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FOLKOGLAND I ::- ~. 

Det falske og absurde avslører seg titfsf~ . 

selv derved at det på sin topp blomsdjr ut 

i selvmotsigelser. (Schoppenhauer~' 

~ 

K a~J·on Mau-Mau er idag sterkere Nairobi er blitt Kenyas Chi-ass ~ cai~~ om annen hører man 

GiD b enn noensinde' litt om de grusomheter som A. høyesiereiisadvokai us av e er begås i kampen mellom bri-

ter, at der fremdeles kjem- bl. Ch. tene og de innfødte frihets-
Den 8. mai 1955 vil de så

kalte rettsoppgjør kunne fei
re sitt fØrste lO-års jubileum. 
Til den tid må vi kunne rekke 
å få kassert de ver$te uhyr
lighetene ved dette. Til disse 
regner jeg i fØrste rekke alle 
do:rnmer i sake'r mot personer 
som er satt under tilt.ale kun 
fordi de har vært medlemmer 
av N.S. fra fØr 9/4 1940 og 

'ikke senere har meldt seg ut. 
Samtidig' med at\ alle slike 
dommer bØr kasseres, bØr alle.' 
vedtatte mulktforelegg ute
lukkiende basert derpå kasse
res og de domsbeløp 'og mulk- . 
Ulr, sotn i den anledning eir 
uttedet, bØr betales tnbake til 
vedkommende a v den norske 

stat.. .' , . 
4U.e .. d~ dotnnl:eJ\ Qi .. ved-

re mot 4 avsagte dom, hvori 
majoritet.en antok, at bistand 
kan ytes ved passivitet. Noe 
slikt,er nemlig en logisk umu
lighet, for bistand kan ikke 
tenkes uten ved I1O'Sitiv aktiv 
opptreden. Straffelovens § 
86 er forsåvidt blendende 
klar, men for å :utelukke mis
forståelser har .loven funnet 
grunn til ytterligere å tyde
liggjØre dette ved, at .slik bi
stand skal være skjedd enten 
vecf råd eller dåd. Men man 
kan ikke yte råd ved å for
holde s~g taus, men vedkom
mende rådgiver vil være nødt 
til å opptre aktivt, positivt 
handlende, og ved dåd forstår 
man j o i alminnelig taLe en 
gjerning av visse dimensjoner 
og ikke en hvilken som helst. 
handling, men passivitet kan 
i et hvert fall ikke betegnes 
som noen dåd. . 

De 7 dommeres syn på dis
se spørsmål står far meg som 
en uhyrlighet, og det vil d.et 
vel gj øre ()gså for de fleste 
andre jurister, som har noen 
Øvelse i å lese og fort.olke lov, 
og det Vil det vel gjøre også 
for alle andre noenlunde lo
gisk begavede mennesker. 

E1n annen uhyrlighet kom
mer for diaglen i dommer, som 
åntar at Norge var i krrig et
ter 10/6 1940. Krig forutset-

Nairobi er Itt et svart Icago 
pes, og at. de kjempende bru- kjempere. Om dette sa en in-
ker.våpen på hverandre, men Med stadig kortere mellom- til å stanse. Bare de innfødte dier til mr. Crossmann: De. 
kampen her i Norge opphørte rom telegraferes det fra Nai-. selv kan gjøre ende på Mau- innfødte her har ikke, i mot
ved den totale og betingelses- robi at en-to-ti Mau-mau- mau. setning til koloni folkene i 

. lØse kapitulasjon den 10/6 menn er blitt henrettet for å . Britene har for å lamme be- Asia, noen gammel kultur å 
1940, og noen ny krig kunne ha vært i besittelse av våpen. vegeisen drevet 120000 eksi- falle tilbake på. De kan ikke 
fØrst begynne fra den tid, Vi Med andre ord: Britenes ter- stensløse kikuyere bort fra slik som indere i sin tid under 
igjen begynte å delta aktivt ror fortsetter overfor hjem- høylandet, hvor de hvite ko- trengslene hente styrke fra sin 
i kampen. Denne uhyrlighet mefronten, overfor dem som i lonister residerer og inn i de gamle kunst og kultur. Deres 
bunner i den komplette mis- sin frihetstrang ikke har fun- innfødtes reservat. Hvis De ik- gamle stammesamfund er 
forståelse, at krig er det mbt- net noe annet middel til å ke klarer seg der, kan de som blitt ødelagt, deres ritualer og 
satte av fred. Det motsatte av gjøre seg gjeldende enn ved å den britiske øverstkommande- danser er blitt forbudt av mi- . 
fred heter ufred, men man sette hardt mot hardt. Og en rende general Erskine har sjonærene, og når de så gjør 
kan ikke trekke den slutning, hel verden står og ser på og sagt, bare ta en buss til Nai- opprør mot det såkalte hvite 
at hvor der ikke hersker fred, _ tier. robi, hvor den innfødte be- styre, har de ikke annet valg 
hersker der krig. Der hersker lover et år har britene gjort folkning i det siste år er ste- enn å falle tilbake til barba
for tiden ikke krig ber i Eu- alt, de har kunnet, for å un- get fra 30000 til 75000. Men riet. 

ropa, men ufreden er likevel dertrykke de innt1dte, 111lm i her, midt i centret for det bri- Sent, hvis da ikke for sent, 
så stor. 'at den feilaktig blir dag er Mau-mau allikevel tiske herredømme, . synes h~1) det britiske styre nå inn
Imlt den kalde krig. sterkere enn noensinne. Dette Mau-mauå ha fullstendig sett at det må gjennomgri-

For å rette på disse uhyr-"bekreftes av den engelske la- kontroll med den innfødte he- reformer til, hvis noe 

.~~ •• ",.~~~~,,~~~~~~~~~~~!~~~.~~~~""=~:af<b~rp~iK€;s: I)ehar derfor 

fornyet. behandling. Våre 
statsmakter kan innskrenke 
seg til med et eneste. penne
strøk å kassere de avsagte 
dommer og vedtatte mulktfo
relegg med derav fØlgende 
konsekvenser, nemlig tilbake
betaling. 

*** 

og i New Statesman skrevet 
en artikkel, hvis konklusjon 
er av lite oppmuntrende art. 
Landet befinner seg nå i en 
tegulær borgerkrig, skriver 
han. Og eti av kolonistene 
hadde sagt tit ham: DeUe het 
hat vi ikke lenger noen makt 

man at en gammel begynt å samle de innfødte, 
mann, som satt utenfor sel- som ikke er innringet av Mau~ 
veste politikammeret og solg- mali, i landsbyer, slik at de 
te drops, betalte Mau-mau to ved sin masse kan verge seg 
shillings pr. uke for å få sitte mot overfalL Britene kaller 
i fred. Og så godt som alle in- dette for «villagistasjoll» og 
diske og afrikanske dctalj- det tar bare en dag eller to å 
handlere må betale «beskyt- bygge en landsby. Som regel 
telsespenger» til Mau-mau. (Forts. side 8). 

Hvem styrer verden? 
Washington, admiral Nomu
ra i oppdrag å ta opp forhand
linger med utenriksminister 
liull. Men forhandlingene ble 
avbrutt av det amerikanske 

. ultimatum av 29. november 
1941, et ultimatum som ja
panerne besvarte med 11 over
falle PearlHarbour 7. desem
ber samme år. 

Over.nasjonale krefter sem ikke ønsker orden og fred 
Da.president Ro'OSevelt i be

gynnelsen av 1940 forlangte 
å få Stillehavsflåten flyttet. 
til Hawaii langt ute i Stille
havet., dor å Øve politisk trykk 
på Japan», protesterte flåte-

! Sjefen admiral Richamson. 
Han mente at det ville være 
en for stor risiko å presse flå
ten inn i eu eneste krigshavn, 
Pearl Harbour, og pekte for 
øvrig på at. havnen ikke var 
forberedt på å ta imot noen 
nåte. Blant annet manglet 

. den tilstrekkelig sik1:ing mot 
angrep fra luften. 

President.en sørget for at 
den umedgjørlige admiral ble 
fj ernet fra sin stilling og fikk 

i h~ns etterfØlger, a4miral IS. 
ICminel, en hyggelig mann 
S®1 bøyde. seg _. for presiden. 
tens ønske. 

* 
Konflikten mellom Japan 

og U.S.A. hadde sitt utspring. 
i de blokadebestemmelser som 
U.S.A. satte i verk mot Ja
pan, da dette land i 30-årene 
:førte krig i Kina. - Blokaden 
var til stor gene for Japans 
krigs fØrsel og skapte meget 
ondt blod, uaktet minist.er
presidenten fyrst KO'Jloye 
gjorde sitt beste for å unngå 
konflikt. Han gikk til og med 
så langt som til a foreslå at 
han og Roosevelt skulle møtes 

til en personlig konferanse et
steds utenfor Japan. Et helt 
enestående tilbud. For i Ja
pans 2500-årige hist.orie had
de det aldri hendt. at en stats
sj-ef var reist ut av landet for 
å . m~te et fremmed lant!s 
statssjef. Planen ble anbefalt 

. på det varmeste avU.S.A.s 
gesandt i Toklo, Grew, men 
Roosevelt sa nei. 

Som fØlge ,av dette avslag 
ble prins Konoyes regjering 
styrtet og en striere mann, 
general Tojo, kom til makten. 
Men også han gjorde et for
SØk på å oppnå en fredelig 
ordning, idet han ga den 
U.S.A.-vennlige gesandt i 

* 
Det er underllg å høre at 

president Roosevelts rådgiver 
og beste støtt.e under tor
handlingene med Japan var 
professor OWen Lattilnore. 
hvis nære forbindelse med 
Sovjet nu er bragt for dagen. 
H~n arb~id~t som agent for 
Sovj et-Unionen og var med
lem av det hemmeligre russi
ske et.terretningsvesen. Un
. der forhør .i den nedsatte 
granskningskommisj on inn
rømmet han at han hadde 
sendt viktige offentlige doku-

(Forts. side 8). 

Stiftelsen norsk Okkupasjonshistorie, 2014 
 

SNO



__ '" 'FOLK OG LAND 
Ansv. utgiver og redaktø, 

Finn Brun Knudsen. 
Telefon 55 76 56. Postboks 1407. 

Ø{spedisjon: Kierschowsgt. 5, Oslo - Tlf. 377696 

Ola O. Furuseths artikkel i bladets nr. 2, «Vi etternø
lere» har foranlediget en del tilsvar -- pro et contra. 

Helt saklig var vel kanskj e Furuseths artikkel ikke -
dertil inneholdt den for mange ukv~msord om dem som 
har gått i spissen for vårt gjenreisningsarbeid Og om den 
måten disse har grepet tingene an på. Men ser vi bort fra 
denne mindre heldige uttrykksmåten, så forstår vi godt at 
det ligger ærlig mening og positiv interesse bakom det som 
Furuseth skriver. Han etterlyser en «linje» og holder på at 
det lite gagner å gråte over spilt melk. Vi må la det som har 
vært, ligge Og rette blikket framover. 

Fullt så enkelt er vel imidlertid saken ikke. I et hvert 
fall er det en komplett misforståelse av herr Furuseth hvis 
han oppfatter vårt arbeid derhen. at vi spesielt trygler dem 
som fordØmte oss om nåde og om å bli «gjenreist» SQm de
res «likeverdige». Det er ikke det som har vært hensik.ten. 

Det hØres vakkert ut med kravet om at en skal vende 
d~t venstre kinn til når en blir slått på det høyre. Så hardt 
og så skj ebnesvangert kan nemlig det fØrste slaget bli, at 
en føler seig mindre oppfordret til å innby til en gjent.a
gelse. Vi har sett gode kampfeller bli meid ned foran ekse
kusjonspelotongene, vi har sett våre meningsfeller og ven
ner bli innesperret i årevis under nedverdigende forhold, -
Ja,vi ser det den dag i dag, Og vi har sett hvordan en be
tydelig gruppe innen vårt samfunn har vært. berøvet både 
hva ,de eide og sitt eksistensgrunnlag for Øvrig. ,selv nå -
ni år etter «frigj Øringen» - blir tidligere NS-folk hindret 
i å komme inn på a,rbeidsplassene igjen. Uvitenhet, villfa

"relse'eUer dilrekte 'bl-Ø'dnidd gil" segstad!g utSiag;øg'·deb"Va\.. 
pen som med' adskillig held har vært nyttet i denne egen
interessens anstrengelser for å holde. NS-folkene borte, har 
vært det famØse og åpenbart suggererende lille ordet: 
<<landssviker» .. 

Kast. et blikk på våre historiebØker. Konstater hvordan / 
øyeblikkets makthavere på den mest hårreisende måten 
sØker å unngå eget ansvar og kritikken mot dem selv ved å 
lP- samtidens ungdom og ettertidens slekter den O'Verbevis
ning.1 arv at det var vi på vår side som i en skjebnestund 
.på det. skjendigste vis fOTTådte vårt land og skadet våre 
Hmdsmenn. Det oser av lØgn og fortielser i de lærebøker 
so:n myndighetene de siste år har autorisert til skolebruk. 

Ville det være rett mot oss selv og mot våre etterkom
me-re- ville det være rett mot. den norske historien ---, 
. om vi uten vIdere la alt dette bak oss, lot de infamerende 
på.l3tander bli stående uimotsagt og ene og alene gik.k inn 
for det som ,Furuseth kaller <dramtidens linje»? 

, 'Etter vår mening er det innlysende nØdvendig at vi re
agerer mot det som ha.r skjedd - og at vi reagerer av all 
vår evne. Det er en forsvarskamp som vi er blitt tvunget! 
fli! ,å føre, en forsvarskamp som gjelder større verdier enn 

,imtt og seng, en fo.rsvarskamp mot makter som har prØvd 
ai prøver. å gjøre oss til ærelØse, forbrytere. 

, 'net er ikKe noe knefall for våre dommere vi gjør, vi, 
bønnfaller ikke om noen «likestilling», vi krever ikke heller 
- for igj en å kunne vise et blidt ansikt og j;or å fØle oss 

"<<gJehreist» - erstart:,ning for tapte år og ødelagte levevil
Mår. Det som er gjenreisningens primære mål er å f'å klar
lagt historiens sanne fo.rlØp og få vasket av oss beskyldnin
gel) for å være forrede·re mot vårt eget land. I forhold til 
d,~tte er alt. annet av ,underordnet betydning - hvor meget 

, også det kan smerte og svi i Øyeblikket. ' 
'" En «linje», en positiv innstilling til livet, er det natur-

ligvis ethvert tenkende og ansvarsbevisst menneskes ønske 
å kunne a!rbeid,f etter. Hva tror en imidlertid det nytter med 
åJprøve seg på en slik holdning så lenge alt hva en tidligere 
l:\~'S.-mann sier ener gjør, blir møtt med et avvisende og dre
pende Landssviker! 

Anei, Ola O. Fnruseth! Det nytter lite når en skal bygge 
nus å bygge ø; , etasjen først. Selv ikke om arkitektens 
t~griing er aldri;- flott og en har verdens prektigste, for
gylte flØY å stase opp mønet med. En må finne seg i å legge 
grunIllmuren først - å grave til fa,st grunn - fØr en tar 

FOLK og LAND , RØDE I(ORS Hva og hvem 
• 

I en bokanmeldelse i «Far
mand» nr. 10 - 1954 skriver 
merket «H.» bl.a.: 

«Anmelderen erindrer 
en samtale under krigen 
med en Milorg-leder, som 
ble ytterst oppbragt over 
at man brukte betegnelsen 
de allierte o g Sovjet-Russ
land». Han mente Sovjet
Russlånd til evighet ville 
forbli vestmaletenes trofa
ste allierte. 

FeilbedØmmelsen av Sovj et 
har hatt verdenshistori
ske konsekvenser. Den har 
fØrt til at ti-t.alls millioner 
europeere nu lever i et hel
vete, at verden nærer kon

SLant krigsfrykt og at det 
rustes opp med stadig me
re forferdende våpen.» 

* 

«RØde Korsorganisasjonene 
i D'anmark, Finnland, Norge 
og Sverige har sluttet en av
tale o.m gjensidig hjelp ved 
katastrofer og andre ulykker 
som krever hjelp fra andre 
land. IfØlge avtalen som bl. a. 
bygger på resolusjo.ner ved
tatt på den internasjonale RØ~ 
de Kors-konferansen i To
ronto 1952, skal de nordiske 
lands or'ganisasjoner, når det 
er nØdvendig, hjelpe hveran
dre i samsvar med de prinsip
per som ligger til grunn for 
Røde, Kors. Alle nØdlidende' 
skal bli hjUlpet uten hensyn til 
nasjonalitet, rase, religion el
ler politisk oppfatning, og den 
hjelp som blir ytet skal ~tilIes 
til rådighet for, RØde Kors i 
det land som mottar hjelpen. 
Avtalen har ett års oppsigel
se.» 
, Dette er et kommunike 'som 

er "Kultur-

(ronte'n"? 
I «Dagbladet» kan leses: 

«FØr krigen arbeidet Berg
svendsen som journalist og 
redaksj onssekretær i Ind
landsposten, Kongsvinger, og 
Østlendingen, E1verum. I 1943 
ble han avsatt av nazistene. 
Ved frigjØringen ble han av 
Kulturfronten «innsatt» i 
Norsk Telegrambyrå.» 

Jeg har sittet som styre
medlem i de forskjellige ho
vedorganisasjO'her for pres
sen. Men j~g har aldri hørt 
om at det eksisterte noen le
gal overhøyhet innen' pressen 
Som hette «Kulturfronten» og 
som hadde' myndighet til å 
«innsette» journalister i stil-

Vi tillater oss å gratUlere 
dem som ser rØdt når de mØ
ter en tidligere NS-mann, med 
disse resultatene. Det er jo 
når alt. kommer til alt resul
tatene som teller, og på fruk
tene at treet skal kjennes. 

er utsendt gjennom Tidnin- '. Unger innen pressen. 
garnas Telegrambyrå i Stock-

Vi som _tter evne SØkte å 
avverge at vår samtid skulle 

holm øg vi leser det med en 
viss interesse. - «uten hen
syn til politisk oppfatning», 
heter det. Men' hvis det så 
skuHe hendf' noe, hva så med 
Norges RØde Kors og de Irv. 

Er «Kulturfronten» noe 
rettsbegrep som halr fått seg 
tildelt noen slik rett ved norsk 
lov eller er det noen jØssinger 
som har tillagt seg selv . be
teg-neIsen og myndigheten? 

havne i et fryktens og skrek- NS-me~lem~er? Er' signalene Jeg Var forsåvidt i samme 
kens helvete, vi har fått be- plutselig blItt forandret eller b"t . d' B ' , d':': a som enn,e ergsven. sen, 
'ti"ie :Mf"~P'h'6i~l1~~; .'~'i.,,"NØtllaAl~*."""~h ~:blg~ ~~"JIi~1:tfi(ii~,,-, 
frihet og eiendom. Dertil har rende som i 1945 og årene s~m zistene eller rettere sagt NS. 
de som nå må erkjenne at de fulg~e? Vt spØr og gjentar Men jeg ble ikke innsatt'i txiin 

spØrsm~let, fordi vi fremdeles bedømte verdenskrigens mest tidligere stilling' etter f'i1gjø-
avgjØrende moment feilaktig, tviler på ledelsen i NRK, Den ringen, meri. tvertimotarre
prØvd å vri seg fra ansvaret, har hittil ikke vist mere for- stert og innsatt i konsentra
for de tragiske resultatene stand, enn den plutselig ut- sjonsleir i 4 1/2 år. Dette til
ved å skyte all skyld på NS- nevnte biskop Fjellbu, S3m 
medlemmene. Til gjengjeld ifig. bladet Nidaros for 2. ju

har de selv nå i snart 9 år so- ni 1945 uttalte under speider
let seg i 'egen storhet og myn- gudstjenesten i Nidaros Dom-
dighetenes nåde. !{irke dagen forut: 

Hvor lenge tror de det vil 
vare? V i så nemlig ikke feil, 
v i hadde sagt tydelig fra helt 
fra 1933 og v i fortsatte med 
det til siste slutt. 

Bet endelig~resultat av våre 
motstanderes og dommeres 
feilsyn har v.i ennå ikke sett. 
Men >-uet kommer nok! Hel
vetet har mange muligheter 
for den som sel ~T bereder seg 
vejen dit. 

«Husk .:lerfor når dere skal 
avgi speidel'1JØftet {~Alltid be
redt» at de.re skal lege det 
som er ødelagt og rekke ut en 
broderhånd, ikke til nazister 
eller krigsforbrytere, ikke til 
alle dem som har gjort ur~tt, 
men til de gode, til dem som 
har vist den rette speiderånd 
og vil gå til kamp mot dra
,gen.» 

Vi vet nok, at bemeldte bi
skop i dag gjeme ville ha slike 

fatt på å reise bygget. Ellers blir det hele «hengende i lØse 
luften». 

Av denne årSaken er det at vi i dag er nødsaget til å 
kaste et blikk tilbake på det som har skj edd. Den daglen 
kommer nok forhåpentlig at vi skal nå opp til niønet og 
kan holde kranselag på vårt eget bygg. Men fØr det kan 
skj e må vi finne oss i møysommelig å gTave ass ned til fast 
grunn så det vi har i tankene å bygge, skal kunne bli stå
ende sikkert og uangripelig. 

. Derfor er det at vi i dag ser oss nØdt til å vende oss til 
den norsl(e almenheten med vår oppklarings- og opplys
ningskampanje. Det er g l' unn mur ensom vi i dag gra
ver plass fD'!. Grunnmuren for det som skal komme! 

B.G. 

tross for at jeg var hovedak
sjonær i det blad j eg hadde 
startet og ledet i23 år. Men 
det er vel kanskje så at den 
som hadde vært redaktØr ikke 
ble' tatt hånd om av den så-
kalte «Kulturfvont» . 

Det gjaldt å få folk inn i 
pressen som man skj ønte ville 
gå som «spyt,tslikkere» for ar
beiderpartiet, og d'et kunne 
man ikk.c vente: seg 1a.V' folk 
som nadde 'vært redaktører-og 
med tiestemte me,ll'inger,· Det 

ord usagt, men vi har ikke 
sett noe som tyder på at 
NRK's ledelse beklager den il
le behandling som enkelte av 
RK-søstrene fikk etter (lkku
pasjonen. Og derfor ser vi m.ed 
skepSis også på ovenfor gjell
gitte kommunike, illntildet 
foreligger en utvetYd~g utta
lelse, som i 'efih{rei1; 'tilfiel:le må 
bety et tilbaketog fra tidlige
re opptreden overfor. dem' som 
uten hensyn handlet i Det' in
ternasjonlae RØds Kors' ånd 
og ble straffet for det med fa
natismens grusomhet.' 
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ville ikke passe inn i «Felles

programmet». 

Man må derfor spØrre hva 

«Kulturfronten» var for et be

grep og om den hadde' noen 

overhØyhet over pressen etter 

«frigjØringen»? Pressen etter 

«frigj øringen» er også blitt så 

ens r ett e t, at det må væ

re tillatt å spØrre om dert og

så fOTeligger noe direktiv til 

pressen i dette land, som har 

undertegnet konvensjonen om 

at vi skal ha en fri presse og 

t a l e fri het. Hovedhjørne

stenen for et «demokratisk» • 
samfunn er jo y tri ngs fr i-

het ogp r ess e fri het. 

Ut med språket de sam sit

eter inne med opplysninger om 

denne delikate sak. 

Argus. 

Det. begynte en hØstdag i 
1949, da en forholdsvis ukjent 
senator Joseph MacCarthy 
holdt en tale til en rep'Ubli
ka.nsk forsamling i byen 

QUISLING 
og quisle! 

Nedenstående innlegg, sti
let til Morgenbladet, er re
turnert, da innholdet støter 
an mot avisens en gang ved
tatte linje. 

Samme dag herr N.M. Nil
sen har fått inn sin artikkel 
i Morgenbladet 16. 2. leser jeg 
i Morgenposten: «lnte~ er så 
usikkert og verdiløst som 
mengdens dom - Livius>.'. -
Ikke desto mindre h::>,r jeg 
inntrykk av at herr Nilsen er 
glad for å kunne henregne seg 
til mengden. Det er unektelig 
en trygghetsfØlelse. 

Jeg tror den norske . lege 
hadde rett i at Quisling un
der de foreliggende omsten
digheter mente å handle W 
beste fo~' sitt land,» 

U.S.A. uangripelig, mot an-o 
grep utenfra, begynte man å 
spØrre seg selv: Leve,r vi i 

dumpappenes paradis? . Fin
nes det. ogSå i U.S.A. en lik-. 
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J.'g skal innrØmme at jeg i 
første omgang yar Sjokkert, 
Jeg var ikke medlem av N,S. 
- men så tok jeg fu,' meg 
«Quisling har sagt» og siden 
~'Russlani:I og Vi». Jeg har. all
tid fors)(kt å etterleve den re
gel fØrst å sette meg inn i an
dres syn før jeg dØmmer. -
Hvor mange av de som dØm
mer Quisling har satt seg inn 
i hans tankeverden? Da Paal 
Berg holdt sin tale til Quisling 
falt den helt i tråd med det 
syn jeg hadde tilegnet meg, 
og j eg meldte meg inn i NS, 
Derved gikk j eg riktignok 
glipp av samarbeid med vår 
store allierte Gulosten og Os
vald ~' men man kan ikke 
oppnå alt her i livet. Jeg har 
forlengst tilgit.t Paal Berg, da 
j eg mener at han under de fo
religgende omstendigheter 
mente å gagne sitt land. De 
har øyensynlig begge forlest 
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miteen mente man, at denne 
forholdsvis lille fanatiske ska
de ikke stod i rimelig forhold 
til dens virksomhet, og at 
medlemstallet ikke var noe 

seg på Platon som hevder: 
«Det kan være riktig å gjøl-

re galt - når man forstår å 
gjøre det helt ut - og sam
tidig har ry for å være rett
rerdig.» 

Pål Berg kjenner jeg kun av 
navn - Quisling hadde blant 
oss som kjente ham ry for å 
være ret.tferdig. 

Jeg.vil anbefale selvtenken
de mennesker ikke å starte 9. 
apri11940 - men helst 10 år 
tidligere - og så lese det ste
nografiske referat av retts
forhandlingene. 

ISigbjØrn Dahl. 

Små saltkorn 
England og Frankrike liker ikke 

Franco og dermed er han ille 
likt) også i A-Norge, Han er bri
tenes onde samvittighet når det 
gjelder Gibraltar, og han er en 
strek i regningen, fordi den fran-

Willeeling 1 West Wirginia. Da nende underjordisk virksom- uttrykk for denne 5. kiolO'llnes 
han begynte, var han som het som støttes av amerikan- styrke, idet kommunismen 
sagt forholdsvis ukjent, men ske borgere? Og nektes kan opptrådte under en rekke ma
da han satte seg ned, var han det jo ikke, at disse spØrsmål sker i form av tilsynelatende 
dagens mann i USA og har fikk et uhyggelig svar gjen- uskyldige forgreninger med 
tort~tt ~ ... v~1-eC;E!t sideli.t>g ..... nd61";l'~Evmor:oeriiifir ~a.ifg1~~maritrOi>iske og n-

te han «Hvis jeg tvilte på at 
det er en sterkt utbredt kom· 
munisme i Hollywood, eUer på 
at den prøver på å smu~le 

uamerikanskie ideer inn i fil

men, måtte jeg. ikke' være rik
tig klok.» Og dermed begynte 
den store parade av filmbe
rømtheter for komiteens vit
neslrranke. Det var em ut
~t1gSllrosesS sOInSene
rehen ble fortsatt utenfor ko
Jlliteen og som bl. a. fØrte til 

her er de ordene som tente Eisler, Alger Hiss og Rosen- beralpolitiske ff'rmål. FØlgen 
en brann: «Jeg holder i min bergene. var at en forbindelse med 
hånd en liste på over 205 per-
soner, som utenriksministeri
et vet er medlemmer a v det 
kommunistiske parti, m.en 
som allikevel arbeider i uten
riksministeriet og er med på 

Hva· er uamerikansk virksomhet? 
iDen 17. mars 1947 avsa en eller flere av slike ocgani- Charlie Chaplins «fordrivel-

å forme dets politikk.» U.S.A.s hØyesterett sin histo-
Selve uttrykket «uameri-. riske kjennelse, som fastslo 

kansk virksomhet» er noe el- l'egj eringens rett til å avskje-

dre. Det var på foranl~dning 
av et medlem, John Parnell 
ThO'IDas, at Representantenes 
Hus nedsatte The House Com-

dige kommunistiske embets
menn. Med det kommunisti
ske parti ble man hurt.ig fer
dig, idet komiteen anerede\ 

mittee On Unamerican Acti- 2fJ. mars stemplet U.S.A.s 
vities. I komit.eens statutter \ kommunistiske parti som en 
definerte man uamerikansk ~5. kolonne. Dermed hadde 
virksomhet som enhver virk- man så å si på forhånd fast
somhet der var egnet til å un- slått at enhver som hadde til· 
dergrave eller omstyrte den hørt eller tilhØrte partiet had
amerikanske focfatning med de gjort seg skyldig i' uameri
ulovlige midler. kansk virksomhet og var i 

For å kunne forstå den 
stemningsbØlge som frem
tvang komiteen, må man er
indre den mistenksomhet og 
frykt, som grep hele U.S.A.s 
b~olknig etter avsløringen 
a v det vidt forgrenede spio
nasj enett som russerne had
de opprettet i Canada. Under 
inntrykket av den kalde krig, 
som jo lett 'kunne bli varm 
nek, og hele atomstrategien, 

beste faU var utelukket fra å 
ha noe embete under regj e
ringen.· Men man oppnådde 
ogsa at radio, film og fjern~ 

syn anla de samme synsmå
ter: ;Forbindelse med kom
munismen åpenlyst ener 
skjult diskvalifiserte sin 
mann. 

Antallet, innskrevne kom
munister v'ar ikke st.ort i 

U.SI.A., bare omkring 50 000, 

sasjoner kunne bety offent.
lig dØd. Man opplevet under 
avhøring av slike elementer 
at de nektet å svare under på~ 

se» fra U.S.A. 

Sist i november 1948 kom 
imidlertid en sensasjon, som 
mange trodde skulle føre til 

beropelse av at «hans vitne- 'komiteens dØd. Dens mektige 
utsagn ville utsette ham for formann Parnell Thomas, som 
kriminell tiltale». Men på den den gang inntok omtrent den 
annen side hjalp det lite, for samme stilling i amerikaner
deres taushet kunne fØre til nes fantasi som McCarthy i 
fengselsstraff for det man i dag, ble arrestert for bedra
U.S.A. og England kaller dor- geri mot statskassen. Men 
akt ror retten». Dertil kom at. «den uameri1~anske» eg sene
selve det å nekte å forklare re komiteer med samme for
seg om hvorvidt de hadde mål lot seg ikke stanse. Hva 
hatt forbindelse med kommu
nistene indirekte ble å be
trakte som en tilståelse. 

Denne pra,ksis, em man 
vil kalle det så, utformedes 
hØsten 1947; da man for al
ver t.ok fatt på forholdene i 
Hollywood. Det var en a v de 
fØrst avhørte, den store in
struktØr Sam Wood, som ga 
Parnell Thomas ideen. Da 
han ble spurt om han trodde 
at det var noen kemmunistisk 

man enn kunne mene om de
res metoder,så hadde de 
ugjendrivelig fastslått, at det 
1 administrasj onen, i film, i 

radio, i fjernsyn, i presse. og 
i krigsindustrien fantes en 
dØdsens farlig infiltrasjon. -
Og dette bØr man heller ikke 
glemme på d.enne side a v At
lanteren, hvis man vil gj Øre 
seg opp en mening om det 
som er skjedd og om et m.ed
lem av den vestlige frie ver-

ske kOlonipolitikk, når det er tale 
om Nord-Afrika, Og når han dess.. 
utjen er korrummistenes. mest re .. 
sultatrike motstander, må jo vel"':' 
denspressen sette ham på indeks: 
Hvilke perspektiver gir det ikke? 

* 
Den amerikanske Europa-poli-

tikken reptesentert ved Dulles og 
den antikommunistiske kampan
je i U,S,A, henger i hop, Faller 
McCarthy, faller også Dulles Eu_ 
pa-politikk, Begge har de samme 
motstandere, men hittil opptrer 
disse bare mo~ McCarthy, for han 
eT det mest takknemlige Objekt. 
Men er det noen i Europa som 
forståT sammenhengen? 

* 
Det som kan forundre-selv den 

mest passive iakttager,_ er at «de 
fire store» på Berlinkonferansen 
ikke ble rammet ·a v den samme 
skjebne som selve konferansen, 
nemligat de sprakk. Ett er 1mid~ 
lertid sikkert, luftien gikk ut aT 
dem, hvilket kanskje bØr beteg
nes som et fremskritt. Og så er. 
det bare å "ente på neste konfe
ranse og nest)e fremskritt. 

Når således den nocske dags
presse deltar i hånen over 
McCarthy, blir man forstemt. 
hva enten det skyldes bare 
uvitenhet eller direkte avhen-

. gighet av dem, som fØrer an 
i hetzen av spesielle årsaker. 

Fra denne korte forhistorie 
konuner man så frem til se,," 
nat.or McCarthys. virksomhet, 
som på en utmerket måte har 
vært. omtalt i vårt blad aT 
fO'rskj elIige forfattere ogsA. 
med·gjengivelse avamerikan .. 
ske kilder. Man kan vææe enig 
i eller uenig i hans metoder, 
men blant amerikanerne et" 

det få, som ikke anser en 
grundig utrenskning for uaT"" 
viselig påkrevet., og som røler 
at selve Amerikas leveform 
trues av den kommunistiske 
infiltrasjon. Også McCarthys 
kritikere identifiserer uame
rikansk virksomhet med di
rekte eUer indirekte arbeide 
for kommunismen, og" de vet 
at denne uamerikanske virk
somhet ikke er et spØkelse 
fØdt aven nasjons hysteri, 
men er en alvorlig realitet. 

Vi har ikke noe håp om at 
man her i landet vil kunne 
forstå dette, selv om enkelte 
vel er våknet under de a vslØ
ringer som de siste dagers 
hendelser med de nOrske for
redere har bragt for dagen. 
Vi og våre, både de dØde og de 
senere straffede, har· visst 
dette i mere enn tredve år, og: 
vi ser flere av de dengang im-. 
pliserte i dag; gå omkring som 
store menn. Og vi tenker vårt 
og det er 1kke smigrende for 
dem det gj elder~. Men, de har 

som man trodde skulle gjøre men både i og utenfor ko- infiltrasjon i Hollywood, svar- den kan drive slik virksomhet. makten, og da så .•• 
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Blessom'n 
Iyt tåle det! 

Det er ikke bestandig så 
greit å være kommet i selskap 
med de «'SItore» og i den an
ledning være henVlist -til å være 
ømskinnet på vegne. av sine 
niindl'everdskomplekser ved 
hver en forefallende anledning. 

Spesielt har flyselskapet 
Scandinavian Aidaine System 
(SAS) vært en kilde til megen 
bitterhet fra norsk hold, og det 
er ikke lenge mellom hver 
gang en fDa norsk silde fØler 
seg oppfordret til å lufte denne 
b]j;terheten i Ultfall mot vårt 
Østlige broderfolk. Nalsjonen 
som vant verdenskrig nr. 2, 
som har fått den amerikanske 
oppførselskarakter «Look at 
Norway» og - som i motset
ning til Sverige - har slått lag 
med de store gutta i A-pakten, 
kan ikke la seg pille på nesen 
av simple outsidere. Vi må vise 
oss og gjøre oss .gjeldende. 
Gneldre og flekke tenner! 
, Til gjengje1d får vi finne oss 
i at de . som Vii angriper også 
trekker litt på munnvikene. I 
«Vagen framåt» for 17. januar 
finner vi følgende lille, elsk
verdige jeip: 

N'Orsk ofOrbiitterlighet. 
Det valutbyggda svenska 

,flygbola,get AerotraDISport upp
gick efter kriget i det gemen
flamma bol'aget Scandinaviim 
Airline System SAS. Svenskar
na fingo satsa de Hesta pen
gama med de tre l1inderna ble
vo anJdå likabeTaittigade. Trots 
detta bråka norrmannen stan
<llgt 'Om 'at svenska fortrycket 
och jamra sig oVier s,itt ute
blivna Norska NOI1geflyg, fra 
Norge. SAS bet yder numeI'a i 
rulrsk press "Svenskt alt sam
men». 

Vore det inte lika så gott att 
fara til London och gå i im
periet med en gång. Då skulle 
iu Norge representeraett 
varldsvalde. Stryk Ja vi elsker 
'Och klam i med God sa Vie the 
Queen. Och gå over tAll enge,l
ska språket så att man inte ut
'Omlands fjrvaxlar er med sven
skarna. Det vore val nasjonal 
hållning hos gode norrmann fra 
Jogsing-Norge. 

KvasS' kost,ganske visst! 
Men vel ikke me'r enn vi får 
finne oss i så anglo-amerilmni-
6ert vår statsleclelse har gjort 
oss i lØpelt aven del år og så 
Vlillig som en storpart av folket 
har vist seg til å godta hva som 
heLst bare det bærer Vestmak
tenes fabrikkmerke. 

Hei - sa flua, hun satt ak
terst på lasset, se alt støvet jeg 
lager! 

DET ER SAGT: 
«De fleste av dem som satt 

med ansvaret hØsten 1939, må 
ha visst at slik som stillingen 
var på det tidspunkt var ton
nasjeavtaleri ikke i samsvar 
med den st~engt upartiske 
nØytralitet som Norge bekjen

te seg ti1.". 
(Nils Ørvik i «Norge i 
brennpunktet» ) . 

Som i 
Danmark 
så her 

Sannhe,ten må frem! 

l det daIlJSke Blad Revsl.on le
ser vi: 

<<100000 danske Borgere har ef
ter den 5. mai 1945 ''æret arre
steret. Over 13 000 har været ka
stet i Fængsel. l, Dag sidder kun 

. 60 tilbage i Fængsleme. 
De mange frigivne siger dog 

ikke at Retfærdigheden har vun
det Sejr, tværtimod.' Alle løs
ladte, baade dem der kun har 
væI1et «interneret» i nogle Maa
neder, og dem som Tiden blev 
til Aar, er stemplet som Lands
forrædere. Alle staar opnoteret og 
maa lide herfor. Det er ikke 
Æren alene det gælder, men og
saa ofte Eksistensen i det dag
lige Liv, hvor ForfØlgelsen ved
varer. Løsladelserne er givet af 
«Naade» og ikke fordi man har 
erkendt, at Handlingerne har væ
ret dikteret af Regjeringens og 
Myndighedernes Anvisninger og 
derfor burde være straffri for 
Udøverne, som de er for dem de 
gav Paabudet. 

Opnoteret staar erihver til se
nere Brug for <;lem, der har no
get at skjule og som med Læng
sel ser hen til, den Dag, hvor 
LoVlØshedens raa Magt igen kan 
få lov til at udfolde sig, og hvor 
Mænd, Kvinder 'Og søm igen 

stW.ff~tlt~. ~f~, 0il~SN" 
ger kan foretages. 

Ikke alene for Æren og Sand
hedens Skyld, men 'Ogsaa for den 
utilslØrede Trusel, er det nødven-' 
digt,at Kravet om Retfærdighed 
ikke et Øjeblik slappes eller en
dog opgives. Sandheden omkring 
den 9. April og 5. Maj, Sandhe
den om Regeringens og Myndig
hedernes Politik under BesætteI
sen, Sandheden om B6dsofret paa 
13000' Familiers Liv, maa frem.» 

Prester 
i slavelei r 

Østerrikske og tyske krigs
fanger, som er lØslatt fra rus
sisk fangenSkap, hevder at 
mange prester av forskj ellige 
nasjonaliteter holdes inne. 
. sperret i russiske slaveleire. -
De er ikke tillatt å holde guds
tjenester eller å ha bibler el
ler andre religiØse bøker i sin 
besittelse. De er også forbudt 
å ha forbindelse med hv,eran
dre. 

Blant fangene er den gresk
katolske biskop Jozef Slipyi 
av Low, som etter .rurrestasjo
nen i 1948 ble dØmt til 17 års 
straffarbeide ved en rettssak 
ff 1. ble holdt fØrst i 1953. Bi
sL .len, som er i en slaveleir 
50 mil nordØst for Moskva, 
nekter hårdnakket å oppgi sin 
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- KirkekoDlpen -
Som vi husker v;:tr det. små 

maktsyke pavetyper som star
tet den såkalte kirkekamp her 
i Norge under okkupasjonen. 
Noe annet enn en bevisst hi
gen etter politisk makt lå j.kke 
bak. Kirken som kirke var be
skyttet bak Nasjonal Sam
lings programatiske erklæ
ring om at «Kirkens grunn
verdier skal vernes», og' noe 
angrep på kristendommen fra 
NS.s side har da heller ikke 
kunnet påføres bevegelsens 
medlemmer. Det var fØrst i 
det øyeblikk at de'herrer 
Berggrav Og Hallesby og noen 
til av samme sorten så seg 
t:jent med å omdanne landets 
prekestoler til politiske podi
er, at myndighetene fant seg 
befØyet til å reagere. Egentlig 
hadde det kanskje vært like 
greit om man hadde latt de 
geistlige brus.hoder med samt 
deres 'etterplapl1ere rakke til 
eine egne «reir». Men situa,~jo
nen var farlig den gang, og 
revolusj onært, verdslig opp
vigleri i kirkene' kunne lett fØ

agerende på scenen som i ok
kupasjonens år. Geistligheten' 
- anfØrt av biskop Berggrav 
- vil ikke vite av at Den nor-
ske statskirke skal være gjen
stand far administrasjonsmes
sig påvirkning av de statlige 
myndigheter. 

Universitets rektor, dr. jur. 
Frede Castberg, har gitt sin 
sakkyndige uttalelse om 
spørsmMet O'g underblY'gget 
sin konklusjon med ugjendri
velige argumenter på !J,isto
risk og rettslig grunnlag. Bi
skop Berggrav har - sin va~ 
ne tro - Øyeblikkelig rykket 
i felten med et motskrift, og 
dette er såvisst ikke billig! 

Hadde Castbergs innstilling 
vært publisert under okkupa
sjonen, sier biskopen, ville 
den norske kirkes kamp den 
gang vært umulig. En slik jus 
ville ha slått bena under oss 
fØr vi hadde fått løftet dem 
til marsj, fortsetter han, for 
det som Castberg hevder i 
dag ,er nØyaktig det samme 

blitt plasert i kuffertens «dob
belte bunn». 

Underlig er det å tenke på 
at det i 1928 var staten som 
kontra de kirkelige myndig
heter gjorde Berggrav til bi
skop. Uten den avgjØrende 
støtte fra de statlige instan
ser, som han nå så ivrig be
kjemper, hadde han aldri 
vært betrodd sin bispestav. 

Men biskop Berggrav har 
en flagrende kapp'e. Den vif
ter både hit og dit, slik som 
det passerj • At han i 1954 må 
finne seg i å bli satt ansikt 
til ansikt med sine egne kon
trære argumenter fra få år 
tilba,ke, affiserer ham ikke 
det ringeste. Makten er åpen-" 
bart et såre besnærende ord. 

Makten! Makten! Den er 
mer enn hele takten! 

H. N. H. 

som hva Quisling hevdet 1 sitt 
re til betenkelige fØlger. Det;- l· dekret til de norske biskoper 
for - og bare derfor - ble 

Krigen 
ishavet 

i 1941. «Vi kalte Quislings ad- .. 
:man nØdt til å stagge dem f d t hit It 
som lot trangen til politisk er e o~g nn mo' a~- En av verdenskrigens best . 

"i!~,~J!fJ*~;iO~~~ft,"·~:i7.~:S;'~~~~~d ,~~~"~~f~~li~;t .~. 
i~ke noen kamp mot kristen- ,1942 at dette ord skulle true Nachrichten. Det gjelder de 

med å bli aktuelt i det fri
dommens kirke. Det var ene 
og alene en reaksjon mot 
geistlighetens maktbrynde. 
Eller som det i 1942 ble sagt 
aven av våre foredragsholde
re: Det ser ut til at vi har for 
megen geistlighet og for lite 
kristendom i dette land! 

Nå har hel'~etesdiskusjone,n 
som dr. Hallesby startet for
innen han se~v ramlet av pin
nen, fØrt til en ny maktkamp. 
Og atter finner vi de samme 

tro eller å samairbeide med 
kommunistene. 

I en militær straffeleir ikke 
langt fra Moskva sitte'r biskop 
Mieczyslaw Reinys, den 70 år 
gamle 'tidligere domprost i 
Wilno. Han ble dØmt til 10 
års fengsel for «spionasje». De 
tyske geistlige samt baltiske 
og ungarske prester, både 
protestanter og katolikker, ar
beider så å si alle i gruvene 
i Workuta i Sibir. 

* 
, Tenk så, på NidarOS-bispen 

som i 1945 velsignet sovj etia
nen fra alteret i Norges na
sjonalhelligdom og som har 
vært med å fordøttune oss som 
så rett og sa fra i tide, men 

for~jeves. 

gjorte Norge noen år sene-
re?» Og formentlig med et 
dypt sukk konstaterer han at 
«har Castberg rett, ha,r vår 
kamp i disse onde år vært 
helt forgjeves.» 

Nå - så helt, forgjeves var 
den vel ikke den q;ang i et 
hvert fall. Det lyktes da å få 
fØrt både Quisling og Skan
ck~ til retterstedet, og det var 
ikke bagateller barel det. I 

et hvert fall er biskop Berg
grav mer enn vanlig beskje
den når han regner disse re
sultater jevngodt med ingen 
ting. I 1945 trodde biskoP' 
Berggrav at han hadde klart 
å plasere seg urokkelig P~ 
maktens hynder og kunne 
blåse staten en lang marsj. I 

dag er han ikke fullt så sik.
ker lenger. Og følgelig må hån 
ennå en gang kvesse sverdet. 

sa lett som å bli kvitt Quis
ling og Skancke går det vel 
ikke for den myndige: prelat 
å kvitte seg med pro'fessor 
Castberg. Det har hendt litt 
av hvert siden 1945. Ikke 
minst har den norske almen
heten i disse årene fått et 
ganske godt innblikk i bisko
pens tvetu;ngethet. Alt for 
lengst er han hos m~nigmann 

meteorologiske stasjoner i Is
havet under verdenskrigen. 
Under et møte i det østerrik-
ske alpinistselskap har mete-
orologen professor Heinrich 
Schatz fortalt, at to grupper 
meteorOloger ble fØrt til det 
nordøstlige GrØnland, fire til 
Spitzbergen, en til Franz Jo
sephs land og en til en ØY 
sydØst for Spitzbergen. Men
nene ble fØrt. dit med fly, el
ler båt tiltross for at de alli
erte hadde herredømm~t i <;lis
se f'arvann. De bo'Cidel i sne
hytter eller isgrotter og hadde 
forråd ,for to år. De sendte 
værrapporter til Tyskland 
hver tredje time. En av sta
sjonene lå på Shannonøyene 
ca. 1000 km. nord for Grøn
land ~ befant seg bare 60 
km. fra en dansk-amerikansk 
stasjon av samme slag ved 

Nanok. 

Ny avis 
«Det nye sam fund» med B. 
Dybwad Brochmann og Gun
nar Larsen som redaktØrer er 
utkommet med et prØvenum
mer. Avisen er offisielt organ 
for Samfundspartiet. 
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Den rette skipperen eller Tilegnet: 

HeIvedes

predikantene 

Høyeste rett 
Verden lønner ikke anderledes 

Under den fØrste verdens
krig gikk to europeiske pas
-sasjerbåter lit fra New Yorks 
havn med EurDpa som mål. 
Da de hadde gått et par dager 
fikk de respektive! kapteiner 
vite at nå skulle tyskerne gå 

Det ble ikke noen fest fDr 
den kapteinen SDm j O' hadde 
utfØrt et meg,ert større O'g dri
stigere arbeide enn den an
dre. 

Verden' lØnner ikke anner
ledes. 

til uinnskrenket ubåtkrig. '- Den samme kaptein kom se
Den ene kapteinen snudde bå- nere til å gjøre en like heder
t.en helt Dm og gikk inn til lig reise, hVDr de som virkelig 
New YDrk igjen. Passasjerene var satt til å fØre, skuta sprang 
hans laget i stand en dund- sin veg med halen mellom bei
rende fest til ære for den tap- ua. Disse hysteriske utlendin
re Dg snartenkte kaptein som ger blir det gjDrt stDr fest,fDr. 
lladde reddet deres liv. Men den virkelige skipperen 

Den nye negerpredikante'ITr had_ 
de valgt som emne for sin pre
ken: «Hva er helvete?» - «BrØ
dre» sa han, «vår Herre skapte 
jorden nmel som en ball.» -
«Amen!» sukket meu,igheten. -
«eg Herren skapte to aksler for 
1-erden til å gå rundt, på, og han 
plaserte en aksel på Nordpolen 
og en aksel på Sydpolen.» -
«Amen!» - «Og Herren plaserte 
en masse Olje og fett midt inne i 
verden for å smøre, akslene. Men. 
så begynte en del syndere å gra_ 
ve brønner i Texas ,og stjele Her
rens fett og Olje. De gravde brøn. 
ner i Oklahama og Californlia og 
Mexico og Russland Dg Persia og 
Pennsylvania og stjeler Herrens 
olje og fett. Og så en vakker dag, 
brØdre og søstre, vil de ha stjålet 
alt fettet og all Dljen til Herren. 
Og så går disse akselene varme. 
Da, brødre, da vil det bli hel
vete.» 

Ifølge C. J. Harobros «Histo
risk Supplement», side 21, fD-. 

reIigger fØlgende «Uttalelse 
fra 11 . hØyesterettsdommere 
om Grunnlovens § 71», datert 
25. jun(1942: 

«Det fremgår. a v GrunnlD
vens §71 a.t det storting SDm 
ble v:alg't. i 1936 ikke kan sam
menkalles etter valgperiDdens 
utlØp, hverken som ordentlig 
eller SDm overDrdentlig stor
ting. Dets myndighet er defi
nitivt Dpphørt., og det! kan 
ikke i kraft av konstitusjonell 
nØdrett gjenoppstå SDm stats
makt». 

Etter det en kan forstå er 
denne forunderlige erklæring 
fremkDmmet som svar . p'å 
spØrsmål fra den norske re: 
gjering i London. ForhDlder 
det seg slik.? Er det videre så 
at i hvert fall noen av stats-\ 

Den andre båts kaptein var som fØrte skuta meUDmbrott 
nok ikke så snartenkt. Nei, og 'brann, mellDm båer Dg 
han tenkte noe lenger. Han skjær, mellom miner Og ubå
la om kursen litt og kom med t.er _ jD,han ble satt bak 
båt Dg passasjerer inn til lås og slå som en fDrbryter. 
Norge litt nDrd for Bergen, Denn,e skipperen var ingen 
SO'Ill var neste bestemmelses- annen enn kaptein Irg'ens på 
st.edet. Og han fØrte sine pas- «S,tavangerfjord». En av de 

gasjerer velberget i, havn, stauteste skippere som har R Il b 
men dessverre et par timer fØrt skute for Norge. SchJeelderup og a es y 
forsinket, og passasjerene , 

Nei, sannelig: Verden lØn- . V d å f peile hVDrdan knurret over at dt) ikke kom , Alle vi SDm i en årrekke har ,e,' ores ' 
ne'r ikke annerledes., d '1 k mm til A. fDrt-tidsnok til å nå toget videre lært å se opp til biskop ~hjel- stri en VI o e ~ 

den dagen. : Passasjer. derup som en av de ytterst sette, begynner bladet faktisk 

=========================== få norske prester vi kunne ha en propaganda mot departe-
:: • tillit til, fordi han på en ovcr- mentets avgjøreJse. ' 

G u{lløshet~;~ 
propaganda 
vender tilbake i Sovjet 

Sovjetmyndighetene er be
kymret Dver anklagen fDr at 
de undertryk.ker religiDnen, 
da dette kan ha innflytelse på 
deres prestiSje i utlandet.. En 
:av de måter hvorpå defDIlSØ
ker å fDrvirre de trDende er 
ved hjelp av den oTtodokse 
patriarkalske kirke som i vir
keligheten er et våpen i rus
sifiseringens tj eneste og en 
kirke hundre prDsent lDjal 
til Kreml. Den er også til stDr 
hjelp i likvideringen av de 
«fremmede» religiDner, SDm 
den katDlslce, SDm er avhengig 
av sine forbindelser med 
«den kapitalistiske verden». 
Men så lenge SOm religiDnen 
fDrtsetter å ha sitt faste tak 
på folket fDretrekker sovj etle
derne å gjøre best mulig ut 
'UV situasjDnen ved å lede folk 
inn i en kirke SDm er helt av
hengig av sovjetstaten. 

Men hele tiden er det kun 
en tanke som dominerer, en 
tanke som det ble gitt uttrykk 
for i avisen ,"'urkmenskaya 
Pravda» i juni; fjor: «Det er 
ikke lenge til den tiden kom
mer da man har utslettet alle 

TYSK FILM bevisende måte adskilte seg Hvis lederskribenten (Wis-

"~~~~"i" "o r~ieT~~~~~i~:mfi~~~~:'~~:~~~l~~~~~~~d:fl::: ' mot Hitler. 
ske prestemasse, - vi er ved til lojal forståelse og samar

MUnchen (NANT). «Stikkord departementets svar i dogme- beide, så ville det iallfall ty-
Valkyrien - Den 20. juli 1944» 

vil bli titlen på en ny tYSk film 
som skal innSpilies i MUnchen .. -
Den vil bli en delvis dokumentar-
Dg underholdningsfilm. Filmens 
regiSSØr er Henriette Jacob som 
er datter av Hit\lers liV-fotograf 
Heinrich Hoffmann. Frk. Jacob er 
også riksungdomslederen Baldur 
von Schirachs fraskilte frue. Von 
Schirach er fremdeles i. Span~ 

dau-fengslet sammen med andre 
tyske «krigsforbrytere». 

spDr etter overlevninger fra 
fDrtiden, bl. a. religiDnen.» 

Det er derfor det religiØse 
historiske museum i Sovjet 
er «re.-organisert» Dg åpnet på 
ny i den fullstendig nydekD
rer te bygningen SDm fØr hu
set Klazan-katedralenJ Dette 
skjedde 5. januar. To dager 
senere meldte «Sovyetskaya 
Kultura» om at et annet re
organisert museum var åpnet, 
samt om et som vil bli re
organisert i Leningrad. 

Det er på denne måte de 
gudløse ligaene nå har be
gynt sitt «kDrstDg» mot reli
giDnen særlig i de «traSSige 
distrikter» som LWDW og CLet 
katolske Litauen. 

striden om he'lvete, - blit.t det på bladets vilj e til kri
fylt av den største tilfredshet, sten tenkemåte, fDr selv V. L. 
fordi Schjelderup går hØyreist burde forstå at dette med hel
og uanfektet ut av denne are- vete og evig pine,. det er hel
lange striden mDt dyergene, digvis et så sekundært sp0rs
disse SO:tll på alle mulige må- mål ikristendDmmen, at man 
ter prøvde å gjøre tilstanden burde skamme seg over å 
uutholdelig fDr denne mann, gjøre dette prDblem til en 
som i åndelig, kristelig, mD- strid blant såkalte. kristne. 
ralsk Dg intellektuell hense
ende. rager himmelhøyt Dver 
sine mDtstandere. Nå kan alle 
hallesbyer og wislØffer, ja 
selv tungeakrDbaten Alex 
Johnsnn og Berggrav gå hjem 
Dg legge seg. 

Berggrav skrev JO' en snus
fornuftig yppersteprestartik
kleI, der han snakket Dm at 
Schjelderup hørte hjemme i 
K i r ken syt ter kan t, i 
sannhet en stDrslagen herre, 
SDm vet å plasere sine' kDl1e~ 
ger i de rette prDporsj oner til 
seg selv. Og av alle de Øvrige 
innlegg i denne striden var 
for undertegnede den artik
kel som var skrevet av Alex 
Johnson, den 'mest usympa·
tiske. 

Men ikke rør er «dommen») 
falt, fØr «Vårt. Land» med en 
leder erklærer, at striden om 
helvete ikke vil være slutt. 

Hvilken oppfatning i' detal
jer en ærlig prest har Dm hel
vete, er aldeles likegyldig, 
sammenlignet med den ting 
at han eier det kjærlighetssin- . 
nelag s~m er hele! kristendDm
mens Alfa-Omega. 

«Vårt Land» og Kr. FDlke
parti Dg hele Indremisj onen 
bØr nå gå i seg selv, for Dm 

disse gjelder det fremfDr alt: 
«Om du har trO' så du kan 
flytte bjerge, men ikke har 
kjærlighet, så gagner det in
tet.» 

Og denne livsregel som er 
krist.endommens hj ørnesten, 
den er Schjelderup kommet 
lengst med i å tilegne seg i 
den nDrske kirke. Men slike 
menn i histDriel'l. ble sj elden 
tålt av samtiden .. 

En prest.,. 

rådene interesserte seg sterkt 
for å få Høyesteretts kjennel
se for at det ikke lenger ek
sisterte noe. storting, men ba
re en eneveldig regjering? 

Det kan neppe' tenk,es at re
gj eringen i London spurte 
dommer Mohrs «nazifiserte:. 
hØyest.erett til råds. La DSS 

derfor vennligst få navnene 
på de 11 hØyesterettsdDmme
re SD~ vel har sine meningers 
mDt? 

* 
Etter anmodning fra det 

samme (ikke eksisterende) 
storting har så 11 hØYeste
rettsdommere - ett e r f r i
g tø r i n'g'e n - avgitt fØl
gende erklæring: 

«GrunniDven foreskriver at 
valg skal aivholdes hvert 4. år 
(§54). Samtidig fDrutsetter 
den at det til enhver tid skal 
være et lovlig' valgt storting 
(§ 71). 

Når den fØrstnevnte bestem
melse ikke har kunnet over
holdes, må en legge hovedvek
ten på det prinsipp at det til 
enhver tid skal være et stor
ting, og en har da ingen an
nen utvei ~nn å anse det sist 
valgte stortings funksjonspe
riDde fDrlenget.» 

Dersom det er totO'l'Skjelli .. 
ge sett dommere' som har gitt 
disse mDtstridende kjennelse~ 
ne, er det forholdsvis tilgive
lig. Men dersom det er de 
sam m e s O' m går i g j en, 
har' vi vanSkeligheter med å 
finne de rette ord. Hvor stor 
tillit kan en i så fall ha til 
s l i k e h Ø y e ste r e't't s
dommeres Dbjektive 
dØm m e kl raf t - dersom 
de samme herrer fungerer 
fremdeles? 

* 
Det var redaktØr Fanebust 

som fDr nDen år siden rettet 
det.te spørsmål til daværenåe 
høyesterettsjustitiarius Emil 
Stang, men det ble selvsagt' 
ikke besvart. 

Vi finner grunn til å trekke 
saken frem igjen- ikke 
minst fordi de kneskjelvende 
jurister i alle sake,r hvor sam
vittigheten kan strides meq 
jusen, vasker sine hender i 
fDlkets påsyn og siei: Høye
sterett har talt. 

,SAMFUNNSLIV 

er kommet ut igjen etter ty
pDgrafblokaden. 
, -Hittil er kommet tre num
mer. 
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Ra~na Prag Magelssen 75 år 
En varmhjN"tet og ledende 

skikkelse i norsk kvinnesak gjen_ 
nom mange år - fru Ragna Prag 
Magelssen - fyller i disse dager 
75 år- utJen at noen) kan se det 
på henne. 

Det merkes heller ikke h v a 
det har kostet henpe 
som i hele sitt voksne liv har 
vært drevet av fedrelandskjærlig
het og samuntrlsånd - å gå .mot 
strømmen i .en forvirret epoke av 
NOl'ges historie. Eller som hun ut
trykker det selV': Mitt enestie øn
ske var å hjelpe mine landsmenn 
med å unngå fØlgene av uover
veiede handlinger under en ok
kupaSjonsmakt, som vi både et
'Iler foik:'eTetten og kapitulasjons
avtalen - dessverre. - var plik
'ilige til å lyde. Hun legger til: 
Det var f1.tke vi i Nasjonal Sam
ling som hadde lagt landet åpent 
for invasjonen eller provosert ty
skerne til i selvforsvar å besette 
Norge! Det var som kjent gan
ske andre folk. Som har tatt pa
tent på nasjonal hOldnmg, så len
ge det varer, sier Ragna Prag 
MageIssen. 

Da hun i 1933 meldte seg inn i 
NS var det ikke Som en tilside
satt person. Hun var da eier av 
en god forretning og formann i 
Høyrekvinners Klubb på Hamar. 
Men! hun Syntes det ble mest 
ord og klingende bjeller med 
Høyre, og lite effekt, f. eks. med 
arbeidet for forsV'aret! - Hun ble 
alvorlig ;vekket. av forsvarsmini
ster Q u i s l in gS eksplosive ta
le i stortinget J. april 1932, hvor 
lla.7!. påviste hvilket parti det var 

som gikk inn for marxismen og 
sto i utillatelig forbindelse med en 
fremmed makt, hvilket utsagn 
Stortinget godtok. Hun sier at 
V. Q. sonte denne tale med sitt 
liv den 24. oktober 1945. 

Fruen har etl meget humoristisk 
glimt i øyet da hun samstemmer 
i Deres medarbeiders syn at det 
Kgl. norske arbeiderparti - på 
sin måte - med minst 75 pst. har 
realisert Quislings program! Like
som partie,ts spisser bærer sitt 
formiddagsantrekk mer selvfølge_ 
lig enn selveste Høyres Stranger. 

Fruens beste attester finner vi 
i OsLo Byretts dom, satt i pennen 
avadmirmstrator, dommer Carl 
Fleischer, en. menneskekjenner 
og 'en sympatisk og interessant 
dommerprofil. Selv om også den
ne dommer bruker sraffelovens 
paragraf 86 på forhold under ok
kupasjonensom lå utenfor be
stemmelsen, så gjør han premiS
seiIlie så ridderlig skjønnsomme at 
domSSlutningen mister sin bitre 
brodd for den politiisk døme. Og: 
Hadde byretten frifunnet fruen, 
hadde hun nok fryktelig fått føle 
vredens gnag i det dengang gru
fulle Eidsivating! ! 

Noen utvalgte lØsrevne sitater: 
Tiltalte har gjennom alle år 

vært sterkt politisk! interessert, 
og de'u er særlig kV'innlesaken hun 
har sett stm sin oppgave å arbeide 
for. Da NS ble stiftet faTIlt hun i 
dette partis program uttrykk for 
del1:J syn som hun selv hadde på 
kvinnens stilling i samfunnet. Hun 
mente også at gjennomførilngen 
a v dette" partis program V'ille 

FOLK og LANP 

brige partistridighetene til opp
hør, og 'dett~så tiltalte som me
get vesentlig. Hun sluttet seg me
get snart til NS, og hun opprett
holdt ubrutit sitt medlemskap like 
til frigjøringen ... 

Vervet som landsprtpagandale_ 
der for NSK fikk tiltalte allerede 
omkring 1935 og hun beholdt det 
til i nov. 1940... Hennes lØnn i 
Kulturdepartementet utgjorde kr. 
5400 pr. år ... 

Men det eT grunn Ml å anta at 
tiltalte så utvilsomt gjerne, a~ 

man koo!Ile unngå opplØsning a v 
de større upolitiske kvinneorgani
sasjoner. " Tiltalte fikk en an
modning om hjelp fra fru H. stm 
var opjpnevnt som kommisarisk 
ledes av Norske Kvinlners Nasjo
nalråd. Den bistand tliltalte ytet 
besto i at hun V'ar til stede på 
NasjonalråQ,e:t:s kontor, da fru H. 
overtok og Videre i at hun så 
gjenntmgikk protokoller og annet 
ma1leriale for å konstatere om det 
lovlige styre hadde gjort seg 
skyldig i noe, som fra NS-syns-

70 o ar 
Bonde, ekspeditØr og dispo

nent Johan Fineide, Finneidfjord, 
fyller 70 år 2. april d. å. Etter 
V'anleg målbruk skulle han altså 
lp.ed det vera nådd «støvets år». 
Men det uttrykket hØver ikkje for 
ei ungdommeleg sjæl som Finei
de. Dei vakne augo glimter bak 
brilleglasa no som for 30-40 år 
sidan, og mår ein ser den spelle
vande mannen, får ein ei kjensle 
av ei mektig indre kraft, ein eld 
som slett ikkje syner 1Jeikn til å 
brenna ut. 

Og eit stort arbeid har han 
gjort i sine dagar. Farsgarden, 
som fØdde 6-7 kyr då han tok 
mot han, dreiv han fram til 24-
25 storfe. Ei tid dreiv: han treva
rehandel, men slutta med det i 
dei peng,eknappe åra kring 1930. 
Han var den drivande kraft då 
Helgeland Margarinfabrikk vart 

punkt var galt. Tilta,1te har NKN som selv valgte å legge ar
fremholdt at gjennomgåelsen ga beidet ned tg overviJnt,rei passi
henne grunnlag for en aksjon, vitJet. Av alt som er vondt i denne 
men hun unnlot å foreta noe.. . tiden er ingenting vinde-re enn at 

Såvidt disse utPlukk fra dtm- Norges kvinner skal tro at jeg 
men. har viUet forråde dem. 

Ragna Prag MageIssen bemer- Her kommer Oslo Byrett med 
ket noe SOm er viktig for Magne en avgjØrende og på lang sikt 
Skodvin & Co.: N KN ble ikke skrevet bemerkning: Retten har 
opplØSt av oss. Da RK hadde av-· fått inntrykk av at hun idet sfc_ 
satt fru Stary sammen med de re og hele har handletu t f'ra en 
42 andre underskrivere av det do_ idealistisk innstilling og selv 
kument som tillitsfullt av disse mentå gjøre eiet som var det be
ble sendt' f i end e.n med klage ste for landet. 
over deres landsmenn i NS, ble Denne rett må.ha skjønt Ragna 
fru H. oppnevnt av det kommi- Prag Mageissens offer ftr sitt 
sarisk,e JnnenriksdElPartement land! 

, sorilkinS.leder '~f~: ~.~t-.i/;";""~;~f.~.i:ih:iItft<''T,j.fJG.'t:'' 

skipa,. men gjekk seinare ut og' 
bygde sin eigen fabrikk, Marga
rinfabrikken Hålogaland, ved 
sida av den ,gamle. Fekk skipa 
Rana Meieri, SOm seinare er gått. 
inn i A/S Rana Fellesmeieri. Har' 
i ei rekke år vore ordførar, fØrst 
i det udelte Hemnes, seinare i 
Sør-Rana herad. I 1940 melde 
han seg inn i NS, vart i 1941 at
ter oppnemnt til ordførar og 
fungerte til 8. mai 1945. Vart 
dømt til tV'angsarbeid i 2 år og 
økonomisk ruinert. Då han kom 
ut frå Nyrud fangelæger i 1947, 
var garden i vanhevd og produk
sjonen ved fabrikken var gått 
ned til ein brøkdel. No har Mar
garinfabrikken Hålogaland vun
ne tilbake sitt gamle ry. 

Fineide har frå første stund vo
re medh~m og tillitsmann i For
bundet, og han har ei bergfast tru 
på si sak. Gjev det var mang~ 
mange av dei yngre i rekkene som 
hadde ei slik tru! Og gjev han. 
måfå lov å verka enno i mange 
år og smitta oss med eldhugen 
sin! 

Medkjemper. 

DET ER SAGT: 

«Nøitralitetsvernets makt
lØshet overfor det uventede 

. t.yske angrep 9. april blir mest 
forståelig hvis regjeringen be

visst holdt vernet så svakt at 
det skulle være «militært me
ningSløs» til å gjørei motstand 
mot et eventuelt engelsk an
grep.» 

(Johan Shcarffenberg i 
'Mg~bl. 36/54}. '.'<" 

~.~~----------------------------~--------------------------------~--
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ElT ElKSEMPEL.PA MALA 

FIDE 
Da Rosenberg rettet en pro

test mot den bevisste forfalsk
ning av Hitlers og hans egne 
taler, tilbØd den amerikanske 
anklager D odd ham ironisk 
en engelsk-tysk ordbok. Ro
senberg svarte: «Jeg behøver 
ingen ordbok på et fremmed 
språk for å lære betydningen 
av tyske ord!» 

Resultat: Rosenberg ble av 
Lawrence hindret i å fortset
te med sine berettigede kla
.ger ... 

Et typisk eksempel på Hevn
domstolens holdning i ret
ning av med alle midler å for
hindre at sannheten kom fOT 

. dagen, var vitneavhøreisen 
av dr. Gisevius: 

«Domstolens president La";'
rense gjorde i retten oppmerk
som på at den på vegne av 

9 

Rudolf Hess og Frank frem
satte anmodn.i.Ng om å få en 
offisiell opplysning fra krigs
mlJnlisteriet i washington, var 
blitt avslått av Domstolen. 

Dette avslaget refererer seg 
til en anmodning om at den 
nordamrikanske krigsminister 
Patterson og brigadegeneral 
Don{)va'Il! måtte bli innkalt for 
som vitner å uttale seg om 
hvorvidt de kjente til at Gi
sevius, som tidligere hadde' ut
talt seg i retten, hadde hatt 
noen forbindelse med den ame
rikanske spionasje under kri
gen. Gisevius hadde nemlig 
tJ.dligere forklart at han aldri 
hadde arbeidet for den ame
rikanske Secret SerV'ice i noen 
form under krigen mot Tysk
land.» 

(Reuter, 13, 5. 46). 

Dette forsøk på å hindre det 
tyske forsvar i oppklaringen 
av dette avgjØrende spØrsmål 
angående vitnet Gisevius' tro

verdighet falt imidlertid to-

talt i fisk, takket være den 
amerikanske presses snakke
salighet. Tross ond vilj e fra 
Lawrence og hans statisters 
side, kom sannheten for da
gens lys allikevel! 

Allerede den 6. mai, altså 
fØr den tyske anmodning var 
blitt avslitt, hadde det ame
rikanske politiske ukeblad 
«Newsweek» offentliggjort 
følgende av"';··jring angående 
fedrelandsforrederen Gise

vius: 
«GiSlevius, som tilsynelatende 

arbeidet for Gestapo, hadde i 
virkeligheten trådt li fiorbindel-

- se med «American Office of 
81Jrategic Service» i året 1942. 
Han ble en av de verdifulleste 
opplysningskilder for oss om 
Tyskland og foretok hyppige 
reiser til SVieits. Som en av de 
få overlevende deltagere i 
bombeattentatet mot HitIler 
ga han amerikanske m.y:ndig
heter opplysnmger om dette 
miSlykte mordforsøk en uke 
forinnen det fantJ sted. Gise
vius mottok ingen som helst 
pengebelønning ftr de tjenester 
han ytet de Allierte. BelØnnin
~en besto i innreisetillatJelse til 
U.S.A., hvor han aktet å slå 
seg ned når der ikke lenger 
var bruk for ham i Nurnberg.» 

ISlik var beskaffenheten av 
de vitner, hvis «sensasjonelle 

avsløringer» tjente som be-

vismidler for aktoratet. Dom

stolen får tak i en av sine spi
onasjeagenter, en mann som 
attpå til er en elendig lands
forreder, et kreatur som for
råder sitt eget. folk for et ame
rikansk pass' skyld, og ikke 
bare fyler Domstolens akter, 
men ogSå hele verdenspres
sens spalter med avslØringer 
som en av de anklagede og 
deres forsvarere punkt for 
punkt blir bevist å være fal
ske!! 

5) Behandlingen av de an
klagede stod i sttld med be
stemmelsene i Geneve-kon
vensjonen, idet de ikke ble 
holdt som krigsfanger (og i 
overensstemmelse med sin 
rang,) men som-alminnelige 
forbrytere. Således ble sjefe
ne for Wehrmacht nØdt til å 
fjerne alle militære distink
sjoner og alle krigsutmerkel
ser og HØre seg fangeklær når 
de ikke var i rettssalen. Dess
uten måtte alle de tiltalte -
i krenkende former - med 
egne hender gjøre i stand seI
lene sine .. Langt viktigere for 
bedØmmelsen av visse på
stander er imidlertid de bru
taliteter som ble begått av de 
Allierte overfor disse forsvars
lØse fangene. Det gjaldt den 

mishandling og den tortur de 
utsattes for i den hensikt li 
avtvinge de angjeldende per·
soner «tilståelser». Gauleite~ 

Sallckel tok tilb~ke en forkla-
1'ing han hadde undertegnet i 
fengSlet i september 1945, 
fordi en polsk og en russiske 
offis!'r hadde truet med å ut
levere hans kone og hans 10 
barn til bolsjevikene, hvis han 
ikke gikk til bekj enneIse : 

«I dag kan jeg imidlertid er
klære at dette dokument er 
uriktig i nesten hver eneste 
settnmg! 

«<Daily Telegraph» 31. 5~ 
46). I 

Under avhøringen av stor
admiral Raedffl' (70 år gam
mel), ble der av aktoratet 
opplest et memoråndum, ned
skrevet av ham i Moskva (!) 

med titelen: «Mine forbindel
ser med Hi.tler og Partiet», 
som inneholder bent frem 
.idiotiske ting. I anledning 
dette memorandum erklærte 
Reader, under ed, fØlgende: 

«nette dokument' ble ned
skrevet i Moskva og ooder 
forhold hvis detaljer jeg fo
retrekker ikke å diskutere, og 
som eo ipso fikk meg til å tro 
at' de ikke ville bli offentlig
gjort.» <!) 

(<<Daily Telegraph», 
21. 5 .. 46). 
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fyller onSdag 31. mars redaktør 
'Henry Endsjø. Han har et langt 
virke som journalist bak seg. I 
1914 ble han redaksjonssekretær i 
Smetalenenes Amtstidende i Hal
,den, kom i 1917 til Aftenposten, 
men vendte allerede året etter til
bake til Amtstidende som bladets 
redaktør. I 1919 var han igjen å 
finne i Aftenposten - redaktØr 
O. Christoff,ersen hadde sendt 
bua et11er ham. I 1923 ble han 
redaksjonssekretær, i 1925 sjefse_ 
kretær og fra 1930 en av bladets 
fire redaktører. I de beveg;ede 
.septemberda.ger i 1941 måtte han 
- for Øvrig meget mot sin vilje 
- etter okkupasjonsmyndighete-
nes forordning overta en annen 
redaksjonell oppgave i bladet og 
fUlngerte fra 1942 som enered
aktØr. I de forskjellige stillinger 
.han gjennom de mange år be
kledte innen Aften!posten, arbei
det han alltid for bladet ·og dets 
intenesser, inntil skjebneåret 1945 
satte en stopper for hans aktive 
og iderike journalistiske virksom
het. 
,I årene siden har han i rikt 
,monn fått føle motgang og skuf
f'elser - i likhet med så mange: 
andre. Dertil kommer at en til
tagende sykelighet har slitt 
sterkt på kreftene og bidratt til 

" å Øke de bekymring,er en pen_ 
sjpnsløs og av Presseforbundets 
«tilleggsstraff» rammet tilværel

'se nødvendigvis må medfØTe .:...
for ham som for så mange andre 
gamle pressefolk. Hans humør og 
,optimisme er dog merkeUg nok 
''lISvekket. Mange .~varL,cde han 
hjeJp at M ~mter eller 
oppnådde lettelser for, under ok
kupaSjonsårene, og betydelig,e de 
Verdier han hjal~ til med å be
vare intakte for deres eiere. Han 
var glad for å kunne yte hjelp i 
en vanskelig tid. All de som ble 
hjulpet, hurtigst mulig lot gleIIl
,selens jernteppe fallt, Vil neppe 
'virke forbausende for våre lesere. 
Når haU! nå runder de seksti, vil 
hans venner ønske ham god bed
ring' og ny helse. Dagens adresse 

ier Kirkeveien 86" Oslo. 

Sigurd Ska1merud 
:ny pol iti mester 
:i Oslo 

'~'Godt at det ble deg" 

'Det var nok. tatt ut a:v Oslo 
politikorps's hjerte da Regje
ringen utne:vnte en real kar 

.,~ en upolitisk, erfaren or
denspolitimann Sigurd 
Ska l mer ud, - til politi

'mester i Oslo. 
Når utnevnelsen harvak,t 

'bifall iOslO-I1ressen, så skyl
-des dette neppe' så:ttleget inn
gående kjennskap til den nye 
manns prima kara,kteregen-

. ~kaper eg prØvede evne til å 
:i(~e med rolig sinn dØgnets 
. o.ldukkende problemer -

som det må antas å skyldes 
glede over at ingen av de vor-

FOLK og LAND 7 

Hvor ma'nge 
og 'hvem? 

De 10 bud ble suspendert FØlgende bøker a:v Gusta:v 
Heberfåes direkte tilsendt 
f~a ham til fØlgende priser +' 
pOTto: 

Vi leser i Verdens Gang: 
«Anklage fra «den sarte da
me: «Utenriksministerens 
sønn er morderen.» 

Tenk om de norske sorte 
s:Vaner hadde begynt å snak
ke~ 

Hvor mange mordere går 
ustraffet i Norge i dag, fordi 
de er prominente eller er dek
ket av prominent.e? 

Potemldn. 

dende aspekter dukket opp, 
som denne viktige stillingsbe
settelse i en tilsidesatt etat -
kunne ha innbudt. til. 

En etat h:vor konstabler og 
betjenter har måttet tåle 
mangen politiserende sakfØrer 
uten pOlitipraksis i sjefsstil
linge,r! 

Når værværende medarbei
der i Folk og Land ..- etter 
omstendighetene - priser 
denne utnevnelse, - vil :vel 

FØlgenaeartikkel er uten et 
ord returnert forfatteren av 
«Vårt Land». Meningene 
som hevdes i artikkelen er 
av stor interesse, men det er 
vel fåfengt å vente at geist
ligheten skal forbedre seg. 
Imidlertid må man stadig 
påtale det onde og gale. 

Aven notis i r..rorgenbladet 
for 29.1. ser jeg at Deres avis 
protesterer indignert mot en 
atrikkel av Agnar Mykle i Ar
beiderbladet og skriver «at i 
samme grad som begrepet 
tukt elemineres har vi barba
riet over oss. Det synes oss at 
v allerede er langt på vei. 
Ungdomskriminalitet, over
fan, ran, slagsmål og voldtekt 
hører med til dagens nyheter 
året igjennom. Det er løsslup
penhet som gjør alle ansvars
bevisste nordmenn alvorlig 
betenkt. Her må være noe mer 
s0.m mangler enn takt. Det er 
tukten som holder på å for
svinne - tukten i hjemmene, 
i skolen, i samfunnet og frem
for alt selvtukten. Det er en av 

. noen lesere si: Var ik.ke Skal- grunnene til at vi stadig på ny 
merud med. i den såkalte kjenner det kalde gufs av bar
«hemmelige politiledelse» un- bari'som truer vårt folk.» 
der okkupasjonen? Dertil kan Så enig som jeg kan Være i 
sV1a,res, at det var·- i tilfelle de fakta, som Deres avis kon
ikke så Farlig, fOrdi 1:1 a nikke staterer ovenfor, så kan roten 
var og ikke er belastet med til disse misligheter finnes hos 

,.-" .. ", .... ''''-,., ....... --" ,.,;"...-'~)"-.;."'"':'..,·, .. }'~r_'~,..:-~·--~"'~; -',,'- -,",_,,,--- :r--,_.:-'*",~~_,-.~_-;-,~.,,~--::'~,~~_~-~ ___ ,- ~,_'-'" ','. 

mindreverdighetskomplekser, Dem selv og ueres tilhengere. 
og derfOr hadde det lulie 
glimt i øyet! Ska1merud viste 
i praksis - omenn med et 
tungt. hjerte - at han til ful
le forstod de 1 ega 1 etorplik
telser som' en total okkupa
sj on pålegger det okkuperte 
folk' og dets ordensma,kt. De
reiS medarbeider "':"-s6m nøye 
kjenner ham fra tj erresten -
behØver ikke si mer ... 

. Politimester Sigurd SkaIme
rud kommer neppe til it etter
ligne sin forgjenger i å være 
servil oppad og stormektig 
nedad! 

Han er fØrst og fremst poli
timann - en ua:vhengig poli
timann med kald hj erne og 

• p • 

et varmt hj ert.e! Derfor ble 
personellets dom uttrykt i dis
se ord: «Godt at det ble 
deg.» Alexander Lange. 

HalioVesffold 
Lørdag 3. april fØrstk. kL 17 

holdes en sammenkomst i 
. Svendeforeningens lokale i 
Tønsberg. Forbundets for
mann og forb.sekretæren vil 
være til stede. 

Alle interesserte ønskes vel
kommen. 

F o .r' b u n de t. 

Vårt Land har tidligere 
meddelt at man under krigen 
«var nødt til å suspendere de 
10 Gzids Bud.»' Der'og intet 
annetsteds ligger kjernen for 
den uhyre moralske nedgang. 
Med kirken i spissen suspen
derte man ikke alene de 10 
Guds Bud, men også de ve
sentlige av de bud som skiller 
en kristelig og kultivert na
sjon fra det mest barbariske 
hedenskap. Man behøver bare 
å minnes de mange «helteav
sløringen , som vedk. geistlige 
brakte etter krigen, f. eks. en 
domprost Hygen, som roste 
seg av il. ha latt stjålet smør 
rulle inn i qomkirken og der
fra veies ut i porsjoner; av 
sønnen som gjorde innbrudd 
hos tyskerne og å ha selv in
kassert og utdelt millioner av 
sabotasjepenger, og dette ble 
ikke alene brautende forkynt, 
men domprosten tenkte «med 
fryd» tilbake på den tid. 

Det er bare ett av eksemp
lene. Der kunne siteres mange 
verre ting fra geistlig side, 
men domproste~ls meddelelse 
foreligger i et av ham bekref
tet intervju. Og så forlanger 
disse s.'lmme kretser med 
Vårt Land i spissen, at denne 
drage sæd som er sådd skal gi 

moralske og lovlydige borge
re. Det var jo en nydelig «kir
ketukb, og resultatene høster 
vi nå i dag og kanskje i gene
rasjoner fremover. For man 
kan ikke så tistler og høste fi
kener og druer. Krigsårene 
kunne ha vært en 17ots- og be
dringstid, hvis de religiøse le
dere hadde vært besjelet av 
Jesu i Kristi ånd og lære og be
vist det i livet, men de valgte 
Barabbas og forskj,,!t Frelse
ren, således som det skjedde 
for over 1900 år tilbake av de
res kolleger - fariseere, sad
duceere og skriftkloke,og en 
ting har de lært og fortsatt til 
fullkom~enhet - å hisse folk 
til mord og drap mot Sann
hetens vitner. Men 
«Sannhetens vitner, kan dre
pes, men sannheten selv kan 
ei dø. Jo mer dens liv etter
strebes, jo sterkere vokser 
dens frø. For Gud er Sannhe
tens Kilde, alt annet er men
neskeverk, kan noen da tro at 
Gud ei ville gjøre Sannheten 
uovervinnelig sterk?» 

Jeg siterer hva en av nå
tidens edleste skikkelser skrev 
til meg i' et brev om disse for
hold: (brevet er datert 21.1. 
1954.) 

«Vårt folk skal nok ytterli
. ~te ··stmffes med' den"~erste 
av all straffedom: falsk religi
øsitet. Men oppgjøret med den 
store skjøge kommer nok i 
Guds tid og time. Så' får vi da 
stå på vår post og vente med 

. tålmodighet på den store dag. 
- ~ For meg er det en al

vo~lig : påm'innelse om ikke 
noensinne la seg engasjere i 
noen front eller isme. For en 
gedigen råttenskap politikken 

. er! Hvor dumme er ikke vi 
som lot oss bruke, ja, endog 
satte livet inn i et så skittent 
spill!» 

Brevskriveren tilhørte under 
hele krigen «kirkefronten». 

* 
Jeg har jolitef håp om at 

De drister Dem til å ta dette 
inn i Deres blad, men i mot
satt fall 'ber jeg det returnert 
i vedlagte frankerte konvolutt, 

Vår Rases Urtid 
Vår Rases Mentalitet 
Harald Hårfagres Forhisto-

riske studier 
Tilværelsens Gåte 

Hver kr. 2.00. 

Numedals Fortid, l. 
Nordmennenes Historie l 

og Il 
hver kr. 4.00 

HallingdalS Fortid l 
Sidste istid 
Merkelige stedsnavne 
Etiske problemer, 

h:ver kr. 5.0'0 

Norske BØnder, kr. 7.00 

Norsk Adel, kr. 10.00 

GUSTAV HEBER 
Oscarsgt. 49, Oslo 

Ny, viktig 

om rettsoppgj øret 
C. H. Benneche: 

RETTSOPGJØR.ET OG MEG 

.... Kritikk og protest 

150 sider, kr. 10.-. 

En ny, kritisk, juridisk, sak
lig utredning a:v rettsoppgjø
ret og dets forhi~torie, med 
støtte i opplysninger fra so
renskriver Benneches egen 
sak,·' ,"\ 

STORE BØRN 
Box . 4052, Oslo. 

Gårdmannsdatter 

i 50 årene med bra utdannelse 
og a:v solid fam. sØker ærlig, 
sympatisk herres bekjent
Skap. 

Diskresj On lo~es og fordres. 
Bm. «Fornuftig». 

Husk kontingenten! 

for det må vel kunne gå an å 
finne en eller annen avis, som 
tør vitne for sannheten, for 
Sanneheiens Konge døde for 
Sannheten. Det er jo ikke all" 
tid at det «kristne skilt» betyr 
sann Kristendom. 

Karl Seeland. 

Trygve Engen: 
. Je:: er ingen landssviker 

KrØniken om førkrigstidens, krigstidens og etterkrigstidens 

hendinger, slik vi' så dem . 

Eget forlag, Straumholmen 

Pris kr. 11.- til F',rb. giro 15028 
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a FOLK og LAND 

(JR 
I vekkerur, stueur og ka-I 
minur fører jeg det beste 
som kan oppdrives, nemlig 

Hvem styrer verden? (Forts. trø Bide l.) 

menter til Moskva. i Sovjets 
diplomatpost. 

Denne mann rådet den sva
ke president til ikke å vise Ja
pan noen velvilje, men kjØre' 
hardt. Han har derfor et be
tydelig ansvar for at U.S.A. 
kom med i verdenskrig Il. 

myrdet i Marseille aven ma
kedonsk banditt med italien
ske penger og - sies det -
utdannet. på niorderskole i 
Ungarn. De franske politi
mynåigheter viste en merke
lig slapphet under etterfOTsk
ningen og der foregikk bri
tisk og fransk press i Nasj o
nenes Forbund for å få sa,ken 
henlagt. 

JuoK'haos 
VEKKERUR 

fra kr. 19.- til kr. 32.-. 

REISEVEKKER 
i skinnetui til kr. 54.

KAMINUR (bordur) 
fra kr. 179.- til kr. 331.

STUEUR 
fra kr. 182.- til kr. 280.-

ARMBANDSUR 
kommer ennu meget ure
gelmessig, men jeg fører 
alle de kjente merker
Omega, Tissot, Longines, 
Cyma, Certilla, Revue etc. 

Skriv til meg og oppgi 
prisklasse De ønsker i ur, 
og jeg skal ta ut ett som 
De skal bli tilfreds med. 

Dette er en tillidssak men 
lesere av denne avisen kan 
være sikker på reell be
handling. 

R. Gjessing 
; Urmaker 
DRAMMEN 

. 'Skrivemaskiner 

«OPTIHA» 
Portable m. koffert. 1 åra 

garanti, kr. 515.- netto. 

Tysk toppkvalitet. 

Avbetaling 1nD rømmes 

SVERRE JACOBSEN 
D sen g. 

Til abonnentene! 
Hvis De fØr eller siden 

ikke skulle få avisen i po
sten, bes De underrette 
ekspedisjonen omgående. 

FOLK OG LAND 
Kierschowsgt. 5, O slo. 

Hotell 

Britannia 
DRAMMEN 

Benytt 
HANDSKOMAKEREN 
i Neuberggt. 15 - Oslo 

* 
Admiral E. Kimmel og sje

fen for landstyrkene på Ha
waii, genel'al Short, ble na
turligvis gj ort. til syndebuk
ker fOT skandalen med Pearl 
Harbour. Men stemningen er 
ikke lenger slik som den var. 
Den amerikanske ~ongress 

satte nemlig ned en nnderBØ
kelseskommisj on som avga en 
rapport i firti bind og kon
kluderte me'd at hele ansvaret 
lå hos president Roosevelt. 

Der kom forresten fram 
mange underlige ting under 
kommisjonens arbeide, bl. a. 
den kjensgjerning at både ad
miral E. Kimmel og admiral 
Short ikke var blitt holdt a 
jour med den Økende krise 
som var tydelig nokf or det 
hemmelige etterretningsve
sen, som hadde greid å t.yde 
alle de hemmelige japanske 
telegrammer. 

* 
Det, japanske angrep utlØste 

, glØdende raseri og vill krigs
stemning i V.S.A. Kommun
ismens farligste fienC1er, Ja
pan og Tyskland, ble knust. 
Og ved U.ISI.A.s mektige' og av
gjØrende hjelp ble Sovjet
Unionen reddet. Det ser ut 
som om' president Roosevelt 
bare har vært. et føyelig red
skap for makter som ikke Øn
sker vår Sivilisasjons vel. 

Det var en konge som en
gang ik~e var redd for å si det 
rett ut, og det var kong BOTis 
av BUlgaria for ca" tyve år si
den «Der er krefter i verden 
som ikke Ønsker fred og orden 
på Balkan. Men De kan ikke 
pek.e på dem i noe bestemt 
land. De er internasjonale el
ler overnasjonale grupper.» 

* 

Da Peter var blitt. utropt til 
konge over Jugoslavia midt 
for ne~n på tyskerne, ble han 
ØyeblikkeJig avsatt av britene 
og amerjkanerne, som i stedet 
satte kommunist.diktatoren 
Tito på tronen. 

* 

Det hender meget rart, og 
det er meget vi ikke forstår. 
Men noe skj Ønner vi iallfall. 
Kong Boris' overnasj onale 
krefter elsker demokratiske 
stater som kjemper for fre
den. Frankrike f. ek~. med ty
ve regjeringer siden 1941), en 
Ødeleggcnrte krig i Indo"Chi
og stadIg spetakkel i Afrika. 
Derimot hater samme krefter 
tyskerne og japanerne som nu 
utkonkurrerer sine bes 'lrere 
og nu - etter oppfordring av 
F.N -- går i gang med å ruste 

" , bpp.,cDette"betYr~~'ffli' 
fare for freden, det vil si: For 
verdesnkommunismen. Så i de 
kommende ilr vil man få se 
hvorledes presse og presseby
råer vil bli inneksersert i å ta
le vel om de land hvor «folket 
selv styrer», men rakk.e ned 
på dem som er falt i klØrne 
på «nazister, fascist.er eller 
andre banditten. Enda f. eks. 
«overnazisten» Adenauer vit
terlig er kommet' til makten 
gj'ennom folket i valg. - Ak
kurat som i sin tid Hitler. 

Også vi i N.s. vil få vår 
part. Også vi vil bli omtalt 
som kjeltringer, krigshissere 
og nazister. Enda vi ikke var 
eller er noen av delene, men 
alltid har gått inn for at dett.e' 
land skulle styres av folIæt i 
va.Ig. 

Kong Boris dØde ved et 
uhell. Da han steg opp i et fly 
med surstoffmaske på seg, ble 
det noe tull med masken', så 
kongen ble kvalt. Hans sydL. 
lige nabo, kong Georg av Gre
kenland, sOIll var en herre 
der ikke var redd for å hevde 
den greske nasjonale linje 
var så uheldig å dØ av et' glass 
vann han drakk. Disse kon
gers k611e~a, prins Alexander 
av Jugoslavia, ble 'derimot I 

Men vi vil ikke tinne en ene
ste avis som Våger å fortelle 
sine lesere denne' sannhet. -
Kong Boris hadde nok rett.. 
Det er ikke de vi ser som le
der verden. Det er andre og 
sterkere makter som gjør det. 
Hvorledes f. eks. skulle elle'rs 
Martin Tranmæl sitte i komi
teen for utdelingen av ,No-. 
bels fredspris? Også denne 
utnevnelsen er ganske sikkert 
et ledd i en eller annen plan. 

* * '" 

Mau-Hau er - - III 

(Forts. Ira side 1.) 

tvinges de innfødte til å «vil

lagisere» seg, men det er også 

eksempler på at de kommer 

frivillig. Imidlertid går dette 

ut over jord,bruket; idet de får 

altfor lang vei å gå til sine 

marker. Og så er man like 
lang't kommet. 

«Villagistationen)) er hittil 

den eneste konstruktive foran

staltning som britene har tatt, 

men de blir snart. tvunget til 

å gjøre de innfødte positive 

innrømmelser, skriver mr. 

Crossman, hvis ikke tasekam

pen skal bre seg ytterligere og 

ende med å oppsluke den hvite 
mann i Afrika. \. 

I paradis~t 
Kommunist,enes brutale tit

nyttelse av, arbeiderne i de 
statsdrevne fabrikkene' i Po
len er en av grunnene til den 
økende misnøye blant polak-
kene. Selv ikke kommunist

Årsoppgjør 
revisjon, bokføring. 

Revisor Arne Gausdal. 
TIf. 33 38 08 - Oslo. 

Overrettssakfører 

Ketil Harnoll 
Munkedamsv. 5, Oslo 

Tlf. 422130 

O.r.sakfØrer 
SOLVEIG STA~G 

Alm. praksis. 
Bokføring. MangfoldiggjØring: 

(Stensilering) . 
Konferanse etter avtale. 

Tlf. 37 96 26, Bentsebrugt. 16e., 
oppg. A. Il. Oslo. 

Tannlege Maamoen 

Hansteensgt. 2 
Tlf. 44 36 99 

Tannlæge 

MARTIN KJELDAAS 

Hansteensgt. 2 
Tlf. 447554 

FORPAKTER SØKES. 
til gård i n. Gudbrandsdal, på 
150 mål dyrket qg 150 mål 
hruvn. Egen forpakterbolig på 
3 vær. og kj. m. v. Rimelige 
vilkår for edruelig o'g pålitelig 
mann. Skriftlig henv. Ernst 
O. Asmann, postb. 4007, Oslo. 

pressen forsøker å skjule' hvor , . KONTOltHJELP . S~KES, 
-"'U~fE',ftl""It«9ø}f6m~.(-·-~~~ .. ~entlig til b~k-

. " fØrmg, fl,rklve'rmg og masJtm-
er. Men det er mgen ting som skrivn. Bill. mrk. «Timebeta-
tyder på at regimet ønsker å Iing» til eksp. 
bedre Situasjonen. -';:;"-S-E-.\--G";;'m--s-ø-KE-S---

Kvinner og ungdom har det 
vanskeligst. K&mmunistene 
respekterer ikke engang den 
loven de selv satte i kraft. som 
sier at ungdom ikke skal ar
beide på nattskift, eller lenge
re etln 7 timers arbeidSdag. -
Unge mennesker må arbeide 8 
timer, også på nattskift i ma
skinfabr1kkene i Alldryehov, i 
ne og ved tekstilfabrikkene i 
Krakowog Wa.rzawa-støperie
ne og ved tekstilfabrikkene i 
Lodz.· Kvinner må ofte, arbeide . 
12 timer dagen. 

Foranstaltninger for å hin
·:ire ulykker er ikke gj ort, og 
daglig skjer det noe som ofte 
hRr døden til følge. Kvinner 
er ofte satt til tungt og farlig 
arbeide, som f.' eks. ved tek
stilfabrikken i Gorzaw, hvor 
de må gj Øre tj eneste 1'ed 
brannvernet. Tidligere in
struksjoner forbØd kvinner å 
delta i slikt arbeide, men nå 
beoTdres de til å gj Øre det på 
grunn «av mangel på arbeids
kraft». De' lave utilstrekke
lige lønninger som gis man
nen tvinger ofte konen til å 
ta tungt arbeide for å kunne 
underholde familien. 

for salg av maskiner, verktøY' 
og rekvisita. Bill mrk. «Pro
visjon» til e~p. 

DANNET FLlNK HU1SW~ 
som er interessert i arbeidet i 
et tysk skolehjem ansettes 

Eberhard Gunther Kern 
Schloss Kaltenhof bei Kiel 
Tlf. Dlinischenhagen 287 

SETERBU, 
ny, til leie i påsken. 4-8 per-
soner. 

O. S. Guterud, 
Kravik, Nore. 

FO~KOGLAND 
Utkommer 1 Oslo 

.. Redaksjon: Postboks 1407, Oslo 
Telefon 55 76 58 

Ekspedisjon: Klerschowsgt. 5,. 
OSlo - Telefon 37 '18 96 

LØs8&Igprla: 40· øre 
AbOIlmemen~priser: 

Kr. 16, pr. år, kr.S, pr. halvår 
Sverige, Danmark: Kr. 20, pr. år,. 

kr. 10 pr. halvår 

Utlandet ,forøvrig: Kr. 24, pr. år. 
kr. 12 pr. halvår 

I nøytralt omslag kr. 30,- pr. år 
kr. 15,- pr. halvår 

Annonsepris: 32 øre pr. millimeter 
over en spalte 

Brukpos~ronr. 16450 

Sambandstrykkeriet A/S - OSlo 

Stiftelsen norsk Okkupasjonshistorie, 2014 
 

SNO




