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f Dramaet på Syrebekkstøylen Rauland !Årminius: 

Feilaktige dommer for ({ dr ap »5 o m. R1 å r c v ide r es.""j 
... -..• ,="", .. ,.,,,.,-

. En artikkelserie av Alexander Lange 
De internasjonale 

Lensmann 1'orgeir Lognvik ,(Ulv.) og minisler dr. Gulbrand Lunde 

ble han som fange av de tre 
fØr~ til SyrebekkstØylen, ca. 
7 kilometer fra lensmanns
gården. Det ble sagt til lens
n,annen at han ble tatt for
di han angivelig skulle ha 
Jått Kåre Kvcvi!" som var 

organlsaSJ one r 
Noen betrllkninger i tilknytning 

til dagens problemer 

vaktnlann i Hirdens Alarnl- Vi nevnte i forrige nU111mer 
enhet, til [, undersØke for- i en artil,kel «Tyskland og vi» 
skjellige hytter rundt Rju- de SØrgelige frukter Tyskland 
kan og' MØselammen. Lens- nå hØster av Aelenauerpolitik
mannen skjØnte at han Jren. Selv de lllcst entusiasti
skulle drepe", men han ville ske tilhengere av elen overile
ta enhver sjanse til å kjempe de og skjebnesvangre beslut
for sitt liv. ning om å lenke elet tyske ri-

Det fremg,'r av sakens do- kes skjebne til USA-politik
kumenter og de stenografiske ken beg-ynner nå å få en be
forklaringer som er i ncel- l<lemmcnde fØlelse av at; men
skriverens besittelse, at lens- nesket lever ikke av brØd ale
mann Lognvil,s rettsl"ren- ne. Det er vel og bra med elen 
l,enele ukjente fangevoktere materielle velstanel og det 
brØt opp låsen på støylen og Wirtschaftswunder som fnlg
gikl, inn i selet som bestoel te i elollaravtalens spor, men i 
av to rnm, l,lokken var ca .. et folk som i elen gTad som elet 
11.00. - Etter eu stund gikk lys!m Ilar vært fylt av bev!ssL
den ene av karene. Det ble heten om en historisk misjon, 
sagt at han skulle hente sje- er det siltkert rystenele for de 
fen, som dokul11en(.cneviscr fleste i dag il o!Jpelage at alt 
var professor 'l'ronstad, en elette llar sl{jeelel på uekost
fra Englrll1d i det okkuperte ning av de helligste verdier. 
Norge henul1clig landsatt på bekostning av rikets en
britisk (men norskfØelt het. Hva denne oppdagelse vil 
agent). Han som hentet føre til i siste instans kan 
Tronstad var Einar Skinnar- bare fremtiden vise. 

T,.adisjoneUc sepa1'lllistinteresser 
gjør selJ gjeldende hos Adenauer 
O(j mange av hans feller. 

genthaufolkene som ble over
latt den politisiW ledelse i det 
arme vest-Tysklanel, som 
fikk lisens til pressevirksom
het, og som i elag fremcleles 
fØrer elet store og avgjørende 
ord Illed et vilt hat mot det 
regime som fallt i gTUS. 

i Njardarheim Vcidemark. 

land. Han kom iklw tilbalte For i det hele tatt å kunne 
ti! stØylen, fØr begge de for forst" hva som ligger uak en 
brØdrene Lognvilt ukjente slil, åpenbar selvmordspoli
menn, l'ronstad og G. Syvcr- tiki, fra tysk enhetstankes 
stad var fall t -. synspunkt, må en kanskj c 

Rik(;ignok el' det så at fol
l,et i valg i de senere år har 
hatt anledning til å uttale 
seg, men også i Tyskland er 
demokratiet så velutviklet at 
folket i virkeligheten ingen
ting har a si. Der SOll1 her er 
det partis tyrene som har all 
makt, og der som her er det 
sørget for at det minst mulig 

l. 

Til lensmann i Rauland 
T 'eir L o g n v i k på Ny
~ denne sagao;ård som er 
fredlyst av Riksantikvariatet 
siden 1936 og er nærmeste 
nabo til professor 'Slceies 
fØdested - kom en aften en 
nabo, Jon Landsvcl'k, og sa 
at han ville påvise stjålne 
J nerte matvarer. De av
t~ .• " da at de simlle dra 
avsted neste morgen kl. 08,00 
(sØndag 11. mars 1911). 

8M 

IDinar Skil1narland har for fØrst og fremst ta i betrakt
Landsverk 1,00h til lensman- herreelsretten avgitt en eien- ning at Vest-Tysklands poli
Ilen til avtalt tid og de gikk dommelig, be-ediget forkla- tikk i dag bestemmes aven 
p" ski. Ved en myr som he- ring, tiltross for at han ikke slags halvtyskere innsatt av 
ter Sagam.vren spratt det var til stede uneler kampen. oklmpasjonsmaktene. Det var 
plutselig frem to mann fra Sielen dro Skinnarlanel til I alle de som var Villige til på 
et bakhold 10-15 meter Canada, og møtte il,ke opp i de mest ydmygcnde betingel
barte fra lensmann Torgeir lagmannsretten, hvor hans ser å samarbeide med Mor-
Lognvil, og '<lokkeduen» Jon uriktige forklaring atter ' ________________________ _ 
Landsverk. Den ene bak- gjorele tjeneste. Jon Lancls
holelsmannen skjØt slu'em- verk . som fikl, sjokl, under 
meskudd og kommanderte I skytnm~en og kastet seg på 
henelene opp på lensmannen. gulvet tIl alt var over - har 
Etter f, ha konstatert at lens- ~ørst f~rklart . at Syverstad 
mann Lognvik var vf,penlyJs, apnGt I elen. SIden har han 

IForts. side 7) 

provet, og har øyensynlig fått 
rettene til å tro at trc sterkt 
hCVCIJlICdc melln, hvor.LV to 
var spesia~utdal1nct i nær
kamp med og ute n våpen, 
overhode ikl,e kom til .skudd, 
mens fj ellbondcn Johans 
LOgTIVik fikk skutt ele fem 
skudd i den gan11e revolver, 
hvorav tre skudel var nok ... 
Dette efter to varselrop og 
eHm'at Gunnar Syverstael 
hadde skutt fØrst. 

* 

/ 
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Situasjollsskissc. Johans Lognvile lc01n inn gjennom det ytre Tmn. 
Utenfor UL lire par slei på sneen, Blant dem gjenkjente han sin 
brors og forstod at ,noe galt Va?" på ferde. Skisse: Il. R, Hagerup. 

I stØylen spurte Leif 

I
Tronstad den fangne lens
mann Lognvik om forslcjel

(For'-• •• 61 

SyrcbclclcslfJVlcn i Rauland~, hvor Johans Lognvik i kamp 11.3. 1944 
mot overmalct unnsatte sin yngre bror _ den av ukjente, sterkt 
vepncde. menn illegalt bortførte, viipenløse IC1U31nann Torgeir Logn-

vlk, som skulle likvideres. Tegning: Henry R. lIagcntp. 
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1:n artikkelserie av Alexander Lange: 

Dramaet på Syrebekkstøylen Rauland 
Feilaktige dommer for «drap» som må revideres 

Sogncprcst Odd Godal til .J. Lognvil" "Hadde ,jpt vært min !'ror og ,ieg ha,hlc vært i ditt 
sted, hadde jeg gjort likedaIP. 

t--------=----:-"'7"==----~_::_:_--~1 kan se den - en ncglisjc-
' I l'inR av fUllduluentalc uud i 

VilT rettsorden. Man la ogsa 
denne saken ned pi, det po
litiske plan. Da var dOlnlllCn 
avsagt på forhånd. Sympto .. 
III a tisk for den rådende 
stelnning, som eksisterte i 
trygt ly a v den skapte fun .. 
damen tale begrepsforvirring 
er «Verdens Gangs>" reporta .. 
sj e "Ira vår utsendLe med .. 
arbeider» Oslrur Hus'::-5clkllip
pe 19. september 1947. 

"----------~ 80ln krones 111cd denne 
'Fra laqmannsrctt.",,.. fra venstre h.r.af/vo/c',t C. A. Tors/ense". brør/- overskriH på fØrste side over 
rene J~lWlls Of! 7'orf/ch' Loqnvik. Tef/l1rl eUe7' et dårlig reprodusert 

avishilde av lIenry R, IJa(lcrup. 3 spalter: 

. IL lOg rettslig begrepsforvirring, 
«Halvgal ltaulallds .. bondc 

sh:.ip{. professor 'l'ronstad og 
sersjant Syverstad. Blir han 
frifunnet hvis han handlet i 

Dramaet pr, Syrebekkstøy.. men vært riktig _ da burde 
len el' som skåret ut av Njåls "aken vært avvist av retten! 
saga. - Saken reiser spørs .. Det er imidlertid absolutt in
mill et om Norge lengre hal' tet i dramaet på Syrebekk ... 
en fast tømret rettsorden. stØylen som ikke Cl' forutsett 
Om loven er lik for alle. AJt; .. av straffeloven! Sett fra of .. omg"ivclscr». 

,m <dikt brott skal likt ferc{,s stade handler det seg Nu må jo alle se med for
.:a.st», eller om det gjen .. her om bortfØrelse av lens .. sLiielse pil reporterens kal''' 

nom norske domstoler etter mann som er i lovlig funk- rierebefordrende oppfatning 
mai :1915 er slått fast at en sjon. For Johans Lognvik, av soldaterbegrepet på ok .. 
handlings rettmessighet, cl .. hvis varselrop ikke rn,svares, Impert territorium! Det var 
ler retts.,tridighet og dermed [ortaller de seg' som totalt jo han som med tommehøye 
Ulovlighet i det vesentlige av- ukjente. Om noen kan opp- bokstaver skrev at «de var 
henger av hvem det er som fatte iNegaliteten i Rau .. sohlater» om to rettslige kje .. 
begår vedkommende i loven landsheiene på elet daværen .. ledegger, d.v.s. de to herrer i 
beskrevne handling (eller de som krig, mener jeg med det under okkupaSjonen full .. 
undlatelse). forsvareren, advokat' C. A. kammen tåkede begrep 

selvforsvar mot norslic 501-
rIa ter? Eicllc10nunclig lag
mannsrett i middclalilcrske 

Den hvite rases 
selvutslettelse 

Mens den flommer over av 

for de fargede 
omsorg 

Over hele Verden reiser de 1'1000 millioner, lover MAO. En 
fargede seg mot den hvite ra .. milliard asiater, f~endtlig 
se. Dels aven v{tknende trang' innstillet mot den h~l.te rase 
t.il sel v it bestemme over med Drang naeh Westen, med 
eget folk og eget territorium, krav om mere Lebensraulll. 
dels av trang til gjengjeldel.. A f l' i k a's mØrkl1udede mil~ 
se for årtiel'll utbytning og' lionmasser der menneskeeten 
undertrykkelse. De har sik_o og den svarteste magi frem .. 
kert meget å hevne. Men også deles hØrer med til dagens 
endel å takke for. Og det er, orden selv' innen de mest 
som ellers i verden, lettere å, fremmelige stater, _ er på 
glemme. DeL kan lett fØles marsj. 

Skttl nlan dfimnlC etLer vis- Tor s te n sen, at saken kan gjclnnlcfrontcn som hadde 
se dommex synes elet ,\ være avghjres pi, bestemmelsen påtatt seg å lose et jØdiSk ek .. 
skjedd en underminering av 0111 nødverge, SOIll er definert tepar Fei d man n i silcker .. 
rettens fundamenter og en i str.l. av 1902. Enhver del' het over Li! Sverige, og un .. 
utglidning fm den innenat- som representant for en fi .. der påberopeIse aven nØds .. 
lesning i lovbudet og den ende av okkupasjonsmakten situasjon som ikke inntraff 
upartiskc prØvelsc av sa- illegalt og fordulgt og med _ med koldt blod slo ekte .. 
l","s bevisligheter som våre vold opptrær pi, okkupert og paret ihjel, tok verdier, og 
store lovkyndige Bernhard militært kapitulert område, senket likene i Skrikerud .. 
Getz, lagmann Thinn og må etter mitt skjØnn t.a sIta.. tj ernet. . De ble frifunnet i 
Jon Skeie lærte var nØd .. eIe for «Hiemgield». Men elet .. Eidsivating! Fordi de var sol .. 

som belastning, noe som i Og allikevel ser vi at der i 
neste omgang skaper min .. Vesten drives en rent ut hy .. 
clreverdighetskomplel,ser, ja sterisk forherligelse av de 
hat. fargede, som er blitt gjen .. 

Etter en tusenårig dvale, stand for en omsorg uten like 
ser vi at fargede over hele i Vestens histOlie, en slags 
verden våkner til nasjonal veldedighet som bare kan sti .. 
bevissthet. Og i denne opp.. mulere et mindreverdighets .. 
våknen ligger hatet til den kompleks, som i neste om .. 
«hvite hersl,errase> latent et .. gang vil fØlges av hat. 

vendig. te siste synspunkt antas i1tke dater? 
Vi e~' ute i en forakt for å væ"'C nødvendig te anvende '" 

lav, og r~tt, som vi nu kan i Lognviksaken, grunnet. den.. Da Lognviksaken utvilsomt 
' ,ta pa alIe .kanter og nes særlige om.<;tendlg·heter·

1 

ble bedØmt politisk ble sa .. 
en el;nu farligere for e~ Lognviksaken som jeg -lkellS kjerne borte i' begreps-

fOlks eksIs~CllS, en? endog etter evne - ga konturene forvirrin. Det er nemlig i 
mangelen pa et dUSIll. atom .. , av i sIste Hummer av F'OLK cleLte e;ige. menneskelige 
bomber. Forstar m",., Iklee at OG LAND ble - SåVIdt jeg drama som handler om nØd .. 
det er 'k~e nødvend:g for en vergerett, brorskjærlighet, 
a[;ressor a bruke mItraljØser slektssamhold i liv og dØd, 
Og bomber mot et samru~n frihet..s- og selvoppholdelses_ 

det norske, dersom. Var rett, ikke nødvendig il kame 
1.. ~'e redehghet, lydIghet me inn på hvorvidt hand .. 
mot rettsordenens funda.. lin g-smiLl1 llen, dell 48 årige 
menter Cl' gMt i flØyten. Et ,Johans Lognvik i Syrebekk_ 
slikt samfunn Cl' heller ikke st.Øylens skumring hadde 
verdt et forsvar. rØntgenØyne og kunne skjei .. 

Et praktisk eksempel: I et 
svært. og villedende referat 
fra salwn i V.G. for 19.9.47. 
skriver Oskar HasselIGlippe, 
som siden avanserte til red.: 
-rJ)enne saken Cl' ct nytt ek
scnlj)cl på hvordan vår he
derskronede borgerlige straf- . 
fclov fra 1902 skal bedømlnc Slik så professor Tronstad ut i 

~n krigssituasjon SOln dell uniform, men i SllrcbcJckstpylcn 
ikke har forutsett». var han en ukjent, illegal 'sabotØr, 

Hvis dette ikke hadde vært iført hvil forsvinningsdra/ct. Jo
'utslag av en fundamentK't1 

ATertcr i «{i'olk Gg Land» 

hans LofJ,1tvik visste ikke hvem .. 
han var og overmannet ham i ær
lig kamp for ei belrt ~in bror. 

ne stjerner og britiske bånd 
under de hvit.e forsvinnings
drakter på to melln som for 
haITI var fullkollllllcn ukjen
te. Han hadde fulgt skispo .. 
1'elle Ira. lenS111Unnsgården til 
st.Øylen. Han visste at her 
var hans bror, Torgeir, og at 
han var i dØdelig fare, en 
kort tid i forveien var lens
mannen truet på livet. Dess .. 
uten hadde lensmann Logn .. 
vik sagt om morgenen til sin 
hustru ela han dro ved halv .. 

(For"'. n. 7) 

ter århundrers h v i t t herre .. 
dØmme. På det nordamerikanske 

I A s i a Cl' MAOs' GOO milli .. kontinent, nærmere bestemt 
aner gule på marsj, Om ikke I USA, ser man allered.e kon .. 
lenge skal tallet være Øket til turene av den fryktelIge ne .. '--. -"--I mesis som negerslaveriet har 

skapt grobunn for. Et voksen .. 
. ',,:: I de hat til de hvite, stimulert 

I av det stadlg mere aktive 
I kommunist .. infiserte NAACP, 
I National Association for Ad .. 

1 
vancemeu t of Colored People, 

I stiftet av to ikl<c .. ncgrc, en 
, amerikansk og en jØdisk 
I kOlllnllUlist. En organisasjon 
'som driver en voldsom hets 
mot de hvite i USA, og målet 
er: cn kOIDlnunist.isk neger

t republikl<. Og det legges ikke 

/

SkjUI på dette mfl!. 
I staten Wasl1ington - der 

negrene inspirert av N,AACP 
strømmet fra sørstatene
I vil om ikke lenge de hvite 
: være i minoritet. Takket. være 
de gj el111OlntrU111fede og me
ningslØse barnebidrag kan en 
negerlevinne produsere nc

Sabolør i houficllct rapporterer ~il I gerbarn på løpellde. bånd, i og 
sabolprorganisasjnnen SOE (S]JC~ l utenfor ekteskap stImulert av 
cial Opera/ions E.recutivc!. En iNAACP's propaganda. (Det me 
slik jobb hadd-e Eino.r Skinnar- j her innskytes at lnange n2g
land. Rebus: Il vo r er uniform j re, kanskje flertallet, tar av-
Of! inSignier? I (Forts. side 7). ,, __ _ 

LØRDAG~. NOVEMRE~ 
---------_ .. _._--

FOLK 00 LAND 
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:En artikkelserie av Alexander Lange: 

Dramaet på Syrebekkstøylen Rau!and 
Feilaktige dommer for «drap» som må revideres 

Sogneprest Odd Godal til J. I,ognvil" «Il ,,,l<lc det vært min hl'OI' og jeg h,uldc vært i ditt 
ste!l, hadde jeg gjort liI",dan~. 

..... -------=----:--;"'==---:--~c:7'--~1 kan ~e den - en ncgli~jc
• rr 1 

ring- av fUlldamenkl.lc uud i 
val' rettsorden. Man la også 
denne saken netl på det po
litiske plan. Da var dOl1unen 
avsagt på forhånd. Sympto
maLisIt Ior den rådende 
stenlning, som eksisterte i 
Lrygt ly av den skapte fun .. 
danlcntale bcgrcpsforvirrillg
er «Verdens Gangs»s reporta
sje "fra vål' utsendte med
arbeider» Oskar IIas:-;clkllip
pc In. september 1947. :c.... _________ ---' SOln krones ll1ed denne 

Fra laqma",",,'ctfen. Ira venstre h,r,((r!/}olcat C, A, TorstenseIl. IJrø,l· ovel'sltrin på frjrste side over 
rene J~hans oy Torgei1' Lognvik. Tef/uel etle/' cl dårlig reprodusert 

avislJilde av Henry R. IIa{!(TU1J. 3 spalter: 

'Il, / og' ret.tslig begrepsforvirring, 
«Halvgal Raulands-bonde 

skjpt Jlrofessor Tronst.ad og 
sersjant Syverstad. Blir han 
frifunnet hvis han handlet i 

Dram"ct, på SyrebckkstØY- men vært riktig _ deL burde 
len er som skåret ut av Njåls sal{en vært avvist av retten! 
sag". ~ Saken reiser spØrs- Det er imidlertid, absolutt in
midct om Norge lengre har tet i dramaet på Syrebekk .. 
en fast tømret rettsorden, stØylen som iltke er forutsett 
Om loven er lik 101' aUe. AIt- a.v straffeloven! Sett fra of- olHgivc]ser». 

selvforsvar lnot nors!{c 501-
flater? Eicndonullclig lag
nlaullsrcLt i nliddc]alderske 

Den hvite rases 
selvutslettelse 

Mens den flommer over av 

for de fargede 
omsorg 

)m dikt brot.t skal lil{t ferets stade handler det seg Nu må jo alle se med for
·.m;t" eller om det gjen- her om bortfØrelse av lens- st"else på reporterens kar

nom norske domstoler etter mann som er i lovlig funk- rierebefordrende oppfatning 
mai llH5 er slått fast at en sjon. F'or Johans Lognvik, av soldaterbegrepet på ok
handlings rettmessighet, el- hvis varselrop ikke besvares, kupert territorium! Det var 
ler rettsstridighet og dermcd fortoncr de seg som totalt jo han som med tOl1llnehØye 
ulovlighet i det vesentlige av- ukjente. Om noen kan opp- bokstaver skrev at «de var 
henger av hvem det er som fatte illegaliteten i Rau- soldater» om to rettslige kje
begår vedkommende i loven landsheiene på det daværen- ledegger, d.v.s. de to herrer i 
beskrevne handling (eUer de som krig, mener jeg llled det under okkupasjonen fuU

'undlatelse). forsvareren, advol{at C. A, kom men tåkede begrep 
Sk~l nltl.n clØnl1uc etLer vi~- Tor s te n s e 11, at ~aken kan gjclunlcfrontcn som hadde 

se dommer synes det å være avg"j~!res pii bestelllmelsen påtatt seg å lose et jØdiSk ek
skjedd en underminering aV om nødverge, som er definert tepar FeI d man n i sikker
Tettens fundamenter og en i skI. av 1902. Enhver der het over til Sverige, og un
utglidning fra den innenat- som representant for en fi- der p:lberopelse aven nØds
lesning i lovbudct og den ende av okkupasjonsmakten situasjon som ikke inntraff 
upartisl,c Jlrøvelse av sa- illegalt og fordulgt og meel _ med koldt blod slo ektc
kens bevisligheter som våre vold opptrær Pl' okkupert og paret ihjel, tok verdier, og 
.store lovkyndige Bernhard militært kapitulert område, senket likene i Skrikerud
Getz, lagmann Thinn og må etter mitt skjØnn La slm- tj ernet. De ble frifunnet i 
Jon Skeie lærte var nØd- eie for «I-Iiemgicld", Men det- Eidsivating! Forcli de var sol-

Over hele verden reiser de l'lOOO millioner, lover MAO. En 
fargede seg' mot den hvite ra- milliard asiater, fiendtlig 
se. Dels aven våknende trang / innstillet mot den h~l.te rase 
til sel v å bestelllme over med Drang naeh Westen, med 
eget folk og eget territorium, krav om mere Lebensraum. 
dels av t.rang til gjengjeldel- A f l' i k a's mØrkhudede mil
se for årtienJ utbytning og' lionmasser der menneskeeteri 
undertrykkelse. De har sik_o og den svarteste magi frem
kert meget å hevne. Men også deles hØrer med til dagens 
endel å takke for, Og det Cl', orden selv innen de mest 
som ellers i verden, lettere il, fremmelige stater, _ er på 
glemme, Det kan lett fØles I marsj. 
som belastning, noe som i Og allikevel ser vi at der i 
neste omgang skaper min- Vesten drives en rent ut hy
drcverdighctskomplekser, ja sterisk forherligelse av de 
hat. fargede, som er blitt gjen-

Etter en tusenårig dvale, stand for en omsorg uten like 
ser vi at fargede over hele i Vestens historie, en slags 
verden våkner til nasjonal veldedighet som bare kan sti
bevissthet. Og i denne 01'1'- mulere et mindreverdighets
våknen ligger hatet til den kompleks, som i neste om
"hvite herskerrase» latent et- gang vil fØlges av hat. 

vCllclig, Le siste synspunkt antas ikke dater? 
Vi eo' ute i en forakt for " væ"'c nødvendig fl anvendc '" 

lO:" og 1'I;tt, som vi nu kan i Lognviksaken, grunnet, den- Da Lognviksaken utvilsomt 
,ta pa alIe .kanter og nes særlige omstend1gheter" ble bedØmt politiSk ble sa-

en el:nu farlrgere for et Lognviksaken som jeg -/ kcns kjerne borte i' begreps-
fOlks eksIs~ens, en;, endog etter evne - ga konturene forvirring. Det er nemlig i 
mangelen pa :t dUSll1, atom-/ av i siste nummer av F'OLK clett.e evige, menneskelige 
bomber: Fors!'"r man Iklre at OG LAND ble - såvidt jeg drama som handler om nØd-
elet er Ik~e nødvendig for en, vergerett, 'brorskjærlighet, 
agressor a bruke mitralJøser, " slektssamhold i liv og dØd, 
,og bomber mot et samfu~n frihets- og selvoppholdelses_ 

det norske, dersom Var . tt 'Il ø' d·'" k m 
l .. ~'e redelighet, lydighet i c , i {{C n ~~~~v::t a ha~'d= 
mot rctt..~ordenens funda- me inn på 

lingSnlannen. den 43 :lrigc menter er giitt i nøy~en. Et Johans Lognvilt i Syrcbeklt-
slikt samfunll er heller il{ke st.Øylens skulllring Iladde 
verd, et forsvar. røntgenøyne og kunne skjel-

Et prakUsk eksempel: I et 
svært. og villedende reforat 
fra saken i V.G, for 19.9.47, 
skriver Oskar Hasselknippe, 
,sonl siden avanserte til red.: 
.... nenne saken cr et nytt cI{
scnlpcl på hvordan vår he
dcrskroncde borgerlige straf
felov fra 1902 skal bedømme 
<!n krigSSituasjon som dell 
ikke har forutsett». 

Hvis dette ikke hadde vært 
utslag aven fundamentK't1 

SLiTe så pro!es::;or Tronstad ut i 

uniform, men i SJ/rebckJcstØ.1/len 
1mr han en ule-jent, illegal 'sabotØr, 
i/pTt hvit forSVinningsdrakt. Jo
hans Lo(}.nvik viss le ikke hvem 
han var og overmannet ham i ær

A ... crtcr i «Folk ø~ Land» lir! kamp for ei befri ~i" bror, 

ne stjerner og britiske bånd 
under de hvi Le forsvinnings
drakter på to menn som for 
halll var fuIJkollllnen ukjen
te. Han hadde fulgL skispo
reIle Ira lensmannsgården til 
st.Øylen, Han visste at her 
var hans bror, Torgeir, og at 
lJan var i dØdelig fare, en 
kort tid i forveien var lens
mannen truet på livet. Dess .. 
uten hadde lensmann Logn
vik sagt om morgenen til sin 
hustru da han dro ved halv-

(Foru, ol" 7 J 

ter århundrers h v i t I. herre-
dØmme. På det nordamerikanske 

I A s i a er MAOs' BOO milli- kontinent, nærmere bestemt 
aner gule på marsj, Om ikke I USA, ser man a:le:·ed.e kon
lenge skal tallet være Øket til turene av den flyktelIge ne-

-Imesis som negerslaveriet har 
"', ,. skapt grobunn for. Et voksen-

t 
de hat til de hvite, stimulert 
av det stadig mere aktive 

I kommunist-infiserte NAACP, 

I 
National Association for Ad
vaneement of Colored People, 
stiftet av to ikl,e-neg're, en 

! amerikansk og en jØdisk 
I konln1unist. En organisasjon 
'som driver en voldsom hets 
mot de hvite i USA, og målet 
el': en komlnunisiisk neger

I republikk. Og elet legges ikke 

/

SkjUI på dette mitl. 
I staten Washington - der 

negrene inspirert av NII\.ACP 
strømmet fra sørstatene
I vil om iklw lenge cle hvite 
, være i minoritet, Takket være 
de gj cnllOlntrulllfedc og lne
ningslØse barnebidrag kan cn 
neger kvinne produsere nc

Sabotor i hOl/fiellet rapporterer til I gerban: på løpelldeb:i.nd,. i ~g 
sabolprorganisasjonen SOE (Spe- l utenfor ekteskap stlillulel t av 
eia l Operalions E.recutive). En i NAACP's propaganda. (Det me 
slik jobb lladd_c EinQ.1' Skinnar- j her innskytes at lnange 112g
land. Rebus: Il vo r eT uniform li re, kanskje flertallet, t.'1.r av
og inSignier? (Forts. side 7 ~ __ . 

LØRDAG ~. NOVEMB~~ FOLK OG LAND 
-----------,---------
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DRAMAET PÅ SOVJET BEFESTER GRENSEN 
(Fort.';. fra side 5) (F~OTtS. fra b. 1) 

(Forts. fra •. 5) sLand fra NAACP's konse-
sam lensmann Lognvik,! At J<venLe stimulering av hat til 

mongolske folkerepubliKk, I{uppforsØk i Bulgaria. 
hvor USA n:1 har innrettet en l Bulgaria, det enest<> øst
lyttepost I [orm aven ambas- blold<land som - llled like 
smie, har under jubileums-' slett resultat - har etter
festlighetene representanter apet de lcine,;iske folkekolll
for Østblokken sammen med muner, kom det i Illars i år 
5j efideologen Sllslav ri'tdslMt til . et 0JlpqjrsforsØK, bal{ 

syv-otteL!clen at han sJmlle man, d. v. s. Skinnarland de hvite). . 
komllle hjem om 11/2 time Ol': I i k k e fant. Syversl.ads pistol 
ta fjØsstellet, så Imn kunne ved liket beviser aldeles ikke I det. europeisl,e kjerneland 
slippe. at denne ikke har skutt .. For- Tyskland, for iKke lenge si-

dell Europas og den hvite ra-
* holdet er mystisk og meget ses sterkeste bolverk mot en 

Leseren nlf!. holde seg for lnis{,cllkelig! Er elet nOCll
~~yc at elet var ba.re (,1'e l11on11 sOlnhclst reell grunn til 5. 
sonl kan vite hva son1 [01'0- lJcr.;lisjcrc brØdrene LOgll
giKk uncler skyt.ningen på viks forl<laringer til fordel 
stØylen: BrØdrene LOgllViK og for Einar SKinnarIands for
Jon LandsverK. . leIaring som på flere punkter 

"siat.isl{ illutrengcn i vår ver- om hvilken poliLikk en skulle IwilkcL stod '!'ito. M"let var: 
clensdel -- er der i (len vest- sli, inn på likeoverfor Mao styrteIse av parti- og stats
lig'e halvpart av det splittede tse-Tungs a,.spirasjoner. Er ledelsen i Sofia, uttrcclen nv 
Lyske rike i dag en lov mot befesteIsen av den siblrisKe Warzava-paktcn, radilcal en
rasc!liskrinlincl'ing-. En lov grense av frykt for en gul dring i den pkonolnislcc 

Aktor, advokat Ji' r øst r u p Cl' uriktig, og pi, dette' 
gjør saken lett.: lIall avviser punkt ikl,e b~crer sannsyn-, 

wm i praksis betyr at en jØde invasjon svaret? ,truktur, Ilkvidering av det 
usl.raffet l",n sl<jelle ut en lmmlllunistiske dikl.tltur . .Fri 
tysker og kalle ham «din Ior- Invas,jonen har allerede valg, tillatelse av opposi-

brØdrenes forlc1<,ringer og Iighetens preg. bunnccle tysl<.::cr». I\1cn Oln en lH~gYllt. sjollspartier, prlva.tkapial-
bygger opp teorier om det Etter kampen kom jo de 
som har foregått til utbyg- fallnes meds,unmcnsvorne, 
ning av partifellene Lands~ sabotøren Einar Skinnarland 
verks og Jo:inar Skinnariands ti! Syrebckkstpylen og 11ad
forklaring-cl'. Skillnarland, de anledning Ul ;1 arrangere 
som ydermere er svoger til alt. Han beretter at Syver
den falne G. Syverstad, var slad pust;cL ennu en stund ... 

t. y s J{ er sier «din forbannede Den legale og illegale il1n- isme (med unntagelse av 
jøde", Cl' det rascdiskrimine- vandring av sultende kinesere vlsse nØkkelindust.rier) var 
1'i11['; og 30111 ::;{ldan st.raffbart. [ra del; indre til det ytre Mon- de videre nlid. 1'U.o hadde 

UalveEuropa Cl' allerede r;oli og derfra f,jJ Sibir, har al- tilsagt det nye regime full 
innlemmet i det sovjet-asia- Icrc de begynt: Ulw etter uke ylkonomisk, politi,k og til og 
tiske velde. og der lean man strømmer titusener ut av det med militær understØttelse. 
ustraffet diskriminere lande- gule kjemperike som er rys- ,Bærende krefter i opprøret 
nes rettmessige borgere. tet av katastrofer på jakt ef- var hæren og spesielt garniiKke tilstede under kampen. * 

)et som ble sakens pine- Praktisk talL samtlige vit- Og så ser man da det res- t"r mat i det sibiriske rum. Vil sonen i Sofia. Alle komman
ner samstemmer i l':ode prov terende 11 v it e Europa svul- Kina, drevet av befolknings- derende generaler var' inn
om Johans Lognviks karak- me av bekymring og omsort~ bØlgen, ennn i vilrt århundre viet og hadde tilsagt sit~ 
ter, intelligells OR gode onl- ~ ikl<c for de ulykkelige bryte opp luot Sibir og Vcst- medvirken. Panservogner og 
dØmme. Dessuten skildres frende folk i øst, men for de Europa med en mllIia.rd inf'anteri sImIle besette alle 
han SOln en god nabo og et fargede i Afrikas j ungeI. ll1cnneskcr for å sØke nytt st.rategisk vikt,ige punl~ter i 

. "t11e kors fremsWler aktor 
slik: «F.n av de drepte var en 
av vårt lands fremste menn, 
som ble skutt sammen med 
sin usvikelige venn. På den 
a.nnen si eie skjedde ber;iven
'.r,t.cll.C under uscdvanlige og 

:rcgne forhold, og det vil 
oH vallsltclig å !;.:unllc påvise, 
hv'Gnlall (let hele cr fore
gatt". (Uthevet her). 

Hvordan da aktor kunne 
fylle lovens krav til i'åtalc
lllynclig-hetclls bcvisbynlc -
forstår ikke jeg. Men når 
nØden er størst er hjelpen 
nærmest: (F'ra stenografisk 
re.i'crat.): «A k tor: Hvis man 
legger Skinna.rlands forkla.
ring til grunn, og ett.er hva 
politimester Owe kunne for
telle (nu politifullmektig 
Christian Owe, Oslo), Cl' det 
ingen grUJln til å tvile på. at 
hans forklaring Cl' riktig -
(Utheve l. her). så fant man 
(hvem man? A. L.'s bemerk
ning) Syvers!.acls revolver I 
bukselommen innenfor 10r

.svinningsdrakten. Man (?) 
unders~lkte dette vil.pen og 
fant at det ikke var slmdd i 

pet. Derimot manglet der 
e' skudd i magasinet, men 
det var det varselskuddet 
som Syverstad hadde skutt 
.tidligere på dagen. Dersom 
·det hadde vært skutt med 
.syverstads revolver,. måtte 
"cr ha vært skudd i l~jpet, 

, det var der ikke». 
På slikt nonsens, angive

lig s!.ammende fra herr sa
bDtØr Elinar SkinnarIand, er 
.altså beviset for at Syverstad 
I k le e har skutt i støylen 
bygget opp! Aktor sier re-I 
volvcr, men Skinnarland for
klarer for polltiet o.t Syver
sLad hadde en Colt p i sto l 
kaliber 32. Hadde Syverstad 
.skutt varseIsskudd tidligere 
pi, dagen, og det hadde han, 
kanskj e to, da hadele det 
i luaIt av plst.olens rekyl 
blitt bragt ny patron i kam
meret, hvis den da ikke had
de forleilet seg'. Men marI 
kan stole på at Syverstad 
hadde ladet plstolen under 
bevoktningen aven så livs
kraftig og uforferdet mann 

godt lllCnl1csl;;:c 11lfXl ulprc- Og i S~jraJrika.-S;unbandct. livsnull? Det indiske parla- hovcdsladen, Part.ilederne og 
get ættef~jlelse, derfor hadde Et område som var pral<l.lslc mentsmecllem Japal Singb regjeringsmedlemmene slculle 
visse, kanskje ikke luinst talL menl1cskct.omt _ lued et erklærtc, under et besØk i erklæres for avsatt og arTC-
den skyldige, fryktet at Jo- USA a'" RØ l K' d t· fåtall av buslmegre og hot- '. ' (e- 111a n.1el- steres. General Georgieff -
hans ville hevne den UIJi'ttal- den v1lle sluk So '" tentotter, da boerne i sin tid I «e> vle""am- en tidligere partisanfrjrer -
Le, opprØrende nedslcytning kom der og begynte sin sivi- veldet. skulle med sydarmeen overta 
av hans 79 årige far, da den- lisatoriske virksomhet i jun- makten i Syd-Bulgaria, mens 
ne arbeidet; pil. åkeren den gelen, som ble ryddet, dyrket for den mest barbariske _ garnisonSjefen var lclar til il 
9. mai 194", mens gjemme- og har Skapt muligheter, ikke og fOlkerettsstridige krigfØ- sla. ti! i nord. Også minister

~:~~~n;eg ~~:',~ JO~'~;~:tor<J.J:e, bare for de hvite ur-innvåne- ring'. president YugoU var rede til 
" re, men også for den veldige Der synes il vv;re en slags f, slutte seg ti! hvis kuppet 

Da sogneprest Odd G 0- tilstrØmming av fargede, som stilltiende overenskomst i11- lykkedes. Men Yugoff forråd
d a l blir avhØrt i Iagmanns- vandret inn nordfra for il. nen Vestens presse om' at VJ i siste minutt de sammen .. 
rdten forelwmmer fØlgende nyte godt av de hvites kolo- Icritikk av de fargede må svorne, og statssi!ckerhets
replikkveksel : , nisatoriske dyktighet og opp- unngåes, at al! hets må ret- tjenesten grep inn. Alle pa1'-

«Johans Lognvik: Husker drift. tes mot de hvite, i dette til- tifunksjonærer som hadde 
presten at han sa til meg en Niir boerne finner det mest felle belgierne. deltatt ble arrestert og over 
gang at hvis det hadde vært hensiktsmessig' - for å unn-lom kongolesiske heksedok- 6000 offiserer ble utstøtt av 
min bror og jeg hadde vært gå bastardisering av bc~ge torers rituelle drap for å hæren. I fØrste divisjon (So
i dit.t sted, så hadde jeg l'aser - at hvite og farf!;cde skaffe seg- menneslcckjptt og fial ble hele offiserskorpset 
gjort likedan? til en viss grad Cl' adskilt, menneskeblod til sin <lege·- !led ti! l,lytnant skiftet ut. 

Vitnet: Det sa jeg for :l be_lboernes Apartheid-system, så virksomhet", hØrer man Europa vinner terreng. 
rolige din egen samvittighet svulmer Vestens hvite av om- praktisk talt intet. Heller Man bØr ikke overvurdere 
og for å si deg at jeg tvilte sorg lor de - farr;ede, og ikke om at rituaJmordernes Albanias betydning for Pe
ikke p,t dine motiver. Jeg I hetsen mot sør-Afrika Sam- besynderlige ,medisiner>, som king og heller ikke under
visste at du gjorde det for å lJandet går som en los over L eks. en blanding av IØve- vllrdere tapet av Albania foi' 
redde din bror. Selv hadde Vesten, mot den arbeidsom- fett, krokoclilleblod, slange- Moskva. Mellom' Peking og 
jeg nok aldri våget å gjøre me og velstyrte bOCl-stat. gift, vi!lKattklØr og - men- Moskvll har Tito påny be-
nDe sIllct. Jeg hadde iklee neskelig hjernemasse. Heller gynt sitt store Balkanspill. 
hatt mot til det>. Når det gj elder Kongo ikke om at man på. EllfE>l1- Albania har alltid vært en 

(Beretningen fortsetter). finner man den samme par- benskyst.en, få mil utenfor operettestat: i 1913 ble en 
SyrebekksØylen i Rauland, tiskhet. Vestens «hvite'> pres- den store moderne metropol sirkusklovn fra Hambm'g 
1".10.1961. se var straks rede til å kaste Abidjan regelmessig dreper ved en feilt.agelse kronet til 

Alexander '1,allge. all skyld for det oppståtte tarn og ka~ter dem I sjøen konge i fem dager. Man had

'l'ANNLEGE MAAl\IOEN 

Hansteensgt. 2 
Tlf. 444333 

Icaos 1',1 belgierne, ikke for ved begynnelsen av Iiskcse- do forvekslet 11am med en 
at de ble der og <utbyttet» sangen, for å silere seg en god ottomansk prins. Forveksler 
landet, men for at de gav fangst. I det relativt opply- man i «ørnesønnene»s land i 
Kongo sin frihet. ste Nigeria forsvant for et dag' hØyre med venstre? Bul

Samtidig er del' en skri- par år siden 200 barn, som garia hadde forskrevet seg til 
ken de stillhet om barbariske antas å være fallt I hendene den kineslske kommunisme, 

ANN E I, IS I!; p A R O W grusomIleter som de inn- på ,medi.<;in>-mennene. helt ti! oppstanden i hæren 
TANNINNSETNING fØdt;e praktiserer overfor de * forsØkte å bryte det kommu-

Trondheim 
Gisle JOhnsonsgt. 5 _ v. Lade

moen kirke - Voldsminde 

Tannlege 
l\lAIt'I'IN lUELDAAS 

IIansl.ccnsgt. 2 
Tl!. 447554 

Arkitekt 

HUSTAD 

Bænungy. 5. ø. Ullern 
Telofon M 61 29 - QgJo 

Il v i tel Kongo. A vise for stå e Ise ovor- nis tiske åk. Vil Albania ogsl 
La oss ta et enkelt lite eK- for tilbakellggende folkeslag gil. denne vei en dag? Moskv<1 

sempel : dell Irske FN soldat som streber henimot sivili- befester sin sibiriske grense 
~om ble tatt til fange, hak- serte t.ilstander kan enhver mot Peking, som også forsØ
ket opp i småbiter (om han respektere, men fl sende Ves- ker å Øke sin makt I Europa. 
ble drept f ø l' dette sKjedde tens ungdom ut i en borger- Det er imldiertid ingen ga
vne" ikke) og kokt t.i1 mcdi- lcrig mellom folkeslag som ranti for at ikke også Alba
sin til bruk for de innfØdte ellll" befinner seg pil. bar- nia samlIlen med Bulgaria, 
luedisi111Uenn. Menneskcetcri barstadieL, burde ansees sonl Romania" Unga.rn en vakker 
forekommer fremdeles. kriminelt. dag opplever en masseopp-

IKke et vondt ord om dem Jo:t liN som setter' denslags &tand m?t kommunismen, 
som kommanderer Vestcns i scene burde i det minste I noe som Ikke bare '1'ito ville 
ungdom ut l en afrikansk være modent for en radikal profitere av. 
borgerkrig, og utsetter den omorganisering. ScntineL FOLK OG LAND 
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En artikkelserie av Alexander Lange: 

:§å 1fJ\~:d,-tig V:1Jr dOlnlneu 
O'6T(~&. 4tllllislin;;-

Dramaet på Syrebekkstøylen Rauland 
Feilal,{tige dommer for «drap)) som må rrevlderes 

Press og løse ptl8lander fra aktoratet 

En av hovedfeilene ved ret
tergangen mot Quisling er 
påtalemyndighetenes hiirrei
sende forutinntatthet. Aktor 
forsØker ikke ii fii frem h v a 
som er hendt og n å I' det el' 
hendt. Ifan forsølcer il skape 
cL bilde av tiltalte som stcm .. 
mer hans og propagandaens 
forutfattede mening. På side 
83 i (let offisielle referat fra 
straffesaken mot Quisling 
heter det: 

Aktor: Ja., men husker De at 
De hadde møte l Stortinget den 
9. april til dl'rlfting av poliLiske 
,c;pdrsmål med forskjellige av 
Deres nlcllingsfellcr? 
~ujsllng: Det kan jeg" ikke ::;i. 

Aktor: Kan De ikke huske llcL? 
~lltisJing: .Jeg l~a.n ikkp gril>C de\' 
i furten. 
Lagmannen: Når 
~;kulle det være? 

dagen 

Akt.or: Del, skulle vrcl'C om eL(,Cl'~ 
'nic1dagCl1. Det vil bli ført flere 
ilner på det, og jeg synes det 

('r besynderlig at ikke tiltalte 
kan huske en begivenhet av den 
art. 
';;uisling: Det val' den 9. april? 
Aktor: Ja, det var den D. april. 
'Quisling: Vi flytLet jo over der 
10. a .. prll. 

Aktor: Men dette- gjelder et 
møte 9. aplil 0111 ettermiddagen 
før De ga meddelelse i radioen 
om danne1se av regjeringen 0g 
innstillingen av lllobiliscringcn. 
Quislig: Jeg vil ikke benekte 

"det, men jeg kan ikke huslw 
_noe om det. 

Aktor hevder altså for det 
rørste at Quisling har hatt et 
møte i SLorUnget den 9. aplil. 
og at han har fl e l' e vitne,' 
som kan bevise det. 

Jeg har lest gjennom hele 
vitnelisten, men det kommer 
ikke noen vitner som bekref
ter aktors påstand. Det eneste 

ne som blir spurt om et 
te i Stortinget er Harald 

I,'ranklin Knudsen. og det 
gjelder et møte med I"agorga
nisasjonen. Jfr. side 196 i re
femtet. 

SWc så pressen aklor. 

Lirsdag' 21. aug'ust 1915. Quis
ling hle innesperret i O.sIo 
Kretsfengsel 8. mai 1915. Det 
):" an;"ii foru!; for rCLLSIlHjLc1' 
nesLen 1 111;111Cdcrs innesper
ring. 

.Jq( satL selv pii ,mr. 19» i 
den Liden~ og vet hva vi fikl<. 
av rnat. Jeg overdriver ikke 
når jeg sier at hvis den ra
sj un vi fikk i disse 4 fØrst e 
måneder var blitt. bibehold!; 
ti! 1. eks. vitren ln1G, så had
de vi vært dØele alle sammen. 
Det ble også sagL av val,tene 
som var der den fØrste tiden, 
aL det ingen rolle spilte om 
vi dØde, for Arntzen hadde 
sagt at 250 skulle skytes, og 
det ble i fØrste rekke oss. 

Ved et tilfelle fikk jeg an
ledning til å snakke med en 
medfange et par minuLter i 
badet. Jeg kjente ham oe' 
trodde han var '«jØssing», Der~ 
for spurte jeg ham hvor han 
kom fra. 

Han svarte at han kom di
rekte fra SaChsenhausen, og 
at han ble beskylt for å være 
"tyster». 

I«Si lncg da», sa j eg, «var det 
verre i Sachsenhausen enn 
her?» 

"Det kan blilomtrent ett 
fett», svarte han. 

Under slike forhold for
langte akl.or altså at Quisling 
skulle huske alle detalj er han 
ble spurt 0111 og svare på ofte 
provokatoriske og SOln i det
te tilfelle helt uriktige, på
stunde, SOln han kunne «be-
vIse» lucd flere vitner. 

Fra.nlin Knudsen: DeL var et 
møte, dci tror jeg var 10. april, 

Stortinget, hvor de HeJSte av 
ds.''lc folk var til sLede, nv de 

ledende. 

For det annet piisWr al(1,o1' 
at ().uisling" ga ordre onl inn
stilling av mobiliseringen al
lerede dell 9. april. 

Det ble ikke fØrt noe bevis 
for den påstanden. rrverLilnot 
ble det bevist at tilbakelml
lingen av mobiliseringen fo
regikk (len 10. april. 

Og så litt om den skjulte 
insinuasjon som ligger i, ak
tors uttalelse: ,,- - jeg syns 
det er besynderlig at ikke til
talte kan huske en begi ven
h,et av den art». 

Rå bakgrunn nv lninc egne 
erfaringer vil j eg si at det cr 
rarere at Quisling husket noe 
i det hele tatt. enn at han tar 
feil av og til. Når man sil. 
tenker p" den påkjenning det 
m,', ha vært for ham å sit Le 
som anklaget nede i Losj ens 
store sal med hele «verdens
elitell'> sittende og glo hate
fullt pil .seg. så begriper en 
ikke at han klarte å gj en
nOl11fØre rettssaken slil, han 

Dette rettsmøte ble holdt 

JI1Jm[ BLADFENGENE! 

gjorde det. 
Ulen den solide støtte i sin 

egen filosofi og sin gOde sam
vittighet, ville han heller ikke ji 
ha klart deu. 

0_ R. 

Iklte u{hlvcl'g'Crcu, for br~jdrcuc, Inen for den SOlll drepte 
deres 79 :."trigc far lIalvor Tal'jcison. l..ognvik. 

Ill. øynene og de-
For å fil Li! den etter mitt kreterer: Den 

og manges skjØnn opprØrende formastelige 
og gale dom i lagmannsretten måtte være gal 
var det nØdvendig il sette hele som kunne 
saken på hodet. Med den her·- OVermanne tre 
skende pOlitiske stemning i slike supersol
elen utt~ tte lagrett (hvor dater. og lens
visstnok bare to fjellbØnder mannen må ha 
stemte mot) - skulle det forgrepet seg 
kanskje ikke sii store anstren- på Herrens sal
gelser fra øverst ti! nederst i vede. ellers 
patalemyndigheten for å gjø- kunne han 
re det klart at brØdrene umulig være 
Lognvik ikke representerte overmannet! 
lov og rett. da. heller ikke Da den påfal
nødvergerett i saken. Men at lende agressi
de for dem, og ikke minst for ve pfm. ,Chris
Johan" Lop;nvik i de ca. 30 sc- t.ian O w e til, 
kUll(ler kamjlen varte Oskar Has"el-
\lkjelll.e Hjellll hadde lovens kllinpes 1Iell-
vern på sin side! Selv om i!,ke ryklcclse de
brØdrene visste det da, så var monstrerte -
clisse samtidens YHdlinger to Som pfttalc
lJriLisl<.e agenter i iorsvin- 1l1y!IHlighcLcns 
ningsdrakLer. dr{)ppet med surrog-at for 
britisk utstyr og av britisk fly lovbefalt bevis 
pii Hardangervidda. Herfra - sin helt ut av 
skulle alLs," ))rofessor L. '1'rou- luften grepne l Norsk sagagubbe: Den 79 .. 
::;tad, hvis storhet, og clyrcbar- teori Oln at BIens 'rronstud og ~lrige Halvor 'l'arjcisol1 Logn. 
het akLor og viirt demokraLi- Johans Lognvik kjempet i det vik, som ble skutt lied på {,ke
ske retLsapparat i salten ikke lllØrke ytterrumnlct, konl Tor- rcn under «befrielsell» i 1!H5 
noksom kan dvele ved _ her- g'cir med karabinen og drep-
fra skulle det med britisl, ut- te professoren med et kolbe- under skytningen sjokkerte 
dannelse og' direktiver dri- slag i hodet (hvori det alle- og bevepl1ete, som det siden 
ves sabotaSje 'Og likvidasjoner rede satt to skudd). Lagman- viste seg Milorgmann 
(omskrivning for mord med 11en ,">purte Johans hva han Jon L and s v c r kvisste eI
riktig poliLisk fortegn). Mot mente om denne forklaring? ler kunne vite hva som had
slike g·uder. stablet p,l benene - Det er fri diktning - svar-I de foregått pa' støylen. mMte 
av Cl1u.rcllill for å krinunali- Le Joh,ms. Da. herr Owe ell- aktor medgi at det for p;,ta
sere }Cl'lgCl1, cl~sistcrte iklte gang l lengre tid hadde dctal- lemYlldlglleten (lvii hli \an .. 
nødvergerett for en bortfØrt Ilert for retten hvor fenol11e-1 sk<'lig- ;\ kunne påvise hvordan 
lcnsnuLlln, og hans bror, SOlll I nalt, øvet l nærkamp med or; ,1('1 hele cr foregått.-> 
ikke engang var NS. I R:w- uLen vapen proL Tronstad var I Men l denne sak skulle in
hllld Ilerslwl. bare sabotØl'cnes - kom forsvareren advokat gen tvil komme ti!talte til
rett, hverken norsk rett el- C. A. T o l' ste n sen med gode. Lagretten svarte j a på 
ler den i samme inkor)1orer- kanskje sakens beste replikk: alle spØrsmål og reLten idØm
t,: IIaagerkonvensjOl;. I LOgll- !VI('11 da er jo i1<lce TronsLad II te Lognvik 10 ar for drap plus 
vlksaken tenker p,ttalemyn- dØd . 10 års sikring og Torgeir 
chghet og .. dommere på elet * Lognvik 5 år for forsØk p.l 
gode formal, lukker begge I Da bare brØdrene og elen drap. Den hadde her ikke 

'l'. Lognvik fotografert i 1943 fotografert pa 
ble drept to dr etter 

kunnet fØlge helt ut den i 
.. " rettssaken opptredende kom

'l binasjon av etterforsker og 
vitne - Chr. Owe. 

* BrØdrenes forkl'lringer måtte 
totalt neglisjeres. Praktisk 
talt alle vitneprov og innlegg 
under saken som i1eke støttet 
sabotØrsynet pil. faktum og 
juss måtte settcs tilside! Men 
noo mer måtte til! Jon Lands

'verk forandret de av sine ut
sagn som gil,lc i tiltaltes fa
bØr blanL annet at G. Syver
st.ad hadde skut.t fØrst, 1110n 
Imn fasUlOldt det viktige ut
sagn at skytningen i støy lens 
ytterrum var slutt, da Torgeir 
trev karabinen og styrtet ut 
der. 

" Politifullmektig Owe hal' 
visstnok ved sin iherdige 
virksomhet som har fått llØY

(Fort., siå, f) 

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

Stiftelsen norsk Okkupasjonshistorie, 2014

SNO



Dramaet på - - Nøytraiitet 
utredning I UVib~nskapeIig 

(Forts. Ira s. 1) I (Forts. Ira side 2) 

rig-e. Dette betydningSfulle på en a I I i C l' t stats 
(Foris. Ira side 5) IS e 11 s prosedyre: moment Imn ikke sees å være torium under krigen>. 

'cre konsens og støtte bidratt «En får vel si at det er en kommet f;'em i den offentli-

I 

av meg). 
tlI å forme dommen på dens særdeles usedvanlig sak vi ge C~iskus.Jon. .. I rjer sØker professoren. atter 
miralmlØse punkter, sammen bar til behandllng. Den er I tIlfelle norsk valg av nøy- 'ii seore poeng og denne gang 

:med Einar Skinnariands for- usedvanlig på mange måter. tralitctsli.".iell er det mUI.ig _I endog ved en direkte for
klaring, opptatt veel forh0rs- Den er usedvanlig, fordi det og slett Ikke usannsJ'n.l1g _ $al"kning av det faktiske for
rett i Oslo. Advokat '!'M:;(l"J" er de spesielle forhold som::tt Sovjetsamveldet under hold. 
sen opplyste i l::tgmmmsret- krigen og okkupasjonen brag- eventuell krig med vestnmk- Utenriksminister Koht ::td
ten ::tt han ikke hadde vært te som overhode har gjort den tene vil konsentrere seg om varte mot li. inngi). ::tIlianse 
t.lIsteele ved vitneopptaket og mulig, og den er usedvanlig, andre, viktigere oppg::tver og med vestmaktene. Saken ble 
altså ikke kunnet stille karri·· d::t den i virlceligbeten Cl' et l::t Skandinavia i fred. gt; ok- bel1::tndlet i statsråd! London 
gerende spØrsmål. Den sterkt utsl::tg av meget, skal vi si, kupasjonsfol'sØk overfor et!J. novcm1ger 1910. Her fikk 
dyJmmende og fordØmmende vakre sjelelige trekl<. Det; er nøytralt Norg'c i forsvarsfor_/ h::tn regjeringens tilslutning. 
lagmmmsrett har ::tnså ikke dette som i det hele har gjort bund med Sverige vil i Ulfel- Den senerc utenriksminister 
bØrt eller sett Skinnar!::tnd den mulig. Men samtidig Cl' le Iwste formeget i forhold til Trygve Lie skrev 21. juIl 1945 
personlig. Han hadde da elen usedvanlig for virkninge- eIen strateglSke betydnlllg tll Justisdep::trtementet "t det 
dradd uten!::tnds.· ne er slik at vi ::tUe uViIk,trlig Norge under nevnte forutset- iI,ke ble inngått noen aIIi"nse 

/
kvantitattve nttrykk "'den 

terrl- lovmeSSige makt. tildeler ok
(Uth. knp::tnten 100 pst ::tv lovgiv-

11.Ingsmyndigheten, noe den 
norske statsmyndighet hadde 
godt::ttt ved mtifikasjonen og 
ved kunngjøreise i Norsk Lov
tidend 

Den under okkup::tsjonen rygger tiIb"ke for elet. Det er llJag VII h::t for S-S, som for- mellom StorbriLannia og 
ljenestgjØrende mang-slllngnc to prekUge menn, kjente falk, tnnsvIs VII h::t mteresse for l<'r::tllkrike på den ene side og 
peiitifuIlnH'ktig O w e erklær- som er gått i Immpen for sitt lUflbaser l nærheten av den Norge på den annen. Under
te i anledning Skinnariands l::tnd og som er [::tn. På den engelske kan::tl, d.v.s. fm D::tu- sØkeiseskommisjonens inn
forkl::tring - som han selv andre ,iden er den mann som mark sørvestover. De norske stilling, bil::tg Il s. ;'95. 
Il::telde opptat.l - ::tt blant avst,edfØrer en slik ulykke. lmvner vil vel neppe kunne DeL kan også henvises til 
ne hundreder av vitner drevet Li! dette ::tv brorfØlels~ utbygges således ::tt de kan få ChurchilLs verk «Den annen 

Sllk k::tn en fortsette punl,t 
for punkt. Professorens kva
sivitenslmpellge foredrag gir 
stoff nok ·til elet. Det ovenfor 
anfØrte viser med alI Ønske
lig tydelighet hvordan pro
fessoren jonglerer med bevis
materj::tlet og avviker fra den 
Objektive forsknings prinsip
per. Dette gjelder også hans 
vurdering ::tv rettsoppgjørets 
hovedproblem, selve lov
grunnl::tget og domstolenes 
tilsidesettelse ::tv de rettsstat-
lige prinsipper og prosessreg
ler her identisk med den nor
ske grunnlovs bestemmelser. n i sin tid hadde fordi han vet ::tt broren er i srcrIig betYdning for S-S un-

">,hØrt,, hadde han ::tldrl møtt fn··e». der krl[,en, da bombesiI<re u- verclelJskrlg». Bind 1 bærer ti. 
et vitne som g::t en så si!,ker ~Ar.sak tl'l Il lykken var de bitf.bunkers helt mangler. telen «A len e>. Videre til den 

::tt denne ikke førte frem I britiske Oslo-mnbass::tdørs og kl::tr fremstilling' og som som iscenes::ttte bortfØrelsen Imot valg ::tv nøytralitets- skrivelse av 20. august 1946 

Ved dette kommer profes
sorens 1110ralsl<0 kvalitet di
rekte i sØlwlyset i det 11::tn 
overfor svensk pUblikum do
serer ett, overfor norsl, pub
likum noe g::tllske annet. Det 
henvises her til bans ::trtikkel 
i Svensl, vetenskaplig Tids
sl,riIt 1946, s. 26, der h::tn 
åpenb::trt er fullt ut' enig i ln'::t 
den norske folkerettslærde. 

virket sft 100 pst. overbevi- ::tv lensmann Lognvil" som linjen vil muligens bli ::tnf0rt til Norges Iwnge. Pf, sin re
sende! Ja, Skinnarl::tnd talte ble dØmt og stmffet for ett belcjenl; nettopp Var de ell- ({jerings. vegue t::tkker han 
jo sin og hele s::tbotØrs(;clIets og samme forhold i 2 saker! J 9-10. Hertil Cl' å si at det som for clen norske inns::tts i de 

.•.. og man kunne jo ikke la Etter disse lidelsesfulle år h::t1' gelsk-franske aksjonsplaner engels I", styrker og denne be-
hindre av hensynet ti! T. Lognvllc nydyrket 70 miU og vilr formodecle _ og fak- tegnes del' Indirekte, men 

noen fjellbØnders eksistens og jord i hØyfjellet' Hvilken me· tiske _ avhengighet av disse fullt forståelig som værende 
ære, nitr det gjaldt å fortset- d::tljert sabotØr slår den? vestmakter som v::tr års::tken av f l' i v i I I i g karaker. Lin-
te s::tbotØrenes m::trsj mot mi- * til inv::tsjo11en l 1940. Anner- gekompaniet har således vært nil professor, stortingsm::t.nn 
11 tære stlIIingcr, statsstud- ledes ville det vært hvis vi en engelsk, ikke en norsl, mi- o~ medlem av Stortingets ]u-
nad, krigSkors med og uten La oss, ærede lesere, holde .hadde hevdet en nØytralitet Iitæravdeling. I sin svarskrl- stl8komlt6, Edva.rd H~mbro, 
sverd, kulØrte bånd og britiske ~pp r::;:t 1}~nan~len JO~::tns med «k::tnone11e pekende i al- velse ::tv 4. september S.å. god- hadde dosert i Tldssknft for 
distinksjoner ... Herr S!cln- bOkgkn~ld 3j ær gek amp l y~;"- le retninger». t::tr elen norske konge denne/Rettsvitenskap 1939 s. 375: 

c s...,.,..·~y eng s Unlnng. .c..: f' t i J0 dUen en ting lna. man huske narlands gale forklaringer er mann mot tre Et norsk forhåndsvalg- av opp a n ng. I Ik tt b 
. ·tt· . t 3 t . t'j I ,. t'l V t· Pr fe'"sorell forfalsker så framfor al e. Fo ere en ry_ 

sabotØrbØker. '" . upåt::tlt skjedde på LOgnVi!'-/ VII ::tnalogt med fOlholdet l ledes hel det historISk nkt,ge el' ikl 
gjengI l mms - re - Holde den opp mot det som l. s u.mng . l es ~UlllolleI~ o 0.' '" -I ter I::tndets egen rett>. 

·Osk::tr n::tsselknlppe i V. G. åkeren den 9. mai 1945: 1940 og ytterligere ::tksentuert forhold. ?et hadd: vært hel Ig te 
°b'" pressen ellers, når undt::ts D d 'b 'd' l gi Norge en for Sovjesam- Det Imr forØvrig neppe vært mmst for plofessor C::tstberg 

en ::tg m el et Jo mns " .. . .' _ '. _ selv om han b::tdde holdt fast Rjukan Dagbl::td, hvis red::tk- Lognvik en søster og faren velelet f::tretluende stlateglsk Ibestnclt::tt hangen og llml8 '. . 
tør får spariren for sin ob- den 79~årige Haivor Tarjel~ betydning som basis Ior luft- ,regjering under oppholdet l ved ~enne ~]el~gJernIl:g. ~au 
jCktive omtale av saleen, sjl- son L o g n v i l, ute il '01'- angrep or; elerfor i t,llf?lle av ILondon Iklw hadde '''mLstet har 1l111dlel:;e1 .~penbalt ikke 

km1Cl'er alle vitner - pmk- tlet. Sl kommer 'lljemn~ef;on_ j~'~~~;~~;~~~;:~e~o~fe~;~::~~i~f.j;:~~ 1~~~t~;;:,~i~~~r~~m~~~I!~~~'O~~~~ ~~ttt O~' a::,;;:,:;:øl~;~se~::tr~~:,~ 
tlsk talt - som forkl::trer seg ten, 10. Vepn?de lll';lln l?lusa s.ion, kombinert med angrei' 1 v;'rt h~vdet ~r at d;;'se st::t~- sank ned til å <være mer sak
i de tiltaltes favØr. En titu- ::tnfflrelen HJ~jrn Gan)sJonl. på og- gjennom Sverige i for- Ill"kters myndighet v::tr nll- fØrer enn historiker>. leres ::tv herr Hasselknippe D k t J I I ~ 
sem «Fin plante». e aser seg over o lans binelelse med besettelse av tIerkastet foIJwrettens og Oslo, oktober 1961. 

* Lognvik SOIll gjØr motstand, Alandsøyene. F'lnland m" un- . Grunnlovens bestemmelser. Ærbødigst 
d::t de ingen arrestordre viser. der summe forutsetning an- 'Når regjeringen f. elrs. for I A. E. Ilcdem. 

Det som gj<Jrde saken si). Hj emmefroll ten farer stygt l.agcli/T. re"ne med besettelse. norske borgere i England åp-
'farlig for brØdrene Lognvik, frem mot Johans som ikke allerede fØr krigsutbruddet. 'net lovmessig adgang til fler
del; var kampens pinlige ut-I brUker våpen og faren roper nisse SI<jdHlcsv.angre konse-' koneri, gikk den selvsagt ut 

2 menn som siden viste til dem at de sk::tl bære seg kven,er for Vare naboland over sin myndighets grense. ~-., ,1 være de topptrimmede, I ad som foll" men d::t retter plikter vi 'L holde oss for øye De hjenul1eværende hustruers 
sværtbevæpnede SOE-s::tbotØ- BjØrn a"rdsjord maskin- når det store valg slml treffes. ; og deres b::trns rettigheter var 
rer Tronstad og Syverstael, pistolen mot den g::tmle. Kl'lg?ns gang k::tn ~_ I tll- :beskyttet ved olckupasjonens 
assistert av den vepnede Jon m"nn og skyter h::tm ned. lelle ~ar lllllblar:dlllg ~ ten-Irettsorden. Regjeringen had
Landsverk - var uten kruse- a::trdsJord h(\r forklart kes a fØre tll vestm::tkt-· de overhodet ingen mYl1dlg
duller i ett nu - men etter 2 senere ::tt h::tn gjorde dette front. lang~ Norg?s østg~'ense: het til il utferdige lover og 
ve '--elrop NB - blitt overm::tn- i nødverge, fordi g::tmle eller .mnc l Sven.ge, - I ve-, gjøre dem gjeldende overfor 
' .v den 48 årige, stille og H::tlvor gikk med en liten sentl!g utstrelmmg . besatt befolkningen på det bes::ttte 
slhlde Johans Lognvik, som kniv i neven (og k::trvet med svenske troppeI. sør-I .? d d landkrlgsregle-. 
'kom på friske spor av brorens tOb::tkk). Norge må regne med il. bli Olllla c, ::t. 
kidnappere for å redde ham Her må det etter myndig- bombet sØnder og sammen mentets ::trtlkkel 43 ved det 
fra dØden. Sjefen, professo- hetenes oppf::ttnlng øyensyn- fm baser i Danm::trl, og TYSk-I 
'rens disponering på Syre- lig ha foreligget lovlig nØd- land ::tllerede i rørste f::tse av gripe Norge, selv om vi erklæ
bekkstØylen er slik at han i verge. herr Gardsjord er ikke krigen. reT oss nØytrale <og slutter 
ville ha strøket tIl lagfører-, blitt rettslig forundersøkt. Skulle Sovjetsmnveldet an./' forsvarsforbund med Sverige), 
prøve. 'Ikke engang v::tkt I Denne grove urett er en flekk , kan vi sikkert aIIiIwvel regne 
satte han ut. Og .det etter. at p:l den sålmite retls~taten til sikrin" i 10 år fordi m::tn med ::tt ::tIl den ::tss!stanse 
·en lensmann l funkSjon INorge. n::tndIlngen v::tr l hØY- b t h' l kt Ivestmal,tene kan avse straks 
h"dele vært kidn::tppet i elleve II este grad nnødvendig um::tn- ,fryktet for a ans s ~ s- vil bli stillet til disposisjon. 
Limer. dlg og så sjokl{Crend~ rå, at I fØle,lse skulle overn:al~ne e1ae~' Det blir antagelig ikke meget 

Rettssaken måtte tillempes I datteren som gikk med i vår- ! tI: a ta den rett l sm g d i i fØrsle omgang i noe tilfelle 
slik at også denne skand::tle' onna på åkeren h::tr fått men' hand som samfunnet had e I på grunn av de overveldende 

FOLK OG LAND 

og streiken. 
Og-så «1'01,1{ OG LAND> kall 

]ionllllc til å bli ralnnlct av 
streiken i Handel og Kontor 
fordi avisen ekspederes gjen
nOm et ::tv de firmaer SOm 
berøres. 

net er i skrivende stund 
ikke mulig å si hvorledes det 
kall gå med utsendelsen av 
avisen. Uregelmessigheter 
blir det nok sikkert, og' det 
cr også mulig at vi lnå. slØyfe 
ett eller to numre. Forhå
pentlig blir det ikke langva
rig, og vi skal under enhver 
omstendighet gjøre hva vi 
kan for at ulempene skal bli 
minst mUlig fØlbare. 

Arkitekt 'kmme bortviskes. l::tv det for livet. I trådt under fot? kmv fra hovedkrigsskueplas-
* Da det offentlige, det vil si' (F'remstilIlngen fortsetter Il' sene, men takket være Sve- I 

Vi sl,al gjengi 1'00n karak- ·den herskende klikk hadde en,4. art.lkkel).. riges styrke v!I v~ i t!IfelIe ta / Telefon 556129 _ Oslo 
.terLstiske, stenogeafiske set-Ibegått denne himmelropende, s!relJeKkstøy~en l Rauland, I en verdIfull respItt>. ____________ _ 
.ninger fra forsvarerens, h.r·-Iurett - matte den begå en' l:.>. olwber 1901. . __ ~.~_.,. ____ . 00----

7 

HUSTAD 

Bærumsv. 5, ø. Ullem 

:advokat .C .. A.: Tor s te n- til: Johans Lognvik ble dØmt' Alexander Lange. LØRDAG Il. NOVEMBER 1961 FOLK OG LAND 
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Oberst. Konrad SUlIlllo: Ifn artikkel."rle av AI4"""der Langel 

fi rti års bitre erfari nger 
Dengang politikerne la alt 

«Kongens 
tilrette for 9. 

T Drarnaet på Syrebekl<støylen røye}) 
Feilaktige dommer fot' ,{drap» 

april 200m må revideres 

Jcg var sjel fol' ll(i{oqalan(/s infanl('rircuimcnl nr, 15 i NaTvi!;. fra 
mai j!)33 

il"js 1101'11 :I\' oss 11'01' allall~ li;~' som {'Il l'orlvilebclIs l'l'ak
eld v{lrl' ('I' hlill (~11 sold:l1n:\- SjOIl 11101 {'Il forferdende I1:1S

sjoll sidf'll. dt'l lill {.rlig or{'(~r jOllal k:llaslro!'t'. 
IIIS{'l1 lllilliOlH'1' 1'11<-1' IllPre pil 
v(lrl III il i la'/'{' IH'rcdsk:l p, gjor 
d(' ~eg :-.kyldig i ell lllisforsl;l-

" AI vi a\' Cg('ll fri vilje 
.dle !w hoppe I fra rt'krull

;-,kol"l" pfL ,IK dager lil I'e
knlllsl;;olt'1' pil IK m:"llll'der og 
fra ('I JIlilila~rhllds.i~·11 pil (:a. 
,-,o millioller lil l'I hlldsjl'll pii 
('Il lllilli~lrd PI" naturligvis lile-
lukk!'l. 1'11 lIa,joll SOlli sluUd 
il 1('lIke Inifilært da Slor-Norge 
gikk I11Hkr i d\'1\ lidligt~ mid
dt'laldpf, og som slpkl efll'l" 
,'·deJd har Il'a~l{eI gjellilom li~ 
Vt'l SOIll hU.'lIlH'1I1l ullder dilll~ 

.sIH'IH" ~Olll ha r kjempel for 
·dan .... J.u·IH', !-iOlll har lJetalt med 
lIor .... kl· jOl'd:n·sl{u'l;.,pl' for dal1-
slu' lledprl:lg, ('li slik llasjon 
kall ulJlulig il\' seg selv hli Pil 

soldalll:l .... joll. Ikl pr vfli'(~ ven
Iler i Nato 'Oln 'ylrgcr for at 
vi rllsl('1' opp. Ikl ('I' .dl' SOlli 

pass PI' p~'i ni vi Ull' \Ilsly!', 
ItI:('r, viipPIl og til hrukhar 
o\,p!spslid, !\fell dd Cl' IUH' vil
l'(' V('lUwrs milliOlwl' ikke kall 
skafl'p ()S~ og elt'-! ('I' gou sol· 

IllIoral, del cllglpI)(!('rlle kal-
(,1))(' fighting spirit» -

I NkampfIIHb). 1)('11 Hlå vi SHr· 
gt' for sel" og dl'1l kan hare 
hygg{';., opp ,'Cd IJlidlJl'yissl ar~ 
lH'idl' gj<'llIlOIll s!{'ktk<.ld. Dog 
kall dt'll Og~il hli :",k:qJI pllllsp-

I de rorli iu' j('g har k()u~ 

g('IlS Iroye Illtrkd jeg lite lil 
al mine laudSllH'lln arbeidel 
pblllllH'ssig og iherdig pfl rI 
gjore oss til soldater ~lik delte 
ord fo!"slftes ~lY de slore' Illi]i
l:t~rslnlpr som vd hva krig ('L 

(;jnre Ola Norclm:lllll lil kri
w'r? Mine JundsllwllIl gross!'1 
hare ved lallkpll pii en slik 
formastelig 1l111liglwl, og der-
1'01' var da ogs:t Inin IjPIH'SI(~ 
gj('TlHOIH l'1:-Jrli iir (~11 sladig 
v:llIdring undpr ~kl1rfed(~ fm'
hitpningpt's sur<' dusj, SOlll av 
og lil og ikke Srt sj('ld{,ll gikk 
oV<'1' i hrutal, iSI1PIHlP slyr!. -

SOlli h.:I(\(·II('1' hadue vi med 
glad forvPlltning !wll frt~lll lil 
dpll dng vi skulle hli UIIH'VIiI 

lil orriscn~r, og SOIUIlWl'ell 
OW:l var <Id elldelig I{Olllllld 

sr. la1lgt al jeg SOlll fersk Inyl~ 
nanl JlH111c opp prl Sleinkj::er
Sallllan for il delta i Juil1 for~ 

sil' n'krullsJ..ole SOllloffiser. 
Del. var noysoillme folk d('11 

gangeIl. IlPle r{'kru IIskolcn, 
heral SOIll Jlleuige. lå i leit, 
tIlPIlS de I idligerp oIll ;"lrelle 

Iwd.k v:erl innk v:l\'lf'rl hos 
hYPlls borgen'. PfI SlPinlrj:PI'
S:llllWII var dd 1I1t'1I01ll de~ 

polene iklu.' :Indre tn'hygl1ill~ 
g('1" 1~1l1l <'llilt' kjokkt'IL 11('1' 
residerte kokken, en kar som 
ikkp hadde gjPIl1l0111g:Hl noe 
kokkt'klll's, 11H'1) var plukk('1 
ut hlanl ]'pkrl1l1('lw som for~ 

IllPlltlig kolu'kYlIdig da han 
h;I(.Idl~ værl kold ... pfi en fjsk('~ 

.s}.;,oylp. 

I U)():~ V:ll' (/pl ildo' \l(H'1l 

spisp:-.:tI. Kal'('l1<' spi.'lle i fri

lufl og ved naluH' langbord, 
I1I('n voksduk pller t11l1H'1I slik 
forff'ug(·lighel. ])('/ val' ingell 
10(1('1' lil tl yar(' opp, ingelI 
hloll1ster og ingPIl osi "rl IlW
lPll. Brodd hl(' ikkp sk:"II'(~1 

opp ptl kjokkeJH'1, .Illl'll del! 
III Iwll S:lIHIlH'1l llH'd {'ll SllllJr~ 

Idall og sh skal' soJd:lI<"IIe hull 

Oberst Sundlo: 4.0 (11' i 

trøye 

, I i hrndel og gjemlp sl110rel .IP!". 
J(onf/ens Ble d,,1 n'gn, ldlle alle mann 

iun i lelll'lu' ll1ed maIplI. 

Ikl )wle vnr (~Jlkell, liketil 
og fdlmessig. 

Der kOln av og til sure h('
llH'rknillger Olll Idippfiskpll, 
HJell ellprs var 101H'Il hygge
lig. 1)('( V:lr ('Il 1I0YSOill s1pkl 
likn slon' krav. ])('( \':11' d('111 
SOlU la seg opp pellgt!1' av de 
fpllll(~Jl oreue de fikk pr. d;lg. 
s:'l lH'r kOln jeg snart I il del 
1'('sldlnl ni IHI hadde jq~ sloll 
prl dcl ('kl(" gout' soldalt'rslorr. 
Ikl IlI:Jllgld h;lrl' Jt'lIgpj"(" 

ovds(~ fol' ;'1 gjol'{, dl'1ll I il kri
gpf"(', 

Eksel'scrplassPIl «S<lllll:lll» 

gikk Itdt inn lil hygrpusen og 
Sft>illkj:\'1' vnr nOt' av cn 0PP+ 
kv('lsI~ d('1' dell ligglT linder 
Eggl·\,tlIHIlICU, h\'{)J' for tllsell 
:'11' sideH Arll(,SSOIlIH'Ill' voksle 
opp. SI{'illkj:l'l' VHr IlOP :lV {~Il 
Illililærby. 1I('1" hadde drago~ 
ncr og illralll(,l'i~ler vekslet 
111P<! fl ligge i kvarler. .J('g kOlli 
:ddulral for spinl lil fl være 
!lwd pil delte, 111('11 jeg 111<'1'

kef soldalrllHlen Brit, jeg gikk 
gjl'JlI1OIll hyen. For gutlllllge~ 
II{~ rev nl1Lid av seg llia og hil
sit' og de voksIle hvprkf'1l sl{lIl
I p dier spyl/d, ""'" s:lIle opp 
d kos .. 1 ili fjl'S. --- I d I {Ild"", 
hang ])anehrog SOUl sl('dels 
f"rsl .. ei,'r, soldal nagen had
de fåll da han ddlok i inn
r,!lld i .Jiil').lll:l1Hl i 1~1,1 og 
llliUlld var levt'lId(' om :111(' 

de orfbiCrCr som Iwddp bodd 
der. Om general lTolknnalln 
og den Blasse foikoløy han skul
le ha pusset, 0111 ri Il lTH'sler 
Sutilli som sagd hull i gul
vel for :l rr. opp pianoel, og 
om en :lIUH'Jl rillHH'sl er SOlli 
101 oppassprPH si II e lH'de i 
slalll'll "li spill .. Ir .. kkspill for 
IwslPll. dvfcll hain va vpssl 

Forts. s. 7 

Horribel rctslJclærill~ av Jag-ul:nlnen. SalmLfJrcllc Tar 
soldater og val" lovUg myndighet p:i oklt.upcrt OllU{ldc, lucd 
rett til ,"t arrc:'it.crc, bortføre Of,; UH>;l{'. 1,agnlann·cn vik<-~r uu
na Haaj:;'cr}u)llvensjollcll og dCllS :,,~~,tt~lnnlcIsc av h v c m 
det er som IULI" lovlig IUYIHlighct. ~ir)dl'{'ne Lognvik påviser 
straks dOlnmens invaliditet, dens fOJ:HckieIsc av Idar n~jri

v(~rg(~l"eH, mmI videre. liU5~'n, ikdoJtllUCU O); p{LtalcJn 
YHdi~hctcl1s ncg-Ujcring av detop!u url'H(1e dr~lI} på Halvor T 
.al'.ici~on I .. ognvik Cl' lncdvirk-ning ti! rcUssanlfuudcts oppI 
1jsnhl[~. 

Prat. Jon Skeies fødested, Skeicr;å1'den, fotografert fra nabomir
(lcn Nystog, tilltpTcnde fhv. Lensmann T. Lognvik 

IV. 

Som d('1 vil see:-; la Iagrellen 
saholørsynel lil grunn: De for 
brødrene Lognvik ukjente og 
man kan g04.lI si -- fOrnll1111-
JlIP.t!(, -- IHL'llH V<lI" soldaler. 
'/(1, dt' var de uirkdiyc lovliyc 
JHYlldiyl,cla /)(1 det okkuperle 
OlllNldc! Del ljynsJlllllkl SOllI 

teller for reiten gir Oskar 1Ias
,,,lIm;!,p" klarl Ill/rykk for i 
siu reporlasj(~ i Verdens (i-ang 
2(UJ. 1\)47: 
~- ~ «al ,Johans altså kllH~ 

He ha skult i tIwdvergc_ ._
hlc ivrig diskulerl. på :lstedeL 
-- !'iædig de hjCJHUl('front SOllI 

.i I'or:;l[. at dd ikke fm'sl- og 
frelllsl er el landsforredersk 
forhold til nOl'll griper Ijl Vrl~ 
pen Blot landeIs vl'Jlllcde slyr
ker, (ul hevet hel') og al spnrs
m:llel OIlI slraff dkr ikke 
s(raff mfl yære uaYhengig av 
dell tilfeldige olliskndighet: 
hVPlll skjøt fHrsl. .Johans var 
SOUl kjenL iklH~ inl1Jnddt i NS, 
men del er tydeligvis (~n al
minnelig oppfatning i hygda 
at han var l'uIIl)loch nazisl, og 
at del derlor (ulh""et her) var 
klarl fur hma hva slaK' folk 
han/kjempt'l 11101.» 

_____________ , var Hled hadde vanskelig for 
Dd mfl va~re ubehagelig i 

d..al-! for herr redakL01' IlasseI.
knippe tI lese silt ovellsUH~llde 
fryklelige !:i:l III 1lH'llsuriu Ill. 
~onl jo r",her en fundamental, 
faklisk og jllridi~k bcgrepsfor
vin-ing, for ra. si del pent ... 

[(art OlJCr Syrcbcklclc1'1'cngcl og Bjorljønn. hvor sabotør Einar 
Slcinnarland senket likene av L. Tronstad oy G. SYVeTstad. 

Ikke desto mindre hyggel 
domlllen blaIlI allIld p" !l .. II" 
grullnlag, SOJll strider lllf'd 

forldaringellc og l1led nor~k 
n'l!, men ikke llok med dl'!. 
Del strider 11101 avgjorcllde 
dOlluner, SP .... iiledp:-; Hellslid
(,Ildo for I~H.''' sidt· ()H:~, hYf)l' 
<Id helel" i vedkommeIlde lag~ 
luannsl'etlsdolIl: 

«Retten finner imidlertid ::tt 
de tiluJtc ikke Lll1 $t,'arfcs JOl' 

sitt forhold. Det gjaldt her å 
få fengslet en mann som de 
visste var vl1pcnsjcf for en .1Y

deling av 1v1il.org lO} 

P~l sidp 70:~ (:lr 1'PIll'll li\"el 
av aH soldakri{'f BlPd j'olgen
de ul vp-lydige }H'IlH'rkninger. 
sonl LogllvikdolllIlterne blaut 
annet hurde Jw lilpgnel seg: 

«jllil.ory. ble [orsf 1I1Ohi
liserl lJed fy,r.;kel'1ws kapiffl
lflsjon. ('lIlh'r okkli/lfISjOll('lI 

(Fort!:. side 8) 
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Dramaet på Syrebekkstøylen 7~ ~ ~ J: __ ~ 
I"" ~~;~t;";I:'~~"/::~c I:;"(,l/thfll;'~:;'~'::~~:;;;:~:"'~'~:;'h~:; .L!!f: "" f'wep.f fr«. fiem Ø<j1Utl< __ ", 
h",lrlll i orf/lllIis"sjOI/, .101- virk,'lig hadd,' IIlpnl ,1 ,I" no , ~ 
dal-lJldol1n<'l,'H' cllerrf'i- ('11 Ihjt'l, 11l{llIt· hall ha tall fall 

nillyslj('lll'sle ;)1/ C1111el sa- 1'" .Jon Landsvcrk SOIU på fnl- IIJELPEI,EN I Nf~DEN I d~l11 er kommet i miskreditt Itlen bntisl<:c prinsesse :-Iex 
I)()llIsjeaksjolll'r" skI' premiRScr hadde lokkel I de tre uker som fUlgte p", gJcnnom Strassburg-parla_ andras besøk i Japan tildel 

.,A/NI/I'II/III1'I/!, bar IlI'rtlll' ham opp i l",kholdeL Kennedy's Berllnerklæring mentarikerne de Gaulle og an. hosebåndsordnen, Noen uke 
der ikke IIl1i[orm el/a kj('lI. Elfcr del lian haddc h"rt steg vår NATO-herre dre POlitikere og er blitt [01'- efter krig'sutbruddet i 1942 bh 
lIelcgll, ne l)(fr hdler ikke om folkercll var okkupasjons. USA's utfØrsel til øst- falSI,eL «Junges Europa» bru- han hØytidelig fratatt båd( 
.,ille 11111'''11 ,lpel/!. De IIl1r' lIlaklen den lovligl' myndighet blokklandene med 800 keI' solkorset som merke, E" rangen som britisk feltmal" 
rol!leli!! hdler ikke IIall rei· i '" okkuperl onm'dt', og Tor· prosent til G,3 million utfØrlig prinsipielt program skalk og hoseblndsordnen, 
lir/hl'ler som sold uler ,'Iler g,'ir Lognvik vilk gjerne ha elollars. Av elisse faller 2,4 mil. bIll' nil. utarbeidet. Bevegelsen ridderverdighet, sammen mec; 
/'l1l1dkriflsrr'fllr'l1l('nlcls Ill" rede på av illriSlelIt', Im"Ill lioncr dollars pr, jernbane- har nær tilknytning Ul den Batll- og Victoria.ordnen._ 

likkl'I l,> som egenllig vm' dl' lOVlige materiell til Bulgaria, 1,7 mil_ belgiske MAC. Interesserte KanSkje elet snart kunne væ-

myndigheler? lian er dollars på syntetisl{ kan henvende seg til Kurt re pil tide at ogsil Quislinf 
,Jeg har lillligere påvisl III --- FlII'gerende Lagmann gummi ti! Sovjetsamveldet, KollI, Langenhagen/Han_ fikk igjen sine britiske ordncl 

d"l var lo for hr"dn'"e Lngn. n",,,,e vike,' UIII", !Iellne s"ks POlen, Ungarn og Romania nover, Hindenburgstr. 28. post mortem? 
vik Ilkjellic saholm'er som fall lalmko1l1pleh og sier al del/" 107.000 elollars på industriut_ * * 
i Syr('])('kksloyleu. De opp. sp

0

rsm,1I mr en heller kOIl1I1l" styr for Sovjetsamveldet og I<'iihrer-Refehl USA's NEST], PRESIDENT? 
Irådle ingeulunde '<>11' sol da· inn p;l i en allnell sakl (Om ,15.000 dollars på kjemikaliet DEUTSCHg WOCHElN-ZEI_ En gallupundersØkelse som 
ler, m"" ,som illegalisIer 1',1 Torgeirs medl"lIlssk"p lI1ed 'ril dett.e råtne USA er det TUNIG forteller at bunelcsin- det. amerikanske blad HUMAN 
eg'" ansvar! I'rofpssOJ' TrOll· videre), fremdeles nol, av nordmenn nenriksminister Hiicherl tulte EVENTS har foretatt viser a 
slad var på hnyer" hold i Eug. 'fOl'ge;rs -'pm-små! var midl som har tiltro! så lavt og utydelig på et møte, hvis det republikanske parti 
1:111<1 1',1 cl'" innslendigsl" ad· i hlinkell, Dell mangfoldige " at Adenauer grep inn og rop- idag slW!!e utpel,e en presi. 
var'" 11'01 sill lil/ak på okk". "roL Frede CllsflJf'r!! skriver i ",TUNGES EUROPA», te: "Snakk hØyere og mest clcntkanclidat ville det bli sc-
"el'I lerrilor;ulll, liaII' lIlYIl· Slal

s
videllsk:II",lig Tidsskrifr (PN-Tl 1. november ble be- mulig' hØylysl,!» nator Barry Goldwater, Han 

,"C'''"' ,,,"'" '"" '" "'" ",," ,i, " """ ,i"" ,,, "... ,"""" ... "," '",,"" " ,,' "'''"' ffi"""p, , , "" """ % '" "" .. ,n,,, 
vi . ..., llang('~·J.;:oIlVPllsj()Jl('n. ,/gj"rill

g
(,ns.lll

y
ndi

g
l"'LSUIOVdS(' sLinet F'roschhausen i l\IUIJAMEDANERE I OAS Slemmer, Nixon :;0 'i;. og 

, 'MC"""'''"'"'' ,,'," 'w,',"" ,,' ,'," "," " .. ,,,,,,,,,'"' '" ,," ''','''"~o" ""'O"'~,, '" "', (PN') l "" kmm,,,,,,,, 'm """<el",, "A %" l "" ti" 
slrid Ill"" raklilin og lIorsk I Lrl11dkriysrrlll('Jl/('II!els ['('yiN uy intensivere guropatanken kort lid siden tok OAS av- nendc underSØkelse, som ble 
og illl"l'IIasjollal r"II, al ('" i fur okkl1l

i11s
jo/l, 11'lIIs III la Id- og' fØre den tilbake til sin stand fm elen utbredte mening foretatt av NEWS i Indiana

,,"'" """'" ,,,. "',, ,,," ,,"ei "'" nI "'"'" """,,,,,,, , ''',,'' A" K H,", """,i" no"," m", in, ,nec o, " Oe' ""~ "'" '" m""re m., "" ""' ,.., " '" ";O On '""" dp og- ~Olll hOl'l ron~s av ukjenle den,.., hok: '!( TIi~lori{'f()rraI,''ik_ 
ild,,, har n'lI"n, VPJ'lJ. Delle Iling og relt"k'"'d,,"'>, s, 17: I~<><>~~ ,i unclergrunsbevegelscn, 'rverl Nixon med 55,!! % _ Golel-
har hdl"r ikk" h,lII.s hror SOIll '/)isse I,ri/lsip!,,'r [or ok· lIillg av "IIIlPlIhf'!('1I fnl' c, imot blir antall mUhameda .. water hadde 27,9 "O og Rocke-
viI hjdpp ham. kl1/if11l1ells T<'lIssfillilli/ ul i" "V('lIllIdl IWlllllH"HI(' okkup" l nere som slutter seg ti! OAS feller 10,9 % så stemningen 

"k,,'mph'IH' pr. norsk poli. III k k l' r al 111/1(/('1 lovfiy" sjon __ gjor d"n g"l" Loguvik. staelig større. Flere aksjoner, sl{ifter llurtig i Gods own :iS~;p;;dll;~:;:'t:~'I:::S~','I\:' :·:::;~lel;.~~; ;;,;:Je;::::;,j:;' ,;;,~I ~n),~~;:'~i',: ~;(;'~::,:::,(~ue:~/':~:;';:~I';~l:~~~n ~~~ ;;;~I~t;~is~~te~~:~;{~~OI~~~: g~~ C_O_'_ll_'_tr_y_. ______ _ 
Alvil"" Knlliso

n 
Fiane hk hun '''11N1de kl/n !li IOlJa (/li 1'/ Idar lIodv"rgprell __ 111<'11 som amri, er således gjennomført 

slra[[i'dolJll hlalll allIle[ fordi Imilki'lslllllh('/sl i//lIho!<i folkel'ieudllig, lalldsskadclig av muhamedanere innen OAS, 
hUll vill" ha oppkl"r,,1 '"ordel /1/ed I,il1d('[/(le oirlmil1r/ [or og Iovsiridig I,ere u'Hl"r ('Il ny * 
pr, siu ('klemallII! l"'Ulll'S he· def okkl1fJ<'rlc ollmJdcls hi'· hes"'l"'s" _ med mindre ge 1'JOENE FORANDREI~ SEG OIU Jbl:idl)Cn;;eUe 
slre],,'ls('r i d('Ull(' reluiug med· fol/will!!. DI'I1 kall ikke fli mylligh('I, Iross all, enu d('1l Keiser I-Iirohito ble uneler 

f""le ikke uleilighel for noen. loore!!lcr SOI1/ {orhyl' I)c· Iysk(" for l!JG2, Hvis alle ordnet sC

b 

,kg vil ],,, ],\S,,/'('u Olll ri !es" !ollwill!!('11 <1 ,'ltalcl}(' he· Professor Skeie skriver: 

Vi uainnell.' 

de sisle selllillger ollligjl"L -- stell/l11clsrr Som okkl1lH1' "OkklllHllllel1 h"r ('11 110/1/. 

" SfOl1S/1/ak/ell har "'!'rl /J," loistclifl rcll fil ,i forby ("11-
Logllvik.bgmaUllsrcllcll he· relti!l"1 lil d III[ar/ifle, /)1'11 IWN hal1(lIil/fI som lIls,'lf('J om kaster han Lilly fra seg på vei, 

,lo av: Lagdo"'"H'r !J(('J'{Jc< er ,WIl/ almil1llc/iy rCfJei IIl/l/s mWI",,,, slilUlllI {or en og er med to store 'l'rang oppe 
(adluini,tralor), ,orenskriver o/JerllOdet (wsk,iret [rrr ri [a,,'. !ll/l/ kl1/1 i delte oye. på førersetet. Likvo

gnen 
raver og 

ilIlll/llle, og son'uskriver I,a/l· ('1II!re del1 rel/sorde/l .W1I/ /Iled gi særegllc mililærlo- humpei' bakover, velter en grov. 

(Forts. Ira s. 4) 

Dødsdans 

y,'lw/(!, Lagrell"u (de li UH'd det <?r okkll!'asjo/lS/IIllkl"IlS va [or o/llrr1del, orWl11iscr" stClI, knuscr dcn langaktige bU 
del. frisk!' hlikk SOIll eksl"'di. plikl ,; °1'pullllOld" > , sill "11"1 politi, ofl np/Jrelt, pakken, men tilslutt kommer den 
,sjollssjef Cad l'llI/ou alllid Ilun kUll"" he/' hil tiI[oyel, ('flnc dO/llslol

er
, Ou hUll kall ut og suscr vckk med en fart som 

kalie lagrl'll(,ll lIlldel' fon,le,. "hiv"r herr, lI"d"/II:" .. oy blunt UI/Jlcl nek/e ull [or. ell braIIlIvogn. Langsomt kommer 
lIillg

er
): Bygninj{sarheilkr IL MillI del oys,; er dell hje/ll. binde/sl' Illed ulel1"('J'df'll. den tykke til scg sclv og kan ten. 

!/orrcsen, SkieIl, l",rer ,Iohs. m(,/Ji/!r('/1(!~ ',,'[o/Jmin!!s 1'11.> ke seg Om med litt fornuft, Hvor-
Sleillsrud, Gvarv, Fru Allna plikl °11 rell fil Il J'('spek· ,lI, Lunr/els reyjeril1!1 for lot man ham kjøre avsted 
Sc/

wlI

h'lIIY, Noloddell, slIul· l<'re>, kUli ikke /lied rel/,mirkllifl!l slik? Hvorfor skjot mali ikke ef-
hruker Ilans lIIO/llsl

a
dli, Forsvan'lu,. advokal Tor· fli kOlIIraordrer 11101 dl' [or. ter ham? Kamkjc Je ikke villc la. 

1)"''''g,'d:tI, laodh:lIlIlIer Olav ,,'em(,11, Tar anlagelig Idar skri{I,'r SOllI ('l' "I'pslil! 1 ge noe bråk siden radioen hele 
Jore, Il"Ir'II, di,spollenl lIerIl!. Ovel' ni dersom hau hadde ul· 1I'/((ycrkoll(){'nsjoll"II, ('l/er d,'gen manet til ro, Men sjefcn er 
1/(1I1S"II, Sideo, hOll de Il. IL vik"'l disse sikre 1'",lss("lIiug(T SO/ll okkllllllllkll hill' Uifl del slutt

o 

mcd, Sy!,d på ha,~, Ak-
Ii/,elll/(', Bo, fonllaun lI,m-y ror" klarlegge al IIH'III",,,,, i 111"" hjl'1IIIII!'1 i ri"I1I/('. kurat na, to 1lI1lluttcr pa tolv 
!Jura"g Co/'dlsell, NOlodden og [orsviooingsdrakler 'ikkl' var ' .. Mell "/I 1Il1l1l11 k1l11 ik. mJtte det hende, Nå, jeg kan ikke 
sj,'for I(arl (;ulIriers('J{, Slal· lovlig myndighet vill<- sa· k,' slm[[('s fordi h1l11 ikke gjnre mcre for ham, Det bestc er 
hdle. k"n hlill ol)('h"gl'lig, hvis 01:1/1 hor (I/slrel ('Il 1I10ISI1l1/(IS'1 vel ;'1. holJc munn. 

/liks:"lvokal /1 ",i" fulgle [or.sl,-" hva jeg ""'"1'1', Lag. Imml('.' Del Cl' imidlertid ingen Som spør 
rdlsrorhaodliog",IP fra fmsl IWl1In B"'l'Øes rells),e1,el'illg 'Okkofl'I/II,'o o\'('rlar d,'u ham om noc da han bringer lik. 
lil sisl , om ar saholon'u<, n'prl'S('ulerl,' nasjollal" reg,;('rill;;s admilli. vognen inn i garasjen, Heller ikke 1)(

'1 "('11' f,',' , .s·,"'()I",'ll(Jld norsk myndigh"l og al kid- slrasjoll. ~1cn han ,skal. so,o skrammene legger noen merke til. 
. . nappillg (og' eveoh",11 likvide· IH'vnl, la dl' gamle l<lver gjelde Man har andre bckymringer n~. 

"IHlel forklaringer 0111 al del ringj var r('fllJIessig, motsIand i den IIl,sl"ckning fI,,1 er foren- (Fortsettes), 
llalu.-Jigvis ikke Var meningell IIIol var nrelln",ssig, hvis det fig lIled 1"'igsConn:llcl. E" Cor. 
å drep<' l"osman,,' Lognvik. da ild,,, ford:l 110" ,,1 rarl SOOI slalIdig oklwpaul Jar dl' lIas
Il"" lIllalIe forsvarereo, h.l'.. illnhildl. IHldTl'rge -.- :1111' disse jonah, !j(""'SI('nwnn (i deo si. 
advokal C. A. Tors!ellsclI dcl tilsynelaIende juridiske he. vill' adn,in;slr:lSjoll, idolIlslo. 
i virkcIiglwlell u.illlOlsigeJig IIIl'rkllinger virker ""synder. ler, i ki"k" og skoler fO"lsefle, 
riktige: Del hl" sagl al Tor· fige p" c1l?n 1<'SI'r, som kjenner Siilenge de ild,e vi,er legll liI 
geir Logllvik skulle U, lov til lil deu kOlljllllklllr),elolllc gc. saholasje .. , IIlen Il'" kau 
:\ leve, me" Einar Skiunarland h"1/,. hend!' al "n av landels ('gul' 
ha(]'le (~rdre lil å li!,vidl"'c Iladde da .kke lagmanns. horger" plilar seg d"ll i ('(""'. 

TANNLEGE l\'lAAlllOEN 

Hansteensgt. 2 
Tlf. 441333 

ANNIILISE PAROW 

!',a III , !'VIS o del 1;11' al~sJo'L Og r,,"I'us refl,I",rle lIIedll'lIlIlIel'/l en lllald",emligc oppgav"h t, Gisle ,Tohnsonsgt. 5 _ v. Lade-
Jorg<',r llIal~" ga '!I h'" aJ dCI sp:mderl p,i seg el !ilc hlikk i foriseIle fjelH'slcn. lJ,;u kan moen kirke _ Volclsminde 
"ri le .I'l! akSJon, Ua,. h,nsmall. lov og I'cl/sl",re, [or eksempel ikke hare 'av dell gJ'llIlU ,hIll!. 

Trondheim 
TANNINNSETNING 

'Hel~,' hygda var~ .1:1 li III raugelli PnJfcssorJon Skeie', <Lauds. 1111'S for laUd,ss.viiL lI"n IlH' 
sa. lo!'slcnsen, 11"lge Vardens svik>, side 40 og 41? clømmes ('fI"r sille h:UHllill"('C. 
releraI 2'1. sep~"'lI,,,r 1\117. - Ape~'ba: unniaieIse av:\ ,~cl. 1),,[ kan vise S('g al 11:111 'Ilar 

"". le seg IIJU J bva deIlIlI' s"k gjel. gjorl sill folk eu "('l"jcnlill">. l orge,r LOllgv,k synles IlIg. der og <l(~l. uhyggelige vill cd- ,IPo;tscttes.) 

'rannlcge 

l\iAI~'l'IN IUELDAAS 

Hanstecnsgt. 2 
Tlf, 447554 

før jul i år, ville det være til 
lettelse for dell enkelte og- til 
glede for oss. 

Arkttel;t 

.fi U STA D 
Boorutllsv. 5, ø. Ullern 
Tole!Oll 55 Ol 2D - 0<Il0 

I 

Bergs Assuranse byrå I 
ALT I l'ORSIKrUNG I 
Arbiellsg~. 1- 444.99 ... J 

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

FOLK OG LAND ' 
KlOC6Chowsltt. 6, ORIa 

Telefon 37 76 ga 
Boks 3214 

Abolloemeut.l)prlser: 

Kr. 30,ø pr. ar, kr. 15,- pr. 
halvår i SkandinaVia. Ut
landet forøvrIg: kr. ali,- pr, 
Ar, kr. 17,liiJ pr, halVår. I 
nøytralt omslag kr. 40,- pr. 

år, kr. 20,- pr. halvår 

Lø.salg 75 øre 

AnnonSGPrts : 
32 Øre pr. milllmewr 

over en epaIte. 

Bruk /l<>6tg1rom-. 1646Q. 
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r CHA VKAJ\IMEHET 

Dødsdans, 
, 

Prag 1 
En r',llJan om pragcl'rcvolusjollellli 4lagcr 

i 1945 

av OLGA BA.KENyJ 

(Oven'alt flV ODD MELSOM) 

VIlT, 

kei" ('n tynn gul.ljcsl<0111111C. ~Ch~t, tat·L lUel1\.1('l1C i gTC\.vk;unn~cl'~~1; 

er ikke l~rig mere og, derfor heller for en miliLærpaLruUc. 'l.'anlwl1c 
Først va.r del; inLd anneL cnn im~('n solda~!,er.:. han{'j fla,kkcl. maLi rundL i ring, 

svart. mØrke og pesende hndedrag «Ka.n du holde Il nHl n, hva?J> De del' forhandlf:r 11ft om hvor· 
av flere menn. Noen holdt stadig f'01"tscUcr soldaLen 1l0nl hal' lt."'{ic~ ledes de ska.l ombringe meg. VtL-

Ilcg-ravclscsl11annen.C:; he-nder Ia,s.t. [:orhørct. pen har de LilsYllcla LpIHle ikke 

,uften i grnvlmnuncrct var fuk- «Vi ha.r værl i ~:r-avkn,il1m0ret, mere. Ent.en lmr de kasLeL dem 
tig Og' det luktet. gammelt. st.øv Lo dager alt.. Ul.cn brød o~ uten [ra seg- eller byt.LoL dem l~\')l"t med. 
og svcLt.c. Su kunne han uLyd.elig vann. Tnn' De vi kan komme brød. Det kan være det samme 

en artIkkelsevie av Alexander Lange.: 

Dramaet på Syrebekkstøyien 
lFeilal<tige domme;- fo;- «d;-ap»' 

som må revideres 

IV. 
nesker. Delte p;jaldt og,,,,
landsbyen Tras Pahang, SOIll 

El 11 km fra gj erningsotede~. 
Ingen har kritisert -- s:"lvidt 
j cv, vet - britene for dette. 

se mC1ll1CnCS silhucLLcl'. Min<:>t, videre a.It. i lla.:(A:~' n:1. Men ~ SOUl i et. Iyng'limt. 
tyVl~ t.y~kc soldaLcl' siod rwndt «Noi, jernbano<;l...'ltJ.iOflJC'llC Cl' farer det et, mi11l1c gjennom vi1"- J(ltll? lla1llc.clicls stupide "'1)'/'(!1If!-

ham. strpngt iJevoldct., orr på tl.lle ut,- varet i hodeL lUlJl:'> __ vi råds-lo ning av llydrojcrur.n 

Det gjøres oppmerksom på 
at ncdenst[,ende utsnitt <lY 

fung. lagmann Særres reUs
belæring ikke Cl' stenografisk. 
For at man ikke skal gjøre 
lJam urett bØr leserne være 
(JJ)pn1crksolu P<l at (let er et 
referat. i "VAH-DEN" for 24/~ 
1 f)<J7. Lagnulnnens vidunder
lig'c dosering av lovlighet. O!?; 
ulovlighet pa okkupert. terri
t"Ol'iU111 ule lncd den rådende 
stmuning llat.urligvis saksav
gjørenue i de tiltaltes disfa
vør. Derfor tor antas at dell 
l1ildedc Varden har gitt den
ne del av «bclteringclP en 
korrekt gj eng"ivelse: 

«Slipp ham!» kOlnmandert.c en fUl"wvciellc er del Lysko mtllto:~r- jo nøyakt.ig slik i lcllir{lleLpll i 

'V dcm. (,Og De, hendcnc i været patrUljer.'!> 
.:r rØr Dem ikke!" «Hvor står 1'1IJj.<;crne?:t 
Kn.lt, blittl lys fra en lommc- «De har ~ll,Lt IOvel' 

må:hrisk-bohilliske 
'Vidt, jeg vel,.H 

grell!'iC, 

AntoniosLrnssc. Det dreiet. S~g om 
[.illY, og nu dreier det. seg om 

den meg. DCll gode gjernings lønn 
så- kall [ri meg :nå. God gjerning? lykt krøp over hodet. hans ,og så 

nedover kroppen. Nekte, nckt-e 
alt, banket deL i hjernen på ham, 
R.ichard kjØrer vekk. Gudsje1ov. 

«Og ruucrikaawrnc?' 

«Dc kan være i Prug i OVCl"-

Det. var feighct.cn min :'lDm red
dnt. barnd. Or-r om (i<'t.Lr~ barnet. 
nfL vil redde meg Cl' et. stort 

Men hv;;rfor har Juan Iat.t ham imOrgelH. 
lØpe? DokumenLmappen - hvi::; «De lnCl1p.r 

spØrsmål. 
alt""a. a.l vi lika l forsøke alt, 

Man må. imidlcrt.id 

de finner dokument.mappen, .så vonlc?··' (,Minc helTcr:., bcgYl1IH~r han 
er alt forbi. Og piken vil for- «Tro ikke pi !UUll, herr Obcr- nC1'>t.cn sakte midt i alL bdtkot.. 
råde alt. Og Nina venter, og leutnani,) skriker dOll unge «(La meg fØrst få ta hendene ned. 
barna hul' alt vært, alene i fenl stcmnten hy~tcrisk. ('.Je~~ stoler En flokk sold.aler ('1' ikke redde 

daf,wl' _ nå kan jeg iklcc gjøre ikke pfI, noen tsjekker! ~ for en mruul. Og In me~; stI, få 
mere. Eller kMlskje. Med forsik- «Slippe ham lØS våg-cl' vi iall- lov t.il :\ si dere noe. Fra min 
tlghet og frekkhet kan man fall ikke». skriker en annen. kollega t.ruer det ingen fare. Vi 
oppnå. meget. «.Ellers hisser han feldgcndal'mc- hal' nemlig g"nU111 Lil fL gjør en 

\l"orl:....-<>. fra fon. IlL} 

2-kulle slil<e illegale hand
linger, sonl ikke engang had
de ka.raktcr av gerilja. sonl 
for eksempel Tronst ado, Sy
vcrstad~:;, Skinnarlancls, Knut 
Haukelids filtt Ilorere - kunne 
t;yskerne llled retten i ryg
r;en ha grepet slik inn 11101, 
hygdene i 'l'clClnark at stort 
blpclspille var bli1;t fØlgen og 
l,ygdene var blitt Øde ap; tom
me. Lognvikdommell er så 
forferdelip;, fordi den sk,i uler 
illegalitetens fryktelige kon
sekvenser på okkupert områ
de i fremtiden for almenhe-«Snakker DZ! tysk?» spør sLcm- rieL på ossh> GLor bue utenom Gesta.po Og' 

men fra mØl"kel. Den blonde l\an Beke holde milikrerpairuljcne. Utenfor er det ten, heIt bortsctt fra dens nc-
'<Ja. Jeg fcrstår ikke, mine hE'ndcllc oppo longer. Fingrene en kasse nled like L aven Gcsta- gligering' a i.r klart nØdverge. 

herrer, Jeg Cl' Jo f.ra - byens be- sit.rer og skuldrene brenner av pokommissær. Han har forgiftet. 
gravelscsbyru!» t.:retLhet. Bare utydelig hører han seg selv og hele familien sin». 

«Hva var det for slags saker solda.tcl1Je mumle. Hvis. man var «Tullprat» ler en hånlig. 
De bragte hit?» uL,sovct - men med tyve s01- «Fordi en del av Gest.apo 

«Saker? Lik var det, naturlig ~ dater var det jo likevel intet I fremdeles va·r i Prag var det til-
vis.~· I å stille opp. Richa.rd vil nat;.w·lig- rådelig' å fjerne Ukene fra leilig-

~<Hvilkc lik?,) vis ikke si fl~a til noen og ikke heLen. Fra våri standp-unkt, me-
«Hva mener De?" hente hjelp, for l1an har sikkert Forts. side 6 

«Tyske eller t.sjekkiske lik?» 
«For nwg er det 'Cille lik som 

deL andre.» 
«Til it være en l.sjekker , snakket" 

fyren lnistcnkclig godt tysk», 
1consLntercl' en borte fra mØrket. 

«Jeg bodde lenge i Berlin.» 
«Det er mindre vikt.ig nå», sic-r 

den første stclmne. «Kun De si 
oss om at alt er l'olig ute, det 

(~Visselig cr deL rolig ut.e, det 
Cl' jo tC'mmclig scnt. alt.» 

(~De forstår utmerket godt. hva. 
jeg mener, mann! De kan snakke 
apent med oss, vi er soldatC'r 
som er kommet. bori fra av
delingen. Se selv!» 

Påny krøp det kalde, blå lYD 
omkring. Denne gang over mcn
nene, Utelukkende IsoldaLuni
former, men neppe noen distink
::,joner mere. Ansikt.ene er hule og 
øynene treLte. 

(Vi er jn~cn desc-rt0rcn', skri-

FOLK OG LAND 

For noen år siden drepte 
noen innfØdte den britiske 
hØykommissær, Sir Henry 
Gurney. Britene utslettet 18 
byer og landsbyer i Malaya 
hvor det bodde 10000 men-

d sin rettSbelæring 11 tta1l4 
fung. lagmann BÆRØT': bl. a . 
at det ikke er noe lloldepunlct 
for at Johans eller Torgeir 
skulle være Sl.rafferetslig util
regnelige. 

Til delte svarer Jollans 
Log-nvik efter dOl11sa v.sigelsen 
ifØlge referatet: De mener ,i el': 
er Jrlar nok !.il it la straffen 
for drap, men allikevel er jeg 
ikke klar så jeg 111<1 si kres. 
Det synes jeg 111i.1 v;);rc cn 
selvmotsigelse. 

«NØdverge forutsetter et an
grep og angrepet 111:1 være 
rettsstridig - a v en slik art 
at en ikke pUkler å finne seg 
i det. Kommer angrepet fra 
en lovlig myndighet er de) 
ikke rettsstridig. Angrepet pa 
Torgeir da han ble bortfØrt. 
var ikke rettsstridig. De mili
tære norske styrker var be
rettiget til a ta llazilensl11an
nen tilfangc når han hadde 
oppfØrt seg slik at han ble en 
fare for dem». 

«Neste spØrsmiil blir hvor 
meget Johans skjØnte ay 
dette. SkjØnte han det var 
frihetskjempere som hadde 
bortfØrt broren - kan han 
il,ke påberope seg nØdverge. 
Lagretten lUå. her overveie 
sansynligheten av Oln han ik
ke hadde noe kjennskap til 
hjemmefront og hjemme
styrker. Han levet i et NS
miljØ, men en må ta i betrakt
ning at delte foregikk bare 
Lo manecler fØr krigens opp
hØr. (Det foregikk 11(3 1944. 
AL.s bemerkning). Det var 
vel iklw da mange som ikke 
hadde rede på. hjemmestyr
kene. Det. kan også nevnes at 
Haaland iklee ligger langt rr .. 
Rjukan, hvor vi har hatt no
en av de mest kjente sabo
tasjehandlinger - av folk på. 
Hardangervidda. En 111;1 og-si 
ta i betraktning at Juhans 

(Forts. ~ide B) _ 
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Dramaet o pa Syrebekkstøylen 
FOIts. Ila s,de 4 '112. 8. 1949 om beskyttelse av 

kjente Jon Landsverk, som sivile i krigstid er alt annet 
broren da var dradd avsted enl1 betryggende». 
med, og del har frcmgått av Dvl heter hen blant annet 
hans forklarini' at han vi."te videre: «Men artilckel 5, Isle I'ItOULm\1ET Mlm nE ikke passcr inn i norsk miljØ I for et honorar av 10 milli, 
al Landsvcrlc var jØssing. Jo- Ol', 2nel ledd Inneholder røl- FJ\ltGEDE Ol!: som mcd tiden kan skaffc oncr dollars. 
han~ har ngs;}, uttalt at han gende uncttagelser fra bc- Del, er ikke bare i gngland bil.de seg selv og landet. uane·· :]< 

syns jØssingene begyntc il bli skytteise : Hvis en av parten c en har fåtl et problem med de vanskeligheter'. Det er ilc- FN FORAN SAIIIIlIEN
noltsr, al!:gressive. Lagretten i konflikten har sk.ieliil~ de fargede innvandrere. Ogsil kc rart al det spesielle norske BRUDDET? 
må da danne sep,' en mening- grunn til fl anta al, en enkelt i Norge cr det. enkelte våkne negerorgan VG gnltcr en Både i England, F'rankrlke' 
0111 Johans var orientert. eller pert1Ol"1 som er beskyttet av sonl ser hvor det bærer hen skvett og sier at «Norges a11- og Belgia Cl' indignrtsjonen 
om han var så utenfor som denne konvensjon, lned rette op; som våger a si frn.. selv om tid våkne og gode sosiale sanl- over FN-politil\:ken i E:.ongo 
han vil være». er mistenkt for på dens om- det i dagens Norge er en viUighe. får et sJag i ansiktet stor og alminnelig og del. 

«Ilvis .Johans lrodde broren r'i.de il drive virksomhet som dØdssynd :j tre frem til for- av politimester-hånd». samme gjelder i Tyskland, 
va.r borlfflrt urettmessig kom- er til skade for slatens sval' ror v,h' egen rase midt i * selvom landet ikke er med-
mer spØrsmålet om innhildt sikkerhet, eller hvis de~ blir all negcrforherllgelsen. Del UPNSKET lom. Således har forbunds-
(putativtl llØdv~rgc. IIvis han bevist at denne person virke, gilr jo nesten ikke en dag gl amerikansk flåtebesØk i dagens presiclenl Oet'sten
trodde an9,TCpet var rettssLri- Hg driver slik virksol1l11et - uLen at en i norsk fjernsyn Guinea for noen tid siden lnaier i en kringkastingslalc 
dig siGd denne fcilLagel.se il<- l<a.n nevnte person ikke pil- present.erer en «amerikansk' måtte avbrytes fØr tiden. erklært at hendelsene i Kon
ke bebreidet..; ha111». S,lvidt berope sig' de rcltigheicr og sanger eller sangerinne, .saIH Myndighetene oppfordret dl~ ga har satt en strel( over for
lagnutnn BærØer; bclæril1~ av fordeler S0111 denne Iconven- pussig nol{ alle &011"1 '3n Cl" anlCrikanskc krigsskib til ii llåpningene 0111 at det er rilc
lagretten ifØlge Varden, sonl sjon rJI', hvis det ville være negere. JVlen tilbake til dell dra avgårde slraks fordi 111fl- tig å bygge videre på FN sonl 
UlA sies å ha gjort. en retts-Il il sl{adc for sl,a1.,en5 sil;:kcr-' anneu side av problenlet. Po- l'inesoldalcne «oppfØrte seg internasjonal freclsfaktor. Det 
l1isLorir;k innc;aV,; ved å ltol1-! het om de ble utøvet i for- litiulcster Erik. Håvic i Dranl- flom Dnl de var i ct erobret (tl' son) gU;;:l{ har H;:){".e bare 
.sr.rvere herr BzprrJPs kOlnplc11c i hold Ul haup. 111cn har i Politienlbcdsrnen- land>'. Sonl en forstår pqiver bragt FN i alvorlige vanskc-
dc,"loricnfcring på cl vescntJig i llenes Blad skrr-vct. en artik- de nye koloniherrer seg aJ.1e- lighclpr, 58, han, men og.';.'\ 
pnnkL .]n[~' undLar da herr "Hvis cn person smn ('l' hc- keI hvor hUll ber 111yndighc- J'cdr efLcl' at Europa har fØrt t.il en tillitskrise S0111 
LagnuUll1CllS Rbte bcnlcrknill- <:hyU,et vCfl denne knllvmlsjOJl l.c'ne se lilt n:=ernlere p:"'t pro- t.rukket seg tilba.ke ~ vcscnL- truer lned å undergrave dens 
ger mn ~Tohalls LOgllViks ~·inl1- bUr gTCl>ct på oklulJlCrt 0111- blenlet. Dled norsk adopsjon lig ptl grunn av amerikanslc Hl1l0riLet. Det er bare her 
bildt.e') n~idverg-cret.l! Logn- r~ldc sonl spion eller sahotØr av fargede barn. «SpØrsmålet press. lljC1111llC i Norge tillit.en lil 
vlksakcil er aLtcr et. i r;retiw- cilcr fordi han selv Cl" er», sier hun (;0111 norske *- dette internasjonale krigs-
oppgjØrel» klar!. ek5Clnl1cl p;l r.jrnstand fm' en berettiget myndigheter vil gå inn for a N"JET instrUl1"1Cllt under ledelse av 
al. de lilt.alle 'il.od fast plantet. mistanl.e om f, !lrive virl,- :;Impc et problem vi il<kc fØr I Den omstridte Molotov har I en . farget generalscl<ret.ær 
p:i lovens grunu, mens dom- ~;'mnll('t som er til skade for har halt, ved tl nlcdvirke til a avsl;lU. el. Lilbud .f.rc~ (It ~:nlcrl- l1lcd en rekke ditLo hlClP.crc 
nlCrncs dØlnnlckraIt var ]am-) {'kkupasjonSJll~ktcns sikkcl~- fØre inn i landet. mennesker kan,sl;:: forlag 0111 a sknvc en __ alle åpne eller fordekte 
11let aven i de dager nesten het, kan ("11 slik person. hVIS 80111 ikke hØrer hjenlIYle og bok 0111 sovjetpronlinensen kOlnn1unistcr - cr slor og 
ppic1clnisk ul)c'.'isslll('t --- far militære siJ,>k('rhct."hr,.~nsyn rorende. Salig'c er de enfold i-

vi håpe -- om sikker rett og ".bsolut krever det. fratas de, S IT7T HEN· DER :;e! 
;..,a}(CllPS beviBli~·e sanlmell I rcUigh'ctcr til forbinnclsc L l.~ * 
henft I fiJrd Olnverdcllcn, S0]11 denne ANTI.T0IHSK PltOIJt'\GANDJ\ 

D~t kan iltke være to I konvensjon forcsluiver». (Forts. Ira ,Side 5) I r~lcko, Tunis, Irak, India, Un- l TYRKIA ' 
mYllfligheter !.å ol<lmpe1't , .. .- nazia IIerzlia l Jaffa-Tel- gurn, Homanla, Polen og a.n- Den tyrkiske antisemit Cc-
Oa ka))jtulcrt) olnrådc. I En lang. lekke fremst~l- Aviv i gode [eIn Ilr til jeg var nesteds fra, sonl ble lokket. vat RUat Atilhan har p;\ny 
D I l '· l' h t enue nOldmenn (18,]) tvve. Gymnazia .\lcrzlia var til it Komme til Israel for 11. angrepet jØdedommen i ell. 

en ov 'ge mynt Ig eid ·te 15 1 1940 efter " 
har okkupasjollsmal<ten. D31a ~al . . . planteskolen hvor jØdisk po- utvikle de tomme rum som bok. Han hevder at jØdene Cl' 
B' ri It, d tt _ splengnmgen av Lysaker- liUsk nasjonalisme ble gjen- oppstod efter de utflyttede mul1amcd:l.1lernes verste fi-

ærpc ((g ent e,~ e c .og Inc uroen __ på det Dlest inl1-
gen annen norsk rett.1 denne lrengende mot sabolasje- fØdt efter at dens stifter, arabere. ende og oppfordrer allc mu-· 
s:,k~n, var som man VII se det I handlinger : «Slike handlin- Theodor Herzl var dØd. En av De fleste israelere ofre for lmmedanere til hellig krig' 
l'lktlgc allerede konstatert av I g.CI' vil _ uten å gagne fedre- mine klassekamerater der var mot jØdene. I den tyrkiske 
en norsk lagmannsrett. Sabo- I" d t k k ts I.l. Moshe Sharett, som senere nasjonalisme. presse har det ellers kommet 
t;,s.iehandlinge~ Cl' ikk" kri/:.; 1~~O~k:'i:'~en- fo~l1l:;'e ual:or~ blc Israels fØrsteminister un- Jeg refererer ikke til viten- tiJorde skape prolest.er mot 
For~lcdtc Cl' Ilckc soldater. Iir,r.to far~n. Det er imicllcr- der Ben Onrions kortvarige skapsmennene, kunstnerne, boken. * 
O/:sa. !lel.mc lære at en .\en~- . tid klart al. begår man slilce "fratreden i 1954. skribenlene, musikerne, far-
mann I'" okkupcrt tcr1'1torI-: llanrl!i.n~er _ s" vet man Vi, de fØrste kandidaler fra m8rne og gamle kooperative HET ORRUl'EltTE 
UI~' ikke h~r IHHIvergerelt. for hva man utsetter seg og jØdisk politisk nasjonalismes kolonister og arbeidere som TYSRLAND 
fnhet og hv! Og heller Ikke I Ik t r «hellige tempel» ble innviet kom til Palestina med en 16 ill' efter at ln'igen slultet 
hans bror. . o c or. og «ordinert» til å befri vårt filosofi bygget pil moralske er det fremdeles ea. 17000· 

RedaklØren av Rjukan ,,]'Ødisk h]'emland» for enhver prinsipper og sosial-Økono-D bl l Jø B ga tyskere i de alliertes tjeneste, 
Geneve-konvensjonen til·, ag ae, rgen ergo, pris og gjøre Palestina «goyim miske idealer, inspirert ved nærmere bestemt hos de alli-

leggcl' saboterer og spioner renslige referater av Logn- rein» (Fri for ikke-jØder, ara- lesningen av våre profeter og erte stridskrefter i Bundes-
si ,langt fra. noen myndighet viksaken og skrev mot uret- bere). av lØftet oni den moderne 

tIT' tt o fr n republikken. Og i østsonen Cl'· 
på okkul.ert område som d,," en. . an m" "ga a Sl - Jeg vet hva jeg snakker om opplysnings æra. Disse folk det. vel ikke bedre. 
tvertimot gjentar mHler ok- Ungen. Han skriver i et brev: for jeg har fulgt min _gjengs" er ofre for et ærgjerrig, mlli
ku"asjonen a,' Norg·c gjel- -Eg vart opprØrd over den gjerninger i alle disse år. Det. tært;, nasjonalistisk lederskap 
dellde rett or,- konvensjonens domen ved lagretten! Rau- tok nleg imidlertid en leve- som bare anerkjenner dets 
ncdenstående bestemmelse Iland. og serleg sett pa bak- lid il kle av meg den primi- egcn sacra. egoismo, som pro
burde stå mcrI i1dskrHt for grunn av del som hende tive, skadelige filosofien til fessor Martin Buber ved 
det norske folk som er blitt mecl far Dykkar, og bror sinnsyk <jØdisk» nasjonalis- Hebraisk Universitet. tilhen
ført hak lyset, blant annet j Dykkar. Eg var i fylgje med me, som jeg ser som en ner- ger av dr. Judah Magnes for
Lognvik!lommen O/: sabotør- Johans Lognvik -- i same vØs form av kollektiv egoisme. mulerer det. 
forherligelsen av Rnut Hau- bilen all og fram fleire Denne nasjonalisme betrakter Massene i Israel som ær
kelids stupi!le sprengning av gonger millom Rjukan og seg selv som det hØyeste, som Iig tror på demokrati er fra 
Jlydrofergen, hvor det. til Rauland medan «retten» sto lI,ke skylder noen noe, men begynnelsen av deres stat 
ingen nytte r,-ikk minst 14 på og eg trur eg lcjenner som verden Skylder alt. blitt overmannet av Ben Gu
helt uskyldige norske mcn- han betre enn dei f1est.e av Bare en tanke fØr jeg kas- rion og hans nasjonlLlist
neskcrs liv. Jeg- ska] kOlume dei SOln d0mde han. Eg trur Ler raeg ul, i historiell UlIl «La- coteri. De har fremdeles 
mer inn }).I. disse ting- i en Emaut,L det er l11ange i lag- von-affæren» i lDG4 og de ef~ igjen å lære vår fnndan1cn
femte og avsluttende artik- retten som er meir normale. terfØlgende og derav fØlgende tale amerikanske politiske 
keI. [;jØlve kjennelsen Jean eg gjernin[:(er lil de militaristiske filosofi om il "kaste slynglene 

heller ikk,ie skyna noko av .. ledere av Ismel. Jeg snakker I ul» ved umanipulerte valg. 
PiL vegne av "Norsk Sam- Del V'U' ikkje grunnlag for. il<kc om de hårdt arbeidende De har fremdeles tilbake å 

band av politiske' fungel"', rplleLse etter mi meining-. foll, i Israel, som av egen finne ut at (let ikke finnes 
sendte viseformannen dCll- Kanskje veks det upp cn drift. kom for il. bo og arbeide uundværlige menn i politIk
gang, overrettssalcfØrcr Axellscland som tek seg' av det!.c'. i gal11le Palestina og scnere i kell. og at det ingen plass er 
iHi<ldcUhon den 3. mars 1952 (Fremsllllingen avslu!.tes i Israel. på basis av sosial rett- for hemmelige, mililærklik-
et brev li! Stortinget om at en 5. artlkkcl). [('rcl og fair play. Heller ikke ker i et demokrati. 
«dell fonn konvcllsjon(~ll' av i ALEXANDER LANGE. L('ul:;:cr jeg pfl jØdene Ira Ma- (Portsettes) 

'FOLK OG LAND 
Kicrsch9wsgt.. 5. OrJ.o 
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t In artikkelserie :av Alexander Lange! SIEGFRIED: 

Dramaet på Syrebekkstøylen Det Ilye Waffelll SS? 
feilaktige dommer for «drap» 

Bøker og betraktninger omkring de franske fallskjermsoldater 

som må revideres J('aJl IAlrtCUllU: ')'(lp/e \ 
skallser. IJrc1!crs For/oy. 

v. 
vm) J)EN um~n;NKSOMl\m n:mTF\lltELSE AV LENS
MANN J,()(lNVII{ LAMMET SAlm'l'on.~-NE SIN ILLEGALE 
vm.I{SOl\1HET! KNUT IIAUI'E.UlI TAlt l-'AItVEL MED 

Ih'givt.'olH'lt'IW frt'lUOV{~r i 
og omkring Algl'rit, kall l"Ulll
IHl' til il. \'irlu~ 1)('s\('lllnH~Il{h' 
pri yprdt'llslIlviklingen, og {h~r
for ('I' <lpl da også av sil stor 
1H'lydning il prove il selle :-I.t'g 
inn i hva del er SOIll ~k.ier der, 
og hvilke krener som er i 

SABOTASJEN 

virksomhel. 
1)cll algir:-.;kc opprørslwve

geIst' v('1 vi slort selt hva slår 
1"01'. Dl'l el' dpll. salllmc und(',,
lige hlanding ~;v farget na:-ljo
nalisllle og kOnl1nllllisllll~ SOllI 
vi moler overnll (~n('rs i yer
dell hvor dl' kOllllllunisli~ke 
agPIl\pl" hal" drpv(·t sill :spill. 
Lkt er denne den fargede v<,r
dells oppror 11101 Vestens le
delse og livssyn, og vi kan 
kanskjp ogs,l si kultur, som I 
USA av prorillhegjær og av 

Fra Gard."jord fRauland 

I Il i l Hlrt'vprd i ghelskOill pkkser 
11:11' Ul1d('J'slolkl, og ~()1l1 Sov
jPIs:lI11VddPl og Kina har pus
lei til llH'd (h·l IT~lllla,l at d,' 
gande kolollisalufunu, som 
rikligllok bygget pil en ]{rass 
k:lpil;disllI(" JlU'Il SOIll dog var 

må ikke glt'll\llll's al det 
er .Iohans LOUlIvik ~Olll PI" ho
vedpersonen i drnllHH't P~l Sy
rchckkstøylen i Hauland. Ef
ler luin oppfatning t.~r hans 

.0pptrNlcn skjønnsom, korrekt 
-of( lapp<>r. 

Sa\}u\.""r~'l\\) Tron<;,\nd, Sy
verstad, 'Einar Skinnarland 
og Jon Lalldwcrk skadet vpd 
sin llb('h'llksOlllme kidnap
ping av h'llsmaull Torgl'ir 
Lognvik ~itl av den hriliske 
saho!ororgallisasjon SO/:: gittt· 
-oppdrag. Bortfnrdsen av ('Il 

lensmanl1 i flInksjon og \lvt'l
tige disposisjoner forte til <ll"a

mad pf\ Syn·hekksloylen. 
Dette utlns\(> påregnelige mot
tiltak fra okkupasjollsmaklpll 
hvis plikt og rdl dd Cl' ft hol
de ro og orden. Ilisse lillak 
reduserte så den illPgalc virk
somhet i HUlllal1dsllPiene og 
ellers i stroket lil dd rene ab
.sp··~ll1m. 

:fOln gir Yl ordpl lil sabo
turen Knut. IlaukcHd i hans 
hok «Del dCllHcr eIl dag»), side 
2:10 og uloyer. JIt~IT ] Iaukelitl 
begynJler IIlcd [. rortelle at 
han har tr,,[[d Einar (I':in,"' 
8kiIlIlHf[WUl) SOlll rapporle-

~ll sahnlorell (JUJlllar Sr/
wl har 0pl'sokl lensmanll 

Logllvik, slftti pblolpll i hor
del og sag l al hvis han vil hp
hol<1P live! Ill:'! han holde ".idl 
om illegal virksomhet I 1 (Epi-
50th'll virk(>r som Pil St· PIlt'. i 
d(,11 gaml(' hanwldt indimH'1' 
og hvil. Dd fn'mg}lJ" <1a ogs~n, 

av dr. l\jclsladlis hok «lljem
lllcslyrk{'llCYl, al hrilellp lllPllle 
al nOrdJlH'lllHme ikke var sær
lig ('gild lil hemmelig, illl'gal 
virksomhet på deL okkuperle 
omrrl<ll'.) 

Det slår ordrell i Ilauk"'id'; 
hok, s. 2:10, r-:jellgitt Einar 
Skinnarlunds ord til Haukelid 
OUl lensInann LOgI1Vik: 

velordnede og bod P~l fred og 
"Vd vor (J{'SIIl~leI fl sl,UIe sikIu'rhel for de innfndl(', er 

Ir(lm.~ f hlitl pr:-;!:Jt!l"1 av ("n rckl\p S:l-

For fl lItfyllt· tid:-.hilll'det :I\': kalk «ulviklillgsland». Dis"it' 

Franske jallskjcnnje-gcre i aksjon i Algerie. 

en fundam.t>nlal hl'KI"l'ps!ol"- land lllallgipr alt som ~kal til . 
virring ~il('n'r jt.g IHWIl illll- for el llludcrnc sd":::iteudiH liv ! folk. ul<lallnt~l.s-e, mateJ"ldt :ll'Inlestelse av fangne luolsLan-
skl1I1~~ linjer i .saksdokulIl\'II- ' grunnlag, slaLshYHgt'ucle e'vnt' ~ dere og sterk kOlllJll11nistisk 
lene i min l)('~idd('lse: «)lr':s- og dl'Jl vilje og arbeidsolnhd' infiltrasjon, tyder ikke bra. 
h'lI Odd Godal lil rni I. L. og SOUl har hygget EUfOP-;l opp Mt.'l) det er folkene 1':.1 den 
T.L. efh.'r '. fn'dpll)': Ilcl" i dd- gjenllom i\rhu udn'lu'. J .ikt!- anne!l ~idt'Jl ~()nl iulf.'l"l'!'st'Tcr 
le roltulld lpil Haulalld pr('s- fullt har hver ellc!ile av disse oss, dLsse SOl11 idag fortsetter 
teg:\rd) ~at t'g og Trollslad,- negcrde.spotit>r luuskcrt sonl siu og Frankrikes kamp i og 
SY'\'erstad og Bj. (~ards.ionl og, llydplllokratel" sanlIlle stCIll- for Algpric og som samtidig 
plhnlagd<, kidll:lppillgi pa Tor- IllPvl'kt i FN som for eksenl- trosSl~r genl'ral de (jaulle og 
geir." pel USAI En utvikling som hans underlig!' folge av parti

har f,-~rt t~l at denne vcrdens- politiken' og vcn"dreradikale 
orgalllsas.l0n nå holder på å hrillonalu're. Ilvorlt'des tl'nkt'r 
falle fra hverandre, noe ingen l'urolH'crlll' i Algerie, hvorle
hør grflte over slik det hele har des el" di~se rrall~ke offiserer 

Til!.al,,· lil "ank"li": 
Om lillallt'l med å horlfon> 

og drt'pe ll'ILo.,mallll Logndk pr 

lIaukplid Ilt'stell like krilisk 
som Folk oy IJ(lllcl har ,·;prl i 
di.s~(' lH'rI·tllingt'l" Olll L.k!;l: 

«Jeg likte dette li ~,c. naul.md 
Ul på grensen av mitt distrikt 
og ('n Nlnn sak ville all id føre 
til tyske undcrsøkclsl~r og me
get sladder. Men dette 

utvikld seg, og noe en lll:lttc (Forts. s. 6} 
vente når det gjelder en orga
nisasjon avlet i skam og makt
overgrep av verdenskrigens 
blodige seirh"rr"r. 

Hvorvidt et selvstendig Al
gerie har sjanser lil en Jllere 
fullverdig innsats enn neger
stall'ne vd vi ikke, men dl'1l 

k ... UUplu[tte SOlll har va.~rl bc
nyllel lovpr ikk.. d\'l hesll'. 
Grusomme Ilcdslaklninger av 
kvinller og barn. bestialsk 

fra de dramatiske begienheter i Algerte. TUl-øyre cnspan:)k kollega, den 25 år gam.le I _. 
jallskjermojfiser Ortiz. Over: de Gaulle er ute t hardt vær __ . FOLK OG LAND 
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Dramaet o pa Syn~bekkstøylen Dødsdans 1 Prag (Forts. Ira side 5) kurset hjem ~yeblikkelig. Del avstand fra landsflukt og illc_ 

.Tidlig den 12. mars meldlc ",lr l.rist ;\ målle avbryte gultas galt snikløp med disse ord; (Fort •. fra •. 4l for ville jeg gjerne __ , 
Sveinung Olsnes at Lognvil, 'rening Iiq; '(jpger elter at de «livis menneskene .Iapp et "ynene på henQ!l av opphisselse, ,Som De ønsker.» svarer inspek. 
var skutt' om natten. .Ieg fikk var Ixogyn't. ,':, sånt helvete løs igjen. så måtte Han reiser' ~cg straks. trekker terCll tørt. «Får jeg lov It J],jelpe 
øyeblikkelig kontakt til gutta og Om silllflsjqnell pi, Syre· vi holde hjemlalalet. Våre kjæ. frem en stol, slår hælene sammen Dem med klipen? De hadde efter. 
ga ordre om at alle bevegelser h"kksln\,h'll ,I" Johans LogII. reste skulle i/,ke pil nytt fylle og snakke~ '~t1lmelig høyt i en Ialt den i Deres værelse, men nato 
og operasjoner i distriktet skul_ vik kOIl'""'r i dorilpllill'~(,11 lil fenfIsler og konscntra.'joT"lei_ tjenstlig tonf: aerr politipresiden. ten er temmelig kjølig og sil har 
le innstilles, og ot ,ille som løl_ del ill""" nlllllllf'1 for!dar"r rcr,» ten har gitt meg I oppdrag å med- politipresidenten beordret meg til 
te seg truet, skulle gir hjemme_ ,"'" LalldsV('r!, for Hallkelid dele Dem at han ikke kommer å bringe den hil til Dem,. 
Ira ... Det ble meldt om tYSke hla"dl '"11",1 pil side 2:11, og Nål' .kg Ill[ har grill inll på tor å hente Dem. Herr politipresi_ Klossete som en (redukke lar 
biler pa vei vestover fra Sel. dell" Pl' slikk i slrid med se· slorsaholor,," Kllul Jjaul,dids denten har reist hjem fordi han hun seg hylle i kåpen, tar den 
jord. Gjennom varslingst.je"es. nere IJlf~r hellsiklsillessigc vil. avslandlagell fra saholasjc er ikke var frisk, Tjenestevognen vil hvile veske, åpner den og legger 
ten kunne vi følge bikne fra Ilcprov om a I Syverslad ikkc d'" for ogsil vcd dell" ""11l. være hCT om l<ort tid. l'ordi del en pengeseddel på bordet. Nervøst 
bygd til bygd .. , to mann var hadde fiill (li,lol"1I frelll; Jlf'lsvilll" å slille Logllvikdom. er så seni, skal jeg bringe Dem ser hun seg om efter en kelnet, 
kommet frem til Olsnes oJ spur- .Syverslad s((11 11/('<1 "is/oln, n1<'II"S illvalldilCI i relieff! Jeg hjem!» men inspektøren har allerede tall 
te efter Bonzo eller Knut. De i !ul/[f('I,. ska I 1111 kaslc Iysel på hans Piken må f"rst selte seg før opp pengeseddelen og går kelne. 
var trelle og slitne' og ba om å Kidnappingens k"nspkvells 111111.11", senkillg av Tinnsjofer. hun er island til å svare. Hun ren imøte. Han tar imot noen skil. 
lå sendt følgende beskjed; skildr"r lIankelid faldisk anli. geil. Del er kIHr/agl, og". ved holder hendene Ioldet i fanget for linger i vekslepenger, teller dem 

dulills og Kårc s/",tt i nalt il/q{all og beskl slik pf, side hans egne IIlsagll - al del var fl skjulc sin skjelving, og forsøker omhyggelig, overveier om han 
under trefning med lensmann :n7; en overflødig operasjon å selte den tørre tunge i Ixovegel. skal gi kelneren dem Som drikke_ 
LognviIe og' hans bror." <l en kamp viUe de dårlig or· lIlelI han gikk p,l IIgjerningen sc, Nesten alle i hotellhallen har penger, men sil hilser han bare 

Julius visste jeg vor Tronsbd yaniserte og lUe trenede hjem_ vel vi"'"<1e 0111 al den ville hørt meldingen.!"oen småler og smilende 'YIed to fingre ti! filt-
og K,lrc var Syverstad. Nil vor mes/yrker Iltvilsomt være un. koste el ukjelll alllall norske blunker ti! hverandre. Den der hatten, 30m han allerede har salt 
fa'en løs., derlegne. Dl/gdene vmc sann. uskyldige lIleluw"ker livet. kjenner vi, herr politiprcsidenlen på seg. ' 
Som vi så l den bladets nr. 'II

n
ligvis bli svid(! an. og kri_ Senkning,," kos Il'l minsl H lar dukken sin bringe hjem til «En ekto lølper Ira politiet" 

:17-l!lf)! ,ilc.'le lagll"'"llsrells· [le>" ulykker vil1c for alvor dod" 1I0rske. -- Hvordall et seg. flirer en av offiserene, 
dOIl1 bh' alori Milorg i Nm·g,· bryte inn over fjeUfolket,» I1leIllH'.,kc kall levc vid,',·c med -Når Weidennann ikke har an_ «Vet du hva?» sier hans kame_ 
kjl''''IH'ude lroppcr "'cd llIili· Iladdl' lJauke/id ('I'slallel hevissll"'l Oil' 1I0C sliklog dre bekymringer i øyeblikket, rai og springer opp, «Jeg går eiter 
I:t'r slafus. J)pllc ramler ul av sit! uflrykk «krigens ulykkl'r» ulen fl g~l i seg selv og forsøke Bllcrrcr en ved riksprotcktorntbor_ piken!» 

Ila ;d pii følgellde m,",': III ed illegalile"'"s IIlykker" lindre -- Pr meg CII g',le. det, «så behøver ikke vi å ha det. «Gjør helst iklte det for Weidcr. 
sammenstøt kunne venlcs skulle vi heli ul ha ullderskre· Niir d,'lle las frcm i Logn. Kelner, bring oss en ny runde mann er sjalu. Det kunne bli 

når som helst. Det som gjorde vl'i haflS ord. viksaken er del fordi lagmanll konjakk!» mord og drap av det... 

saken så meget mer alvorlig, hkd br"dd mol Trollslad & Uwmc gjør dell" Ilødvendig «Jeg takker Dem, herr inspck. Men offiseren, en vakker kar, 
var at de var' uten ansvarlig]c_ Co. 1lH'1l llH'd forglemmelse av ved rølgpnde hetner/min!!I'" ._. tør,» pikens stemme er høyere lyseblond og med runde kinner, 
dclse.Hvh det kom til kamp, sin for brilCI'" fon', "'" l' refcrerl iVardell 241\1 l!147 enn nødvel)"dig. Likevel hesere og er allerede utenfor på galen, 
villc tyskerne ganske sikkert skr('''k'''i~I'. slupid" o;; ullyl. som del av hans rcllslwlæring: mere usikker .• Jeg tror imidlcrlid Slephangaten er mennesketom. 
kunne gjøl'c kort prosess med ligc sabolasjehandling n,ol «Lafjretlen må her overveie <lel vil være bedre om Jeg går til_ Trass i mørkleggingen er våmat_ 
dr 'de Milorgkarene ... Rau- jernbanefergen «Hydro;; sannsynligheten av om han fots. Jeg har litt hodepine og der. ten meget lys. På fortauet på den 
le, .,ene målle unna og de forlseller hm, så; (Johans Lognvik) ikke hadde annen side smelter en Skygge hul'. 
måtte unna fort.,. Niels likk -Gjennem to ill' hadde vi slill noe kjennskap til hjemmefront SOIll var rik pil veks l. og U I. tig inn i en port. Et ellcr annet 
også beSkjed om å sende befals_ og slrevd med" ulføre vårt ''''. og hjemmestyrker., Det /can viklillgsfrellllJ,eIl(11' vilalslof. derover har forandrcl seg. Men 

'~----.~.,--~ "J" ' .. "'"1 beid 1'11 en slik måte at vi ikke også nevnes ai Halt/and iI,"e Hg. IN. ])essnlpn hle hun animer I hva? Der er jo irisør.forrelningen 
lig megpl h"yer~ cnn d,'r"s _. braglc Jare og ulykke ove,. våre ger langt fra Hjukan, hvor vi lil.:', Iygg? harde malemner og I ~~or han ofte tar m~nikyre på 
,'n[en de f,ir arbeide eller venner .. , Elhvert spOr etter oss har hatt noen av de mest kjente dnve anSlklsgyrnllashkk eller glunn av de vakre pIkene der. 
ikke.> matte bli utslettet. Alle forbin_ sabotas.iehandlinger» _ _ . anvisning, Da hun v,ir lO iu' Vinduet med de tre vokshocIer er 

Sir Cyril O.,borne ka" ild«' deIser med bygdene måtte bry. I1vis ,dlså .Johans hadde hadde kjevell nill nUfInal slil. dot som er f()randre!. Vindusrulen 
forsl" al dd k,," V'Pl'<' a,.I)I';. 'es, og det måtte gjøres renl viss l al kidnappeme var sam. ling. Ve;1 selvIrening og vilal. er overklebel med rød! papir.l!a~ 
derpolitikk ii gil inn for ell slik bord." Inc slags folk som sabolørene sloffrik nalurkost hadde hun kan tydelig lese de slørste trykk_ 
farger iIlI1VundriIl?: -- noe ~Ol1l ----- i RjllkaIlO/Tlnldet, cl (( var hans klart ~l frt i gang en tidligere linjer. Han forstår tsjekkisk for 
lIIå SYIl'" :'1><'IlI).,rl hIlriselI Nil "I' ((UIIl lI"ul,d(d hl,lI uodvel'ge lik O. sla "sel Ulvikling av den mid- han er fra Aussig. «Det lrommu. 
fIa for JlOr'J!d' og hrillsk(' ta~~ I olwf!-ilJoytnanf lian pr konl~ I Sitat fra dl'. Rjelstadlis Ire del av ansiklet, slik at den nistiske parti i CSU _ det blir ct fOf('lIill~sh:d~l:c . - .og ""Il pc· "."'1 0ppoV<'r, hpI' har ,ahol". dljPlIIllIcslyll<eIlP' side 223; Ilå var normaL J)isse og allc kroftig oppgjør med !yokerne _ 

ligp ""gu""·ul,,,· S'lIU h",. v,,'rl lil! Nil er hall kOIllIlIf'1 li! all· [{ankelid tillatelse til å utføre (Og legn på mangelfull ulvik. Skyggen løser seg ul fra veggen 
k('f OW)H. pa VISSt" eIPlldomJllt'- ~J('n lIok J1.ltl1pel avgjoreilde/ «Den 10 februar 1944 fdek andre Inisdannelsc.!-.fcnomcllcr k~mcrat timen Cl' _ 0_.') 

brukl av </e ra"g,'d", r",.."'", tlrc n-.sllflater! I/all IIl1al"r sh. en plan han selv hadde frem_ liilg' SOIl1 I'ollengcr har klarr og løper mot Wenzel"plass. 
rp 1'1'. hvi,' 1'11 l<a" hru"" "I slikl Icd"" li! 'Frl'II,lide,,", Dra,". lagt nemlig å sen1,e togfergcn! å 1")!Tigere, sl('1II1e nøyaklig <Holdt,» roper ofirseren. "Holdt, 
tit/rykk: «7'II.~ /;;col1olllisr.l HIt'U, fH. Hlai 1HG1: I «Hydro» mens denne førtel OV(~n'Ils lUl'd <JCIll SOIll var ellers skyter Jeg!» 
skrev med II<'S"'II fariseisk - _. "men spørsmillet cr bal'o tungtvann91aslen ove, Tinnsjo_ iakllall p" kallf'lJc. P,ken og POlitiinspektøren har 
taklfullher al engelskn"unH'1I om befolkningen maleler en jl- en,.. hadde tyskcrne glemt J Og nil lil konklusjonen: allerede gått ut på gaten, Omse_ 
er all for !'ill til " ulfore sldl· ICRaj kamp,. Et Okkupert folk sette vakler omboId I selve Ier- 1IVl'1Il har idagells jlrekære ren står like foran dem, Men ikke 
lf'nl arheide i sill egcl land, og kan kun fortselte fl l'jempe iIIe_ gen Denne fOIglemmelsen gJor- lallnSllllasjon ct hedre propa. lenge. Et skudd _ offiseren fal_ 
nI vi derfor 1ll"lIe ha dL,s!' galt, men spørsmMet blir om et de dot mulrg for Knut Haultc_ gandaslofr CUIl dellc, SOlli ler langsomt på kne, så slIur han 
falli;.;e ilJlllligraulcr lil il ulfo· lile folk vil overleve en slik Ird, Knut LIer.lJansen fra MiI- oVf'lIikjøpct illnclrærcr en seg og slår bakhodet i b"oleggin. 
re de "ue jobhellc for oss, l,,,ml>. Hvis ln-ig l<ammer s" org og R.olf Sør/ie, lederen for meklig appell lil dcn menne. gen, 
Virke. ,. 1I1sokl hjerl"', be· bør løsningen v;ere at SOld~lcr bcdriftsorganisasjonelI (B-org) skelige forfengelighel 'I Enll Inspektøren gripcr sin ledsager. 
k.i,·nnc;',,, fra ell lil",ral /ilt· SDarer sivilbefolkningen for på Rjukon, - il lure seg ombord Om v;lre ranmpesialister og ske i armen og trekker henne med 

hClsforkj('lIIpe~;!, ~~~:e'l ~~;~e:: ~t~i~Cv~;~ ~:;~::~~~4 l~~el~,~~ri,~g~' sp:!:ng;~~:;':;:~ ~::;~S~~~~~:::;~~~I~;i :i";;:'o~pd::~ ;:g~~~~~a,~~,c~,P~/~~':o;~tS\~;~å~ 
Også delle Englands pro· ler han den illegale elcndi,ghcl ~er I. fergen. snm sank ul.c pir slerkerc propaganda for hedre iør __ ,> 

[,!em cr fOJ'\)vrig ('Il av d" fa· "lilc -Vi snaklwt ort.c om hvor_ lmns./øen neste formiddag .. " "osi vaner, SOlli de alt"r og al.. !Jak dem blir del skreket og 
rer Norge sl:'r overl'or, dels pil lor det var nødvendig " kjempe Det v,lkle stor sorg ilt 14 nor. I" .. J", .. /all forsit, al de ikke plystret. Derover løper mannen 
,1'111111 d('l kOllslalIll' Ill· Ira utlandet og leve i vårt egel ske mistet. livet ved denne an_ har lIo('n r ro pr, ___ kIllInc hen. tilbake og smeller inn iPalais 
randri. "re" SOlli gjør seg land "'m fredløse." Haukelid lar lednIng. Det l,aslet skygge over l" seg eklc inspirasjon fr" dis. Lueerna-passasjen. '. 

:jeldellde i de overbefolkede operas./onw., se katlefol',-iøkellc I il POllt'ngor 'Hurtig inn i bilen,» pEser in-
'argede land -- summe press Israel (Forlsel Les). ~)g Simollsen, ~OIl1 lJa~rcr i seg, s.rx:kiøren og Iwstcr piken inn som 
0111 i sill lid forle I il de slol'c Il,k" hare 1I(lllJrc/I" CflCT! los- en pakke. Bilen b,erer politipre_ 
olkf'vanol'inger, llWll i særlig Ef ninrJ p(l (1lli~ lallll/Jl'obh'lller sidentens vimpel. En Iy.sk mili-
rad nå i fOl'binddse llI"d be· (Forts. fra •. 4) apropos il~kli;siIJC [wllmilclI, llZ<'n oy: lærpatrulje, fire eller fem mann, 
Ir"belselle pt, " drive Norge hebraisk, dagsavi, Israpl, Forts. Ira s, 2 sa pa 1'11 serie afldrt, proMellu'r iler forbi bilen _ «1,. oss slippe 

:"~I':II:;l S{~;~~I\~;::~:::~:~e~)h"n:I(~;: ~,ll)III"IIl('111 Il. ,:[alillal' I \)(i I III Vi kOllllll er S<l lil slllil lil ;~~::;d,;'i:(~:~r:~. j~;~~:~(lf!!I(;\,'~'("I',J"rl)rOo!: f~;;~~;:'e:'Ii,~~~esi~:I~'~n~~,ri~:; 
ElIglaIld hvis forhandlings. 1(" (' 1': ".>l' slor "'Ill SIII(T· I'ollf'ngers lIlllyIling av pks· l>/clIIer all relativ/ nt,l dalo, allerede sett vimpelen og løper V1-

"111Illlag Cl' 'l skarre snJnvt'l_ I~II og sjokkel vcd ofkllllig. jJcri""'lIlreslillaICIH" for silll' dere. 
g.l0,.C'IM'fI (:1\1 1.HVOfl-:lf'/';pl'l'lI) p'ISi('IlI' Il l l J 

'!alldpllC like n~lIigheler j JG1Jl VWI'(" .... il hr-il' avslorill
ff

(,1l J (. r Cl'. '-'lr s ~a ),lI'(' II"('k_ 
'l samarheidende Europa, f ' h "" ralll <'I (' {s('mp'" hiaIll d" 
[Ill hensiktrIl være å velle ore;.pi Jl;'l., i ,'m.'nh'leshpl fordi mangp. Det (',. kl:11'[ hcJyst V(ld 

d('ll ov('r,..,joisl.;:(· I)['P!-;s(' ."Ill<! 1'1 r I l" l' e ' )en av de byrder det jRke () og-ru J(~l': '..11 r,-ars pike V[II' 
. vil hli °PI)1l1l'rk:-'OI11 1>[1 d, ell,» "11"'( I . r aklpl" tt hære over lJå dC'1 h ~ yall,sIf(' av ('11 slerkf 

La oss ogs;'i «hli 01)IHll(,l'k~ fr II I e I I J' lropa EngJand i ,sin lill 1'01'- < llS ~H\II( (~ lIJl( pr qeve. Ulen 
ule? ,<.;onlJllP». Iloen k,i<'v('orlopedisk bphand-

(Fortsettes). lillg hle hUll sall pil lIalurkosi 

Kilde: !i'. M. Pottenger og D. Si- Ji'ornn annen inngang til Luccr_ 
monsen i .Journal ol Laboratory napalasset ved siden av Cafe Uo
and Clinical Medicin. Vol. 25 nr. koka ved WcnzelspJass står' !cn 
6, Dec. 1939, og Journal or South tysk mi1i~rbi1. Mannen' i passa_ 
California Staf.c Dental ass, nOV, I sjen t-~r j en lelle. 
-3!), 

(Fortsettes). 
LØRDAG ~. JANUAR;~~1~96~J~---=FQ~LK~-OG---LAN---D---------
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lEn artikkelserie av Alexander Lange: 

Dramaet på Syrebekkstøylen 
Feilaktige dommer for «drap» 

som må revideres 

v. 
SENKNINGEN AV JEitNHANEFlmGEN «Il Y [) It O" SOM 
I,AGl\fANNEN 'I'RmU{Elt INN SOM FEUÆNDE MOMENT 
I LOGNVII,SAJ{ENE: JOHANS MA1"l'E VITE AT DET VAlt 
SAMME SLAGS UANTAS'I'BAml l'EHSONER. SOM 01'1'
THADTE PA SYREBEKI'ST0YLEN. 

«Hydro» med 50 mennesker Off 11 Jern ancoo(juer ombord, delvis in_ 
neholdende kalilut med 1-2 pct tungtvann senket mecl tidsinnstilt 
br 

' ~ på Tinnsjoen lJå det d!lpcste mellom Rusgrend 0(/ JJllsncs 

1944 - lJla1llagt av }(nnl IIaulc.ciifl, ut/m't av /Jam, Odd Spr-
lie Of! Knut Lier-IIan8c7t. Blandt de rc(idcrle vrir Arvid F'iadmoc, 
som. nu dirigr.rcr «(Don Juan» og nnivcrsilclslclclor Bjarne Berulf
sen, Ca, 18 omkomne, hvorav flen: barn. 

Er atolnprøvenc utryddelseskrig 
Dlot de nordiske folk? 

Fantastisk, men ikke utrolig påstand av vitenskapsmann 

l det tyske tidsskrift «(Suchlichtw 
finner vi (ljengitt en samlale som 
en av tidsskriftets venner har hatt 
med en vitenskapsmann som nyter 
internasjonal ancrkjennel::..e som. 
sovjetkjcnner. Han er kommet til 
den forferdende slutning at de 
(J,ngivelifle «at01nprøver» ikke er 
forsøk, men vel planlagte k7'igs
handlinger {lans mistanke høres 
i første ØYeblikk fantastisk ut. 
sier tid..<1skri/tct, men den hviler 
1Hl pulUe!ige informasjoner, For 
egen eld vil vi fOJjc til af: del ogsd 
drives atomfol"spk borte i U SA og 
at det nwligcns kan være en 
sal1tmellheng her ut O1;cr ele fron· 
ter man vanligvis forestiller seg. 
Iallfall er den gjengitte samtalc 
av interesse for den som letcr et~ 
ter de virkelige triidtrelckere. per
sonene bakom det som skjer. Vi 
gjengir den derfor her i over
settelse: 

q Herr doktor! Tillater De 
noen spØrsmål i tilknytning 
til det område som Deres 
livsverk er viet. Hvorledes 
bedØmmer De på grunnlag av 
Deres informaSjoner de sov
jetiske atomprØver?» 

«Det dreier seg ved disse 
F t f 3 Man må holde seg for øye kjerneVåpen som er bragt til 

or s. ra nr.. t f ' kk t tenning på europeisk grunn . . . 
a de alne pa Syrcbe s øy- 0l k " Er" det nocn som trekker l trc1dene bak dc røde tsarer, Sov;ee-

Når en slik fremstilling len, 'frons tad og Syverstad, 1 ( c lenger om prøver. VI samveldet også? 
·efterpå skrives om en bevisst er delaktige I Rjukansabota- har her å gjøre med gjen- 1I'ir~'. 
eller ubevisst rettsllg og fak- sjen. Knut Haukelid forteller nomfØringen aven plan, hvis K . 
tlsk fortrengning av det for' om Syverstad at denne tok forberedelse efter hva vi an- veldets fØrerskIkt seg for en I aVledningsmanøvre. å Istem
lagmannsretten foreliggende seg meget nær av senk-/ tar begynte med et møte på I ny slags biologisk krig, som me et takkn:mllg JUbelskrik 
grunnlag, for av politiske. E" Ski l d transuralsk grunn i året 1951 skulle fØres ill fullstendig når en sovJettfunksjonær .1 lungen, t lnar nnar an I ' l' . . 
grunner å ramme brØdrene (Forts. side 8) altså for over 10 år siden. "mmeise av motstanden hos Berllll Imellom Ikke argu-
Lognvik _. så må man stadig Dengang bestemte Sovjetsam- den fri verden uten krlgser- menterer med masklnplsto-
holde seg for øye den' for- klærlng og uten hensyn til len. Mr. Hunter, sjefen for 
dØmmende psykose som den- folkene innen det sovjetiske den indre sikkerhet i USA 
gang bestemte dØmmende maktområde. kalte I senatet denne krets 
personer, som Ingen innsats, Det ville være en feiltagelse for Sovjets pållkligste h]el-
kanskje, hadde gjort for sitt av Vesten i denne forbindelse pere. Også i denne formel 
land da det knep? å tale om en <utpresning •. ligger det en feiltagelse. 

I dag er det således lett it Det dreier seg for den sov- Disse gentlemen er ikke 
fa øye på at dommen bygger jettgruppe som er komme!. bare hjelpere, men medlem-
på uriktige vitneprov fra til makten ikke lenger om mer av den handlende sov-
minst to, og «teorieo fra en erobring av landområder jettiske gruppe, hvis mål er 
so"'" 'elv hadde forsvar behov, eller posisjoner. Selvsagt er en raseødeleggelseskamp som 
P 'ullmektlg Christian den til enhver tid rede til å verden ikke har sett maken 
O." <', på politiSk sympati og innkassere disse samtidig til.» (Fort •. ,,/ae 1) 
antipati, og blant annet på en som en bifortjeneste av 
eiendommelig rettsbelæring Vestens nervesammenLlrudd 
av lagmannen, B æ l' ø c, hvor om ikke annet så fordi Slik~ 
han hevder blimt andre gale il'ekle på Sjakkbrettet I den 
ting - som man vil ha sett offisielle verdenspolitikk er 

.Tohans L og n v i k måt- glimrende til å Skjule den te . at han forgrep seg p" 
slike uantastbare som i mo- egenLlige målsetting. Således 
derne norsk strafferett lml- Cl' den sovjettiske strategi 
les <sabotØrer» _ slik forstår ikke særlig interessant hvcr-
jeg herr lagmannen, som ken i Laos eller i Berlin. Men 
henviser til sabotasjen i de egner seg jo begge ganske 
Rj ukanområdet. Vi må derfor godt ti! å drive trelek på 
,se på denne aVSkyelige, pris- trekle-forretning på det offi-
bclØnncde udåd - den lum- sicUe plan, Ineus salntidig 
ske senkning av jernbane- femtekolonnen bringes fuUt, 
fergen «Hydro» på TinnsjØen LH innsats. 
SØndag 20. februar 1944. Det 
er nødvendig, da dommerens I 
henvisning til <bedriften» er 
dominert av glemsel for den 
avsky denne skrelckelige, u
nødvendige og ulerigerske 
handling vakte 110s jevne 
mennesker, som ikke skulle 
komme seg opp på politiske 
konjunkturer. 

Jeg mener dermed blant 
annet den pUblisisl;!ske virk
somhet til ledende USA-kret
ser, som til enhver tid er 
rede til å skjule virkningen 
av megatonnbomber og som 

. HUSK nLADPENGENE! 

LØRDAG 17. FEBRUAR 1962 

To gjenværende .:storc'J> 

FOLK OG LAND li 

Stiftelsen norsk Okkupasjonshistorie, 2014

SNO



Dramaet o pa Syrebekkstøylen 
(Forts. fra side 5) 

medvirket til affæren. Er det 
nemesis som opptrer på støy-
len? . 

Det sees av Knut H a u k e
li d's bok side 193 at han 
visste hva han innlot seg 

ugjerning på TinnsjØen noe 
som er dypt rØrende og utsier 
dommen over sabotasj en. 
Han skriver i «VARDEN> den 
25. januar 1916 side 3: 

«Til, R.JUKANSl\llOTØREN 
KNUT» 

på: Her forellgger sannelig Jeg sitter her med Rjukan 
klart forsett i straffelovs- Arbeiderblad av 20. desember 
messig henseende: 1945 foran meg og leser om 

«IngeniØrene i Rjukan ble hvordan «Knut> i artikkelen 
redde da de hØrte at det <RjukansabotØrenes egen be
dreiet seg om angrep på tran- retning>, skriver om sin <be
sportell. Den fØrste tanken som drift> - senkningen av fer
da slo Einar (Skinnariand) og gen på TinnSjØen 20. februar 
meg, var at dette kom til Il H144. Jeg mistet ved dette 
koste både menneskeliv og re- hØve en a V mine kj ære og 

finner ikke <bedriften» fullt 
~::tl~~~ :~e~~=:.» fram- så strålende SOln 

som tildeler <Knut og kom-
de herrer 

Sabotasjelederen Haukelld pan!> medaljen for vel utfØrt 
forferdes nu et øyeblikk over heltedåd. Det å miste en av 
sin egen plan om il. senke sine kjære er altid grusomt, 
fergen og lar Einar tele gra- ja så grusomt at det vel ikke 
fere tlI de britiske oppdrags- kan forståes fullt ut fØr det 
givere for norskfØdte sabo- er erfart, men den måten 
tØrer (oberst Wilson): man mister dem på spiller nå 

,Våre kontakter Rjukan me- engang også en rolle. 
ner at tysk metode er under- Jeg har til en viss grad 
legen overfor norsk swpp De hele tiden siden dette hendte, 
tviler om at resultatet IW opc- forsØkt å finne et und
rasjonen Cl' verdt repressalicr.~ skyldende moment for denne 
Her avsier Haukelid dom

men over seg selv: Senknin
gen av fergen er faglig non
sens. Men London fastholder 
utfØrelsen av hans egen plan. 
Noe av det mest makabre 
skriver han så på side 203: 

efter min mening - udåd, 
har prØvd il. tro at det måtte 
være beregnet på en annen 
mate, men at den tidsinn
stilte boml)en f. eks. måtte ha 
gått av på feil tid. Det har 
bydd meg Imot å tro at 

<Rol! (Sørlie, en hjelper) nordmenn med kalt blod kan 
hadde en god venn som skulle sende så mange uskyldige 
reise med ferja dagen efter. landsmenn I dØden uten så 
lIan ba om lov til t't. advare meget som å lØfte en finger 
ham, _ men efter nærmere for å varsko deIn, - så de 
vurdering fant vi begge ut at kunne ha sj angse til å redde 
vi Ikke turde ta risikoen. Det seg. Men etter å ha lest 
var vanskelig å vite hvor «It,iukansabotØrcnes egen be-
mange venner vennen kunne 
ha -- som var i sn.nunc situa
aJon. Jeg visste at Rolf's og 

retning», ser jeg jo at jeg har 
tatt fell, det er kynisk plan
lagt det hele. 

mine nerver ville holde, men Det var altså bare tomme 
Jeg kunne Ikke vite om frem- Iraser når det så smukt het 
mede mennesker ville ha ner- fra London og andre hold 
ver til å la a.ksjonen gå sin 
gang .• 

Her skryter Haukelid til og 
med av sine nerver når det 
gjelder å utfØre· en slik udåd. 
Gunnar Syverstad som falt 
på SyrebekkstØylen har så
vidt jeg skjØnner medvirket 
l denne Haukelid's aktivitet. 
Syverstad ba om lov til å 
varsle sin mor. Det heter 
herom hos Haukelid: 

«Syverstads grunle mor 

al. <norske liv måtte spares>? 
- Men her ble det planlagt 
at fergen skulle taes midt
sjøss, der skulle disse skån
seHØst druknes som rotter. 
Fy, fy og atter fy! 

Jeg synes jeg hØrer røster 
heve seg om at disse måtte 
ofres til fordel for de mange, 
men kom aldri å s( at det 
var uråd å få gitt et varsko! 
Det er blitt gjort l alle andre 
sabotasjetilfelle, såvidt meg 
bekjent, dette er heldigvis 
enestående i sitt slag. 

.Teg rØler meg såvisst ikke 
han på en eller annen måte kompetent til å bedØmme 
skulle holde henne hjemme denne sabot,asjehandingens 
uten å si noe.» verdi, eller dens innvirkning 

skulle reise med ferja orD 

søndagen. Jeg ba ham om at 

Karrierejegeren Haukelld 
turde ikke la moren til pro
fessor Tronstad's venn gå 
dypet med fergen 'I 

pil. krigens gang o. s. v., men 
det finnes efter min mening 
ikke undskyldnlng for at så 
mange staute norske ung-
dommer brutalt og rått 

Alminnelige mennesker for- sendes i dypet utell sjangse 
sLår idag hva klokken er sla- til redning. Hadde en av dere 
gen. LØgnen om at det store fulgt med fergen - maskert 
var så stort har hatt sin tid! eller skjUlt - og i det rette 
Det er i vårt folk et antall Øyeblikk med våpen i hånd 
tenkende mennesker som en- tvunget passasjerer og 
nu ikke har funnet hver- mannslcap i båtene, da skulle 
andre for å kaste åket av! En jeg vært villig til å se dette 
av disse ofre for den prisbe-I som en heltedåd. 
lØnnede kriminalitet skriver Jeg har lenge gått og båret 
om den dekorerte og filmede pt, dette, og kansl,j e hadde 

ltØde Ililde igjen. 
<Uforsonlig hårdltet mot alle 

fiender av den sosialistiske 
stat>, krevet den nye riksad
vokat i den tyske østsone, Jo
sef Streit. Hilde Benjamin på 
sin side forsikret riksadvoka
ten om at alle sikkerl1et8- og 
justisorganer i sonen var «i 
full beredskap>. 

* Mere Wiedergutmachlmg». 
Den zlonlstlske overkikador 

dr. Goldmann er meget for
nØyet med de samtaler han 
nylig har hatt med tyske po
litikere om die Wledergut
machung. Han hadde funnet 
megen forståelse, sa han, for 
Ønskene om å utfylle hurtigst 
mulig lukene I den eksiste
rende Wledergutmachungslov. 

* Det går fremad. 
Nehru har utstedt en for

ordning som forbyr den van
lige hilsen i India «Goddag, 
Gud være med Dem!> Ny til
tale· skal være: «Leve India.> 
Vi foreslår som tilfØyelse «det 
fredselslwnde». Ellers holder 
vi prlnslppielt på den gamle 
gode «Heil og sæl!» 

det aldri kommet frem for 
offentligheten, dersom jeg 
Ikke atter og atter blir min
net om denne skjendselsdåd, 
ved disse gjentagne avisar
tikler, og denne stadige for
herligelse av «heltene fra 
Rjukansabotasjen». Når jeg 
dagllg har for øye hva denne 
grusomme Ulykke har hatt å 
sl for hele tamIllen som mis
tet sin kjære kjekke unge 
pike på denne bestialske 
måte - da greier jeg det 
Ikke lenger, men må få lov 
til å komme med et åpent 
spØrsmål til «Knut og kom
pani»: 

Er dere svært stolte av den 
medaljen, kan dere fØle dere 
vel, når dere går l dere sel v 
og tenker på den sorg og for
tvilelse dere har bragt inn I 
mange heimer? I fredstid 
blir mord straffet med feng
sel, men i <krig> blir masse
mord belØnnet med helte
medaljer. Men husk at me
daljer har alltid en bakside! 

Pinlig feiltagelse. tydeligvis er de eneste tyske-· 
Deutsche Wocllen-Zeltung re som blir akseptert I Israel.. 

forteller at under de østlige * 
bestrebelser på å lage general I'orvrenglling av retten. 
Heusinger til «krigsforbryter> Under de såkalte Moskva
ble det begått en litt pinlig prosesser I slutten av tredve
feiltagelse. Blant dokumente- årene var Vlsjlnsklj offentlig· 
ne som skulle «bevise» IIeusln- anklager og sørget sammen 
gers skyld og som Sovjet med de såkalte retter for at· 
sendte over tlI den amerlkan-, alle de tiltalte ble dØmt over
ske regjering var det også ett ensstemmende med maktha
som ikke bar Heusingers un- verens Ønsker. EtLer krigen ble· 
del·skrlft, men derimot Vln- Vlsjinskij utenriksminister og 
cens Miillers, tidligere gene-I dØde i 1954. Nå skriver det 
raidabssjef for folkehæren i sovjetrussiske regjeringsor-
"stsonen. gan Isvestia at Vlslnskljs for-

* vrengning av sovjet.isk rett 
l'rimurerbesØk i ISl·ae!. fremdeles er en tung byrde· 

Tyske frimurere foranstal- for mange juridislee studen
ter I neste måned nok en fly- ter. Visinskij og hans feller, 
tur til Israel. Hensikten er et- som forvansket det virkelige 
ter hva «Jiidische Allgemeine> innhold av sovjetisk retts
beretter å lære landet å lcjen- pleie, forsØkte It legge et ju
ne, samt å besØke israelslee ridisk fnndament for masse
loger. De tyske frimurere er undertrykkelse og lovløshet 
blitt Invitert av den Israelske og forfalsket særlig teorien 
stormester dr. Max Scllg·- om sannheten I rettspleien,. 
mann, som I 1961 besØkte de skriver Isvestla nå.Vi tror det 
tyske loger og ogSå ble hØyt!- ikke bare var I Sovjetsamvel
delig mottatt av Bundespre- det en slik tråkket rett og 
sidellt Liibke. Særdeles inter- anstendighet under fØttene 
essant er det at frimurerne og forsØkte fl legge et juridisk 
~~~ grunnlag for overgrep og 

Dødsdans 
Forts. fra side 7 

av truten på ham. Pass deg, sa 

urett. Er Ikke bladets ord SOIll 

skreddersydde ogSå for de· 
norske Moskvaprosesser fra. 
1945 og utover? 

jeg til ham, så du Ikke blir IIggen- forretningene tar man Ikke lenger· 
de i sovesalen vår ikveld. Nå, og mot tyske penger og protektorats
der ligger han altså. De har jo penger. Bytte er parOlen nå. Øl 
ikke spist annet. enn plakatsuppe mot strømper, sukker mot så
i månedsvis i Thercsicnst.adt, det pe -:l>. 

var «Eintopfgericht» der. Det for- «Si meg, hVQl' blir" jØdene egent--
telles at SS lot putte i kjelen alt lig begravet 7» 
som jØdene fikk uLcnfra av pak- «Di~ jØder? De havner på, 
keI'. Også eskene, hyssingen og patologiske institutt ved Allge
brevene ble kokt med». meines Krankenhn.us og blir lagt 

\\Har man ~llcrede sloppet fri på. is. Angivelig skal de alle sam
JØdene I Thercsienstadt?» spØr en men senere begraves hØytidelig. 
av guLtene. Siden mandag har vi hatt over' 

«Anei da. Disse har flyktet seim LI lik her. Det var også kvln-
lnCllS de arbeIdet på marken'P. neI' blant deln. Hvis De imidlertid' 

.«At de ikke er redde for å bli vil vite mere, så sit.ter der jØder' 
knepet igjen'>. sier en annen og der bak ved stallen. De kan gi 
står på tærne for bedre It kunne Dem bedre beskjed>. 
se de døde jØder. Ialt er det seim Men inspektøren er der Ikke· 
lik. lenger. Det han ville vite vet han., 

«Hit til jernbanestasjonen kom
mer det ingen tysk patrulje. Se 

At man i natt fremdeles kan sove 
rolig i det jØdiSke gravkammer .. 

på flyktningene, jeg ansla.r Hok- ,!"-.................................. -M .. .,...,""'''''l 
ken til tituscn. Der viser nok her
rene seg helst ikke. Denne slutt-

Dere skulle QIn ikke for luer seil' vil de ikko se» 
FOLK OG LAND 

cnn en eneste jUlaften være {,Og hvorfor gil' folk jØdene så 
vitne til en mors og fars meget å. spiseh avbryter en av 
bunnlØse fortvilelse, eller sØs- pikene. 
ken og andres inderlige sorg «Ja, fØrst av medlidenhet, n10n 
over tapet av det dere bru- hovedsakelig av beregning. F'oll< 
talt senket I dypet. Kanskje tror at jØdene vil beskytte dem 
har «Knut» også en søster nå.r russerne konuller. For fUS
I. eies. Sett Dem et Øyeblikk serne, min kjære. vil forhøre alle 
i andres sted og tenk Dem Hva har du gjort under krigen? 
at det var blitt plasert en Har du holdt med tyskerne, så 
sprengbombe i baugen på blir det ikke så enkel!;. Men hvis 
den båten hun intetanende en jØde vil vitne at en - _» 
satt. ombord i, på vei til sin 
post, sin daglige kamp for 
tilværelsen. - PrØv, og De 
vil finne at det er temmelig 
vanskelig å se noen helte
dåd i en slik handling. 

En som ilt.ke cr enig i 
Jllcdal.iclV>. 

(l'~ortscttes). 

Inspektøren banker jernbane
mannen på skuldren. «Røker De? 
Her hal' De en sigarctt.~ 

<-:Dcn kan man alltid bruke. 
Hva koster de egentlig for stykket 
nå? Ti kroner allercdc~ ikke sant? 
Jeg vet ikke hva svartebØrshand
lerne gjør med alle pengene. I 

Klerschowslft. 6. 0e.1.0 
Telefon 37 76 96 

Boks 3214 

AbolUlementsprl.ser: 
Kr. 30,_ pr. år, kr. 15,- pr. 

halvår I Skandinavia. ut
landet forøvrig: Irr. 3G,- pr. 
Itr, kr. 17,1i{) pr. halvår. I 
nøytralt olDlllag kr. 40,- pr. 

Ar, kr. 2(),- pr. h&lvår 

ArnlOnsepris : 
32 Øre pr. millimeter 

ov-cr en cq>alte. 
Bruk pootg!ronr. 16400. 

utgiver AlL Fol>" og Land 
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SIEGFRIED: .' 
.n artikkel •• ,.,. AY Alexamder Lange: 

Nok en «historiker» avslørt og dømt 
WILLIAM L. SIIIIUm nnm «fJEl' 'I'Rlm.JF. IUl{ES vm'ST OG FALl,» 

1'IWKlm1' FOR ItE'I"/'E:\' AV GEO/tGES BONN ET. 

Dramaet på Syrebekkstøylen 

William [J, Shira: 
Det tredje rikes vekst oq fall 

- Il. J. W. Cappelens P'orlag, 
Oslo. 

vise til det selv den solemske 
"domstol» kom til i Quisling
saken, nellllig, SOln det heter 
i don1111cn: «- - de luili
tære myndigheter arbeidet. 
videre 111cd de egentlige 
okkupasjonspJullcr. Det.te ar
beid ble fremmet i største 
hemmelighet, da en var 
klal' over at overraskelses
momentet var av avgjØrende 
vekt om okkupaSjonen skulle 
lykkes, silledes ble ikke CIl

gau~' Ulialtc holdt uIHh~r
n~tt.(~t. 0111 planene») cIe 
plancr al Lsit ,sOlli Shircr vet. 
ble utarbeidet. t<i ::;a.n1ri'td nlcel 

FeHaktigc dommer for «drap» 
og lovprisning av opprørende sabo
tØr-forbrytelser som må revideres 

VI. 

Respekt for sannheten er 
et menneskelig adels tegn. 
Av tidens foral,t for sann
heLen kan 111an derfor Og',Sil 

avlese dens dype forfall. 
Og om den sannhet som rår 
I vesterlandene i dag, kan 
man visselig si som Henrik 
Ibsen i «Kejscr og Galilcel"". 
«Et eneste har jeg- lært i 
Athen. Dell galllie skØuhcd 
er ikke H:cnger slqijn, og dell 
nye sandhccl i! ... kc l:.:cng·cr 
.snnel.,· 

IlEN I'IW:ilmLøNNEOlc 1·'IJ.MEOE, RGnU'lÆTT UNØO_ 
VleNIHGE UG.'EItNING I'A TJNN~.røEN, SOM SE'l"nm 
DEN 1I,;)RltIHl.E 1l0,'1 I LOGNVIK-Si\KEN IltELIEF. 

DeL er ikke mins!' Il,ir en 
lesP" {let som skrives 0111 Det 
tI" rike, SOllI fikk en Sei 

bearøvelig slutt, knust av F Gco/"uc,<; 
konkurrerende verd~nsmak- . 
ter, og Oln verdenskrigen, en 

non!l.e! S(lll.(~ (,llIsl()rikc~ 

l en,· ]Jr. plass 

(),l1i:-.ling,'! 

* lj~or IorL~aLL tl holde 0::>:-; 

l.iI denne skrivende tullball 
Brøgger, sil sier han rent 
generelt om Shirers bok at 

-<:Personl.ig 1,1'01' jeg at Shircrs 
tobillds arbeid er det yppersLe rnå trekke slike triste kon

klUSjoner som foran, fØrst og 
fremst kanskje ved lesningen 

talen av «ungrepet pa vOl'k om Det. tredje rikes 
Norge.» Riktignok erkjenner historie som t.il dags duva er 
forfatteren på seil og vis skrevet. Et. slikt verJe 

HYdrojCT(Jcn.s etterføluer «storeyut» ljå Tinnsjøen 

av i sannhet SØrgelige 
ut·, norske forleggere 
gjør i den haug av IfJgnak
tige verker som ser dagens 
lys i utlandet og som er bå
ret oppe av et sykt hat. Dis
se bØker er så rneget mere 
Ødeleggende fordi <en halv 
sannhet er farligere enn en 
hel lØgn. Den siste er let
tel'e å oppdage enn den fØr
ste, som forklær seg for " 
kunne bedra>, 

langt ute j kapitlet at vest- SOln Shirers burde bli obli-
InakLcne i like hØy grad' som gaflarisk Iesnjng {'or aUe 
tyskerne planla aksjone, mot gYInnasiaoster i dag, likegYldig 
Norge, men hele opplegget; hvilken linje de gur, og det 
er bygget på den ganlie burde også ekstemporeres i 
granunofonpJate 0111 Tysk- realskolen.» 

land som skurken og' den Del: lar seg overhodet ikke 
ene fordØmmelige og skyl- gjøre I en avisomtale il Ilev
dige. Og når 811irer beretter ne selv en liten brØkdel av 

I disse dage kan man se 
utstilt i bokhandlervinduene 
annet bind av den ameri
kanske journalist William L. 
Shirer's gigantiske historie
forfalskning <Det tredje rikes 
vekst og fall.> 

For den som har forsøkt 
å orientere seg litt på fritt 
grunnlag utenom den I 
Norge autoriserte «sannhet", 
ligger historieforfalskningen 
klar' dagen allerede ved 
et dg gjennomsyn, og 
selv jJ,ke de tilsynelatende 
overbevisende kildeangivelser 
kan gjøre en lØgn sannere. 
At den ene historieforfalsker 
anfØrer den annen som kilde 
er nat·'1l'ligvis intet bevis fOl 
rikt! ~n av det SOln an
fØres, ""'jønt de~ er et godt 
og velbrukt trick hos alle de 
flittige arbeidere I hetsens 
vingård både her hjemme og 

om (Juislillg i denne forbin- grove feil, direkte forralsk
deIse, så vet en faktisk Ikke nlnger og ondsinnede utleg-
enten en skal le eller gråte. ninger i det verk Brøgger 
Han forteller således at er så begeistret for, og det 
«samme kveld (14. desember er vel for den saks skylcl 
1939) ga Hitler OKW beskjed ingen av rette vedlwmmen_ 
vm li utaruelde utkast t1l en de som vil ta vårt ord for 
plan i samriid med Quisling,» god fisk heller. La oss da 

Det er denne versjon SOIll isteden dokumentere gjen
en av de begeistrede norske nom en rettssak som nYIlg 
anmeldere av makkverket, har vært fØrt for fransk 
Niels Chr. BrØ/:'Ker i NATIO- rett, hva denne nydelige 
NEiN gir denne l\arakter.l- ',historikeren» til Brpggcr Ol. 
stikk: «Hans omLalc av NATIONEN står for. 

Intet medlem av NaSjonal 
Samli ng har hverken l eller 
utenfor retten noensinne 
kunnet tvinr;es tl\ Il. erkjen
ne at han ved å erhverve seg 
medlemskort i et før oklm
pasjonen av JUstisdeparte_ 
lovlig gOdtatt parti _ der
med var krigsforreder ! l"or
sett og' skyld med hensyn til 
rettsstridig militær-forre_ 
dersk bistand i krig _ som 
Norge deltar I - kan med
lemsslrap i NS åpenbart 
ikke medføre i og for seg. 
Selv mentalt !orstyrrede vil 
forstå at militær forreder 
ifØlge dagJeldende para-
graf 86 I straffeloven kan 
kun den være som I krig går 
fienden militært tiIhånde, f. 
eks. ved å vise ham vel så 
han kan angripe norske 
tropper i ryggen, O.B.V. _. 

u te i den store verden. En a v 
Shirers kilder er således den 
nYlig avslØrte historiefor
fa.lsker Gl.sevlus, son1 vi 
bragte en lengere artikkel 
om i forrige nummer! 

Det er både uoverkom
melig og ugjØrlig her av 
dette verk på i alt omkring 
1200 sider å plukke frem for-
vrengninger, usannheter og 

Norge-krigen el' l\.iar, klol... Det var ingen ringere enu 
og objektiv.'> den franske diplomat og 

Det burde vel i denne for·· eksl11lnister Georges Uonllct 
bindelse være tilGl,rekkcllg it Tot'to. side 7 

Johans Lognvik var Ikke 
medlem av NS. Han opp
trådte eksemplarisk _ efter 
mitt· skjønn - på Syrebekk
stØylen i klart nødverge. I 
dag er det vel ikke et uhildet 
menneske som Cl' ! tvil om 
det. Men lagmannen blåser 
inn l lagretten en faktisk 
og juridisk - ~epcboble: 
Johans og 'forgeir Lognvik 
må ha forstått at de foran 
seg hadde sabotører, d.v.s. 
norske mili tære og uan tas t
bare myndighetspersoner _ 
av Hg'nende . type som dlike 
SOI11 senket hydro fergen ! ! 

Som man vil se manglet 
det derimot hos TInnsjøsabo_ 
tøren Knut Haukelid ikl,e 
forsett og full bevissthet om 
u-gjerninKens karakter. _ 

dag» at han er fullt klar 
over Iwllken forferdelighet 
llan beg"r. Han skriver så
ledes på side 197: 

*Eftcr il ha diskutert 
sakell frem Og' tilbake gjcn

lliOm flcr dager fant vi ut at 
den sikreste måten var il. sen
ke ferja. Tinnsjøon har en 
dyJx1e sonl går langt undOl: 

havets overflate. Den er nes
ten 400 meter dyp, Her vilJe 
djeveJskapet ligge trygt; 

«Men ville det.te la seg 
gjøre? Var det en mulighet. for 
å kunne fa lagt en ladnmg 
ombord på en sådan måt" at 
feria gikk ned? Ville det 
være mulig å bringe ladningen 
1.11 å eksplodere på det rette 
t.ldspunkt? 

<Det Cl' aUlJd hardt fl fatte 
beslut{l.ing "Om handlinger rom 
medfØrer tap av menneskeliv. 
En offiser må ofte faUe slike 
beslUtninger under krig, I en 

(Fort.. !iåe 8J 

apcn he~s. For ?SS nordnlcnn I To av lwvedpcr.'wlI(!/U? i [i]Jillet fOr vcrdmudcrigcn brøt ut: Cham

kan det kanSkJe være opp- bcrlain og ])ala~li('r. B:;1incl var utcnriksm.inistcr i Daladiers rc-
lysende nok å se litt på 0111- gjering. 

Lecleren her, sabotøren 
Knut HauI<elid demonsLrerer jl(nut 
i sin bok <Det demrer en 

Ilaukelid avslorer 
ni nf/eu sin bok 

LØRDAG 17. MARS 1962 FOLK OG LAND 
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Dramaet på Syrebekkstøylen J7~ ~ .;i( .00 ~.;;;;;:: _:::-: - -~~--::::-
IForts. fra side 5J Eydcs gate 80, Rjukan .Li:tt~aQ lweFf fra fjern Of Itar-__ __l. 

regulær IG'l[: raller ddt.c som I (17 år). ~-~. I ~ 'f - _ it 
off.m.1:. leLLere OffIseren cr en 12. Ujørg 1\1oeJi, Wådcns ~ li'1iI8. - maMiv ~ --
liten del l ct Ol gamSel t appa- gate 27, Rjukan. 
ra-to og hau.') beslutninger ha.r i 1:-1. Bjørg Nordcng, Viker-
alminnelighet bare konsckvcn- sund. 
ser for regulære soldater ener 14. Kaare Sidney RØed, 
fienden og hans follt. Her Raithclsgatc 3, Rjukan. 
skrulle det utføres en krigshand
Ung som måtte sette en del 
lncnncskers liv i fare.
rnCIIDosker som tilhørte vArt 
eget land, og som ikke var 
regulære soldater. 

«Våre kontakter pil HJukan 
var fortvilt over de ulykker 
som en ny sabotasje må.tæ 
fØre til>. 

Med rnegcu innpakning 
bekjenner altså den nu
værende obcrstlØytnant Hau
kelid, standkvarter Kongs
berg, at hans <'<krigshand
ling» er en illegal sabotasje
handling. At han tenker på 
senkning av Hydrofergen 
vekker fortvilelse hos hans 
kontakter pi, Rjukan, blant 
ingeniØrer der. Dommen for 
noe verre enn 111a.nglendp 
SkjØnnsomhet rna hel' dess
verre bli hård, det vet herr 
Haukelid selv, apenbart. 

Knut Haukelid visste at. 
senkning"en ville koste et 
ukjent antal uskyldige nor
ske mennesker livet. Side 193: 

- <Den førsto tanken oom 
slo Einar (Skillllarland) OJl: 

Dessuten omkom fire tysl<c 
soldater hvis navn ikke nev
Iles i Rjukan . Dagblad. Det 
var ifØlge bladet 29 reddede. 
Listen begynner med Gerd 
Asak, Månavegen, Rjukan, og
slutter med Alf ytterøy, 
Snipetorpgaten 35, Skien. 
Den omfatter ogsil fire tys
kere. Blant de reddede var 
vlolionisten Arvid Fladmoe, 
som nettopp nu dirigerte 
<t:Don Juan:;. i Oslo, og' uni
versitetslekor Bjarne Be
l'ulfRCn, Akersborg Terasse 
J9, Vestre Aker. Nuværende 
kapeimester og dirigent Ar
vid F'Jadmoe hadde vissLnol{ 
vært pa turne. med sin ut
sØkte, italienske Tcstatore
violin til 12.000 kroner. 
Vio.1incn gil,k ncd med 
fergen, flØt opp igjen og ble 
rcddet og han sier den ei' 
like god i dag. Pianostem
mer Jolmsen omkom. Kaba
retkunstneren og maleren 
Henry R. lIagerup ble ved et 
tilfelle ikke med fergen ulyk
kesdagen. 

mcg-, var at det.te kom til Il 
Flere av de reddede under

koste' både mcwlcskeliN og n o
- streket at HOVin-bØndene 

p.ressalier. IngoniØrene framJ)("- har stor andel i bergnings
vet også det samme>. arbeidet som resulterte i at 

Hva denne stupide og ab- såvidt mange ble reddet. 
salutt krigsuvIktige sabota- I"ergens rØrer, styrmann 
sjehandling kostet, - bort.- Sørensen, nektet å bli tatt 
sett fra varig og fundamen- opp i båt og svømte i land 
tal forvirring av rettsbegre- selv. Flere reddede kom opp 
pene, som kan fØre til vår~ til gården Perskås som Iig
folks utslettelse, hvis ma.n ger på vestsiden av Tinn
Ikke kommer" ti! sans og sjØen, og her ble de tatt godt 
samling I en eventuell ny vare på. 
besettelse - finner vi 0PP- Ekspeditør Guldahl for
skrevet i Rjukan Dagblad for teller at de han var sam
mandag 21. februar 1944: men med fikk tak i den 

OMROMNE. eneste redningsbåt som man 
overhode fikk pil vannet. Bl!-

Fortegnelse over de perso- lettØren, dekksmann Gras
nel' som med sikkerhet m,) dalen omkom, mens han 
antas å være omkommet ved prØvet il få fergens annen 
DIF «HYDRO»s forlis sØndag livbåt fri. Grasdalen ble 
den 20. februar 1944: nesten kunst mellom jern-

l. ltolf Johansen, korre- banevognenc, da fergen 
spondent, Oslo. krenget j de fa minutter rør 

" Johnscn, pianostemmer, den sank. Guldahl forteller 
Notodden. at mel1B de forsøkte å få fri 

:1. BjØrg Karlsen, UllekJo- årene og karre seg i land _. 
ster, Siden, (Hi år gru.) tok de opp Arvl<l Fladmoe, 

,t. Reidun I{arlscn~ LiUc- SOlll lå i vannet., og en tYSk 
klostel', Skien, (14 år I solclat, som også forsØkte 
gammel). f, svØmme i land. 

5. BOl'gni Gr,in'-'s, Notod- Pil ulykkesstedet er locldcL 
dell (62 år gammel). en dytJde av 440 meter, sit 

6, Ole Engebretsen, maski- l1err Knut Haukelid hadde 
nist, 1\1æl re[4net det hele ril<tig ut. _ 

7. Halvard Grusdalcn, Guldahl fremhever bondeJl 
dcl{kslnalln, Mæl på UrclaleIl, Halvor Digcruct 

S. 'Verner Anderson, Not- forn rodde så blodet, Rpranp; 
odden. fra neglene for il redde denl 

9. Ing4..~borg Andersoll, 11U5- ,s0l1l lå l vannet. Dell 80-
nlOr, Notodden. hrigc Gnnlcik jlel skflS rodde 

10, IJuni Lise i\ndcrson, 5L.rak.~ ui o~ reddet en mann 
Notodden, (3-·1 Inanet!er Gml inusats gjorde og-s,t 
ganunet). Jon Halen senior Of},' jUltiur 

11. Berit 'Vefallder, Sam I - SjØforklarin!-?n ble ac1n1i-

RYI{TER OMI{RING RAPAL- prØveserien og alle norske at Norge eller nogen Del 
I.OBESTREBELSENE. I aviser hylte i kor over denne af Riget bringes under frem-

Soldaten-Zeitung forteller umenneskelighet. Nå, da med HerredØmme eller ind-
at ifØlge seriØse meldinger USA gjør det samme er det lemmes i anden Stat, eUer at 
fra diplomatisk hold skal påfallende stille. Ja, det er nogen Del af Riget lØsrives, 
Sovjetsamveldet være rede ingen indignasjon på men- straffes med Hefte i mindst 
til il tilby Bundesrepublikl{cn neskehetens vegne bortsett S år eller med Fængsel fra 
total Innlemmclse av Vest- fra i DAGBLADET, hvor en 8 Aar indtil paa Livstid'. I 
Berlin i bundesstaLen og en lever i en annen verden. Og Eidsivating lagmannsretts 
eksterritorial korridor til vi synes det ikke tjener dom av 10. september 1945, 
Berlin med en jernbanelinje, sannhetens sak, som vår~ som ble jstadfestet av 
en bilvei og en vannvei, som blad går inn for, å underslå HØyesterett, ble blant annet 
en førstc ydelse for a bedre den uomtVistelige kj enns- henfØrt) under Straffelovens 
forholdet mellom Sovjetsam- bjerning at det var USA som paragraf 83 det forhold at 
veldet og Bundestyskland. velsignet menneskeheten Quisling føl' krigen hadde 
Dette er jo noe annet enn lucd atOlubOluben og at arbeidet for Norges inn
det for eksempel Kroll be .. dette land er det eneste treden i et storgermansk 
skyldes for å ville avtale som til dag-s dato har an- forbund under tysk ledelse.> 
med russerne. og burde l{ul1- vendt våpnet moi nlcnnes~ Innsenderen er undertegnet 
ne være et diskusjonsgrunn- 1{er. Dagens hykleri er der- «Jurist». 
lag med siktc på en endelig for bare motbydelig. 
lØsning. * OBSIIItVANT ENGELS1{-

.lA, EN KAN NOK SpømU~! MANN, 
ATOM.lONGLORENE. I DAGBLADET klipper vi I Øst-Tyskland el' levefor

President Kennedy har i denne lille innsender under 
en tale åpent innrØmmet ab Litlen "Strl. paragraf 83;,: 
prØvene med Icjernefysiske "Er det landssvik a arbeid'~ 

våpen bet.yr en langsiktig for norsk medlemsskap i 
fare for menneskeheten, Fellesmarkedet? Er straffe
men denne store forkjemper lovens paragrar 113 fremdeles 
for .FN og internasjonalisITle gjeldende? Hva mener 
hevder likevel at hensynet. HØyesterett? Straffelovens 
til USA må gå foran. Det er I paragraf 83 lyder slik: 'Den, 
nØyaktig det samme som som rettsst.ridig søger at be
Krustsjov sa da han startet virke eller at medvirke ti!, 

holdene bra og det finnes 
ingen tvangsforhOldsregler, 
hevder overborgermesteren 
i Coventry, William Callow 
i et fjernsynSintervju i den 
tyske sovjetsone. Callow kom 
rett fra Dresden hvor han 
hadde deltatt i festligheter
ne i anledning av Ødeleggel
sen av denne by og masse
mordet pa hundretusner tys
kere som allierte fJyvere 

...,......,.,....",....,. ..................... "...... ..... '-"" .............................. ""'"...."',/ ...... """"...,"'_ ................ ""'"...."',/ ...... """ ...... "'.,.....,.. deltolc i. 

nistrert n.v sorcnSkriVerful1-jDer står: Doktor Al-tur Bratul. 
mektig Kjell Sehumann-Ol- Ellers !.ulet, bare frisk avkrasset 
sen, Notodden. - emalie. 

* Trappen er st.cll og støvete. Hu-
Det må sees som et av de sot cl' urga.m.melt, her bodde en 

rØrste synlige resultater av tid oberst Reill. Fru BllimeIein 
F'OLK OG LAND's opprulllng ser seg selv sitt.c hånd i hAnd med 
av disse begivenheter Artur i ml kinolosje, pr. lerretet 
strengt bygget på de faktlslce blir spionen Reell jaget. Hun rører 
forhold _ at bladet TElLE- ved klokken, fmTæderen Rc<il fo1'-

DØLEN spØr den 24. februar 
1962 på fØrste side ved Il. N.: 
«Kan Hydroferja som sank 
pil TinnsjØen 1944 heves?> 
SpØrsmålet el' jo pinlig for de 
<nasj onale» sabotØrhelgener , 
og direktØr lIeggenhougcn ved 
H.Y;dros hovedkontor, som 
bladet antar har best kjenn
skap til spØrsmålet - svarer 
kategorisk at noen slike pla
Iler fra ·,Hydros side foreligger 
ikke. TELEDØLEN skriver at 
det skulle være «muligheler 
t.i1stede for å fa festet slepere 
ombord i ferja». - - eller 
prØve fl dra den inn p" g-run
nere vann, og så «la dykkere 
g{l ned for å hent.e de om
komne slik at de kan bli 
bcg-ruvet i hc1lif4 jord». 

(Fortsettes) 

Dødsdans 
(Forts. Ira s. 4) 

svinner og Isteden sLår det en li
ten kvhme i 'den dwllde gang. 

«Nei, min mann er ikke hjem
me. Krul jeg gl ham noen be
skjed?» 

Fru Bltimelein Cl' igjen på ga
ten aln Graben - hva nå? Hvor
hen nå? Slik er det almå. Ved 
Kru~tårllet venter folk på spor" 
Viognell. Fru BHlmolein t.rengcr 
seg i1111 nlcllom dem, hWl vil ikke 
"ære alenc. Sporvognen kjØrer. 
det Cl' blod på stigbrettet. «Nå ser 
det vakkert ut:J>, sicl· en eller an .. 
ncn som står 'Ved siden av henne 
lykkelig. «(SUg aV!$ roper kon
duk!.Ørcn. Stige av ultMt. 

Det cr Klcinseil..llcr I=ting. PfL cn 
eller annen rnåto forandret.. Det 
cr mange polit.ifolk, mange tsjck

kiskro politifolk der. Dog, de gjør 
ikke folk noe, de hindrer ikke folk 
i fL lØpe i alle retninger. FlU Blii

melcin går med, hun løper _.ikke, 
for hun har god t.id. 

Avcrtcr i «Folk Oi! Lanu» 
når de ikke bærer uniform kan u 

* 
VETF~IN~DIRBKTOREN 
ADVAItER. 
Veterinærdirektør Vollan 

uttalte i et foredrag under 
eLandbruksveka> at kommer 
Norge med i ElE'3 (Felles
markedet), vl! vårt husdyr
hygienske nivå bli nivellert 
ned til det dårligste innen
for felleSSkapets grenser, 
Snart må' vi glemme at vi 
gjennom en årrekke hal." 
vært et forbilde for de fleste 
land i arbeidet med å sanere 
husdyrSYkdommer. Det el" 
nok litt av hvert som kom
mer til å bil nivellert ned. 
her i dette land hvis de for
ente internasjonalister får 
presset oss inn i Fellesmar
kedet. 

• 
FOLK OG LAND 

KlerscllowsQ1.. 6, Oølo 
Telefon 37 76 lØ 

Boks 3214 

Abonnement6pr1øer : 

Kr. 30," pr. år, kr. 16,- pr. 

hRJ.vår I ISltandln.wlA. Ut
landet forøm&': n. 30," pr. 
år, kr. 17,60 pr. halvår. I 
nøytralt omøIs.g kr. 40,- pr. 

år, kr. :.ro,- pr. h"!vår 

nu1.11 slett ikke se Jorsk,jpll. Nede i I 
vccl Driickl boyer fru Bliimelcin ; Bergs Assuransebyrå I Annonseprlll: 
lnn i Graben. Påny luLl;cr utstil- : 32 Øre pr. mUlimeter 
Jjng~vindllcr, banker, kafeer. Og I over en spalte. 

<ler, der mi, del; være. Del cne II AI!1' I F O It SIn: It ING I Bruk pootgll'OIIl'. 1IMM. 

n~·mfl""'~ilt ved siden av tid andre. ! Arbifms gt. 1 _ Tl!. 444994 I' Ut(fiver A/L TolJr Of} l..and 
kImt tJJ og ovcrstrølt.cL med rØdt. I 1 .. ~~..øm1ØJ' ' 
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En artlkkel.erle av Alexander Lange: BEDRAGISTEDENFOR'FRED 
på Syrebekkstøylen Dramaet 

r- e il akt i g c ei o m mer for « d I" a p» 

som må rcvldclrcs 

VIL 
SkJØt en av sabotØrene Syverstad g.if~nnom hodet? 

Fra lIad(lland i U(wla1Ul 

Hermed skal slites fast at Dommen i dramaet. fra 
\.il min p,t åsLedsbefaring og SyrebekkstØylen er utvilsom L 
på avskrift. av Gaksdokumcll- - SOUl lnan vil ha sett __ 

l" etc. byggedc nndersyJkelsl> byggd opp pil en konjunktur-
dramaet på Syrcbekk"tØY- betont tilsidesettelse av 

len - er jeg blitt drevet i en kjennsgjerninger, pa en futl
fØlelse av stoffets saga-aktige damcntal ber,repsforvirring, 
storhet og en anelse om at på en undlatelse av å lese 
her foreligger to justismord sLraffeloven innenat, plt mer 
og et upåtalt opprØrende drap eller mindre uriktige vitne
på den 79-{u'ige Halvor Tar- prov og .:.:teorier», 
jeison I,ognvJk. - Ingen av Om ett v!1,ne foreligger des
brøil.rcue J,ognvjk har bedt verre· en erklæring om at 
om eller tilskyndet til dette vedkommende var «registrert 
arbeid, som jeg uanmodet tok som agent ved Referat IV N» 
faU på, beveget aven indre i (let tysl<e Sikkerhetspoliti 
impuls gjennom flere år og under Okkupasjonen. IfØlge 
som jeg ikke lengre lmnne erklæringen hadde vedkom
stå imot.- mende "utmerket forstått å 

I tidligere artikler er SØlt!. drive et dObbeltspill, som dog 
påvist hvorfor laf\mannsret- iklte var skadelig, eller bedre 
t,ens dom er gal. Det ville ha uttrykt, Ubetydelig skadeJlg 
vært et mareridt for. visse å for den tyske okkupasjons
se den fØrt opp i langsom mak!., da hans virksomhet 
kino for den internasjonale skjedde i overensstemmelse 

rnenneskerettigheL.'5domstol med IV N.» - Jeg legger dog 
sammen med andre SØrgelige ingen vekt på denne erklæ
saker fra det norske, politiske ring vis a vis andre omsten

'ttsoppgjørs forsøk på it dighcter ved Log'nvilt~om
clegge hederlige og fedre- men, som efter nutt s!<Jønn 

mndssinnede ltvalitetsnord- gJør denne klm:t mvaIld. -
menn. - nØnsvalds og Lyngs Ved eventuell gjenopptagelse 
angst og juridiske gnageres av Syrebekksaken nu, VIlle en 
uro overfor Cl.l slik eventuali-I slik utenretshg erklænng -
tet forstår jeg meget vel! skrevet aven tysker - som 

. (Foris. side 8J 

En rystende 

uten rikspol itikk 

dokumentasjon om den 

som har bragt ulykke 

amerikanske 

over Europa 
En artillltcl av Helmut 8ii'ndcnnallll i «NATION bURO}'A". 

Il. 
Heller ikke med hensyn til 

Folen kunne det være noell 
tvil lenger for Truman da 
han mottes med Stalin. I 
,Jalta hadde Roosevelt og 

I Chtnchill .son1 l~jcni nlCcl hen-
syn til dette folks fremtidige 
skj ebne stadig vcltk fOl'sØl;:t 
iallfall å bevare ansikLet. 

I begynnelsen av Juli 1(115 
var det. endelig og sluLLclig 
kommet "ti. langt at det ble 
forkynt i Moskva dannelsen 
aven polsit «nasjonalregje
ring". Det, HlllCrU{anSKe uLcn
riksdcpartemen tet, var nøye 
underrettet. om at ikke mindre 
enn JG <lV de ialt 21 nye pol-
};kc 111inisLrc var l<:.onununis
ter, og om «statspresident" 
Bierut V<lr kjent at han i ty
ve år var regnet S0111 KOlnin
tern-agent. Alt dette hindre" 
ikke clubetslucnncnc i Was
hington i ~l forsilue sin pre
sident at dannelsen av denne 
regjering var "et avgjØrende 
og positivt skritt fremover> 
(I, 717-719). Truman skyndte 
seg slik med It oppta diplO
matiske forbindelser mellom 
USA og den nye polske re
gjering, at Churchill tilogmed 
kom I en Øyeblikkelig alvor
lig vanSkelighet ved elet: Den 
i London inntil da fremdeles 
virksomme polske eksilregje
ring måtte i hui og hast opp
lØses. 'rruman tilstod tilslutt 
en utsettelse på <18 timer slik 
at Churchill Imnne treffe ele 
nØdvenclige ' dispOSisjoner 
(1,735). 
Da den amerikanske Charge 

d'affaires hos denne polslte 
eksilregj ering 5. juli erklærte 
sin misjon for endt, måtte 
han ta imot fra den hittil
værende polske utenriksmi
nist.er Tarnovski noen bitre 
sannheter, sonl også burde 
ha nådd Trumans skrivebord: 

Europas skjebne 

utarbeideele opptegnelser til 
brul< for presidenten under 
elen forestående konferanse, 
taler det amerikanske uten
rikSdepartementet helt "pen!; 
0111 at russerne ikke minst 
hadde skaffet. Polen Odcr
Neiose-linjen fordi innkorpo
reringen av et. sit stort 
tYSk område og utdrivelsen 
av «fra ca. otte til ti milli
oner tyskere efter all sann
synlighet ville tvinge den 
fremtidige polske stat til full
stendig avhengighet. Den vil 
trenge beskyttelse mot tyske 
irreclentiske krav og således 
bli en fullt utvoltsen Sovjet
satellitt". (I, 744). 

Et cvcnt.yr 50n1 Cl' 111eget 
utbredt endog idag sier at 
president Truman ganske en .. 
kelt var blitt narret i Pots-

«Efter a.t hun ha.dde lest vål- dalll med hensyn iil Odcr
note erklærte herr Tarnovski, Neisse-linjen, da det finnes to 
at den runcrikaIl<:;ke regjcrin~s elver n.v navn Nctsse. De 
forholdsregler naturliffvis ikke arncrikansl{€~ forslag for den 
var uvcnlÆt, men at han like- tysk-polske grensefastsettelse 
vel bekla.get denne n.vgjørclsc, I foruLså i virkeligheten at en 
Han .sa nit; ha.ln ikke l{unne 
forsLfi. hvorfor USA Icg SLor
brLt.arulia drev Polen i armene "
pa bolsjevikene. Den polske 
regjering i London llil.dde in
gep. illusjoner mecl hensyn til 
flovjctpolit!kkcll likcoverf,or Po
len. Den a.lUClika.nr,Kc og rIen 
britiske regjering isynlcs frem
deles it nære slike illusjoner. 
Han trodde de senere engang 
ville komme Li! fL b2klngc deL». 
<I,736). 

Man kunne Il;' deLte tids
punkt rilttignok neppe tale 
Dnl dllusjonen; fra de an

I 

l;csc(rlcs i Pot.sdam 

~tor del av Schlesien skulle 
forbli hos Tyskland. Imidler
tid hadele Stalin allerede på 
Jalta-konferansen uttrykke
lig erklært: 

«Det finnes to Ncisse-elver, dcn 
østlige' og (1('11 vestlige. Jeg" 
11'oldcr pa den vcstligc:il. (MøLc 
G/2 1915). 

Dengang forble spØrsmålet. 
formelt uavgjort, og inntil be
gynnelsen av juli 1945 kunne 
den amcrikanske rce;jering 
tilsynelatende sveVe j clen tro 
at det med hensyn til Oder
Neisse-llnjen enn u intet fak
tis!, var sitjedd. 

Man undersØkte rildlgnok 
heller il,lw og viste seg for
bauset da Stalin - knapt 
otte dager efter at han had
de besatt Thiiringen -- slapp 
lmtten ut av sekken: 7. jU!l 
meldte sendemann Murplly 
<hemmelig og med il> fra 
F'rankfurt til Washington at 
den sovJettislm marskalk Sju
kov om eftermiddagen sam-

I 
IForts. side 61 

Syrebekkstøylen 

svarlige amerikanske embets- .,. '"'""''",,, .. ,,, ..... 

menns side. De visste nøyak-I Cl"LJ."ChillS verk cr fullendt: !liks kanseliet i Berlin april 1945 
tig hva som skjedde med Po-
len! I eie i slutten av juni LØRDAG H. APRIL lli62 FOLK OG LAND 
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Dramaet på Syrebekkstøylen J7~~~ ~ *; .~= -~-: - -~ 
(Forts. 'ta side 5) t.raff på en mann inne i sko- . .Lift ad lweFt -IIVl .[;n_ 01l, 'Ji.ar- -

den er - med den rildendc gen. Da han fikk se meg ___ ,.~- . " ~ ,~ Tt - r ,y -_ _ J-
tyskerllets - ikke bil tlllagt vendte han om og satte kur- ~..~ ~ --
noen som helst betydning, len mot bygda. Jeg gjorde 
må man anta. det samme og fulgte efter :FORAN }"ELLESJ\1AltKEDET 

* ham. Da jeg kom tilbalw t1l I Larissa beleiret nylig 2000 
Det efterfØlgende Cl' ikke bygda spiste jeg middag. Ef- greske arbeidslØse arbeids .. 

hentet fra Njaalssaga, men tm'p", ringte jeg til Halvor kontoret for it få utreisetil
er avslulft av bonde Johans H,ui, Svalalit!lga p:l Hadde- lateIse til Tyskland. Arbeider. 
Lognvi!,s forklaring den 26. 'and, Rauland, for å hØre om ne kom t!l[ots fra fjellene og 
juni 1945 til politikonstabel han hadde sett noe til min overnattet i det frI. .Vi vil 
Melby: bror. Han svarte meg imio- ha arbeiele! Vi vll til Tysk-

MIn bror var lensmann i lortid at det hadde han ikke. land! >, skrek de l masse kor. 
Rauland. Cirka 14 dager fØr ,Tel; dro da avgitrde igjen Bare med nØd og neppe kun
påske ble han bortfØrt av cirka !,lol,i,en 7 og nu tal, ne gendarmene hindre de ar
uk.lente menn. Jeg fikk rede ieg med meg min brors re. beidslØse i å storme arbeids
pil. det av hans kone samme 'colver, da JOR ~yntcs det var IwnLoret. Lignende scener har 
SØndag formiddag, da eIe var p:tfaIlcnde at han var blit~ utspilt seg i andre provins
og bentet l1anl. .Jeg var gått sft lenge borte. Jeg fulgte byer. Hvis Gerhardsen, Li·~ 
bort tll hans gård for il bØre sIdsporene igjen og under bertas, Farmand og Anders 
folkemusikk i radioen sam i, sØkte på Skeie gi,rd om ,Ton Lange får sin vilje - og dev 
!løymesse. Min SVigerinne Landsverk, som min bror gil,k gjør de nal, - sil vil Norge 
fortalte da at min bror var ut med, var komme. hjem ogs" gjennom sin deltagelse! 

F'EJLLESMARKEDET få del 
denne velsignelsen fra sør. 

* BESlUEDEN NIKTA 
Nikta KrustsJov erklærte 

nylig: <Vårt mål for 1080 er 
ett egg daglig for hver rus-
ser!l> 

* IlIKSØltNEN ENDELIG 
AVLlVE'f 

Sytten år efter krigens slutt 
ble den 9,5 tonn tunge rlks
Ørn, som hittil tronet over 
hovedinngangen til flyplas
sen 'rempelhof i Vest-Berlin 
demontert. neutschc Woeh
"n·-Zeitung meddeler at 
den ble saget istykker med 

"'ist avgårde n1cd Jon Lands~ igjen. Her ble det svart nei, ..... .,. . .-. ./ . ..r • ." • ...,.._._ • ..,.. • ....,. • ..,. • ..". • ...,...".,.,.,.._._ • ./ • ..,- • ..,. • ..,. • ...,.. • .". • .,. • ..,.._ ..... 

,rk klokken 07,30 om mor- og jeg fortsatte da videre Ul 
genen (11(3 1945). Da klok- jeg kom til Syrebele],støylen 
ken var la,30 om eftermid- som IIp;p;er ved MØsvatn, og 
dagen reiste jeg efter, da jeg hØrer tll Juvland gård i Hau· 
begynte fl ane urud. Min svi- land. 
gerinne fortalte meg nemlig, Det lyste fra vinduet 
mens jeg var på gården (Ny- i st,Jylen, og jeg slejØnte 

'og), at min bror var blitt det var folk der. Jeg kom 
,1l'slet om ikke å gjøre noe i meg ubemerket bort til dØren 

tllfelle han hØrte smelling ,mn stod Iltt på klem. Her 
eller sleyting ute I bygden. spendte jeg hanen på rcvol-

Jeg tok ikke våpen med ve ren og listet meg videre 
meg da .leg drog, men deri- innover. Foruten min bror 
mot en hund som min bror var det a f\1ann til inne l 
hadde. Sammen ,med denne stØylen. Det så jeg pc. skiene 

Dødsdans 1 Prag 
Forts.' fra side 4 alt enkelt. vIrknlngsfulle. Noen 

det videre under t,sdckkisk le- motstandskjempere Ipp kort efter 
deIse. Bare scnsuravdelingen fikk t.olv ut av kringkastingshu.set og 
en ty.sker ansvaret for. n1ell ropte skfng-rcnde om hjelp. Tysk 
elet fm'ekorn sjelden at han for- naturligvis. I vinduskarmene 
bØd en utsendelse. Dc tsjekkiske kjcmpet k,vinnel' tilsynelatende 

fulgte jeg skisporene som som stod utenfor. Jeg skjØv D€rlin n,t kringkastingen I Prag (les fullstÆlldig. Tyske forblpa.sscr
min bror og den andre karen plutselig dØren litt opp og skulle lese nyhetene fØrst på Cllde styrtÆt de truede d,yskere. 
lmdde efterlatt seg. - iJeg .stakk hånden med revolveren tysk og derefter pi< I;sjekki6il:. tilh.ic1p og ble slått ihjel eller 
fulgte sporene helt til jeg innenfor, salllLidig SOl11. jeg Denne avdcJing hadde derfor skULt med det samme de kJmn 
.,. • ."r • ...,...,.."...,/., • ./' • ."...,. • ./'.,.,. • ./ • .r. t;purLc hvcrn sonI var tilstede. noen tyslc.c funksjonærer, fuT dot inn i vC\41bylell, Likene deres ble 

Dette fild, jeg ikke svar på, meste kIvinner, som maskinskrl- præentÆ!1 t,.,jekkiske [orbipa.s

I'edn,ktørcr var forsikigcrc og med menn som ville ka.Gte dem 
ville ikke risikere stillingen sin l.lt. De SOln fremstillet donne 
for en tvetydig sctnings skyld. «(k[l,lnp~l val' naturligVis alle tsjek~ 
Drn eneste nyhet SOUl ble inn- kerc, S0111 snakket tysk f'or Ho 

ffirt i 1940 angikk nyhctsav- lokko tyskerne inn i kring
delingen. Det ble beordret fra. kasLingshusct. Dettn trick lykkc-

Bedrag 
Forts. Ira side 6 

hvorefter jeg bad de som var vere eller oversettere. Bevokt
inne i stØylen rekke hendene ningen av kringkastingshuset ble 
! været. Jeg så det sto to besørget av det tJs.iekkiske politi. 
nlann inne i rU111mct, U1en 

Og elen som bare sil noen- jag kunne iklce se hvem det ingen tyskere kringastings- tyske angrip.ere av krIngkastings-
lunne lejenner menneskehe- var. Det var også to andre 

Ogs{J, denne lørdag fantes dClt 

scrende som. lik av tsjek.kere som 
var slått ihjel av tyskerne. Dette 
teater sk.u.lle vare til klokken tre, 
så. skulle 1,sjckke:rnes seir over de 

tens historie, vet a.t frenl1llcd- tilstede, U1en jeg kunne ikke huset ut.enom den kmrunlJ:3sai."iske huset, pr,oklanlc.rcs for å gi 
herredØmme riktignok lar seg 3kjelne dem fra hverandre leder og do tyske fuksj.onærcr. tsjekkerne Ulot til videre kamper. 

r tthold lell ~e n' r baJ'o MotstOJ1dsmenn~ne i gruppen I kringkastingshusets kantl'ne opp e e b a - ph grunh av ·slmmringen in-
nettene regjerer, n1e11 rør e1- ne i rl.lmn1et. «Sorte ørn», som sekretæren finnes del, ikke en ledig pIn!'$). 
I b t d t d hos politipl'csidenten i Prag ydet Kj k ., 
er senere ryer e og sam- Plutselig hevet den andre verdifull spiontjenestÆ for, miLtte « empcrne» ommer og g~r, 

men, fordi det virker mot karen hånden, hvori han i don ene hand holder de våpnet, 

skjærebrennere og de enkel
te deler transportert bort 
med amerikanske hellkoptere. 

* 
IWG OG TOl\1i\TElt 
FOlt PItINSEN 

Engelskmennene er ikke så 
populære i SØr-Amerika som 
her i Norge. Den engelske 
dronnings gemal prins Phi
lIpp ble 24. mars hlIst med 
en regn av egg og tomater 
da han besØkte Buenos Aires. 

* 
ISRAELSI~ UØNSVALD 

Det later til at den isra
elske riksadvokat Hausner er 
en slags israelsk HØnsvald 
som i iveren ltommer I skade 
for å avslØre sannheter som 
ikke er Ønskelige. Således er
l,lærte han under 'behand
lingen av Eichmannsaken at 
det med dommene l NUrn-
bergprosessene ikke var skapt 
noen internasjonalt gjeldende 
rett, Uttalelsen har naturIlg
Vis skapt stor oppsikt i in
ternasj anale juristkretse" 
(men naturligvis ikke i de 
norske som fremdeles ikke 
har gjenvunnet den juridislcc 
anstendighet en så totalt gav 
avkall på under «retts»opp
gjØret), og det blir bl.a. pekt 
på at denne uttalelse ti!iulle 
bekrefter den kritikk som 
har vært reist mot den så
kalte rettergang i NUrnberg . 

* NYDELIG EUROPASi\l'lLlNG 
Frankrike går kraftig inn 

for at Israel skal komme med 
i det meget europeiske Fel
lesmarkedet som ussosiel't 
mecllem, og Tysklands Aden
auer vandrer naturligVis ly
dig i de Gaulles lede bånd. 
Derimot er generalen mot
stander av at Østerrike blir 
assosiert medlem, og det 
samme er det europeiske 
USA, som ti! gj engj eld krever 
selv å få. være med som et 
slags assosiert medlem. Så 
kursen er god og fart.en upå
klagelig henimot <det sterke 
og uaVhengige Europa'. . 

aturlovene. Det som sagar lIadde en revolver og skjØt imidlertid iallfall set,tÆ igang e[l i den annen en flaske. Hele '!:;e"g 
var rett i Afrika. vil en dag ll10t nlcg .• Jeg besvarte straks slags skinnkamp i kringk~stings·- aV'.smørbrød blir r fortært, alle 
være rimelig også i Midt- og lkuddet og så at han faUt, huset for å sette t.<;jekkernc i skriker, smatter, drikker og ler. 
Øst-Europa. Det er det sil,re Den andre lmren laget seg den rel,te stemning. Alt var Michilcla har siLtet i to t,imer 
håp til alle de små folk som og<;å til fl sKyte og jeg rettet, gjoIlltcmtenld til minste detalj i lmntincn alt. Hennes søs~el' tele
efter motvillig Ødeleggelse av derfor revolveren mot ham og o.mhyggelig forberedt. Midlene fQDCr'to før klokken .ti at hun 
den tyske beskyttelsesmakt og skjØt. Han sl{jØt ogsa i det var meg'O!, enkle og derfor som s~raks ~kulle bringe doku·mentene .... __ M "iS __ 

'le prisgitt av Tl'uman til SUlnlnc. Vi bonul1ct begge og .., . .-._ . ...". . ..,. . ..,..".". . ..,.."..._ • ..,. . .". . ..,... Ul krmgka..<;tjngshusct. Hun sitter 
"ovjetkolonialismen. ;nalll1en dIØY» på mel;. VI 

Slik vil de uhyggelige ved- kom i kamp og mens vi kjem
tak i Potsdam, som man så pet fyrte han av flere skudd 
hyppig pokker P't i Moskv:" uten li. treffe meg. Det lyle
fordi det her påny var en kedcs imidlertid meg tilslutt 
amerilmn.sk president, SOIll il fli. gitt ham et skudd i si
drev forretninger for Sovjet, elen slik at han ble såret. Vi 
en dag finne sin plass i ver- snublet l en I,rakk p,\ gulvet 
denshistorien bare som et og faldi; begge Lo. Herunder 
dystert mellomsplll. fikk jeg tale i ham slik at jeg 

* fikk presset revolveren ned 
Disse bemerkninger kan Ue- mot hans ansikt og fyrte av. 

ke avsluttes uten en dagsak- Han dØde il,ke av dettc Ol, 
tuell tanke på et tidspunl,t jeg satte revolveren pany 
da en amerikansk president mot, llam og skjØt det dØd
påny andektig skuer mol; bringende skudd. Dette ram
Moskva: La oss håpe at det met ham også l ansiktet, men 
ikke også når det gjelder herr lwm i ell annen retning. 
Kennedy junior en vakker dag Jeg kjente ikke noen av de 
må skrives en artikkel medl karene jeg hadele skutt, Med 
overskrift: <Forræderi iste- det samme dcn fØrste faIlt, 
den for fred». kastet Jon Landsverk seg 

FOLK OG LAND 
K1crsehowsgt. 6, Oslo 

Telefon 3116 96 
Boka 3214 

Kr. 30,. pr. år. kr. Hi,~ pr 
halvår i Skandlnn.\·\a.. tJ,,· 
landet forøvrig:: kr. 35,- pr. 
tl.r, kr. 17,50 pr. halvfir. r 
nøytralt omslag kr. 40,- pr. 

år. kr. 20( pr. halvilr 

Annom .. 'eprl.s: 
32 ør€'. tJr .. mllhmet{"l" 

OVM en ~palt..e. 

Bruk ,~Is{gtr~r.~r. 16450 

ned ph gulvet hvorlhan ble li~~- alk~t der, varlig antruk.lret i en 
genclc. i1ln bror og j eg reiste hvit- og bllirutct kjole med e<tl 

like ener t.il bygden, hvorfra hvitblå kunstig blomst i håret. 
han varslet lcnslnennene i Hun ser vupncnc, mon hun ser 
Dalen, Vinje og BØ samt og";, de l€cnde runsiktÆr. Så lenge 
politimest.eren på Notodden. mOOllskene ler er alt gdt. Hun 
Disse ankom dagen efter med hører riktignok om kamp .og 
nlullnskap og sutte ivei til nedlagte <f.:sLykker:», men alt blir 
Syrebekl<stØylen. Likene av de SfLgt ganske Idt i en slags 
skutte var blitt flyttet og pratende wlle og Virker denDer 
senl,et (i Bjortjflnn), hvorfra som en vit.<;. DeSl;utcn tenker 
de ble transport.ert tilbake til hun be&1.andig pil dem mann SOlll 

bygda. Den ene av dem had- hUll lærte " kjenne '1 Hotel 
de to skudd i seg, det måtte A1e;:oll ugur og henne3 fanLn.s.i 
være den fØrste som SkjØt, foregjøgler llenne bilder som 
Men da skjØt jeg bare ett DOl'trenger virkelighetÆns bilde. 
skudd og dette rammet ham De lordromte, de llPraktiske 
l brystet. Det andre skudd unng:,r kampen med virkelig' 
hadele han visstnokle i hodet I heten og flykter ganske enkelt,. 
og dette må han ha tlIfØyet Michaela flykter inn ! ru'ømme
seg selv eller fått andre tlI å verdnen hvor en elsket hnter 
gjøre det. (Forl"ellcs). pe henne. I ~ ___ ............ ____ ...,..,;., 
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En al·tikkelscric av Alexander Lange: 

Dramaet på Syrebekkstøylen 
Bankrøveri og konkurrerende patrioter 

Feilaktige dommer for «drap» som må rcvidc,:,cs 

« 'l'ELEl\1A 1m: ARBlmmnUI,AIh HERE'I"I'ER OM IlA 1I0LLA 
SI'AIWBANK H1Æ LETTET I?OIt 191.000 l\IWNlm 

Torgeir I .. ognvik ble llpktct ;1. h,mnuIC til sin av Hjcnullcfrou{.el1 i Itauland lllyrdcdc 
fars bcp;l'avclsc. Sabotørenes a!{sjon i I .. ognvil{sakcn var stridende lncd IIjcnunc

frontens og- SIIAEF's IHltE IiTIVElt. 
Bankranet på Ulefg2~ L1944. 

VIII Et apropos til innflyttingen 
Denne Ir81TIstilling sØker il gi Syrc

bekksaken slik SOln den faktisl:;: og reLs
lig- antas ,l være. Del. fjernstyrte politiske 
l1at og nedslupne illegale agenters virl<
sumhet medfØrte i disse fjellbygder og i 
deLte sakskomplcl{s en rekke tragedier. 
Det opprØrende drap lxi bonde Halvor 
],ognvik, skutt ned den 9. mai HJ15 i viir
onna pfl. sin egen åker i Rauland. Dra
maet. pf, Syrebekl,st.Øylen i Rauland som 
koslet t" sabotØrer livet, den tapre pro
fessor Tronst,ad og hans trofaste venn G. 
Syverstacl. Dette resulterte - som leserne 
har sctt - i to gale og dypt uret.tferdige 
dommer for drap mot Jol1ans og Torgeir 
Lognvil<. 

1-_9~n --l}y'e -b~rikg§r~lin 

Ondets rot ligger formentlig i en opp
agitert begrepsforvirring Gln, for el;;:sempel: 

[Jal'lJor 7'. l..,o[l11vik: smn lJle skult nell (tV Iljcm-
11lCfrollf.CU. ll1ulcr arrestasjonen av .Johans 

NØDVERGE, KRIG, OKKUPASJON, BE
VIS, LOVLIG MYNDIGHET PA OKKUPERT 
OMRADE, o.s·v. - Det fremgår av sakens 
akter at denne ondartede og ennu 
eksisterende! - begrepsforvirring ga seg 
barbariske utslag'. Den på politisk basis 
innesperrede lensmann Torgeir Lognvik 
ble nektet fl komme tilstede i sin fars be
f!.:ravcJsc. Vi siterer fra dokunlcntcnc: 

{{llcrr 1Joiitimc8lcrClt 
1nark, Porsgrunn. 

i Tclc- synte i denille saki. 

I 
Lognvjks Iar skal begraves i
monrel1. - HruM søstre t.ur seg 
av moren, og det skulle de'rIor 
ikke værc noen grunn til å la 

• POliSf.~runn 10. 5. 1D45. 

Saki gjeld: SØknad um penni- Vyrdsamt Torgcir LOgn~ik. 
sjon. 

Rapport Lil politimesteren i Lognvik reise oppover i den an-
Underskrivne fange nr. 103 Telemark. Fra Porsgl'Ulln politi- ledning. D. S. 

:::.økjer mcd det,te um permisjon stasjon' av~it.t av SV. SUNDAL. * 
slik at eg kan reise heiln til 
Rauland ejn tur. Grunnen til 
denne søknaden Cl' a.f., ifar nli:a 
Halvor T. Lognvik, fØdt 1866 

Dmlut.ning: LO(jnviJcs ansøkninv 
Vedrørende søkna.d fra fange O1n lØslatelse innvilges ikke. 

nr. 103, Torgeir Lognvik om Fengslet er gitt beskjed. 
}JCl'misjon. 

Porsgrunn 18, 5. 1945. 

(Underskrift uleselig). 
p.m. 

i Rauland, vart sko ten av Heimc- LC~lsmarmcll i Rauland med
fronten under arrestasjonen av deler på tclefonhenvendelse at 
min Dror Johans Lognvik. Bror Torgeir Lognvik var lensmann i 

min, JOha"s, var også so jltseLL Haulund. ArresLerL for lan<i'ilSvik. J\USVISENl/E StOLl/RING 
for hard pakjenning at han vart, Hans bror skjøt to hcimcfront- AV DItAMAE'(1 PA SYRE-. 
.sendt på sjukehus. Ingen, all!"en folk, som holdt lensmannen i BEI{I{STØYI~EN I 
far eller bror min var medlem forvaring for en tid siden. SABOTØRBOI< 

av NS. Hans kone er hjelrune og lcns- Et kjernepunkt i Syrebekk-
Eg sr~lktc hO gonger um iL korna mallnen finner ikke noen særlig saken, er at det. cr bare tre 

hr i likferd i et'Ler fal' grunn til at han ska.l slippes ut mann - sabotØr Jon Lands-
Ul miLl, upphald i arresten på for å. vareta sin gårdsdrift. Hans verk,lensll1allIl Torgeir Logn-
No{,oddcl1. Eg fel{k ikkjc llolw mor Cl' alene og hans far som ble vik og bonde Johans Lognvik 
.:-,jkkCl't svar. Ef; von ar 110 at ~;ku{,t da hans bror ble alTcsltcrt, S0111 vet hva S0111 foregikl\: 
herr polit.illlesLeren handsa.mer skal visstnok begra.ves en av dc lxl SyrebekkstØylen den 1L 
.';dknadcn min velviljugst, slik fdrsLe dager, muligens imorgen. 111a1'::; lD45 i de ca. 30 sekun-
a.i eg kan koma heim cill tur. SV. SUNDAL. der kan1pen varte, ela Johans 

pot, er no bcrre att kvellde Log-nvik mot svær overnlakt 
11 og eg må hjelpe mol' og I Lensmam1en i Rauland ringer undsatte sin yngre bror son1 
oru...~..:: ymse ting som er naud- jgjen og mc{ldelcr at Torgeir var illegalt bortfØrt av u .. 

8.1"1. kjente, forrnummede sterkt 
vebnede menn for å Iil;:vi-
deres. 

Da Jon Landsverk 
sjokk under kampen og 
kastet seg necl på gulvet _ 

flfC('-~H""O(.#") 

o 
var det vel så som så mee! 
iakttagelsesevnen. Om ikke 
retten hadde oppfattet 

Situ.asjonsskisse fra Syrcbelckstoy len. Johans Lognvik 
gjennom det ytre rUin. Skissen tegnet jor FOLK OG 

H. R. Hagerup 

_7 Johans Lognviks klare nØd
vergerett, burde frifinnelse 
være bygget på en samvittig
betsfull, nllolitisl< konstate
ring fra Lagmannsrettens 

leon, inn I side av at et fellende forhold 
LAND av ikke fantes bevist. Jon 

(Forts. 3ide 6.) 

~ll.anb~' O.T.U.lvnrun. 
-'-'~'-'-==-=- ... ,,~-,-== 

Slik; berclter /l'clcmarJc Arbeiderblad» om plYdringen av [[alla 
Sparebank 

Det, store amerilmnske uke-/ 
blads bcrct,ningcr 0111 eIe nor
ske krigsforbryteres innsn.!., i 
den fOlkerettsstridige lu·jg-
fØring de drev piL 
Englands bud og for 
Englands regjering, har 
fremkalt en pussig flom av 
benektelser fra de mest im
plisertes side. En skulle jo tro 
at noen utskårne tunger fra 
eller til il,ke spilte nven rolle 
for folk som kOldblodig senker 
skip med kvinner og barn 
ombord og hvis vei ellers l1ar 
fjernet seg Sa langt fra ret
tens og moralens. Men det 
vil de herrer heimefrontfolk 
nlts;, ikke ha ]li, seg. 

Men for å befatte 'oss med 
noe l1yggeligere, så forteller 
,Telemark Arbeiderblad» 2'7. 
ma!"[-; iår 11lcget fornØyelig OUl 

de tilstander' denne form fol' 
patriotisme skapte i det foll;:e
rettSlig okkuperte Norge. For 
trass. i sine (,.:fa 1ikvidasjoner~> 
klm·te heimefronten likevel å 
terrorisere biicle befolkningen 
og sine egne slik at en opp
levet den mest grotcsl{e un
derkastelse. Vi minner om 
Rottenikkens merittcl', da 
han som «heimefrontmamu 
herjet med folk, stjal og ek
serserte, og ingen turde muk
ke av frykt for iL lide samme 
Skjebne som de <då likvi
dert,c". .Det ',Telemark Ar,
beiderblad,' beretter om er \ 
bankranet i Hulla Sparebank 
i september 1944: 

«Da OvclTUll1plet 4 bevæpne
de karer, 1:.\0111 ga seg ut for il. 
representere MiI.-org. (mens 
det viste seg å være deres kom
munistiske kolleger og rned
arbeidere) bankens pcnmnale 
midt pa dagen. De truet dem 
med pistoler foran seg ned i 

kjelleren på Herredshuset, der 
bankfunksjonærene ble låst 
inn i venterununet til folke
badet, luens 1'.ove1'ne 'bok med 
seg 191,000 kroner fra hvelvet. 

Ransmennene stappet pen
gene i ryggscli:konrc sine og 
trasket til fots opp PIosthus
bakken. IlIngen turde natur
ligvis si 110e nal' karene med 
do «fit likvidasjoncr» var uLe 
og gikk). På Haugjordet traff 
de noen jenter de inviterte 
med pa bærtur, men jentene 
betakket seg. Karcnc begav 

seg videre sydover mot Tvara
tjønn, var innOlu på Stcins
rml og SPill' te efter et kart(!) 
og gikk videre ganske åpen
lyst forbi HfLiveiLgårdenc, Vi
boto og Fen ned til Norsjø. 
Der stjal de en robåt og rodde 
over Norsjø 'Og opp Sauarclva 
til Kul1husct. Sft. tok de beina 
fatt Jucd sine full-lasta rygg~ 
sekker. Da de hvilte ved veg'~ 

}ulil1ten vcd Moen i Sauherad 
så de Sikkerhetspolitiet fra 
Notodden passere i rasende 
fart pfi. veg mot Ulefoss for å 
leite efter bankranerne. 

Ran.slllC'l111cne tok tOf;E't fra 

(Forts. side 7) 

Roosevelt und Churdllll Uelen WlB in den RUcken 

Tyskland er det nå en sterk re aksjon mot uten reservasjoner å 
lenlee landets skjebne li! US,l ogt:ngland. DEUTSClIE WOCIIEN
ZEITUNG gir bl. a. utrykk for dette i denne tegningen som min
ner om Vestens jorrederi siste g ang Tyskland kjem1)ct mot bolsje-

visme,n 

LØRDAG 26. MAI 1962 FOLK OG LAND 
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Dranlaet på Syrebekkstøylen IDødsdans • Prag 1 
(Forts. fra side 5) I yLf..rrstc rUffilnet. Syverstad åu-

L~?,ldsverks forklaringer er' det ClU1U, Han (Jon Landsverk) 

og' l,sprang straks a.vsted for it varsle c1elvis i brøclrclles favør I 
delvi:-; endret, SOIn nutl1 VII Emnt Skmnarland. Da denne 
ha scLL. _ kom hl sLede var Syvclslad 

tjsk dil'ii;;crt av oberst \rVHSOll. (Forts. fra s. 4) ser pti, henne uten et lord der 
Den er ikke l den norske be- dØden er der allerede, den har hun glir og hopper. Det Cl' et 
fOlknings interesse og i strid all vært der. Sa mange glass- både rørede og komisk syn. 
rncd HJC111mefronLcns pnl1- J nktlge øyne - hvor var deres '«De må ikkc ga _ De moi gå!» 

ennu l lIve, men de var bare et 
sippicllc linje, wIcn britene Skytsengler, kjære Gud? [,Lammer Michacla. ~'Jcg h:(lrtc 
l; al' interessert i illegale ALter cl., nedslag, dCl1l1cgang alt, 11arulen, En1il heier l1al1, 
handlinger sonl }U'ovoscrte enda nærmere. En sittende dØd vil arrestere DCIll! Han Lclefo
Lyske repressalier, sonl kunne faller på ryggen, kjolcne t.il de nertc _ jcg hprte alth\ 

_ P:)lit,jbct.iel,l~ Try~V,C. :valler I' spprsmal om mmutter før dØden 
Kallscn hal fOlkialt at, innLrådLe, (Dc~ må være da 
likene var HØrt hvite over- Syv-erstad fikk det drepende 
trel{sdrakter, ela han eiter kule-hull i hodet, Johans haddc 
ordre fotograferte denl i ga- ru.mmet la,vt i vcnsLre lunge. 
Tusjen tilhØrende Rauland Ingen kan leve med et sUlet, 
Fjellstog'c ]il{c eHer kampen. skudd og' cl., svært skudd midL i 
F'ilulcn ble frClnkalt av foto- pannen Ula del., anLa:,;. A, L. 's 
graf Johnsrud på Nntodden. bmcrkning). 

vekke befolkningens hat. ~ dØde kwinner pDser seg i luft- Martin spØr ikke 'Om noc. Han 
Konferer aulabrannsiifter draget. H.eLt overfor ble en dør forstår straks. Spørre kan lnan 
Wilhelm Bruns prov i saken 
!Uot professor Adolf Hoel. Vi 
siterer fra Hjelllrrlefrontens 

revet .oPP, doren bak ryggen pft gjøre efterpå .. Nå må han handle. 
Michaela larcr igjen med et Han åpner dØrcn ~ gang-cn Cl' 

arak. fremdeles mennesketom, De el' 

Foruten fl være politif>K 
farvet, antas dOllllnen delvis «Senere viste dct seg at det 
a bygge pa den under kam- vur lensmanncns bror Johannes 
pen og under lagmannsretts- Lognvik, som hadde !Jrutt seg 
saken ikke t.ilstedeværende inn og drept de to offiserene», 
sab·otØr Einar Skiullal'land's Savidt Lingeboken. - BOln 
forklaring ved beVisopptak i man vil ha sett av c1en tid
Oslo. Dette vitneprov fra. ligerc fremstilling· - er ikke 
den fØr rettssaken i Rauland altriktie;. Skoddene var ikke 
emigTerte Einar Skinnarland for vinduet. Det lyste fra 

enc10sseres påfallende stØylen, Johans brØl, seg ikk~ 
sterkt i retten av daværende inn i stØylen. Dens «dører'> 
polit.imester Chr. 
kens efterforsker 

Owe 
og 

sa
kon-

s trulctØr a v en «teorb onl 
dc~ som må ha foregiit~ p,l 
Syrebckl<stØylen. Det var .io 
l1lildes~ talt pinlig at en 
enkel, 'J8-arig· fjellbonde med 
en ,gammelmodig tønnere
volver og fem patroner 
hadde lmnnet hamle opp 
med tre topptrimmedc og
sværtbevepnede sabotØrer, 
som hadde fang-et hans bro,· 
for ii drepe ham. Dette 
måtte tiikelelSges, samt;icli~ 
SOllI lnan sØkt.e tI,' fingere 
at selve offcret for den 
ilIegalc bortffireise og' hvis 
1110rc1 var pl:l.nlag't - Lens
mann Lognvik - hadde 
grcpc t a vgj Ørcncle inn 

var ikl<c stengt. Derimot had
dr- sabotØr professor Trons~acl 
beg,Ut nesten utrolige feil. -
Han hadde under ok:l{upasjo
nen holdt en lensmann i 
funksjon kidnappet i ca. 12 ti
mer, og hadde ikkc satt vakt 
utenfor støylen. Man vil inn
bilde leserne at de tre sah\!-

Dr. S'Ucrre l{jelst'adli. 

t.prer under 811 slik sit.uasjon brev sonl viser at luan på det 
ikke srrt~ med våbnene f1'0111- hold hadde en viss forståelse 
m(' og- var klar til kamp. _ for de fOlker?ttslige betral<t
).jcllslllaull l.og-Ilvik slo iklu! lllnge~', S0111 VI Ulener SUbSlclI
ti: JOll r,andsverk, In·crkcn lært ll1neholder rettesnoren 
undcr eller cf(.cr kampen, _ Ior en riktig bedØnllucIse av 
DOl1lH1Cn fin,t!.;C'J"rr at ban 11~U' S,yrebekksaken, borL::;ctt fra 
hjulpet Johans luot Tronstacl (!eL nevn Le prillsippicHe fri
i selets ytre rUlll. 'l'i1trocls for finneIsesgrunnlag, n~jc1verge 
at Jon Landsverk provet at (manglenele jJevis): 

TOl"p-,'cir fØrst grep kal'abinell _" BrC'veL ble innledct med et. 
og sprang ut eler da filt yLingen angrep på konnnunls!'euc og de

Bak havet av blod står altså fremdeles nede i lufLbc
ma11nen hun har leLt C"!tel'. Hun skyLiclseskjellel'c11. Påny hØrer 
Kd lJ ikke komme bort Lil ham, man flyene tordne. Han tar cL

mellom denl ligger de mange par skritt og blir ostaende. 
dØde. Hun kun heller ikke ad-Han kan ikke la piken bli igjen 
vare ham, hun kan bare skrike der, De vil sikkert få rede pa 
og ellers intet. hvem som har advart ham. 

«MCll kjære fru Heldenstern, d(om her!» hvisker ha,n. «(Så, 
hva Cl" <lct iveien, jeg skal kOllI nå hurtig! Og hold opp Incd 
straks være hos Dem? Et liie å hYle, hva? Smil, for pokker! 
nervesjokk på grunn av etpar Kom her, gi meg hånden! For
lusne fly? Vent, jeg skal straks lu\pentli'g Cl' døren ikke stengt. 
være hos DClll. Jeg vii gå gjCll- Hvis det skulle bli skyting, så 
110m gangen - -» hold Dem i dekning bak Ilteg. 

«Nei! De må ikke gå videre!:» Og hvis jeg skulle krepere, 's.å. 
skriker Michaela og lllm vader må De si at De forsøkte å 
uU borL til ham gjelUloll1 de sLanse meg, Forsildig, smil - ,.j 
røde dammer. Benene skjelver e~r straks nede!» 
under henne for hvert skriU, 
hun stønner og peser, hun vil 
helst lulcke øynene, men hm1 
tør ikke for da ville hun snuble 

D0ren cr apen, 111e11 i gangcll 
stai· en flokk bsjekkiske politi
folk. To av dem forbinder 
hånden på en skrikende kviIule. 

over de dØde. Aldri, aldri iar dcn dlvorhcn?» roper de alle langt 
~lnLt, dellne forferdelige veien. bor Le. 

Mannen rører seg ikke, han 

kene skal settes inn, efter en 
avveiin~ av vjnlling Ol!" tap. 
Derunder de sansynlige rc
prcssalier moi sivilbefolknin
gen;>. Et annet stell heter 
det: - ~(Vi har konsekvent 
lllotarbeidet cn ukontrollcrt 

«Jeg skal gå -og bade,>. 
flirer Martin og holder begge 
hendene i lommene. 

«Ingen må forlate huset!» 
«Ordre fra Emil. JCft mft LB 

WiIsonjcrnbancsLasjoncll, SS 110.1' 

ovr:r[aH folkene \'ci1'(, den'. 

kanlpen. -

E'Ølgendc ikl<c korrekte 

var sluLt. --

TItONS'I'AIJS, SYVEI,STilDS 

OG .ION LfiNHSVlmIi:" 01'1'· 

'.l'REDEN S'I'I~IDEi, MED 

res agiLasjoll for ~aktiv krig- aHclltaUinjc». 

loring> (Jf!. dere:') Liltak i dcn ret-

POl1Wfolkcne sLiltkcr hodene 
Rammen, så lppcr en av dem til 
teleronen i porncrlosjell. rvIicha
elas lcocr smerter av det !eraIlll1-
aktige smilC't. Det Cl' bra. at den 

:::ki1dr.ing gis i boken '-<Kom
pani LillgC;;', annet bind side 
209-10. Er alt i boken av 
samme lØse g'chalt vil det 
være sØgclig: 

Iling, SOln fDl' eksempel an~l'cpd Det heLer videre i brevet, sitrede Lsjekkeril1l1C skriker så 
på. deL tyslce t.roppeLog ved M.iøn- l{'jelsLadli side 313:' høyt" ellers ville de hore at hun 
dalen den 7. oktober 1943. ('N~ll' <~En aktiv kl'igfØl'jng med at- stønnet. 

IIJEIImIEIWNTENS de lokker med øyeblikkelige '01)])- LC'11taLer ville lnedfpre repressalier «Jeg har ikke så god Lid som 

«Det ble· nødvendig ft 
fjerne lell,<;.manncl1. Den IL mars 
1945 Me han kidnappet og [ørt 
til en seterbu i Raulandshicnc. 
Planen var 31t han skUlle forhØres 
og senere, dersom en fant det 
tih"ådclig «interneres i fjellet for 
resten av krigen». Skulle det vise 
seg at han nektet å legge alle 
sine korL på bordet, ville ihan 
bli likvidert. Trons-tad, Syver,. 

IHlmI{'I'IVEI~! g·aver og blanke vftpen, kan de og truc1slcl' om cnda flcre rcprc- dere, kjære brødre eller kume
[riGLe ov('r evne ;vapcnfol'e, pa- &alicr. Hjelmnefroniclls ledelse rater», sier mannen. <,Deite er 

Vi har tidligere sitert stor- iriotislec lUenn, som Milorg byr trodde ikke det norske folk val' så ikke en dansoLime. men revoIu
sabotØr I{nut Haukelid, blant disciplin og att.er disciplil1">. - herdet ut det ville kunne stå ISjon - og da m~1. eleL adlydcs~? 
anneL der hvor han påvisCl~ 

aL kidnappingen av lellsnlann 
Lognvik og det som logisk 
fulgte herav - stoppet. hele 
det illegale hjemnlefrontar
beid i distriktet. Karene måt
te sendcs hjem og- arbeic1et 
legges ned. 

HJemmefronLens ledelse var ikke imot cl., sUkL press», LYllSnart snur han seg, skyver 
enig i kOilll11UnisLcnos agitasjon KjeIstadli skriver: «(DeLte Michaela bak scg 'Og marsjerer 
og handlinger og ville redegjfj-re brevet fra IIjclll111Cfrontcns så bakover Illed en revolver i 
for sin linje». ledclse var ru e g c t v ik- hver hånd. 

ti g». 
«Den strategiskc grunnlin-

dkke rør dere, barn, se her, 
pappa vil vise dere hvor flink 

«l'ra "rsskiftct 1943/·14 ga han er til å skyte!» .len SOln Det 11lilitæl'e rttd ar
heider efler - i rull forstii-
else lucd Forsvarets Over-
ItOllUnando cr å skape en Dli

Iitær bcredska}) på h,jcnunc
fron tcn SOllI våre luilitære 
myndigheter ti te kan hruke 
SOllI et ledd i oJlcras,jonsllJa
lIClIe for gjcncrobringcu. Vi 
har gi,tt ut fra at del; bare 

stad og Jon Landsverk var til- Det viser seg' også j dr. 
stede under forhøret.. Skoddene SVCl'l'C le j c 1st a dl i's ni
var trukket: for vinduene, så deL tide faktasamling s. 3J 7 og ut
Vf~l" halvmørkt i rununet, PluLse- over at II,ielnm-cfrolltcns salU
jg ble døren revet opp, og før lede ledclse i skrivelse av 1:3. 
noen fikk summet seg, ble flere nOl'elubcr 1943 til statslui
skudd avfyrt aven ukjent ma.nn njster N y g a ard s voL d 
i dØråpningen. Gunnar Syver- lJl"csiscrcr at Ujclnlncfrontcll vil bli tale O1n å. sette inn llli
stad falt, truffet gjem10m hodet. er lnot atLclltatlinjcn under Iitærol'ganisas,ioncne under 
Leif Tronstnd kastet seg mol., oldt.UIJasjollcn, og at Juan en alliert invasjon SOl11 tar 
mannen, men ble truffet av et hevder at Milorg et Co. først clirel"e siklc pft :l befri lau
skudd og falt. LensmalUlcn Itrev skal settes iun under et alli- det" og at lneget vektige 
en karabin fra veggen og g'a ert, militært angrc}> }>å dct hensyn taler mot å utnytte 
tredjemann et slag . med gc- tyskbcsattc Norgc, SOll! scttc," <len hjemlige milit.ære IJcred
værkolben sh han stupte. Da Jon olr}(:upasjoncl1 ut av Iu'aH. bkapcll f~jr dette tidS}lUllktet, 
Landsvcl'k våknet var ICllsmau- TronsLads og SyversLads nwn vi Cl' klar over at Vål'C 
nen og den ukjente karen for-Iopptreden på det. oKlmperte ansvarli~'e Illilitær~ Illyn<l.ig-
svunnet. Tronst·ad lh dØd i det område Jnå derfor være bri-I heter ute rna avgJore n a. r, 

. o IU og i il v i I ken u t-
a FOLK OG LAiND LORDAG 26, MAI lB62 st r c I< ni 11 g hjcllllUestyr-

SlIilEF, dell øverste alliel·tc 
Glassruten 

ycnte». 
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En artikkelserie av Alexandel~ Lange: 

Dramaet på. Syrrebekkstøylen 
NYNAZISlIIEN« TRUER" ATTER DEN SVENSKE UNGDOM 

Den udødelige står opp igjen! 

feiiaktige dommer for {(drap:» som må I'evideres 

t--------=~ ___ -:"'==_~ __ ~~~:_:_--~I man scr 
under d("nne 

og ligncnfle fonner for ';:cf
terforskning>). Såvidt jeg vet 
fastholelt Landsverk i retten 
den del av siLt utsagn om 
kampen at skytingen i selets 
ytre rUl1l val' slutt da Tor
geir grep en sabotØr-karabin 
og styrtet ut til sin bror. _ 
Eerr Owe skriver således bl
unne!, til s!:atsaclvokat Sig. 
.Jcnscn den 21. februar l!J.1G: 

«- Politiet anser saken pa 
d.et nmrmeste efterforsket, i 

"'--=--------' allfall hva selve handlingsforBrødrene Johans Of/ Torgeir Lognvik i retten Rom"'en med /01'- lØpet angrer. Sil,tedes bror, 
srarcren høycslcrcltsaclvokat c. A. 7'orslensen. Torgeir Lognvik, bØr antake-

SKOLBAI{N UTSATTS 
FOR ATTACKER AV 
SVENSKA NAZrSTER 

a"rl"fllllt_l'I'\ CH" NY"I\T.I'nl~1( t~mfull_ I hl •. 'lr ..... "~b .... I ...... 
•• ,h .. ~a< .. ~ ... _ ... ~--. .......... 11" (,o, •••• T ...... hl~ ... 4_ ri 
~,n ...... ~ ...... __ .-•• ' •• ' ..... _~~ .... _, '" ~ R ., 

i ~""tnck/J(J(ltJlI.liirolU!rk 
11111 ••• ""H~ ... I _ ..... hm ... I, •• "., 

"1Iv!t ... [""hl ... ' ............ r"f~ ........... _ 
<In ..... :i~.I ..... r ... I .... h •• t ".l.' .... lA, • 
.... la''' ....... " .... .,.,., ....... " .... '''''.1o. 
II.~. -,.Uhlldnr",_ .. " ••• ~1.,..'h"I .... lo ••• 
•• ......... f ...... UloI ....... ....,.U.1nl , ..... -
UI ......... _I.o""'iI""' ....... _, .... ~ 

IX. 
(Avslutning) 

Herr JOI1 Landsverk var jo 
den eneste gjenlevende sabo
tør fra SyrebekkstØYlen. Han 

seg siden å være hjem
l ontmann. - BrØdrene 
Lognviks utsagn om det som 
var passert ser det ikke uti 

Ifielllme/ronlcn i Rauland mølte Ol)}) på Loqllvikdlcercn 9. nlai 
1!}45 0(/ skJøt ned den 79~ariqc IIalvor Tarjcso'n Lormvilc, som her 

er fotografert elpar (11' før JUL samme sieel hvor han ble drept. 

lig siktes for medvirkning tlJ 
drap •. 

«(Alarmerande rapport over nynazismcn» i svenske aviser. 

I stockholm kommer deb den nynazistiska "cellblld-Politifullmektigen 
t.H: legger ut et blad som heter «Ung- ningen" vid Stocl,holms 

dom i storstad>, og som ser laroverk, som får allt storre 
ut til å være en nidkjær re-· omfattning. Det ar krIgs
presentant for dagens nyde- årens gamla toppnazister 
mokrati. Så det er ikke rart som åter vadrat morgonluft. 
at bladet i sitt mainummer Ungdomen av årgang 1961 
forskrel,kes såre over ny- lockas med exakt samma 
nazismen som brer seg l metoder som ungdom en av 
"Stockbolms laroverk» og årgang 1941». 

«Det er hØyst sannsynlig at 
han slo major Tronstad I ho
det med geværet fØr elet siste 
drepende skudd fait fra sik
tede Johans Lognvik. I den 
retning tyder også vitnefor-
klaringen til kaptein Einar 
Skinnariand, jfr. dok. nr. 19 •. 

Den siste, uforllgnelige set
ning lyder slik: 

«- Dok. nr. 43, mordvåp
net beror he1"». 

andre steder. Men rart er det Men også i en leder og på 
visserlig at denne nazismen en rekke andre steder l bla
som er så dØd og ofte be- det går man til voldsomme 
graven fortsatt lmn blomstre angrep på den lære som skal 
slik det bekymrede blad be- være så grundig avlivet. 
retter fra Sverige, og slik det Blant annet skriver en ung 
for ikke lenge siden ble for- mann med den riktige ny
talt av norske siwleelever i demokratiske innstilling (19 
kringkastingen. ar gammel) i en artikkel at 

Om forholdene i Sverige «nynaziSmell ar farlig!». 
heter det at «skolijverstyrel_ Det heter i artikkelen: 
sen har i dagarna fått en «For sjutLon år sedan l110tte 

Nahoer og bygdefolk 
uttalte og i et stort antall 
bare gode ord om brpdrene 

/

I.ORnVik. Representativt for 
cli,s[..;c gode prov Cl' 17. vHnc, 

(Forts. side 7) 

alannerande rapport over (Forts. side !f) 

UngdOl1Z1nens lro aU kamp er tidlØs __ _ 
-----~---_ ... _------
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I(~ nI Il ro llli t tcrcll de 
sel va vslor ing 

Forts. f1'([ siflc .) I i HOlna 1050 av f:mnLlip;e 111ed-
den norske sLaL hacluc p,l.- lr.nlJnf>r av Enroparh,dct., og 
taLL se!.~' v('cl raLHLscringcll med unntak av Frankrike var 
av lIaa,[.!;kollvensjoncn av (len blitt ratiIl.serL av alle 
J907. og pfi hva den hadde ln.ccllelllsf,atene, s~tI8des Og;;;(L 

forplH;:tet den hjemnlc- D.V Norge. Blant de :tnenneske
værende befokning p,i. vecl r~ttigl1eter disse stater hadde 
l,ul111gjØrclse i Norsk Lov- forpliktet seg Li! " besJ,ytte 
Lidencle lVIO. Hjcmmefron- var ogs,O, cretten til å Iit en 
tens medlemmer miit,te cler- sak behandlet aven uavl1en-
for ordinærL ansees ugilde 
til ii 111cdvirkc ved gjClll1Ol11-
foringen av Ianctssvikopp
gjørets rettsprøver. Dette 
var tilfelle i dobbelt forstand 
for dem som ogs" hadde 
medvirlcct ved istandbringel-
6e11 a v regj cringclls provi
,ariske anordninger. Særlig 
måtte ledelsen her komme i 
sØkelyset. Dens nledlcmnler 
ble navngitt i A.ftenposten 
22. februar 1951. 

'ril orientering kan det 
re på sin ptass i overset· 

telse ,i. gjengi (len for
lloldsordre S0111 den engelske 
overgeneral, Alexa.nder, ut
ferdiget da Sicilia var blitt 
okkupert. Den lyder således: 
'<l·Iver person på det besatte 

gig og uparLi.slc dOlnsLol». 
AL (leL " fremme dette for

luål sl{ullc lTIoLe innsigelse fra 
IlOr,k hold, måtte selvsagt 
virl<e overraskende. Det llØrte 
jo med til v"re eldgamle dc
mol,raUske rettsprinsipper, og' 
inLernasj onale d0111stolel' var 
intet ukjent fenomen. Det 
nye var at den enkelte per
son skulle få adgang til It 
gjøre dette, og denne adgang 
var jo i samsvar 1l1cd Euro
l"'lriidds program og tenden". 

Dagbladets utsende medar
Deieler skildrer virtningcn 
,;Lledes: "Det er ikke for me
get sagt at uttalelsene fra 
Arbeiderpartiets parlamen·· 
ta riske fØrer i Nordisk Råd 
vakte oppmerksomhet. Både 
fra delegatllold, fra eksperter 
og pressefolk fra de andre 
nordiske land ble det eLter 
møtet diskutert om det nor
ske landssvikoppgjØr virkelig 
står sil. svakt. at det ikl,e skuI·· 
le tåle en prØve i menneske
rettiglletsdomstolen om det 
skulle bli anket inn fnl' den>. 

Dramaet Argentina og Eichmann R 

IFo1'tS. fHt s. 5) (Forts. fra s. 1) nu bosatt i Paris, 0111 ii Li 
Olav Vik's bemerkning om utenlandske lwmm::mdos, be- Eichmann utlevert;. Ambas
Johans Lo~nvi!c I sl,yttet aven utenlandsk s"doren anfØrte ved den an-

c-:- Ja.. han var alltid vcl- (,tnlbassade og under be- ledning at dell argentinske 
dig p;llitclig', .Je;1." Ilkk dc~ llVtLCJSC av et offisielt fly regjerings utlevering aven 
inntrykk at l'l1 alLicl kunne fl:a ('n utenlandsk regjering, 111ann SOln var stell1plet~ sonl 
lik på ham. Han drev ikk~ nnkoml11ct i en tilsynela- ,'n av de stprste tyske krigs
med fw-k eller fanteri. Vi var lende vennskapelig misjon. forbrytere, skyldig i milli
aH.id vant Li] å sLole på han",· Alt dette sØker regimet å aner israeleres dØd' ville 

Slik var det hele veien. ut- ignorere pi\ samme m,ite danne det mest utmerl,ecle 
rØrlig tolket s,ileclcs Aslak og; som det ignorerte clen nylige argument mot de besl,yld
IJilrs Ø'yg'anlcn naboenes go- eng-elske krcnkcl;:)e a.v vårt.. ningel' 0111 11D.Zisyn1patier 
rle inntrykk. - Antarktis. Det el' ikke rart som ble rettet mot Perons 

Hjemmefrontens nestkom- at man er ute av stand ti! ,\ regjering fra enl,elte hold. 
ll1alldercnde i Ra1l1::tnd, sog- fØle og ~l forsvare den nu- R.enl0rini svarte al, luan var 
lteprest Odd Godals prov var sjonale ære når man bare er villig' til iL efterkomme et 
også meget godt. Den opp- et redskap. uteveringskrav, men natur
si!,tfivelclwnc!e del av det er Her gjengir vi for oppbe- Iigvis innenfor rammen av 
referert i Folk og Land nr. "aring i infamiens historie den argentinske konstitu-
3~ 1961. dokumentet fra v!lrt uten- sjon. «Gi meg et motivert; 

Advokat C. A. Torstensen: 

Det Cl' nødverge. 

Jeg' vil sluLte min gjen
nOll1gftelse av draluact på 
Syrebel,kstØylen - i denne 
omgang. Efter evne har jeg 
sØkt å skrive det som er rett 
og sant. Gis det en san
nere glede idag elln il 
clrage sverdet mot e ~ slikt, 
faktisk og jurielisk monstrum, 
bygget på brutal mak~, som 
dommen i Syrebekksakell? 

Og' så noen ord aven av 
rettsoppgjr)rets ærefulle ju
rister, forsvareren C. A. 'ror
stensen i lagmannsretten: 

Stillingen er nemlig 
clen at broren er tatt mot sin 
vilje. Han er holdt i fangen
skap mot sin vilje. Jol1ans 
har tenkt, at de ville ha rakt 

riksministeril1l11: utleveringskrav basert p[, ar-
"IfØlge en opplysning fra gumenter som konstitusjo

Jerusalem ble Adolf Eich- nen krever, og hvis våre 
mann henrettet igår. Uten- domstoler finner sØknaden 
riksministeriet beklager at berettiget skal vi utlevere 
de israelske d0111stoier ikke Elchnutllll», «Men denne 
har tatt hensyn til den ut- fremgangsmåte kan bli lang
trykkelige bestemmelse i den varig og vi frykter for at 
argentinske lov, i henllolcl til Eiel1mann i dette tilfelle vil 
hvilken man måtte ha idØmt kunne undslippe våre agen
en mindre straff. Denne er- ters overvåking (l »> inn
l<læring minsker' ikke på vendte den israelske am
noen måte den energiske og bassadØr. Denne erklæring 
indignerte avsky for de for- utlØste en levende reaksjon 
blJTtelser mot menneslce- fra utenriksminister Remo-
11eten den straffede har rinos side. Han fremholdt 
gjort seg skyldig i, forbry- meget bestemt at man ikke 
telser begått mere mob kunne tillate at et fremmed 
menneskeheten enn mot sel- lands representant under
ve det israelske folk - som støttet! utenlandske agenters 
aldri vi bli strØl,et av den politiaksj aner på argentinsk 
moderne tids historie. Heller jord, og dermed ble det. 
ikke vil de bli det ved ut- I 1953 overrakte den isra
slettelse av menneskeliv som elske ambassadØr, som da 
i1,ke er forutsett l vår straf- hadde avlØst sin kollega fra 

råde skal prompte adlyde 
_-,Ilvel' ordre utstedt av meg
eller etter lnin bClnyndigcIsc, 
og' må avholde seg fra enhver 
fiendtlig handling mot trop
pene under min kommando 
eller til støtte for våre fien
der, og fra enhver volds
halldling tilsiktende å for
styre offentlig orden på noen 
SOlll helst. 11l;J,tC»). (BritiSh 

Year Bool, of International 
Law 1944). hendene i været da han rop

te, hvis de da ikke hadde 
ondt i sinne. Det er nØdver
ge, sammenholdt med straf
felovens § 48· Han trodde det 
var banditter som hadde tatt 

ferett». 1951, i clen israelske uten-
* I riksminister Golda Meirs 

I et telegram fra Paris til nærvær Remorino et juri
bladet gis det forØvrig oPP- disk verk av denne i he
lysninger som om mulig stil- braisk oversettelse, og noen 
ler bortfØrelsen av Eichmann dage efter gjentok ambassa

Det kan vel neppe være 
tvil om at disse eksperter be
dØmte tilfellet riktig. Re
gjeringen må, hvis hr. HØns
vald opptrådte i forståelse 
med den ha vært klar over 
at vårt eUterkrigsoppgjør 
hverken formelt eller reelt 
kan godkj ennes som retts
oppgjør. Det var et indre po-

Den engelske overgeneral 
så således ingen plass for en 
hjemmefront med sabotasje 
60m program. Han holdt seg 
til folkerettens bestemmelser, 
slik forsvarsminister Handal 
har gj ort det. liUsk oppgjør. Regjeringens 

forpliktelse eLter landkrigs
reglementets art, 43 til å hol
eIe fingrene borte fra lovgiv
ningsfatet var ved dette blitU 
overtrådt. Ugildhetsprinsip
pct var ikke blitt respektert
Endog ordinær adgang 
til å anke var i visse 
t.ilfelle blitt opphcvet, liksom 
Grunnlovcns krav om likheL 
for loven faktisk var blitt til
sidesatt. Det er derfor ikke 
underlig at regj eringen Imr 
fryktet for å få landssvikopp
gjøret behandlet i en '<uav
hengig og upartiSk domstol». 
Det kan etter hendelsen i 
Helsingfors neppe være tvil 
om at regjeringen er seg 
landssvikoppgjØret_<; politiske 
lmrakter og dets diskrimi -
nerende rettsprøver bevisst. 
Kanskje man burde ta seg 
stortingslnulul, sorenskriver 
stavangs gjentatte uttalelser 
i Storting'et ad notam, at 
landssvikoppg'jØret mil bli tatt 
opp igjen til fornyet prøve. 
Mon det i!,ke ville være hel
digere å gjøre dette her 
hjemme enn ved en rettsprp
ve i Europadomstolen? 

Så kom den kompromitte
rende avslØring pa møtet i 
Nordisk &ld i Helsingfors i 
mars måned. Arbeiderpar
tiets parlamentariske fØrer, 

hans bror, og banditter må fra Argentina i et enda dØren sin forgjengers an
man ikke la få for stor, sjan- verre lys. Det fremgår nem- modning om utlevering av 
se· elet var ingen spØk å lig av deLte at Argentina Eichmann. Utenrilcsminister 

flere ganger hadde avslått Hemorino erklærte da slutte
sette seg ut for 3 mann som å utlevere Eichmann uten at lig at den argentinske re
han visste var bevepnet .... lOVligheten aven slik ut- gjering ikke kunne omgå de 
Det er mulig at denne ulykke levering var gOdkjent aven fastsatte normer i den interhadde kunnet undgåes, hvis 

~tingspresident Nils HØns
.d, framsatte der i forstå

else med sin regjering' for
slag om it utsette behand
lingen angående Norges til
tredelse til Europadomstolen. 
Hans begrunnelse var at der 
ikke burde gis landssvik-

nte personer adgang til å 
_danke sin sak for mennes

kerettighetsdomstolen. Som 
medlem av N:ordisk Råds 
permanente nilnannskomiLe 
hadde lir. HØnsvald i fjor 
gått inn for aktivt norsk 
medlemsskap i denne dom
stoL Det kum derfor llØyst 
uventet at han nå fravek 
sitt tidligere standpunkt, og 
ganske særlig må hans be
grunnelse ha fått Rådets 
medlemmer og andre tilste" 
deværende til å spisse ørene. 

I fØlge Arbeiderbladet for 
22. mars var konvensjonen 
om beskyttelse av menneske
reLtighetene blitt undertegnet 

man hadde satt val,t. Dev argentinsk rett. Det het i nasjonale rett ved å utlevere 
ville ikke ha vært så urime- telegrammet: en mann som hadde stilt 

"Henrettelsen av Adolf seg uncler lovens beskyt-
Hg. lIer kan man gå like inn Eichmann har blitt livlig telse i Argentina, et fritt 
på skrotten av dem uten at kommentert i argentinske og selvstendig land som all
uoen varsler --». kretser i Paris, spesielt blant tid har basert sin politikk 

Hjemmefronten i Rauland 
møtte opp 9. mai 1915 på 
Lognvikåkeren i Rauland -
11 mann hØY og svært be
vcpnet for uten arrestorelre 
ti. «arrestere;,> .Johans Logn
vik. De kastet seg. rett og 
slett over Johans - forklarte 
lederen Bjørn GardsjOrfl i 
lagmannsretten. I pf,syn av 
gårdens folk skyter sa clenne 
ned Johans' 79-årige far 
Halvor Tarjeison IÆgnvik, 
som ikke la hånd pii noen, 
men ropte at de skulde bæ
re seg at som folle - Påtale
Jnyndigheten rna antas å ha 
bladet i sin lov omhyggelIg 
og funnet ut at her forelå 
lovlig nØdverge l - Hvis det 
norske folk i lengden kan 

Perons partifeller. Disse min- på asylretten». 
ner om at den israelske am- * 
bassadØr i Argentina i 1951 Ellers kan meddeles at 
sØkte daværende utenriks- nasjonalistbevegelsen «Jacu
minister Jeronimo Remorino, ara', har offentliggjort en 
~-o-~-o--o-..c><>-c>- protest mot «den oven'as-

tåle slik fremferd - da er 
clet efter min mening- mo
dent for slaveriet og må tale 
så sakte om rettslØshet og 
vold i andre land. 

ALEXANDEIt LANGE. 

(Denne artil<kelserie er 
inntatt i FOLK OG LAND nr. 
31, 32, 33 og 37 for 1961. og i 
nr. l, 3, 6, lO, 14, 17 og 
19 for 1962). 

LØRDAG 23. JUNI 1962 

kende henrettelse av Eich-
mann efter en juridisk farse 
uten noe som helst juridisk 
og- lovlig grunnlag - i virke
ligheten ilrke annet enn eL. 
mord med hevnen som 
eneste rettferdiggjØrelse». 
OrganisaSjonen taler i Iwm
munikeet om «volden mot 
vår selvstendighet begått av 
den israelske stat» og 
stempler den argentiske 
regj erings holdning' saken 
som skammelig. S. 
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