF-Nytt: Patrioten, nr. 3, 1989, 3-4. Se 

også “Nasjonalt Folkeparti oppløst”, NF-Nytt: Patrioten, nr. 4, 1991, 6-7. 
12 Dette miljøet betegnes gjerne som den andre bølgen av norsk nynazisme. Miljøet var voldelig, fragmentert og 

manglet én felles ideologisk plattform. Boot Boys markerte seg her som en av de mest aktive grupperingene. 

Fangen, Katrine: En bok om nynazister (Oslo: Universitetsforlaget, 2001), 78-80, 159, 172, 189-202; Lunde, 

Henrik: Aller ytterst: De rasistiske grupperinger i dagens Norge (Oslo: Antirasistisk Senter, 1993), 29-32.  
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fruktbar med tanke på den tematiske analysen. Kronologien er likevel så langt det lar seg 

gjøre forsøkt bevart innad i de ulike kapitlene. 

 Kapittel 2 tar for seg redaksjonsskiftet i 1975, de umiddelbare årsakene bak bruddet og 

de ulike versjonene av hva som faktisk hendte. Kapittel 3 tar for seg uenighetene rundt Folk 

og Lands redaksjonelle linje, og hvilke interne konflikter som kom til syne i miljøet som en 

følge av disse stridighetene. I begge disse to kapitlene vil oppgavens første problemstilling 

besvares, selv om spørsmålet behandles mer utførlig i kapittel 3. Kapittel 4 ser på forholdet 

mellom gammel- og nynazister i perioden. Her vil oppgavens andre problemstilling belyses. 

Kapitlene 5 og 6 tar for seg Folk og Lands rolle som meningsbærer. De fokuserer på 

henholdsvis den ideologiske arven fra NS, og meningsinnhold som kan knyttes til fascistiske 

strømninger i etterkrigstiden. Disse to kapitlene vil besvare oppgavens tredje problemstilling. 

Oppgaven er med andre ord grovt inndelt i to. De tre første empiriske kapitlene tar for seg den 

realhistoriske utviklingen, mens de to siste tar for seg Folk og Lands ideologiske uttrykk.    

1.5 Historisk bakgrunn 

Den 24. oktober 1945 ble Vidkun Quisling henrettet for landssvik på Akershus festning i 

Oslo. Det markerte et endelig punktum for Nasjonal Samlings fascistiske prosjekt. Etter 5 års 

okkupasjon var det et folkekrav at kollaboratørene måtte straffes hardt og at et rettsoppgjør 

måtte gripe dypt. Dette var viktig for å markere en klar overgang fra diktatur til demokrati.
13

 

Det påfølgende landssvikoppgjøret ble derfor omfattende. Landssvikanordningen av 

1944 hadde allerede gjort det klart, med tilbakevirkende kraft, at medlemskap i NS etter 9. 

april 1940 var å ha ytet fienden rettsstridig bistand og kunne regnes som landssvik. Norge ble 

dermed det eneste landet i Europa som definerte medlemskap i samarbeidspartiet som 

kriminelt i seg selv.
14

 Totalt ble over 92 000 enkeltsaker behandlet, og omlag 46 000 

nordmenn ble ilagt straff for sine gjerninger under krigen.
15

 Dette innebar at 10-15 prosent av 

Norges daværende befolkning ble berørt, og landssvikoppgjøret ble det mest omfattende 

krigsoppgjøret i Vest-Europa noensinne.
16

 I tillegg kom et dyptgripende sosialt oppgjør som 

fant sted på alle samfunnsnivåer. 

                                                
13 Dahl, Hans Fredrik: “Innledning: Oppgjøret som rystet Norge” i Et rettferdig oppgjør? Rettsoppgjøret i Norge 

etter 1945, redigert av Hans Fredrik Dahl og Øystein Sørensen (Oslo: Pax Forlag, 2004), 12.     
14 Ibid., 13, 15-16. 
15 Ibid., 226; Andenæs, Johannes: Det vanskelige oppgjøret: Rettsoppgjøret etter okkupasjonen (Oslo: Tanum-

Nordli A/S, 1979), 165. 
16 Hagen, Ingerid: Oppgjørets time: Om landsviksoppgjørets skyggesider (Oslo: Spartacus Forlag, 2014), 8. 
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 Blant tidligere NS-medlemmer ble landssvikoppgjøret oppfattet som rettsstridig og 

svært urettferdig. Det ble derfor raskt gjort flere forsøk på å opprette organisasjoner som 

skulle arbeide for de landssvikdømtes sak. Forbundet for Sosial Oppreisning (heretter 

Forbundet) ble stiftet i 1949, og skulle bli den viktigste organisasjonen for tidligere NS-

medlemmer i dette arbeidet.
17

 Forbundet appellerte til alle som følte “trang til å vaske av seg 

den urettferdige beskyldning for å ha sveket sitt land og sine landsmenn”, og skulle arbeide 

for juridisk-historisk rehabilitering og sosial og økonomisk gjenreisning for tidligere NS-

medlemmer.
18

 Spesielt viktig var det å kjempe mot det forhatte landssvikstempelet.
19

 

Sentralt i dette arbeidet sto avisen Folk og Land, de tidligere NS-medlemmenes 

uoffisielle talerør. Avisen kom ut for første gang i 1952 og var en etterfølger av de to avisene 

Skolenytt (1947-1948) og 8. Mai (1948-1952).
20

 Artikler om okkupasjonstiden og kritikk av 

landssvikoppgjøret tok opp mest spalteplass, men små oppslag om utenlandske meningsfeller, 

politiske debatter og en ny spalte om frontkjemperne vitnet om en økende politisering av 

avisen utover på femtitallet.
21

 Formelt hadde ikke Folk og Land noen tilknytning til 

Forbundet, men de nære personlige forbindelsene mellom de to organisasjonene var åpenbare. 

Kombinasjonen av rollen som et organ for tidligere NS-medlemmers rehabiliteringsarbeid og 

for stadig mer radikale politiske NS-standpunkter lot seg ikke lett forene, noe som førte til 

interne konflikter i avisen.
22

 For flertallet av de tidligere NS-medlemmene var det tvert imot 

et poeng å nedtone den ideologiske siden av okkupasjonstiden. Resultatet ble at antall 

abonnenter sank drastisk i siste halvdel av femtitallet.
23

 

 Den mest radikale kretsen rund Folk og Land lot seg derimot ikke stanse av 

tilbakegangen, og fortsatte arbeidet med å realisere sine politiske ambisjoner. Kontakten med 

utenlandske meningsfeller ble pleiet, og opinionen i Norge ble forsøkt påvirket gjennom Folk 

og Lands spalter. Sentrale personer i dette arbeidet var Orvar Sæther og spesielt Odd Melsom. 

De hadde begge bakgrunn fra viktige stillinger i NS under okkupasjonen. Sæther hadde vært 

stabssjef i Rikshirden og leder av Norges Lærersamband, mens Melsom hadde vært sentral i 

                                                
17 Øvsthus, Georg: Dom og oppreisning: Tidligere NS-medlemmers kritikk av landssvikoppgjøret og deres 

organiserte forsøk på å oppnå sosial rehabilitering (Hovedoppgave, Universitetet i Bergen, 1972), 7. 
18 “Redegjørelse fra Forbundet for Sosial Oppreisning”, 8. Mai, nr. 34, 1950, 3-4. 
19 Maksimalt 10 prosent av de tidligere NS-medlemmene støttet imidlertid opp om Forbundet, og det ble aldri en 

reell hjelpeorganisasjon. På sekstitallet skiftet derfor fokuset over til å etablere en ny okkupasjonshistorie hvor 

de tidligere NS-medlemmenes syn skulle komme tydelig frem. Øvsthus, Dom og oppreisning, 13, 25, 94. 
20 Skolenytt ble startet av den tidligere læreren Nils Vikdal i Kristiansund som et organ for de som hadde vært 

medlemmer av det NS-kontrollerte Lærersambandet under krigen. Hårseth, Folk og Land 1967-75, 8. 
21 Bangsund, Per: Arvtakerne: Nazisme i Norge etter krigen (Oslo: Pax, 1984), 71. 
22 Hårseth, Folk og Land 1967-75, 11. 
23 Bangsund, Arvtakerne, 72. 
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den kommissariske Landsorganisasjonen (LO) fra 1941 og redaktør for NS-avisen Fritt 

Folk.
24

 Ingen av dem hadde gitt opp sine politiske ambisjoner i 1945.
25

 

Rundt Melsom og Sæther dannet det seg utover på sekstitallet en gruppe med 

ungdommer som selv ikke hadde opplevd krigen, men som lot seg inspirere av NS’ 

tankegods. Dette var personer som senere skulle bli svært sentrale figurer i utviklingen av den 

første bølgen av norsk nynazisme. Melsom, som mellom 1958 og 1973 var redaktør i Folk og 

Land sammen med Alexander Lange, inviterte ungdommene inn i avisen.
26

 På grunn av det 

synkende antallet abonnenter, håpet Melsom at en omlegging av avisens profil i retning av 

ungdommen ville øke opplaget igjen. I 1967 ble det derfor opprettet en egen 

ungdomsredaksjon og en ungdomsspalte hvor “nasjonal ungdom” skulle kunne slippe til med 

“et avvikende syn” og møtes til “diskusjon om fremtidens veier”.
27

 Her fikk en liten gruppe 

unge menn boltre seg relativt fritt og skrive om det de brant for. 

Ungdomsredaksjonen hadde i motsetning til de tidligere NS-medlemmene blikket 

rettet fremover, og agiterte i ungdomsspalten for kamp mot den rådende eliten, mot 

kommunismen, dekadansen i samfunnet og for en fascistisk vekkelse i Europa.
28

 Dette var et 

brudd med flertallet i miljøet rundt Folk og Land, som anså at avisens hovedoppgave var å 

arbeide for rehabilitering og rettferdighet for de landssvikdømte. Flere av gammelnazistene 

var derfor kritiske til den nye redaksjonelle linjen. Odd Melsom støttet likevel ungdommens 

idealisme og nytenkning.
29

  

I 1968 ble Nasjonal Ungdomsfylking (NUF) dannet med basis i ungdomsredaksjonen i 

et forsøk på å få politisk gjennomslag for de tankene som ble fremmet i ungdomsspalten i 

Folk og Land. I de første årene var NUF ikke mer enn en studiesirkel å regne. Med sin 

radikale og kompromissløse fremtoning klarte de likevel å rekruttere ungdommer fra flere 

høyreekstreme miljøer inn i de nynazistiske rekkene.
30

 I NUFs egne publikasjoner, og i 

ungdomsspalten i Folk og Land, ble det fremmet en nynazistisk ideologi som var preget av 

                                                
24 Norsk Krigsleksikon 1940-45, redigert av Hans Fredrik Dahl, et al. (Oslo: J. W. Cappelen Forlag A/S, 1995), 
s.v. ”Melsom, Odd Erling”, 268; s.v. ”Sæther, Orvar”, 411. 
25 Målet var en “nordisk samling” i én felles nordisk organisasjon. Spesielt viktig i dette arbeidet var kontakten 

med Nordiska Rikspartiet (NRP) i Sverige, en av Nordens største nasjonalsosialistiske bevegelser i 

etterkrigstiden. Lööw, Heléne: Nazismen i Sverige 1924-1979: pionjärerna, partierna, propagandan 

(Stockholm: Ordfront, 2004), 193; Bangsund, Arvtakerne, 78-82. 
26 Alexander Lange var tidligere frontkjemper og hadde under okkupasjonen arbeidet som politifullmektig i 

Trondheim. Se “Anders Lange er død”, Folk og Land, nr. 4, 1984, 3. 
27 “For ungdommen”, Folk og Land, nr. 9, 1967, 4. 
28 Preus, Bakover mot det nye Norge, 19-20. 
29 Ibid., 20. 
30 Bangsund, Arvtakerne, 123. 



9 

 

den tyske nazismen, av antisemittisme, raselære og pangermanisme.
31

 Lektor Olav Hoaas fra 

Stokmarknes ble raskt pekt ut av pressen som bevegelsens leder, etter at hans skrift Ny 

nasjonal politikk (1968) ble sendt ut sammen med pressemeldingen om NUFs stiftelse.
32

 De 

sentrale initiativtakerne holdt likevel til i Oslo og det nynazistiske miljøet skulle også i alle år 

hovedsakelig være sentrert på Østlandet.
33

 

Tidlig på syttitallet dukket Erik Blücher fra Moss opp i nynazistmiljøet. Han tok over 

ledervervet i NUF og aktivitetsnivået økte. Blücher hadde stor tro på bruken av propaganda, 

noe som skulle prege bevegelsen i årevis. Det ble hengt opp plakater og delt ut flyveblader 

med nynazistiske slagord over hele landet. Etter at NUF gikk inn i studentpolitikken og 

begynte å delta på møter i Det norske Studentersamfunn (DNS), kom det til flere voldelige 

konfrontasjoner med den delen av studentmiljøet som var tilknyttet AKP (m-l).
34

 29. mai 

1975 stilte Blücher og flere andre lederskikkelser i NUF også opp til debatt i NRK-

programmet “På sparket”. Dette gjorde for alvor bevegelsen kjent for den norske 

befolkningen, medlemsmassen økte og det dukket opp flere lokallag rundt omkring i landet.
35

 

Samtidig som NUF vokste overlot Odd Melsom redaktørstolen i Folk og Land til 

nynazistene sommeren 1973. Odd Isachsen gikk inn som redaktør og Erik Rune Hansen, en 

kjent skikkelse i det norske nynazistiske landskapet de neste tiårene, ble redaksjonssekretær. 

Senere kom også Olav Hoaas inn i redaksjonen. Fremtidsoptimismen var stor: “Vi aner en ny 

nasjonal oppstandelse – et anslag mot de menn og det regimet, som har underslått vår 

nasjonale arv og fornektet vår identitet som folk.”
36

 Den nye redaksjonen mente Folk og Land 

og NUF var norske uttrykk for “den gryende nasjonale idealisme” som var i ferd med å bryte 

igjennom hos ungdom i hele Norden.
37

 Avisen fikk med dette en klar politisk profil og NUFs 

ideologi fikk en stor del av spalteplassen. Nynazistene satte med andre ord et tydelig preg på 

Folk og Land i perioden mellom 1967 og 1975. 

Erik Blücher var også i full gang med forberedelsene til å realisere et politisk parti 

som ifølge ham selv ville fremstå som “det eneste naturlige alternativ for alle anti-

                                                
31 Preus, Bakover mot det nye Norge, 21-25. 
32 “Han vil danne nytt politisk parti”, VG, 8.4.1969, 7. 
33 Preus, Bakover mot det nye Norge, 6, 17. Se også “Nasjonal Ungdomsfylkning på nært hold: En presentasjon 

av nyskapningen innen norsk politikk”, Folk og Land, nr. 24, 1968, 5, 21-22. 
34 Konflikten gikk så langt at NUF ble utestengt fra DNS’ talerstol. Rett etter vedtaket ble fattet ble det imidlertid 

ringt inn en anonym bombetrussel og Chateu Neuf i Oslo måtte evakueres. Hvem som sto bak innringningen er 

fremdeles usikkert. Se “Ny-nazister bak bombetruslene?”, Dagbladet 3.3.1975, 22. 
35 NUF hevdet selv de hadde 700 medlemmer i 1974, noe som må regnes som en overdrivelse. Likevel hadde de 

opparbeidet seg en landsdekkende medlemsmasse. Se Preus, Bakover mot det nye Norge, 7. 
36 Sitatet er hentet fra “En ny generasjon nasjonalister”, Folk og Land, nr. 11, 1973, 5. 
37 Ibid. 
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kommunistiske, nasjonalsinnede og sosialt innstilte nordmenn”.
38

 10. oktober 1975 ble Norsk 

Front (NF) stiftet av lederskapet i NUF som samtidig ble nedlagt.
39

 Med det var Norges første 

nynazistiske parti et faktum.  

Blant gammelnazistene var det delte meninger om nynazistenes fremmarsj. Det store 

flertallet i miljøet var høyst sannsynlig kritiske til NUF, og ønsket ikke å ha noe med dem å 

gjøre. For de tidligere NS-medlemmene og for Forbundet, som ga ut Folk og Land frem til 

1975, var det helt avgjørende å distansere seg fra den tyske nazismen, fremheve NS’ norske 

linje, og på den måten kvitte seg med landssvikstempelet. Poenget var å vise at det man hadde 

gjort som medlemmer av NS hadde man gjort for Norges, og ikke for Nazi-Tysklands beste. 

For mange var derfor utviklingen i Folk og Land under nynazistene vanskelig å godta, og 

avisen forsvant uten forvarsel våren 1975. Da den dukket opp igjen samme høst var det med 

en ny redaksjon og en ny redaksjonell linje. Nynazistene var blitt presset ut. 

1.6 Eksisterende litteratur 

Forskningen på Nasjonal Samling, okkupasjonshistorien og det påfølgende rettsoppgjøret har 

resultert i en svært omfattende litteratur. Det samme kan ikke sies om forskningen på hverken 

de tidligere NS-medlemmenes organisering i etterkrigstiden eller den norske nynazismen.

 Flere tidligere NS-medlemmer, frontkjempere og NS-barn har skrevet memoarer som i 

noen grad nevner organiseringsarbeidet, men denne litteraturen er hovedsakelig konsentrert 

rundt okkupasjonstiden.
40

 Georg Øvsthus’ hovedoppgave fra 1972 var lenge det eneste 

forskningsarbeidet på feltet. Øvsthus tok for seg de tidligere NS-medlemmenes organiserte 

forsøk på å oppnå sosial rehabilitering etter rettsoppgjøret, hovedsakelig gjennom Forbundet. 

I 2010 leverte riktignok Espen O. Hårseth, som tidligere nevnt, en masteroppgave i historie 

ved Universitetet i Oslo som tok for seg avisen Folk og Land mellom 1967 og 1975. I 

oppgaven beskriver Hårseth hvordan nynazistene kom inn i redaksjonen og endret avisen til 

det som han karakteriserer som et nyfascistisk opposisjonsorgan.
41

 Oppgaven tar dermed for 

seg forholdet mellom gammel- og nynazistene, noe som har gjort den verdifull for dette 

prosjektet. 

                                                
38 “Partidannelse”, NUF-Bulletin, nr. 1-4, 1975, 15. 
39 Bangsund, Arvtakerne, 156. 
40 For en oversikt se Larsen, Stein Ugelvik: “De skriver om seg selv: Frontkjemperne, NS-medlemmene og NS-

barna. Dokumentarlitteraturen om dem på 'den gale siden'.” i Nazismen og norsk litteratur, redigert av Bjarte 

Birkeland, Atle Kittang, Stein Ugelvik Larsen og Leif Longum (Oslo: Universitetsforlaget, 1995), 195-253. 
41 Hårseth, Folk og Land 1967-75, 97. 
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 Når det gjelder forskningen på norsk nynazisme har den hovedsakelig blitt 

gjennomført innenfor andre fagdisipliner enn historie, spesielt innen sosiologi og kriminologi, 

hvor henholdsvis Katrine Fangen og Tore Bjørgo har vært foregangsfigurer.
42

 I 1994 påpekte 

historiker Øystein Sørensen følgende: “Det eksisterer simpelthen ingen forskning omkring 

dette fenomenet utført av norske historikere.”
43

 Dette er fremdeles situasjonen i dag, med 

unntak av noen få leverte masteroppgaver ved universitetet i Oslo.
44

 Her må særlig Lars 

Preus’ allerede nevnte oppgave fra 2014 trekkes frem som spesielt viktig for mitt prosjekt og 

for forskningen på feltet som sådan. I oppgaven analyserer Preus på en svært grundig måte 

den ideologske utviklingen innen norsk nynazisme i perioden mellom 1967 og 1985. Han 

undersøker både NS’ og utenlandske meningsfellers betydning for bevegelsens ideologi. Også 

her blir forholdet mellom gammel- og nynazistene behandlet, selv om NUF og NF er 

oppgavens fokus. Både når det gjelder tema og tidsavgrensning, plasserer min oppgave seg 

dermed etter Hårsets og parallelt med Preus oppgave. 

 Journalisten Per Bangsund, med sin bok Arvtakerne: Nazisme i Norge etter krigen fra 

1984, står for det kanskje viktigste bidraget til historien om den første bølgen av norsk 

nynazisme. Boken gir en omfattende beskrivelse av fremveksten av NF, deres virke, ideologi 

og deres forhold til gammelnazistene. Bangsund hadde stor innsikt i miljøet, og var som 

journalist i Klassekampen sentral i opprullingen av NF.
45

 Andre journalister har også tatt for 

seg utviklingen av norsk nynazisme og til en viss grad også deres forhold til 

gammelnazistene, men disse har hovedsaklig basert seg på Bangsunds arbeid. Eksempler på 

dette er Øyvind Strømmen i boken Den sorte tråden og Stieg Larsson og Anna-Lena 

Lodenius i oversiktsverket Extremhögern. 

1.7 Kilder og metode 

Hovedkildene for mitt arbeid har vært de aktuelle årgangene av Folk og Land, samt 

korrespondansen innad i miljøet og mellom ulike gammel- og nynazister.  

                                                
42 Bjørgo, Tore: Racist and Right-wing Violence in Scandinavia: Patterns, Perpetrators, Responses (Oslo: Tano 

Aschehaug, 1997); Fangen, En bok om nynazister. 
43 Sørensen, Øystein: “Nyere forskning om norsk nasjonalsosialisme og nynazisme: Et kortfattet riss.” i Nazisme 

og nynazisme. Gammel og ny fascisme og nynazisme i Norden og Europa, foredrag, redigert av Ottar Dahl og 

Øystein Sørensen (Oslo: Historisk institutt, Universitetet i Oslo), 1995, 92. 
44 Foruten Hårseths oppgave, se Øimoen, Christoffer: Nynazisme i Norge og Sverige: Fra partiorganisasjon til 

revolusjon (Masteroppgave, Universitetet i Oslo, 2012); Grimstad, Ingrid Sætheren: Holocaustbenektelse på 

norsk? En studie av Olav Hoaas sitt ideologiske standpunkt (Masteroppgave, Universitetet i Oslo, 2014). 
45 Skjeseth, Alf: Sykle på vatnet: Historia om Klassekampen (Oslo: Samlaget, 2011), 87-89, 105-107. 
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Folk og Land er i sin helhet tilgjengelig digitalt i arkivdatabasen Stiftelsen Norsk 

Okkupasjonshistorie.
46

 De få utgaver som ikke har vært å finne her, er tilgjengelig på 

mikrofilm på Nasjonalbiblioteket. Avisen fungerte, i tillegg til møter og ulike arrangementer, 

som det viktigste bindeleddet mellom tidligere NS-medlemmer i etterkrigstiden og den ble 

distribuert over hele landet. Opplaget er vanskelig å fastlå nøyaktig, men antall betalende 

abonnenter skal ha ligget på om lag 1000 rundt 1980, i tillegg til at avisen ble sendt ut gratis 

til et tilsvarende antall personer redaksjonen mente kunne ha nytte av å lese den.
47

 Den ble 

med andre ord lest av en relativt liten del av det totale antallet tidligere NS-medlemmer. Etter 

1975 ble Folk og Land utgitt som en åttesiders månedsavis med ti eller elleve nummer i året. 

Nynazistenes publikasjoner, hovedsakelig Attakk og Nasjonalisten, har blitt brukt for å 

få et innblikk i deres syn på miljøet rundt Institutt for Norsk Okkupasjonshistorie (INO) og 

Folk og Land. Disse publikasjonene er tilgjengelige på Nasjonalbiblioteket sammen med NF-

Nytt: Patrioten og Erik Rune Hansens Gjallarhorn. Denne samlingen er dessverre ikke 

komplett, noe en må være seg bevisst i vurderingen av kildematerialet.
48

 

I tillegg har utvalgte bøker og publikasjoner som enten ble omtalt i Folk og Land, eller 

som ble skrevet av personer med tilknytning til avisen, blitt undersøkt for å dokumentere og 

få en økt forståelse for hvilke ideer som eksisterte i miljøet i denne perioden. Disse har vært å 

finne på Riksarkivet, på Universitetsbiblioteket og i ulike antikvariater. Til slutt har aviser 

som Aftenposten og Verdens Gang (VG) blitt brukt for å underbygge opplysninger i 

kildematerialet og litteraturen der det har vært mulig. Disse er tilgjengelige i databaser på nett. 

Andre hovedkilder i arbeidet har vært arkivet etter Institutt for Norsk 

Okkupasjonshistorie, som blant annet inneholder mye om organisasjonen Folk og Land A/S, 

samt arkivene etter Bjørn Østring og Knut Baardseth, to sentrale skikkelser i INOs historie. I 

tillegg har jeg benyttet meg av et tilleggsmateriale til INOs arkiv som enda ikke er tatt inn i 

samlingen.
49

 Arkivet etter Rolf Ingebrigtsen (Alfa bibliotek) er gjennomgått, men kun 

benyttet ved én anledning. Alt dette kildematerialet befinner seg på Riksarkivet i Oslo. Det 

består av brev, møtedokumenter, protokoller og annet materialet som gir et innblikk i interne 

prosesser og vurderinger i miljøet rundt INO og Folk og Land. En del korrespondanse med 

ulike nynazister er også bevart her, noe som har gjort materiale nyttig for mitt arbeid.   

                                                
46 Se http://www.sno.no/. Da INO ble lagt ned i 2003 overtok Stiftelsen Norsk Okkupasjonshistorie arbeidet.  
47 Se Brev fra Bjørn Østring til Kåre Haugerud 15.2.1981. PA 1267 Bjørn Østring. Serie: Fq – Personer, 

alfabetisk ordnet. Eske: L0019 Personer INO. Mappe: 0006 Folk og Land. I de beste årene kan avisen ha hatt et 

opplag på 6-7000 på det meste. Se Norsk Krigsleksikon 1940-45, s.v. ”Folk og Land”, 112-113. 
48 Lars Preus har anslått at det mangler ca. 20 nummer av Nasjonalisten. Preus, Bakover mot det nye Norge, 13. 
49 Det aktuelle tillegget ble avlevert til Riksarkivet ved Sigurd Sørlie den 26.11.2014. Materialets eier var Knut 

Flovik Thoresen. Det skal ha tilhørt INOs siste formann Helge Sæther og ble samlet inn av Ralph Fossum. 



13 

 

 Et åpenbart problem med disse kildene er imidlertid at materialet er samlet inn og 

ordnet av aktørene selv. Dette er en begrensning for oppgaven. Miljøet som her undersøkes 

har gjennom hele etterkrigstiden vært svært påpasselige med hvordan de har blitt fremstilt. 

Dette har ført til at fakta åpenbart har blitt fordreid ved flere anledninger, noe en må anta har 

vært bevisst. I et intervju med Dag og Tid i 2004 uttalte for eksempel Kjell Blich Schreiner, 

Folk og Lands siste redaktør, følgende: “Nynazistene har prøvd å få innlegg inn i Folk og 

Land, men me har aldri teke dei inn.”
50

 Som det vil fremgå av oppgaven er dette ikke riktig. 

Videre har Bjørn Østring, hvis etterlatte arkivmateriale har vært viktig for denne oppgaven, i 

ettertid konsekvent fremstilt sin egen innsats som frontkjemper under krigen som utelukkende 

nasjonalistisk fundert, noe senere studier har tilbakevist.
51

 Fordi aktørene selv har vært i 

besittelse av arkivmaterialet over lang tid, er det med andre ord grunn til å tro at hele eller 

deler av det har blitt ryddet opp i for å fremstille miljøet i et så godt lys som mulig for 

ettertiden. En må derfor være åpen for at det totale bildet ville sett annerledes ut om dette ikke 

var tilfellet.  

 Videre har det vært et poeng i arbeidet å sammenligne den interne korrespondansen 

med miljøets ansikt utad slik det kom til uttrykk gjennom Folk og Land. Som oppgaven vil 

vise var det ikke alltid samsvar mellom det som ble skrevet internt og det som ble skrevet i 

avisen, spesielt hva gjaldt kontakten mellom ulike aktører i miljøet og nynazistene.       

   Folk og Land må regnes som en kollektiv kilde. Historiker Edvard Bull d.e. beskriver 

denne typen kilder som “frembragt av en større eller mindre gruppe av personer, hvor den 

enkeltes andel i frembringelsen bare i liten grad lar sig særskilt bestemme”.
52

 En rekke ulike 

personer bidro med artikler til hver utgivelse av avisen og redaksjonen oppfordret også 

leserne til å sende inn tekster.
53

 Til tross for kildens kollektive status må en likevel ikke 

overdrive antallet bidragsytere per nummer. Hver utgivelse inneholdt anslagsvis bidrag fra ti 

tilsynelatende ulike skribenter, hvorav en stor andel var anonyme. Svært mange manglet også 

underskrift. Dette gjør det vanskelig å bestemme antallet bidragsytere, spesielt fordi det er 

sannsynlig at flere av de tilbakevendende signaturene ble skrevet av samme person.
54

    

                                                
50 Sitatet er hentet fra “Frontkjempar for alltid”, Dag og Tid, nr. 18, 30.4.2004, 10. 
51 Se for eksempel Bryne, Arvid: Vi sloss for Norge: Frontkjemper og motstandsmann – fiender i krig, venner i 

fred. (Oslo: J. W. Cappellens Forlag AS, 2007), 11; “I realiteten var Østring blant dem som mest uforbeholdent 

sluttet opp om SS’ storgermanske visjon.” Sitatet er hentet fra Sørlie, Sigurd. Solkors eller Hakekors: Nordmenn 

i Waffen-SS 1941-1945 (Oslo: Dreyers Forlag, 2015), 289. 
52 Bull, Edvard d.e.: “Den moderne pressen som historisk kilde”, Scandia: Tidsskrift för historisk forskning, 

Band II, 1929, 1-2. 
53 “Om oss selv”, Folk og Land, nr. 13, 1975, 3. 
54 Se fotnote 102 side 25. 
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 Å identifisere Folk og Lands redaksjonelle linje eller dens “offisielle ståsted” er 

åpenbart problematisk når en regner avisen som en kollektiv kilde. Vanligvis vil lederen i en 

avis danne utgangspunkt for en slik vurdering. I Folk og Land var det to ledere i hvert 

nummer, men disse bar ofte mer preg av å være ordinære artikler enn redaksjonelle 

kommentarer. Likevel mener jeg at lederne, redaksjonens haler på forskjellige artikler, samt 

de bidragene som ikke var underskrevet, og som jeg av den grunn regner som redaksjonelle, 

til sammen gir et godt inntrykk av redaksjonens synspunkter i perioden. Hvilke artikler av 

andre skribenter redaksjonen valgte å trykke har også vært med på å underbygge dette 

inntrykket. 

 I forbindelse med arbeidet med oppgaven har det blitt gjennomført en kvalitativ 

analyse av kildene. Dette innebærer en teksttolkning hvor forholdet mellom teksten, 

opphavspersonen og konteksten blir vektlagt.
55

 Ved å gjennomgå samtlige artikler i de 

aktuelle årgangene av Folk og Land sammen med den interne korrespondansen som har vært 

tilgjengelig i arkivene har jeg videre opparbeidet meg en god oversikt over kildegrunnlagets 

kvalitative innhold. For å oppnå en helhetlig forståelse av kildene har en hermeneutisk 

metodisk tilnærming i denne sammenhengen vært behjelpelig.
56

  

  Som et alternativ til en kvalitativ analyse kunne en kvantitativ tilnærming til stoffet 

blitt benyttet. Dette ville for eksempel gitt innsikt i forholdet mellom antallet fremtidsrettede 

politiske tekster og antallet tilbakeskuende historiske tekster i Folk og Land. Ved å 

identifisere de mest omtalte emnene ville en kunne danne seg et bilde av hvilke ideologiske 

saker som var mest fremtredende i miljøet. En kombinasjon av disse to metodiske 

tilnærmingene kunne også vært mulig. Når en kvalitativ analyse likevel er valgt er dette fordi 

det er et poeng i oppgaven å dra meningsinnholdet ut av tekstene. Det foreliggende 

kildematerialet er heller ikke så omfattende at det ikke er mulig å danne seg et inntrykk av 

ulike emners hyppighet.   

  Avslutningsvis kan det påpekes at en objektiv og kritisk tilnærming til stoffet har blitt 

forsøkt opprettholdt gjennom analysen av kildematerialet. I møte med synspunkter som 

oppfattes som svært provoserende av majoriteten i samfunnet kan dette være utfordrende. 

Miljøet vi lever i påvirker oss, og i rollen som objektiv forsker er det derfor viktig å være 

bevisst sine egne holdninger og erkjenne sin forutinntatthet i arbeidet med kildene.
57

 

                                                
55 Kjeldstadli, Knut: Fortida er ikke hva den en gang var: En innføring i historiefaget (Oslo, 

Universitetsforlaget, 2010), 184-186.  
56 Myhre, Jan Eivind: Historie: En introduksjon til grunnlagsproblemer (Oslo: Pax Forlag, 2014), 18-29. 
57 Ibid., 52; Dahl, Ottar: Grunntrekk i historieforskningens metodelære (Oslo: Universitetsforlaget, 1980), 129. 
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1.8 Generell teori om fascisme og nyfascisme 

Oppgavens vinkling medfører et ønske om å sette miljøets ideologiske uttrykk slik det ble 

fremmet i Folk og Land opp mot en bredere fascistisk kontekst i etterkrigstidens Europa. 

Espen O. Hårseth gjorde dette i sin masteroppgave, og konkluderte med at Folk og Land i 

økende grad ble påvirket av nyfascistiske strømninger i perioden mellom 1967 og 1975.
58

 For 

mitt prosjekt er det derfor relevant å benytte meg av det samme teoretiske rammeverket for å 

kunne vurdere om miljøet som her undersøkes lot seg påvirke av fascismens utvikling i 

etterkrigstiden, og i hvilken grad redaksjonsskiftet i 1975 representerer et relevant ideologisk 

skille i avisens historie. 

Begrepet fascisme har blitt definert i ulike former, av uttallige akademikere.
59

 I denne 

oppgaven vil jeg legge til grunn historiker Roger Griffins klassiske definisjon av generisk 

fascisme. Han fremstår som den største autoriteten på feltet. I korthet går Griffins teori ut på 

at fascismen i sin essens er et uttrykk for en palingenetisk ultranasjonalisme.
60

 Her er ordet 

palingenetisk det definerende elementet.
61

 Det viser til en idé om en gjenfødelse etter en 

periode med forfall gjennom en revolusjonær omveltning og en revitalisering av nasjonen, 

kulturen og samfunnet. Ifølge Griffin er derfor eksistensen av en gjenfødelsesmyte et 

fellestrekk i alle fascistiske bevegelser, også i Nasjonal Samling. 

 Nyfascismen har antatt mange ulike former etter 1945, inkludert det brede fenomenet 

omtalt som nynazisme. Disse formene har på hver sin måte forsøkt å tilpasse seg en 

samfunnssituasjon hvor den fascistiske ideologi er totalt diskreditert, og hvor forutsetningene 

for en massemobilisering av befolkningen gjennom retoriske henvisninger til rasisme eller 

nasjonalisme er fundamentalt forskjellige fra det de var i mellomkrigstiden. Nyfascismen har 

derfor i stor grad vært preget av organisatorisk kompleksitet og ideologisk heterogenitet.
62

 

 Ifølge Griffin er det likevel mulig å spore to tilbakevendende trekk ved nyfascismen i 

etterkrigstidens Europa: Internasjonalisering og metapolitisering.
63

 Internasjonaliseringen har 

preget nyfascismen både organisatorisk og ideologisk. En konsekvens av den manglende 

                                                
58 Hårseth, Folk og Land 1967-75, 97. 
59 For en oversikt dette arbeidet se Payne, Stanley G.: A History of Fascism 1914-1945 (Madison: University of 

Wisconsin Press, 1995), 3-19; Griffin, Roger: The Nature of Fascism (London: Routledge, 1993), 1-55.  
60 Griffins definisjon: “Fascism is a genus of political ideology whose mythic core in its various permutations is 

a palingenetic form of populist ultranationalism.” Griffin, The Nature of Fascism, 26. 
61 Ordet palingenesis er sammensatt av de greske ordene palin (igjen) og genesis (skapelse, opprinnelse). 
62 Payne, Stanley G.: “Historical Fascism and the Radical Right”, i Journal of Contemporary History, vol. 35, nr. 

1, (2000), 118; Griffin, The Nature of Fascism, 170. 
63 Griffin, Roger: “Interregnum or endgame? The radical right in the ‘post-fascist’ era”, Journal of Political 

Ideologies 5, no. 2, (2000), 163. 
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oppslutningen har vært en økt tilknytning mellom nyfascistiske bevegelser på tvers av 

landegrenser. Kontakten har artet seg som alt fra utveksling av propagandamateriell mellom 

mindre grupperinger til etablering av overnasjonale fascistiske organisasjoner. Tilsvarende 

har den ideologiske utviklingen vært preget av at de nasjonalistiske strømningene, som var 

sentrale i mellomkrigstidens fascistiske bevegelser, har blitt nedtonet. Dette til fordel for 

enten et paneuropeisk samlingsideal, eller som en idé om en universell nazisme i én felles 

global rasekrig.
64

 Internasjonaliseringen av ideologien har ført til at den tyske nazismens 

inndeling og rangering av ulike folkeslag etter rasekarakteristikker, har blitt avløst av en mer 

universell forståelse av den hvite rases overlegenhet.
65

 

 Det andre tilbakevendende trekket Griffin peker på ved den moderne nyfascismen er 

en økt metapolitisering av ideologien. Med dette menes det at kampen for ideene i stor grad 

har tatt over for det tradisjonelle, aktivistiske partipolitiske arbeidet, i en tid hvor fascismen 

ikke har oppnådd støtte i de brede lag av befolkningen. Gjennom fremveksten av en rekke 

systemkritiske tidsskrifter og diskusjonsforum har dette skiftet i fokus mot metapolitikkens 

sfære kommet til syne i Europa. For mitt prosjekt fremstår nyfascismens forsøk på å 

rehabilitere nazismen gjennom holocaustbenektelse her som særlig sentralt.
66

  

 Som det vil fremgå av oppgaven var ikke miljøet som undersøkes i nevneverdig grad 

preget av internasjonalisme og metapolitisering. For å knytte miljøet an til etterkrigstidens 

nyfascistiske strømninger er derfor begrepet ”nostalgisk fascisme” i dette prosjektets kontekst 

mer relevant. Roger Griffin har introdusert begrepet for å beskrive organisasjoner som henter 

sin inspirasjon fra fascistiske bevegelser som var aktive i tiden før og under andre 

verdenskrig.
67

 Miljøets nære tilknytning til NS’ ideologiske univers gjør det derfor interessant 

å vurdere dette begrepets relevans.   

                                                
64 Denne paneuropeiske samlingen skal tjene som bolverk mot den skadelige bolsjevismen og amerikanismen, en 

eurofascistisk idé som for øvrig kan spores tilbake til Mussolini i mellomkrigstiden. Ibid., 166-167. Se også 

Griffin, Roger: “Europe for the Europeans: Fascist Myths of the European New Order 1922-1992.” i A Fascist 

Century: Essays by Roger Griffin, redigert av Matthew Feldman (Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2008), 140.  
65 Griffin, “Interregnum or endgame? The radical right in the ‘post-fascist’ era”, 167. 
66 Disse fascistiske strømningene kan ofte anta akademiske og svært sofistikerte former, noe den franskbaserte 

tenketanken Nouvelle Droite er det fremste eksempelet på. Ibid., 169-170. 
67 Griffin, The Nature of Fascism, 163-164. 
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2 Redaksjonsskiftet i 1975 

Sommeren 1975 ble Folk og Lands årlige ferie usedvanlig lang, og uten forvarsel forsvant 

avisen i flere måneder. Nummer 12 gikk ut i juni, men i stedet for å returnere som vanlig i 

august lot nummer 13 vente på seg helt til november. Årsaken til dette lange avbrekket i 

utgivelser var et redaksjonsskifte i avisen. Hele den gamle redaksjonen med Odd Isachsen 

som redaktør og Erik Rune Hansen som redaksjonssekretær var blitt skiftet ut, og Rolf 

Christiansen gikk inn som ny ansvarlig redaktør, assistert av en redaksjonskomité. 

Hva var årsaken til denne utskiftningen? Av ytre årsaker var presset fra mediene i 

kjølvannet av nynazistenes egen oppførsel den viktigste. Blant de tidligere NS-medlemmene 

var det også misnøye med avisens redaksjonelle linje under Isachsens ledelse. Avisen hadde i 

tillegg store økonomiske problemer.
68

 Dette var de viktigste indre årsakene til bruddet. 

Kombinasjonen av disse indre og ytre årsakene førte til slutt frem til redaksjonsskiftet i Folk 

og Land i 1975. Målet var å bedre økonomien og ikke minst bringe avisen tilbake til sitt 

opprinnelige formål: et talerør for landssvikdømte og tidligere NS-medlemmer.  

2.1 En upopulær tilknytning 

Av de ytre årsakene til redaksjonsskiftet var nynazistenes egen aktivitet den klart viktigste. 

Våren 1975 var Nasjonal Ungdomsfylking (NUF) i medvind. Stadig oftere kunne man derfor 

lese om “nazister” i mediene, til de tidligere NS-medlemmenes store forargelse.
69

  

Mediefokuset førte til at nynazistenes ideologi kom tydeligere frem i dagen. Mens de 

siste forberedelsene til lanseringen av Norsk Front (NF) ble gjort, initierte Erik Blücher i 

tillegg til en debatt om raselære i Aftenposten sommeren 1975. Dette må en anta var et 

kalkulert trekk som hadde nær sammenheng med den forestående partistiftelsen.
70

 I et innlegg 

utdypet Blücher de synspunktene som hadde kommet frem i “På sparket” to uker tidligere. 

Han trakk frem flere forskere han mente hadde slått fast at “det eksisterer arvebestemte, 

psykiske nivåforskjeller mellom rasene, og at et folks kulturelle nivå er avhengig av dets 

biologiske sammensetning”.
71

 Ved å henvise til autoriteter og vitenskapelige resultatet søkte 

                                                
68 “Om oss selv”, Folk og Land nr. 13, 1975, 3. 
69 Bangsund, Arvtakerne, 148-149. 
70 Preus, Bakover mot det nye Norge, 29. 
71 “Demokratisk nasjonalisme: Vår politiske plattform”, Aftenposten 12.6.1975 Aftenutgaven, 4.  De anerkjente 

forskerne som ble nevnt var Konrad Lorentz, William Schockley, Arthur Jensen og Hans Jürgen Eysenck. Jensen 

og Eysenck hadde i sin forskning innen psykologi hevdet at menneskers intelligens i stor grad er bestemt av arv 

og i liten grad blir påvirket av miljø. Dette ble raskt plukket opp og brukt av rasister og tilhengere av raselære.    
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Blücher å legitimere raselæren uten å bli stemplet som nazist eller rasist. I innlegget var han 

også helt klar på at NUF hverken var nazister eller støttet nazistenes behandling av jødene.  

Til tross for Blüchers forsøk på å gjøre NUFs idégrunnlag spiselig for Aftenpostens 

lesere, ble innlegget ikke stående uimotsagt. Flere akademikere diskrediterte argumentasjonen 

hans i debatten som fulgte.
72

 Saken fikk dermed mye oppmerksomhet. Bare noen uker 

tidligere hadde det også blitt mye medieoppstyr da lektor Olav Hoaas, en sentral ideolog for 

NUF og redaksjonsmedarbeider i Folk og Land, kom med klart antisemittiske uttalelser og 

betvilte eksistensen av nazistenes gasskamre i et intervju med VG.
73

 At Blücher valgte å gå ut 

offentlig på dette tidspunktet, med et så åpenlyst raseideologisk stoff, førte til at koblingen 

mellom NUF og nazismen ble om mulig enda mer åpenbar.  

Å fremholde NS’ norske linje var som nevnt et viktig poeng for de tidligere NS-

medlemmene. Noe av det som ble oppfattet som mest urettferdig ved landssvikoppgjøret var 

nettopp å bli satt i samme bås som nazistene. En offentlig debatt om raselære ga derimot 

åpenbare konnotasjoner til den tyske nazismen og brakte nok en gang samarbeidet mellom NS 

og okkupasjonsmakten frem i lyset, om enn mer indirekte enn tidligere. I en reportasje i 

etterkant av nynazistenes opptreden i NRK ble det for eksempel trukket en klar linje mellom 

NUF og den tyske nazismen. Man kunne lese at: “[d]et måtte virke som et voldsomt 

tilbakeslag at nazistiske ideer på ny har slått rot i Norge, spesielt for dem som gjennomlevet 

Nazi-Tysklands okkupasjon av vårt land og det senere oppgjør med landsforræderne.”
74

 Slike 

koblinger mellom NS, Nazi-Tyskland og nynazistene var vanlige i media, noe som både var 

ubehagelig og skadelig for arbeidet med historisk rehabilitering. 

2.2 Intern kritikk av den redaksjonelle linjen 

Forbundet for Sosial Oppreisning ble på nyåret i 1975 erstattet av Institutt for Norsk 

Okkupasjonshistorie (INO).
75

 Det ble presisert for leserne av Folk og Land at avisen ville bli 

benyttet som INOs meddelelsesorgan, men at de unge hadde full redaksjonell frihet og at INO 

kun tok ansvaret for de artikler som var undertegnet med instituttets navn.
76

  

                                                
72 Se antropolog Jerry Skrobak-Kaczynksis og humanbiolog Harald Olsens innlegg “Rase-nonsens”, Aftenposten 

7.7.1975 Aftenutgaven, 4; Blüchers svar “Resultatene av raseforskningen”, Aftenposten 6.8.1975 Aftenutgaven, 

4; lege Bjørn Øverbyes “Blücher, rase-teoriene og nasjonal selvgodhet”, Aftenposten 21.6.1975 Aftenutgaven, 4; 

og arkeolog Christian Kellers “Raser, kulturelt nivå – og menneskeverd”, Aftenposten 9.8.1975 Aftenutgaven, 4. 
73 Se “Gasskamrene bare oppspinn”, VG 29.5.1975, 15. 
74 “Ekstremister til høyre åpent frem”, Aftenposten 7.6.1975 Morgenutgaven, 17. 
75 INO kan regnes som Forbundets etterfølger til tross for de to organisasjonenes ulikhet i navn. 
76 “Nu må alle krefter samles”, Folk og Land nr. 3, 1975, 1, 7. 
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Ut fra det foreliggende kildematerialet er det rimelig å anta at relativt få i miljøet rundt 

Forbundet og senere INO støttet den ideologiske glidningen i Folk og Land mellom 1967 og 

1975. I løpet av disse årene gikk avisen fra å fokusere på landssvikoppgjøret og de tidligere 

NS-medlemmenes sak til å bli et nyfascistisk opposisjonsorgan med en klar politisk agenda.
77

 

Dette brøt med det mange anså som avisens oppgave, uavhengig av hvilke artikler INO 

undertegnet. Å kvitte seg med landssvikstempelet ble oppfattet som langt viktigere enn å 

engasjere seg i dagens politiske diskusjoner. Forbundet, INO og Folk og Land var viktige 

verktøy i dette arbeidet. Flere lesere som følte at avisens tone i disse årene skadet deres sak, 

sendte derfor inn klager til styret. 

I noen tilfeller ble også lesere så provosert av det som kom på trykk at de sa opp sitt 

abonnement i protest. Trofaste lesere som hadde abonnert i årevis forlot avisen på grunn av 

endringen av avisens profil. En av dem skrev: “Jeg har hatt Folk og Land fra starten, og hvert 

år betalt romslig. Men å følge med i den reaksjonære konservatisme som bladet nå ledes etter, 

det kan jeg ikke.”
78

 Ut fra et ideologisk perspektiv er det tydelig at Folk og Lands 

redaksjonelle linje var på kollisjonskurs med en stor del av avisens abonnenter. 

Å hevde at de ikke hadde noen tilknytning til nynazistene var heller ikke enkelt for 

miljøet rundt avisen, til tross for at flere var svært uenige i den redaksjonelle linjen som ble 

ført. Koblingen mellom nynazistene og Folk og Land var helt åpenbar for alle som åpnet 

avisen. Over lederen i hver utgivelse sto redaksjonen oppført, og fra 1973 hadde Odd Isachsen 

og Erik Rune Hansen stått oppført som henholdsvis redaktør og redaksjonssekretær. Begge 

var kjente nynazister for den norske offentligheten, og hadde vanket i avisens lokaler i flere 

år.
79

 I tillegg sto den tidligere omtalte Olav Hoaas oppført som redaksjonsmedarbeider. Han 

hadde vært offentlig kjent for sine nynazistiske standpunkter i flere år.
80

  

En må kunne anta at mange følte et sterkt ubehag ved offentlig å bli satt i sammenheng 

med nynazister, diskusjoner om raselære og bombetrusler, samtidig som det forhatte 

landssvikstempelet fremdeles hang over dem. Dette var en av hovedårsakene til at sentrale 

personer i miljøet rundt Folk og Land så seg nødt til å skifte ut redaksjonen og legge om 

avisens redaksjonelle linje i 1975. 

                                                
77 Hårseth, Folk og Land 1967-75, 94-99. 
78 Brev fra Gjert Valsø til INO 20.10.1973. PA 1193 Institutt for Norsk Okkupasjonshistorie. Serie: I Avisen 

Folk og Land 1944-1986. Eske: L0001 Folk og Land. Mappe: Korrespondanse, alfabetisk ordnet A-Å, 1944-

1986. 
79 Bangsund, Arvtakerne, 90, 98. 
80 “Han vil danne nytt politisk parti”, VG, 8.4.1969, 7. 
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Det ville ha svekket linken mellom NUF og miljøet dersom noen tidligere NS-

medlemmer hadde tatt avstand fra nynazistene og deres ideologi offentlig. Det kan være flere 

årsaker til at dette ikke skjedde. For det første ville det ha vært en belastende prosess for de 

involverte. Til tross for de tre årtiene som hadde gått siden okkupasjonen var forestillingen 

om “landsforræderne” fremdeles til stede i det norske folk.
81

 Det er derfor ikke vanskelig å se 

for seg at eventuelle innlegg fra tidligere NS-medlemmer kunne blitt møtt med skarpe 

motinnlegg som rippet opp i gamle sår ved å henvise til kollaborasjon og landssvik. 

For det andre kan det stilles spørsmål ved om NUF i noen grad faktisk appellerte til de 

tidligere NS-medlemmene i miljøet rundt Folk og Land. Det er liten tvil om at mange ble støtt 

av den voldelige og provoserende fremgangsmåten til nynazistene, men det betyr ikke 

nødvendigvis at substansen i ideologien, eller deler av den, ble totalt forkastet. Som vi skal se 

senere i oppgaven skulle for eksempel én fløy i miljøet savne avisen slik den fremsto under 

nynazistenes ledelse. Flere i miljøet hadde også vært frivillige i Waffen-SS. Der ble de 

eksponert for, og opplært i, en ideologi som var tuftet på raselære og troen på den nordiske 

rases overlegenhet. I NS var som kjent heller ikke rasespørsmålet fraværende, hverken før 

eller under okkupasjonen.
82

 At tidligere medlemmer av NS på et tidspunkt hadde delt disse 

oppfatningene, helt eller delvis, må man derfor kunne anta. 

I denne sammenhengen er et interessant spørsmål hvorvidt den raselæren NUF 

promoterte, for eksempel gjennom Blüchers debatt i Aftenposten, harmonerte med 

oppfatninger tidligere NS-medlemmer eventuelt hadde i kraft av å ha fulgt Quislings 

ideologiske linje. Lars Preus har i sin masteroppgave sett nærmere på dette spørsmålet. Han 

konkluderte med at selv om rasespørsmålet sto sentralt for NS og Quisling er det ingenting 

som tyder på at nynazistene hentet sin rasetenkning fra norske kilder. Derimot var den tyske 

nazismen, og spesielt den pangermanske tradisjonen med forfatteren Hans F.K. Günther som 

den fremste ideologen, de norske nynazistenes viktigste inspirasjonskilde.
83

 

                                                
81 Det svart-hvite bildet av okkupasjonshistorien som dominerte den offentlige historiedebatten på femti- og 
sekstitallet, med et klart definert motsetningsforhold mellom de ondskapsfulle landssvikerne i NS og de heroiske 

motstandsmennene i hjemmefronten, ble gradvis utfordret på sytti- og åttitallet. Likevel var forestillingen om 

“landsforræderne” i aller høyeste grad fremdeles til stede i det norske samfunnet i 1975. Se Maerz, Susanne: 

“Okkupasjonstidens lange skygger.” i Nytt Norsk Tidsskrift, vol. 4, 2007, 366-372.  
82 Vidkun Quisling delte for eksempel flere av de tyske raseideologenes oppfatninger hva gjaldt raselære og 

skrev blant annet følgende: “[r]asen – menneskets nedarvede fysiske og åndelige konstitusjon – er også til en 

viss grad bærer av en bestemt livsoppfatning.”Quisling, Vidkun: Russland og vi (Oslo: Blix, 1941), 109. 
83 Preus, Bakover mot det nye Norge, 33. Hans F.K. Günther var en av den tyske nasjonalsosialismens viktigste 

raseteoretikere og hans teorier om eugenikk, den nordiske rase og pangermanisme fikk stor betydning for 

Heinrich Himmler og SS’ verdensanskuelse. Se Emberland, Terje og Matthew Kott: Himmlers Norge: 

Nordmenn i det storgermanske prosjekt (Oslo: Aschehoug & Co., 2012), 43-79.  
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Denne ideologiske grenen av nazismen sto sterkt i deler av NS under okkupasjonen. 

Spesielt i organisasjonen Germanske SS Norge, som var den fremste forkjemperen for den 

pangermanske SS-ideologien her til lands, var dette tilfellet. Etter 1942 var imidlertid 

pangermanismen og dens forkjempere på vikende front. De ble i større grad en opposisjonell 

fløy ettersom NS-nasjonalismen fikk et stadig mer anti-tysk preg mot slutten av krigen.
84

 For 

majoriteten av de tidligere NS-medlemmene hadde ikke denne ideologiske grenen vært den 

viktigste, i alle fall ikke mot slutten av krigen. Det er derfor nærliggende å konkludere med at 

kun et mindretall i miljøet støttet den pangermanske ideologien som NUF promoterte. 

Den kanskje viktigste årsaken til at ingen offentlig tok avstand fra NUF i tiden før 

1975 var at de tidligere NS-medlemmenes primære kommunikasjonskanal, Folk og Land, selv 

var inntatt av nynazister. Retorikk av typen; “[a]rtikkelen om «Race-diskrimination» i forrige 

nummer fortjener honnør”, var vanskelig å bortforklare.
85

 Det organet som skulle fremme 

deres sak, der det ville vært mest naturlig å markere en distanse til NUF, var selv blitt et 

nyfascistisk opposisjonsorgan som aktivt støttet NUF og promoterte ideologien de sto for.
86

 

For de mer moderate kreftene i miljøet, kunne det dermed virke som om den eneste 

muligheten var å ta avisen tilbake fra nynazistene. 

2.3 To fløyer utkrystalliserer seg 

Blant de tidligere NS-medlemmene var det i alle år en gruppe mennesker i Oslo som hadde 

den reelle makten i Forbundet og de tyngste eierinteressene i Folk og Land. De fleste av dem 

hadde vært med helt siden oppstarten i 1949. Blant disse personene ble ungdommens interesse 

og engasjement på begynnelsen av syttitallet verdsatt, men mye tyder på at kun et mindretall 

aktivt støttet nynazistene.
87

  

Mot slutten av sekstitallet og i første halvdel av syttitallet beveget nynazistene seg 

stadig lenger vekk fra arbeidet for gammelnazistenes sak og over i aktivt politisk arbeid. De 

politiske skillelinjene innad i miljøet rundt INO og Folk og Land kom dermed tydeligere til 

syne. Hvordan skulle man forholde seg til nynazistene og den politiske kampen de førte? 

Dette var både et ideologisk og et strategisk spørsmål. Flere kunne nok personlig være enige i 

                                                
84 Sørensen, Øystein: Hitler eller Quisling? Ideologiske brytninger i Nasjonal samling 1940-1945 (Oslo: 

Cappelen, 1989), 83, 297-299.  
85 “Fra galleriet: Leserne har ordet”, Folk og Land nr. 5 1975, 6. 
86 Utover våren 1975 inneholdt nesten alle nummer av Folk og Land positiv omtale og reklame for NUF og deres 

ideologi samtidig som bøker med åpenbart nynazistisk innhold ble solgt i “Boktjenesten”. Se for eksempel Folk 

og Land nr. 6, 1975, 1,3,4,6,7.  
87 Bangsund, Arvtakerne, 96. 
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deler av NUFs ideologi, men samtidig ta avstand fra deres metoder og retorikk. Andre kan ha 

avfeid nynazistenes ideologi totalt, eller gitt uttykk for det av sosiale hensyn.  

Det utkrystalliserte seg to ulike fløyer i miljøet som en følge av dette spørsmålet. 

Motsetningsforholdet mellom disse to er et definerende trekk ved perioden, og det ble spesielt 

tydelig som en følge av redaksjonsskiftet i 1975. Kildematerialet tyder på at kun et mindretall 

ønsket å støtte Nasjonal Ungdomsfylking eller Norsk Front aktivt. Blant dem som ikke ønsket 

å kjempe nynazistenes politiske kamp offentlig, var det helt frem til avisen ble lagt ned en 

kjerne bestående av et lite knippe svært aktive personer. Denne kjernen har jeg valgt å 

karakterisere som “den moderate fløyen” i miljøet.  

Den moderate fløyen besto av personer som forgudet Quisling og alt han hadde stått 

for, men som likevel forsøkte å føre en realistisk strategi overfor det norske samfunnet. De 

sosiale kostnadene ved å bli forbundet med NFs ideologi var for store. Mange var nok også 

sterkt uenige i Erik Blüchers budskap. De hadde fremdeles mye de ville fortelle det norske 

folk, men de ønsket ikke at dette skulle drukne i nynazistenes propaganda. Hovedfokuset i 

Folk og Land skulle være arbeidet med den historiske rehabiliteringen av tidligere NS-

medlemmer, og ikke politisk agitasjon. I 1975 kastet derfor sentrale aktører fra den moderate 

fløyen nynazistene ut av avisen og forsøkte siden å holde dem på en armlengdes avstand. 

Samtidig var det et mindretall i miljøet som ønsket å støtte de unge, og som ønsket at 

Folk og Land skulle være en politisk avis og en spydspiss i den revolusjonære kampen for en 

nasjonal oppvåkning i Norge. Denne delen av miljøet kan karakteriseres som “den politiske 

fløyen”. Denne fløyen besto av et lite knippe personer som fremdeles var politisk aktive, og 

som ikke i like stor grad ønsket å tone ned sitt ideologiske engasjement av strategiske hensyn 

til sitt sosiale liv. Det var glidende overganger mellom disse to fløyene, men som resten av 

oppgaven vil vise preget konflikten mellom dem miljøet i årevis. 

2.4 Den moderate fløyens versjon 

Den mest sentrale personen i den moderate fløyen var Bjørn Østring. Han var et fremtredende 

bindeledd mellom tidligere NS-medlemmer og samfunnet for øvrig i tiårene etter 

okkupasjonen. Østring ble med i Nasjonal Samlings Ungdomsfylking (NSUF) allerede i 1933, 

og hadde under okkupasjonen tjenestegjort på Østfronten og vært leder for både NSUF og 

Quislings livgarde. Etter krigen sonet han to år for landssvik.
88

  

                                                
88 Norsk Krigsleksikon 1940-45, s.v. ”Østring, Bjørn”, 459. 
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I miljøet rundt Folk og Land har Østring fått mye av æren for at avisen overlevde de 

vanskelige årene på midten av syttitallet og unngikk nedleggelse, og det er ingen tvil om at 

han var en sentral aktør i omleggingen av avisen. Østring var svært misfornøyd med det som 

sto på trykk i Folk og Land. I 1975 hadde han, ifølge ham selv, ikke abonnert på avisen i lang 

tid grunnet den redaksjonelle linjen som ble ført. Etter at han under et møte med redaktøren i 

Morgenbladet, Christian Christensen, fikk forklart at det som sto i Folk og Land under 

Isachsens ledelse ble oppfattet som et uttrykk for hva de tidligere NS-medlemmene generelt 

sto inne for, bestemte han seg for å gjøre noe.
89

  

Han begynte å abonnere på avisen igjen, og ble, ifølge ham selv, forferdet over det 

“griseriet” han leste: “[S]paltene [var] fulle av tøv og nynazistiske påstander som var en hån 

mot det vi sto for – og står for.”
90

 På et møte hos Alexander Lange, den tidligere 

medredaktøren i avisen, fikk han nok en bekreftelse på at ”noe måtte gjøres” for å sikre at den 

eldre generasjonens sak ble ivaretatt. En rekke ungdommer var til stede på møtet, blant dem 

NUF-formann Erik Blücher. Deres oppførsel provoserte. Ifølge Østring minnet ungdommene 

mest om medlemmer fra Norges Nasjonal-Socialistiske Arbeiderparti (NNSAP).
91

 Dette var 

nok et tegn på at NUF ikke baserte seg på det samme verdigrunnlaget som NS. 

I tillegg til ungdommens holdninger og ideologiske standpunkt, var også avisens 

dårlige økonomi et stort problem. Ifølge Østring var det ingen midler igjen å benytte seg av 

og utgivelsene stoppet derfor opp våren 1975. Hovedgrunnen til dette var, ifølge Østring, at 

en stor del av den gamle generasjonen hadde sagt opp sine abonnementer. Avisens viktigste 

inntektskilde ble dermed kraftig redusert.
92

 På denne tiden var også både ansvarlig redaktør 

Odd Isachsen og redaksjonssekretær Erik Rune Hansen fast ansatt i avisen, noe som 

ytterligere forverret den økonomiske situasjonen.
93

 Summen av disse problemene førte til at 

Østring og noen gamle kampfeller fra NSUF, gikk sammen om å gripe inn og redde avisen.  

                                                
89 Brev fra Bjørn Østring til Knut Baardseth 18.2.1992. PA 1267 Bjørn Østring. Serie: Fp – Norges Nasjonal-

Socialistiske Arbeiderparti(NNSAP), Germanske SS og Nynazisme. Eske: L0001. Mappe: 0002, NNSAP, 

personer. 
90 “Da Folk og Land var på kanten av stupet”, Folk og Land nr. 1, 2002, 11-12. 
91 Brev fra Bjørn Østring til Knut Baardseth 18.2.1992. PA 1267 Bjørn Østring. Serie: Fp – Norges Nasjonal-

Socialistiske Arbeiderparti(NNSAP), Germanske SS og Nynazisme. Eske: L0001. Mappe: 0002, NNSAP, 

personer. NNSAP var en norsk kopi av det tyske NSDAP. Medlemmene gikk gjerne med hakekors på 

jakkeslaget og var ofte involvert i slagsmål med sine meningsmotstandere. Deres avis Fronten kritiserte ofte 

Quisling og NS. Aktivt fra 1933 til 1940. Se Emberland, Terje: Religion og rase: Nyhedenskap og nazisme i 

Norge 1933-1945 (Oslo: Humanist Forlag, 2003), 122-133. 
92 “Da Folk og Land var på kanten av stupet”, Folk og Land nr. 1, 2002, 11-12. 
93 Brev fra Bjørn Østring til Knut Baardseth 18.2.1992. PA 1267 Bjørn Østring. Serie: Fp – Norges Nasjonal-

Socialistiske Arbeiderparti(NNSAP), Germanske SS og Nynazisme. Eske: L0001. Mappe: 0002, NNSAP, 

personer.  
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Et sentralt spørsmål i denne sammenhengen er hvem disse veteranene fra NSUF var. 

På bakgrunn av et intervju med Bjørn Østring, skrev Espen O. Hårseth i sin masteroppgave 

følgende: “Østring ordnet med kontakter og abonnenter og en venn av han skrev det 

redaksjonelle stoffet. […] Helt til avisens siste redaktør Kjell Blich Schreiner overtok 

redaktørstolen i 1997 sto Østring og en venn bak det meste av arbeidet [i] avisen.”
94

  

Denne “vennen” var høyst sannsynlig Einar Rustad. Han hadde blitt med i NSUF 

allerede som 13-åring i 1934. Under krigen hadde han blant annet vært redaktør for bladet 

Nasjonalungdommen og inspektør i NSUF.
95

 Som Østring innrømmet, var de to svært sentrale 

i driften av Folk og Land gjennom mange år. Rustads navn forble likevel skjult for både 

lesere av avisen og medlemmene i INO, noe som vi senere i oppgaven skal se at førte til 

interne konflikter.
96

 Dette var et krav fra Rustads side, sannsynligvis begrunnet i hensynet til 

sin arbeids- og familiesituasjon. Han var så opptatt av å holde sin fortid i NS skjult at han for 

eksempel trakk seg fra å delta i TV-serien I Solkorsets tegn (1981), en dokumentarserie om 

NS hvor flere tidligere medlemmer sto frem, selv om han under intervjuet ble anonymisert.
97

  

Kravet om hemmelighold ble så strengt fulgt opp at Rustads navn, til tross for hans 

store aktivitet, nærmest er fraværende i arkivmaterialet etter Folk og Land og INO. Det 

samme gjelder, med ett unntak, for avisens spalter. Likevel er det mulig å knytte Rustad til 

Folk og Land. For det første gikk Bjørn Østring selv langt i å navngi sin gamle venn og 

redaktørkollega da han skrev en artikkel i forbindelse med Folk og Lands 50-årsjubileum i 

2002: “Jeg viste bladene til Einar R. Og til Jan S. som ble sjokkerte, og sammen gikk vi til 

handling. […] Einar skrev lederne og annet redaksjonelt stoff og jeg begynte en 

frontkjemperspalte.”
98

 Det er all grunn til å tro at det her er snakk om Einar Rustad.  

For det andre sendte Helge M. Sæther, sønn av Orvar Sæther og aktiv i INO gjennom 

flere år, i 1998 et brev til Rustad hvor han takket for hans “enorme og uegennyttige innsats for 

vår sak gjennom desennier”.
99

 Han konkluderte videre med følgende: “Uten dette arbeidet av 

deg og noen få andre, hadde neppe INO og ’Folk og Land’ bestått i dag.”
100

 Dette tyder på at 

                                                
94 Sitatet er hentet fra Hårseth, Folk og Land 1967-75, 100. 
95 Baltzrud, Karen-Margrethe: I lys av solkorset: Historien om en fjernsynsserie: “I solkorsets tegn”, sendt 1981 

(Hovedoppgave, Universitetet i Oslo, 2004), 46. 
96 Se side 42-43. 
97 Baltzrud, I lys av solkorset, 46. 
98 “Da Folk og Land var på kanten av stupet”, Folk og Land nr. 1, 2002, 12. Det har ikke vært mulig å finne ut 

hvem ”Jan S” var, men han skal angivelig ha stått bak den faste spalten “Pernille”. 
99 Brev fra Helge M. Sæther til Einar J. Rustad 26.11.1998. PA 1193 Institutt for Norsk Okkupasjonshistorie – 

tillegg avlevert til Riksarkivet 26.11.2014. Eske: Nr. 6, Undervisningsmateriell 2. v.k. 
100Ibid. 
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Rustad hadde en svært sentral rolle i miljøet, noe som også blir underbygget av annet arbeid 

han var aktiv i.
101

  

For det tredje har det også blitt hevdet fra flere hold at Rustad sto bak mange av de 

faste signaturene i Folk og Land.
102

 Dette passer godt sammen med bildet Østring tegnet av 

Rustad som en sentral skribent. Summen av disse opplyningene gjør at vi med stor 

sannsynlighet kan slå fast at Einar Rustad, sammen med Bjørn Østring, var svært sentral i 

både redaksjonsskiftet i 1975 og i redaksjonsarbeidet i mange år fremover. Gitt denne 

posisjonen i Folk og Land må han også, til tross for sin anonyme tilværelse, regnes som en av 

de mest sentrale aktørene i den moderate fløyen i miljøet. 

Redaksjonen ble tatt over av Østring og Rustad i 1975. Den redaksjonelle linjen ble 

reformert, og det ble innførte en del nye avisspalter. Fersk kapital ble samlet inn og utgiftene 

ble forsøkt redusert så mye som mulig. Da Folk og Land kom på trykk igjen i november ble 

det derfor meddelt at avisen heretter bare ville utkomme månedlig. Det vil si at antall 

utgivelser ble halvert i forhold til tidligere år. Alt arbeid i avisen skulle også være ulønnet og 

utelukkende baseres på frivillig innsats. Etter hvert kom de gamle abonnentene tilbake og 

økonomien ble bedre.
103

 Ifølge Østring hadde da Ralph Fossum, INOs revisor gjennom mange 

år, utarbeidet en helt ny økonomisk plan for avisen som i tiårene som fulgte resulterte i en 

mye bedre økonomisk situasjon.
104

   

 Folk og Lands ideologiske standpunkt i årene frem mot 1975, samt avisens dårlige 

økonomi, var de to viktigste indre årsakene til bruddet i 1975. Dette ble også gjort klart fra 

den nye redaksjonens side. I lederen i det første nummeret etter utskiftningen kunne man lese 

at “de instanser som er ansvarlige for Folk og Land” hadde funnet det nødvendig med “en 

revurdering av bladets redaksjonelle linje og av de praktiske problemene som er forbundet 

                                                
101 Rustad var blant annet sentral i nyutgivelsen av Vidkun Quislings bok Russland og vi i 1996. Se for eksempel 

referat fra styremøte i INO 11.9.1986. PA 1193 Institutt for Norsk Okkupasjonshistorie – tillegg avlevert til 

Riksarkivet 26.11.2014. Ringperm mrk. “INO Historie II”. Rustad deltok også på et møte “mellom de to fronter” 

hjemme hos Ragnar S. Grude 4.3.1982 representert ved han selv, Knut Baardseth, Bjørn Østring og den tidligere 

hjemmefrontlederen og stortingsmannen Erland Asdahl, noe som tyder på at disse tre hadde god kontakt med 

hverandre og var sentrale posisjoner i miljøet. Se “Noen introduksjonsord ved møtet hos R.S. Grude 4. mars 

1982”. Arkivstykke 103712. Stiftelsen Norsk Okkupasjonshistorie. http://www.sno.no/db/index/q:103712 
[Besøkt 22.3.2016]. 
102 Det anti-fascistiske tidsskriftet Monitor har for eksempel hevdet at Einar Rustad skrev under hele syv 

forskjellige pseudonymer. Se ”Arven etter Quisling: Spesialreportasje fra gammelnazistenes mørkeloft”, 

Monitor: Antifascistisk Tidsskrift, nr. 2, 1998, 5. Ole Wilhelm Klüwer, leder av organisasjonen for NS-barn, har 

videre hevdet at Rustad sto bak signaturen Hans Olavsen. Se Klüwer, Ole Wilhelm: “NS-barna: Historien om 

opprettelsen av en gruppe”, 25. Arkivstykke 120115. Stiftelsen Norsk Okkupasjonshistorie. 

http://www.sno.no/files/documents/120115.pdf [Besøkt 22.3.2016]. 
103 “Da Folk og Land var på kanten av stupet”, Folk og Land nr. 1, 2002, 11-12. 
104 Brev fra Bjørn Østring til Knut Baardseth 18.2.1992. PA 1267 Bjørn Østring. Serie: Fp – Norges Nasjonal-

Socialistiske Arbeiderparti(NNSAP), Germanske SS og Nynazisme. Eske: L0001. Mappe: 0002, NNSAP, 

personer.   
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med utgivelsen”.
105

 Videre ble det gjort klart at Folk og Lands hovedoppgave var å være et 

talerør for landssvikdømte og tidligere NS-medlemmer. Denne rollen hadde de yngre kreftene 

i Isachsens redaksjon av naturlige årsaker hatt problemer med å fylle. Derfor ble det slått fast 

at avisen så langt det lot seg gjøre burde redigeres av personer som selv hadde opplevd krigen 

og rettsoppgjøret.
106

 Dette var viktig for å gi et godt og nøyaktig inntrykk av hva som var 

tidligere NS-medlemmers meninger og holdninger. Den nye ansvarlige redaktøren, Rolf 

Christiansen, hadde selv vært kretsfører for NS i Asker og Bærum under okkupasjonen.
107

 

 På lederplass ble det poengtert at både den gamle og den nye redaksjonen var enige i 

at avisen burde redigeres av tidligere NS-medlemmer, og at partene dermed skiltes som 

venner.
108

 De unge ble også takket for innsatsen. Dette var en skjønnmaling av situasjonen og 

det var ingen bred enighet mellom partene angående redaksjonsskiftet. Som vi skal se i neste 

underkapittel fravek nynazistenes syn sterkt fra den versjonen som ble presentert.   

 Østring og den nye redaksjonens versjon av redaksjonsskiftet sto på trykk i Folk og 

Lands nummer i anledning avisens 50-årsjubileum i 2002. Denne versjonen reflekterte 

hvordan den moderate fløyen ønsket å fremstille redaksjonsskiftet. Det er verdt å legge merke 

til forskjellen mellom denne versjonen og den som ble trykket umiddelbart etter at avisen kom 

på trykk igjen høsten 1975. Tonen var markant forskjellig. Der versjonen i 1975 ga inntrykk 

av at redaksjonsskiftet hadde funnet sted etter en enighet partene imellom, ga versjonen fra 

2002 klart uttrykk for at sentrale personer i den eldre generasjonen hadde gått til aksjon og tatt 

over redaksjonen.  

Dette tyder på at man i 1975 ønsket å fremstå som så samlet som mulig. Å fremstå 

som samlet, både utad og innad, var en viktig forutsetning for å kunne påberope seg rollen 

som alle tidligere NS-medlemmers talerør og interesseorgan. Samtidig var det også viktig å 

markere en tydelig avstand fra nynazistene og det stoffet som hadde blitt trykket i avisen de 

siste årene. Dette var en forutsetning for å bli tatt seriøst i samfunnsdebatten, og helt 

nødvendig for å lykkes i arbeidet med å oppnå historisk rehabilitering.  

Folk og Lands offisielle posisjon var preget av dette motsetningsforholdet i 1975. Det 

ble ikke tatt et oppgjør med den tidligere redaksjonelle linjen i avisen, og det nynazistiske 

stoffet som hadde stått på trykk i de foregående årene ble ikke direkte tilbakevist. Mellom 

linjene kunne man imidlertid ane kritikken. Redaksjonen gjorde det helt klart at dens hensikt 

                                                
105 “Om oss selv”, Folk og Land nr. 13, 1975, 3. 
106 Ibid. 
107 “To av våre gode kamerater er gått bort”, Folk og Land nr, 6, 1978, 3. 
108 “Om oss selv”, Folk og Land nr. 13, 1975, 3. 
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var “så godt og nøyaktig som mulig å gi uttrykk for hva som er tidl. NS-folks meninger og 

holdninger i dag”.
109

 Dette var en form for distansering fra mye av det tidligere innholdet i 

avisen. I neste nummer ble det også presisert at hverken INO eller Folk og Land hadde noe 

med nynazistenes nyopprettede parti Norsk Front å gjøre, og at de generelt forholdt seg 

fullstendig nøytrale til alle politiske partier.
110

 

2.5 Nynazistenes versjon 

I Folk og Land ble de unge nynazistenes manglende tilknytning til NS og avisens dårlige 

økonomi fremstilt som de to viktigste årsakene bak redaksjonsskiftet. I tillegg ble utskiftingen 

presentert som et resultat av en enighet mellom partene. I årene som fulgte skulle det vise seg 

at både nynazistene og den politisk aktive fløyen i miljøet var svært uenige i den nye 

redaksjonens versjon av hendelsene i 1975. 

Dette gjaldt for det første synet på den tilsynelatende harmoniske overgangen mellom 

den gamle og den nye redaksjonen. Veteranene Odd Melsom og Trygve Engen, begge aktive i 

den politiske fløyen i miljøet, omtalte for eksempel konsekvent redaksjonsskiftet som 

“palassrevolusjonen”.
111

 I NFs partiavis Attakk ble skiftet karakterisert som “et regelrett kup 

iscenesatt av borgerlige kapitalkrefter”.
112

 At den gamle redaksjonen forlot avisen frivillig er 

derfor lite sannsynlig. Bjørn Østring gikk også langt i å innrømme kuppet flere år senere da 

han beskrev redaksjonsskiftet som at han og Rustad “gikk til handling” og “tok over 

redaksjonen”.
113

 

For det andre var nynazistene heller ikke enige i den nye redaksjonens beskrivelse av 

den økonomiske situasjonen i avisen forut for skiftet. Etter 1975 hevdet den at avisen, som en 

følge av den redaksjonelle linjen under Odd Isachsens ledelse, opplevde en voldsom nedgang 

i antall abonnenter, en “bunnskrapet kasse” og til slutt full utgivelsesstopp sommeren 1975, 

noe som gjorde et redaksjonsskifte helt nødvendig.
114

 Isachsen mente tvert imot at 

utgivelsesstoppen først og fremst skyldtes mangel på en redaktør, da han selv hadde valgt å 

                                                
109 Ibid. 
110 “INO og «Folk og Land» har ingenting med Norsk Front å gjøre”, Folk og Land nr. 14, 1975, 3. 
111 Brev fra Odd Melsom til styret i INO 6.1.1978. PA 1193 Institutt for Norsk Okkupasjonshistorie. Serie: I 

Folk og Land m. fl., 1944-1986. Eske: L0001 Avisa Folk og Land 1944-1986. Stykke: Korrespondanse m.m., 

alfabetisk ordnet A-Å 1944-1986. Mappe: Korrespondanse m.m. M 1957-1978: “«Folk og Land» - kor går du?”, 

Folk og Land, nr. 10, 1981, 2. 
112 “Redaksjonen svarer”, Attakk nr. 8, 1977, 4. 
113 “Da Folk og Land var på kanten av stupet”, Folk og Land, nr. 1, 2002, 12. Østring har også uttalt: “Vi fikk 

kastet dem som sto bak trykksaken.” Sitatet er hentet fra Bryne, Vi sloss for Norge, 155. 
114 “Med Folk og Land gjennom 30 år!”, Folk og Land, nr. 9, 1981, 6.  
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trekke seg og redaksjonssekretær Erik Rune Hansen ble sagt opp på grunn av den vanskelige 

økonomiske situasjonen.
115

  

Hansen innrømmet på sin side at avisen slet med økonomiske problemer, men avviste 

at dette var et resultat av den redaksjonelle linjen som ble ført etter at han selv og Isachsen tok 

over i 1973. Hansen hevdet at avisens økonomiske problemer først og fremst var et resultat av 

at flere og flere lesere falt fra mot slutten av sekstitallet og i første halvdel av syttitallet som 

en følge av høy alder. I tillegg hadde også både Hansen og Isachsen mottatt lønn for sitt 

redaksjonsarbeid, noe som ytterligere forverret økonomien. At situasjonen ble bedre etter 

redaksjonsskiftet i 1975 skyldtes ifølge Hansen derfor først og fremst at avisen igjen kunne 

engasjere folk som ikke var avhengig av lønn for arbeidet.
116

 

Hansen avviste også forestillingen om at han og resten av de unge var “opprørere” 

som hadde drevet Folk og Land mot ruin.
117

 De unge hadde tvert imot reddet avisen da de tok 

over. Ifølge Hansen hadde abonnementsantallet sunket uke for uke i den siste tiden under Odd 

Melsom og Alexander Langes ledelse. Den eldre garde av tidligere NS-medlemmer, de som 

hadde båret avisen økonomisk gjennom alle år, begynte av naturlige årsaker å falle fra. 

Melsom hadde forsøkt å få inn nye krefter fra de yngste i miljøet som hadde vært aktive i 

NSUF, og som var yngre enn ham selv. Dette hadde ikke fungert. Hensynet til egen familie 

og karriere veide for tungt for mange til at de ønsket å assosieres med avisen.  

Melsom og Lange hadde derfor forsøkt å knytte til seg nye, yngre lesere og 

redaksjonsmedlemmer. Slik mente man at de tidligere NS-medlemmenes synspunkter ville 

kunne spres også utenfor den allerede “frelste” leserkretsen rundt Forbundet og Folk og Land. 

Dette var grunnen til at ungdomsspalten var blitt opprettet i 1967. Da flere yngre lesere kom 

til var Melsom, ifølge Hansen, fornøyd, og overlot avisen frivillig til han og Isachsen i 

1973.
118

 Denne versjonen av historien står i skarp kontrast til den nye redaksjonens 

beskrivelse av Melsom som en som hadde hatt stor tro på ungdommen, men som raskt forsto 

“at det bar galt av sted”.
119

 Hansen følte tvert imot at nynazistene hadde hatt Melsoms støtte 

“gjennom alle år”.
120

   

                                                
115 Hårseth, Folk og Land 1967-75, 77. 
116 “Lite realt av Folk og Land”, Gjallarhorn, nr. 2, 1999, 3-4; Hårseth, Folk og Land 1967-75, 80-83. 
117 “Som andre kamporganer har Folk og Land vært ute i hardt vær. Særlig ille var det helt i begynnelsen av 70-

årene da unge «opprørere» fant vegen til redaksjonen hvor de søkte å peile avisen inn på en helt annen kurs enn 

den Nils Vikdal hadde lagt opp til. Hadde ikke veteraner fra Nasjonal Samling Ungdomsfylkning grepet inn den 

gang, ville det blitt avisens ruin.” Sitatet er hentet fra “La oss spenne buen”, Folk og Land, nr. 6, 1998, 3 
118 “Lite realt av Folk og Land”, Gjallarhorn, nr. 2, 1999, 3-4; Hårseth, Folk og Land 1967-75, 81. 
119 “Med Folk og Land gjennom 30 år!”, Folk og Land, nr. 9, 1981, 6. Se også 4.1 Gamle kjempere, side 50-53. 
120 “Nei Østring! Dette er tøv…..!”, Gjallarhorn, nr. 2, 2002, 32. 
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Dette er et kjernepunkt i forståelsen av de ulike fløyenes fortelling om 

redaksjonsskiftet i 1975. For den moderate fløyen i miljøet, som tok over redaksjonen med 

Østring og Rustad i spissen, var det viktig å skille Melsom og nynazistenes tankegods fra 

hverandre. Dette fordi Odd Melsom var en stor ressurs i arbeidet for de tidligere NS-

medlemmenes historiske rehabilitering. Han hadde vært medredaktør i Folk og Land mellom 

1958 og 1973, og han hadde gitt ut flere bøker som talte deres sak. Boken På nasjonal 

Uriaspost: Nødvendig supplement til okkupasjonshistorien (1975) ble sammen med to av 

Melsoms senere bøker gitt ut av INO selv, og de ble helt frem til nedleggelsen av Folk og 

Land i 2003 fremstilt som uvurderlige standardverkene hva gjaldt NS-medlemmenes eget syn 

på okkupasjonstiden. Melsom ble derfor konsekvent fremstilt som en “trofast kjemper” og 

han ble aldri kritisert offentlig for å ha invitert nynazistene inn i avisen. Dette til tross for at 

han, som vi skal se senere i oppgaven, åpenbart var i opposisjon til redaksjonen og den 

moderate fløyen i miljøet.
121

    

For nynazistene fortonte situasjonen seg motsatt. For dem var det viktig å poengtere at 

de hadde støtte fra “gamle kjempere”, og at de hadde blitt invitert inn i avisen som en del av 

en nasjonal kamp på tvers av generasjonene. I Erik Rune Hansens versjon ble det derfor 

vektlagt at redaksjonsskiftet ikke var et resultat av en konflikt mellom nynazistene og 

Melsom, men mellom INO og den moderate fløyen i miljøet på den ene siden, og Melsom, 

nynazistene og den politisk aktive fløyen i miljøet på den andre. Ifølge Hansen ønsket ikke 

Melsom at de unge bare skulle bidra til at Folk og Land overlevde, han ønsket også arvtakere 

til sitt livslange politiske prosjekt.
122

 

Da ungdommer som bekjente seg til NS’ ideologi begynte å vanke i 

redaksjonslokalene, var Melsom derfor godt fornøyd. Han kunne overlate den politiske 

kampen til ungdommene og selv trekke seg tilbake med sine bokprosjekter, selv om han 

skulle komme til å være en viktig støttespiller for nynazistene helt til han gikk bort i 1978.
123

 

Noen år senere beskrev Hansen Melsoms initiativ på følgende måte: 

 

Han [Melsom] var en uredd mann som så langt i fra hadde gitt opp den politiske kampen. Det 

var ikke nok for ham å drive et nostalgisk menighetsblad – han ønsket seg en ny generasjon 

Folk og Land. Han ville ha arvtakere til den nasjonale og sosiale kampen han hadde via sitt liv 

til.124 

 

                                                
121 Se side 40-43. Se også “To av våre gode kamerater er gått bort”, Folk og Land, nr. 6, 1978, 3. 
122 “Lite realt av Folk og Land”, Gjallarhorn, nr. 2, 1999, 3-4; Hårseth, Folk og Land 1967-75, 82. 
123 Se 4.1 Gamle kjempere, side 50-53. 
124 Sitatet er hentet fra ”Det spirer der vi sådde”, Folk og Land, nr. 9, 1981, 5. 
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Det er grunn til å feste lit til Hansens beskrivelse av konfliktlinjene forut for 

redaksjonsskiftet. Antakelig visste svært få hva som faktisk hadde hendt da redaksjonen ble 

byttet ut, men den nye redaksjonens svartmaling av nynazistenes innsats og skjønnmaling av 

Odd Melsom og Alexander Lange fremstår uansett som unyansert.
125

 At flere unge skulle 

tilknyttes redaksjonen, “med sikte på å gi bladet et bredere nasjonalt grunnlag”
126

, var det for 

eksempel avisens generalforsamling under Melsoms ledelse som hadde bestemt i 1973. 

 Videre var den politiske fløyen i miljøet, som det vil fremkomme av resten av 

oppgaven, stort sett fornøyd med avisen slik den fremsto som et politisk “kamporgan” i årene 

før redaksjonsskiftet. Samtidig skadet Folk og Land under Hansen og Isachsen, som vist i 

delkapittel 2.2, åpenbart INOs rolle som nøytralt historieinstitutt. For de fleste tidligere NS-

medlemmer var tross alt kampen for historisk rehabilitering viktigst.  

Folk og Land og INO delte også lokaler, først på Sagene og deretter på Enerhaugen i 

Oslo. Det er ikke vanskelig å se for seg at konflikter kunne oppstå mellom de ulike fløyene da 

abonnentene falt fra, økonomien ble dårligere, og nynazistenes propaganda fortsatte å 

provosere. Ifølge Hansen spisset konfliktene som førte frem til bruddet seg først til da 

personer fra kretsen rundt Østring og Rustad i INO begynte å sette betingelser og protestere 

mot omtale av nynazistenes egne aktiviteter, uten selv å ta byrden med å stå frem med navn i 

avisen.
127

  

 Erik Rune Hansens og nynazistenes versjon av årsakene bak redaksjonsskiftet i 1975 

fremstår på sin side også som unyansert. De forsøkte ikke på noen måte å sette seg inn i 

hvordan Folk og Land ble oppfattet av andre enn dem selv. Likevel bidrar denne versjonen til 

å nyansere den nye redaksjonens fortelling. For det første vektlegger den at nynazistene ikke 

forlot Folk og Land frivillig. For det andre viser den til at bruddet ikke var et resultat av en 

generasjonskonflikt, men av en intern konflikt i miljøet. Det vil si en konflikt mellom den 

moderate fløyen i miljøet på den ene siden, og den politiske fløyen, som støttet nynazistene, 

på den andre.  

Som resten av oppgaven vil vise fortsatte konflikten mellom disse to fløyene i årevis 

fremover, til tross for at Folk og Land hadde byttet hender. 

 

 

                                                
125 Hårseth, Folk og Land 1967-75, 85. 
126 “Generalforsamling i A/S Folk og Land”, Folk og Land, nr. 5, 1973, 3. 
127 “Lite realt av Folk og Land”, Gjallarhorn, nr. 2, 1999, 3-4; Hårseth, Folk og Land 1967-75, 82. 
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2.6 Sammenfatning: En brå skilsmisse 

Da Folk og Land returnerte med en ny redaksjon i november 1975 var det som resultat av et 

kupp. Selv om få personer var involvert og visste hva som hadde skjedd, og selv om den nye 

redaksjonen forsøkte å fremstille utskiftningen som et resultat av en gjensidig enighet, tyder 

både nynazistenes og Østrings senere versjoner av historien på noe annet.  

Ytre faktorer, i hovedsak nynazistenes offentlige opptredener og mediedekningen de 

førte med seg, la et press på miljøet rundt INO og avisen. For utenforstående ble Folk og 

Land, de tidligere NS-medlemmenes eget talerør, ensbetydende med nynazistisk propaganda. 

Indre og ytre faktorer spilte sammen og forsterket hverandre, noe som førte til intern kritikk 

og sviktende abonnementstall. Sammen med Odd Isachsen og Erik Rune Hansens 

lønnsutgifter førte dette avisen ut i økonomiske vanskeligheter.  

Odd Melsom og Alexander Langes visjon om å sikre avisen både økonomisk og 

politisk ved å invitere en ny generasjon inn i redaksjonsarbeidet på slutten av sekstitallet, kan 

på kort sikt ha reddet Folk og Land ut av en krisesituasjon. Men løsningen var åpenbart ikke 

bærekraftig på lengre sikt. I et samfunn hvor alle referanser til Quisling, NS eller nazisme var 

uløselig knyttet til landssvik, var det ganske enkelt ikke et stort nok marked for den typen 

stoff Folk og Land inneholdt. Dette gjaldt ikke minst etter at Isachsen og Hansen tok over 

redaktørstolen i 1973, og for alvor forvandlet avisen til propagandaorgan for nynazistenes 

politiske kamp. Den eldre garde i miljøet, som i alle år hadde støttet avisen økonomisk 

gjennom abonnement og rause donasjoner, falt fra på grunn av høy alder og misnøye med den 

redaksjonelle linjen. Til tross for at noen yngre lesere kom til, kompenserte ikke dette for det 

økonomiske tapet ved frafallet.
128

 

 De moderate kreftene i miljøet fikk samtidig øynene opp for den negative spiralen 

deres stolte avis var inne i. Nynazistenes retorikk var grovere enn noen kunne godta om en 

ville bli tatt seriøst i det norske samfunnet. Uavhengig av om man delte nynazistenes 

ideologiske synspunkter eller ikke, var det derfor strategisk svært problematisk for hele 

miljøet av tidligere NS-medlemmer rundt INO og Folk og Land at avisen fremsto som den 

gjorde. Det kom stadig strengere krav til redaksjonen fra INO, som satt med aksjemajoriteten. 

Sammen med de økonomiske problemene førte det til utgivelsestopp i juni 1975. Hva som 

foregikk på bakrommet i månedene som fulgte er vanskelig å fastslå. Faktum er likevel at den 

                                                
128 Hårseth, Folk og Land 1967-75, 82. Avisen skulle for øvrig slite økonomisk og være avhengig av donasjoner 

fra leserne i alle år frem til nedleggelsen i 2003. 
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moderate fløyen i miljøet, med Bjørn Østring og Einar Rustad i spissen, gikk seirende ut av 

konflikten, kastet nynazistene ut av avisen, og “tok over” Folk og Land.
129

 

 Selv om mange lesere antakelig stilte seg positive til redaksjonsskiftet, ble denne 

avgjørelsen tvunget igjennom av noen få personer fra den moderate fløyen i miljøet. Det var 

derfor ingen demokratisk prosess som lå til grunn og spørsmålet ble, så vidt kildematerialet 

kan fortelle, aldri forelagt INOs årsmøte. Gitt organisasjonens aksjemajoritet i avisen ville 

dette vært logisk. Det kan derfor stilles spørsmål ved den nye redaksjonens legitimitet. Dette 

kapittelet har også vist hvordan den nye redaksjonen forsøkte å male et glansbilde av 

situasjonen som på noen sentrale punkter fravek sterkt fra både nynazistenes versjon og det 

som høyst sannsynlig faktisk skjedde.  

Som vi skal se i neste kapittel skulle den redaksjonelle linjen den nye redaksjonen la 

opp til etter 1975, samt deres krav om å drive avisen anonymt, bli kraftig kritisert internt i 

årene som fulgte. Her skulle konfliktlinjene gå mellom de to ulike fløyene i miljøet.   

                                                
129 “Da Folk og Land var på kanten av stupet”, Folk og Land, nr. 1, 2002, 12. 
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3 Intern konflikt og splittelse 

Etter at den nye redaksjonen tok over i 1975, var et viktig spørsmål hva slags avis man ønsket 

at Folk og Land skulle være. Skulle avisen være dagsaktuell eller tilbakeskuende? Skulle Folk 

og Land være en arena for fri debatt eller et strengt redigert meningsblad for de tidligere NS-

medlemmene? Misnøyen med ungdommen førte til et brudd i 1975, noe vi allerede har sett at 

ikke alle gammelnazistene stilte seg bak. Da den nye redaksjonen kom på banen med en ny 

redaksjonell linje og en ny måte å drive avisen på, førte det til ytterligere interne konflikter 

mellom den moderate og den politiske fløyen i miljøet. 

 

3.1 Dagsaktuell og politisk? 

Om avisen skulle ta for seg dagsaktuelle politiske temaer og dermed fungere som et talerør 

for tidligere NS-medlemmers syn på dagens politikk, eller om avisen først og fremst skulle 

fokusere på okkupasjonstiden og det påfølgende landssvikoppgjøret, var et spørsmål som 

skulle oppta både lesere og sentrale medlemmer i kretsen rundt avisen i årevis etter 1975.  

På den ene siden sto de som mente det var meningsløst med en avis som ikke var 

aktuell, frittalende og som turte å “bære vår kamp også utad”.
130

 Den politiske fløyen samlet 

seg rundt dette synspunktet med de gamle kjemperne Odd Melsom og Trygve Engen som 

sentrale talsmenn. På den andre siden sto de som mente at avisens formål hovedsakelig burde 

være å bidra til rehabilitering av tidligere NS-medlemmer gjennom kartlegging av 

okkupasjonshistorien, og at det ikke var “dens oppgave å være forum for samfunnsdebatt”.
131

 

De minst politisk engasjerte i den moderate fløyen føyde seg inn her. Den nye redaksjonen 

inntok derimot en mellomposisjon i dette spørsmålet. Den la seg dermed på linje med slik 

avisen hadde kommet til uttrykk før de unge slapp til i 1967.
132

 Dette skulle likevel endre seg, 

og avisen skulle komme til å trykke mindre politisk og dagsaktuelt stoff med årene, spesielt 

etter at Institutt for Norsk Okkupasjonshistorie (INO) tok over som utgiver i 1979. 

 Allerede i første nummer etter redaksjonsskiftet gjorde den nye redaksjonen det klart 

hvilken linje den ønsket å legge seg på. Folk og Lands hovedoppgave skulle være å fungere 

som talerør for tidligere NS-medlemmer. Samtidig ble det presisert at avisen fremdeles ville 

være frittalende: “Tro ikke at vi feigt vil tie om den urett som er overgått og stadig overgår 

                                                
130 “Kamp også utad”, Folk og Land, nr. 8, 1982, 6. 
131 “Rør ikke avisen”, Folk og Land, nr. 10/11, 1982, 2. 
132 Hårseth, Folk og Land 1967-1975, 91. 
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oss, eller at vi vil holde munn om det vi synes er galt i dagens situasjon.”
133

 Det var tydelig at 

den nye redaksjonens intensjon ikke var å redusere avisen til et tilbakeskuende historieblad. 

Den skulle fremdeles være aktuell og ha en samfunnskritisk brodd. For Bjørn Østring var 

dette et viktig poeng. Han mente mange løssalgskunder kjøpte avisen av ren nysgjerrighet, og 

at det derfor var nødvendig å fylle førstesidene med ferskt stoff som vakte interesse. Enten det 

gjaldt nyheter om hva som foregikk i deres egne rekker eller i samfunnet for øvrig måtte det 

være aktuelt. Slik ville avisen kunne tiltrekke seg nye abonnenter, noe som var helt nødvendig 

i den kritiske økonomiske situasjonen avisen befant seg i.
134

  

Redaksjonens intensjon ble fulgt opp, og i løpet av de drøyt tre neste årene kunne man 

finne relativt mye aktuelt stoff i Folk og Lands spalter. En kunne lese om fredsforhandlingene 

i Midtøsten, om amerikansk utenrikspolitikk og om viktigheten av å benytte seg av 

stemmeretten ved neste stortingsvalg.
135

 Noen artikler bar preg av å være faglige dypdykk i 

aktuelle problemstillinger, andre var korte og skarpe kommentarer. Folk og Land var 

fremdeles en avis med et relativt utadvendt fokus også i siste halvdel av syttitallet, selv om 

stoff om okkupasjonstiden og landssvikoppgjøret utgjorde en større andel av artiklene etter 

redaksjonsskiftet enn det hadde gjort før. Hvis en sammenligner mengden aktuelt politisk 

stoff i avisen før redaksjonsskiftet i 1975 med mengden aktuelt stoff i de første årene etter 

skiftet er det derfor ikke lett å finne en tydelig kursendring på dette punktet.
136

  

Det er imidlertid viktig å påpeke at avisen i aller høyeste grad var selektivt aktuell i 

disse årene. Det vil si at det aktuelle stoffet nesten utelukkende omhandlet temaer som 

tidligere NS-medlemmer åpenbart engasjerte seg i. I første rekke gjaldt dette INOs arbeid med 

historisk rehabilitering, kampen mot kommunismen og norsk forsvarspolitikk. Folk og Land 

hadde derfor ingen nyhetsverdi utenom på disse avgrensende områdene.  

Etter 1979 ble avisen mindre dagsaktuell. Helt frem til avisen ble lagt ned i 2003 

skulle innholdet deretter med noen unntak hovedsakelig være tilbakeskuende og innadvendt. 

Det var Quislings liv og ideer, okkupasjonshistorien og landssvikoppgjøret som sto i fokus. 

Dagsaktuelle politiske saker kom i bakgrunnen. Aktiviteten i den drøye tre år lange perioden 

mellom redaksjonsskiftet i 1975 og INOs overtakelse i 1979 representerte dermed på mange 

                                                
133 “Om oss selv”, Folk og Land nr. 13, 1975, 3. 
134 Hårseth, Folk og Land 1967-1975, 100. 
135 Se “Nå skal Sadats innsats reduseres”, Folk og Land, nr. 1, 1978, 2; “Kissinger kapitulerer i skjebnekamp om 

Afrika”, Folk og Land, nr. 6, 1976, 2; “Marxistene må vekk”, Folk og Land, nr. 7, 1977, 3. 
136 Her det viktig å påpeke at antallet utgivelser av Folk og Land i året ble redusert til halvparten etter 

redaksjonsskiftet i 1975 for å redusere kostnader. Avisen kunne derfor kommentere aktuelle hendelser nærmere i 

tid før 1975. Andelen aktuelle artikler per utgivelse forble imidlertid relativ lik. 
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måter et unntak i avisens historie etter 1975. Folk og Land bar preg av å være mer frittalende, 

samfunnskritisk og dagsaktuell i denne perioden enn i årene som fulgte. 

Det var to hovedårsaker til at denne endringen fant sted i 1979. Den viktigst var at 

INO overtok driften og utgivelsen av avisen etter at aksjeselskapet Folk og Land ble oppløst i 

januar dette året.
137

 Sammenslåingen ble gjennomført av både praktiske og økonomiske 

grunner. Med begge organer under samme tak ville det ifølge avisen bli lettere å samordne de 

etter hvert så sammenfallende arbeidsoppgavene.  Det stadig tettere samarbeidet mellom de to 

organisasjonene gjorde at en sammenslåing også ville bety store økonomiske besparelser.
138

 

Resultatet var at Kåre Haugerud, formann i INO, offisielt tok over som avisens 

ansvarlige redaktør, og at Folk og Land kunne sees på som INOs meningsblad fra og med 

januar 1979. Fremdeles skulle avisen riktignok være uavhengig, men den tette tilknytningen 

til INO innskrenket det redaksjonelle handlingsrommet og knyttet avisens linje tettere til 

INOs formålsparagraf.
139

 Dette førte til at fokuset i større grad enn før ble flyttet bakover i 

historien og Folk og Land ble mindre dagsaktuell. Redaksjonen ble imidlertid ikke byttet ut, 

til tross for at Haugerud nå sto oppført som ansvarlig leder. Praksisen med å la én person 

fungere som støtdemper mot den kritiske offentligheten fortsatte, og fremdeles var det Bjørn 

Østring og Einar Rustad som sto bak det daglige redaksjonelle arbeidet.  

En annen viktig årsak til at Folk og Land ble mindre dagsaktuell på denne tiden var at 

det i årene rundt 1980 igjen blusset opp et voldsomt mediefokus rundt nynazistene. Kun noen 

måneder etter at INO tok over driften av avisen i 1979 kastet NF-medlemmet Petter Kristian 

Kyvik en bombe inn i en folkemengde i Slottsparken, og ytterligere en bombe inn i Faglig 

Fronts 1. mai-tog i Oslo.
140

 To personer ble alvorlig skadet i angrepet. Dette var den hittil 

mest omfattende voldshandlingen noen med tilknytning til det nynazistiske miljøet hadde stått 

bak. Som da Norsk Front ble stiftet i 1975 satt begrepet “nazi” løst i media, og de tidligere 

NS-medlemmene følte seg også nå mistenkeliggjort av den norske pressen og samfunnet for 

                                                
137 Overtagelsen var effektiv fra 1. januar 1979. Se “Årsberetning for 1978 Institutt for Norsk 

Okkupasjonshitorie”. PA 1426 Knut Baardseth. Serie: G Institutt for Norsk Okkupasjonshistorie 1934-1984. 

Eske: L0001. Mappe: Møtedokumenter (styremøter, årsmøter), brev m.m. 1979-1984. Fra februar 1982 sto INOs 

eget forlag, A/S Historisk Forlag, oppført som utgiver av avisen. Forlaget ble stiftet 12. juni 1980. Se “A/S 

Historisk Forlag”, Folk og Land, nr. 1, 1981, 3.  
138 “INO som utgiver av Folk og Land”, Folk og Land, nr. 1, 1979, 3. 
139 Formålsparagrafen lød som følger: ”Instituttets formål er almennyttig, objektiv forskning og publisering 

vedrørende norsk historie omkring verdenskrigen 1939-45 og tidsrommet før og etter denne. Instituttet skal søke 

å få utgitt bøker og skrifter og kan støtte tiltak som vil fremme instituttets historisk-vitenskapelige formål.” Se 

Hva er INO?. Informasjonsbrosjyre fra Institutt for Norsk Okkupasjonshistorie, udatert. 
140 Bangsund, Arvtakerne, 191-194. 
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øvrig. Dette til tross for at det ble tatt klart avstand fra bombeattentatene i Folk og Land ved 

flere anledninger.
141

  

Året etter, i 1980, fikk pressen mer å ta tak i. På dagen 40 år etter det tyske angrepet på 

Norge erklærte den tidligere frontkjemperen Ole Darbu til mange tidligere NS-medlemmers 

store fortvilelse at han hadde stiftet en ny versjon av Nasjonal Samling.
142

 Partiet var dødfødt, 

men likevel opplevde mange oppmerksomheten rundt denne saken som svært ubehagelig. 

De såkalte Hadelandsdrapene førte til et tilsvarende negativt fokus i 1981. I det som 

antakelig var en mislykket våpenhandel ble to personer brutalt skutt ned og drept på en øde 

landevei på Hadeland av to medlemmer fra en gruppering som betegnet seg selv som “Norges 

Germanske Armé”.
143

 Mediene hevdet ikke at det eksisterte en direkte kontakt mellom miljøet 

rundt Folk og Land og Norges Germanske Armé, men antydet likevel at det var en ideologisk 

forbindelse til de tidligere NS-medlemmer.
144

 

 All den negative medieoppmerksomheten i årene rundt 1980 påvirket innholdet i Folk 

og Land. For redaksjonen var det nettopp et hovedpoeng å få det norske folk til å forså at de 

ikke var nazister, og at det de sto for, både under okkupasjonen og i samtiden, var en norsk 

ideologi tuftet på norske verdier med fred i landet som sitt endelige mål.
145

 I tillegg til å ta 

avstand fra og aktivt fraskrive seg alt ansvar for voldshandlinger som ble begått, noe som etter 

hvert ble en rutinemessig øvelse, la avisen seg også lavere i det politiske terrenget.
146

 

Til tross for at avisen til en viss grad fortsatte å være politisk kommenterende i hele sin 

levetid førte INOs overtakelse av avisen i 1979, sammen med all den negative 

medieoppmerksomheten i årene rundt 1980, til at Folk og Land ble mer innadvendt, 

tilbakeskuende og mindre dagsaktuell enn hva som hadde vært tilfellet tidligere. Årene rundt 

                                                
141 “NS-folk var og er det motsatte av ekstremister”, Folk og Land, nr. 5, 1979, 1; “INO og Norsk Front”, Folk 

og Land, nr. 5, 1979, 3; “Hva skjer med hovedmennene bak 1. mai-opprøret?”, Folk og Land, nr. 5, 1979, 1. 
142 “Gamle nazister stifter nytt NS”, VG, 11.4.1980, 9. For Nasjonal Samlings (1980) program, se “Nasjonal 

Samling”, PA 1426 Knut Baardseth. Serie: E Korrespondanse, ordnet etter navn. Eske: L0012 Korrespondanse 

1980-1997. Mappe: Korrespondanse Bjørn Østring 1980-1997. Redaksjonen gjorde det også her klart at de 

fremdeles ikke støttet noen form for politiske partier, se “Nye Nasjonal Samling”, Folk og Land, nr. 6, 1980, 5. 
143 Det er viktig å poengtere at Norges Germanske Armé var en høyreekstremistisk, og ikke en nynazistisk 

gruppering, selv om den ofte ble betegnet slik i mediene. Se Bangsund, Arvtakerne, 207-214. 
144 “Utpå dagen søndag ble en sersjant i det norske forsvar og hans far, som hadde tilknytning til nazismen 

allerede under krigen, arrestert i en villa på Malmøya i Oslo.” Sitat hentet fra “To brutalt myrdet – De visste for 

mye”, Aftenposten 23.2.1981 Morgenutgaven, 4; “Det synes svært maktpåliggende for aviser, radio og TV å 

innbille seg selv og andre at det er en direkte sammenheng mellom Hadelandsmorderne og medlemskap i NS.” 

Sitat hentet fra “Makaber mobbing”, Folk og Land, nr. 4, 1981, 1. 
145 “Fredens NS”, Folk og Land, nr. 3, 1978, 3; “Vi er ikke nazister”, Folk og Land, nr. 3, 1981, 8. 
146 “Vårt blad har i alle år tatt sterkt avstand fra terror- og voldshandlinger, uansett politiske farger på personer 

eller grupper som måtte utføre dem.” Sitat hentet fra “ Hva skjer med hovedmennene bak 1. mai - opprøret?”, 

Folk og Land, nr. 5, 1979, 1. Se også “Forfølgerne har skylden”, Folk og Land, nr. 3, 1981,3. 
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1980 markerte derfor et viktig skille i avisens utvikling, fordi det i løpet disse årene ble lagt 

viktige føringer for hva slags type avis Folk og Land skulle være i resten av sin levetid. 

3.2 Ingen uavhengig avis 

I to år etter redaksjonsskiftet sto betegnelsen “Uavhengig Avis” trykket ved siden av tittelen i 

Folk og Land.
147

 Hva som mentes med dette ble aldri spesifisert, men en må kunne anta at den 

nye redaksjonen siktet til avisens påståtte upartiskhet og politiske uavhengighet. I et samfunn 

hvor alle medier ble oppfattet som forutinntatte talerør for ulike interesser, i politiske så vel 

som historiske spørsmål, var tanken at Folk og Land skulle slippe til de upopulære og politisk 

ukorrekte meningene andre stengte ute. For at sannheten skulle komme for en dag måtte alle 

stemmer bli hørt, noe som forutsatte et godt forum for meningsutveksling. Redaksjonen hadde 

derfor ambisjoner om å gjøre avisen til en upartisk arena for fri debatt NS-folk imellom, og 

leserne ble oppfordret til å sende inn sine synspunkter.
148

 Avisen ble likevel aldri en arena for 

en slik meningsutveksling. Den fremsto heller ikke som spesielt uavhengig eller upartisk. 

Snarere fremsto Folk og Land som meningsbladet til redaksjonen og den moderate fløyen.  

Det var flere årsaker til at den store meningsutvekslingen generelt uteble. For det 

første var de strukturelle rammene for debatt ufullstendige. For eksempel ble det ikke etablert 

et egnet forum for debatt i Folk og Land, slik man kjenner fra for eksempel kronikk- eller 

debattsidene i andre aviser. Dette kunne ha bidratt til å få frem forskjellige syn fra leserne. I 

spalter som “Fra brevbunken” og “Brev om:” skulle leserne kunne komme til ordet, men disse 

inneholdt stort sett kun rosende kommentarer, fortellinger lesere ønsket å løfte frem, eller 

spørsmål til redaksjonen. Her var det derfor få tilløp til debatt.
149

  

For det andre var flertallet av innleggene i avisen skrevet under pseudonym. Det vil si 

at man i de fleste tilfeller ikke kunne vite hvem som mente hva, noe som var et klart brudd 

med tradisjonen i norsk presse. Årsaken var at det medførte en stor personlig belastning å stå 

frem med fullt navn i en avis som Folk og Land. Likevel ga dette hemmeligholdet avisen et 

troverdighetsproblem. En og samme person kunne skrive to artikler under to forskjellige 

pseudonymer, og dermed skape et feilaktig inntrykk av meningsutvekslingen.
150

 

                                                
147 I januarnummeret i 1977 ble “Uavhengig Avis” byttet ut med “25 år i kamp mot urett”.   
148 “Om oss selv”, Folk og Land, nr. 13, 1975, 3.  
149 Noen få ganger sto det trykket svært negative omtaler av avisen fra meningsmotstandere i disse spaltene. De 

var ofte svært usaklige og bidro til å bygge opp under forestillingen om den pågående hetsen mot tidligere NS-

medlemmer. Denne typen kommentarer sto som regel trykket ved siden av noen som var udelt positive til avisen.   
150 Se fotnote 102 side 25.  



38 

 

 I forlengelsen av dette var det også et problem at redaksjonen selv var anonym. For å 

skjerme redaksjonen sto gjerne en person som ikke lenger var yrkesaktiv, og dermed ikke 

hadde like mye å tape, offentlig frem som redaktør.
151

 I realiteten var det som tidligere nevnt 

Bjørn Østring og Einar Rustad som i alle år sto bak den daglige driften av avisen. De var 

begge yrkesaktive, og deres navn sto ikke oppført noe sted.
152

 Leserne visste med andre ord 

knapt hverken hvem som redigerte eller skrev i avisen, noe som vanskeliggjorde et åpent og 

troverdig debattklima. 

For det tredje var de redaksjonelle metodene som ble benyttet i perioden også 

problematiske. Redaksjonens syn var mer eller mindre enerådende. Avisen fremsto derfor 

som et partsinnlegg som på ingen måte var uavhengig av redaksjonens oppfatninger. Dette til 

tross for at de selv hevdet at de ønsket “friskt vær og fri debatt i vår avis”.
153

 I den grad 

divergerende meninger kom til uttrykk i avisen ble disse ofte etterfulgt av et svar fra 

redaksjonen selv. Spesielt innlegg som kritiserte redaksjonen ble utstyrt med en polemisk 

hale. Redaksjonen inntok dermed rollen som rettsinstans, og ikke tilrettelegger, for nye og 

kanskje utradisjonelle perspektiver fra lesernes side.  

I 1977 foregikk det for eksempel en kort debatt mellom redaksjonen og et medlem av 

NF om hvorvidt avisen dreide i liberalistisk retning. NF-medlemmet hevdet dette i et innlegg, 

noe som umiddelbart ble avvist av redaksjonen på lederplass i det samme nummeret hvor 

innlegget sto trykket.
154

 I sitt svar tok NF-medlemmet til motmæle, men under denne 

artikkelen kunne en lese en kommentar fra redaksjonen som åpnet med følgende setning: 

“Ærlig talt synes vi dette nå er i ferd med å utvikle seg til det reneste flisespikkeri.”
155

 Denne 

typen polemikk førte, sammen med redaksjonens generelle trang til å fremme sitt eget syn, til 

at mulighetene for en bred og uhindret meningsutveksling i realiteten var liten.  

At det historiske innholdet, som alle leserne engasjerte seg i og som tok opp 

mesteparten av plassen i avisen, ble såpass lite debattert er spesielt påfallende. Til tross for at 

det ble trykket hundrevis av artikler med historisk innhold sto disse stort sett på trykk hver for 

seg, og ble i liten grad satt opp mot hverandre. Én grunn til dette kan ha være at redaksjonen 

mottok så lite tekster at de så seg nødt til å trykke mer eller mindre alt som ble sendt inn. Noe 

                                                
151 Rolf Christiansen sto for eksempel oppført som redaktør helt frem til det samme nummeret hvor det ble 

annonsert at han hadde “gått bort etter noen måneders sykeleie”. Se “To av våre gode kammerater er gått bort”, 

Folk og Land, nr. 6, 1978, 3.  
152 Side 24-25. Se også Hårseth, Folk og Land 1967-1975, 100. 
153 “Nei til sekterisme!”, Folk og Land, nr. 3, 1977, 16. 
154 Se “Er «Folk og Land» for individualistisk?” og “Ikke liberalisme, men sosialindividualisme”, Folk og Land, 

nr. 6, 1977, 8. 
155 “Mer «liberalisme»“, Folk og Land, nr. 8, 1977, 6. 
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som tyder på dette er at mange av de historiske artiklene ble presentert uten sammenheng med 

resten av nummeret.  

En annen forklaring kan være at leserne var relativt enige i det historiske innholdet 

som ble presentert i avisen. Respekten for Quisling og hatet mot landssvikoppgjøret var for 

eksempel noe som gikk igjen hos de fleste. Likevel er det usannsynlig at ingen hadde ulike 

synspunkter på et område de alle var svært engasjert i. Når en i tillegg vet at det eksisterte to 

ulike fløyer i miljøet som på flere områder var svært uenige, kan en stille spørsmål ved 

hvorfor denne uenigheten ikke i større grad kom til syne også i historiske spørsmål.  

Det kan spekuleres i om artikler med et annet syn på okkupasjonshistorien enn det den 

moderate fløyen ønsket å presentere ble sensurert. Ifølge Asbjørn I. Bru var dette tilfellet. Han 

var et sentralt INO-medlem, forfatter av boken Her er London (1985) og ansvarlig redaktør i 

avisen mellom august 1978 og januar 1979. Bru hevdet at den anonyme redaksjonen ikke ga 

spalteplass til noe annet enn forsvar for NS, og at flertallet av hans artikler derfor hadde blitt 

nektet innpass, til tross for at han selv sto oppført som ansvarlig redaktør.
156

 Dersom denne 

beskrivelsen er riktig, må det med andre ord ha vært vanskelig for den politiske fløyen i 

miljøet å presentere nye og kanskje provoserende perspektiver. 

 Mangelen på åpne spalter for frimodige ytringer, den utstrakte bruk av pseudonym og 

redaksjonens trang til både å fremme og forsvare sine egne synspunkter var hovedårsakene til 

at Folk og Land aldri ble et godt forum for debatt. Avisen fikk heller aldri den offentlige 

anseelsen som et uavhengig presseorgan, som redaksjonen mente den fortjente. Noen 

divergerende synspunkter slapp til og førte med seg debatt, men okkupasjonshistorien, som 

tross alt opptok mesteparten av spalteplassen i avisen, ble lite diskutert. Dette er mindre enn 

man skulle kunne forvente av en avis som betegnet seg selv som “uavhengig”.  

Redaksjonen sendte med andre ord ut to motstridende signaler i perioden. På den ene 

siden ble det gitt uttrykk for at redaksjonen ønsket å finne frem til sannheten om 

okkupasjonshistorien og de tidligere NS-medlemmenes meninger gjennom fri 

meningsutveksling. På den andre siden forbeholdt redaksjonen seg enhver rett til å skrive 

nøyaktig det de mente.
157

 Avisen endte derfor i realiteten opp med å være redaksjonens og 

den moderate fløyens meningsblad, og ikke en upartisk debattarena for tidligere NS-

medlemmer. 

                                                
156 Brev fra Asbjørn I. Bru til styret i Folk og Land 4.12.1978. PA 1193 Institutt for Norsk Okkupasjonshistorie. 

Serie: D Korrespondanse. Eske: L0001 Korrespondanse, alfabetisk ordnet, A-F 1974-2003. Mappe: B. 
157 “Vi forebeholder oss til enhver tid å skrive presis hva redaksjonen selv mener er sant og rett, selv om vi 

derved skulle komme til å tråkke en og annen litt på tærne.” “Nei til sekterisme!”, Folk og Land, nr. 3, 1977, 16. 
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3.3 Motstand mot den nye redaksjonelle linjen 

Ikke alle leserne satte like stor pris på at Folk og Land ble mindre dagsaktuell og knyttet seg 

nærmere opp mot INOs formålsparagraf, samtidig som den anonyme redaksjonen styrte 

avisen svært egenrådig. Borte var den hardtslående politiske avisen Folk og Land hadde vært 

før 1975. Tilbake sto et tannløst blad hvor den moderate fløyen gjennom redaksjonen nektet 

andre syn enn deres eget å komme på trykk.  

En kan spørre seg om denne harde linjen var en strategi for å holde nynazistene på en 

armlengdes avstand, koste hva det koste ville. Kanskje var det nødvendig å legge bånd på den 

politiske fløyen for å hindre at det radikale politiske engasjementet til noen få svært aktive 

aktører ødela for fellesskapet og satte hele miljøet i sammenheng med NF, noe som førte med 

seg et ubehagelig sosialt stigma. Uansett førte den nye redaksjonens linje til sterke reaksjoner. 

Nynazistene var svært kritiske til den redaksjonelle linjen som hadde blitt ført siden de 

selv ble kastet ut av avisen. I anledningen Folk og Lands 30-årsjubileum i 1981 minnet blant 

annet Erik Rune Hansen om at det i tiden før redaksjonsskiftet hadde samlet seg “mange 

unge, entusiastiske mennesker, som ønsket å drive aktiv, aktuell politikk, parallelt med den 

viktige oppgaven å belyse falsk og ensidig historieskriving”.
158

 Disse var villige til å kjempe 

for både sine politiske idealer og for historisk rehabilitering av de tidligere NS-medlemmene, 

en kamp som ifølge Hansen gikk hånd i hånd. Etter redaksjonsskiftet var avisen derfor kun 

interessant for de som trodde på rehabilitering “gjennom ørkesløse diskusjoner og tusenvis av 

spaltemilimetre med juridisk vis-vas”.
159

  

 Den nye redaksjonelle linjen mottok også kritikk fra gammelnazister. Den politiske 

fløyen i miljøet, de som ønsket at avisen skulle være et politisk hjelpemiddel i kampen for en 

nasjonal vekkelse i Norge, var svært misfornøyde. Odd Melsom foreslo i 1978 at INO skulle 

trekke seg helt ut av Folk og Land for å beskytte dets stilling som nøytralt historieinstitutt.
160

 

Melsom ønsket med andre ord et skille mellom det historiske rehabiliteringsarbeidet i regi av 

INO og et historietidsskrift han mente burde opprettes, og den politiske “nasjonale” og 

“revolusjonære” kampen som skulle føres av Norsk Front og Folk og Land.  

                                                
158 “Det spirer der vi sådde!”, Folk og Land, nr. 9, 1981, 5. 
159 Ibid. 
160 Brev fra Odd Melsom til styret i INO 6.1.1978. PA 1193 Institutt for Norsk Okkupasjonshistorie. Serie: I 

Folk og Land m. fl., 1944-1986. Eske: L0001 Avisa Folk og Land 1944-1986. Stykke: Korrespondanse m.m., 

alfabetisk ordnet A-Å 1944-1986. Mappe: Korrespondanse m.m. M 1957-1978. 
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Her fikk Melsom for øvrig full støtte fra sin gamle venn Trygve Engen, NS-medlem 

fra 1941 og forfatter av boken Jeg er ingen landssviker (1953).
161

 Engen argumenterte for at 

avisen måtte være politisk, aktuell, og føre Nasjonal Samlings ideologi videre. Bare slik ville 

Folk og Land kunne “vera med på å legge grunnlaget for ei ny nasjonal vekking -, eller om 

ein vil: Ei Nordisk Folkereisning, som i si tid kan skape basis for den neste stat”.
162

 Da 

utviklingen gikk i stikk motsatt retning gjorde han det klart at han var “djupt uenig i den 

redaksjonelle lina bladet har fylgd sidan «palassrevolusjonen» i 1975”.
163

 Ifølge Engen 

inneholdt navnet Folk og Land i seg selv et politisk program: “Det fortel at bladet vil arbeide 

for vår nordiske folkeætt, verne vår gamle kultur og hevde det norske folks rett til og råderett 

over dette landet som fedrane våre har rudd og bygd før oss.”
164

 Avisen måtte med andre ord 

være dagsaktuell, politisk og aktiv, noe den etter redaksjonsskiftet ikke hadde vært. 

I 1982 dukket debatten om avisens nye kurs opp igjen. I en artikkel underskrevet “En 

som venter på en kursendring” etterspurte en leser mer aktuelt stoff og hevdet at “skal avisen 

bli noe annent enn et menighetsblad må den en gang før eller siden komme over 

hallelujastadiet”.
165

 Leserens poeng var at de tidligere NS-medlemmene ikke representerte 

noen homogen politisk gruppe, og at de ulike synspunkter i samfunnsspørsmål derfor burde 

brynes mot hverandre i Folk og Land i større grad enn det som ble gjort. Dette for å appellere 

til nye generasjoner, men også for å komme nærmere sannheten om hva de selv sto for. Engen 

støttet dette synet og henviste til “den umulege dobbeltrolle som bladet må spela”.
166

 Han 

hevdet på ny at avisen måtte være aktuell og frittalende, og at ingen emner måtte være tabu, 

“ikkje ein gong rasespørsmål”.
167

  

I sitt svar til Engen avviste imidlertid redaksjonen at avisen spilte en dobbeltrolle, og 

de hevdet samtidig at avisen ikke på noen måte var bundet av INO.
168

 Redaksjonen fikk i 

denne sammenhengen støtte fra flere lesere.
169

 Slik debatten utviklet seg ble Engens kritikk av 

Folk og Lands upolitiske linje dermed stående relativt alene. 

                                                
161 Se ”Trygve Engen til minne”, Folk og Land, nr. 6, 1999, 11. 
162 “«Folk og Land» - kor går du?”, Folk og Land nr. 10, 1981, 7. 
163 Ibid., 2. 
164 Ibid., 7. 
165 “NS-medlemmene er knyttet sammen av en felles skjebne og i mindre grad av en bevisst politisk oppfatning”, 

Folk og Land, nr. 7, 1982, 8.  
166 “«En som venter på en kursendring»“, Folk og Land, nr. 8, 1982, 6. 
167 “La Folk og Land leve”, Folk og Land, nr. 10/11, 1982, 2. 
168 “La FOLK OG LAND leve!”, Folk og Land, nr. 9, 1982, 8. 
169 Se “Rør ikke avisen”, “I skal ikke endre kurs” og “La «Folk og Land» leve!”, Folk og Land, nr. 10/11, 1983, 

2, 8. Engen fikk imidlertid støtte fra leder i NF, Jan Ødegård, som samtidig benyttet anledningen til å erklære 

avisen levende død.  Se “Levende død”, Folk og Land, nr. 10/11, 1982, 2. 
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3.4 Kritikk og kuppforsøk 

Uenighetene omkring den redaksjonelle linjen bølget frem og tilbake gjennom hele perioden, 

men mot slutten av syttitallet økte også kritikken mot hvordan Folk og Land praktisk ble 

drevet. Spesielt ble redaksjonens krav om anonymitet oppfattet som problematisk. Odd 

Melsom gikk for eksempel hardt ut mot redaksjonens arbeidsmåter i flere brev. Han hevdet at 

det var svært vanskelig for mange i miljøet å akseptere at avisen ble drevet “som et anonymt, 

hemmelig foretagende” og at den oppførte redaktøren ikke var mulig å få tak i for andre enn 

“spesialorienterte”. “Det skulle ikke være nødvendig å understreke hvor uhyre suspekt dette 

må virke utad”,
170

 påpekte Melsom. Asbjørn I. Bru kritiserte den anonyme redaksjonen for at 

han i løpet av sin korte tid som ansvarlig redaktør hverken fikk tilgang til avisens 

korrespondanse eller økonomiske prioriteringer, noe han mente var “rent sagt kriminelt”.
171

  

 I 1979 beveget disse konfliktene seg opp i lyset og helt inn i INOs årsmøte. Dette var 

derfor et svært turbulent år i INOs historie. Måten både INO og avisen ble drevet på ble sterkt 

kritisert fra flere hold, og flere sentrale personer i miljøet hadde åpenbart store prinsipielle 

utfordringer knyttet til hvordan styrene i INO og Folk og Land skjøttet sine verv. Styret i INO 

ble blant annet betegnet som en egenrådig “Oslo-klikk” som knapt nok la frem sine 

økonomiske disposisjoner for årsmøtet.
172

  

Hva Folk og Land gjaldt ble situasjonen også oppfattet som utilfredsstillende, og forut 

for årsmøtet i 1979 ble styret derfor anmodet om å redegjøre for “den faktiske redaksjonelle 

ledelse av ’Folk og Land’, samt avisens forhold til INO”.
173

 Dette ble også gjort, men ifølge 

møtereferatet skal styret i INO, til tross for årsmøtets oppfordring, ha nektet å avsløre 

identiteten til samtlige redaksjonsmedlemmer. Styreformann Kåre Haugerud kunne meddele 

følgende 

                                                
170 Sitatet er hentet fra et brev fra Odd Melsom til styret i INO 6.1.1978. PA 1193 Institutt for Norsk 
Okkupasjonshistorie. Serie: I Folk og Land m. fl., 1944-1986. Eske: L0001 Avisa Folk og Land 1944-1986. 

Stykke: Korrespondanse m.m., alfabetisk ordnet A-Å 1944-1986. Mappe: Korrespondanse m.m. M 1957-1978. 
171 “Det er utenfor all folkeskikk at en person som forlanger å få være anonym til minste detalj, skal sensurere 

den ansvarlige redaktør i den grad som har vært tilfelde og diktatorisk bestemme over alle disposisjoner.” Sitatet 

er hentet fra brev fra Asbjørn I. Bru til styret i Folk og Land 20.11.1978. PA 1193 Institutt for Norsk 

Okkupasjonshistorie. Serie: D Korrespondanse. Eske: L0001 Korrespondanse, alfabetisk ordnet, A-F 1974-2003. 

Mappe: B. 
172 “Referat fra Årsmøte i Instituttet for norsk Okkupasjonshistorie/INO avholdt lørdag 28. april 1979.” PA 1426 

Knut Baardseth. Serie: G Institutt for Norsk Okkupasjonshistorie 1934-1984. Eske: L0001. Mappe: 

Møtedokumenter, brev m.m. 
173 “Innkallelse årsmøte Institutt for norsk Okkupasjonshistorie 1979.” Samme kildehenvisning som ovenfor.  
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[…]at han og styret var bunnet av et avgitt taushetsløfte, og at dersom kontraktens innhold eller 

kontraktspartnerens navn ble nevnt av noen i forsamlingen, vilde han øyeblikkelig nedlegge 

hvervet som møteleder og forlate møtet!!! Han ble støttet av andre medlemmer av styret.174 

 

Det ble reagert sterkt på styrets hemmelighold. Flere, deriblant Asbjørn I. Bru og Martin 

Kjeldaas, en veteran fra Forbundets tid, skal ha meldt seg ut av INO i protest. Om denne 

anonyme personens navn, som høyst sannsynlig var Einar Rustad, ble avslørt på et senere 

årsmøte fremgår ikke av kildene, men det er tydelig at måten både INO og Folk og Land ble 

styrt på mot slutten av syttitallet førte til en splittelse internt i miljøet.  

I tillegg til uenighetene omkring hvorvidt avisen skulle være politisk og aktuell kom 

det altså til konflikter om maktforholdet mellom styret på den ene siden, og INOs medlemmer 

på den andre. Styret ble kritisert for å være for egenrådig, både når det gjaldt driften av INO 

og av Folk og Land. Fire fremtredende INO-medlemmer påpekte i et felles skriv blant annet 

at “Årsmøtets funksjon blir illusorisk om man først etter års forløp muligens skal få kjennskap 

til hvordan betydelig midler er brukt”.
175

 Styremedlem i INO, Knut Baardseth, hevdet på sin 

side at det kun ville skade deres sak om de var alt for opptatt av “dette prinsipprytteriet”.
176

 

Faktum er likevel at konfliktene i 1979 var et tegn på en tillitskrise mellom den moderate 

fløyen og resten av miljøet.   

Syv år senere, i 1986, blusset konfliktene opp igjen på ny. Denne gangen var det Kjell 

Blich Schreiner som sto bak. Han var en NS-veteran fra 1933, frontkjemper og ungdomsleder 

for hirden i Sogn og Fjordane fra 1945.
177

 Schreiner hadde i flere år vært kritisk til kursen 

avisen hadde tatt etter redaksjonsskiftet. I 1986 hadde det blitt diskutert flere ulike løsninger 

for den videre driften av avisen, noe som var naturlig gitt alderen til de fleste som var aktive i 

miljøet samt den vedvarende kritikken mot redaksjonen og dens anonymitet. Schreiner hadde 

også selv kommet med forslag til endringer.
178

 Konflikten eskalerte da Ralph Fossum, INOs 

mangeårige revisor, sendte et brev til styret hvor han anbefalte en “myk nedtrapping” av 

                                                
174 “Referat fra Årsmøte i Instituttet for norsk Okkupasjonshistorie/INO avholdt lørdag 28. april 1979.” Samme 

kildehenvisning som ovenfor. 
175 Forholdene rundt INOs overtakelse av Folk og Land ble også kraftig kritisert. Dette gjaldt spesielt for kravet 

om anonymitet. “Før A/S Folk og Land ble avviklet hadde den anonyme ledelsen av avisen ikke anmeldt det 

reelle styre til Handelsregisteret. Et tidligere styre hvorav noen var avgått ved døden og andre var gått ut av 

styret, var fortsatt blitt stående i styret som “ansvarlige”.” Sitatet er hentet fra brev fra Martin Kjeldaas, Asbjørn 

I. Bru, Solveig Stang og Andreas Stangeland til styret i INO 26.10.1979. Samme kildehenvisning som ovenfor. 
176 Brev fra Knut Baardseth til Anders Hafskjold 14.3.1980. Samme kildehenvisning som ovenfor.  
177 “Frontkjempar for alltid”, Dag og Tid, nr. 18, 30.4.2004, 10-11. 
178 For disse forslagene se “Notat – Forslag – Folk og Land” 12.8.1986. PA 1426 Knut Baardseth. Serie: G 

Institutt for Norsk Okkupasjonshistorie 1934-1984. Eske: L0001. Mappe: Møtedokumenter, brev m.m. 
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avisen, som han for øvrig mente hadde utspilt sin rolle.
179

 Da dette forslaget ikke umiddelbart 

ble avvist av styret reagerte Schreiner.  

I et brev til styret karakteriserte han forslaget om å legge ned Folk og Land som “et 

dolkestikk mot alle våre trofaste venner utover landet, og en hån mot de kjempere som er gått 

bort”. Han hevdet videre at han ikke var i tvil om at det “i de siste år har vært ført en bevisst 

linje for utslettelse av det som skulle bli vårt livsverk”.
180

 Han krevde også at det ble kalt inn 

til et ekstraordinært årsmøte i sakens anledning, et møte hvor han vurderte å stille 

mistillitsforslag mot styret. Brevet skal også ha blitt sendt ut til flere sentrale INO-

medlemmer, så den interne splittelsen i INOs ledelse må raskt ha blitt gjort kjent i miljøet. 

Styreformann Kåre Haugerud reagerte raskt og sendte ut et konfidensielt brev til alle 

styremedlemmer med innkallelse til et styremøte hvor saken ble drøftet.
181

 I det foreliggende 

kildematerialet har det dessverre ikke vært mulig å finne noe referat fra dette møtet. Hvordan 

styret vurderte situasjonen er derfor vanskelig å avgjøre, men det ekstraordinære årsmøte 

Schreiner etterspurte, fant aldri sted.  

 En drøy måned senere sendte Schreiner nok et brev til styret. Han opplyste at han 

trakk seg som medredaktør i Folk og Land fordi han anså et fortsatt arbeid i avisen, “vel 

vitende om styrets ønske om nedlegning”, som umulig.
182

 Det åttende nummeret i 1986 ble da 

det siste hvor han sto oppført som medredaktør.
183

 Vedlagt fulgte også en pamflett med 

tittelen: Hvordan redde instituttet og dets virksomhet fra utslettelse? Et nødskrik og en 

redegjørelse fra Kjell Blich Schreiner.
184

  

Pamfletten, som ifølge Schreiner var kopiert opp i 400 eksemplarer, var et kraftig 

angrep på INOs styre, redaksjonen i Folk og Land og den moderate fløyen i miljøet generelt. 

Schreiner redegjorde for hvordan styret blankt hadde avvist hans forslag om et ekstraordinært 

årsmøte, hvordan de på konspiratorisk vis forsøkte å holde planene om nedleggelse av både 

                                                
179 “Det er gått 41 år siden okkupasjonen opphørte, og det vi ikke har maktet å gjøre i løpet av denne tiden er det 
relativt lite sannsynlig at vi greier etter at de fleste av oss har en nokså redusert kapasitet – selv om vi kanskje 

nødig vil innrømme det.” Sitatet er hentet fra brev fra Ralph Fossum til styret i INO 25.8.1986. Samme 

kildehenvisning som ovenfor. 
180 Brev fra Kjell Blich Schreiner til styret i INO 22.9.1986. Samme kildehenvisning som ovenfor. 
181 Konfidensielt brev fra Kåre Haugerud til INOs styremedlemmer og varamedlemmer 22.9.1986. Samme 

kildehenvisning som ovenfor. Om Kjell Blich Schreiner selv var til stede på dette møtet vites ikke, men det er 

lite sannsynlig. 
182 Brev fra Kjell Blich Schreiner til styret i INO 30.10.1986. Samme kildehenvisning som ovenfor. 
183 Schreiner returnerte imidlertid som redaktør i Folk og Land fra nr. 1, 1997 og frem til siste nummer i 2003. 
184 En kopi av pamfletten befinner seg i PA 1426 Knut Baardseth. Serie: G Institutt for Norsk 

Okkupasjonshistorie 1934-1984. Eske: L0001. Mappe: Møtedokumenter, brev m.m. 
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INO og avisen hemmelig, og hvordan han som redaktør hadde blitt hindret i å gjøre jobben 

sin gjennom “grove sensurinngrep” fra styreformann Haugeruds side.
185

 

 Schreiners forslag til hvordan virksomheten kunne reddes gikk langs de samme linjene 

som tidligere var blitt debattert. Først og fremst måtte man “stoppe all diskusjon om 

oppløsning”, dernest måtte man forbedre økonomien, knytte til seg engasjerte ungdommer, 

skille Folk og Land fra INO, og sørge for at avisen først og fremst var rettet “mot samtid og 

framtid”.
186

 Avisen måtte med andre ord være politisk aktuell.  

Schreiner hadde åpenbart ikke høye forhåpninger om at en slik endring ville 

forekomme med det første. Han fryktet snarere en full stans i utgivelsene. Mot slutten av 

pamfletten kom det derfor frem at Schreiner og 26 “kampfeller” var i gang med forberedelsen 

av “et nytt, fritt og uavhengig blad”, som i motsetning til Folk og Land skulle “gå til angrep” 

og vise “tenner”.
187

 Dette må derfor regnes som det bladet den politiske fløyen hadde ønsket 

at Folk og Land skulle være helt siden 1975. Schreiner fremstilte situasjonen som om hele 

INOs virksomhet sto på kanten av stupet og at dette tiltaket var den siste muligheten til å rette 

opp det skakkjørte arbeidet for de tidligere NS-medlemmenes sak. Leserne ble også bedt om å 

flytte sine pengegaver fra Folk og Land over til den nye avisen, og bakerst i pamfletten sto det 

trykket blanketter hvor man kunne tegne abonnement og fylle ut en støtteerklæring til 

Schreiner.
188

        

 Det fremgår ikke av kildene hva slags etterspill utsendelsen av denne pamfletten, som 

må kunne karakteriseres som et kuppforsøk fra Schreiners side, fikk i INO, men den nye 

avisen så uansett dagens lys i desember 1986.  

3.5 Ny Jord 

Tittelen på Schreiners nye avis var Ny Jord.
189

 Dette var en lite visuelt imponerende 

publikasjon, hovedsakelig bestående av tegninger og tekst fra skrivemaskin som var klippet ut 

og limt sammen. Flere artikler var også hentet direkte fra Folk og Land. Høyst sannsynlig 

                                                
185 Schreiner, Kjell Blich: Hvordan redde instituttet og dets virksomhet fra utslettelse? Et nødskrik og en 

redegjørelse fra Kjell Blich Schreiner. Pamflett trykket i oktober 1986, 1-3. 
186 Schreiner, Hvordan redde instituttet og dets virksomhet fra utslettelse?, 4-5. 
187 Ibid., 5. 
188 “Jeg støtter Kjell Blich Schreiner og hans aksjonskomitè i arbeidet for å bevare INO, – og øke dets aktivitet 

utover landet. Jeg anmoder styret om at det frivillig trekker seg.” Ibid., 6. 
189 Tittelen kan stamme fra Knut Hamsuns roman med samme navn eller fra Selskapet Ny Jord, en forening som 

mellom 1915 og 1976 arbeidet for å redusere utvandringen og øke bureisningen i Norge.  
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kom Ny Jord totalt ut med kun fire nummer. Hva opplaget lå på er vanskelig å fastslå, men 

antakelig dreier det seg om et relativt beskjedent antall på noen hundre eksemplarer.
190

 

 Allerede i første nummer ble det gjort helt klart at Ny Jord var en avis med en klar 

politisk agenda. Det ble fastslått at verden beveget seg “mot kanten av stupet”, noe som gjorte 

det helt nødvendig å se fremover, og ikke bakover. “Ettertankens stund har vart i 40 år! – De 

nasjonale krefter må fylkes til HANDLING, på tvers av parti- og landegrenser – og på tvers 

av generasjoner.”
191

 Gamle kjempere med “unge sinn” ble videre oppfordret til å bli med i 

“offensiven for å vinne ungdom – og å gi dem den moralske ballast til en ny leidangflåte!”
192

 

Ny Jord skulle med andre ord fungere som et samlingsorgan for alle “nasjonale” 

krefter i landet, den skulle ta opp den stafettpinnen Folk og Land slapp med redaksjonsskiftet 

i 1975. Schreiner hadde fått med seg sentrale aktører i den politiske fløyen i miljøet. Den 

ivrige skribenten Arne Heiberg og den tidligere redaktøren i Folk og Land Asbjørn I. Bru var 

begge blitt med over, det samme var flere anonyme skribenter som for eksempel signaturen 

Brage.
193

 Trygve Engen var også med. I første nummer redegjorde han i et opprop over flere 

sider for behovet for en “åndeleg og moralsk nyreising på nordisk-nasjonal grunn”, en 

nyreisning som ifølge Engen burde kjempes frem gjennom en ny organisasjon med navnet 

“Nordisk Folkereisning”.
194

  

Om denne organisasjonen noen gang så dagens lys er tvilsomt, men Ny Jord markerte 

seg uansett som et radikalt politisk alternativ til Folk og Land. Det politiske engasjementet 

skulle også fortsette til avisen i 1987 angivelig slo seg sammen med det svenske bladet 

Frihetsfacklan, riksorganet til Frisinnade Unionspartiet.
195

 Dette partiet ble grunnlagt og ledet 

av Sven Arne Lundehäll, en mann som ifølge historikeren Helene Lööw hadde vært aktiv i 

den nasjonalsosialistiske bevegelsen i Sverige helt siden 1940-tallet.
196

  

                                                
190 Det har dessverre bare lyktes meg å få tak i to utgivelser av denne avisen, henholdsvis nr. 1, 1986 og nr. 3, 

1987. Dette var det første og siste nummeret av avisen, og det kan derfor antas at den kun kom ut med fire 

nummer. Sistnevnte er i privat eie hos journalisten Tor Bach, mens førstnevnte er å finne på Riksarkivet i Oslo. 

Se PA 1308 Rolf Ingebrigtsen (Alfa bibliotek). Serie: G Alfa bibliotek, emneordnet arkiv. Stykke: Gc Materiale 

ordnet på navn, i alfabetisk rekkefølge. Eske: L0023 San-Spu. Mappe: 0012 Schreiner, Kjell B. / “Ny Jord”. 
191 Sitatet er hentet fra “Nytt blad og ny ånd!”, Ny Jord, nr. 1, 1986, 1. 
192 Ibid. 
193 Om signaturen Brage, se fotnote 432 side 98. Om Arne Heiberg, se side 85-87. 
194 “Opprop: Ny nasjonal rørsle”, Ny Jord, nr. 1, 1986, 1, 13-16. 
195 “Under forsøket på stiftelsen av NORDISK FOLKEREISNING vil vårt blad fra neste nummer inngå et 

samarbeide med det svenske tidsskriftet FRIHETSFACKLAN, og de to tidsskrifter blir slått sammen til ett.” 

Sitatet er hentet fra “Ny Jord”, Ny Jord, nr. 3, 1987, 8. 
196 Lundehäll hadde også kontakt inn i INO. I en artikkel i Folk og Land i 1988 omtalte han seg selv som “INO-

medlem” og i 1955 hadde han vært aktiv i arbeidet med organisasjonen Nordisk Samling sammen med blant 

annet Odd Melsom og Orvar Sæther. Ifølge Bangsund var Lundehäll også til stede på NFs Riksting i 1980. Se 

“Svensk brev til «Folk og Land»“, Folk og Land, nr. 5, 1988, 6; Bangsund, Arvtakerne, 77; Lööw, Nazismen i 

Sverige 1924-1979, 151-152. 
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 I tillegg til den politiske kampen ble en stor del av plassen viet spørsmålet om INOs 

fremtid, og det ble tatt et kraftig oppgjør med den moderate fløyen i miljøet. Schreiner gikk til 

frontalangrep på de ledende kretser i INO. Han hevdet organisasjonen var infiltrert av 

“muldvarper” som i flere år hadde utgjort den reelle makteliten, de hadde “dirigert INO-styret, 

og fått virksomheten til å vakle”.
197

 Asbjørn I. Bru gikk lenger og navnga én spesifikk person. 

Han hevdet at spesielt Folk og Land hadde vært “en torn i øyet på denne muldvarp som er 

plantet inn i vår organisasjon”.
198

  

Den moderate fløyens motstand mot å bruke Folk og Land som et aktivt politisk organ 

i kampen for et nytt Norge ble dermed satt inn i en konspiratorisk sammenheng. Det var 

ifølge Ny Jord krefter i miljøet, sannsynligvis den moderate fløyen, som aktivt gikk inn for å 

rive ned alt det de tidligere NS-medlemmene hadde bygget opp gjennom tiår. Nye 

“avsløringer” i denne sammenhengen skulle også følge i senere nummer av avisen. Selv om 

metodene til redaksjonen i Folk og Land og styret i INO som vist over nok kunne være 

kritikkverdige, må en kunne anta at disse aktørene, som tross alt ofret mye og viet store deler 

av sitt liv til arbeidet med de tidligere NS-medlemmenes historiske rehabilitering, ikke aktivt 

gikk inn for å ødelegge hele virksomheten, noe Ny Jord mer enn antydet. 

3.6 Sammenfatning: To fløyer i konflikt 

Folk og Land vekket sterke følelser i miljøet rundt den og blant leserne. Avisen hadde 

eksistert i flere årtier og gjennom hele sin levetid stått alene i kampen for de tidligere NS-

medlemmenes sak. For de faste abonnentene hadde avisen åpenbart stor verdi. Med endringer 

fulgte det derfor uenigheter om hva avisen hadde vært, hva den var, og hva den ideelt sett 

burde være. Slike uenigheter kom til syne etter at nynazistene satte sitt preg på avisen i første 

halvdel av syttitallet, og de dukket opp igjen etter at den nye redaksjonen tok over i 1975. 

 Bjørn Østring og Einar Rustad hadde sammen med resten av den moderate fløyen 

ambisjoner om å gjøre Folk og Land både dagsaktuell og til en arena for meningsbryting NS-

folk i mellom, selv om rettsoppgjøret fortsatt skulle stå i fokus. Avisen skulle være frittalende, 

men nå på de tidligere NS-medlemmenes, og ikke på nynazistenes, premisser. Selv om 

                                                
197 “INO-styret og muldvarpene på Enerhaugen”, Ny Jord, nr. 3, 1987, 3. 
198 Bru hevdet denne personen var Trond Vernegg. Han er i dag advokat, men fikk på slutten av syttitallet noe 

omtale i Folk og Land i forbindelse med en særoppgave han skrev om krigen i Norge i 1940. Ifølge Bru “overtok 

etter hvert [Vernegg] hele styringen av INO, slik at organisasjonen mest mulig skulle tilpasses våre banemenn!”. 

Sitatet er hentet fra “Bakmenn spinner tråder”, Ny Jord, nr. 1, 1986, 4. Se også “Våken ungdom setter 

spørsmålstegn”, Folk og Land, nr. 1, 1976, 1. 
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ambisjonene utad ikke var å gjøre Folk og Land om til et tilbakeskuende og innadvendt 

historieblad var det likevel den retningen utviklingen tok. Dette gjaldt spesielt etter at INO tok 

over som utgiver i 1979 og de to organisasjonene fikk tilnærmet lik funksjon. De strukturelle 

rammene og redaksjonens rolle la heller ikke opp til en reell meningsutveksling. Avisen ble 

dermed stadig mindre aktuell og politisk.  

 Ikke bare ble avisen mer innadvendt og tilbakeskuende, den ble også i stor grad et 

talerør for én grupperings syn på historie, politikk og samfunn. Denne grupperingen har jeg 

valgt å karakterisere som den moderate fløyen i miljøet. De ønsket ikke at deres budskap 

skulle drukne i NUFs propaganda. Resultatet var at nynazistene ble kastet ut i 1975, at den 

nye redaksjonen fikk all makt over innholdet i avisen, samtidig som dens anonymitet ble 

strengt opprettholdt. Folk og Land endte dermed opp som den moderate fløyens meningsblad.    

 I møte med denne utviklingen kom den grupperingen jeg har valgt å karakterisere som 

den politiske fløyen i miljøet også tydeligere frem. For denne fløyen ble utviklingen i Folk og 

Land sett på som en hån mot det de mente avisen skulle være, nemlig et aktivt, frittalende og 

aktuelt kamporgan for de tidligere NS-medlemmenes ideologiske overbevisning.  

 Den politiske og den moderate fløyen endte for det første i en åpen konflikt om Folk 

og Lands redaksjonelle linje. Både Odd Melsom og Trygve Engen kritiserte “den umulege 

dobbeltrolle” avisen måtte spille når det knyttet seg så tett opp til INOs formålsparagraf.
199

 De 

ønsket at de to organisasjonene skulle skilles slik at Folk og Land skulle kunne drive politisk 

kamp uten å skade INOs rolle som nøytralt historieinstitutt. Den moderate fløyen ønsket på 

sin side at Folk og Land skulle være INOs ansikt utad, selv om redaksjonen slik vi har sett 

hovedsakelig la opp til at kun deres syn på historie og politikk ble presentert.  

For det andre kom det til åpen konflikt mellom de to fløyene i spørsmål om Folk og 

Lands drift. INO satt med aksjemajoriteten i avisen samtidig som de etter 1979 også driftet 

den. Likevel ble årsmøtet hverken involvert i viktige beslutninger eller forelagt relevant 

informasjon. Den egenrådigheten den moderate fløyen hadde fremvist ved redaksjonsskiftet 

fortsatte dermed også på andre områder gjennom hele perioden, noe som førte til store interne 

konflikter og til slutt et regelrett kuppforsøk fra Kjell Blich Schreiners side. Opplevelsen av at 

selv sentrale personer ble totalt tilsidesatt i viktige spørsmål som angikk hele miljøet førte til 

at to ansvarlige redaktører trakk seg, at det ble forsøkt reist mistillitsforslag mot INOs styre, at 

                                                
199 “«En som venter på en kursendring»“, Folk og Land, nr. 8, 1982, 6. 
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det ble etablert en opposisjonell avis, og at den moderate fløyen ble anklaget for å føre en 

“bevisst linje for utslettelse av det som skulle bli vårt livsverk”.
200

   

 Den moderate fløyens harde linje var muligens en strategi for å holde nynazistene på 

en armlengdes avstand, koste hva det koste ville. Linjen kan også tolkes som et forsøk på å 

legge bånd på den politiske fløyen, for å hindre at det radikale politiske engasjementet til noen 

få svært aktive aktører satte hele miljøet i sammenheng med NF. Det kommer ikke frem av 

kildematerialet om den moderate fløyen forsøkte på dette, men faktum er at forbindelsen til 

NF aldri ble kuttet helt av. Som vi skal se i neste kapittel var det ikke vanntette skott mellom 

gammel- og nynazistene.      

 

 

 

                                                
200 Brev fra Kjell Blich Schreiner til styret i INO 22.9.1986. PA 1426 Knut Baardseth. Serie: G Institutt for 

Norsk Okkupasjonshistorie 1934-1984. Eske: L0001. Mappe: Møtedokumenter, brev m.m. 
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4 Et ambivalent forhold 

Etter at nynazistene hadde blitt kastet ut av Folk og Land i 1975 skulle miljøet kun beskjeftige 

seg med de tidligere NS-medlemmenes sak. Folk og Land skulle være det offisielle talerøret 

og Institutt for Norsk Okkupasjonshistorie (INO) skulle ”samle og legge tilrette mest mulig 

materiale om hva som virkelig skjedde under krigen og landssvikoppgjøret”.
201

 Håpet var at 

disse to organene sammen kunne påvirke den norske opinionen og endre den negative 

oppfatningen av de landssvikdømte. En viktig forutsetning for at dette skulle lykkes var 

naturligvis at det offisielle båndet mellom gammelnazistene og nynazistene ble kuttet. Dette 

ble da også gjort i en artikkel i Folk og Land rett etter at omleggingen hadde funnet sted.
202

 

 I årene som fulgte var det likevel en viss kontakt mellom styrene i INO og Folk og 

Land, samt privatpersoner tilknyttet disse, og nynazistene i Norsk Front/Nasjonal Folkeparti. 

4.1 Gamle kjempere  

INO og Folk og Land hadde offisielt tatt avstand fra nynazistene i 1975, men det var 

fremdeles de i miljøet som sympatiserte med NF og som ønsket å hjelpe dem videre i deres 

politiske kamp. Selv om det antakelig dreide seg om et relativt lite antall personer, var det 

flere i INO som også var medlemmer i NF uten å stå frem med sitt medlemskap.
203

 

Nynazistene selv hevdet i 1977 at “[e]n meget stor prosent av INOs medlemmer (inkludert 

dets styre) er også medlemmer av NF”.
204

 Dette var nok en solid overdrivelse fra NF-

ledelsens side. Det er ingenting i kildematerialet som tyder på at NF hadde en slik oppslutning 

blant gammelnazistene. Likevel var antallet høyt nok til at redaksjonen, etter at Blücher trakk 

seg som formann i 1981, valgte å oppfordre “prektige lederemner og medlemmer” av NF til å 

“følge eksempelet til andre som var i partiet, og som i tide trakk seg ut”.
205

  

 De tidligere NS-medlemmene som også var medlemmer av NF holdt seg allikevel 

stort sett i bakgrunnen, og var, med noen unntak, mer som inspirasjonskilder å regne. Fremst i 

rekken av disse sto fremdeles Orvar Sæther og Odd Melsom. Ingen av dem var noen gang 

                                                
201 “Om oss selv”, Folk og Land nr. 13, 1975, 3; “En dag vil sannheten komme frem: Kåre Haugerud om INOs 

oppgaver”, Folk og Land nr. 13, 1975, 3. 
202 “INO og «Folk og Land» har ingenting med Norsk Front å gjøre”, Folk og Land nr. 14, 1975, 3. 
203 Preus, Bakover mot det nye Norge, 82. 
204 “Redaksjonen svarer”, Attakk nr. 8, 1977, 6. 
205 “De yngres fremrykning”, Folk og Land nr. 19, 1981, 3. 
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aktive medlemmer av NF, men da partiet så dagens lys for første gang i oktober 1975 var det 

likevel med Sæther og Melsoms fulle støtte.
206

 

 At nynazistene hadde “gamle kjempere” med på laget ble raskt kjent for ledelsen i 

INO og Folk og Land. Kort tid etter redaksjonsskiftet i 1975 ble det sendt ut et opprop til 

“lesere av Folk og Land” fra Melsom, tidligere redaktør Odd Isachsen og tidligere 

styreformann Martin Kjeldaas. Oppropet var en hyllest til Norsk Front, og en oppfordring til å 

melde seg inn i det nyopprettede partiet. Optimismen var til å ta og føle på: 

 

Her har vi en bevegelse som ikke bare kjemper for en rettferdig og objektiv historieskrivning, 

men som også står klippefast på den nasjonale ide som vi alle står samlet om. En slik bevegelse 

fortjener vårt medlemskap og vår støtte! […] Vi oppfordrer derfor enhver for hvem begrepet 

“folk og land” fremdeles har en dypere mening verdt å ofre noe for, til snarest å melde seg inn i 
Norsk Front og bli med i kampen for Norge. Se på det som en livsforsikring! Det er Norges 

være eller ikke være det gjelder.207 

 

Oppropet markerte en klar støtte til nynazistene og var dermed også en implisitt kritikk av den 

moderate fløyen som ikke støttet NF, men i stedet stengte dem ute fra et viktig “nasjonalt” 

organ som Folk og Land. Hvorvidt oppropet førte til at tidligere NS-medlemmer faktisk 

meldte seg inn i NF er uvisst.  Det som er sikkert er at både redaksjonen i Folk og Land og 

styret i INO umiddelbart tok avstand fra brevet og gjorde det klart at innholdet sto “helt for 

underskrivernes private regning”. 
208

  

 Året etter kom et nytt fremstøt til støtte for NF, denne gangen fra Orvar Sæther. Han 

var aldri et fremtredende medlem av NF, men var i alle år en viktig støttespiller samt skribent 

i nynazistenes publikasjoner under signaturen O.S. Høsten 1976 forsøkte han å transportere 

alle aksjene han og hans kone hadde i Folk og Land over til Erik Blücher.
209

 Dette ville gjort 

Blücher til den nest største aksjonæren i selskapet etter INO selv, noe den moderate fløyen på 

ingen måte ønsket. Transporten av aksjene ble derfor heller ikke godkjent av det nye styret. 

Dette var nødvendig for at overdragelsen etter vedtektene skulle kunne regnes som gyldig.

  Styrets forklaring for å hindre overdragelsen var at “selskapet, som er stiftet av og 

blant tidligere NS-medlemmer og ofre for landsvikoppgjøret, bør søkes oppretholdt innenfor 

                                                
206 Bangsund, Arvtakerne, 155. 
207 Oppropet står sitert i Bangsund, Arvtakerne, 156; “Nei, Østring! Dette er tøv…!”, Gjallarhorn nr. 2, 2002, 1. 

Det står også omtalt i Arbeiderpartiavisen Dagbladet Sørlandet. Se “Norsk Front med gode kontakter med eks-

NS-folk”, Dagbladet Sørlandet, 1.12.1975. 
208 “INO og «Folk og Land» har ingenting med Norsk Front å gjøre”, Folk og Land nr. 14, 1975, 3. 
209 Se brev fra Orvar og Bergljot Sæther til styret i Folk og Land 8.12.1976. PA 1193 Institutt for Norsk 

Okkupasjonshistorie. Serie: I Folk og Land m. fl., 1944-1986. Eske: L0001 Avisa Folk og Land 1944-1986. 

Mappe: 0003 Organisasjon 1953-1979. 
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denne krets”.
210

 Det er ingen tvil om at dette var en bevisst utestengning av NF-lederen. Den 

moderate fløyen fryktet antakelig at Blücher ville bruke Folk og Lands aksjer til NFs, og ikke 

til INOs fordel. Nynazistene kunne forsøke å kuppe avisen og igjen gjøre den til sitt 

propagandaorgan, selv om dette ville svært vanskelig å gjennomføre på lovlig måte gitt INOs 

aksjemajoritet.
211

  

Den moderate fløyen var så bestemt på å hindre Blücher i å få et fotfeste i selskapet at 

de endret reglene underveis. Det var ingen praksis som tilsa at man måtte være tidligere NS-

medlem for å inneha aksjer i avisen. Faktisk var det opptil flere aksjonærer som ikke bare var 

for unge til å ha hatt noen tilknytning til NS, men som også var kjente nynazister, uten at det 

fikk noen konsekvenser. For eksempel satt Hallvard Paasche, Øystein Hovdkinn og Odd 

Isachsen, alle aktive nynazister på seksti- og syttitallet, med aksjer i Folk og Land helt frem til 

selskapet ble avviklet i 1979.
212

 Det er derfor tydelig at styret i avisen ønsket å stenge Blücher 

ute. På vegne av ekteparet Sæther og seg selv argumenterte også Blücher mot vedtaket ved å 

vise til både tidligere praksis og til Melsoms erfaringer som styreformann. Styret fastholdt 

likevel sitt vedtak og Blücher ble aldri aksjonær i avisen.
213

 

 Strategien med å utestenge nynazister ble også brukt senere av INOs styre. I et brev 

Bjørn Østring sendte til styreformann Knut Baardseth i 1982, poengterte han at nye varamenn 

til styret måtte velges raskt slik at man unngikk “benkeforslag” på en person som også var 

styremedlem i NF. Denne strategien hadde tydeligvis fungert tidligere, for “[s]ist lyktes det så 

raskt, at diskusjon som et par ville ha – ikke kunne provoseres frem”.
214

 Av dette er det 

naturlig å slutte at den moderate fløyen, som var involvert i styrene i både INO og Folk og 

Land, aktivt forsøkte å utestenge personer med tilknyting til NF. Av de påfølgende 

møtereferatene kommer det også frem at Østrings strategi i dette tilfellet fungerte. 

 Odd Melsom ga imidlertid ikke opp. I et brev han sendte til styret i INO i 1978, kun 

noen måneder før han døde, foreslo han at INO skulle trekke alle sine aksjer ut av Folk og 

                                                
210 Brev fra styret i A/S Folk og Land til Bergljot og Orvar Sæther 1.11.1976. Samme kildehenvisning som 

ovenfor. Se også brev fra revisor Ralph Fossum til styreformann Rolf Christiansen 23.8.1976, samme sted. 
211 Dette ble forsøkt i 1978 da NF klarte å melde inn så mange av sine egne i det lille partiet Ensliges Parti at de 
oppnådde flertall på landsmøtet. Håpet var å innlemme velgermassen i NF og bruke partiets lovlige registrering 

til å omgå regelverket. Kuppforsøket ble imidlertid stanset av AKP (m-l) som avslørte at flere var meldt inn i 

partiet uten selv å være klar over det. Se Bangsund, Arvtakerne, 185-187. Se også Sjøli, Hans Petter: Mao, min 

Mao: Historien om AKPs vekst og fall (Oslo: Cappelen, 2005), 143. 
212 For en oversikt over selskapet A/S Folk og Lands aksjonærer ved avviklingen se “Aksjonærbeskatningen: 

A/S Folk og Land under avvikling. 24/2-1979”. PA 1193 Institutt for Norsk Okkupasjonshistorie. Serie: I Folk 

og Land m. fl., 1944-1986. Eske: L0001 Avisa Folk og Land 1944-1986. Mappe: 0003 Organisasjon 1953-1979. 
213 Se Brev fra Erik Blücher til styret i A/S Folk og Land 4.1.1977; Udatert brev fra styret i A/S Folk og Land til 

Erik Blücher, januar 1977. Samme kildehenvisning som ovenfor. 
214 Brev fra Bjørn Østring til Knut Baardseth 22.3.1982. PA 1426 Knut Baardseth. Serie: E Korrespondanse, 

ordnet etter navn. Eske: L0012 Korrespondanse 1980-1997. Mappe: Korrespondanse Bjørn Østring 1980-1997. 
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Land og at dette forslaget burde behandles på neste årsmøte. Ifølge Melsom hadde målet med 

den store “palassrevolusjonen” i 1975 vært å hindre at samarbeidet med avisen “skadet INO’s 

stilling som nøytralt historieinstitutt og dessuten gjorde INO’s lokaler til skyteskive for AKP-

rampen”. Dette hadde derimot ikke fungert etter sin hensikt, og til tross for den nye “tonen” i 

avisen ble den fortsatt karakterisert som et “naziblad” av Klassekampen. Konsekvensen av 

dette måtte ifølge Melsom være at INO trakk seg helt ut av Folk og Land, at avisen ikke 

omtalte INOs arbeider, og at INO heller utga et historisk tidsskrift uten politisk slagside som 

utelukkende fokuserte på okkupasjonshistorien. Ideen om å utgi et slikt tidsskrift hadde 

visstnok blitt lansert allerede da man “i Forbundet planla det kommende samarbeide av de 

forskjellige krefter som virket for ’vår sak’ – et samarbeid som altså strandet”.
215

 

 Det samarbeidet Melsom siktet til var etter alle solemerker en utvidelse av den 

kontakten som allerede eksisterte mellom nynazistene og Folk og Land. Dette tyder på at 

Melsom allerede før 1975 hadde et ønske om at Forbundet, og senere INO, skulle trekke seg 

helt ut av avisen slik at nynazistene fikk full kontroll ikke bare over den redaksjonelle linjen, 

men også over organisasjonen. På grunn av redaksjonsskiftet i 1975 hadde dette blitt umulig, 

men nå forsøkte Melsom på nytt å realisere sin plan. I en artikkel som sto på trykk i Folk og 

Land i 1981 siterte Trygve Engen fra et privat brev hvor det kom frem at det Melsom egentlig 

ønsket, men ikke eksplisitt utrykte i brevet til styret i 1978, var at NF skulle ta over INOs 

aksjer når de trakk seg ut.
216

 Dette ville i så fall føre til at NF ville få full kontroll over avisen 

og Folk og Land ville antakelig igjen endt opp som nynazistenes meningsblad.  

Melsoms forslag ble ikke tatt opp til diskusjon på neste generalforsamling i Folk og 

Land, og igjen kan det se ut til at denne type initiativer ble blokkert. Dette skjedde riktignok i 

det stille. Odd Melsom ble aldri kritisert offentlig eller tatt avstand fra til tross for at det 

åpenbart eksisterte en interessekonflikt mellom den politisk aktive fløyen Melsom tilhørte, og 

den mer moderate fløyen konsentrert rundt Østring. Avisen fortsatte å reklamere for Melsoms 

bøker i årevis og utad ble han fremstilt som en ledestjerne i kampen for rettferdighet for de 

tidligere NS-medlemmene. I 1980, to år etter Melsoms død, kunne INO-formann Kåre 

Haugerud forsikre et kritisk medlem om at det ”innen INO aldri [hadde] forekommet noen 

mistillit til redaktør Odd Melsom”.
217

 

                                                
215 Brev fra Odd Melsom til styret i INO 6.1.1978. PA 1193 Institutt for Norsk Okkupasjonshistorie. Serie: I 

Folk og Land m. fl., 1944-1986. Eske: L0001 Avisa Folk og Land 1944-1986. Stykke: Korrespondanse m.m., 

alfabetisk ordnet A-Å 1944-1986. Mappe: Korrespondanse m.m. M 1957-1978. 
216 “«Folk og Land» - kor går du?”, Folk og Land nr. 10, 1981, 2. 
217 Brev fra Kåre Haugerud til Olav T. Todnem 4.3.1980. PA 1193 Institutt for Norsk Okkupasjonshistorie. 

Serie: D Korrespondanse. Eske: L0005 Korrespondanse, alfabetisk ordnet, T-Å 1974-2003. Mappe: T. 
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4.2 Norsk Front/Nasjonalt Folkeparti 

Forholdet mellom nynazistene og miljøet rundt INO og Folk og Land var i årene etter 1975 

preget av bitterhet. Offisielt hadde Folk og Land tatt avstand fra NF, noe som også ble 

understreket på nytt i avisen i 1979.
218

  

Det er ingen grunn til å tro at sentrale medlemmer i miljøet, med noen få unntak, var 

spesielt begeistret for den nye partidannelsen. Bjørn Østring hadde flere ganger fremmet sin 

misnøye med nynazistene, men også andre markerte klar avstand til NF. Den nye ansvarlige 

redaktøren, Rolf Christiansen, skrev for eksempel til en venn at “NF er politisk svært umodent 

og på flere vis nesten en karikatur av hva vi selv sto for”. 
219

 Eivind Saxlund, et annet sentralt 

medlem i INO, hevdet at “nevnte organisasjon [NF] representerer en ren dødslinje i norsk 

politikk”.
220

 

 Ledelsen i NF var på sin side heller ikke fornøyd hverken med hvordan Folk og Land 

fremsto etter omleggingen eller det de oppfattet som passivitet fra de tidligere NS-

medlemmene i den pågående nasjonale kampen. Det ble hevdet at avisen hadde lagt seg på 

samme linje som Anders Langes Parti (ALP) og at den nasjonale ideologi til stadighet ble 

forvrengt. Resultatet var ifølge Blücher og resten av ledelsen i NF derfor at Folk og Land 

siden begynnelsen av 1976 hadde fremstått som “en alt for ofte vassen kopi av 

Morgenbladet”.
221

 Erik Rune Hansen, tidligere redaksjonssekretær i avisen, gikk så langt som 

å hevde at NF sto nærmere NS’ idealer enn det INO og redaksjonen i Folk og Land gjorde, og 

at det derfor i virkeligheten var nynazistene som videreførte arven fra Quisling. Hansen 

kritiserte spesielt avisens oppfordring til å stemme på ALP og Vera Grønlunds Frie 

Folkevalgte, noe han mente var et klart brudd med alt NS og Quisling hadde stått for.
222

 

 Nynazistene kritiserte i tillegg måten Folk og Land ble drevet på. Til tross for at 

Østrings nye markedsstrategi tilsynelatende fungerte, og at avisen kunne melde om en økning 

i abonnement- og løssalget på 40 prosent etter redaksjonsskiftet, mente ledelsen i NF likevel 

at Folk og Land var fanget i Mammons grep.
223

 

                                                
218 “INO og Norsk Front”, Folk og Land nr. 5, 1979, 3. 
219 Brev Rolf Christiansen til Ejnar Vaaben 5.12.1977. PA 1267 Bjørn Østring. Serie: Fp – Norges Nasjonal-

Socialistiske Arbeiderparti(NNSAP), Germanske SS og Nynazisme. Eske: L0001. Mappe: 0009 Odd Isachsen. 
220 Notat fra Eivind Saxlund til Kåre Haugerud 11.11.1980. PA 1193 Institutt for Norsk Okkupasjonshistorie. 

Serie: D Korrespondanse. Eske: L0004 Korrespondanse, alfabetisk ordnet, P-S 1976-2003. Mappe: S. 
221 “Redaksjonen svarer”, Attakk nr. 8, 1977, 4. 
222 “Glemmer dere Quisling?”, Folk og Land nr. 4, 1977, 7-8. 
223 “Folk og Land økte med 40% i 1976”, Folk og Land nr. 4, 1977, 3; “Redaksjonen svarer”, Attakk nr. 8, 1977, 
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 Kritikken hindret likevel ikke ledelsen i NF i å fortsette å interessere seg for avisen og 

forsøke å forbedre forholdet til de tidligere NS-medlemmene. Etter partidannelsen i 1975 

hadde nynazistene vært overbevist om at det ikke ville bli vanskelig å skaffe oppslutning om 

NF. De tok derfor ikke bruddet med Folk og Land spesielt tungt. I deres øyne var tiden 

overmoden for et norsk parti som for alvor tok opp kampen mot kommunistene og 

kapitalistene, og som kjempet mot økende globalisering og fremmedkulturell innvandring. 

Etter relativt kort tid ble det tydelig at den store oppslutningen uteble. For ledelsen i NF ble 

det dermed klarere enn noen gang før at partiets politiske utsikter var avhengig av et godt 

forhold mellom de to generasjonene “nasjonalister”, slik at de i fellesskap kunne ta opp 

kampen for de felles grunnverdiene de begge sto for. Nynazistene vendte seg derfor mot de 

tidligere NS-medlemmene med initiativer til forsoning og samarbeid.
224

 

 I 1980 skrev Blücher, i et av svært få innlegg i Folk og Land, følgende: “Det er ikke så 

mange nasjonalsinnede mennesker i Norge, og det burde være hver og ens plikt å mane til 

samhold.”
225

 Innlegget var et forsvar mot beskyldinger mot NF som hadde blitt fremmet i 

forrige nummer av avisen. En artikkelforfatter hadde der gått hardt ut mot NF-avisen 

Nasjonalistens dekning av OL i Sovjetunionen, og karakterisert den som en hån mot Vidkun 

Quisling.
226

 Nynazistenes positive omtale av det ordnede og raserene Sovjet var hardt å svelge 

for gamle frontkjempere.  

Blücher tilbakeviste i sitt svar først denne kritikken svært grundig. Deretter rettet han 

skytset mot redaksjonen i Folk og Land og anklaget dem for å “så splid og ondt blod 

nasjonalister imellom” ved å trykke slike “misvisende, mistenkeliggjørende og usaklige 

hetsangrep på NF […] Måtte avisa for alle nasjonalisters skyld snarest komme på bedre 

tanker!”
227

 Dette var en tydelig kritikk av avisens nye redaksjon som hadde kastet ut 

nynazistene i 1975 og forsøkt å holde dem på en armlengdes avstand siden. Det var også en 

påminnelse til alle tidligere NS-medlemmer om at både gamle og unge “nasjonalister” satt i 

samme båt, og at NF ville kjempe side om side med alle “nasjonalsinnede mennesker”. 

 I 1982 forsøkte Blücher, som nylig hadde gått av som formann i NF, også å forsone 

seg direkte med Folk og Lands ansvarlige redaktør Kåre Haugerud. I et brev kom 

frustrasjonen over de tidligere NS-medlemmenes manglende vilje til forsoning og samarbeid 

tydelig frem: 

                                                
224 Preus, Bakover mot det nye Norge, 81, 109. 
225 “NF står på nasjonal grunn”, Folk og Land, nr. 10, 1980, 1, 6-7. 
226 “Farlige kjærtegn”, Folk og Land, nr. 9, 1980, 1, 6. 
227 “NF står på nasjonal grunn”, Folk og Land, nr. 10, 1980, 1, 6-7. 
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[…] istedenfor [å] alltid komme med kritikk av det negative slaget, kunne vel dere gamlekara 

HJELPE TIL litt mer! Håper iallfall du liker Nasjonalisten og at vi fortsatt kan samarbeide med 

et felles mål for øye – et NASJONALT Norge.228  

 

Blücher siktet med dette til den kritiske omtalen NF hadde fått i flere artikler i Folk og Land 

de foregående årene. Spesielt lederartikkelen “Partiet som måtte dø”, som hadde stått på trykk 

i avisen i septemberutgaven året før, opprørte nynazistene. Der felte redaksjonen en knusende 

dom over NF og tolket Blüchers avgang som formann som det siste avgjørende slaget for den 

norske nynazistbevegelsen som sådan.
229

  

Tor Petter Hadland opprettholdt også en viss kontakt med gammelnazistene i årene 

etter 1975. Han var en veteran fra NUFs oppstart i 1968, noe som flere ganger hadde plassert 

han i medienes søkelys.
230

 Han hadde vært med i ledelsen i NF fra stiftelsen i 1975 frem til 

han falt i unåde hos Erik Blücher i 1976, og meldte seg ut av partiet for en kort stund.
231

 I 

perioden før han ble tatt i varmen igjen i NF sendte han et brev til Bjørn Østring for å gjøre 

rede for sine synspunkter. Han var redd for at de tidligere NS-medlemmene skulle sette lit til 

de utallige ryktene som florerte etter hans brudd med NF. Han kunne forsikre Østring om at 

han ikke var noen “forræder”. Slik som resten av NF-ledelsen ønsket Hadland tvert imot at 

“den nasjonale politikk” skulle vokse seg sterk gjennom samarbeid, og at “Folk og Land og 

INO burde være den plattform forskjellige grupperinger av unge nasjonalister samlet seg 

om”.
232

  

Det var generelt mange i det nynazistiske miljøet som ønsket at de to generasjonene 

skulle forene kreftene i den politiske kampen. Dette var nok ikke bare en strategisk avveining, 

for mange var det antakelig vel så viktig å få anerkjennelse av et miljø de så opp til og 

forgudet. Mye av korrespondansen mellom miljøene ble derfor ofte formulert i en overdrevet 

kameratslig tone. Hadland var intet unntak i denne sammenhengen. Han forsøkte forgjeves å 

bli akseptert av både Østring og flere andre sentrale personer i miljøet rundt INO og Folk og 

Land i årevis.  

I et brev Hadland sendte til Kjell Blich Schreiner i 1979, var den overdrevent vennlige 

tonen også påtagelig. I tillegg ga brevet inntrykk av å opplyse en “kollega” om den siste 

                                                
228 Brev fra Erik Blücher til Kåre Haugerud 14.3.1982. PA 1267 Bjørn Østring. Serie: Fp – Norges Nasjonal-

Socialistiske Arbeiderparti(NNSAP), Germanske SS og Nynazisme. Eske: L0001. Mappe: 0010 Om nynazisme. 
229 “Partiet som måtte dø”, Folk og Land nr. 8, 1981, 3. 
230 I 1975 var det blant annet mye mediefokus etter at Tor Petter Hadland og Georg Farre begge mistet jobbene 

sine i Oslo Sporveier som en følge av uttalelser de hadde kommet med i NRK-programmet “På Sparket”. Se 

“Hadland og Farre kontakter advokat: Rettsak mot Sporveiene” i VG, 3.6.1975, 8; Bangsund, Arvtakerne, 154. 
231 Bangsund, Arvtakerne, 156, 176-180. 
232 Brev fra Tor Petter Hadland til Bjørn Østring 9.5.1977. PA 1267 Bjørn Østring. Serie: Fp – Norges Nasjonal-

Socialistiske Arbeiderparti(NNSAP), Germanske SS og Nynazisme. Eske: L0001. Mappe: 0009 Odd Isachsen. 
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utviklingen i det politiske arbeidet, og da spesielt det anti-kommunistiske arbeidet. Brevet ble 

skrevet på brevpapir fra Norges Anti-Kommunistiske Liga (NAKL), en organisasjon som var 

underlagt henholdsvis European Regional Organization of the World Anti-Communist 

League (EUROWACL) og the World Anti-Communist League (WACL). WACL var en 

internasjonal organisasjon som hadde drevet med globalt anti-kommunistisk arbeid siden 

stiftelsen i 1966, men mot slutten av syttitallet ble organisasjonen dominert av nynazister. 

Dette gjaldt spesielt under den britiske antropologen Roger Pearsons ledelse.
233

 Hadland, som 

var den mest engasjerte antikommunisten i NFs rekker, hadde gode kontakter inn i denne 

organisasjonen.
234

 

Hadland kunne melde at ledelsen i EUROWACL var svært fornøyd med det arbeidet 

som foregikk i Norge, spesielt at “vi regelmessig kommer et med to kvalitetsgode aviser 

(F&L og Nasjonalisten)”.
235

 Han håpet NAKL ville fortsette å være et viktig bindeledd i 

internasjonal sammenheng mellom både INO og Folk og Land på den ene siden, og NF og 

Nasjonalisten på den andre siden. Videre skrev Hadland at “[d]et er en glede for meg å ha deg 

som uoff. rep. i NAKL på vegne av F&L-INO”.
236

 Om denne opplysningen skulle stemme 

ville det være oppsiktsvekkende. I kildemateriale finnes det ikke noe svarbrev fra Schreiner 

som kan verifisere dette. At ledelsen i EUROWACL, eller Hadland for den saks skyld, så på 

Folk og Land og Nasjonalisten som to allierte i den anti-kommunistiske kampen er imidlertid 

ikke overraskende. Det nynazistiske miljøet var fullt av oppdiktede allianser. Bjørn Østring, 

som mottok en kopi, har også notert et spørsmålstegn i margen ved siden av denne setningen. 

Gitt Schreiners sentrale posisjon i den politiske fløyen i miljøet kan en tilknytning til 

EUROWACL derimot ikke utelukkes, selv om det er lite sannsynlig.
237

 

 Etter Blüchers avgang tok Jan Ødegård over som de-facto leder i NF. Han var, slik 

som Blücher, skuffet over den manglende innsatsen fra gammelnazistenes side. Samtidig 

ønsket han også å fremme samarbeid og kameratskap mellom de to leirene. I 1982 sendte han 

derfor ut et nytt forslag til samarbeid. På INOs årsmøte det året hadde instituttets fremtid og 

tiltak ved en eventuell nedleggelse blitt diskutert. I den forbindelse hadde et forslag om å 

                                                
233 Se Anderson, Scott og Jon Lee Anderson: Inside the League: The Shocking Exposé of How Terrorists, Nazis, 

and Latin American Death Squads Have Infiltrated the World Anti-Communist League (New York: Dodd, Mead 

& Company, 1986). 
234 Antakelig så Hadland her muligheter for finansiell støtte til NF. Preus, Bakover mot det nye Norge, 65. 
235 Brev fra Tor Petter Hadland til Kjell Blich Schreiner 27.11.1979. PA 1267 Bjørn Østring. Serie: Fp – Norges 

Nasjonal-Socialistiske Arbeiderparti(NNSAP), Germanske SS og Nynazisme. Eske: L0001. Mappe: 0009 Odd 

Isachsen. Min kursivering. 
236 Ibid. 
237 Hadland ville også advare Schreiner om tre mulige infiltratører i WACL som ifølge han selv hadde som mål å 

”kartlegge ’nazister’, samt motarbeide patrioter og aktive anti-kommunister i skandinavia.” Ibid. 
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overlevere hele INOs samling til Universitetsbiblioteket, slik at det historiske materialet 

kunne være til nytte for allmennheten også etter INOs tid, blitt behandlet. Ødegård hadde vært 

til stede på årsmøtet og reagerte sterkt på dette forslaget, som han mente ville føre til at 

“nærmere 40 års arbeid ville ende i utgangspunktet, slik at historieforfalskerne fritt kan 

manipulere med de faktiske forhold”.
238

 Ødegård sendte derfor et brev til styret i INO hvor 

han implisitt foreslo at NF i stedet kunne overta ansvaret for dette materialet ved en eventuell 

nedleggelse. Han poengterte at “[d]et er stabile krefter i NF som kan tenke seg et varig 

forhold til INO og det arbeidet som drives” og han håpet derfor brevet kunne være 

“innledningen til en diskusjon eller debatt”.
239

 

 Dette forslaget ble møtt av INOs styre på lik linje som tidligere. Styret avviste 

Ødegårds synspunkter og gjorde det nok en gang klart at INO ikke samarbeidet med politiske 

partier og at de anså seg selv “ikke på noen måte beslektet med NF”.
240

 Denne linjen beholdt 

INO ut hele sin levetid og noe organisert samarbeid med NF fant aldri sted. Folk og Land 

avviste også å annonsere for NFs ungdomsorganisasjon Nasjonalungdommen.
241

 

Ledelsen i NF kom, etter det kildematerialet kan fortelle, heller ikke med flere 

tilsvarende konkrete forslag om samarbeid før partiet offisielt ble lagt ned i 1991. De la seg 

heller på samme linje som Blücher og kritiserte det de oppfattet som kritiske artikler i Folk og 

Land. Nynazistene var skuffet og vurderte på begynnelsen av åttitallet avisen som “levende 

død”. De kunne ikke forstå hvordan det kunne tjene de tidligere NS-medlemmene “å gå til 

masochistisk skittsparking mot sine egne gjennom vulgæromtale av rasebevisste og anti-

kommunistiske patrioter”.
242

  

Til tross for at det ikke var noen offisiell kontakt mellom miljøet rundt INO og Folk og 

Land og NF etter 1975, eksisterte det tilstrekkelig privat kontakt til at grensene mellom 

leirene ble uklare, noe flere reagerte på. I 1980 så for eksempel Eivind Saxlund det som 

nødvendig å rette “en inntrengende henstilling til INO’s styre om at enhver kontakt bringes til 

opphør”.
243

 Representanter fra de to leirene befant seg ofte i samme omgangskrets, de møtte 

ofte opp på de samme arrangementene, i tillegg til at nynazistene ofte “trengte seg på” 

tilstelninger arrangert av tidligere NS-medlemmer. Dette gjaldt spesielt i den såkalte 

                                                
238 Udatert brev fra Jan Ødegård til Kåre Haugerud. PA 1267 Bjørn Østring. Serie: Fp – Norges Nasjonal-

Socialistiske Arbeiderparti(NNSAP), Germanske SS og Nynazisme. Eske: L0001. Mappe: 0010 Om nynazisme. 
239 Ibid. 
240 Brev fra Kåre Haugerud til Nasjonalt Folkeparti 9.7.1982. PA 1193 Institutt for Norsk Okkupasjonshistorie. 

Serie: D Korrespondanse. Eske: L0003 Korrespondanse, alfabetisk ordnet, L-O 1974-2003. Mappe: N. 
241 Brev fra Folk og Land til Nasjonalt Folkeparti 9.7.1982. Samme kildehenvisning som ovenfor. 
242 Udatert brev 1982 fra Nasjonalt Folkeparti til Folk og Land. Samme kildehenvisning som ovenfor. 
243 Notat fra Eivind Saxlund til Kåre Haugerud 11.11.1980. PA 1193 Institutt for Norsk Okkupasjonshistorie. 

Serie: D Korrespondanse. Eske: L0004 Korrespondanse, alfabetisk ordnet, P-S 1976-2003. Mappe: S. 
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Kameratklubben, en forening bestående av gamle frontkjempere. På disse møtene hadde NF-

medlemmer ofte dukket opp, til manges store forargelse.
244

  For den moderate fløyen i miljøet 

var det derfor nærmest umulig å skille de to miljøene fra hverandre, selv om kontakten på 

organisasjonsnivå var minimal. 

4.3 Dick Kobro 

I tillegg til kontakten med representanter for NF eksisterte det også en viss kontakt mellom 

miljøet og diverse mer eller mindre høyreradikale grupper og privatpersoner i inn- og utland.  

En av disse var Dick Kobro, et tidligere NUF-medlem som i 1976 representerte 

ungdomsorganisasjonen i Anders Langes Parti (ALP-U). Kobro ønsket å arrangere “et slags 

’seminar’ mellom oppriktige nasjonalister, (minus pr-kåte NUFfer) hvor det kan diskuteres så 

fillene fyker og ingen sten fra fortiden får ligge urørt og skjule noe”.
245

 Skulle Norge utvikle 

seg i riktig retning trengtes en skikkelig “oppvask” ifølge Kobro. Dette var noe ALP-U ville 

begynne med “i det stille” og han håpet på støtte og forståelse fra INO i den forbindelse.  

Akkurat hva slags “oppvask” Kobro siktet til er uklart, og om det ble noe av seminaret 

er usikkert, men om man ser nærmere på Kobros politiske bakgrunn kan man få en pekepinn 

på hva han hadde i tankene. I tillegg til å være medlem av NUF hadde han tidlig på syttitallet 

også vært en lederskikkelse i en gruppe som kalte seg for Anti-Kommunistisk Allianse 

(AKA). AKA hadde startet som en hemmelig aksjonsgruppe i NUF, men var også tilknyttet 

diverse miljøer på høyresiden i norsk politikk, blant annet Anders Langes Parti.
246

 Ifølge dem 

selv var de organisert i uavhengige celler og hadde som mål “å bekjempe venstre-

ekstremisme” i Norge.
247

 AKA ble for alvor kjent i 1974 etter at et av medlemmene ble 

arrestert i forbindelse med et våpentyveri.
248

 I tillegg til sine kontakter inn i høyremiljøene i 

                                                
244 Bangsund, Arvtakerne, 215. Erik Blücher hadde blant annet for vane å dukke opp på disse møtene, noe som 

for utenforstående skapte et inntrykk av at han var en del av denne foreningen. Dette kommer frem av Bjørn 

Østrings notater på et notat fra Eivind Saxlund til Kåre Haugerud 11.11.1980. PA 1426 Knut Baardseth. Serie: G 

Institutt for Norsk Okkupasjonshistorie 1934-1984. Eske: L0001. Mappe: Møtedokumenter, brev m.m. 
245 Brev fra Dick Kobro til INO 13.1.1976. PA 1193 Institutt for Norsk Okkupasjonshistorie. Serie: D 

Korrespondanse. Eske: L0002 Korrespondanse, alfabetisk ordnet, G-K 1974-2003. Mappe: K. 
246 Bangsund, Arvtakerne, 135. 
247 “Dekknavn i tilfelle SV-regjering”, i VG 10.8.1974, 6. 
248 Alfred Olsen ble dømt for heleri av 9 AG-3 geværer i 1974. Både Olsen og Kobro ble ekskludert fra NUF og 

ALP etter interne konflikter, men Kobro ble tatt inn i ALP igjen i 1975. Bangsund, Arvtakerne, 135, 138, 141; 

“Misbrukes HVs ungdom av fascistgrupper? Politikerne spør Forsvarsministeren”, i VG 24.5.1975, 5.  
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Norge hadde Kobro også kontakt med flere utenlandske høyreekstreme organisasjoner, og var 

blant annet medlem av det britiske fascistpartiet National Front.
249

  

Dick Kobro var heller ikke en ukjent person internt i kretsen rundt INO og Folk og 

Land. Han hadde noen år tidligere selv vært skribent i avisen. I 1973 rapporterte han blant 

annet om situasjonen i det britiske National Front som Folk og Lands “utsendte 

medarbeider”.
250

 En kunne derfor kanskje vente at den moderate fløyen ikke ønsket noen 

kontakt med en slik person. Kåre Haugerud, styreformann i INO, skrev derimot at “Et 

ungdomsseminar som De foreslår, er ingen fremmed tanke for oss”.
251

  

INO så antakelig en verdi i å knytte seg til ungdommer i ALP-U. I første halvdel av 

1976 abonnerte ikke mer enn om lag 700 på Folk og Land, mens adskillig færre var 

medlemmer i INO.
252

 Ungdommene i ALP-U kan derfor ha blitt sett på som potensielle 

støttespillere. Det var langt viktigere å få kontakt med enn å holde avstand til Dick Kobro, en 

person hvis politiske rulleblad åpenbart var på kollisjonskurs med den moderate fløyen i 

partiet. ALP sto også for en politikk som mange tidlige NS-medlemmer støttet og flere hadde 

blant annet bitt seg merke i at Anders Lange stilte seg kritisk til gjennomføringen av 

landssvikoppgjøret.
253

 Anders Lange døde allerede i oktober 1974, og i årene etter hans død 

var partiet preget av splittelse og frafall.
254

 I denne situasjonen var det antakelig gode 

rekrutteringsmuligheter for INO. 

4.4 Nynazister i avisspaltene 

Til tross for at redaksjonen offisielt hadde tatt avstand fra NF tok det ikke lang tid før 

nynazistene igjen slapp til i spaltene.
255

 Kun fem måneder etter at den nye redaksjonen hadde 

trådt til sto en artikkel underskrevet Erik Rune Hansen på trykk til forsvar for Olav Hoaas.
256

 

                                                
249 Bangsund, Arvtakerne, 135, 140, 167. National Front var også et viktig ideal ved opprettelsen av Norsk Front 

i 1975. Se Preus, Bakover mot det nye Norge, 35-36.  
250 “National Front i sterk medvind”, Folk og Land nr. 14, 1973, 1,6. 
251 Brev fra Kåre Haugerud til Dick Kobro 9.2.1976. PA 1193 Institutt for Norsk Okkupasjonshistorie. Serie: D 

Korrespondanse. Eske: L0002 Korrespondanse, alfabetisk ordnet, G-K 1974-2003. Mappe: K. 
252 Brev fra Bjørn Østring til Kåre Haugerud 15.2.1981. PA 1267 Bjørn Østring. Serie: Fq – Personer, alfabetisk 

ordnet. Eske: L0019 Personer INO. Mappe: 0006 Folk og Land; “INO sannhetens redskap”, Folk og Land nr. 4, 

1976, 3. 
253 “Anders Lange vil ha «rettsoppgjøret» revidert”, Folk og Land nr. 17, 1972,5. Mellom stiftelsen av ALP 8. 

april 1973 og frem til valget samme år hadde det blant annet pågått en debatt i Folk og Land om hvorvidt leserne 

skulle oppfordres til å stemme på det nye partiet. Se Hårseth, Folk og Land 1967-75, 61-75.  
254 ALP overasket med 5 prosent av stemmene ved stortingsvalget i 1973, i 1975 hadde oppslutningen sunket til 

en tredjedel. Se Jupskås, Anders Ravik: “Høyrepopulisme på norsk” i Høyrepopulisme i Vest-Europa, redigert 

av Tor Espen Simonsen, Anders Granås Kjøstvedt og Katrine Randin (Oslo: Unipub, 2009), 28, 35. 
255 “INO og «Folk og Land» har ingenting med Norsk Front å gjøre”, Folk og Land, nr. 14, 1975, 3. 
256 “Nå skal det igjen brukes makt mot meninger”, Folk og Land, nr. 4, 1976, 4,8. 
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Med dette gjorde den nye redaksjonen det klart at de ikke hadde til hensikt å utestenge 

nynazistene helt fra avisen, selv om de ikke ville la dem drive den. At også disse stemmene 

skulle få slippe til var en naturlig konsekvens av ønsket om å tilby et alternativ til de 

sannheter “flertallstyranniet” forfektet, i tillegg til “friskt vær og fri debatt” i avisen.
257

 

Samtidig var dette ikke forenelig med ønsket om å distansere seg fra nynazismen, NF 

og alt som forbandt NS-medlemmene til den tyske nazismen og dens ugjerninger. Det var 

tross alt en viktig årsak til redaksjonsskiftet i 1975. At nynazistene slapp til igjen etter så kort 

tid, førte til et uklart skille mellom de to grupperingene. Dette hensynet ble tilsynelatende 

skjøvet i bakgrunnen, for nynazistene dukket opp i Folk og Lands spalter med jevne 

mellomrom i mange år fremover. 

Et område både ny- og gammelnazistene var svært opptatt av var det internasjonale 

antikommunistiske arbeidet. For redaksjonen ser det derfor ikke ut til å ha spilt noen 

nevneverdig rolle om det var nynazister som tok opp kampen mot bolsjevismen, så lenge 

noen gjorde det. Folk og Land viet derfor arbeidet i World Anti-Communist League (WACL) 

mye spalteplass. Påstandene om at WACL var en fascistisk organisasjon ble blankt avfeid 

som “sludder”.
258

 Som nevnt over hadde Tor Petter Hadland gode kontakter inn i 

organisasjonen, og det var gjennom ham avisen fikk informasjon om det internasjonale 

antikommunistiske arbeidet som foregikk. Spesielt Europakonferansen til den underliggende 

organisasjonen EUROWACL som ble avholdt i København i februar 1978, og WACLs 

verdenskonferanse i Paraguay i april 1979, fikk mye oppmerksomhet. Folk og Land kunne 

entusiastisk melde at Hadland hadde deltatt på Europakonferansen som “Norges” 

representant, og at lederen Roger Pearson i en privat samtale i tillegg hadde rost “den økende 

antikommunistiske aktiviteten i Norden”.
259

 I neste nummer av avisen var tonen også 

optimistisk, og en fersk resolusjon fra EUROWACL ble gjengitt i sin helhet.
260

 Denne 

antikommunistiske entusiasmen ble opprettholdt ut året. NF-medlemmet Jan Ødegård, som 

senere skulle bli leder i nynazistenes parti, ble blant annet fremhevet som en idealistisk 

glødende antikommunist som kjempet for saken “med fare for sitt eget liv”.
261

  

                                                
257 “Norge – et flertallstyranni”, Folk og Land, nr. 8, 1978, 1; “Nei til sekterisme!”, Folk og Land, nr. 3, 1977, 

16. 
258 “Han meldte seg ut av LO-diktaturet”, Folk og Land, nr. 7, 1979, 7. 
259 “Antikommunistisk konferanse holdes i Paraguay i april”, Folk og Land, nr. 3, 1979, 2. 
260 “Oppmuntrende er det at aktive frontkjempere som under krigen sto på hver sin side på frontavsnittene har 

funnet sin plass i organisasjonen, og som kammerater nå kjemper for et felles mål: utryddelsen av 

verdenskommunismen.” Sitatet er hentet fra “Stor oppslutning om Verdensligaen mot kommunismen”, Folk og 

Land, nr. 4, 1979, 2,6. Kursivering i originalen. 
261 “Han meldte seg ut av LO-diktaturet”, Folk og Land, nr. 7, 1979, 1,7. I neste nummer korrigerte imidlertid 

Tor Petter Hadland og Bitten Cathrine Lunde Folk og Land og påpekte at Jan Ødegård ikke var medlem av 
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   Den positive omtalen av Hadland og Ødegård kom først og fremst av deres 

antikommunistiske arbeid. Hvorvidt NFs ideologi ble frontet i Folk og Lands spalter er et 

annet viktig spørsmål i denne sammenhengen. Erik Blücher skrev selv kun én artikkel i 

avisen, men flere andre fra ledelsen i NF bidro med innlegg. Ut fra disse tekstene kan en 

derfor danne seg et bilde av hvordan NF ønsket å fremstå for leserne av Folk og Land. Lars 

Preus har i sin masteroppgave vist hvordan spesifikke elementer fra NS’ ideologi ble adoptert 

av nynazistene og frontet i deres publikasjoner, muligens med den hensikt å appellere til de 

tidligere NS-medlemmene.
262

 De artiklene som ble skrevet av ledende NF-medlemmer 

inneholdt likevel stort sett ikke referanser til NS’ ideologi.  

 Bitten Cathrine Lunde var styremedlem i NF og redaktør i partiavisen Nasjonalisten. 

Hun skrev en artikkel hvor hun riktignok hevdet at NS’ familiepolitikk var den eneste som i 

virkeligheten respekterte kvinnen, husmorrollen og kjernefamilien, og at den derfor burde 

gjeninnføres for å stanse det moralske forfallet i samfunnet. Slike synspunkter passet godt 

sammen med den moralkonservative tonen man vanligvis kunne finne i avisen, men denne 

typen tilnærming til NS’ ideer representerte unntaket snarere enn regelen.
263

 Lunde var da 

også barnebarnet til Gulbrand Lunde, propagandaansvarlig i NS og fra 1942 kulturminister i 

Quislings regjering.
264

 

 Nynazistenes artikler bar heller ikke preg av å være propagandamateriale for NF. I alle 

fall ikke de som faktisk ble trykket. De aller fleste dreide seg om temaer andre skribenter i 

avisen også interesserte seg for. Abortmotstand, nasjonalisme, antikommunisme og 

establishmentskepsis var gjengangere. Av uvante ideologiske innslag kan Heides orientering 

om den europeiske høyreradikale skolen Nouvelle Droit, og Olav Hoaas konspiratoriske syn 

på De forente nasjoner (FN) nevnes.
265

 I innvandringsspørsmålet skulle nynazistene derimot 

gjøre seg mer bemerket. 

Generelt sto retorikken i Folk og Land i skarp kontrast til den rasistiske hetsen av 

innvandrere som sto på trykk i nynazistenes publikasjoner. Lars Preus har vist hvordan den 

                                                                                                                                                   
WACL slik det ble hevdet, men av Norges Anti-Kommunistiske Liga (NAKL) hvor de selv var aktive som 
henholdsvis formann og generalsekretær. Se “Korreksjon fra NAKL”, Folk og Land, nr. 8, 1979, 3. 
262 Dette dreide seg hovedsakelig om NS’ korporative og samfunnssolidariske ideer, noe som sto i kontrast til 

den mer SS-inspirerte, eksplisitte pangermanske forestillingen om folkefellesskapet nynazistene forfektet da de 

var aktive i Folk og Land i årene før 1975. Se Preus, Bakover mot det nye Norge, 76-85. 
263 “Kjernefamilien – Har den noen fremtid”, Folk og Land, nr, 3, 1979, 4. 
264 Norsk Krigsleksikon 1940-45, s.v. ”Lunde, Gulbland”, 257-258. 
265 Det «NYE HØYRE» i Frankrike”, Folk og Land, nr. 8, 1979, 4,6. Denne idestrømningen hadde imidlertid 

liten betydning for NF som ønsket å påvirke politikken mer direkte. Se Preus, Bakover mot det nye Norge, 38. 

Den typen skepsis til FN Olav Hoaas representerte var svært uvanlig i Folk og Land i motsetning til i 

nynazistenes publikasjoner. Se “F.N. Et redskap i verdensrevolusjonens tjeneste”, Attakk, nr. 1, 1976, 3-4; 

“Ingen fred gjennom FN”, Folk og Land, nr. 2, 1986, 2,6. 
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vitenskapelige raselæren i NF ble skjøvet i bakgrunnen av innvandringsmotstandere, og 

hvordan den i partiavisene Attakk og Nasjonalisten ble erstattet av en kulturell fremmedfrykt i 

form av hets mot ikke-vestlige innvandrere.
266

 Denne type hets kunne man ikke finne igjen i 

Folk og Land på tilsvarende måte.  

Det er likevel betegnende at den sterkeste kritikken av den ikke-vestlige 

innvandringen i avisen kom fra nettopp nynazister. Innvandringskritikken som nynazistene 

bidro med i Folk og Land var derimot ikke av den hetsende rasistiske typen, selv om den ofte 

var overdreven og svært xenofobisk. Lunde skrev blant annet at de store mengdene med 

innvandrere som hadde “veltet inn over Norges grenser” representerte “en alvorlig trusel mot 

vår samfunnsharmoni og – utvikling”
267

, mens Bastian Heide, også et styremedlem i NF, 

hevdet at det offisielle tallet på innvandrere var alt for lavt satt.
268

 Einar Giæver, et ungt NF-

medlem fra Tromsø, gikk lenger i kritikken og hevdet at Norge kunne risikere å bli en islamsk 

stat innen ”2-3 generasjoner”
269

, men dette var så langt som nynazistenes innvandringskritikk 

gikk i Folk og Land i denne perioden.  

Hvis en sammenligner hva som ble skrevet i NFs partiaviser i samme periode er det 

tydelig at nynazistene enten modererte seg i Folk og Land, eller at bare de mest moderate 

artiklene slapp igjennom redaksjonens sensur.
270

 I en artikkel i Nasjonalisten skrev for 

eksempel Bastian Heide at man i 1979 opplevde en “hysterisk medlidenhetskampanje” med 

mål om å gjøre vesten om til “et oppsamlingsbekken for såkalte ’flykninger’ fra den 3. 

verden”.
271

 At tilsvarende hetsende retorikk ikke var å finne i Heides artikler i Folk og Land 

tyder på at det eksisterte en form for sensur eller moderasjon.   

Selv om redaksjonen antakelig ikke slapp til de groveste av nynazistenes artikler, 

klarte de likevel ikke å opprettholde et tydelig skille mellom de to miljøene. Når en i ettertid 

ser hvordan Folk og Land og Nasjonalisten på flere områder overlappet hverandre kan en 

også spørre seg om dette noen gang var intensjonen. For utenforstående så det i alle fall ut 

som om ny- og gammelnazistenes publikasjoner var knyttet sammen.  

For det første var nynazistene som skrev i Folk og Land også blant de mest aktive 

skribentene i Attakk og Nasjonalisten. I tillegg hadde også Trygve Engen og Orvar Sæther 

                                                
266 Preus har for øvrig pekt på at denne rasistiske retorikken i nynazistenes publikasjonen var “for tidlig” ute, og 

ville passet bedre inn i 1990-tallets innvandringsfiendtlige miljø. Preus, Bakover mot det nye Norge, 40-46. 
267 “En fullstendig forfeilet innvandrerpolitikk”, Folk og Land, nr. 9, 1978, 4. 
268 “Hvor mange innvandrere er det egentlig i Norge?”, Folk og Land, nr. 10, 1978, 4,7. 
269 “Det moderne forrederi”, Folk og Land, nr. 2, 1982, 7. 
270 Nynazistene hevdet selv de ble konsekvent utestengt fra avisens spalter. Se “Redaksjonen svarer”, Attakk, nr. 

8, 1977, 4; “Nasjonalt Folkepartis 2. Landsmøte”, Nasjonalisten, nr. 3-4, 1982, 17.  
271 “Sannheten om «Vietnams båtflyktninger»“, Nasjonalisten, nr. 9, 1979, 4. 
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ved flere anledninger artikler på trykk i Nasjonalisten.
272

 For det andre var tematikken delvis 

overlappende. Støtten til det hvite settlerstyret i Rhodesia, antikommunisme, nasjonalisme og 

kampen mot meningsdiktaturet var temaer begge miljøene viet mye spalteplass til. Ofte sto 

også nynazistenes artikler på trykk i både Folk og Land og i Nasjonalisten, noe som vitner om 

at nynazistene betraktet sine artikler som aktuelle for begge miljøer.  

For det tredje annonserte Folk og Land med jevne mellomrom også for både Attakk, 

Nasjonalisten og nynazistenes forlag Leidangen, mens nynazistene på sin side blant annet 

reklamerte for en av Asbjørn I. Brus bøker.
273

 Sammen bidro disse tre elementene til å viske 

ut skillene mellom de ulike publikasjonene. Selv om det ofte var store forskjeller i de ulike 

avisenes innhold, var det åpenbart ikke vanntette skott mellom miljøene. 

4.5 Økende kritikk 

Forholdet mellom de to generasjonene skulle utvikle seg til det verre. Som omtalt over var 

nynazistene frustrert over den manglende oppslutningen fra kretsen rundt INO og Folk og 

Land. Avisen ble blant annet offentlig kritisert for å “så splid og ondt blod nasjonalister 

imellom”.
274

  

Denne situasjonen ble ikke bedre utover på åttitallet. Foruten at nynazistene fikk 

slippe til i avisen var det ikke mye positiv omtale av nynazistene å spore i Folk og Land, 

utenom fra personer som selv var aktive i det nynazistiske miljøet. NF ble tvert imot kritisert i 

sterke ordelag fra både lesere og redaksjon, spesielt mot midten av åttitallet. I siste halvdel av 

syttitallet var nynazistene som vi har sett synlige i avisen ved flere anledninger. De ble 

tilsynelatende behandlet på lik linje med andre skribenter. At det var ledersjiktet i NF som 

stort sett sto bak artiklene så ikke ut til å ha være et problem for redaksjonen. Denne 

tendensen skulle også delvis fortsette på åttitallet. Olav Hoaas slapp for eksempel til ved flere 

anledninger.
275

 Men i takt med utviklingen i den norske nynazistbevegelsen økte også 

kritikken i Folk og Land. Samtidig bar flere og flere av nynazistenes innlegg preg av å være 

rene forsvarsartikler.  

                                                
272 Trygve Engen bidro blant annet også her med holocaustbenektende artikler. Se “Tanker om «holocaust»“, 

Nasjonalisten, nr. 9-10, 1981, 8-10. Orvar Sæther skrev også flere artikler under signaturen O.S. 
273 Dette dreide seg om boken Holocaust. Ifølge Nasjonalisten hadde Leidangen Forlag overtatt Brus restopplag 

og solgte boken til halv pris så lenge beholdningen rakk. Sigurd Hildetanns bok De seks millioner ble det også 

reklamert for. N.P.B. – Leidangen”, Nasjonalisten, nr. 8-9, 1982, 11. Se 6.4 Holocaustbenektelse, side 98-103. 
274 “NF står på nasjonal grunn”, Folk og Land, nr. 10, 1980, 1, 6-7. 
275 Se for eksempel “Hei og hopp for Etiopia”, Folk og Land, Nr. 8, 1985, 2,6; “Tanker etter frigjøringen”, Folk 

og Land, nr. 9, 1986, 1,7. 
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Kritikken mot nynazistene gikk i bølger, nærmere bestemt i tre bølger som alle var 

reaksjoner på hendelser i NFs egne rekker. Nynazistene fikk lov til å svare på kritikken, og 

det var i disse debattene de kom tydeligst til syne i avisspaltene. I sitt forsvar av NF markerte 

nynazistene seg som et alternativ til miljøet rundt INO og Folk og Land. I realiteten fikk de 

dermed muligheten til å promotere NF i avisen. 

Den første av disse debattene kom i kjølvannet av Erik Blüchers avgang som 

partiformann i NF i 1981. På lederplass konkluderte redaksjonen med at partiet dermed måtte 

regnes som dødt. Blücher fikk ros for sitt “moralske mot”, men redaksjonen mente han hadde 

kommet helt skjevt ut allerede fra starten av, “da han ikke klarte å stagge de eventyrlystne 

rebellene som kom inn i partiet”.
276

 Det vitnet videre om “en total mangel på kritisk sans og 

dømmekraft når han har latt typer som Bastian Heide & Co. ture frem med sine rasistiske 

pøbelstreker”.
277

 Det var med andre ord ikke nødvendigvis intensjonene bak NF som var 

problemet, men metodene og den rasistiske retorikken.  

Svarene lot ikke vente på seg. I to innlegg med identisk tittel svarte Bitten Cathrine 

Lunde og Bastian Heide på kritikken. De poengterte at NF i aller høyeste grad var i live, noe 

som, gitt deres sentrale posisjon i partiet, kan regnes som NFs forsvar. I disse to innleggene 

kom også nynazistenes rasisme tydelig frem. Lunde forsvarte rasismen og hevdet at fordi NF 

kjente et ansvar for det norske folks egenart så de, i motsetning til redaksjonen i Folk og 

Land, “den overveldende u-lands innvandringen til Norge som en alvorlig trusel [sic] og et 

stort problem”.
278

 Heide gikk enda lenger og kom med følgende utsagn:  

 

Politiske systemer kommer og går. De får ingen varig betydning for folks identitet… 

Bastardisering derimot kommer for å bli. Derfor mener jeg personlig det var en Guds lykke at 

vi hadde tyskerne her i 5 år og ikke anglo/amerikanerne med sine sterke innslag av farget 

personell.279 

 

Denne typen retorikk førte, sammen med annen type hets mot innvandrere, til at redaksjonen 

nok en gang tok avstand fra NF.
280

 Dette til tross for at rasismen, som vi skal se senere i 

oppgaven, også florerte i deres egen avis.
281

 

                                                
276 “Partiet som måtte dø”, Folk og Land, nr. 8, 1981, 3. 
277 Ibid. 
278 “Partiet som ikke ville dø”, Folk og Land, nr. 10, 1981, 2. 
279 Sitatet er hentet fra “Partiet som ikke ville dø”, Folk og Land, nr. 10, 1981, 2. 
280 “Det er riktig at en stor del av Norges befolkning er imot innvandringen, men skytset burde i anstendighetens 

navn vært rettet mot Storting og Regjering, som har tillatt «invasjonen», og ikke mot forsvarsløse pakistanske 

mødre og deres små barn, ved gove plakater og flyveblader.” Sitatet er hentet fra “De yngres fremrykning”, Folk 

og Land, nr. 10, 1981, 3. 
281 Se 6.3 Rasetenking, side 95-98. 
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 I de neste årene var nynazistene med noen få unntak borte fra spaltene i Folk og Land. 

NF høstet massiv kritikk i avisen etter å ha sendt inn en bombetrussel mot den flerkulturelle 

Sagene skole i forbindelse med 17. mai 1983.
282

 Selv etter dette var det stille. Om nynazistene 

ikke sendte inn innlegg, eller om de som ble sendt inn ble stanset av redaksjonen, er vanskelig 

å avgjøre. Den eneste trykte reaksjonen på denne hendelsen fra et NF-medlem, var et innlegg 

fra tromsøværingen Einar Giæver. Han opplyste om at han hadde trukket seg fra partiet på 

grunn av den negative oppmerksomheten rundt NF, og han beklaget “at visse krefter innen 

partiet belaster partiets ry i en slik negativ retning at det blir vanskelig – enn nesten umulig 

for alminnelige mennesker å stå frem og jobbe for det partiet og den sak vi tror på!”.
283

 

 Den tredje og siste bølgen med kritikk mot NF kom to år senere. Dette var et direkte 

resultat av at NF-medlemmet Ole Kristian Brastad den 14. juni 1985 gjennomførte et 

bombeattentat mot Ahmadiyyamoskeen på Frogner i Oslo. Kun flaks gjorde at ingen ble 

skadd. I Folk og Land ble det tatt kraftig avstand fra både angrepet og NF, men redaksjonen 

var først og fremst opptatt av å påpeke at det ikke var gutter fra NS-familier som sto bak 

terroren.
284

 Trygve Engen hevdet på sin side at slike angrep bare var å forvente med den 

innvandringspolitikken som ble ført.
285

 

 NF selv ble mer eller mindre oppløst som en følge av politiets opprulling av 

bevegelsen, og det negative mediefokuset rundt saken.
286

 I Folk og Land fulgte en interessant 

debatt mellom redaksjonen og flere lesere, blant annet et anonymt NF-medlem. I et innlegg 

kritiserte NF-medlemmet avisen for å bidra til massemedienes hets av “nynazistene”, noe han 

gitt de tidligere NS-medlemmenes egne erfaringer med media, fant svært underlig.
287

 

Redaksjonen tok kraftig avstand fra dette: “Forstår han fortsatt ikke at NASJONALT 

FOLKEPARTI var en kriminell bevegelse, der feigheten og den æreløse fremferd ble 

                                                
282 Se “Nasjonalt Folkeparti er våre motstandere” og “Når det regner på presten”, Folk og Land, nr. 5/6, 1983, 4. 
283 “Nasjonalt Folkeparti”, Folk og Land, nr. 7, 1983, 2. 
284 “Terroristenes læremestre”, Folk og Land, nr. 6, 1985, 3. 
285 “Smellen i Ahmadiyya-moskeen vil truleg ikkje bli den siste, så sant dei ansvarlege ikkje vil lyde på åtvaring 
frå vettuge folk. For motstanden mot innvandring av rase- og kulturframande, er ikkje avgrensa til ein liten krins 

kring NF, det er eit solid fleirtal i det norske folket mot innvandring.” Sitatet er hentet fra “Smell med verknad”, 

Folk og Land, nr. 6, 1985, 3. 
286 Kun Ole Kristian Brastad ble tiltalt for selve bombeattentatet, men NF-leder Jan Ødegård samt Birger 

Andreas Mortensen, Jan Erik Larsen og Ole Krogstad, det vil si nesten hele NFs lederskap, ble satt på 

tiltalebenken for forhold som ble rullet opp i løpet av etterforskningen. Dette tok i realiteten knekken på 

bevegelsen, selv om Nasjonalt Folkeparti på papiret ikke ble oppløst før i 1991. Se Bjørgo, Racist and Right-

wing Violence in Scandinavia, 211-212, 243; “Fem medlemmer av Nasjonalt Folkeparti for retten: 

Terroraksjoner, ran, millionødeleggelser”, Aftenposten 22.2.1986 Aftenutgaven, 14. 
287 “Mellom to stoler”, Folk og Land, nr. 9/10, 1985, 5. I innlegget skrev innsenderen at han var student og at han 

også selv var siktet i saken. Det dreier seg derfor sannsynligvis om enten Jan Erik Larsen eller Ole Krogstad. 
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smykket med ordet idealisme.”
288

 Med en slik språkbruk var det klart for alle hvor 

redaksjonen sto i forhold til NF. De kunne åpenbart kritiseres.  

Utover våren 1986 reagerte flere lesere på redaksjonens retorikk overfor nynazistene. 

Den “brutale avvisningen” av NF-medlemmets innlegg, som ifølge en leser var “høgt 

berettiget etter all den stygge behandling Nasjonalt Folkeparti har fått i sin korte levetid”, fikk 

flere til å hevde at redaksjonen ikke hadde noe med “å hetse disse guttene”.
289

 En annen leser 

spurte retorisk: “Kva slags Nasjonalister er det som sitter i redaksjonen?”
290

 Asbjørn Bru 

hevdet på sin side at nynazistene aldri hadde rotet seg bort i et slikt uføre “om de ikke hadde 

møtt den kalde skulder overalt, også fra dem som brude [sic] vise forståelse”.
291

 Med dette ble 

det tydelig at miljøet var splittet i sitt forhold til NF, og at flere lesere åpenbart var svært 

kritiske til redaksjonens behandling av den nye generasjonen nasjonalister.   

 I redaksjonens forsvar mot lesernes angrep kom tvetydigheten nok en gang til syne. På 

den ene siden hadde de åpenbart et sterkt behov for å ta avstand fra nynazistenes oppførsel.
292

 

Samtidig innrømmet de på den andre siden at det fantes mange “prektige mennesker” med 

gode intensjoner i NF, inkludert flere gode venner av redaksjonen. Det var ikke disse som ble 

kritisert, men derimot lederne som hadde ansvaret for at partiet ble “en kriminell heimefront-

bevegelse”.
293

  

Redaksjonens standpunkt var med andre ord fremdeles at det ikke var nynazistenes 

intensjoner som var problemet, det var deres metoder. Slik sett føyer denne debatten seg inn i 

den ellers utydelige tilnærmingen Folk og Land hadde til nynazistenes politiske prosjekt i hele 

perioden denne oppgaven undersøker. Samtidig markerte den også, til tross for støtten fra 

mange lesere, en form for avslutning av det uklare forholdet mellom nynazistene og avisen. 

Utover på åttitallet ble NF mer og mer kritisert i Folk og Land. Jan Ødegård, som selv ble 

dømt for bombeattentatet mot Ahmadiyyamoskeen, hadde i 1986 åpenbart mistet all tro på 

                                                
288 Sitatet er hentet fra “Et leserinnlegg”, Folk og Land, nr. 9/10, 1985, 3. 
289 “Stor skam”, Folk og Land, nr. 1, 1986, 5,7. 
290 “Å falle millom to stoler”, Folk og Land, nr.4, 1986, 3. 
291 “Stor skam”, Folk og Land, nr. 3, 1986, 2. 
292 “Er det meningen at vi, rent ut sagt, bare skal blunke med det ene øyet og si Heil og Sæl, når ramp, som 

KALLER seg nasjonalister, herjer «jødegraver» på Vår Frelsers gravlund, men ta frem de store fordømmende 

ord når det gjelder kommunistpøbel som skjender «NS-graver» samme sted?” Sitatet er hentet fra “«Unasjonal 

holdning» i «Folk og Land»“, Folk og Land, nr. 4, 1986, 3. 
293 “«Folk og Land» har aldri hevdet at det bare var kjeltringer i NASJONALT FOLKEPARTI. (Tidligere 

NORSK FRONT) Mange prektige mennesker fant vegen til partiet i håp om at det ville gi grobunn for en 

nasjonal nyreisning. Flere av dem er våre beste venner.” Sitatet er hentet fra redaksjonens hale til “Stor skam”, 

Folk og Land, nr. 6, 1986, 4. 
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forsoning mellom de to generasjonene: “Min lille bønn til redaktøren er: Slutt å skrive om oss, 

det blir bare negativt!”
294

 

 I nynazistenes publikasjoner kunne man se en tilsvarende negativ holdning til Folk og 

Land. Det lille som ble skrevet om gammelnazistene var stort sett av negativ art. Nynazistene 

var skuffet over å ha blitt kastet ut av avisen, at de ikke fikk alle sine artikler på trykk og at 

gammelnazistene generelt var lite samarbeidsvillige. Ideologisk ble det klagd over at “den 

nasjonale ideologi til stadighet blir forvrengt og en ALP-inspirert ’sosial’-individualisme blir 

rost opp i skyene”.
295

 Til tross for at Folk og Land ved siden av Nasjonalisten ble anerkjent 

som Nordens “eneste månedlige nasjonale publikasjon”, og at Bastian Heide forsøkte å 

unnskylde avisens harde angrep mot NF ved å hevde at gammelnazistene hadde misforstått og 

at de ikke målte NF “med tidsmessig målestokk”, var skuffelsen åpenbar.
296

 I et innlegg i 

Nasjonalisten i 1982, beklaget Tor Petter Hadland at Folk og Land gikk samme ærend som 

“system-pressen” i sin dom over NF.
297

 Etter dette var det eneste tegnet på at det fremdeles 

var noen som helst kontakt mellom generasjonene at Trygve Engen fremdeles dukket opp i 

nynazistenes publikasjoner med jevne mellomrom.
298

 

4.6 Sammenfatning: Ingen vanntette skott  

I dette kapittelet har vi sett at kontakten mellom gammel- og nynazistene ikke opphørte med 

redaksjonsskiftet i 1975. Den var riktignok redusert, i alle fall på organisasjonsnivå.
299

 Det 

faktum at representanter for de to generasjonene ikke lenger samarbeidet om å gi ut Folk og 

Land var den viktigste årsaken til det.  

Det lille som var av kontakt mellom organisasjonene Folk og Land og NF handlet for 

det meste om oppfordringer til samarbeid og forsoning fra nynazistenes side, og skuffelse og 

frustrasjon da støtten fra den eldre garde uteble. Forholdet mellom NF og avisen, eller rettere 

sagt, forholdet mellom NF og den moderate fløyen i miljøet som drev avisen, var i alle år etter 

                                                
294 Sitatet er hentet fra “Justismord til begjær”, Folk og Land, nr. 8, 1986, 5. 
295 “Redaksjonen svarer”, Attakk, nr. 8, 1977, 4. 
296 “Redaksjonelt”, Nasjonalisten, nr. 3-4, 1982, 2. Ifølge Basian Heide var imidlertid en av de viktigste årsakene 

til å opprettholde et godt forhold til Folk og Land at avisen hadde et “stort nedslagsfelt hos potensielle 

sympatisører for NF.” Se “Nasjonalt Folkepartis 2. Landsmøte”, Nasjonalisten, nr. 3-4, 1982, 17. 
297 “System-pressen avsa sin dom med dårlig skjult begeistring, og – det må innrømmes – at da Folk og Land i 

uforstand hang seg på, kom det som et sjokk for mange så vel gamle som unge nasjonalister.” Sitatet er hentet 

fra “NFs Motto for 80-årene: Enhet=Styrke”, Nasjonalisten, nr. 8-9, 1982, 2. 
298 Engen var også synlig etter at det nynazistiske miljøet mer eller mindre brøt sammen på midten av åttitallet 

etter rettsforfølgelsen av flere sentrale lederskikkelser. Se for eksempel NF-Nytt: Patrioten, nr. 8, 1987, 24. 
299 Odd Isachsen deltok for eksempel ikke på noen styremøter etter 1. september 1975. 
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redaksjonsskiftet preget av bitterhet. Nynazistene ble forsøkt holdt på en armlengdes avstand, 

noe de mislikte.  

 På aktørnivå var imidlertid kontakten større. For det første viste de gamle kjemperne 

Odd Melsom, Orvar Sæther, Trygve Engen og Martin Kjeldaas – alle sentralt plassert i den 

politiske fløyen i miljøet – sin misnøye med redaksjonsskiftet og den nye redaksjonens 

avvisende holdning til nynazistene ved å oppfordre leserne av Folk og Land til å melde seg 

inn i NF i 1975. Samtidig forsøkte Sæther å overføre hans egne og hans kones aksjer i 

selskapet til Erik Blücher, noe som ble stoppet av den moderate fløyen sammen med flere 

forsøk fra nynazistenes side på blant annet å infiltrere INOs styre. 

 For det andre mottok flere i miljøet rundt avisen brev fra nynazistene av mer personlig 

art. Blücher sendte brev til Kåre Haugerud med ønske om forsoning, mens Tor Petter Hadland 

sendte personlige brev til både Bjørn Østring og Kjell Blich Schreiner. Spesielt brevet til 

Schreiner ga inntrykk av at de to hadde en mer omfattende kontakt enn kildematerialet gir 

inntrykk av. Disse brevene var likevel først og fremst personlige, og ikke politiske. En kan 

derfor konkludere med at det, så langt kildemateriale kan fortelle, ikke fant sted et privat 

politisk samarbeid. Et ønske om forståelse og respekt fra den eldre generasjonen lå nok ofte 

bak den påtatte kameratslige tonen i brevene fra nynazistene. Noen var nok også venner 

privat, og brevvekslingen mellom generasjonene fortsatte også i større eller mindre grad i 

årene etter 1986.
300

 

 Når det gjaldt kontakt med politiske grupper utenom NF var den moderate fløyen 

derimot ikke like tilbakeholdne. Dick Kobro fra ALP-U fikk positiv respons på sitt forslag om 

et samarbeid mellom INO og hans egen organisasjon om et ungdomsseminar, til tross for at 

han var en kjent tidligere nynazist med en uklar målsetting om å gjennomføre en “oppvask” i 

Norge. INO øynet kanskje et håp om å rekruttere politisk aktive ungdommer som ikke var 

belastet med nynazistenes tankegods. Selv om NF ikke hadde en høy stjerne hos de fleste 

gammelnazistene ble med andre ord ikke all politisk aktivitet ansett som negativt. 

 Så langt kildematerialet kan fortelle oss var det ikke vanntette skott mellom de to 

miljøene. Det var fremdeles et uklart skille mellom de tidligere NS-medlemmene og 

nynazistene også i årene etter 1975. Kontakten var likevel ikke et uttrykk for et politisk 

samarbeid, i motsetning til slik situasjonen i større grad hadde vært før redaksjonsskiftet. NF 

og gammelnazistene kjempet ikke lenger den samme kampen.  

                                                
300 Se 7.1 Folk og Land og kontakten med nynazister etter 1986, side 109-112. 
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 I de to neste kapittel skal vi se at Folk og Land likevel hadde en meningsbærende rolle 

i årene etter redaksjonsskiftet. Selv om den moderate fløyen ønsket å distansere seg fra 

nynazistenes ideologi, ønsket de ikke å distansere seg fra NS’ ideologi. Fremdeles var 

Quisling miljøets ubestridte ideologiske autoritet, mer enn tretti år etter sin død. 
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5 Folk og Land som meningsbærer I: 

Arven etter Quisling 

Etter redaksjonsskiftet i 1975 endret Folk og Land dramatisk karakter fra slik den hadde 

fremstått under nynazistenes ledelse. Den åpenbare rasismen og antisemittismen forsvant, det 

samme gjorde den utilslørte hyllesten av Nazi-Tyskland og rapportene fra utenlandske 

fascistiske grupperinger. Tilbake sto en avis som skulle fokusere på okkupasjonshistorien og 

fungere som et talerør for tidligere NS-medlemmer, slik som i avisens første tiår. Samtidig 

innrømmet den nytiltrådte redaksjonen at de ikke ville “holde munn” om det de syntes var 

galt i samfunnet.
301

 I en mørkeblå moralkonservativ tone ble utvalgte aktuelle hendelser 

kommentert. Miljøet rundt avisen besto av personer som i sin tid, som medlemmer av 

Nasjonal Samling, utvilsomt hadde vært svært politisk engasjerte, og over tretti år etter 

Quislings død var engasjementet fremdeles sterkt. Det satte sitt preg på avisens spalter. 

Dette og det neste kapittelet vil handle om Folk og Lands rolle som meningsbærer. 

Hva slags ideer ble frontet i avisen mellom 1975 og 1986, og hvordan kom de til uttrykk? 

Dette er de to viktigste spørsmålene kapitlene søker å besvare. Stoffet er delt opp slik at dette 

kapittelet tar for seg det tilbakeskuende, den ideologiske arven etter Quisling og forsvaret for 

hans ideer. Et viktig poeng i denne sammenhengen er å vise hvordan gammelnazistene 

forsøkte plassere disse ideene i en moderne norsk politisk kontekst. Her vil det også være et 

poeng å vurdere Folk og Land opp mot Roger Griffins begrep om nostalgisk fascisme. Neste 

kapittel vil se nærmere på avisens mer provoserende politiske tankegods. 

5.1 “Vi vil ikke fornekte vår fører” 

Sitatet ovenfor er hentet fra overskriften til en artikkel som sto på trykk i Folk og Land i 

1983.
302

 Det illustrerer avisens holdning til Nasjonal Samling generelt, og til Vidkun Quisling 

spesielt. I løpet av de drøyt elleve årganger som har blitt gjennomgått i forbindelse med denne 

oppgaven har det ikke vært mulig å finne noen kritikk av Quisling, hverken av hans person 

eller av hans politikk. I stedet ble Quisling konsekvent hyllet og fremstilt som en absolutt 

ufeilbarlig leder. Hva gjaldt Quislings person kunne redaksjonen slå fast at “[h]vis vi noen 

gang har møtt et menneske som var bunnhederlig og sann, og som stilte de aller strengeste 

                                                
301 “Om oss selv”, Folk og Land nr. 13, 1975, 3. 
302 “Vi vil ikke fornekte vår fører”, Folk og Land, nr. 5/6, 1983, 7,8. 
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krav til seg selv, så var det denne mann”.
303

 Hans egenskaper som statsmann var det heller 

ikke noe å utsette på: “Gang på gang har vi kunnet konstatere at han med helt enestående 

klarsyn har forstått å bedømme enhver situasjon, og i hvert enkelt tilfelle pekt på den rette 

veien for vårt folk.”
304

 Folk og Land var med andre ord ikke et forum for refleksjon omkring 

Quisling og hans motiver eller handlinger. Føreren var uangripelig og hans posisjon som 

Norges frelser ble derfor heller aldri utfordret, noe som må sies å ha vært den rake motsetning 

til slik Quisling ble fremstilt i samfunnet for øvrig.    

Persondyrkingen av Quisling var en direkte videreføring av NS’ oppbygging og 

ideologi. NS var en førerbevegelse, og førerprinsippet, hvor én mann hadde ansvaret og 

ledelsen, var enerådende. Underkastelsen og beundringen for Quisling ble derfor et 

konstituerende trekk ved NS, og innad i rekkene fantes det ingen opposisjon mot 

førerkulten.
305

 Ikke overraskende var redaksjonen i Folk og Land fremdeles tro mot disse 

prinsippene. Den besto etter 1975 for det meste av gamle frontkjempere og veteraner fra 

NSUF som hadde vært med i bevegelsen helt fra 1933.
306

 Bjørn Østring hadde da også både 

vært en nær venn av Føreren selv og leder av hans livgarde under okkupasjonen.  

I tillegg til å dyrke Quislings person holdt avisen også liv i hans ideer. Norge hadde 

endret seg dramatisk fra mellomkrigstiden til sytti- og åttitallet, men for redaksjonen og 

artikkelforfatterne bak Folk og Land var fremdeles NS’ ideologi og politiske løsninger 

aktuelle. Ideene ble dermed ikke bare forsvart i et historisk perspektiv, de ble også presentert 

som løsninger på det som ble oppfattet som enorme samfunnsutfordringer i tiden. 

Redaksjonen fortsatte å insistere på at Quislings ideer fremdeles var nøkkelen, mer enn tretti 

år etter hans død. I det følgende vil det bli redegjort for fire av de fem mest fremtredende 

overlevningene fra Quislings politiske prosjekt, slik de kom til uttrykk i avisen. Dette var 

sosialindividualismen, nasjonalismen, europatanken og korporativismen. Den voldsomme 

antikommunismen, den femte overlevningen, vil bli behandlet i neste underkapittel.  

“Sosialindividualisme” var en samfunnsfilosofi som lå tett opp til NS’ egne 

grunnideer, og som flere NS-medlemmer dermed bekjente seg til. Ideen gikk ut på å 

kombinere individuell utfoldelse og skaperkraft med det man mente var de nødvendige sosiale 

normer, og på den måten oppnå et fast oppbygd samfunn bestående av frie mennesker. Den 

mest sentrale bidragsyteren til denne retningen i NS, var den eksentriske rettsteoretikeren 
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Herman Harris Aall. Han hadde vært medlem av partiet siden 1933 og var en av Quislings 

nærmeste rådgivere, spesielt i spørsmål som gjaldt folkerett og statsbygging. Quisling selv 

brukte også ofte begrepsparet “sosial individualisme” i sine taler og hadde vært opptatt av 

disse ideene i årevis, om enn ikke i like stor grad som Aall.
307

 

“Slik dagens norske samfunn utvikler seg, har vi en sterk følelse av at menneskene er 

til for statens skyld og ikke omvendt”, hevdet redaksjonen.
308

 Denne utviklingen mot et 

usolidarisk og kollektivistisk samfunn opponerte de mot. Ifølge redaksjonen var Norge i 1977 

fremdeles, slik som i mellomkrigstiden, et splittet samfunn. Individet var som en kasteball 

mellom de mektige samfunnskreftene.  

På den ene siden sto liberalismen. Dens individualitet og egoisme tok ikke hensyn til 

forskjellene mellom folk, og den ødela dermed for fellesskapets interesser. På den andre siden 

sto marxismen. Dens kategoriske fellesskapstanke tok livet av den skapende, individuelle 

personlighet. Imellom disse to motpolene lå det sosialindividualistiske livssyn som en 

kombinasjon, “et helhetssyn hvor individet er en nødvendig del av samfunnet, samfunnet den 

vesentligste faktor i individets liv”.
309

 Redaksjonen fryktet både liberalismen og marxismen, 

men marxismen, og dens slektning sosialdemokratiet, ble oppfattet som den mest umiddelbare 

faren for individet. Sosialindividualismen var derfor fremdeles det “eneste mulige svar” på 

den kollektivismen de følte de ble ført lenger og lenger inn i.
310

  

Dette gjaldt ikke bare på kort sikt. Quisling og Aalls ideer burde ifølge Folk og Land 

danne basis for en norsk fremtidsideologi på flere plan.
311

 På det individuelle plan ville 

sosialindividualismen sørge for et utdanningssystem som var tilstrekkelig differensiert, slik at 

enhver ville få muligheten til å utvikle sine egne anlegg til fellesskapets beste. På det 

nasjonale plan ville følelsen av solidarisk forpliktelse og fellesskap styrkes på bakgrunn av 

nordmenns felles arv og tradisjoner. På det internasjonale plan ville den kaotiske og 

ineffektive internasjonalismen bli erstattet av en form for regionalisme. Her ville nasjoner 

med felles interesser og bakgrunn kunne finne sammen i et naturlig samarbeid, og de ulike 

regionenes interesser ville veies opp mot hverandre med global balanse som det endelige 

resultat. For Norges del ville da Norden og Europa være den naturlige samarbeidsregion.
312
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Redaksjonen kom ikke med konkrete forslag til hvordan disse ideene kunne utføres i 

praksis. Det ser ut til at de anså idéspredning som den mest realistiske strategien for å få til en 

endring av det norske samfunnet. I tillegg til redaksjonens egne redegjørelser ble det derfor 

trykket lange utdrag fra blant andre Herman Harris Aall i avisen.
313

  

Den moderate fløyen holdt imidlertid kontakt men en liten gruppe i Bergen med 

navnet Sosial Individualistisk Samfunn (SIS).
314

 Mot slutten av syttitallet dukket det opp flere 

annonser i Folk og Land for et brevkurs i sosialindividualisme denne gruppen holdt. SIS delte 

også avisens politiske syn og var av den oppfatning at: “1. Den nasjonale samlingsbevegelse 

(som bevegelse) har aldri opphørt og [sic] eksistere. 2. Denne bevegelsen må blåses nytt liv i 

uten å bli et politisk parti. I alle tilfeller bør man som enkeltmennesker ikke opphøre å handle 

etter dens filosofi (sosialindividualisme).”
315

 Det var også en del privat kontakt mellom SIS 

og flere sentrale skikkelser i miljøet rundt INO og Folk og Land. Både Bjørn Østring, Rolf 

Christiansen og Katharina Aall Normann, niese av Herman Harris Aall og en nær venn av 

ekteparet Quisling, hadde oppmuntret arbeidet i startfasen. Denne velsignelsen fra “33-

veteranene” var åpenbart svært viktig.
316

  

Ifølge Per Bangsund var SIS på begynnelsen av åttitallet “en slags klubb med gamle 

og nye nazister og deres nærmeste” hvor blant annet den senere lederen av NFs avdeling i 

Bergen, Gunnar Krebs, en tid var formann.
317

 Vidar Laupsa, som presenterte seg som 

formann i 1981, hevdet derimot at NF hadde ødelagt mye for bevegelsen med sin oppførsel, 

og at SIS absolutt ikke ville ha noe med dem å gjøre. Det var først og fremst de tidligere NS-

medlemmene som kunne bringe den riktige mentaliteten videre til nye generasjoner hevdet 

han. “Vi merker at det er noe i vårt samfunn av i dag som mangler, når vi snakker med dere. 

Det er den realistiske nasjonale bevissthet uten overdrivelser.”
318

 Hvor stor påvirkning 

personer i miljøet hadde på SIS er usikkert, og om kontakten ble opprettholdt utover på 

åttitallet kommer heller ikke frem av kildematerialet. Det er likevel ingen tvil om at gruppen 

beundret de tidligere NS-medlemmene. Flere av brevene fra Laupsa var da også signert med 

den tradisjonelle NS-hilsenen “Heil og Sæl!”.
319
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 Innbakt i sosialindividualismen lå det en sterk nasjonalistisk føring, og nasjonalismen 

var det andre hovedelementet fra NS’ ideologi Folk og Land bar videre. I NS’ verdensbilde 

ble nasjonalismen, slik som sosialindividualismen, sett på som en syntese mellom 

liberalismen og marxismen. Den nasjonalistiske tankegangen var noe som lå “over” disse to. 

Den ville, hvis den ble satset på, derfor føre til en åndelig nyreisning og avløse den 

materialistiske tidsalder liberalismen og marxismen tilhørte.
320

 Denne nyreisningen hadde 

derimot ikke funnet sted i Norge enda. Ifølge Folk og Land gjennomsyret den materialistiske 

tankegangen fremdeles det norske samfunnet:   

 

Sosialindividualismen søker en ideell samfunnssammensetning. […] Individet har samhørighet 

med slekten, og slektens fellesskap danner nasjonen. Dette er dynamisk nytenking. De politiske 

partiene i dagens Norge er alt for materialistiske til å kunne sies å ha noe egentlig fremtidsrettet 

over seg.321  

 

Ifølge redaksjonen hadde den økende internasjonalismen, marxismen, materialismen, 

innvandringen og det åndelige forfallet, sammen med den manglende respekten for historie, 

kultur og den norske egenarten, svekket båndene mellom folk. Man måtte derfor tørre å se det 

hele i et større perspektiv, og innse at samfunnet slik det utviklet seg var på kollisjonskurs 

med de naturlige forhold i landet. Løsningen var klar for gammelnazistene: “Ingen annen 

ideologi er mer tilpasset de naturlige forhold enn nasjonalismen.”
322

  

 Å ta vare på det noe upresise ”norske”, å styrke folkets tro på seg selv og finne tilbake 

vår stolthet, ble derfor fremmet som den viktigste nasjonale oppgaven i samtiden.
323

 

Utfordringen lå her i å fremstille fokuset på “det norske” som noe positivt, og ikke som en 

ekskluderende, rasistisk og isolasjonistisk tankegang. Det ble derfor gang på gang poengtert at 

arbeidet med å bevare den norske egenart for fremtiden ikke utelukket et internasjonalt 

engasjement for å løse felles problemer, men at man likevel måtte tørre å innse at den 

viktigste plikten lå på hjemmebane.
324

  

Tilsvarende førte ikke en avvisning av den skadelige internasjonalismen og 

likhetstanken til at man ikke respekterte andre folkeslag. Tvert imot, ved å innse at alle 

folkeslag har sin egenart, at de trenger å leve ut sin egenart for å slå seg til ro og at denne 

egenarten er grunnlaget for deres handlinger, ville man kunne forstå og respektere hverandre, 
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ble det hevdet. Sosialindividualisme og nasjonalisme, med sin dype forståelse av alle folks 

egenart og sin aksept av naturens orden, var slik det ble fremstilt i Folk og Land derfor den 

eneste mulige vei til harmoni og fred i verden.
325

 

 Skulle freden sikres måtte Norge imidlertid kunne forsvare seg mot Sovjetunionen, 

den mest umiddelbare ytre trusselen mot landets sikkerhet på sytti- og åttitallet. For at dette 

skulle la seg gjøre måtte det søkes samarbeid med et samlet Europa i én felles front mot 

bolsjevismen.  

Det som senere har blitt kalt Europa-tanken var det tredje elementet fra NS’ ideologi 

som Folk og Land fremmet i sine spalter. Ideen gikk ut på at Europa dannet en naturlig enhet 

med et felles grunnlag basert på arv, historie, religion og kultur. Det europeiske fellesskapet 

var med andre ord et kulturelt fellesskap, og forestillingen om en europeisk enhet fikk både 

tilsig fra nasjonalistiske og pangermanske strømninger.
326

 For Quisling ble Europa-tanken, 

som i NS og i resten av Europa for øvrig, mer fremtredende mot slutten av krigen. I takt med 

Sovjetunionens fremskritt på østfronten ble forestillingen om en “europeisk frihetskrig”, en 

kamp mellom Europa og bolsjevismen, sterkere. Skulle Europa overleve måtte forsvarskrigen 

føres i én samlet blokk av selvstendige nasjonalstater.
327

 

 Denne tankegangen ble videreført i Folk og Land, og redaksjonen kunne konkludere 

med at “Norges skjebne står og faller med Europas”.
328

 Som på NS tid var det særlig på det 

kulturelle området det europeiske fellesskapet kom tydeligst frem, for til tross for alle de 

forskjellige nasjonenes ulike kulturer, hentet de alle næring “fra de samme røtter”. Dette 

fellesskapet var ifølge redaksjonen fremdeles i fare for å forsvinne, for Europa ble truet “både 

utenfra og innenfra”.
329

 Utenifra fra Sovjetunionen, og innenifra fra skjulte krefter som 

forsøkte å så splid mellom europeerne. Ved hjelp av godt samarbeid og gode løsninger mente 

imidlertid redaksjonen at kampen kunne vinnes. 

 Som under okkupasjonen var Europa-tanken preget av spenningen mellom integrasjon 

og nasjonal suverenitet. I 1972 hadde Folk og Land, etter mye debatt, landet på en holdning 

mot Norges tilslutning til De europeiske fellesskap (EF). Til tross for sterke ønsker om en 

europeisk samling mente ikke den daværende redaksjonen at EF representerte den samme 

samlingstanken Quisling hadde stått for, men derimot en samling i storkapitalens og 
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materialismens tjeneste.
330

 Tilsvarende var det en samling for det europeiske folks beste som 

ble fremmet også etter 1975. Her var det med andre ord få ideologiske nyvinninger å finne. 

 Den nasjonale selvstendighet sto svært sterkt, så da en leser foreslo å forlate den 

norske egenart for å “finne sammen med våre europeiske brødre på overnasjonal basis”
331

, 

førte det til sterke reaksjoner og motinnlegg. Reaksjonene gikk ikke på at et europeisk 

samarbeid var nødvendig, men at den norske egenarten skulle reduseres. En leser forsvarte 

den norske særegenheten ved å vise til både norsk bondekultur og båtbyggerkunst, en annen 

sa seg enig i at Europa måtte forsvares på en felles basis, “[m]en vi må ikke la nasjonalitetene 

smelte sammen for det”.
332

 Her la avisen seg derfor helt på linje med Quislings egne ideer fra 

1944 om et europeisk fellesskap. I hans forslag til en “Europa-pakt” kombinerte Quisling 

Europa-tanken, forestillingen om Europa som et kulturfellesskap og en naturlig økonomisk og 

strategisk enhet, med nasjonalismen og respekten for alle nasjoners egenart og suverenitet. 

Den moderate fløyen i miljøet tviholdt fremdeles på Quislings ideer, og dette forslaget, som 

hadde til hensikt å lage en felles konstitusjon for et samlet Europa, støttet derfor Folk og Land 

opp om over tretti år etter at det først ble fremmet.
333

  

 Den fjerde ideologiske overlevningen fra Quislings tid var korporativismen. Den 

sentrale ideen i dette politiske systemet er opprettelsen av samarbeidsorganisasjoner, eller 

korporasjoner, for arbeidere og arbeidsgivere innen næringslivet. I fascismens korporative 

system var tanken at disse organene skulle driftes under statlig tilsyn og organiseres etter de 

ulike produksjonsgrenene. Målet var at organiseringen av arbeidslivet på en slik måte dermed 

ville hindre destruktive interessekonflikter partene imellom.  

Denne løsningen for organiseringen av samfunnet kom først til syne i Mussolinis Italia 

på slutten av tyvetallet, hvor den også befestet seg i årene som fulgte.
334

 Da ble fagbevegelsen 

og partivirksomheten forsøkt samordnet ved å samle arbeidernes og arbeidsgivernes 

organisasjoner i såkalte corporazioni. En viktig forskjell mellom disse samarbeidsorganene 

og den tradisjonelle måten å organisere fagforeninger på var at korporasjonene inkluderte 

både arbeidsgivere og arbeidere, og at de var organisert som én helhetlig produksjonssyklus 

snarere enn etter yrke. Det vil si at arbeidslivet i større grad ble organisert horisontalt, fordi 
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hver korporasjon “omfattet alle ledd i produksjonen fra råvarene til det ferdige produkt for 

hvert vareslag”.
335

 Videre skulle alle korporasjonene også være representert i politiske 

organer og dermed sørge for en sterkere samfunnsmessig styring av økonomien. I ytterste 

konsekvens var målet en eliminering av klassekamp gjennom samordning og effektivisering 

av produksjonen. Korporativismen ble dermed presentert som et alternativ til marxismens 

destruktive klassekamp og et svar på den liberale kapitalismens krise i mellomkrigstiden.
336

 

 I NS’ ideologi var også korporativismen svært fremtredende, og en korporativ 

oppbygging av organisasjonslivet og statsapparatet ble sett på som selve institusjonaliseringen 

av bevegelsens samfunnssolidariske ånd.
337

 Det fragmenterende og splittende gamle politiske 

systemet skulle avløses av et system med ideen om “enhet” og “helhet” som sitt grunnlag, og 

fellesinteressene skulle være overordnet den enkelte.
338

 Allerede i 1931 hadde Quisling 

presentert ideen om det korporative samfunn. I retningslinjene for Nordisk Folkereisning 

kunne man lese at en korporativ organisering av arbeidslivet ville “sikre et harmonisk 

samarbeid så vel vertikalt som horisontalt mellem samfundets næringer, fag og klasser, og 

derved muliggjøre samfundets organiske utvikling på en naturlig og fredelig vei”.
339

  

Med utgangspunkt i de italienske fascistiske korporasjonene ble korporativismen også 

implementert i NS program, men corporazioni ble byttet ut med det rotnorske ordet “laug”. 

De ulike “næringslaugene”, som representerte de forskjellige produksjonsgrenene, skulle 

være representert på “næringstinget”. Næringstinget skulle sammen med et kulturting i sin tur 

samarbeide med og fungere rådgivende for “Rikstinget”. Ifølge NS’ partiprogram ville 

næringslaugene dermed danne et “bindeledd mellem [sic] den enkelte og staten, under statens 

kontroll”.
340

 Korporativismen sto så sterkt i NS at Quisling på et tidspunkt vurderte å la 

partiets overordnede ideologi betegnes som “korporatisme”.
341

 Da partiet i 1940 fikk 
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muligheten til å organisere organisasjonslivet etter dette mønsteret, sto imidlertid den tyske 

okkupasjonsmakten i veien for ideene.
342

 

 I Folk og Land levde disse ideene videre i tiårene etter okkupasjonens slutt. I et 

historisk perspektiv ble korporativismen, eller “faglig folkestyre” som det gjerne ble omtalt 

som i NS, forsvart i avisen som et ledd i å forsvare NS-medlemmenes motivasjon og 

oppslutning om partiprogrammet. Det ble avvist at Mussolinis korporative stat var et ideal for 

Quisling, det samme ble påstander om at NS gjennom det faglige folkestyre ville knesette 

diktaturet som styreform i Norge.  I stedet ble det fokusert på at disse ideene var et svar på 

tidens “partidiktatur”, et uttrykk for NS’ samfunnssolidariske ånd og at partiets intensjon 

under okkupasjonen var å legge grunnlaget for et fremtidig folkestyre i landet.
343

   

Ideene om det faglige folkestyret som en politisk løsning ble likevel fremdeles ansett 

som høyst aktuelle på sytti- og åttitallet. Som i mellomkrigstiden ble både arbeider- og 

arbeidstakerorganisasjonene fremdeles oppfattet som “redskaper for en alles kamp mot 

alle”.
344

 Fordi problemet fremdeles var det samme ble da også korporativismen fremhevet 

som løsningen på de utfordringene det splittede norske samfunnet sto overfor. I Quislings ånd 

poengterte redaksjonen at det alltid ville være mer som samlet enn som skilte folk fra 

hverandre innenfor én og samme fagdisiplin, men problemet var at “klassepartiene” ikke 

utnyttet det. Tvert imot hisset de opp til klassekamp og splittelse. Som en leser utrykte det: 

“La oss nå bli enige om at intet virkelig samfunnsnyttig lar seg gjennomføre ved hjelp av 

politiske krangel, ved misunnelse, ved forakt eller endog hat”.
345

  

Oppfattelsen av politikernes splittende spill gikk helt på tvers av NS’ visjon om 

“enhet” og “helhet” i både folket og arbeidslivet. For redaksjonen i Folk og Land ble det 

derimot sett på som helt åpenbart at “[a]lle i et fag har felles interesser å forsvare og å kjempe 

frem, og derfor er det riktig og naturlig at det er fagene, og ikke klassepartiene, som velger 

representanter til landets styre”.
346

 Korporativisme, eller faglig folkestyre, måtte derfor bli et 

helt naturlig svar på utfordringene landet sto i.  

                                                
342 NS’ planer for å institusjonalisere samarbeidet mellom arbeidere og arbeidsgivere i én ny felles organisasjon 
med navnet Norges Arbeidssamband ble av frykt for uro i arbeidslivet blant annet aldri realisert. Ibid., 117. 
343 “Nasjonal Samling ville ikke diktatur”, Folk og Land, nr. 2, 1976, 1,6; “Diktatur eller demokrati”, Folk og 

Land, nr. 3, 1981, 1. Se også “Hvordan tenkte de som sluttet opp om Nasjonal Samling?”, Informasjonsbrosjyre 

fra Institutt for Norsk Okkupasjonshistorie (INO). I Odd Melsoms bok Nasjonal Samling og Fagorganisasjonen, 

som det ble reklamert for kontinuerlig i perioden, var det også et sentralt poeng å gjøre rede for partiets 

demokratiske og samfunnssolidariske hensikter satt opp mot den realpolitiske utviklingen i autoritær retning 

under den tyske okkupasjonsmakten. Se Melsom, Odd: Nasjonal Samling og Fagorganisasjonen. (Oslo: Institutt 

for Norsk Okkupasjonshistorie (INO), 1977). 
344 “Korporativisme – en fryktelig idé”, Folk og Land, nr. 9, 1976, 8. 
345 “La oss få et faglig folkestyre istedetfor krangel”, Folk og Land, nr. 7, 1976, 5. 
346 “Korporativisme – en fryktelig idé”, Folk og Land, nr. 9, 1976, 8. 
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Dette synet fortsatte å dukke opp i avisen helt til den ble lagt ned, og det kan virke 

som at både redaksjonen og mange lesere fremdeles virkelig trodde på denne løsningen.
347

 

Likevel var det ikke bare systemet, men også menneskene i landet som måtte endres. Det 

holdt ikke å frata korrupte og maktsyke partipolitikere makten. Hele samfunnet måtte heves 

opp på et høyere menneskelig nivå parallelt med at systemet ble byttet ut, for “[e]n reform fra 

dagens system forutsetter altruisme og ikke egoisme og står og faller med de menneskelige 

kvaliteter”.
348

 En slik diffus, men samtidig fundamental endring på det personlige plan i 

folket, som jo var en forutsetning for det faglige folkestyret, ville åpenbart være svært 

urealistisk å få til i praksis. Likevel kan det synes som om troen på det norske folks 

vurderingsevne ikke var borte:  

 
Ut fra sin erfaring ville de ikke velge kjeftesmellene, men de sakligste, roligste, fornuftigste og 

mest representative, for det ville ikke være bruk for stortalende politikere med lommene fulle 

av flesk og bagen full av løfter.349  

5.2 Kampen mot ”den røde fare” 

I tillegg til de fire ideologiske overlevningene fra NS’ verdensanskuelse som det har blitt gjort 

rede for ovenfor fokuserte Folk og Land spesielt mye på trusselen fra kommunismen. I NS’ 

fiendebilde hadde marxismen stått svært sentralt.
350

 I Folk og Land gikk den voldsomme 

antikommunismen som en rød tråd gjennom hele avisens levetid, og det kan synes som om 

redaksjonen til tider anså det som like viktig å advare mot denne trusselen som å arbeide for 

den historiske rehabiliteringen. Dette var en tilsynelatende evig aktuell kamp.  

I grove trekk kom antikommunismen slik den ble frontet i Folk og Land til syne på fire 

ulike måter: Gjennom ideologisk kritikk, invasjonsfrykt, et internasjonalt engasjement og 

gjennom konspirasjonstenkning. Det siste av disse elementene vil derimot bli behandlet i 

neste kapittel.
351

 Disse områdene gled over i hverandre, men innholdsmessig kan de likevel 

ses på som de fire hovedargumentene i avisens kritikk av marxismen generelt, og av 

Sovjetunionen spesielt. 

   Den ideologiske kritikken var ofte polemisk og gikk i hovedsak ut på å erklære 

sosialismens og marxismens løsninger for gale. Deres verdensbilde var ganske enkelt feil, 

                                                
347 Fra desember 1981 ble avisen også prydet med slagordene “Ja til fagstyre - nei til partistyre” og “Fellesnytten 

foran egennytten”. Dette var klare henvisninger til korporativismen og NS’ samfunnssolidariske ånd. 
348 “Diktatur eller nasjonalt demokrati?”, Folk og Land, nr. 9, 1988, 1. 
349 “La oss få et faglig folkestyre istedetfor krangel”, Folk og Land, nr. 7, 1976, 5. 
350 Brevig og de Figueiredo, Den Norske Fascismen, 130-138. 
351 Se 6.2 Konspirasjoner, side 93-95. 
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ideologien var selvmotsigende og den var skapt og opprettholdt av maktsyke mennesker. Slik 

var ofte fremstillingen i Folk og Land, og det ble sjeldent gjort noe forsøk på hverken å forstå 

marxismen eller på å kritisere den på et seriøst akademisk grunnlag. Signaturen Frigg hevdet 

blant annet at “marxistisk dialektikk stort sett går ut på å sette tingene på hodet”
352

, mens 

Trygve Engen på sin side poengterte at “åndstvangen er grunnlovsfestet og uløselig forbundet 

med det sosialistiske system”.
353

  

Fra redaksjonelt hold ble kommunismen også blankt avvist på liknende måte. Ikke 

bare tok kommunistene feil, de var ikke i det minste “hemmet av vanlige moralbegreper”.
354

 I 

kjernen av denne kritikken lå riktignok en uenighet fundert i redaksjonens 

sosialindividualistiske idealer. Som nevnt over ble det hevdet at marxismen og dens 

kategoriske fellesskapstanke tok livet av den skapende, individuelle personlighet. I tillegg 

mente man at kommunistene brøt med visjonen om enhet i folket ved å så splid mellom 

landsmenn og spre “klassekampens evangelium”.
355

  

Denne typen argumenter kunne ledet til en saklig kritikk av marxismen basert på et 

ulikt verdisyn, men dette var som regel ikke tilfellet. I den faste spalten Claus i dag, som ble 

introdusert på nyåret i 1980, var tonen riktignok mer saklig enn i resten av avisen. I denne 

spalten, som angivelig ble skrevet av en dansk antikommunist
356

, var tonen mer moderat og 

kritikken av marxismen ble også ofte vinklet annerledes enn det en kunne forvente av 

skribenter som bekjente seg til NS’ ideologi.
357

 I så måte var denne faste spalten et friskt pust 

inn i Folk og Lands antikommunistiske agitasjon. Den var imidlertid et unntak, og Claus’ 

argumenter kom dessverre ofte i skyggen av polemiske og usaklige utsagn av typen: “De 

burde landsforvises til Bjørnøya og få praktisere sin sosialisme der.”
358

  

Som resten av den norske befolkningen var også kretsen rundt Folk og Land bekymret 

for den militære trusselen Sovjetunionen representerte. I avisen ble derimot invasjonsfaren 

konsekvent omtalt som akutt, og beviser for at en sovjetisk invasjon var nært forestående ble 

                                                
352 “I det «klasseløse» samfunn heter klasse «sjikt»“, Folk og Land, nr. 2, 1976, 8. 
353 “I Sovjetunionen er åndstvangen grunnlovsfestet”, Folk og Land, nr. 10, 1976, 2. Kursivering i originalen. 
354 “Politikk uten moral”, Folk og Land, nr. 10, 1976, 3. 
355 “Arbeidets lov”, Folk og Land, nr. 2, 1977, 8. 
356 Ifølge redaksjonen hadde Claus aldri vært tilknyttet noe bestemt politisk parti, men han hadde tjenestegjort 

som krigskorrespondent på Østfronten under krigen. Se “Claus: Frie Ytringer”, Folk og Land, nr. 2/3, 1980, 1. 
357 I en artikkel ble for eksempel marxismen kritisert på bakgrunn av den amerikanske forfatteren Ayn Rands 

filosofi. Se “Claus i dag: Verdensberømt – men ikke i Danmark og Norge”, Folk og Land, nr. 4, 1980, 7. 
358 “De spiller poker med vår fremtid”, Folk og Land, nr. 10, 1978, 6. Det var ofte Leif Karlung som kom med 

den mest usaklige kritikken av venstresiden. I en senere artikkel karakteriserte han blant annet sosialismen som 

en “uhelbredelig sykdom” og skrev at: “Den arter seg nemlig som en eneste oppgivelse av livet og det folk 

forsøker å kurere den med er; alkohol, narkotika, valium, kriminalitet, prostitusjon, selvmord og medikamenter, i 

et omfang som stadig slår nye rekorder.” Sitatet er hentet fra “ Sosialisme – en folkesykdom”, Folk og Land, nr. 

1, 1984, 7. 
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stadig lagt frem for leserne.
359

 Denne trusselen følte miljøet ikke at norske styresmakter tok 

på alvor. “Vår lydrikestatus blir stadig tydeligere”, hevdet redaksjonen på lederplass etter at et 

sovjetisk rekognoseringsfly hadde styrtet på Hopen i det demilitariserte Nordishavet, “[m]en 

reaksjonen fra vår tafatte regjering er altså ikke kraftige protester overfor synderen”.
360

 Denne 

typen feighet provoserte voldsomt og bidro til å bygge opp om den utbredte 

establishmentskepsisen i miljøet. Landet måtte forsvares, men venstresidens nedbygging av 

forsvaret ødela det som fantes av “vernevilje” i det norske folk og la samtidig landet åpent for 

en angriper.
361

  

Parallellen til Norges forsvarspolitikk i tiden før 9. april 1940 var åpenbar. Slik som i 

mellomkrigstiden førte Det Norske Arbeiderpartis (DNA) politikk til en “nedbryting av 

forsvarsviljen”, i en tid da Norge sto “ansikt til ansikt med barbarene fra Øst, og med alle 

muligheter til å bli utslettet som nasjon”.
362

 Dette ble i Folk og Land oppfattet som et svik på 

lik linje med sviket før 9. april. Både historien og samtiden viste dermed at politikerne ikke 

var egnet til å forsvare landet. For å sikre sin egen overlevelse måtte folket derfor enten kaste 

politikerne eller forsvare seg på andre måter. Én leser gikk så langt som å foreslå en 

gjenreisning av den borgerlige organisasjonen Fedrelandslaget fra mellomkrigstiden, ganske 

enkelt fordi “[v]i trenger en nasjonal kamporganisasjon, før det er for sent”.
363

   

 Den tredje måten antikommunismen kom til syne på i Folk og Land var gjennom 

avisens internasjonale engasjement. Dette var et av få områder hvor internasjonale hendelser 

ble omtalt i avisen, som stort sett fokuserte på stoff om Norge. På sytti- og åttitallet var den 

kalde krigen i aller høyeste grad en global konflikt, og fra 1975 økte igjen spenningen. 

Sovjetunionen brukte mer ressurser på den tredje verden og ble mer ekspansive, noe 

invasjonen av Afghanistan i 1979 var et klart eksempel på.
364

 Disse internasjonale offensivene 

ble da også møysommelig dokumentert og kritisert i avisen. Spesielt de ulike 

frigjøringsbevegelsene Sovjetunionen støttet i den tredje verden fikk mye oppmerksomhet. At 

                                                
359 Se for eksempel “Stort antall sovjetiske u-båter innenfor norsk 200-mils grense”, Folk og Land, nr. 11, 1977, 

1; “Russerne kommer”, Folk og Land, nr. 9, 1983, 1,7; “Nye funn”, Folk og Land, nr. 3, 1984, 8. 
360 “Ny «avdramatisering» av sovjetangrep”, Folk og Land, nr. 7, 1978, 8. 
361 “Vi vil verne vårt land”, Folk og Land, nr. 4, 1978, 3. 
362 “Dødens hypnose”, Folk og Land, nr. 4, 1983, 3. 
363 “I dag trenger landet, kanskje mer enn noensinne, Fedrelandslaget. Vi trenger en nasjonal kamporganisasjon, 

før det er for sent.” Sitatet er hentet fra “La oss gjenreise Fedrelandslaget”, Folk og Land, nr. 8, 1981, 2. For mer 

om Fedrelandslaget, se Sørensen, Solkors og solidaritet, 48-64. 
364 Se Lundestad, Geir: Øst, Vest, Nord, Sør: Hovedlinjer i internasjonal politikk etter 1945 (Oslo: 

Universitetsforlaget, 2010), 101-107. 
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de kjempet for uavhengighet og rettferdighet ble konsekvent avvist, og all regimemotstand 

utført av sosialistiske bevegelser ble omtalt som “terrorisme” eller “venstreekstremisme”.
365

 

I siste halvdel av syttitallet gjaldt dette spesielt for situasjonen i Afrika, hvor 

Sovjetunionen stadig styrket sin posisjon. “Vår egen fremtid avhenger av marxismens seier 

eller nederlag på det sorte kontinent”
366

, hevdet redaksjonen. Resonnementet gikk ut på at det 

afrikanske tradisjonelle samfunnet var i full oppløsning i møte med europeisk kultur og 

teknologi, og at de derfor var et lett bytte for Sovjetunionens imperialisme. Situasjonen i 

Angola, Mosambik, Kongo, Rhodesia (dagens Zimbabwe), Etiopia, Algerie og Tanzania, land 

hvor det hersket sosial uro samtidig som reform- og frigjøringsbevegelsene var sosialistiske, 

ble brukt som bevis på at “maktbalansen endelig og kanskje for godt [hadde] slått over i 

kommunistisk favør”.
367

 I Folk og Land var frykten at et kommunistisk Afrika ville styrke “de 

røde imperialistene” i sin kamp for verdensherredømme. 

 Desto mer gledelig var det derfor å følge med på de landene og bevegelsene som holdt 

unna for Sovjetunionen. I første omgang førte dette til en støtte til Chile i avisen. Augusto 

Pinochet styrtet i 1973 Salvador Allendes lovlige valgte sosialistiske regjering og innførte et 

brutalt autoritært styre, til internasjonal fordømmelse. I Folk og Land ble denne kritikken mot 

Chile derimot sett på som svært ensidig, og nok et ledd i den pågående kommunistiske 

propagandakampanjen mot alle som våget å si dem imot.
368

 På tilsvarende måte mente også 

avisen at hele sannheten om militærjuntaens styre i Argentina heller ikke kom frem.
369

 Støtten 

til disse regimene kom med andre ord hovedsakelig frem gjennom å avvise kritikken mot dem 

som unyansert kommunistisk propaganda. 

5.3 “Hjelp! – Jeg trodde vi var revolusjonære!”  

Hittil i dette kapittelet har vi sett hvordan arven etter Quisling ble videreført i Folk og Land, 

både gjennom NS’ fiendebilder og politiske ideer. I lesningen av avisen kan man ofte få 

inntrykk av at det på sytti- og åttitallet fremdeles hersket stor enighet rundt disse spørsmålene, 

og at miljøet rundt Folk og Land derfor var relativt homogent hva gjaldt NS’ ideologi. Dette 

til tross for ulike syn på dagens politikk.  

                                                
365 Se for eksempel “Blir det slutt på svensk støtte til røde ufrihetsbevegelser?”, Folk og Land, nr. 9, 1976, 2. 
366 “Kissinger kapitulerer i skjebnekampen om Afrika”, Folk og Land, nr. 6, 1976, 2,6. 
367 “Hvorfor skriver vi så mye om Afrika?”, Folk og Land, nr. 10, 1976, 2. 
368 “Gallup i Chile”, Folk og Land, nr. 3, 1976, 2; “Opplysninger som Chile-hetserne underslår”, Folk og Land, 

nr. 6, 1977, 2; “Få i Chile ønsker Allende-tiden tilbake”, Folk og Land, nr. 5, 1976, 2. 
369 “Sannheten om Argentina er trolig en annen enn hva NRK og avisene presenterer for oss”, Folk og Land, nr. 

6, 1978, 2. 
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På midten av åttitallet foregikk det imidlertid en interessant debatt som avslørte ulike 

syn på hva leserne oppfattet at NS hadde stått for, og i forlengelsen av dette, hva man ønsket å 

fremstille at NS hadde stått for. Det ble et spørsmål om de tidligere NS-medlemmenes 

identitet. Skillelinjene gikk som ellers i perioden mellom den politiske og den moderate 

fløyen i miljøet. Flere kritiserte redaksjonen og den moderate fløyen for å forsøke å gjøre 

deres innsats under okkupasjonen mer ”spiselig” for resten av samfunnet ved å bevege seg 

vekk fra deler av NS’ ideologi, i stedet for å stå for det man hadde stått for og være stolte av 

det. 

 Debatten startet etter at historiker Øystein Sørensen kom ut med boken Fra Marx til 

Quisling i 1983. I boken følger Sørensen fem ledende norske marxister som endte opp i NS, 

og gjennom dem undersøker han den sosialistiske strømningen innenfor nasjonalsosialismen. 

Det gikk ingen rett linje fra radikalismen i norsk arbeiderbevegelse til de sosialistiske 

strømningene i NS. Det var her snakk om to ulike ideelle forståelser av sosialisme. Men hvis 

en ser på hvordan den “reellt eksisterende sosialismen” har utfoldet seg, blir, ifølge Sørensen, 

“avstanden til det nasjonalsosialistiske venstre i Nasjonal Samling kanskje ikke fullt så 

stor”.
370

 Dette var kontroversielt materiale, både for den norske venstresiden, men ikke minst 

for miljøet rundt Folk og Land, hvor marxismen var selve bildet på alt de tok avstand fra.  

 Boken fikk mye omtale i avisen og flere ulike synspunkter ble fremmet. I én 

anmeldelse, sannsynligvis redaksjonens, kunne man lese at det for det første var “helt 

uforståelig” at noen kunne finne likhetspunkter mellom marxismen og NS’ ideologi, fordi de 

to ideologiene “i virkeligheten var som ild og vann”.
371

 At NS var solidarisk som en følge av 

den sosialindividualistiske samfunnsfilosofi måtte ikke forveksles med sosialisme. For det 

andre mente anmelderen at Sørensen tok helt feil “når han hevder at våre ideér skulle 

gjennomføres ved diktatur”.
372

 Her var det ideen om det faglige folkestyret som var 

misforstått. I en senere artikkel utdypet anmelderen også argumentet om at NS var solidarisk, 

og ikke sosialistisk, ved å vise til konkrete eksempler i Quislings tekster.
373

  

 På den andre siden ble dette nærmest desperate antisosialistiske forsvaret av NS også 

kritisert fra flere hold. Signaturen Vidar, en aktiv skribent i avisen, var enig i at NS ikke var 

marxistisk, men han innrømmet at partiet hadde sine sosialistiske elementer og kritiserte 

                                                
370 Sørensen, Øystein: Fra Marx til Quisling, 2. utgave (Oslo: Dreyer Forlag, 2012), 186. 
371 “Nasjonal Samling var solidarisk, ikke sosialistisk i vanlig forstand”, Folk og Land, nr. 1, 1984, 1. 
372 Ibid. 
373 “Quisling’s ideal var åpenbart et fritt, liberalt samfunn med sosial, solidarisk profil (sosialindividualisme). 

Hvorfor man på død og liv skal forsøke å kalle dette sosialisme, skjønner jeg overhodet ikke.” Sitatet er hentet 

fra “SOSIALISME eller SOLIDARISME”, Folk og Land, nr. 4, 1984, 1. 
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videre tendensen til “å fremstille NS som absolutt borgerlig”.
374

 “Hvis man absolutt skal 

plassere Quisling og hans filosofi, sosialindividualismen, i en høyre-venstre sammenheng, må 

det bli i sentrum.”
375

 En annen leser kritiserte boken for en hel del faktafeil, men påpekte 

samtidig at ønsket om å skape “en norsk, ny og sann sosialisme” sto i partiprogrammet 

gjennom alle år, og at dette var “den sanne sosialisme i sterk motsetning til den falske, 

folkeforførende statskapitalisme”.
376

 I denne sammenhengen ble ikke sosialismen så uspiselig 

som den ofte ble fremstilt i avisen. Til tross for at flere hadde store problemer med å forsone 

seg med eksistensen av de sosialistiske strømningene i NS, strømninger som gikk på tvers av 

de tidligere NS-medlemmenes identitet slik den vanligvis kom til uttrykk i Folk og Land, fikk 

boken stort sett positiv omtale. Selv den eller så kritiske Trygve Engen hevdet at “[h]o er verd 

både pengane og tida”.
377

   

 I 1984 tok Arne Heiberg, en ivrig skribent i avisen, som tilhørte den yngste 

generasjonen NS-medlemmer og som hadde vært aktiv i guttehirden under okkupasjonen, 

debatten om hva NS virkelig hadde vært enda ett skritt videre. I artikkelen “Hjelp! – Jeg 

trodde vi var revolusjonære!” tok han et kraftig oppgjør med en del synspunkter som hadde 

kommet frem i forbindelse med debatten om sosialisme, og han gikk videre til angrep på den 

unnskyldende og bortforklarende tonen han mente hersket i redaksjonen og kretsen rundt 

avisen. Ifølge Heiberg var det på tide å stå for hva man hadde vært med på: 

 

Vi og Partiet var revolusjonære: Det var en revolusjon vi var iferd med å gjennomføre – 

avskaffelse av demokratiet og innføring av Førerstaten, av en ny moral, en ny ånd. Et nytt og 

bedre Norge – bygget på sosialisme.378 

 

I denne sammenhengen var alt som ble skrevet i Folk og Land om hvorvidt NS var et lovlig 

parti, om krigen folkerettslig opphørte ved kapitulasjonen 10. juni 1940 eller om 

landssvikoppgjøret hadde et tilfredsstillende juridisk grunnlag, ifølge Heiberg totalt 

uinteressant. NS-medlemmene hadde vært opprørere og dermed var de også skyldige i 

revolusjonær virksomhet. “Når ba revolusjonære om tillatelse og tilgivelse for opprør?”, 

                                                
374 “Men det er et faktum at de nasjonale bevegelser så på seg selv som sosialistiske i sin forstand av ordet. Det 

var en sosialisme som lignet Venstre før 1916. Etter den tid fikk mange venstre-medlemmer et marxistisk 

grunnsyn. […] Det har likevel ingen hensikt å fremstille NS som absolutt borgerlig. Det er både å lyve og vri 

kjennsgjerningene på hodet.” Sitatet er hentet fra “Ingen hensikt å fremstille Nasjonal Samling som borgerlig”, 

Folk og Land, nr. 6, 1984, 7.  
375 Ibid. 
376 Sitatet er hentet fra “– En norsk, ny og sann sosialisme – “, Folk og Land, nr. 3, 1984, 5.  
377 “Ung historikar med godt granskararbeid”, Folk og Land, nr. 2, 1984, 2. 
378 Sitatet er hentet fra “Hjelp! – Jeg trodde vi var revolusjonære!”, Folk og Land, nr. 5, 1984, 1. Kursivering i 

originalen. Begrepet sosialisme ble korrigert til solidarisme i en senere artikkel. 
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spurte Heiberg retorisk.
379

 Han ønsket at kretsen rundt Folk og Land skulle stå for det de 

hadde stått for: “Tyskerne var våre venner – som gjorde vår revolusjon mulig. Vi var 

«nazister»; Hitler var Føreren – og Quisling en av hans profeter…”
380

  

 I sin hale varslet redaksjonen at det var tilgjengelig spalteplass for motinnlegg i neste 

nummer, men av uvisse årsaker uteble reaksjonene. I stedet slapp Heiberg til med nok et 

angrep hvor han påpekte at hans generasjon, som “vokste opp i og ble formet i den nye 

støpesje”, en dag skulle ta over partiet, noe som miljøet rundt avisen tydeligvis ikke ville vært 

fornøyd med: “Mange av dere ville vel meldt dere ut av NS, det forstår jeg etter et års lesning 

av Folk og Land.”
381

 At det ikke kom noen reaksjoner fra hverken lesere eller redaksjonen på 

denne kritikken, som tross alt skar rett inn i avisens identitet og legitimitet, er overraskende. 

Redaksjonens metoder og avisens mangelfulle strukturelle rammer for debatt kan, som 

presentert i delkapittel 3.2, ha bidratt til dette.  

To år senere, i 1986, tok Heiberg opp tråden igjen. Han betegnet kretsen rundt Folk og 

Land som “solkors-flykninger”, og karakteriserte miljøet slik det fremsto i avisen som en 

“tragikomisk epilog over en engang så stolt opprørsbevegelse”.
382

 I nummeret etter kom han 

med nok et angrep ved å vise hvordan avisens innsendere forvrengte Quislings motiver.
383

 

Først da fikk han svar. 

 Trygve Engen ga Heiberg sin fulle støtte.
384

 Det samme gjorde en leser som mente det 

var på tide å være “ærlige både overfor oss selv og ikke minst overfor de kommende 

slekter”.
385

 I samme nummer, som hadde som mål å avgjøre hvor enige eller uenige de 

tidligere NS-medlemmene var, kom det også flere motinnlegg. Marna Melsom Pedersen, 

datter av Odd Melsom og senere redaktør i avisen, argumenterte for at NS slett ikke var et 

revolusjonært parti og at medlemmene heller ikke hovedsakelig var motivert av politisk 

                                                
379 Sitatet er hentet fra “Hjelp! – Jeg trodde vi var revolusjonære!”, Folk og Land, nr. 5, 1984, 1. Kursivering i 

originalen. 
380 Ibid. 
381 Sitatet er hentet fra “«Jeg trodde vi var revolusjonære»”, Folk og Land, nr. 7, 1984, 3. 
382 “Hvordan kan så mange, i kretsen om Folk og Land, år etter år, forsøke å løpe fra ansvaret for sine 

standpunkter – ved å henvise til det norske lovverk fra tiden før og etter årene 40-45? Leste og hørte dere 

overhodet ikke hva Føreren og andre ledere sa og skrev i disse årene?” Sitatet er hentet fra “Solkors-flyktninger: 

Til dere som fornekter at spaden var en spade”, Folk og Land, nr. 7, 1986, 5. Kursivering i originalen. 
383 Se “Quisling har sagt:”, Folk og Land, nr. 8, 1986, 5. 
384 “Vi var revolusjonære! Og vi skammer oss ikke over det!”, Folk og Land, nr. 9, 1986, 5,6.  
385 “Hva vi egentlig sto for den gangen, var i virkeligheten en total omlegging både av landets styresett og ånd. 

Dette sammen med full anerkjennelse av at nazi-Tyskland var Europas midtpunkt og garanti. Vi var bl.a. for 

raserenhet og var motstandere av sionismen. Hvis vi var slik «Folk og Land» skildrer oss i dag, må en virkelig 

undres over hvorfor NS arbeidet så iherdig for å komme til makten.” Sitatet er hentet fra “Må «Folk og Land» 

fornyes?”, Folk og Land, nr. 1, 1987, 3.    
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ideologi, men av kampen for nasjonens overlevelse.
386

 I artikkelen gikk hun langt i å hevde at 

de fleste NS-medlemmer først og fremst ble med i bevegelsen av negative årsaker, fordi de 

var imot de samme kreftene NS kjempet imot, og ikke nødvendigvis fordi de sluttet seg 

positivt til NS’ ideologi. Derfor ble det feil å kreve at hver enkelt skulle ta ansvaret for hele 

NS ideologi. “Ikke en gang i fredstid i vanlig politikk er medlemmer av politiske partier 

bundet til å være enig i ett og alt.”
387

 Andre artikler vektla at det fantes ulike fløyer innen 

partiet, og argumentet om at NS ikke kunne karakteriseres som en opprørsbevegelse på grunn 

av den unike politiske situasjonen landet befant seg i, ble gjentatt.
388

 

    Disse svarene var sprikende, uklare i argumentasjonen, og de bar generelt preg av 

forfatternes behov for både å legitimere, og samtidig ta avstand fra, sin tid i NS. Den 

ærligheten Arne Heiberg etterlyste uteble. I Folk og Land fikk han ikke de svar han ønsket 

seg, og oppfordringen om økt revolusjonær stolthet ble også trykket i Kjell Blich Schreiners 

opposisjonelle blad Ny Jord.
389

  

Folk og Land maktet ikke å møte en slik kritikk på en reflektert og konsekvent måte, 

noe som tydelig viser hvor vanskelig dette stoffet må ha vært for mange tidligere NS-

medlemmer. At redaksjonen var totalt fraværende i et så sentralt spørsmål, til tross for sitt 

konsekvente forsvar av Quisling og et stort engasjement i utallige andre sammenhenger, er 

spesielt overraskende. I møte med et samfunn som ble oppfattet som svært fiendtlig, ble 

antakelig spørsmålet om egen identitet og om hva de egentlig hadde vært med på under 

okkupasjonen, redusert til en strategisk vurdering for mange. Dette gjaldt også for 

redaksjonen. På den ene siden av vektskålen lå identiteten til den revolusjonære nasjonalisten, 

en identitet som var tett forbundet med stoltheten over å ha forsvart sitt fedreland og kjempet 

side om side med sin fører og sine meningsfeller gjennom en nasjonal krisetid. På den andre 

siden lå møtet med et samfunn som foraktet alt man sto for, hvor begrepet “landssviker” satt 

løst og hvor nazistenes grusomheter hele tiden lå som et mørkt bakteppe. I det moderne Norge 

var disse to elementene uforenelige.  

At mange tvilte på om det de hadde vært med på virkelig var noe de kunne stå for, er 

sannsynlig. Men denne usikkerheten kom svært sjeldent til uttrykk i Folk og Land. “Vi hadde 

vel av og til en klump i brystet under krigen. En liten tvil om hensiktsmessigheten i det som 

                                                
386 “Hva NS var – og ikke var”, Folk og Land, nr. 1, 1987, 4. 
387 Ibid. 
388 Se “Den som er med på leiken…” og “Opprørarane og vi andre”, Folk og Land, nr. 1, 1987, 4,5,7. 
389 Se Ny Jord, nr. 1, 1986, 18-20. Flere av de samme artiklene som sto på trykk i Folk og Land ble også trykket 

her, men fordi det kun har vært mulig å oppdrive to eksemplarer av bladet er det vanskelig å avgjøre hva slags 

reaksjoner disse ble møtt med. 
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ble gjort, men vi har etterpå ikke vært særlig villige til å innrømme dette”
390

, skrev INO-

formann Knut Baardseth i et brev til sin venn Bjørn Østring. Noen få, slik som Trygve Engen 

og Arne Heiberg selv, var ikke villige til å ta avstand fra noe som helst, men i etterdønningene 

av Heibergs artikkel kom litt av den usikkerheten Baardseth viste privat, også til syne i 

avisen. Både reaksjonene som ble trykket, og ikke minst mangelen på reaksjoner, tyder på at 

flere i miljøet delte hans usikkerhet. Denne typen selvrefleksjon kom likevel aldri eksplisitt til 

uttrykk i Folk og Land. Miljøet rundt avisen fortsatte derfor å befinne seg i en frustrerende 

dobbeltposisjon gjennom hele perioden. 

5.4 Sammenfatning: Like problemer, like løsninger 

Etter redaksjonsskiftet i 1975 ble Folk og Land en avis der det politiske ble tonet ned, og en 

større andel av spalteplassen ble viet historiske spørsmål. Likevel fortsatte avisen til en viss 

grad sitt engasjement for samfunnet rundt seg. I en mørkeblå og moralkonservativ tone ble 

utvalgte aktuelle politiske spørsmål kommentert, og NS’ moralske idealer ble opprettholdt 

gjennom blant annet abortmotstand og et konservativt kvinnesyn.
391

  

Dette kapittelet har også vist hvordan også den politiske arven etter Quisling ble 

videreført i Folk og Land. Ideene om sosialindividualisme, nasjonalisme og korporativisme 

ble gjennomgående fremstilt som løsningene på Norges utfordringer. Dette gjaldt for 

samtiden så vel som for mellomkrigstiden. Fiendebildene fra Quislings tid sto også ved lag. 

Med fraværet av uttalt antisemittisme som et viktig unntak var det fremdeles marxismen og 

liberalismen som representerte de viktigste åndelige motstanderne.
392

 Utenfor grensene var 

også trusselen fra Sovjetunionen akutt, samtidig som norske myndigheter vanskjøttet landets 

forsvar. Norges situasjon på sytti- og åttitallet ble dermed fremstilt som mer eller mindre 

identisk med situasjonen i mellomkrigstiden, både åndelig og politisk. Fordi problemene ble 

oppfattet som like ble også de samme løsningene hentet frem. Quislings ideer ble derfor 

resirkulert og presentert som evig aktuelle. 

 Folk og Land var med andre ord meningsbærende også etter 1975. Dette til tross for at 

mye av stoffet dreide seg om okkupasjonstiden og at nynazistenes fanatiske politiske 

engasjement ikke lenger var å finne i spaltene. Mangelen på god meningsbryting, sammen 

                                                
390 Brev fra Knut Baardseth til Bjørn Østring 29.10.1981. PA 1426 Knut Baardseth. Serie: E Korrespondanse, 

ordnet etter navn. Eske: L0012 Korrespondanse 1980-1997. Mappe: Korrespondanse Bjørn Østring 1980-1997. 
391 Se for eksempel “Nei til en «likestillingslov» som hindrer kvinnen i å være kvinne”, Folk og Land, nr. 3, 

1978, 1; “«Det tause skriket»”, Folk og Land, nr. 2, 1987, 8. 
392 Brevig og de Figueiredo, Den Norske Fascismen, 130-138. 
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med trangen til å forsvare Quislings ideer historisk, førte imidlertid til at avisen sjelden kom 

med noen konkrete politiske forslag på problemene de mente å ha identifisert. Ideene som ble 

løftet frem kunne også ofte være både diffuse og uklart fremstilt, og det var ikke alltid enkelt 

å avgjøre om artiklene som hentet frem Quislings tanker var forsvarstaler eller fremtidsrettede 

politiske tekster. I tillegg viser debatten om hva NS i virkeligheten var, og hva de tidligere 

NS-medlemmene i virkeligheten hadde vært med på under okkupasjonen, at avisen hadde 

store problemer med å behandle spørsmål om miljøets egen identitet. Den ellers så 

standhaftige redaksjonen ble stille i møtet med Heibergs skarpe kritikk, og de få svarene som 

til slutt ble trykket var preget av unnvikelse og ansvarsfraskrivelse. For mange var nok dette 

en strategisk avveining hvor stoltheten over hva man hadde vært med på ble veid opp mot 

konsekvensene av å stå for et slikt standpunkt i et moderne norsk samfunn. 

 Folk og Lands forsøk på å legitimere og revitalisere Nasjonal Samlings ideologi 

kvalifiserer delvis til betegnelsen “nostalgisk fascisme”. Begrepet har blitt introdusert av 

Roger Griffin for å beskrive organisasjoner som henter sin inspirasjon fra fascistiske 

bevegelser som var aktive i tiden før og under andre verdenskrig.
393

 Ideene om 

sosialindividualisme, nasjonalisme og korporativisme var åpenbart gjenlevninger fra NS. 

Sammen med førerkulten representerte disse ideene fremdeles løsningene det eksisterende 

samfunnssystemet sto overfor.
394

 Årene da NS var aktive ble beskrevet som en gullalder og 

tonen i avisen kan derfor også i aller høyeste grad betegnes som nostalgisk.  

Folk og Land kvalifiserer likevel kun delvis til betegnelsen. Den viktigste grunnen til 

dette er at redaksjonen, skribentene og miljøet rundt avisen i liten grad var villige til å 

forfølge sine ideer politisk. Forestillingen om en ideell politisk situasjon, hvor en stat tuftet på 

NS’ ideologi blir dannet etter en nasjonal omveltning, ble kontinuerlig fremmet i avisen. Men 

disse forestillingene forble ideer. Den politiske fløyen ønsket en større politisk deltakelse, 

men den moderate fløyen sentrert rundt Bjørn Østring var ikke interessert i dette. Antakelig lå 

det strategiske, og ikke nødvendigvis ideologiske vurderinger bak den apolitiske linjen. Til 

tross for at Folk og Land fremdeles var meningsbærende også etter 1975 fulgte den ikke opp 

sine politiske ideer med handling, noe som skilte avisen fra nynazistenes publikasjoner.
395

 

Som Heibergs kritikk viste ble NS’ revolusjonære elementer også tonet ned i avisen, 

noe det kan argumenteres for at trakk avisen ytterligere vekk fra en heldekkende fascistisk 

                                                
393 Griffin, The Nature of Fascism, 163-164. 
394 Brevig og de Figueiredo, Den Norske Fascismen, 143. 
395 NFs ideologi kvalifiserte da også i større grad til betegnelsen nostalgisk fascisme. Se Preus, Bakover mot det 

nye Norge, 82-85. 
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merkelapp. Som nevnt innledningsvis står den fascistiske “gjenfødelsesmyten”, drømmen om 

å skape et radikalt nytt samfunn gjennom en revolusjonær omveltning og en nasjonal 

gjenfødelse, helt sentralt i Griffins klassiske definisjon.
396

 Et slikt ønske kom sjeldent 

eksplisitt til overflaten i Folk og Land.  

Det er likevel viktig å være varsom med å overtolke fraværet av støtte til Heibergs 

romantisering av NS’ revolusjonsforsøk. Av alle tidligere NS-medlemmer representerte 

kretsen rundt INO og Folk og Land en hard kjerne som på sytti- og åttitallet fremdeles 

kjempet for sin førers ideer og idealer, ideer som i sin essens var revolusjonære. Selv om 

begrepet “revolusjon” ofte var fraværende, lå det implisitt i kritikken av det etablerte 

samfunnet, samt i hyllesten av det politiske alternativet NS’ ideologi representerte, at Norge 

trengte en omveltning og en ny nasjonal oppvåkning.
397

 Gjenfødelsesmyten, forutsetningen 

for betegnelsen nostalgisk fascisme, ble med andre ord opprettholdt i Folk og Land på en 

implisitt og indirekte måte også etter 1975. Den moderate fløyen var likevel ikke villig til å 

forfølge gjenfødelsesmyten politisk, derfor kan avisens ideologiske uttrykk bare delvis 

karakteriseres som nostalgisk fascisme. 

I neste kapittel skal vi se at Folk og Land og nynazistenes publikasjoner også 

overlappet hverandre tematisk på flere områder. I motsetning til fokuseringen på den 

ideologiske arven etter Quisling var dette stoff som bidro til å knytte avisen til etterkrigstidens 

fascistiske strømninger i Europa. Denne delen av Folk og Lands meningsbærende rolle ble da 

også presset fremover av den politisk aktive fløyen rundt avisen. 

                                                
396 Griffin, The Nature of Fascism, 26, 32-36. 
397 Noen få, slik som Trygve Engen, formulerte gjenfødelsesmyten mer eksplisitt. Hans ønske var at innholdet i 

Folk og Land skulle “føre vidare det positive i Nasjonal Samlings program og ideologi, det må få nye ættleder til 

å «gløde for land og rike». Slik kan bladet vera med på å legge grunnlaget for ei ny nasjonal vekking –, eller om 

ein vil: Ei Nordisk Folkereisning, som i si tid kan skape basis for den neste stat –.” Sitatet her hentet fra “«Folk 

og Land» - kor går du?”, Folk og Land nr. 10, 1981, 2. 
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6 Folk og Land som meningsbærer II: 

Provoserende tankegods 

Som vi har sett i forrige kapittel ble Quislings ideer fremdeles ansett som aktuelle politiske 

løsninger for Norge på sytti- og åttitallet, noe som ble viet mye spalteplass i Folk og Land. 

Gitt miljøets tilknytning til NS var dette heller ikke spesielt overraskende. Samtidig ble det 

også fremmet ideer som i større grad knyttet avisen til bevegelser av mer nynazistisk art enn 

det historiske stoffet gjorde. Hva besto disse ideene og forestillingene av?  

Dette kapittelet vil gjøre rede for de elementene i avisen som ikke var historisk 

tilbakeskuende, som ikke legitimerte rehabiliteringen av de tidligere NS-medlemmene, men 

som tvert imot gjorde det vanskeligere for miljøet rundt Folk og Land å hevde at de ikke 

hadde noen kontakt med nynazistenes publikasjoner, og det som ble skrevet der. Til tross for 

at holocaustbenektelse i sin natur er tilbakeskuende, er dette tatt med her fordi det knyttet 

miljøet an til samtidens nyfascistiske strømninger. 

6.1 Kampen mot ”meningsdiktaturet” 

Skepsisen mot styresmaktene og det etablerte samfunnet var gjennomgående i Folk og Land. 

Dette gjaldt ikke minst i perioden denne oppgaven undersøker. Forestillingen om at 

seierherrene etter den andre verdenskrig hadde konstruert et nasjonalt narrativ, som både ga 

svar på hva som hadde foregått under okkupasjonen og hva som fremdeles var situasjonen i 

landet, var svært utbredt i kretsen rundt avisen. Å opponere mot disse “vedtatte sannheter”, 

noe Folk og Land så på som sitt viktigste samfunnsansvar, kunne imidlertid få konsekvenser i 

form av utestengning fra samfunnet, sjikane fra media og i verste fall arbeidsløshet. At dette 

var en bevisst strategi fra myndighetenes side ga et enkelt svar på de utfordringene mange 

tidligere NS-medlemmer opplevde i møte med det norske etterkrigssamfunnet, og var 

samtidig tett forbundet med miljøets konspiratoriske tilnærming til det etablerte. 

Establishmentskepsis var derfor noe som preget Folk og Land i hele perioden. 

    Denne skepsisen kom hovedsakelig til uttrykk på to ulike måter. For det første ble 

den vedtatte sannheten om okkupasjonshistorien oppfattet som feilaktig. Svært mye 

spalteplass ble derfor brukt på å supplere og korrigere det man mente var faktafeil i 

historiografien på området. Det var viktig både for å få frem sannheten, og for å bryte ned 

legitimeringsgrunnlaget for den undertrykkelsespolitikken mange mente myndighetene hadde 
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ført overfor “den tapende part” i hele etterkrigstiden. Som en leser skrev: “[I] Norge tror folk 

fortsatt på historiene, naturlig nok, – ettersom presse og kringkasting stadig gjentar de 

plantede løgner fra krigens dager.”
398

 Men forestillingen ble ikke regnet som et resultat av 

uvitenhet hos journalister og politikere, tvert imot. Helt siden okkupasjonen hadde NS-

medlemmenes motiver “metodisk blitt mistenkeliggjort og kriminalisert” av myndighetene for 

å skape “en hetsstemning mot oss som gjør det risikabelt å ta til motmæle”.
399

 De var med 

andre ord bevisst blitt kneblet av styresmaktene for å hindre at de slo sprekker i den nasjonale 

fortellingen om krigen. 

 Mediene, og spesielt NRK, ble oppfattet som myndighetenes viktigste våpen i den 

pågående svertekampanjen mot NS-folk. Gjennom NRK kunne den norske venstresiden 

kontrollere hva befolkningen skulle få med seg av informasjon, og de kunne, ifølge Folk og 

Land, derfor uhindret tegne opp det nyhetsbildet som passet dem best.
400

 Som tidligere nevnt i 

oppgaven førte dette til en unyansert dekning av konfliktene i Afrika og av regimene i Chile 

og Argentina, i tillegg til at propagandaen om okkupasjonen ble videreført. NRK, med sin 

“venstredreining av informasjonene”, bidro dermed til å ensrette det norske folk.
401

 

Den andre måten establishmentskepsisen kom til uttrykk på var ved å hevde at Norge 

var et “meningsdiktatur”. Upopulære meninger ble kneblet, og det eksisterte derfor ikke noen 

reell ytringsfrihet. Avisen mente riktignok ikke at det kun var dem selv som ble ofret i 

ensrettingens navn. Alle som våget å mene noe som ikke var “autorisert”, eller som ga uttrykk 

for meninger som avvek mer enn “noen få streker fra det flertallsvedtatte”, ville bli rammet av 

meningsdiktaturet.
402

 Dette gjaldt for både de tidligere NS-medlemmene, som ifølge 

redaksjonen ikke hadde hatt noen reell ytringsfrihet siden krigen, og for nynazistene.
403

    

 At nynazister ble straffeforfulgt og dømt for sine meninger, ble i Folk og Land sett på 

som en bekreftelse på at Norge var et diktatur med politiske domstoler som kneblet 

ytringsfriheten.
404

 Et eksempel på det var dommen mot Olav Hoaas for antisemittiske 

uttalelser i 1977. Ifølge redaksjonen viste den hvordan en persons ærlige mening kunne bli 

                                                
398 Sitater er hentet fra “Krigen og hetsen”, Folk og Land, nr. 9, 1981, 15. 
399 “Norge – et flertallstyranni”, Folk og Land, nr. 8, 1978, 1.  
400 “Kringkastingen styres av Landsorganisasjonen som bestemmer hva folk skal se og høre”, Folk og Land, nr. 

7, 1985, 1. 
401 “Kringkastingsmonopolet må brytes”, Folk og Land, nr. 1, 1977, 1,6. 
402 “Norge – et flertallstyranni”, Folk og Land, nr. 8, 1978, 1. 
403 “I 33 år har vi vært uten reell ytringsfrihet”, Folk og Land, nr. 1, 1978, 5,6. 
404 Se for eksempel “Domstolenes uavhengighet”, Folk og Land, nr. 10, 1978, 5,7. 
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kriminalisert av myndighetene.
405

 Oppsigelsene av Tor Petter Hadland og Georg Farre fra 

Oslo Sporveier i 1975 på grunn av sine nynazistiske synspunkter, og dommen på 18 år mot 

Espen Lund for medvirkning til Hadelandsdrapene i 1981, ble tilsvarende sterkt kritisert.
406

 

Det ble poengtert at redaksjonen ikke nødvendigvis var enige i budskapet disse personene 

forfektet, men de sto likevel for at alle meninger måtte slippe til uansett innhold. Det var 

likevel symptomatisk at meningene som skulle forsvares alltid hørte til på ytterste høyre fløy, 

var rasistiske, antisemittiske, historierevisjonistiske eller holocaustbenektende. 

6.2 Konspirasjoner 

Establishmentskepsisen i Folk og Land var nært forbundet med avisens omfattende 

konspirasjonstenkning. Det kom spesielt til syne i oppfattelsen av kommunismen. Gjennom 

hele den perioden denne oppgaven undersøker ble forestillingen om at det eksisterte både en 

internasjonal og en nasjonal kommunistisk konspirasjon på ulike måter frontet i spaltene. 

Forestillingen var en logisk følge av redaksjonens syn på kommunismens iboende ønske om 

verdensherredømme. Fordi kommunister i tillegg var utspekulerte og totalt umoralske, var det 

ikke overraskende at de konspirerte og nøye planla sin maktovertakelse.
407

  

I Folk og Land fikk forestillingen om en eksisterende kommunistisk 

verdenskonspirasjon blant annet legitimitet gjennom boken None Dare Call it Conspiracy 

(1972), skrevet av den amerikanske journalisten Gary Allen. Det ble annonsert for “Boken 

som bør leses av alle samfunnsengasjerte” i lange perioder, og den ble ofte brukt som kilde i 

antikommunistiske og konspiratoriske artikler. Allen argumenterte i boken for at 

kommunisme kun var én arm i en enorm sammensvergelse styrt fra New York, London og 

Paris. Han hevdet videre å kunne legge frem bevis på hvordan “kommunismen brukes som 

amboldt og finans-kapitalismen som hammer til at erobre verden”.
408

 Boken, med sin dype 

mistro til eliten, plasserte seg dermed i en bred høyrepopulistisk tradisjon i USA, hvor den 

                                                
405 “Når et menneske kan straffes for å si sin ærlige mening og kanskje fratas sin stilling av den grunn, da er vi 

for alvor havnet i undertrykkelse og meningsdiktatur.” Sitatet er hentet fra “Nå er meninger igjen kriminalisert”, 

Folk og Land, nr. 3, 1977, 8. Se også “Nå gjelder det YTRINGSFRIHETEN”, Folk og Land, nr. 9, 1978, 1,6.  
406 “Dømt til arbeidsløshet?”, Folk og Land, nr. 7, 1979, 8; “Aspektene fra Hadelands-saken”, Folk og Land, nr. 

2, 1982, 4. Det må poengteres at dommen mot Espen Lund ble kritisert fra mange ulike hold. Se for eksempel 

Larsen, Reidar: Hadelandssaken: En anklage om justismord (Oslo: Pax Forlag, 1984). 
407 “Politikk uten moral”, Folk og Land, nr. 10, 1976, 3. 
408 Sitatet er hentet fra den danske oversettelsen av boken. Allen, Gary: Ingen Tør Kalde det Sammensværgelse 

(København: Kjeld Kinzi/Niels Kjeldsen, 1979), 21-22. Allen definerte for øvrig kommunismen på følgende 

måte: “Kommunisme: En internasjonal, konspiratorisk magtbestræbelse ledet af mænd i høje posisjoner, som er 

villige til at bruke ethvert middel for at opnå deres begærende mål – global erobring.” Samme sted, 24-25.  
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også ble en bestselger.
409

 Til tross for avstanden mellom amerikansk høyrepopulisme og NS’ 

samfunnssolidariske ånd, ble den danske oversettelsen likevel godt mottatt av Folk og Lands 

redaksjon, som nok et bevis på at deres frykt for kommunismens utstrakte nett var berettiget. 

 På hjemmebane var grunnlaget for denne frykten om mulig enda mer tydelig. På den 

ene siden representerte de erklærte kommunistene en trussel. Frykten for, og hatet mot, 

Arbeidernes Kommunistparti (marxist-leninistene) var gjennomgående. At AKP (m-l) var en 

del av den internasjonale kommunistiske konspirasjonen ble ansett som åpenbart, og 

metodene de benyttet var naturligvis også svært utspekulerte: “Planmessig og med en 

organisasjonsmessig dyktighet drives et undergravingsarbeid i alle de institusjoner og forhold 

som samfunnet bygger på.”
410

 Ifølge Folk og Land forsøkte AKP (m-l) å befeste 

konspirasjonen i Norge ved alt fra å erobre barnehagene for å kunne hjernevaske de 

kommende generasjoner, til å gjennomføre planlagte provokasjoner for å bryte ned 

ordensmaktens gode rykte.
411

 Spesielt i siste halvdel av syttitallet ble faren oppfattet som 

akutt. At ingen andre samfunnskrefter tok opp kampen mot disse kreftene ble derfor oppfattet 

som ubegripelig, for som en leser poengterte: “Anno 1976 er desse blodraude figurane dei 

største potensielle landssvikarar som nokon gong har vore og er.”
412

 

 På den andre siden representerte “venstrekreftene” i de etablerte politiske partiene 

også en trussel. Deres konspiratoriske spill førte ifølge Folk og Land til at landet ble lagt 

åpent for Sovjetunionen, at bevegelser som AKP (m-l) fikk herje fritt og at befolkningen 

konsekvent ble ført bak lyset av de instruerte massemediene. Hva disse kreftene i realiteten 

var ble sjeldent spesifisert, men Det Norske Arbeiderparti (DNA), og spesielt 

arbeiderpartipolitikeren Gro Harlem Brundtland, ble ofte utpekt som hovedfienden i denne 

sammenhengen. Avisen mer enn antydet at DNA la til rette for kommunistisk infiltrasjon av 

norske samfunnsinstitusjoner, og i tråd med Gary Allens teorier ble det advart mot “nordmenn 

som går kommunistenes ærender, uten selv å være kommunister”.
413

  

Avisen var, som nevnt over, svært kritisk til nedbyggingen av det norske forsvaret, noe 

som også ble satt inn i en konspiratorisk kontekst. Styresmaktene og Brundtland var klar over 

                                                
409 For mer om boken og dens kontekst se Sørensen, Øystein: Den store sammensvergelsen: Historien om det 

hemmelige selskapet Illuminatus og dets mange ugjerninger (Oslo: H. Aschehoug & Co., 2007), 209-215. 
410 Sitatet er hentet fra “AKP(ml) er Norges farligste politiske organisasjon”, Folk og Land, nr. 8, 1976, 4. 
411 Se “Barna skal hjernevaskes”, Folk og Land, nr. 11, 1977, 1,6; “Røde provokatører vil at vi skal tro på 

politivold”, Folk og Land, nr. 6, 1976, 1,6.    
412 Sitatet er hentet fra “Kven fortener å hetsas mot?”, Folk og Land, nr. 1, 1976, 3. 
413 “Det kan skje i dag også”, Folk og Land, nr. 3, 1983, 3; Se også “Vi infiltreres av muldvarper”, Folk og Land, 

nr. 8, 1986, 8. 
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den sovjetiske trusselen, men likevel unnlot de å opplyse befolkningen og forberede landet. 

Redaksjonen konkluderte derfor på følgende måte:  

 

Norges største hypnotisør er i dag RØDE-GRO, der hun sammen med sine medhjelpere i Det 
Norske Arbeiderparti og blant kommunistene, fortsetter den rolle de tidligere AP-lederne spilte 

før 9. april 1940.414 

 

Som beskrevet i forrige kapittel var antikommunismen i Folk og Land radikal og paranoid, 

noe sitatet ovenfor er et godt eksempel på. Dette hang tett sammen med avisens 

forutsetninger. At antikommunismen skulle gi seg utslag i en så omfattende konspiratorisk 

tankegang må sees i lys av miljøets utpregede establishmentskepsis. 

6.3 Rasetenkning 

I den sosialindividualistiske visjonen om å bevare den nasjonale egenart basert på “de 

naturgitte forskjeller” lå et element av rasetenkning.
415

 Det var en logisk følge av 

oppfatningen om at forskjellige folkeslag hadde forskjellige egenskaper. Som nevnt i forrige 

kapittel ble det likevel presisert at man respekterte alle folkeslag, og at man ikke hadde noe 

imot mennesker med en annen etnisk bakgrunn. I det moderne Norge var det heller ikke mulig 

å hevde noe annet hvis man ønsket å bli tatt seriøst, noe avisen i høyeste grad ga uttrykk for at 

den ville. Likevel var rasismen ofte fremtredende i Folk og Land. Avisen frontet aldri 

raseteorier på en slik måte som nynazistene gjorde i sine publikasjoner, men ideen om at 

mennesker kunne deles inn i ulike raser var definitivt tilstede. Noen få ganger kom også en 

hierarkisk forståelse av rase til syne gjennom en nedsettende rasistisk retorikk. I tillegg førte 

rasetenkningen, som antikommunismen, til et spesielt fokus på utviklingen i Afrika. 

 Den vanligste måten rasetenkningen kom til syne på var gjennom artikler som stilte 

spørsmål ved hvorfor man delte dyr, men ikke mennesker, inn i ulike raser. I et innlegg ble 

det spurt retorisk: “Er det ikke merkelig at vi gir stamtavler til hester, hunder, purker og kyr. 

Vi søker å oppdrete de edleste dyr. […] Men menneskene selv håner begrepet rase, der de 

også poder sitt eget epletre for å få bedre frukt!”
416

 Denne tilsynelatende selvmotsigende 

                                                
414 “Dødens hypnose”, Folk og Land, nr. 4, 1983, 3. 
415 ”Hva [sosialindividualisten] derimot med nebb og klør bekjemper, er den falske og livsfarlige 

«internasjonalisme» som tar sikte på å eliminere de naturgitte forskjeller.” Sitatet er hentet fra “Sann 

nasjonalisme betyr ikke isolasjon, men åpenhet og dyp respekt for all egenart”, Folk og Land, nr. 8, 1978, 2. 
416 Sitatet er hentet fra “Rase”, Folk og Land, nr. 11, 1981, 8. Denne notisen ble trykket på nytt i identisk form et 

halvt år senere, noe som tyder på at redaksjonen ønsket å få frem dette budskapet. Se “Stamtavler”, Folk og 

Land, nr. 5, 1982, 6.  
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holdningen i samfunnet var ofte utgangspunktet for kritikken av begrepet “rasisme”, et begrep 

som ofte ble fremsilt som et like hetsende og politisk ladet moteord som “nazist”. En leser 

forsvarte for eksempel Olav Hoaas. Han hevdet at hvis det Hoaas var dømt for var rasisme, så 

måtte arvelighetslæren landbruket benyttet seg av også forkastes.
417

   

 Dette uttrykket for rasetenkning, det å ganske enkelt hevde at raser eksisterer, var 

likevel den minst radikale måten denne typen menneskesyn kom til uttrykk på. Noen få 

ganger sprakk fasaden opp, og en grov rasisme kom til syne. Et eksempel på dette var en 

artikkel Ola O. Furuseth skrev i avisen. Han hadde under krigen vært offiser i Waffen-SS, 

lærer ved Germanske SS Norges skole på Kongsvinger festning og skribent i det Quisling-

kritiske tidsskriftet Ragnarok.
418

 I artikkelen gikk Furuseth kraftig til angrep på den 

flyktningpolitikken myndighetene hadde ført i etterkrigstiden, og han kritiserte i sterke 

ordelag at lille Norge skulle ta imot folk fra land som Korea, Vietnam og Pakistan. At hans 

hovedinnvending var av raseteoretisk art kom tydelig frem av følgende utsagn: “Ta bare imot 

folk av andre raser, sleng dem ned her så de kan blande seg med de innfødte nordmenn. Så får 

vi til slutt et bastardfolk.”
419

 Raserenhet opptok med andre ord fremdeles Furuseth. 

 I en artikkel skrevet av signaturen Gorm d.y. var den hierarkiske rasismen om mulig 

enda mer tydelig.
420

 Til tross for at artikkelforfatteren hevdet at han betraktet 

nasjonalsosialismen som “en død sild”, var han klar på at “[d]en eneste rase jeg ennu i dag 

erkjenner som mindereverdig er den sorte”.
421

 Dette ble begrunnet på følgende måte: “Fra den 

er lite av betydning kommet. […] At den overhodet har overlevet skyldes praktisk talt det 

hvite menneske, uten hvilke de ville ha levet som steinaldermennesker den dag i dag.”
422

  

 Disse to artiklene er eksempler på de groveste uttrykk for rasetenkning som sto på 

trykk, og det er viktig å poengtere at denne typen retorikk ikke var representativ for avisen 

slik den fremsto i perioden. Likevel kan en merke seg at redaksjonen for det første tillot at 

slike meninger ble trykket, og for det andre lot dem stå uimotsagt. Ingen leserinnlegg reagerte 

på rasismen, og ingen polemiske haler, som redaksjonen til stadighet benyttet seg av, tok 

                                                
417 “Hva «rasismen», hos Hoaas betreffer, så er den vel analog med den arvelighetslæren som landbrukslærerne 

doserer. Og derfor bør det straks rettes på teorien om krysnings- og blandingsavl. Arvelighetslæren gjelder likt 

for firebente og tobente.” Sitatet er hentet fra “Det gjelder å mene hva makthaverne forlanger”, Folk og Land, nr. 

10, 1978, 5. 
418 Brenden, Geir, Tommy Natedal og Knut Flovik Thoresen: Norske Offiserer i Waffen-SS (Oslo: Forlaget 

Historie & Kultur AS, 2012), 364-365. 
419 Sitatet er hentet fra “Bør Børson senior”, Folk og Land, nr. 8, 1979, 8. 
420 Pseudonymet henspilte på Gorm den gamle som var konge i Danmark på midten av 900-tallet. 
421 Sitatet er hentet fra “Brev om: Igår Idag Imorgen”, Folk og Land, nr. 2, 1983, 2. 
422 Ibid. 
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avstand fra synspunktene. Det er derfor nærliggende å tolke disse to artiklene som utilslørte 

manifestasjoner av holdninger miljøet kunne knytte an til i større eller mindre grad. 

 Denne antakelsen blir underbygget av retorikken avisen ofte benyttet seg av i sin 

dekning av konfliktene mellom den hvite og svarte befolkningen i det sørlige Afrika. I tiåret 

etter at Portugal trakk seg ut av sine kolonier i Angola og Mosambik på midten av syttitallet 

var disse landene preget av interne kamper mellom ulike geriljabevegelser. Konflikten spredte 

seg videre til nabolandene Rhodesia (dagens Zimbabwe) og Namibia. Der kjempet 

geriljagrupper for sin uavhengighet fra det hvite settlerstyret som regjerte med støtte fra et 

Sør-Afrika som selv tviholdt på det systematisk rasediskriminerende apartheidsystemet.
423

  

Folk og Land støttet konsekvent opp om det hvite settlerstyret og apartheid. Om 

situasjonen i Namibia, som avisen konsekvent omtalte med det tyske koloninavnet Sørvest-

Afrika, ble det skrevet at frigjøringsbevegelsen SWAPO utelukkende besto av terrorister uten 

støtte i befolkningen, og at de som hevdet noe annet, slik som for eksempel FN, var styrt av 

krefter med et ønske om å “forfølge den hvite mann og alt han står for”.
424

 Tilsvarende 

beklaget avisen at det hvite settlerstyret i Rhodesia ikke fikk muligheten til å gjøre landet til 

“et harmonisk samfunn for både sorte og hvite”.
425

 

Det er verdt å merke seg at disse konfliktene alltid ble analysert ut fra et 

raseperspektiv. Konfliktlinjene gikk alltid mellom svarte og hvite, og ikke for eksempel 

mellom undertrykkere og de undertrykte. I denne rasekampen fikk den hvite befolkningen 

uten unntak avisens støtte basert på en underkommunisert rasistisk og imperialistisk forståelse 

av “den hvite manns rett” i Afrika. Dette kom spesielt til uttrykk i omtalen av 

apartheidsystemet i Sør-Afrika. Redaksjonen hevdet blant annet at det ikke fantes et land i 

Afrika hvor den svarte befolkningen hadde bedre levevilkår enn i Sør-Afrika, og at den svarte 

befolkningen heller ikke var på et tilfredsstillende “sivilisatorisk og kunnskapsmessig nivå” til 

hverken å styre over seg selv eller få status som borgere.
426

 Etter redaksjonens mening hadde 

derfor apartheidregimet i Sør-Afrika valgt “den fornuftige og menneskelige vei”.
427

  

Forståelsen av at det eksisterte et hierarkisk system av ulike raser, med den hvite rase 

klart plassert på toppen, var godt fundert i redaksjonens og flere av artikkelforfatternes 

                                                
423 Simensen, Jarle: Afrikas historie (Oslo: Cappelen Akademisk Forlag, 2006), 309-312, 322-325, 395-405. 
424 South West Africa People’s Organization. “I Sørvest-Afrika står hvite og sorte sammen om å verge friheten”, 

Folk og Land, nr. 5, 1976, 2,6; “Afrikansk dobbeltterrorist på Oslo-besøk”, Folk og Land, nr. 3, 1978, 1,6. 
425 “Hva kan Rhodesia nå vente seg av fremtiden?”, Folk og Land, nr. 9, 1976, 2. 
426 “Det er ingen nedvurdering av negrene som mennesker at man ser sannheten i øynene og erkjenner det 

faktum at det store flertall av dem fremdeles har et sivilisatorisk og kunnskapsmessig nivå som gjør dem lite 

skikket som borgere av et større moderne samfunn.” Sitatet er hentet fra “Har fornuft og menneskelighet ingen 

sjanser i Afrika?”, Folk og Land, nr. 4, 1976, 2. 
427 Ibid. 
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verdensbilde. Europeisk kultur, vitenskap og sivilisasjonsspredning ble forstått som “den 

hvite manns” verk, og anerkjennelsen, og ikke minst opprettholdelsen, av denne livsviktige 

rollen som global fremdriftskraft ble ofte trukket frem.
428

  

Disse synspunktene var tydeligst på slutten av syttitallet og ser ut til å ha avtatt utover 

i første halvdel av åttitallet. Utviklingen harmonerte dermed med INOs overtakelse av avisen i 

1979, i tillegg til at det hvite settlerstyret i Rhodesia ble avviklet i 1980. Dette var også en 

periode hvor den ikke-vestlige innvandringen til Norge var økende, og gitt de overnevnte 

holdningene kunne en derfor ventet sterke reaksjoner mot innvandringen. Med noen unntak, 

slik som blant annet Furuseths artikkel, var likevel ikke dette tilfellet. Det som fantes av 

innvandringskritikk ble presentert som at man ikke hadde noe imot innvandrere, men at man 

likevel mente Norge først og fremst burde ta ansvar for sin egen befolkning, før man slapp 

andre inn i landet.
429

 

Her sto retorikken i Folk og Land i skarp kontrast til den rasistiske hetsen av 

innvandrere som sto på trykk i nynazistenes publikasjoner. Til tross for at mange i miljøet, 

gitt sin ideologiske bakgrunn, antakelig til en viss grad delte nynazistenes syn på den økende 

innvandringen til landet, var uttrykket for denne misnøyen vidt forskjellige. Folk og Lands 

uttrykksform la seg mer på linje med den norske befolkningen generelt, som på slutten av 

sytti- og begynnelsen av åttitallet ikke riktig hadde gjort seg opp en mening om 

innvandrerne.
430

 Innvandringsfiendtlige aksjoner, slik som bombetrusselen mot Sagene skole i 

1983, resulterte i fordømmelse i avisen så vel som i befolkningen forøvrig.
431

 

6.4 Holocaustbenektelse    

Etter at nynazistene ble kastet ut av Folk og Land i 1975 forsvant i all hovedsak den åpenbare 

antisemittismen fra spaltene. Det til tross for at flere i miljøet tidligere hadde frontet 

antisemittiske holdninger.
432

 For et flertall av de tidligere NS-medlemmene var dette en 

                                                
428 “Europas folketall må ikke synke”, Folk og Land, nr. 1, 1976, 2; “Det er ikke sant at den hvite mann er skyld 
i den tredje verdens nød”, Folk og Land, nr. 7, 1977, 2. 
429 Se for eksempel “Norge først”, Folk og Land, nr. 10, 1978, 1. 
430 Tjelmeland, Hallvard og Grete Brochmann: I globaliseringens tid, 1940-2000, red Knut Kjeldstadli, Norsk 

innvandringshistorie, vol. 3 (Oslo: Pax, 2003), 137-160. 
431 “Når det regner på presten”, Folk og Land, nr. 5/6, 1983, 4. Se også 4.5 Økende kritikk, side 64-68. 
432 For eksempel sto sannsynligvis Ørnulf Myklestad, tidligere fylkespropagandaleder i NS, bak den 

tilbakevendende signaturen Brage. I 1944 sto Myklestad bak en norsk nyutgivelse av det antisemittiske 

falskneriet Sions vises protokoller under tittelen Den Nye Verdenskeiser. En sensasjonell avsløring av de 

hemmelige trådtrekkerne bak verdenspolitikkens kulisser. Boken ble gitt ut på nettopp Brage Bokforlag. Se 

“Jødehat og frimurer-paranoia”, Monitor, nr. 2, 1998, 11; Rian, Dagfinn: “Zions vise protokoller: Løgnen som 

ikke ville dø” i Konspiranoia: Konspirasjonsteorier fra 666 til WTC, redigert av Arnfinn Pettersen og Terje 
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retorikk de personlig ikke kunne stå inne for, og tilknytningen til tradisjonell nazisme og ikke 

minst til tankegodset som lå til grunn for holocaust, var svært skadelig for deres arbeid for 

rehabilitering og oppreisning. I årene før redaksjonsskiftet hadde i tillegg eksplisitt 

holocaustbenektelse vært vanlig i avisen.
433

 Dette var åpenbart svært provoserende for 

allmennheten, og gjorde tilknytningen til nynazismen vanskelig å bortforklare. En kunne 

derfor ventet at denne typen stoff ikke lenger ville bli trykket i avisen. Det var ikke tilfellet. 

Det holocaustbenektende materialet ble riktignok redusert og tonet ned, men det var like fullt 

til stede også i årene etter redaksjonsskiftet.  

Med holocaustbenektelse menes i korthet benektelsen av det nasjonalsosialistiske 

Tysklands forsøk på systematisk å utrydde uønskede minoritetsgrupper, hovedsaklig jøder, i 

Europa mellom 1933 og 1945. Holocaustbenektere godtar som regel at mange minoriteter 

mistet livet, men det tilbakevises at dette var et resultat av et folkemord. Dette var også 

tilfellet i Folk og Land. 

 Et viktig bidrag til den norske holocaustbenektende litteraturen kom fra avisens egne 

rekker. Asbjørn I. Bru, ansvarlig redaktør fra august 1978 til han gikk av i januar 1979, ga ut 

en bok på eget forlag i 1979. Boken, med den enkle tittelen Holocaust, er et klassisk eksempel 

på holocaustbenektelse.
434

 Ved hjelp av henvisninger til andre verker søkte Bru å forklare at 

det aldri fant sted noe folkemord initiert av den nasjonalsosialistiske staten, hverken før eller 

under den annen verdenskrig.
435

 Begrepet holocaust ble i virkeligheten konstruert av de 

allierte, ifølge Bru. Det virkelige holocaust fant derimot sted etter krigen. Da lot de allierte sin 

hevnlyst gå ut over sivile tyskere med tvangsforflytninger, massevoldtekter og drap, noe som, 

ifølge Bru, resulterte i at om lag én million tyskere mistet livet.
436

   

 I boken presenterte Bru tradisjonelle holocaustbenektende argumenter. At drapene var 

intendert med det formål å tilintetgjøre jøder og andre uønskede minoritetsgrupper i Europa 

avviste Bru blankt ved å konstatere at “[d]et er ikke fremlagt noe skriftlig bevis for at det var 

                                                                                                                                                   
Emberland (Oslo: Humanist Forlag, 2011), 144. Videre tilhørte også den en tidligere omtalte Ola O. Furuseth 

kretsen rundt tidsskriftet Ragnarok, det største klart antisemittiske organet i Norge før krigen. Se Emberland, 
Terje: “Antisemittisme i Norge 1900-1940” i Jødehat: Antisemittismens historie fra antikken til i dag, redigert av 

Trond Berg Eriksen, Håkon Harket og Einhart Lorentz (Oslo: Cappelen Damm AS, 2009), 415-419.  
433 “Og de [nazistene] ønsker ikke å gasse jøder! (Dette skjedde heller aldri!)”, Folk og Land, nr. 2, 1975, 4. 
434 Bru, Asbjørn I.: Holocaust (Oslo: Eget Forlag, 1979). 
435 Brus hovedkilde var åpenbart Arthur R. Butzs bok The Hoax of the Twentieth Century (1976). Boken gir en 

tilsynelatende akademisk og uavhengig forklaring på hvorfor holocaust ikke skjedde, den ble derfor svært viktig 

i det holocaustbenektende miljøet. Se Butz, Arthur R.: The Hoax of the Twentieth Century: The Case Against the 

Presumed Extermination of European Jewry (Chicago: Theses & Dissertations Press, 2003). 
436 Bru, Holocaust, 76. Forestillingen om et folkemord på tyske sivile i årene etter 1945 ble også fremmet flere 

ganger i Folk og Land. Se for eksempel “Folkemordet som skal ties ihjel”, Folk og Land, nr. 1, 1983, 1,7; 

“Verdenshistoriens største krigsforbrytelse skjedde etter siste verdenskrig”, Folk og Land, nr. 8, 1984, 6. 
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tyske planer om å utrydde jødene”.
437

 Videre hevdet han at det lå “klart i dagen” at det var 

tyfusepidemier, flyangrep og de siste ukene med krig som krevde flest offer i 

konsentrasjonsleirene, og ikke systematiske drap i gasskamre.
438

 Dette gjaldt også for 

Auschwitz, som ifølge Bru ikke var en tilintetgjøringsleir, men en stor industrileir. Ifølge Bru 

var de beryktede seleksjonene derfor ikke en sortering til gasskammeret, men en undersøkelse 

av nyankomne fangers arbeidsdyktighet.
439

 Denne påstanden ble fremmet parallelt med en 

total latterliggjøring av påstandene om gasskamrenes funksjon som henrettelsesredskap:  

 
Ikke mindre utrolig høres det ut når det hevdes at den overveiende del av disse millionene skal 

være drept som lus og andre skadedyr i dertil innrettede gasskamre med det vanlige 

desinfeksjonsmiddel, blåsyregass! Det ligger utenfor enhver fornuft at tyskerne på dette vis 

skal ha transportert alle disse millionene fra leir til leir for å få tatt livet av dem, så belastet, for 

ikke å si overbelastet, som det tyske transportapparat var under krigen.440     

 

Ifølge Bru var informasjonen de allierte hadde frigitt om gasskamrene selvmotsigende, noe 

han videre brukte som bevis for at det hele kun var en oppdiktet historie: 

 
Mens det tidligere het at det var gasskammer i alle tyske leirer, er det nå for lengst innrømmet 

at det ikke var noen slike innretninger på tysk område. Det var bare i de østlige områder, altså 

bak jernteppet, sies det nå. Dette er et uomtvistelig bevis på at det er fart med løgn, og da er det 

vel grunn til å tvile på hele historien. Når man attpå til kan lese om at amerikanerne bygde noe 

etter krigen som skulle illudere gasskammer i Dachau, vet man ikke om man skal le eller gråte. 

Hvor i all verden har folk tankene sine, når de kan tro på noe slikt?441 

 

Det er vanskelig å se hvordan en bok med slike påstander kunne være forenelig med INO og 

Folk og Lands misjon om å overbevise den norske befolkningen om at de som var 

medlemmer av NS ikke var ondskapsfulle nazister og landssvikere, og at de i alle fall ikke 

hadde noe med tyskernes handlinger overfor jødene å gjøre.  

Å ta sterkt avstand fra holocaust, og ikke avfeie det som en løgn, ville være den mest 

logiske strategien i en slik sammenheng. Det ble flere ganger presisert at NS-folk ikke hadde 

noe med dette å gjøre, men likevel ble det ikke på en tydelig måte tatt avstand fra hverken 

holocaust som sådan eller litteratur som fornektet det.
442

 Snarere førte omtale og spredning av 

bøker slik som Holocaust til å spre usikkerhet om selve eksistensen av folkemordet.  Det sto 

da også annonser for denne på trykk i Folk og Land ved to anledninger.
443

 I sin anmeldelse 

                                                
437 Bru, Holocaust, 36. 
438 Ibid., 34. 
439 Ibid. 
440 Ibid., 24. 
441 Ibid., 21. 
442 “«HOLOCAUST» en totalt fremmed verden for norske NS-folk”, Folk og Land, nr. 3, 1979, 1. 
443 “Hvem fant opp gasskamrene, tyskerne eller seierherrene? Holocaust av A. I. Bru vil sette dem på sporet”, 

annonse i Folk og Land, nr. 1, 1980, 6; Boken sto også annonsert i Folk og Land, nr. 11, 1979, 6. 
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roste Trygve Engen boken for sitt imponerende kildemateriale og skrev at den fortjente å bli 

“utsolgt i en fei, slik at nye opplag kan gå i trykken”, noe redaksjonen i sin hale også sa seg 

enige i.
444

 

 I 1982 ble en annen holocaustbenektende bok ført frem i lyset i Folk og Land. Denne 

gangen var forfatteren ikke et tidligere NS-medlem, men den tyske holocaustbenekteren Thies 

Christoffersen. Hans bok, Die Auschwitz-Lüge (1973), fikk stor innflytelse og bidro til å skape 

en ny, kvasivitenskapelig bølge av holocaustbenektende litteratur på syttitallet.
445

 

Christoffersen hadde under krigen vært soldat i Waffen-SS, og fra januar 1944 og frem til 

krigens slutt tjenestegjorde han som vakt i leiren Raïsko, en underleir av Auschwitz I 

Stamlager.
446

 På bakgrunn av denne tjenesten, som innebar at han forflyttet seg rundt i hele 

det enorme Auschwitz-komplekset, hevdet Christoffersen at han aldri hadde sett noen 

gasskamre, krematorier, masseutryddelser, mishandling eller andre kritikkverdige 

handlinger.
447

 Konklusjonen hans ble derfor at holocaust var en løgn. For spredningen av 

dette synspunktet ble Christoffersen dømt i tyske domstoler flere ganger på sytti- og åttitallet, 

og han ble i 1986 til slutt nødt til å flytte til Danmark for å unngå fengselsstraff.
448

 

 I Folk og Land ble den danske oversettelsen av Christoffersens bok, Jeg var i 

Auschwitz, anmeldt av signaturen Observatør. I anmeldelsen ble det slått fast at fortellingene 

om gasskamre og massedrap bare var oppspinn, og at motviljen mot å fremstille historien fra 

flere sider, denne undertrykkelsen av “det frie ord”, skyldtes at myndighetene hadde noe å 

skjule. Derfor mente anmelderen det var svært positivt at denne boken nå var tilgjengelig for 

et norsk publikum, ikke fordi den gjorde krav på å gi en inngående analyse av 

konsentrasjonsleirene, men fordi den kunne være et utgangspunkt og “en spore for unge 

studenter som kunne tenke seg å gå litt utenfor allfarvei”.
449

 To nummer senere kunne Trygve 

Engen opplyse om at boken allerede året før hadde kommet ut på norsk på nynazistenes forlag 

                                                
444 “Det er et imponerende kildemateriale forfatteren kan henvise til, og det omfatter for største delen litteratur 

som ikke er oversatt til skandinaviske språk. Nettopp dette gjør boken til et ypperlig startgrunnlag for ungdom – 
og eldre med, – som vil gjøre Europas nyere historie til gjenstand for et mer inngående studium. Det måtte jo 

være mer enn rart, dersom norsk ungdom som har sett filmserien «Holocaust», ikke skulle være nysgjerrige etter 

å få vite noe om de historiske realiteter bake denne oppdiktede beretning.” Sitatet er hentet fra “En bok som 

ingen tør omtale”, Folk og Land, nr. 2/3, 1980, 14. 
445 Long, Anthony: ”Forgetting the Führer: The recent history of the Holocaust denial movement in Germany”, 

Australian Journal of Politics and History, vol. 48, nr.1, 2002, 72. 
446 Auschwitz-komplekset besto av tre hovedleire: Auschwitz I Stamlager, Auschwitz II Birkenau og Auschwitz 

III Monowitz. Den røde armé frigjorde Auschwitz 27. januar 1945. 
447 Farmand, Frede: Løgneren fra Auschwitz – og løgnens børn (Århus: Forlaget Modtrykk, 1995), 39-56. 
448 Ibid., 109-140. I Tyskland er holocaustbenektelse straffbart. 
449 “«Jeg var i Auschwitz», Folk og Land, nr. 6, 1982, 4. 
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Leidangen
450

, men det ble ikke trykket noen andre reaksjoner i Folk og Land, hverken på 

boken eller på synspunktene som kom frem i anmeldelsen. 

 Generelt fikk all litteratur som våget å se på historien om holocaust fra “flere sider”, 

enten positiv omtale eller merkelappen ”interessant lesning”.
451

 Trygve Engen, den klart mest 

aktive holocaustbenekteren i Folk og Land, anbefalte for eksempel alle som ønsket å finne 

frem til “sannheten om jødenes skjebne under den annen verdenskrig” å lese De seks 

millioner (1980), en svært holocaustbenektende norsk bok skrevet under pseudonym.
452

 

Bøkene til den senere så berømte holocaustbenekteren David Irving fikk både positiv omtale 

og annonseplass.
453

 Det samme gjaldt bøkene til Olav Hoaas, til tross for at han var dømt for 

holocaustbenektende uttalelser.
454

  

 Foruten reklamen for, og omtalen av, holocaustbenektende litteratur, ble det også 

skrevet mange artikler med et mer eller mindre holocaustbenektende innhold.
455

 Den groveste 

av disse ble skrevet av Erik Rune Hansen i 1977. I artikkelen la Hansen, som senere skulle bli 

en av landets mest notoriske holocaustbenektere gjennom sin gruppe Zorn 88, frem det han 

mente var beviser på at det oppgitte antallet drepte jøder på ingen måte var korrekt.
456

 

 Ikke alle var like direkte som Hansen, men felles for de mange artikler med et mer 

eller mindre holocaustbenektende innhold var at de på ulike måter enten avviste eller betvilte 

at holocaust hadde skjedd slik samfunnet rundt dem hevdet. Dessuten ble det mer enn antydet 

at det hele i stedet var en enorm konspirasjon iverksatt av de allierte. Antallet millioner drepte 

jøder ble derfor nesten konsekvent omtalt med hermetegn i disse artiklene, offisielle 

                                                
450 Tittelen på den norske utgaven var “Christophersen/Roeder. Auschwitz. En øyevitnerapport”. Se Ibid. 
451 Blant kjente holocaustbenektere som ble trukket frem bør følgende nevnes: Arthur R. Butz, Paul Rassinier, 

Maurice Bardèche, Josef Ginsburg, Wilhelm Stäglich, Thies Christoffersen, Richard Harwood og David Irving. 
452 “Nytt skrift om Auschwitz”, Folk og Land, nr. 8, 1981, 6. Se Hildetann, Sigurd: De seks millioner (Moss: I 

kommisjon hos Leidangen Forlag, 1980). Sigurd Hildetann var et pseudonym slått sammen av Harald Hildetand 

og Sigurd Ring, to konger som skal ha kjempet mot hverandre i slaget ved Bråvalla i Östergötland på 800-tallet. 
453 Bøkene det hovedsakelig ble reklamert for var Hitler’s War (1977), The Trial of the Fox (1977) og Der 

Nürnberger Prozeß – Die letzte Schlacht (1979). Spesielt sistnevnte bok ble viet mye oppmerksomhet, se for 

eksempel “Nürnbergprosessen – en rettsfornektelse uten sidestykke”, Folk og Land, nr. 6, 1980, 4,6,10. For en 
mer inngående studie av Davis Irvings holocaustbenektelse og rettsforfølgelse se Evans, Richard J.: Lying About 

Hitler: History, Holocaust, and the David Irving Trial (New York: Basic Books, 2001).  
454 “Lektoren benektet historiske fakta”, Aftenposten 25.8.1976 Morgenutgaven, 1.  
455 Foruten de allerede nevnte artikler se “Det gjelder å mene hva makthaverne forlanger”, Folk og Land, nr. 10, 

1978, 5; “Eitinger: Ingen kollektiv skyld” og “«Holocaust»“, Folk og Land, nr. 4, 1979, 1,3; “Morgenthau-

planen – et forslag om folkemord”, Folk og Land, nr. 5, 1979, 6; “Kortslutning eller hva?”, Folk og Land, nr. 9, 

1980, 5; “Hvem visste – og hva visste de?”, Folk og Land, nr. 2, 1982, 6; “Noen tanker omkring Beirut-

massakren”, Folk og Land, nr. 9, 1982, 5; “Tall som ikke stemmer”, Folk og Land, nr. 7, 1985, 5;”Ingen 

gasskamre fastslår fransk doktoravhandling”, Folk og Land, nr. 6, 1986, 1,6. 
456 “Mange sprekker i påstanden om de seks millioner”, Folk og Land, nr. 8, 1977, 12; Se også Giæver, Anders: 

“Zorn 88: Vinterhi for norske nazister”, Humanist, nr. 6, 1991, 6-11; Lunde, Aller ytterst, 25-29. 
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opplysninger om folkemordet ble møtt med skepsis, og historien om den jødiske jenta Anne 

Frank ble for eksempel blankt avvist som propaganda.
457

 

 Hvis man ser bort fra Erik Rune Hansens artikkel, er det et interessant å legge merke 

til at andelen holocaustbenektende innhold økte etter at INO tok over som utgiver av avisen. 

Tendensen var altså motsatt av det man kunne se i det politiske og dagsaktuelle stoffet. Dette 

kan ha å gjøre med at avisen, som omtalt i kapittel 3, ble mer tilbakeskuende, og at det mot 

slutten av syttitallet dukket opp flere kvasivitenskapelige holocaustbenektende bøker. Videre 

ble den amerikanske dramaserien Holocaust (1978) sendt på NRK i april 1979, noe som 

skapte stor oppmerksomhet og debatt omkring folkemordet.
458

 

 Det er viktig å poengtere at ikke alle artiklene som omhandlet eller nevnte holocaust 

var holocaustbenektende. Noen var langt mer moderate i sin omtale av folkemordet enn 

artiklene det har blitt vist til i det foregående.
459

 Det tyder på at det fantes artikkelforfattere 

med et syn på holocaust som lå nærmere det resten av den norske befolkningen sluttet seg til, 

men dette kom sjeldent til uttrykk i avisen. Av det foreliggende kildemateriale kan man heller 

ikke se at det foregikk noen intern debatt, eller at redaksjonen mottok kritiske reaksjoner fra 

lesere. At en slik intern debatt kunne ha forekommet kan man imidlertid se av en episode i 

1989. Da ble en holocaustbenektende artikkel skrevet av Erik Rune Hansen stanset av noen 

sentrale medlemmer i INO av hensyn til både avisens og instituttets rykte.
460

 I denne 

situasjonen ble det også påpekt at om redaksjonen mot formodning skulle trykke artikkelen, 

måtte man i alle fall ta klart avstand fra den et annet sted i samme nummer. 

  Hvorfor denne typen  kritikk ikke kom til overflaten bare noen år tidligere er 

vanskelig å vite, men kildematerialet viser at det i den perioden denne oppgaven undersøker 

ble skrevet flere holocaustbenektende artikler i avisen, uten at de på noen som helst måte ble 

imøtegått eller debattert, fra hverken redaksjonens eller lesernes side. Mellom 1975 og 

årsskiftet 1986/1987 kan man derfor hevde at Folk og Land fungerte som en plattform for 

spredning av holocaustbenektende synspunkter. 

                                                
457 “«Anne Franks Dagbok»“ og “Anne Frank «døde» for 20 år siden”, Folk og Land, nr. 10, 1980, 2,5; “Nytt om 
Anne Frank’s dagbok”, Folk og Land, nr. 8, 1986, 8; “Anne Frank’s Dagbog et falsum”, Folk og Land, nr. 9, 

1986, 8. 
458 Serien ble vist første gang på NBC i 1978 og førte til stor debatt da den ble vist i forskjellige europeiske land i 

1978-1979. Se “Roligere uteliv da Holocaust ble vist”, Aftenposten 3.4.1979 Morgenutgaven, 7.  
459 Se for eksempel “Jernteppet rundt «den hellige kua» slår sprekker”, Folk og Land, nr. 7, 1979, 4. 
460 Se brev fra Idar Aarheim til Knut Baardseth 20.6.1989. PA 1426 Knut Baardseth. Serie: D Korrespondanse, 

alfabetisk ordnet. Eske: L0010 Korrespondanse, P-Ry 1980-2001; Brev fra Eivind Saxlund til Knut Baardseth 

24.6.1989. PA 1426 Knut Baardseth. Serie: D Korrespondanse, alfabetisk ordnet. Eske: L0012 Korrespondanse, 

Sax-Sto 1981-1999. Mappe: Sax-Sto. Se også brev fra Eivind Saxlund til Erik Rune Hansen 25.6.1989 samme 

sted. Ifølge Erik Rune Hansen vedtok styret i INO ”med knapt flertall” å stoppe nr. 6, 1989 og fjerne hans 

artikkel før avisen gikk i trykken. Se Zorn 88-Bulletin, nr. 2, 1989, 1. 
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6.5 Sammenfatning: Et nyfascistisk 

opposisjonsorgan? 

I dette kapittelet har vi sett at Folk og Land ikke bare inneholdt stoff om okkupasjonshistorien 

og referanser til NS’ ideologi, men også kontroversielle synspunkter den jevne nordmann lett 

ville kunne knytte an til nynazistiske ideer og bevegelser i etterkrigstidens Europa. Folk og 

Land delte flere ideologiske trekk med NS så vel som NF. Redaksjonen skrev selv at avisen 

var “flaggskipet” i deres virksomhet.
461

 Men holocaustbenektelse, konspirasjonsteorier, 

rasetenkning og kontakt med nynazistiske bevegelser, brøt så skarpt med verdigrunnlaget til 

det norske samfunnet på sytti- og åttitallet, at arbeidet med å oppnå forståelse fra 

befolkningen må ha vært nærmest umulig. Dette til tross for at det ble tatt klart avstand fra 

nynazistene utover på åttitallet.  

 Et viktig spørsmål er hva slags endring redaksjonsskiftet i 1975 i realiteten førte til. 

Espen O. Hårseth karakteriserer i sin masteroppgave Folk og Land i perioden mellom 1967 og 

1975 som et nyfascistisk opposisjonsorgan. Han knytter avisens ideologiske fremtoning i 

denne perioden til Roger Griffins generiske definisjon av den fascistiske idealtype. 

Tilknytningen til nyfascismen begrunner Hårseth med å vise til tre ulike egenskaper avisen 

besatte i perioden: Tilknytningen til internasjonale fascistiske strømninger, opprettholdelsen 

av fascismens gjenfødelsesmyte gjennom avisens kontinuerlige kamp, samt avisens 

metapolitisering gjennom å ta opp kampen om ideene som et fascistisk opposisjonsorgan.
462

 

Spesielt metapolitisering og internasjonalisering er, ifølge Griffin, to tilbakevendende trekk 

ved den moderne etterkrigsfascismen.
463

  

Hvis man forsøker å knytte avisen an til Griffins definisjon av nyfascisme i perioden 

som denne oppgaven tar for seg, vil det derimot oppstå en rekke utfordringer. For det første 

var ikke innholdet i avisen preget av internasjonalisering. Det var riktignok et internasjonalt 

engasjement på noen områder, men der nyfascismen ofte har søkt sammen på tvers av 

landegrenser var Folk og Land etter 1975 først og fremst fokusert på Norge, både politisk og 

historisk. De hyppige rapportene fra utenlandske fascistiske organisasjoner man kunne finne 

før 1975 var borte.  

For det andre var avisen sett under ett heller ikke preget av den samme 

metapolitiseringen som har kjennetegnet etterkrigstidens nyfascisme. Folk og Land knyttet 

                                                
461 “Folk og Land”, Folk og Land, nr. 6, 1981, 3. 
462 Se Hårseth, Folk og Land 1967-1975, 94-99. 
463 Griffin, “Interregnum or endgame? The radical right in the ‘post-fascist’ era.”, 163-178. 
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seg riktignok aldri opp mot et politisk parti eller program, og deres kamp foregikk derfor først 

og fremst på idéplanet, men avisen drev likevel ikke en målrettet og samlet kamp om ideene. 

Når det politiske systemet i Norge ble omtalt som dekadent og korrumpert, var ikke dette et 

resultat av en gjennomtenkt ideologisk og metapolitisk strategi. Det var heller aldri meningen. 

Redaksjonen hadde ambisjoner om at avisen skulle være et organ hvor alle synspunkter skulle 

kunne slippe til, ikke et propagandaverktøy for én spesifikk ideologi. Dette til tross for at 

avisen, som vi så i kapittel 3, i realiteten endte opp som den moderate fløyens meningsblad. 

Folk og Land inneholdt likevel noen nyfascistiske trekk etter 1975. Dette gjaldt 

spesielt for avisens holocaustbenektelse. Konspirasjonstenkning, antikommunisme og rasisme 

eksisterer i vidt forskjellige ideologiske strømninger, men nettopp holocaustbenektelse er 

ifølge Griffin et sentralt element i den internasjonale nyfascismen. Benektelsen av 

folkemordet bidrar til å normalisere og rehabilitere det nazistiske tankegodset, noe som er helt 

nødvendig for å kunne presentere fascisme som en politisk løsning. Holocaustbenektelsen er 

også metapolitisk. Den er frakoblet realpolitikken og er en diskurs i egenskap av seg selv, 

uten en spesiell tilknytning til noen av de utallige inkarnasjonene av fascisme som har dukket 

opp i etterkrigstiden. Holocaustbenektelse fungerer dermed som et minste felles multiplum 

som alle nyfascistiske strømninger kan enes om.
464

 

I forholdet mellom Folk og Land og nynazistene var dette også tilfellet. Da den 

negative omtalen av hverandre ble mer eksplisitt fiendtlig utover på åttitallet, var 

holocaustbenektelsen noe begge grupperingene fremdeles hadde til felles. Trygve Engen 

fungerte, med sitt engasjement i både Folk og Land og Nasjonalisten, som selve 

inkarnasjonen av dette minste felles multiplum. Fraværet av reaksjoner på 

holocaustbenektelsen i Folk og Land gjør det imidlertid vanskelig å avgjøre om dette faktisk 

var et punkt de brede lag i miljøene kunne enes om, eller om det kun var resultatet av noen få 

aktørers personlige engasjement.  

De to ulike fløyene hadde ulike strategier for å håndtere okkupasjonstiden, NF og 

nyfascistisk tankegods. Den moderate fløyen var i hovedsak tilbakeskuende og i liten grad 

politisk aktiv. I den grad denne fløyen var preget av metapolitisering har dette tilknytning til 

arbeidet med å endre synet på okkupasjonshistorien gjennom bøker og utsendelse av Folk og 

Land til personer de mente kunne påvirkes. Det faktum at redaksjonen trykket 

holocaustbenektende materiale føyer seg også inn som et metapolitiserende trekk. Slik denne 

                                                
464 Ibid., 169-170. 
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fløyen kom til syne i Folk og Land var den likevel ikke preget av nyfascistiske strømninger i 

nevneverdig grad.  

Den politiske fløyen i miljøet passer derimot bedre inn i Griffins nyfascisme-begrep. 

Med representanter som Odd Melsom, Orvar Sæther, Martin Kjeldaas, Trygve Engen, Kjell 

Blich Schreiner, Arne Heiberg og Asbjørn I. Bru, kjempet denne fløyen for en nasjonal 

gjenfødelse av Norge fundert på fascistiske idealer. I tillegg til å støtte nynazistene i NF både 

privat og i Folk og Land ble gjenfødelsesmyten opprettholdt gjennom revolusjonsagitasjon.
465

 

Metapolitiseringen kom også frem gjennom fløyens holocaustbenektelse.  

 Sammen med elementene av nostalgisk fascisme beskrevet i forrige kapittel utgjorde 

dermed den politiske fløyen den tydeligste nyfascistiske strømningen i miljøet rundt INO og 

Folk og Land i perioden mellom 1975 og 1986. Strømningen var likevel ikke bred nok til at 

det er mulig å karakterisere Folk og Land som nyfascistisk i denne perioden. Den moderate 

fløyen rundt Østring satt i førersetet i alle disse årene, og til tross for at den politiske fløyen 

slapp til, ble alle fremstøt for å dra avisen ytterligere i en nyfascistisk retning stanset. En stor 

del av spalteplassen ble etter 1975 fylt med stoff fra okkupasjonstiden, noe som i seg selv 

ikke var av ideologisk eller politisk karakter. Det er også viktig å poengtere at avisens innhold 

var svært fragmentert i perioden. Et stort utvalg politiske syn kom til uttrykk, ofte uavhengig 

av hverandre, og det gikk ikke en felles ideologisk rød tråd gjennom avisen utenom 

tilknytningen til NS. Som en kontrast kan Folk og Land i perioden mellom 1967 og 1975 

regnes som en langt mer ideologisk homogen avis.  

Selv om Folk og Land delte noen trekk med etterkrigstidens nyfascisme blir det feil å 

hevde at avisen var et nyfascistisk opposisjonsorgan i perioden mellom 1975 og 1986. 

Redaksjonsskiftet i 1975 representerer derfor et relevant skille hva gjelder avisens ideologiske 

utrykk.
466

 

                                                
465 Se fotnote 397 side 90. 
466 Espen O. Hårseth deler også denne oppfatningen. Se Hårseth, Folk og Land 1967-1975, 76. 
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7 Konklusjon 

Innledningsvis presenterte jeg oppgavens tre problemstillinger. Den første lød som følger: 

Hvilke interne motsetninger kom til syne i miljøet rundt Folk og Land i møte med 

nynazismen i Norge i perioden mellom 1975 og 1986? Dette spørsmålet ble behandlet i både 

kapittel 2 og i kapittel 3. I kapittel 2 ble det redegjort for årsakene bak redaksjonsskiftet i 

1975. Her ble det slått fast at nynazistenes opptreden, både gjennom Folk og Land og 

Nasjonal Ungdomsfylking, knyttet ny- og gammelnazistene sammen for den norske 

offentligheten på en måte mange i miljøet fant ubehagelig. For flesteparten i miljøet var de 

sosiale kostnadene ved å bli forbundet med nynazistenes store, i tillegg til at mange nok også 

var uenige i den ideologien NUF sto for. Økonomien i avisen var også et problem. Resultatet 

var at sentrale aktører fra miljøets moderate fløy gikk sammen og kastet nynazistene ut av 

redaksjonen, i det som må karakteriseres som et kupp. Denne handlingen markerte tydelig 

motsetningsforholdet mellom den moderate og den politiske fløyen. Det var den politiske 

fløyen som gjennom Odd Melsom hadde invitert nynazistene inn i avisen. Konflikten mellom 

de to fløyene som skulle prege hele perioden kom dermed for alvor til syne i 1975.   

 Kapittel 3 behandlet den første problemstillingen mer utdypende. Her ble det 

konkludert med at Folk og Land ble både mer innadvendt og tilbakeskuende etter 

redaksjonsskiftet, og at avisen i realiteten endte opp som den moderate fløyens meningsblad. 

Denne utviklingen ble imidlertid ikke godt mottatt i den grupperingen jeg har valgt å 

karakterisere som den politiske fløyen i miljøet. Denne fløyen besto av politisk aktive 

personer som så på utviklingen i Folk og Land etter 1975 som en hån mot det de mente avisen 

skulle være, nemlig et aktuelt kamporgan for de tidligere NS-medlemmenes ideologiske 

overbevisning. Resultatet var at miljøets to fløyer endte i en åpen konflikt om Folk og Lands 

drift og redaksjonelle linje. Konflikten nådde sitt høydepunkt i 1986 med etableringen av 

Kjell Blich Schreiners opposisjonelle blad Ny Jord. I møte med den første bølgen av norsk 

nynazisme kom dermed en motsetning om hvorvidt miljøet fortsatt skulle kjempe en 

fremtidsrettet politisk kamp, eller bare fokusere på det historiske rehabiliteringsarbeidet, til 

syne i miljøet rundt avisen.      

 Oppgavens andre problemstilling lød slik: Hvordan forholdt miljøet rundt avisen Folk 

og Land seg til nynazismen i Norge i perioden? Denne problemstillingen ble hovedsakelig 

behandlet i kapittel 4. Her ble det konkludert med at det ikke var vanntette skott mellom 

nynazistene og miljøet rundt avisen. Odd Melsom, Orvar Sæther, Martin Kjeldaas og Trygve 
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Engen, alle sentrale aktører i den politiske fløyen, støttet aktivt NF. Det var også en del 

kontakt mellom ulike nynazister og sentrale aktører i Folk og Land og Institutt for Norsk 

Okkupasjonshistorie (INO). Nynazistene var likevel skuffet over den manglende støtten fra 

miljøet, og forholdet mellom de to generasjonene var preget av bitterhet gjennom hele 

perioden. Utover på åttitallet økte også den offentlige kritikken samtidig som kontakten 

minsket betraktelig i takt med NF-bevegelsens fall. Miljøet rundt Folk og Land hadde med 

andre ord et ambivalent forhold til nynazistene. Den politiske fløyen støttet dem, men 

nynazistene mottok likevel minimalt med støtte fra miljøet sett under ett. 

 Oppgavens siste problemstilling lød slik: Hvilke ideologiske trekk preget Folk og 

Land i denne perioden? Dette spørsmålet ble behandlet i kapittel 5 og 6. Kapittel 5 

konkluderte med at til tross for at Folk og Land ble mindre politisk, og viet en betraktelig 

større andel av spalteplassen til historiske spørsmål etter redaksjonsskiftet, hadde avisen 

fremdeles en meningsbærende rolle også etter 1975. Den ideologiske arven etter Quisling ble 

videreført, og ideene om sosialindividualisme, nasjonalisme og korporativisme ble fremstilt 

som aktuelle politiske løsningene på Norges utfordringer. Med fraværet av antisemittisme 

som et viktig unntak sto også fiendebildene fra Quislings tid fremdeles ved lag. En kan derfor 

konkludere med at de ideologiske trekkene som i størst grad preget Folk og Land i perioden 

mellom 1975 og 1986, var videreføringer fra Nasjonal Samlings ideologiske univers. 

 I kapittel 6 så vi i at avisen også var preget av ideologiske trekk av en mer 

provoserende art. Rasetenkning, konspirasjonsteorier og forestillingen om samfunnet som et 

”meningsdiktatur” var ideologiske trekk Folk og Land delte med så vel NS som NF. Felles for 

disse var at de ikke var relatert til miljøets historiske rehabiliteringsarbeid. I tillegg kom det i 

kapittel 6 også frem at en betydelig andel holocaustbenektende materiale ble presentert i 

avisen i perioden oppgaven tar for seg, spesielt i årene etter at INO tok over som utgiver i 

1979. En konklusjon er at Folk og Land, gjennom både artikler og omtale av bøker som 

Asbjørn Brus Holocaust og Thies Christoffersens Die Auschwitz-Lüge, fungerte som en 

plattform for spredning av holocaustbenektende materiale. 

Til tross for at Folk og Lands forsøk på å legitimere og revitalisere Nasjonal Samlings 

ideologi delvis kvalifiserer til betegnelsen nostalgisk fascisme, og til tross for at den politiske 

fløyen fremdeles kjempet for en nasjonal gjenfødelse fundert på fascistiske idealer, var ikke 

de nyfascistiske strømningene brede nok til at Folk og Land kan karakteriseres som 

nyfascistisk i denne perioden. Denne konklusjonen deler jeg med Espen O. Hårseth.
467

  

                                                
467 Hårseth, Folk og Land 1967-75, 93. 
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Hårseth har videre hevet at Folk og Land etter redaksjonsskiftet ”ikke lenger var noe 

politisk organ”.
468

 Lars Preus føyde seg også til dette synet i sin masteroppgave og påpekte at 

avisen etter 1975 vendte tilbake ”til sin opprinnelige profil med mål om å rette opp synet på 

de landsvikdømte og samtidig distansere seg fra den stadig mer synlige 

nynazistorganisasjonen NUF”.
469

 Dette er oppfattelser jeg deler, selv om denne oppgaven har 

nyansert bildet ytterligere. Avisen var ikke lenger et politisk organ, men som vi har sett var 

det også en god del politisk stoff i spaltene etter 1975. Tilsvarende distanserte redaksjonen 

seg fra NF, samtidig som at nynazistene fremdeles dukket opp i spaltene med jevne 

mellomrom, at det ble reklamert for deres publikasjoner, og at flere lesere kritiserte 

redaksjonens negative omtale av NF. Dette bidro til at skillet mellom ny- og gammelnazistene 

fremsto som uklart. 

Jeg stiller meg imidlertid ikke i like stor grad bak Hårseths vurdering av skillelinjene i 

miljøet rundt avisen. I sin masteroppgave argumenterer Hårseth for at årsakene bak 

redaksjonsskiftet i 1975 kan tolkes som ”et resultat av generasjonskløften i avisen”.
470

 Han 

hevder at Bjørn Østring med NSUF- og frontkjempergenerasjonen var misfornøyde med den 

eldre garde NS-medlemmers godvilje overfor de unge nynazistene, og at skillet i synet på 

NUF derfor hadde sammenheng med alderen til de ulike aktørene. Denne oppgaven har 

derimot argumentert for at skillet mellom to forskjellige fløyer, med ulik grad av politisk 

overbevisning og syn på Folk og Lands rolle i samfunnet, er mer relevant i analysen av 

konfliktlinjene i miljøet. Kjell Blich Schreiner var for eksempel frontkjemper på lik linje med 

Bjørn Østring, i tillegg til at han også var seks år yngre. Likevel var det, som vi har sett, ingen 

enighet mellom disse to av den grunn.          

7.1 Folk og Land og kontakten med nynazister 

 etter 1986 

Perioden vi nå har gjennomgått var en brytningstid hvor Folk og Lands fremtidige uttrykk i 

stor grad ble avgjort. Den moderate fløyen i miljøet gikk seirende ut av konflikten om hva 

slags avis Folk og Land skulle være. Bjørn Østring sto fortsatt for det administrative arbeidet, 

mens Einar Rustad skrev mesteparten av det redaksjonelle stoffet i årene som fulgte.
471

 

                                                
468 Ibid. 
469 Preus, Bakover mot det nye Norge, 24. 
470 Hårseth, Folk og Land 1967-75, 98. 
471 Hans signatur Hans Olavsen var blant annet en gjenganger. Se fotnote 102 side 25. 
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Resultatet var at de neste 16 årene i avisens historie nesten uten unntak var tilbakeskuende. 

Fokuset lå på å forsøke å endre det norske samfunnets syn på okkupasjonshistorien, på 

landssvikoppgjøret og på Nasjonal Samling, noe som resulterte i et stort antall artikler om 

disse tilbakevendende temaene. Noen få aktuelle hendelser ble kommentert, da med den 

samme mørkeblå og moralkonservative tone som hadde preget avisen siden 1975. Disse 

kommentarene ble imidlertid færre med årene. Vidkun Quisling ble derimot konsekvent hyllet 

til siste utgivelse i 2003.  

 Etter Arne Heibergs kritikk og den opprivende interne konflikten med Kjell Blich 

Schreiner, ble det tydelig på nyåret i 1987 at det var det historiske rehabiliteringsarbeidet 

redaksjonen heretter skulle fokusere på. Under tittelen: “Tiden er inne! En bred, nasjonal 

omvurdering av krigstiden og det såkalte rettsoppgjøret, bør nå innledes” meldte Idar 

Aarheim, tidligere kulturredaktør i Morgenposten, sin ankomst til avisens spalter med en 

svært lang artikkel til støtte for gammelnazistenes sak.
472

 Dette skulle bli starten på en periode 

over flere år hvor Aarheim satte sitt tydelige preg på avisen gjennom lange historiske artikler i 

stort sett alle nummer i de siste årgangene på åttitallet. Grunnet hans store engasjement er det 

rimelig å anta at han hadde et verv i redaksjonen, selv om dette hverken kommer frem i 

spaltene eller i kildematerialet.  

 Til tross for stridighetene i de foregående årene ble den politiske fløyen i miljøet heller 

ikke stengt ute fra spaltene. Trygve Engen og Asbjørn I. Bru var raskt tilbake, mens Schreiner 

dukket opp igjen i 1990. Erik Rune Hansen var også, overraskende nok, å finne i spaltene i 

årene som fulgte. Spesielt i 1989 skrev han flere artikler. Selv om disse tekstene ikke hadde et 

politisk innhold, kunne en kanskje ventet at den moderate fløyen ville holde Hansen på en 

viss avstand etter at han stiftet den åpenlyst nynazistiske bevegelsen Zorn 88 i 1988.
473

 

 Det var også en del brevkontakt mellom Hansen og miljøet rundt avisen mot slutten av 

åttitallet og utover på nittitallet. Etter at han hadde stiftet Zorn 88 kontaktet Hansen blant 

annet sin ”meningsfelle” Bjørn Østring med en forespørsel om å registrere han som en av 

bevegelsens “aktive kamerater”. Dette ble imidlertid kontant avvist, og Østring noterte 

følgende i margen på brevet: “For noe sludder! ’Meningsfelle’ når en var villig til alt for 

                                                
472 “Tiden er inne! En bred, nasjonal omvurdering av krigstiden og det såkalte rettsoppgjøret, bør nå innledes.”, 

Folk og Land, nr. 4, 1987, 1-2, 4-5, 7. 
473 Zorn 88 ble stiftet av Hansen julaften 1988. Navnet har imidlertid ingen ting med stiftelsesåret å gjøre. Zorn 

betyr Hellig Vrede, mens 88 står for HH (Heil Hitler) ettersom H er den åttende bokstaven i alfabetet. Dette er et 

internasjonalt nynazistisk symbol. Se Lunde, Aller ytterst, 25-29. 
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Norge og Quisling. De kan da ikke forstå noe.”
474

 Om noen i miljøet faktisk ble med eller 

støttet Zorn 88 fremgår ikke av kildematerialet, men en del korrespondanse mellom Hansen 

og INO-formann Knut Baardseth tyder på at kontakten i alle fall ikke var kuttet helt av. En 

serie av svært kameratslige brev gir inntrykk av at de to kjente hverandre godt og at de hadde 

holdt kontakten gjennom flere år. Baardseth innrømmet også at han leste Hansens 

nynazistiske blad Gjallarhorn “med stor interesse”.
475

 Dette tyder på at det kan ha vært en 

større kontakt mellom Hansen og miljøet enn det som kommer frem av kildematerialet. 

   Baardseth hadde også en del brevkontakt med en ung Jan Holthe. Han skulle senere 

bli en sentral figur i det norske nynazistiske landskapet gjennom grupper som Boot Boys og 

Hvit Arisk Motstand (HAM).
476

 Holthe tok kontakt med Baardseth i 1989 for å tegne 

abonnement på Folk og Land, melde seg inn i INO og tilby sin hjelp til å “føre kampen 

videre”. Dette skulle bli starten på flere år med korrespondanse mellom de to.
477

 Holthe 

bestilte svært mange bøker fra INO, inkludert Asbjørn Brus Holocaust, han møtte opp på 

arrangementer og virket generelt stolt over å komme i kontakt med gamle frontkjempere og 

NS-folk. Etter at Holthe trådte tydeligere frem på den nynazistiske scenen ble imidlertid 

forholdet dårligere og brevvekslingen stanset tilsynelatende opp. Om Holthe fikk noen støtte 

fra kretsen rundt INO og Folk og Land er heller tvilsomt, men det er tydelig at kontakten med 

gammelnazistene bidro til å bekrefte hans verdensbilde. Til tross for hyggelige brev gjennom 

flere år var uansett Holthe skuffet over den manglende støtten fra gammelnazistene.
478

 

Mot slutten av åttitallet var det også noe kontakt mellom INO og Tor Petter Hadland. 

Denne var riktignok ikke av en vennlig karakter. Hadland fikk flere ganger avslag på sin 

søknad om medlemskap i INO og han ble også nektet å delta på INOs julemøter på bakgrunn 

av sin dårlige oppførsel på julemøtet i 1988. Disse avslagene må tydeligvis ha opprørt 

Hadland stort, for han sendte et svært langt brev hvor han argumenterte mot det han oppfattet 

som en urettferdig behandling av ham selv.
479

 

                                                
474 Brev fra Erik Rune Hansen til Bjørn Østring 10.5.1989. PA 1267 Bjørn Østring. Serie: Fp – Norges Nasjonal-

Socialistiske Arbeiderparti(NNSAP), Germanske SS og Nynazisme. Eske: L0001. Mappe: 0010 Om nynazisme. 
475 Brev fra Knut Baardseth til Erik Rune Hansen 22.9.1997. PA 1426 Knut Baardseth. Serie: D-

Korrespondanse, alfabetisk ordnet, 1968-2001. Eske: L0005 Hab-Han 1979-1999. 
476 HAM var en kopi av den militante svenske nynazistbevegelsen VAM (Vitt Ariskt Motstånd). Lunde, Aller 

ytterst, 29-34. Se også Lööw, Heléne: Nazismen i Sverige 1980-1997: den rasistiska undergroundrörelsen: 

musiken, myterna, riterna (Stockholm: Ordfront, 1998), 81-89. 
477 For korrespondansen mellom Knut Baardseth og Jan Holthe mellom 1989 og 1992, se PA 1426 Knut 

Baardseth. Serie: D-Korrespondanse, alfabetisk ordnet, 1968-2001. Eske: L0005 Hab-Han 1979-1999. 
478 “Vi gjør bare hva som vi føler er oss påkrevet, som Dere den gang i 1940-årene. Ha litt tålmod ovenfor oss – 

gi oss litt tid. Kritiser oss gjerne åpent, men prøv i deres stille sinn også å forstå oss.” Brev fra Jan Holthe til 

Knut Baardseth, mars 1992. Samme kildehenvisning som ovenfor. 
479 For denne korrespondansen, se samme kildehenvisning som ovenfor. 
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 Utover på nittitallet er det, med unntak av Baardseths brevveksling med Erik Rune 

Hansen, ingen andre tegn til kontakt med nynazister å finne i det foreliggende kildematerialet. 

Om ikke den moderate fløyen i miljøet var interessert i å holde kontakten med NF på sytti- og 

åttitallet var de heller ikke interessert i noen kontakt med den rasistiske, voldelige og 

skinhead-dominerte nynazistiske subkulturen som utviklet seg i Norge på starten av 

nittitallet.
480

 I INO tok arbeidet med å organisere arkivet for ettertiden opp mesteparten av 

tiden, mens Folk og Land holdt seg til INOs formålsparagraf og trykket artikler om de samme 

sakene gang på gang.
481

 Noen nye krefter kom til, men det kunne ikke demme opp for det 

naturlige frafallet av flere av de mest sentrale aktørene. Da Folk og Land ble lagt ned i 2003 

var daværende redaktør Kjell Blich Schreiner en av de yngste, 81 år gammel.
482

 

7.2 INO/Folk og Land: Et bindeledd mellom to 

generasjoner fascister? 

Et overordnet spørsmål er hvorvidt miljøet rundt INO og Folk og Land fungerte som et 

videreformidlende bindeledd mellom tretti- og førtitallets norske fascisme, og de to bølgene 

av norsk nynazisme som toppet seg på henholdsvis sytti- og nittitallet. Det er ingen tvil om at 

den første bølgen nynazisme delvis sprang ut fra gammelnazistenes miljø gjennom 

ungdomsredaksjonen i Folk og Land. Her fremstår Odd Melsom, Orvar Sæther og Trygve 

Engen som nynazistenes viktigste støttespillere og ideologiske forbilder. Det eksisterte 

dermed åpenbart en viss grad av ideologisk videreformidling mellom de to generasjonene.  

 Likevel ble denne forbindelsen svakere ettersom nynazistbevegelsen vokste seg 

sterkere og gikk egne veier. Lars Preus har i sin masteroppgave blant annet vist at NF slett 

ikke var en ideologisk kopi av NS, til tross for en klar ideologisk sammenheng på visse, 

spesifikke punkter.
483

 Som denne oppgaven har vist var det heller ingen bred organisatorisk 

kontakt mellom ny- og gammelnazistene etter 1975. Med unntak av hos noen få aktører ble 

nynazistene stort sett møtt med en kald skulder av miljøer rundt INO og Folk og Land, selv 

om flere forsøk på forsoning ble gjennomført. Den moderate fløyen forsøkte gjennom hele 

perioden å holde nynazistene på en armlengdes avstand. Selv om skillet mellom de to 

miljøene som vi har sett ofte kunne fremstå som relativt utydelig, er det derfor viktig å påpeke 

                                                
480 Se fotnote 12 side 5. 
481 Se “INOs formålsparagraf er «Folk og Land»s rettesnor”, Folk og Land, nr. 7, 1989, 1,6. 
482 “Frontkjempar for alltid”, Dag og Tid, nr. 18, 30.4.2004, 10. 
483 Preus, Bakover mot det nye Norge, 102-103, 106-108. 



113 

 

at så langt det foreliggende kildematerialet kan fortelle oss bidro miljøet som her har blitt 

undersøkt ikke til å bygge opp under nynazismen i nevneverdig grad. Tvert i mot økte 

kritikken samtidig som kontakten ble mindre utover på åttitallet. 

 Som en kontrast kan en se over grensen til Sverige. Den svært ulike krigserfaringen 

førte aldri til det knusende oppgjøret med nasjonalsosialismen i Sverige som vi opplevde her 

til lands. Resultatet var en betraktelig større grad av kontinuitet i den svenske fascistiske 

strømningen enn i den norske, både hva gjaldt ideologisk utvikling, organisasjoner og 

enkeltaktører. Historiker Helene Lööw har for eksempel vist til betydningen av Nordiska 

Rikspartiet som ”den förmedlande länken mellan mellankrigstidens nationalsocialister och 

den moderna rasideologiska undergroundkulturen”.
484

  

Et slikt tydelig bindeledd har aldri eksistert i Norge. Om miljøet rundt INO og Folk og 

Land hadde noen oppbyggende effekt på den norske nynazistbevegelsen i perioden besto 

denne hovedsakelig i å fungere som en klangbunn for nynazistenes ideologi. Miljøet holdt 

NS’ tankegods ”varmt” gjennom Folk og Land og en rekke bokutgivelser, og opprettholdt 

samtidig forestillingen om NS som en udelt god bevegelse som på konspiratorisk vis har blitt 

svertet som landssvikere. I Sverige var støtten fra den eldre garde nazister betraktelig større. 

Den svenske nynazistbevegelsen vokste seg da også langt kraftigere enn den norske. 

7.3 Utviklingstrekk 

Til tross for kosmetiske utskiftinger av den offisielle ansvarlige redaktør, holdt 

maktforholdene i Folk og Land seg relativt stabile gjennom hele perioden. Det er ingenting i 

kildematerialet som tyder på at Bjørn Østring eller Einar Rustad noen gang mistet grepet om 

redaksjonen, selv om de ble utfordret. Denne situasjonen skulle også fortsette i årene som 

fulgte frem til Schreiner tok over som avisens reelle redaktør i 1997.
485

 Redaksjonen og den 

moderate fløyen generelt skulle allikevel bli utfordret, noe som førte til en vedvarende intern 

konflikt i miljøet gjennom hele perioden.  

Disse konfliktene kom hovedsakelig til syne i tre ulike bølger, hvorav den første fant 

sted i 1975. Dette året fant det sted et kupp av Folk og Lands redaksjon. Dette var en 

beslutning flere i miljøet åpenbart hverken var enige i eller hadde fått muligheten til å være 

med på å påvirke, noe de ulike versjonene av redaksjonsskiftet, som dukket opp i årenes løp, 

                                                
484 Sitatet er hentet fra Lööw, Nazismen i Sverige 1980-1997, 23. 
485 Hårseth, Folk og Land 1967-75, 100. 
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tyder på. Konflikten mellom de to fløyene som skulle prege hele perioden kom dermed for 

alvor til overflaten for første gang dette året.   

I 1979 kom en ny bølge av konflikt til syne. Denne gangen kom også skillelinjene 

mellom de ulike fløyene enda tydeligere frem i dagen ved at INOs årsmøte også ble involvert. 

Flere sentrale personer i miljøet hadde store prinsipielle utfordringer knyttet til hvordan 

styrene i INO og Folk og Land skjøttet sine verv. Konflikten toppet seg da INOs formann på 

årsmøtet nektet å avsløre identiteten til avisens redaksjon, noe som førte til at blant annet 

Asbjørn I. Bru skal ha meldt seg ut i protest.  

Det er imidlertid ingenting som tyder på at de to styrene endret praksis i nevneverdig 

grad etter dette. Etter at INO også tok over driften av Folk og Land samme år kan det derimot 

se ut som om den moderate fløyens egenrådige styre tiltok i økende grad. Da den tredje og 

kraftigste bølgen av konflikt kom til overflaten i 1986 var det nettopp dette som lå til grunn. 

Schreiner anklaget den moderate fløyen for å føre “en bevisst linje for utslettelse av det som 

skulle bli vårt livsverk”, og han forsøkte seg på et kuppforsøk ved å opprette det 

opposisjonelle bladet Ny Jord.
486

 

 Felles for disse tre konfliktbølgene var at skillelinjene gikk mellom den moderate og 

den politiske fløyen i miljøet. Videre handlet de om hvordan Folk og Land ble drevet, og i 

forlengelsen hva slags samfunnsrolle den skulle ha. Disse tre bølgene bør derfor regnes som 

tre ulike uttrykk for én og samme konflikt. Konfliktene var imidlertid sterkest i begynnelsen 

og i avslutningen av perioden, noe som også underbygger oppgavens kronologiske 

avgrensning, samt påstanden om at dette var en brytningstid i avisens og miljøets historie.   

 Når det gjelder miljøets forhold til nynazistene fulgte utviklingen i grove trekk Norsk 

Front/Nasjonalt Folkepartis egen utvikling. I 1975 var Norges første fascistiske parti siden 

Nasjonal Samling et faktum. Partiledelsen fikk spalteplass i alle medier, rekrutteringen økte 

og NF hadde tilsynelatende alle muligheter foran seg. I denne optimistiske situasjonen trådte 

noen få gammelnazister til med en hjelpende hånd i kampen for en nasjonal omveltning. INO 

ble forsøkt infiltrert, og “enhver for hvem begrepet ’folk og land’ fremdeles har en dypere 

mening verdt å ofre noe for” ble oppfordret til å melde seg inn i NF.
487

 Nynazistene slapp 

også ved flere tilfeller til i Folk og Lands spalter i årene som fulgte.  

Da suksessen uteble tok det ikke lang tid før nynazistene både inviterte til samarbeid 

og forsoning, og senere kritiserte miljøet for både passivitet og feighet. Etter attentatet mot   

                                                
486 Brev fra Kjell Blich Schreiner til styret i INO 22.9.1986. PA 1426 Knut Baardseth. Serie: G Institutt for 

Norsk Okkupasjonshistorie 1934-1984. Eske: L0001. Mappe: Møtedokumenter, brev m.m. 
487 Se fotnote 207 side 51. 
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1. mai-toget i 1979 ble det som fantes av kontakt ytterligere redusert, og etter bomben mot 

Ahmadiyyamoskeen i 1985 ble NF definert som “en kriminell bevegelse” av redaksjonen.
488

 

Til tross for at det store flertallet av miljøet rundt INO og Folk og Land sannsynligvis aldri 

støttet NF, stengte den moderate fløyen ikke nynazistene helt ute. Kontakten med, og 

forholdet til Norsk Front/Nasjonalt Folkeparti, steg og sank likevel med den første norske 

nynazistbevegelsens vekst og fall. 

 Utviklingen i Folk og Land kan hovedsakelig deles i to perioder innenfor oppgavens 

rammer. Den første perioden varte fra redaksjonsskiftet i 1975 til 1979, og var preget av et 

fortsatt politisk engasjement. Avisen var mer aktuell og politisk kommenterende enn i den 

påfølgende perioden, og Quislings ideer ble fremmet som relevante politiske løsninger i det 

som ble oppfattet som et norsk samfunn i oppløsning. Folk og Lands ideologiske uttrykk kom 

med andre ord tydeligs frem i denne perioden. Dette gjaldt for øvrig også for rasetenkningen, 

noe som hang sammen med fokuset på de ulike konfliktene i det sørlige Afrika.  

 Den neste perioden ble innledet med INOs overtakelse av driften i 1979. Etter dette 

ble avisen mindre dagsaktuell og helt frem til avisen ble lagt ned i 2003 skulle innholdet med 

noen unntak hovedsakelig være tilbakeskuende og innadvendt. Aktiviteten i den drøye tre år 

lange perioden som fulgte redaksjonsskiftet representerte dermed på mange måter et unntak i 

avisens historie etter 1975, og Folk og Land bar preg av å være mer frittalende, 

samfunnskritisk og dagsaktuell i denne perioden enn i årene som fulgte. Året 1979 kan derfor, 

i sammenheng med INOs økte innflytelse, regnes som et skritt på veien mot dominansen den 

moderate fløyen skulle oppnå etter 1986.  

En interessant observasjon er at andelen holocaustbenektende materiale i spaltene var 

betydelig høyere i den andre, enn i den første perioden. Dette brøt med tendensen i avisens 

utvikling mot en mindre provoserende og “nazistisk” fremtoning på åttitallet. Å markere 

avstand til nazismen var jo nettopp et hovedpoeng for miljøet gjennom hele etterkrigstiden, 

noe som også kom frem gjennom avisens stadig tydeligere avstandstaken fra NF. Da 

holocaustbenektelsen likevel var fremtredende i første halvdel av åttitallet har dette nær 

sammenheng med det økte fokuset på holocaust i samfunnet for øvrig som fulgte i kjølvannet 

av TV-serien Holocaust, fremveksten av en ny bølge av holocaustbenektende litteratur på 

syttitallet, samt noen få aktørers sterke personlige engasjement for tematikken.
489

 

                                                
488 “Et leserinnlegg”, Folk og Land, nr. 9/10, 1985, 3. 
489 “Roligere uteliv da Holocaust ble vist”, Aftenposten 3.4.1979 Morgenutgaven, 7. 
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 Helt overordnet kan det dermed slås fast at Trygve Engens spørsmål, ”Folk og Land – 

kor går du?”, i grove trekk kan besvares på følgende måte: Avisen Folk og Land utviklet seg 

fra et fascistisk opposisjonsorgan tidlig på syttitallet, via et kupp i 1975 og en drøyt elleve år 

lang brytningstid hvor to fløyer i miljøet lå i konflikt om hva avisen skulle være, og til en 

innadvendt avis med fokus på det historiske rehabiliteringsarbeidet etter 1986. 

7.4 Spenningen mellom historisk rehabilitering og 

politiske meningsytringer 

Spenningen mellom ønsket om å oppnå historisk rehabilitering, og miljøets politiske 

meningsytringer, går som en rød tråd gjennom hele perioden. Helt overordnet kan en derfor 

hevde at denne spenningen er det definerende element i miljøet rundt Folk og Land mellom 

1975 og 1986. De politiske meningsytringene var mest fremtredende i årene umiddelbart før 

1975, mens den historiske rehabiliteringen var mest fremtredende fra 1986 og ut avisens 

levetid. Perioden var med andre ord en brytningstid hvor skiftet fra det ene fokusområdet til 

det andre fant sted. 

    En åpenbar utfordring for miljøet var at de i stor grad besto av svært politisk 

engasjerte mennesker som ønsket å komme med politiske meningsytringer, samtidig som 

samfunnet rundt dem utelukkende forbandt deres politiske engasjement med landssvik, 

diktatur og undertrykkelse. Medlemmer av Nasjonal Samling var uten tvil sterkt politisk 

overbevist, mange i så stor grad at de valgte å verve seg til tysk krigstjeneste med livet som 

innsats.
490

 Miljøet som her har blitt undersøkt besto i tillegg av personer som over tretti år 

etter krigens slutt fortsatt sto på barrikadene. Dette var med andre ord personer som hadde 

sterke meninger om både historie og politikk, og som ønsket at deres synspunkter skulle bli 

tatt seriøst av det norske samfunnet. Samtidig var de ikke villige til å ta avstand fra Quisling 

og uforbeholdent godta at fascismen som politisk løsning hadde spilt fallitt i 1945.  

Dette fikk ikke bare implikasjoner for et eventuelt politisk arbeid. Det gikk også ut 

over deres ønske om å oppnå historisk rehabilitering. I tillegg til de ulike juridiske 

motforestillingene mot landssvikoppgjøret handlet miljøets engasjement for historisk 

rehabilitering dypest sett om et ønske om å oppnå respekt for sitt politiske virke før og under 

okkupasjonen. Miljøet befant seg dermed i en umulig posisjon hvor de både ønsket at deres 

                                                
490 Politisk overbevisning var den viktigste grunnen til at nordmenn vervet seg til tysk krigstjeneste. Sørlie, 

Solkors eller Hakekors, 127. 
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virke i NS skulle bli respektert, og at deres politiske meningsytringer skulle bli tatt seriøst, 

uten at de selv tok avstand fra noe av NS’ ideologi som de selv hadde stått for. 

  Som et resultat av dette kom det til syne to ulike spenningsforhold i miljøet, 

hovedsakelig som en følge av ulike strategiske tilnærminger til dette problemet. Det første 

spenningsforholdet gikk mellom den politiske og den moderate fløyen. Den politiske fløyen 

valgte på den ene siden en strategi hvor de både åpent sto for sine standpunkter og fremdeles 

kjempet for dem politisk. Arne Heibergs kritikk av den moderate fløyen, hvor han ærlig 

innrømmet at deres mål hadde vært “avskaffelse av demokratiet og innføring av 

Førerstaten”
491

, er et talende eksempel på denne tilnærmingen. De hadde vært revolusjonære, 

det var det bare å innrømme. For flere var en fortsatt politisk kamp gjennom Folk og Land, Ny 

Jord, Norsk Front/Nasjonalt Folkepart eller andre politiske organisasjoner et logisk resultat av 

en slik tenkemåte. Det norske samfunnet i etterkrigstiden hadde ganske enkelt tatt feil i sin 

fordømmelse av NS, nazister og nynazister, og måtte følgelig endre sitt syn på både historien 

og politikken. For den politiske fløyen var den revolusjonære fascistiske gjenfødelsesmyten 

fremdeles verdt å kjempe for, i større grad enn det historiske rehabiliteringsarbeidet.   

For den moderate fløyen veide derimot ønske om å oppnå respekt og forståelse fra 

samfunnet tyngst. Av enten ideologiske eller strategiske årsaker ble det derfor tatt avstand fra 

både den tyske nazismen og NF, og det ble hevdet at samfunnet tok feil når de plasserte NS i 

samme bås som disse. De modererte seg og var ikke lenger villige til aktivt å fortsette den 

politiske kampen. I stedet ble det fokusert på å endre befolkningens oppfatning av NS 

gjennom å presentere sitt syn på okkupasjonshistorien i bøker og artikler. Som vi har sett førte 

denne spenningen mellom de to fløyene til store interne konflikter i miljøet. 

 Det andre spenningsforholdet gikk innad i den moderate fløyen. På den ene siden 

ønsket de å presentere seg selv som moderate nasjonalister som under okkupasjonen hadde 

kjempet for Norges beste. De tok dermed avstand fra den tyske nazismen, fra nynazister, 

rasisme, undertrykkelse og diktatur. Hovedbudskapet var at seierherrene hadde presentert et 

uriktig bilde av dem selv og Quisling, et bilde de nå forsøkte å korrigere. Et viktig verktøy i 

dette arbeidet var et moderat, tilbakeskuende og relativt apolitisk Folk og Land.  

På den andre siden unnlot ikke den moderate fløyen å skrive konspiratoriske og 

rasistiske artikler, å slippe til nynazistene, eller å trykke åpenbart holocaustbenektende tekster 

i avisen, til tross for deres kontroll over redaksjonen. I praksis klarte de med andre ord ikke 

helt å ta avstand fra det de hevdet de tok avstand fra. Den moderate fløyen fremstår derfor 

                                                
491 “Hjelp! – Jeg trodde vi var revolusjonære!”, Folk og Land, nr. 5, 1984, 1. 
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som fanget mellom ønsket om å på den ene siden oppnå historisk rehabilitering og 

godkjennelse fra befolkningen ved å ta avstand fra en del kontroversielt ideologisk tankegods, 

og på den andre siden å si nøyaktig det de mente om politiske, ideologiske og historiske 

spørsmål, noe som innebar å presentere en del kontroversielt ideologisk tankegods. For den 

politiske fløyen, som ikke i like stor grad var villige til å ta avstand fra den tyske nazismen, 

fra nynazister, rasisme og diktatur, var ikke dette et like stort problem. 

Disse to spenningsforholdene førte med andre ord til to beslektede, men likevel ulike, 

motsetninger i perioden. Felles for de to fløyene var at de begge ønsket en historisk 

rehabilitering og at deres politiske meningsytringer skulle bli tatt seriøst. I miljøet generelt 

eksisterte det derfor en motsetning mellom disse to ønskene. I tillegg eksisterte det en 

motsetning innad i den moderate fløyen mellom ønsket om å oppnå historisk rehabilitering 

ved å ta avstand fra en del kontroversielt ideologisk tankegods, og å presentere det samme 

tankegodset i Folk og Land.  

Her er psykologen Leon Festingers begrep om kognitiv dissonans relevant. Begrepet 

beskriver en psykologisk tilstand hvor et individ erkjenner to motstridende ideer samtidig, vel 

vitende om at disse ikke er i overensstemmelse med hverandre.
492

 Da den nye redaksjonen 

med Bjørn Østring og Einar Rustad gikk til sitt verk i 1975 kom den med følgende uttalelse: 

“Vi er absolutt ikke innstillet på å godta den konstante tilsvining av våre motiver og hensikter 

som vi fortsatt nesten daglig kan finne eksempler på.”
493

 Etter å ha karakterisert Gro Harlem 

Brundtland som “Norges største hypnotisør”, hevdet at “negrene” har et “ sivilisatorisk og 

kunnskapsmessig nivå som gjør dem lite skikket som borgere av et større moderne samfunn”, 

og påstått at holocaust var en “uheldig utvikling” hvor “et større antall jøder – men langt færre 

enn de påståtte seks millioner – mistet livet”, er det imidlertid fristende å hevde at 

redaksjonen må ha forstått at denne typen uttalelser var kontraproduktive for deres arbeid med 

å renvaske sine motiver og oppnå historisk rehabilitering.
494

   

I en slik situasjon hevder Festinger at individet vil søke informasjon som reduserer 

dissonansen og tilsvarende unngå informasjon som øker spriket mellom de to motstridende 

ideene.
495

 Miljøet henga seg derfor til et felles narrativ hvor deres situasjon ble satt inn i en 

konspiratorisk sammenheng. Hets og undertrykkelse fra et “meningsdiktatur” som konsekvent 

tolket deres motiver i verste mulige mening, og som hverken ønsket å forstå deres situasjon 

                                                
492 Festinger, Leon: A Theory of Cognitive Dissonance (Evanston: Row, Peterson and Company, 1957), 1-31. 
493 Sitatet er hentet fra “Kan vi bli ferdige med urett?”, Folk og Land, nr. 1, 1976, 3. 
494 “Dødens hypnose”, Folk og Land, nr. 4, 1983, 3; “Har fornuft og menneskelighet ingen sjanser i Afrika?”, 

Folk og Land, nr. 4, 1976, 2; “«Holocaust»”, Folk og Land, nr. 4, 1979, 3.  
495 Festinger, A Theory of Cognitive Dissonance, 3, 136-137.  
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eller å ta inn over seg de historiske og politiske sannheter de la frem, var årsaken til de 

utfordringene miljøet støtte på. 

De to spenningsforholdene og motsetningene de førte med seg var gjennomgående i 

perioden mellom 1975 og 1986. Spenningene fikk heller aldri sin løsning fordi miljøet 

gjennomgående forsøkte å spille på to hester samtidig. De ønsket å bli godtatt i et moderne 

norsk samfunn hvor Vidkun Quisling var selve inkarnasjonen av landssvik, samtidig som de 

forsøkte å renvaske Nasjonal Samlings ideologi og handlinger. Den moderate fløyen 

kontrasterte NS med de tyske nazistene og fremstilte bevegelsen som en ”buffer” mellom 

okkupasjonsmakten og det norske folk. I deres øyne var derfor NS’ politikk positivt for 

landet. Samtidig hyllet de Quisling uforbeholdent, noe som nødvendigvis førte med seg en 

hyllest av hele det ideologiske universet han representerte.  

Med den innfallsvinkelen til sin egen fortid var det imidlertid ikke mulig å bli godtatt 

av det norske samfunnet. Det gikk ikke an å forsøke å legitimere det norske fascistiske 

prosjektet uten selv å bli utstøtt. Derfor ble miljøet aldri kvitt sine interne spenningsforhold og 

motsetninger. Etter at Folk og Land tonet ned de politiske meningsytringene og utviklet seg 

mer i retning av et historisk blad etter 1986, ble de riktignok mindre synlige, men de forsvant 

ikke. Miljøet oppnådde heller aldri den forståelsen og godkjenningen de selv mente de hadde 

krav på. I etterkrigstidens moderne norske samfunn var hyllest av Quisling og politisk 

legitimitet to uforenelige størrelser.  
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