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McCARTHY -SAKEN 
,(lQ 

Enken etter myrdet NS-mann søket 
En ens rettet . presse 

bilde av det som 
gir et galt 
foregår 

om erstatning, men blir avvist 
Viktig vitneprov holdes tilbal~e 

Når en leser norske avisers 
omtale av McCarthy må en 
bli elått av den gjennomfØrte 
ensrettethet. - For å kunne 

Lawton av hænninisteren 
opplyst om at han skulle for
flyttes fra sin kommando ved 

StoTtingsprop'osisjon nr. 59! 

1954, som onfuandler «Billig-
hets erstatninger av statskas-

I skrivelse av 21 mai 1931 

til enkens sakfØrer har Riks
advokaten bl. a. anfØrt 

barna få den utdannelse de 
har krav på. 

Riksadvokaten har uttalt at 
Fort Monmouth. Stevens un- t d f Ved de undersø' elser sp")rsmålet om biIlighetser-danne seg en begrunnet me- sen», er komme ., og er rem-« K 7 

ning om en sak, og ganske derrettet McCarthy om den legges søknader pa erstatnin- som er foretatt synes det statning i et tilfelle som dette 
spesielt om den sak som ver- forestående forandring, og ger. De fleste er avgjort av på det rene at likvidasjonen hal stor prinsipiell rekkevid-
ser2r mellom senator :r ... 1cCar- det er grunn til å tro at sena- departementet på forhånd, er utført uten forutgående de, da utbetalingen i nærvæ-
thy og hærminister Stevens, toren ble mektig vred. I et ddt . l'ende sak vil kunne få kon-
må en høre begge parter, mens noen fremlegges for or re fra overor ne myn-
mens den norske presse stort hvert fall ble general Lawton Stortinget til endelig avgjø- dighet. Det er imidlertid sekvenser for en rekke andre 
sett har tatt parti fØr retts- sittende. reIse. lagt til grunn at det er en saker, hVOT det på det nåvæ-
sakens begynnelse, for Mc Det meddeles at general krigshandling, idet likvida- rende tidspunkt ikke er mulig 
Garthys motstandere, samtidig Lawton fØr han gikk med på En av disse saker gjelder en sjonener utfØrt for å hin- å gjøre seg opp noen sikker 
som det rent ut spruter av et å avgi forklaring i retten had- enke med 2 mi~dreårige barn, dre at mannen anmeldte til mening om hvor nØdvendig 
hysterisk hat til den mann hun søker om billiglletser-
som har satt seg som mål å de fått lØfte om at senator fienden eller dennes h,jel- det i sin tid val" at likvida-

M C th '11 b k tt h statning fOT tap av forSØrger. bl j fØ t S uskadellggØre sovjetagentene C ar' y VI e es y e am pere illegal virksomhet som sj on en egennem r. va-
i den amerIkanske statsadmi.- med repressalier fra hærens Hennes mann, som var med- han var kommet underværret må avhenge av hvor langt 
nistrasjon, avslØre og fjerne side. McCarthys egentlige fi- lem av NS, ble likvidert 1. mde. Likvidasjonen er statn vil gå med på utb?talin
spioner og andre «seeuritY- ende anses dog ikke for å væ- mai 1945 av en per~on tilhØ- ij ~s. t~ o .... ~. ~~ti~QEh,~eJ:~;}-\.~,ccf~ "" 

·l~'·'_~."_:~~.~~~;'~~:'.~l~'~"''';~~·''' ... ~Ii! ~·""(.f'I!P."IJ*f{"r'"' 1O:!-.io.a"~?{=~~C!Hi!i 'Sj~_· .~ :<;k:ld~"'";ed·'k;jg~handiil;ger.· , 

Når dette Sktives ser det ut fer, som i dette: tilfelle sto .Justisdepartementet finner 
til at saken McCarthy-mini
ster Stevens har låst seg f3$.t 
i uendelige avhøringer. Nor
ske aviser' forteller a.t det er 
McCarthy som trenerer sal(&ll, 
menS han selv i virkeligheten 
har gjort store ranstr,engeIser 
for å få den begrenset i både 
tid Qg omfang. 

Det springende punkt er 
McCarthys igangsatte un-
dersøkeiser angående spi-
onlvirkromheten ved Fort 
Monmouth, som tok til i 
august i fjor. Det var da 
tydelig at hærminister S t e
v elis fØlte seg meget foruro
liget i denne anledning. Hans 
underordnede, kommande
rende general L a w t o n ar
beidet imidlertid lojalt sam
men med McCarthys under
søkelseskomite og avskjediget 
de personer som mistenktes 
for å være «sikkerhets-risiko
er» (security-risks). Så ble 
general Lawton en dag ringt 
opp a v hærminister Stevens 
juridiske konsulent Adams, 
som «håpet at generalen kun
ile finne en utvei til å trekke 
tilbake visse a vskj edigelser 
som han hadde anbefalt som 
«secUlity-risks». 

Like ~terpå ble general 

;> 

østeuropeerne samler 
fril1etskam pen·! 

seg • 
I 

Stor partisan hær i Ukraina 
I ond on: I begynnelsen 

av mars undertegnet alle de 
politiske partier i .landflyktig
het en felles nasjonal sam
lings-deklarasj on. Dette var 
resultatet 'a,v et strålende, 
men vanskelig forarbeide av 
den gamle kjente general 
Sosnkowski som i siste krig 
var en av den daværende 
statsminister og Øverstkom
manderende, general W. 'Si
korskis (drept ved flyulykke 
i Gibralter i 1943) nærmeste 
venner og medarbeidere. Ge-

. neral Sbsnkowski tok, etter Si
korskis dØd, over som øverst
kommanderende for de polske 
landflyktige styrker, men måt
te trekke seg tilbake etter 
forlangende av de vestallierte, 
som anså ham for en kom
promissløs anti-kommunist 
.. som ikke Ønsket å samarbei
de med eller forstå Stalin.» 

Det ventes nå i London at 
Polens lovlige president Au
gust Zaleski vil utnevne gene-

raI Sosnkowskisom sin etter'o 
følger. I fØlge den '"Polske 
grunnlov av 1936 'er det pre
sidentens rett å utnevne en 
etterfølger uten å samrå seg 
med regjering eller parla
ment. Det er nettopp denne 
lov som godtgjØr "legaliteten 
til de pOlske myndigheter i 
landflyktighet i London. Da 
den polske president i fØrl~rigs 
Polen i september 1939 måtte 
flykte til Romania forfulgt av 
tyske og russiske tropper, ut
nevnte han senatspresident 
Wladysl'aw Raczkiewicz, som 
da befant seg i Frankrike," 
som sin etterfØlger. Det var 
Raczkiewicz som var preSident 
og ledet de po'lske styrker i 

Iandflyktiglhet i siste krig. -
FØr Raczkiewicz døde i juni 
1947, hadde han utnevnt den 
lilåværende president August 
Zaleski som sin etterfØlger. 

Hvis president Zaleski ut

Forts. side 8 

direkte under forsvarets ett!'r de foreliggende opplys
overkommando, og ble inn- ninger ikke å kunne tilstå 

rapportert til hØyeste mili- billighetserstatning. 
tære myndighet like etter- Regjeringsadvokaten har fo-
på.» retatt' en inngående vurde-

På dette',grunnlag var saken ring av bevislighetene i saken. 
henlagt av påtalemyndighete- han har hatt utlånt et
ne ved belutning av 27!7 1949 i 
samsvar med de generelle 
retningslinjer som er gitt for 
behandlingen av disse saker. 

Det anføres i sØknaden om 
billighetserstatning at man
nen ble skutt «uten at det fo
relå noe som kunne berettige 
gjerningsmannen til å hand
le på egen hånd som han 
gjorde». Det er særlig vist til 
en forklaring fra et vitne som 
var til ~e ved likvidasjo
nen, som på vesentlige punk
ter har forklart seg annerle
des enn gjerningsmannen. 

Fruen har SØkt Sosialdepar
tementet om enkepensjon et.. 
ter lov om krigspensjonering 
og er godkjent som berettiget 
til pensjon etter gruppe 3 fra 
1. jUli 1952. Hun sØker nå om 
erstatning fra tiden 1. mai 
1945 til 1. juli 1952. Hun me
ner aten billighetserstatning 
Iran tj ene som oppreisning og 
sette henne i stand til å la 

terforskningsdokumenter og 

gjennomgått disse. Han utta
Jer bl. a. følgende 

«Jeg finner etter dette, 
idet jeg dog atter en gang 
vil presisere min tvil, å måt
te legge hjemmefrontman
nens forklaring til grunn. 
Jeg, legger da til grunn at 
den likviderte var al~ne 

med hj emmefrontmannen 
i bHen, at hj emmefront
mannen måtte' forlate bilen 
et øyeblikk, at den drepte 
liadde undersØkt lastep!m\ 
net da hj emmefrontman
nen kom tilbake, at han 
truet hjemmefrontmannen 
med ångiveri, og at han 
gikk for å ringe for å angi 
og at han ble skutt av 
hj emmefrontmannen mens 
han sto i telefonen, og før 
han hadde fått forbindel
sen. Etter dette finner jeg 
å måtte slå fast at dette til-

(Forts. side 8). 
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}'OLK OG LAND 

Ekspedisj on: 

Ansv. utgiver og redakh1, 
Finn Brun Knudsen 

Telefon 55 76 56. 
Kierschowsgt. 5, Oslo - Tlf. 37 7696 

Landbrukets 
omsetningsorganer 

D~t er riktig at jeg var iv
rig for å bygge opp Gartner
hallen i 30-årene', og selv om 
jeg fant meg nØdsaget til å 
forlate Gartnerhallen på 
grunn av det politiske oppgjør 
i 1945, er jeg fremdeles av den 
mening at Gartnerhallen er et 
gode for bondestanden og at 
den er medvirkende til det 
store oppsving grØnnsaker og 
frukt har hatt, både i pro
duksjon og forbruk. Men skul
le den utvikle seg til monppol 

~LK og LAND 

ville den ikke bli noe gode 
lenger. 

Den prekære matsituasjon 
vi hadde under krigen, gj orde 
j o regulering og rasj onering 
til en nødvendighet, og det 
var den gang tvungen levering 
gj ennom Grønnsaksentralen 
for at det skulle være mulig 
å få en noenlunde fordeling. 
GrØnnsaksentralen kunne 
den Igangen sammenlignes 
med et monopol, men det er 
vel ingen som i dag (insker seg 
tilbake til den tvangsleverir.g 
vi hadde den gang. 

Det er ikke, bare «Nationen» 
som ha,r nektet spalteplass om 
denne sak. «Produsenten» SOm 
vel alle bØnder er med og un
derholder, hadde også en le

der om denne saken, eg jeg 
prøvde å komme med. et til
svar. Men selv om jeg syntes 
jeg var svært spak og nØktern 
har de ikke villet ofre rr,~~g 

spalteplass. At bØndenes pres
se nekter spalteplass for disse 
innlegg er vel også av de ting 
som leder tankene hen på mo
nopol tendenser. 

Anders HafsI'Cjo!d. 

Det er med S. M. som de an
dre som har svart på mine 
innlegg om denne sak. De 
tror at vi er motstandere av 
sentralene om vi tilla,ter oss å 
kritisere at sentralene i dag 
har monopoltendenser. Jeg 
trodde det hadde fremgått av 
det jeg hadde skrevet at jeg 
ikke var motstander av oms et
ningssentralene. Det jeg er i 
mot er de monopoltendenser 
som gjør seg gjeldende blant 
sentr~lenes forkjempere i 
dag. Og når"det slås fast at 
den som går inn i salgssam
virke skal binde sin gård i all 
fremtid for levering av sine 
produkter til dette, da men_er 
jeg det er på tide at bøndene 
stopper opp' og tenker seg om. 

9 o a,r etter 

S. M. mener vier det land 
som har best ordnet melke
omsetning. Ja, vi er i alle til

felle kjent for våre flotte 
meieribyg'g, men det 'er man
ge av forbrukerne som ikke er 
fornØyd 'med de til dels lange 
veier til melkeutsalgene. Hva 
vi hadde fått for melken i dag 
hvis vi ikke hadde hatt melke
sentralene blir bare gjetnin
ge}:, men mindre pris enn i 
dag hadde det neppe blitt, 
nedslaktningen over store de
ier av Østlandet taler sitt ty
delige sprog. 

Jeg er en~g i at det er bra 
med litt regulerende virksom
het i forbindelse med land
bruksvarene og at det passer 
best at sentralene forestår 
denne; men at de greier å re
gulere vekk vareoverfloden 
har jeg fremdeles vanskelig 
for å forstå. Det har selvsagt 
sin betydning å få noen av 
toppene vekk, men de må jo 
nØdvendigvis komme igjen se
nere. Den nØdvendige regule
ring må kunne mestres like 
godt uten mopopoler. Vi beta
ler j o alle våre avgifter til 

omsetningsrådet, og disse pen
ger kan bl. a. brukes i mar
kedsregulerende hensikt. 

Jeg har' 1 flere 'uket';gått i 
undring over «Nationen»s 
holdning overfor herrene H. 
Rognerud, A. Hafskjold Og A. 
Berger, og' vil skrive litt om 
hvorfor. 

For ca. 3 år siden slo «Na
tionen» stort opp en oversikt 
over driften av Grette gård i 
Lier og eieren HaJskj old fikk 
ikke så få' blomster. Senere 
ble Hans Rognerud, Lena, be
æret på samme måte. Hva 
Berger angar, så ble iallfall 
hans egenskap som samfunns
borger fremhevet på hans 60· 
års dag 25. f. m. Som bonde 
og driftsherre taler også hans 
gård for seg selv. 

I Folk og Land nr. 17 for 
8. mai ser jeg av hr. Hat .. 
skjolds inserat at både han 
og Rognerud ikke får spalte
plass i «Nationen», som nylig 
har fremhevet dem som fore
gangsmenn blant landets bØn
d~r. 

Altså er det ikke pressefri
het for landets fremste bøn
der i avisen for Norges bonde
stand. Vis~nok fikk nok Rog
nerud inn ~ en artikkel, som 
ble besvart i «Nationen»s le
der, hvori det bl. a. sto at:, 
De som selv, hadde . sti l t 
seg ute n for, burde være 
forsiktig med å kritisere. 

. "'«Natio-rten'»"tarstOHig' fe1l 
og ,burde vite det. 

HendelsesforlØpet . er slik: 
Landsstyrevedtak aå 25. mai 
1945 i 3 punkt,er om e k s-, 
k l u der ing. (Her kan en 
som mener seg urettferdig be
handlet SØke om gj enoppta
gelse som medlem av N. B., 
hvis en kan fremlegge beviser 
for å ha manglende evner.) 

18. desbr. 1947 nye retnings
linjer fra N. B. om nytt med
lemskap. (Her står: at en må 
være klar over at vedkom. 
kan virke sj enerende m. v. og 
må ikke få tillitsverv i orga-

. nisasjonen.) 
Allikevel har N. B.s tillits

mann forsØkt å få e n keI t e 
forsonet. En har forsøkt f. eks. 
å få hr. Hafskjold som med
redaktØr i Jonsok i anledning 
a v landsmØte i N. B. 

Da bøndene 1953 gikk til ak-
.. sj on mot prismyndighetene 
skrev A. Berger en rettledning 
for oss utstøtte' om lojalitet. 
Han underskrev artikl~r til 

«Nationen» med sted, datum 
og fullt navn, men «Nationen» 
nøyde seg kun med bokstave
ne A. B. som underskrift. -
Hvorfor? 

Bondes1:ndens t a-
ler ø r «Nationen» fortsetter 
altså fremdeles åse t t e 

oss ute n for i fØlge hr. 
Hafskj old i F0lt og Land. _.
Det ~ r mer keI i g, når det 
gj elder bøndenes være eller 
ikke være som organisert 
bØyg mot sosialiseringen a v 
våre økonomiske interesser. 

Det hele burde ordnet seg 
fra 4. juli 1949 å regne. 

Det ble da avsagt fuH fri
finnelsesdom angående med
lemskap i Bondesambandet, 
r'eist som prinsippsak. S:aken 
gjelde P. Jæger-Leirvik. Dom
men var enstemmLg og ble 
i k k e anket. 

Nationen tok ikke inn 
domspremissene, men skrev: 
«Styremedlem P. J-L. i det 
Nazistiske IBcndesamband 
fikk 1 års fengsel.» 

Den nestraff (1 år) gjaldt 
medlemskap i N.S. og for å ha 
hatt ordfØrerverv en kort tid. 

En stund etter ble Bergelrs 
sak reist i Rakkestad herreds
rett, også han ble frifunnet, 
enda han var fungerende for
mann i Bondesamb. Berger 
ble heller ik k e fradØmt stats
rettigheter og skulle vel ha 
ytringsfrihet i rettsstaten. 

Nationen nevnte ikke sa
ken med ett ord. 

Jeg skrev i den anledning til 
statsråd Mellbye. Han var yt
terst f{)lrbaus~ over i kktJ!.å 
-ha; lest; ·frifinn:elsesdomme~, 
og sa seg enig med meg: «At 
dette måtte få konsekvenser 
for medlemsskapet i N.E.» 

I 1952 hadde arbeidsutvalget 
for oss utstØ,tte møte med 
N.B.s styre for å få lempet 
på de mest Ømme punkter, 
manglende evner, sjenerende 
samvær o. l. Men på tross av 
juridisk dom i norsk rettsve
sen var N.B.s styre avvisende 
og ,sa at det var Nm. som 
begynte på ny i 1945, som 
selv bestemte om medlemskap 
i N.B. 

Jeg har grunn til å spØrre 
«Nationen»s redaksjon om 
det e l' vi som har «satt oss 
utenfor»? Hvem er den av
visende part? 

Et sctyremedlem i min bygds 
bondelag sa til meg så sent 
som 1. mai i år: «Det er F ... 
at Bondelaget av 1945 har 
Ødelagt hele bygdas samhold.» 

Ja, slik liglger det an -. 

Aksel HØie. 

En arbeider kone i Praha kom 
til et statsutsalg og ba om å få 
sin melkerasjon på 1/8 liter 
skummet melk «Melk finnes 
ikke,» svarte eksP8ditøren, «Vi får 
(let ikke fØr neste fredag,» 

«I;::an jeg få min poietrasjon?» 
ba konen. 

IN MEMORIAM 

Peder Gerhard Berge 

Igjen et smertelig slag for 
oss alle og for vår sak. Denne 
gang ble det vår alles verm 
Peder Gerhard Berge som -
bare 60 år g;ammel - fikk en 
hastig melding om oppbrudd. 
En hjertelammesse endte 
hans liv den 20. mai. 

Berge hadde et langt of-
fentlig virke bak seg. Gjen
nom mange år innehadde 
han betro'dde stillinger å 
både stat og kommuner, og 
også til aJfentlige tillits
verv ble det lagt utstrakt 
beslag på hans eminente ev
ner. Hans nasjonale innstil
ling var klar og kompromiss
løs. Han fant som en selvfØl
ge sin plass på den pOSitive 
fron t og - han fikk også dyrt 
betale for det. Småskårenhe
ten og uvitenheten som etter 
1945 avløste den gamle nor
ske rettferdsføle'lse, plaserte 
for årrekker nordmannen 
Berge bak lås og slå. Slterk og 
ubøyelig var han nok. En 
kunne ikke merke stort på 
hans fysiske konstitusjon da 
han omsider slapp fri. M~n 

innesperringens år sliter og 
setter merker. Det gikk med 
·B,m-ge s0In: mt;dså mang,e 3:.I;\~ 

. dre av våre venner."pakjen-
ningen - først redselsåret 
1945 og senere' den palfkiske 
påkjenning -tæret sakte 
men sikkert på hjert,evirk
somheten, og en dag sa, det 
stopp også for ham. Så alt
for, altfor tidlig. 

Det er med det dypeste ve
mod vi nØdes til å si P. G. det 
siste farvel. Han var sin ove'r~ 
bevisnings trofaste ~orkjem
per, han var sine venners 
venn gjennom tykt og tynt, 
han var seg selv - fullt og 
helt - til sin siste stund. 

Vi sender vennen Berge var 
hj ertens takk for hans trofa
ste vennskap både gjennom 
medgangens og motgangens 
år. 

Han vil ikke bli glemt. 

Helge Grønstad. 

«Poteter finnes ikke. Vi får 
kanskje noe neste mandag.» 

«Så kan jeg kanskje få litt 
kjØtt,» mente konen. 

«Kjære Dem,» svarte ekspedi
t,øren, «kjøtt finnes ikke i hele 
Praha, og det ser ikke ut til at 
vi får noe heller i nærmeste fram
tid.» 

«]\'[eo hvorfor i allverden, ka
merat, holdes butikken oppe i det 
hele tatt, hvis dere ikke har noe 
å selge?» 

«I arbeidernes interesse,» svar
, t2 ekspeditØren gravalvorlig. 
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Jøssingernes 

hyl 
Av Gustav Heber 

Da Oseanet i begynnelsen 
av det andre århundre før vår 
tidsregnings begynnelse had
de berøvet Cimbrerne deres 
land, ble de nØdt til å leve og 
skaffe seg land annetsteds. -
De henvendte .,;e~ herom til 
Rome~'l1e, ()f~ da disse avslo 
deres anmodning, hadde de 
ikke annet å gjøre enn å be
gynne krig ''llot det romerske 
rike. De gikk igjennom dette 
som en kniv giennom, smØr i 

12 år, for den store romerske 
heltherre Marius greide ikke å 

stoppe deIH, fpr han hadde 
vennet sine legioner til med 
sinnsro å hyire på Cimbrernes 
hyl. Folk SO'::11 i våre dager vil 
bevare sin sinnsro, må ta lær
dom hera v og etterhånden 
venne seg til J }5ss1ngenes hyL 
Dette er des::;uter, etterhån
den dabbet av ganske Let yde
lig. Isfronthylet er etterhån
den helt forstunl':'ft, og for 
hvert år som går, Øver tiden 
sin deml}ende innflytelse også 
på det OTdinærf' jøssinghyl. 
~--eret,terhånden, mer <eg 
mer blitt reduserii til et noen
lunde unisont hyl etrer: «Ro 
.omkring rettsoppgjøret». Va
re politikere, som normalt 
pleier å være særeIeles lydhøre 
likeoverfcT all~ hyl fra folke
dypets bunnfall, vil etterhån
den venne se J til å se nøk
ternt på dette krav. Hvis og
så de Ønsker å oppnå: Ro om 
rettsoppgjøret, vil de etter-
hånden innse, at de ikke vil 
kunne vente absolutt ro og 
taushet om retts::::ppgjøret, 
hvis de ikke fj erner fra dette 
de mest iØynefallende uhyr
ligheter. Hvis de ikke er helt 
blottet' fOr rettsfølelse, slik at 
de kan innse det juridis:, 
uhyrlige i å anse passivitet 
som rettsstridig ytet bistand 
i råd og dåd, så vil dog deres 
politiske teft. bringe dem til 

å lnnse det politisk uholdbare 
i en sådan uhyrlighet. Deres 
politiske teft viI si dem at her 
er ikke absolutt stilhet på 
plass og fører heller ikke til 

målet. De vil intet ha' å vinne 
ved å utstrekk.e sin beskyt
tende hånd over hvilken som 
helst uhyrlj~ghet, men de kan 
tvert imot tape adskillig der
ved når folket i sin helhet skal 
felle dom over deres handle-
måte ........ . 

Oslo 6/4 1954. 

Gustav Heber. 

FOLK. og LAND 

Sl(olebø!(enes fremstilling 

av ol(l(upasjonell nærmer 

seg historieforfalskning, 
SLer overlæge Scha7:fJenberg 

Overle(~e Johan SCharf
fenberg hadde siste man
dag en artikkel i Morgen
bladet under ovenstående 
tite l. Vi finner artikkelen 
så interessant og tankevek
kende at vi gjengir den i 
sin helhet, idet dette kom
pleks av histG'rieforfalsk
ninger har spesiell interesse 
for våre lesere. 

Stortingsmann Fredriks-
:!:'ryd, som selv er lærer, har 
i Stortinget med rette fram
holdt at skolebøkenes innhold 
bØr være uangripelig riktig. 

Mange mennesker får sine 
senere forestillinger preget a v 
det de lærte i skolen. 

01,kupasjemens årsaksfor
hold, forløp og politiske fØl
ger hører til de aller viktLg
ste spØrsmål i Norges historie, 
derfor bØr den oPPvoksende 
srekt tå-en'Vfteflskap'elig·luin
gripelig r'edegj ørelse for d.em. 

Jeg har undersØkt fremstil
lipgen i de syv mest brukte 
lærebØker i folkeskolen og 
høyere' skole, min kritikk gjel
der bare dette ene spørsmål 
og tilsikter ikke en vurdering 
av bØkene i sin alminnelig
het. 

Tormod Kn u ts on: Vårt 
Folks historie, 4. opplag, god
kjent av Kirke- og Undervis
ningsdepartementet 30. okto
ber 1950 til bruk i fO'lkesko
len, skriver (s. 182) om 9. april 
1940: 

«Det store, forferdelige 
røverfolket hadde i svarte 
patta overfalt landet vårt.» 

:ful kollektivdom over et helt 
folk er alltid uforsvarlig, men 
ganske særlig i skoleundervis
ningen. De arveli:ge an
legg er gjennomsnittlig ens 
hos det tyske og det norske 
folk, ulikheten i deres er v e r
ved e forestillinger skyldes 
forskj ell i kår ene og derved 
i historie og oppdragelse (den 
jernhårde tyske militære disi
plin, krigsforherligelse, rase
fordommer.) 

S. 186: «Tyskerne var 
berrer i lanrlet og for fram 

som de verste udyr.» 
Det må skjelnes skarpt mel

lom de militære styrker som 
overholdt streng mann3tukt 

og Gestapo og adskillige av 
ReIchskommissariatets funk
sjonærer. 

S. 185: {(-- - - Quisling 
ble så li!,evel av tyskerne 
gjort til statsminister, og 

.han fikk i stand en .slags 
regjering.» 
Quislings selvutnevnelse 9. 

aprii overrasket den tyske le
gasj on, den «regj eting» han 
oppnevnte, ble ikke offisielt 
anerkjent og kom ikke i funk
sjon fØir han ble tvunget til 
å trekke seg tilbake 15. april. 

S. 186: «Etter avskjedi
gelsen av a.dministrasjons
rådet «ble Quisling på ny~t 
lag statsminister med ei re
gjering av nerske landsfor
rædere, og de ble stående 
til verdenskrigen var slutt., 
De var bare nikkedukker 
for tyskerne og var vanvørt 
og hata av alle gode ,nord-

'-" / 

menn.» 
Quisling ble ikke «kommis

satislb statsråd 25. september 
1940. Han ble «ministerpresi
dent» 1. februar 1942. Tre av 
de «kommissariske» sta tsrå
der var ikke medlemme'!' aV 

NS, de gikk inn for Quislings 
egen regjering, senere ble de 
helt frikjent. Det var enkelte 
ministerskifter etter 1942. 

Så store faktiske feil finnes 
ikke i de andre lærebøkene, 
dog er det en merkelig feil i 
dr. AsbjØrn ø v e rås og dr. 
John Mi d går d: Norges Hi
storie for Realskolen, 1947, s. 
172: 

«I forståelse med sjefen 
for de tysl,e hæren i Norge, 
general v. Falkenhorst, ble 
det derfor den 15. april dan
net et administrasjonsråd.» 

Denne ordning ble gjennom
fØrt av minister Brauel' og det 
tyske utenriksdepartements 
utsending Habicht. Hitier til
lot ikke offiserene å blande 
seg inn i pOlitiske spørsm§J. 

Den største feil i lærebØke
nes fremstilling er at de ikke 
gjør rede for ve s t mak t e
nes planer om å tvinge 
Norge ut av nØytraliteten, dis
se er bare nevnt i to bøker. 

Dr. John Mi d g å l' d: Dm 
nyeste tids historie, 2. opp
lag 1949, skriver (s. 200): 

«For de allierte ville det væ-

3 

Eidsivating Osvald • 
I 

Hvordan skjule den kal kede grav? 
Av Potemkin 

Saken mot Asbj Ørn «Osvald» 
Sun d e og sersjant Erling 
~bjØrn Nor d b y skal opp 
i Eidsivating 31. mai. Lag-

re av stor verdi å få stanset 
den svenske malmeksportHl 
til Tyskland over Narvik --o 
Om morgenen 8. april forkyn
te vestmaktene at de hadde 
lagt ut miner i norsk farvann. 
Men da var alt tyske troppe
styrker på vei nordover for å 
okkupere, Norge.» 

Best er fremstillingen i rek· 
foT Magnus Jensen: Nordens 
Historie for gymnasiet, 1950. 

«Altmark»-affæren er s. 220 

kalt «en episode so:!n viste at 
stormaktene denne gang ikke 
ville ta noe større hensyn til 
vår nøytralitet». «l Tyskland 
vakte episoden voldsom har
me ikke bare motengelsk:.nen
nene, men også mot Nor3'e. 

S. 221: «Både den briti
ske og den franske regje
ring la stor vekt på malm
trafikken over Narvik. Når 

de \TilIe gripe inn i den 
finsk-russiske krigen, var 
det nok først og fremst for 
å stoppe malmtrafikken :til 
Tyskland. Den 8. april gjor
de de et nytt trekk. De la 
ut miner i norske farvann 
for å tvinge malmskipene 
til å gå utenfor territorial
grensen, hvor den britiske 
flåten kunne gå til angrep.» 

Rektor Jensen nevner dog 
ikke at SVierige ved handels
avtalen med England i desem
ber 1939 uttrykkelig hadde 
fått re t t til å fortsette malm
utførselen til TySkland 
samme omfang som i f:æds
tid og at det også ble utfØrt· 
malm til England over Nar
vik. \ 

Vestmaktene forutså at de-
res inngrep mot Norge ville 

, fremkalle en tysk motakSjon, 
men de håpet selv å gå fØrst 
i land i Sta,vanger, Bergen, 
Trondheim og Narvik. Disse 
planer var allerede fprdig ut
arbeidet 2. februar 1940, men 
den fi1:sk-russiske f"ed 12. 
mars hindret gjennomfØr~l

sen. 28. mars besluttet det 
feIles øve::ste krigsråd mine
utleggingE n. 1. april gcdkj en
te det engelske krige.kabinett 
direktivene for invasjonene i 

Norge \ Gamelin : Servir In. s. 
.'2J9}. 

(Forts. side 6). 

mannsretten ledes av de 
samme sem i Hars,em -Hans
son-Lange-saken: Lagmann 

Kristian iL u n d e, lagdom
mer J. Aars R y n n ing og 
sorenskriver Ben tse n. Ak

tor er vår gamle kj enning, 
statsadvokat L,. J. D o l' e n
feldt. 

Sunde har formodentlig 
nektet å forklare seg fOT po
litiet ... 

Tiltalen er hemmeligstemp
let! 

For å påvirke opinionen (og 
dommerne) ble DERIMOT 

som kjent de romanaktige 
tiltalebeslutninger i okkupa
sjonsoppgjøret (og i injuriesa
kene mot motstØtet) ofte kjØrt 
på forhånd som «langsom 
film» i månedsvis og ku nn
gj ort i Stortingsmelding 64( 

1950 - NB lenge før disse 
siste saker kom fO'r retten. -1)1 

Noe reellt forsvar for de 
tiltalte kan det neppe bli tale 
om, - idet advokat Sven 
Arntzens kompanjong, den 
unge, forStokkede advokat 
Knut Blom er oppnevnt som 
SJundes l«forsvarer». lfIerr 
Blom er full av komisk vir
kend.e «mO'raIsk» alvor .Qg har 
- etter mitt skjØnn - i sitt 
virke som overivrig aktor i 
«landssvik»-saker i k k e vist 
at han fatter e n stavelse 
av Sundesakens bakgrunn,
som d ,e l v i s er den samme, 
velkjente, kalkede grav. Nem
lig den herskende klikks pOli
tiske', Økonomiske og militære 
blottleggelse av Norge til 
fremmed makt med krig for 
øye, - fØr s t. Og ett e r p å 
dens lovsvik under okkupa
sjonsoppgjøret - i selvber
gings hensil~t - ett e r at 
man bak folkets rygg hadde 
sveket erklæril'<~2n av 3. sep
tember 1939 om «iullkommen 
nØytralitet».. DJtte er histo
risk klarlagt. 

Sundesaken må hemmeFg
stemples - blant annet fordi 
Bunde er en a v de store, ille
gale undergrunnspatrioter fra 
dentyske OkkupaSjon. Han 
kan tenkes å være i stand til 

ytterligere å a vsløre visse 
samfunnsstøtters egne grave
rende forhold overfor fulk og 
land - fØr, men s og e t
ter at Sunde og «Kretsen» 
faktisk og nraktisk var kom
panjonger. 

24. 5. 1954. 

Potculldn. 
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Hvorfor er det 
ik,ke likhet 
for loven? 

DirektØr Thomas Scheen F a l c k. jr,. '- den dyk
tige og fremgangsrike leder av Det Bergenske Damp-

. skibsselskab - må være en realistisk innstilt· mann. 
Han kunne ik.ke forhindre den tyske okkupasj on! Han 
rømte ikke fra landet., Men i motsetning til visse andre 
gOde nordmenn hadde han hverken fremkallt invasjo'
nen eller lagt Nor,ge åpent for den! Falck svor sikkert 
for seg selv: B. D. B. og Thomas Falck junior skal ~kke' 
gå til grunne! Hans åndelige dybder er oss ukj ente. Selv 
om han kanskje ikke var helt klar over at man ikke 
alltid ligger som man rheder - så vet han det viktigste 
om det hØyere næringsliv: 

PENGER STINK'ER IKKE! 
Når Ths. Falck jr., - Rederforbundets davæ'rende 

president - satt under innvielsen av sine festlig smyk
kede drØmmeskip Led a og Ven u s etter «frigjørin
gen» - og nesten romersk aad og drakk med blomsten 
av Norges statsbærende partier: den engelsksyke «beau
monde» med kongefamilien i spissen '- kanskj e de red
dende engler Andreas Oappelen og Sven Arntzen også 
var til stede - da rant det Falck 'jr. så velsignet i hu: 
Penger stinker jo ikke!' (Derimot stinker det undertiden 
av folk som ikke har dem.) 

MEIN HVA SIER AKTENE. 
Hvor vakkert kan ikke en statsadvokat (ad hic) An

dreas Cappelen skil'ive" ni\.rde,t ,NB gjf;ll<t~\l\:rr~~k.. 
kamuflert som gUllfasan: «Når næringslivets menn med 
tilslutning av de faglige organisasjoner i k k evalgte 
den brente jords politikk, var det konsekvensen av en 
linje som innebar tilretteleggingen av et slags samar
beid med okkupasjonsmakten,.» 

H vor for glemmer Cappelen i dis se saker det 
som han hevder mot østfmntkjemp'erne - at Norge 
var i en ustanselig kr'i,g mot Tyskland? 

Statsadvokat Andreas Cappelen hevder den splinter
nye lære i 'Sin kyniske konstatering av ulikheten for 
loven at rederiets sjef Ikke har ansvar for rederiets spe
disjonsavdeling, da lian har «stått spedisjonsavdelin
gens vanlige virksomhet s å p ass fjernt at han ikke' 
kan trekkes til ansvar for denne». Når unn tas inn
gåelse av avtale med Olav W. Fe r man n, Oslo, om 
ekspediSjon av sement for den tyske overkommando 
for Bergensdistriktet., En bagatell, kanskje i Cappelens 
øyne av «vel 200000 tonn sement» (til festningsbygging 
mot England)! Og når unn tas «inngåelse av avtale 
med Ditlev L e x o w,Oslo, om transport og spedisjon 
av tilførsler av alle slag til als NORDAG i Bergensdi
striktet. Begge de ovennevnte herrer er dømt fOT 

«landssvik» . 
Statsadvokat Capp'lens konklusjO'll både for de umid

delbare ledere av spedisjonen og Ths. ,Falck jr.: «Saken 
bØr henlegges etter bevisets stilling.» Vedtatt av riksad
vokat (ad hie) Sven Ar n t z e n. 

POLITIETlS! MENING,: 
«I dok. 13 s. 222 kommer transportarbeider Kj eilen 

med en forklaring som etter det man har lest må sies 
å være t y P i s k for Det Bergenske Dampskibsselskabs 
spedisjonsavd. - Kjeilen forklarer at han 1943 eller 
1944 sammen med andre fra spedisjonsavd. fikk ordre 
av Unneland om å arbeide ved Blåmannsfjellet for der. 
å kamuflere de tyske luftvernsstillinger. Kjeilen forkla
rer at arbeidet besto i å bære tm 'o' <jom skulle dekke grå;, 

stein, hugge små trær som ble plasert rundt kanonstil
lingene, og endog mure opp et par maskingeværreder. 

FOLK og LAND 

o o Rovdriften pa og pa Ilaturen 

skesinnene 

menne· 
Jeg kom nylig over et g!lm

melt nummer av «Det Beste» 
(engelsk utgave) med en ar
tikkelom avskogingen og 
dens fØlgesvenn jordØdeleg
gelsen. Den var skrevet a v mr. 
William Va g t, sj efen for The 
Conservation Section of the 
Pan-Ameriean Union. Artik-

. kelen handlet om de katastro
fal€' fØlger av rovdriften på 
skogen, gressganger og dyr
ket mark,tidligere fruktba
re og frodige områder som nå 
er forvandlet til ørkener, 
ikke bare i Amerika, men og
så i a'ndre verdensdeler. (1 

Europa er Grekenland og 
Spania kanskje de mest av
skrekkende eksempler; hva 
Norge angår har jo Vestlan
det og Jæren i sin tid vært 
dekket av skog, flysanden i 
RØros-traktene er et illustre
rende eksempel på senere ge
nerasjoners uvettige ravhugst. 
Afrikas middelhavskyst, der 
'det nå er veldige Ørkenom
råder, var i sin tid dekket av 
skog, Ørkenlandet Palestina 
og omliggende araberstater 
var ogSå i sin tid skogkledte.) 

,~.~!ten .. på.:v~gg~., i~ 
fem kontinenter forteller 
oss at Dammens Dag er 
nær,» sier mr. Vagt, og at vi 
er vitne til «en kannibalis
tisk ødeleggelse av jorden», 
at i de siste 300 år har men
nesket opptrådt som om jor
dens ressurser var ube
grenset, det har forsynt seg 
av jordens O'Verflod og har 
gjort lite eller ingenting til 
gjengjeld. Ved hensynsløs 
rovdrift og misbruk av jor
den har mennesket bragt 
seg selv inn i en Økologisk*) 
felle - - ~ 

* 
Dette og meget annet skri

ver mr. Vag om skog- og 
jordØdeleggelsen, men kan vi 
ikke samtidig med denne 
«soilerosion» ogSå konstatere 
en tilsvarende «s o u l-ero-

*) b~o}ogisk (d.v.s. den del av 
biologien' som behandler or
ganismens forhold til omgi
velsene, • deres livs- og for-

meringsmuligheter .) 

A v BRITT TVEIT 

sioll» - en tilsvarende rov
drift på den menneskelige na
tur? En uopphØrlig appell til 
menneskets mest primitive 
drifter, en systematisk opp
løsning og nedbryting av vår 
kultur og sivilisasj ons funda
mentale etiske og moralske 
prinsipper? 

Vi lever i en verden som 
den siste menneskealder har 
vært oversvømmet av d e
struktive ideer, - en 
gudløs, materialistisk «filo
sofi» som langsomt fortærer 

alt av ånd, og som også 
er blitt grunnlag for politi
ske doktriner som har gj ort: 
lervestantlarden qg maskine
ne til Gud. En m'aterialistisk 
livsanskuelse som ikke bare 
forkynnes av enkeltindivider 
eller enkelte politiske kretser, 
men som på et vis er blitt «m(}.. 
derne» og forkynnes fra de 
hØyeste læreanstalter, fra uni
versiteter, hØyskoler, gymna
sier og ned til barneskolene, 
:"cfri'scenen og lerretet O'Ver 
hele verden. Det vil si at også 
de som kaller seg voktere av 
vår kultur Og nedarvede eti
ske verdier er blitt spredere 
av demoralske, ateistiske, 
kulturdrepende og kulturopp
løsende ideer? 

Millionopplag av dagsaviser, 
ukeblad og «moderne» roma
ner overgår hverandre i be
retninger om mord, gangster
uvesen, brutalitet, alle arter 
- ener avarter - av seksu
ell hemningslØshet, perver
sitet, prosdtusjon og IJorno
graf tolereres eller tiljubles. 
A læ!re ungdommmen folke
skikk og selvtukt er blitt 
gammeldags og avleggs, der er 
til og med «moderne filosofer» 
som forkynner dyrking av 
negativismeag livslede inntil 
selvmord, som ikke kan annet 
enn å avstumpe fØlelser og 
svekke normale reaksjoner 
hos voksne som barn. 

Ungdom som eldre står 

(. 

Der er vel ikke noen som vil påstå at dette er et arbeid 
for en spedisjonsavdeling», skrev politiet, som fo~gje
ves innstilte på tiltale ..• 

Hvorfor målte ikke påtalemyndigheten med det sam
me milde mål overfor andre som på langt nær ikke had
de ytet slik bistand til tyskerne? 

Alexander Lange. 
FØrste artikkel sto i Folk og L.and nr. 14. 

overfor en uopphØrlig appell 
til de laveste og mest primi
tive instinkter i mennesket, 
mens ansvarslØshet og infan
tilismen griper om. seg som 
en farsott .. 

1 kj ølvannet på slike d.e
struktive ideer fØlger a.vspo
rede ekteskap Ødeiagte 
hjem, et forferdende antall 
skilsmisser og rotløse skils
missebarn, en økende ung
domskriminalitet og en for
uroligende Øking av nerve
vrak og livstrette ofre for alle 
slags stimulanser, fra alkohol 
og nikotin til narkotika, selv 
blant skoleungdom. 

Hele utviklingen siden 20-
årene peker ,henimot et vel 
planlagt konsentrisk - og 
som det synes histOTisk be
stemt - angrep på den krist
ne kultw: fra selve anti-kri
stendommens bærere, - et 
verdensomspennende felttog. 
som i sine virkninger fØrer 
til en rovdrift på den menne
skelige natur" parallelt med 
den rovdrift på jordens na
turlige rikdommer som Wil
liam Vogt skriver om, og ad
varer mot. Og på samme må
ten:' som?dertmatedeIitr 1'0",-
d!rift har fØrt til at enorme 
landområder er omskapt til 
Ørkener, omskaJ,1er den mate
rialistiske lære menneskets 
levende sjel til en åndelig Ør
ken, skaper en skrikende tom
het i menneskets indre. 

William Vogt skriver om en 
«kannibalistisk Ødeleggelse av 
skog og land», «at håndskrif
ten på veggen forteller at 
Dommens Dag er kO'mmet» , -
men kan vi ikke også iaktta 
en kannibalistisk ødeleggelse 
av menneskeånden? Og i så 
henseende. kan det ,hende at 
«Dommens Dag» kan være 
foruroligende nær. 

1 tidligere tider fulgte ofte 
p' e ste n i kjølvannet på de 
store kriger. 1 dag er den tak
ket være legevitenskapen blitt 
en saga blott. Til gjengjeld er 
vi rammet av noe annet -
noe vi tør kalle ånd e l i g 
p e s t, en snikende kreft 
selve folkesjelen og enda far
ligere fOr så vidt som den 
ikke engang ,erkj ennes som 
sådan og menneskene synes å 

ha kapitulert overfor den n e 
farsott. 

Situasjonen blir desto al
vorligere som det moderne 
gudlØshetens ev.angelium er 
blitt del aven politisk lære, 
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Sovjet dumper 

prisene 
London (FEI). Sovj et har 

nå begynt å eksportere sine 
varer til lutlandetl til 'priser 
som ligger langt under de 
vanlige. Dette er et forsøk på 
å underminere de vestlige 
lands handel. I den senere tid 
har Sovjet-Slamveldet ekspor
tert store' mengder av råol
j e til Israel til priser som lig
ger langt under de vanlige no
teringer på verdensmarkedet. 
Vår Antwerpen-korrespO'l1-
dent melder at store meng
der russisk jern selges i Bel
gia til priser som ligger 20-
25 pst. under prisen til den 
'europeiske kuIl- og stålunion. 
Dette jernet bringes til Bel
gia, til Antwerpen som bal
last på russiske skip slik at 
ingen transportomkostninger 
blir inkludert i prisen. 

I begynnelsen av 1954 ble 
6300 tO'l1n ull fra Sovj et kj øpt 

En skam for 
Frankrike 

I fØlge Dagbladet 15/5 

som igjen .refererer l'Obse
vateur - besto garnisonen i 
Dien Bien Buh vesentlig av 
tyske SS-fO'lk, som fikk slippe 
ut av fransk fangenskap mot 
å la seg verve i fremmedlegio
nen og kjempe i, lndo-China. 

Hadde tyskerne gått fram 
på samme måten - latt fran
ske krigsfanger kj empe for 
seg, hadde hele verdenspres
sen skreket opp. Og Dagbla~ 
det også - og ikke minst hr. 
Ragnar Vold. 

Hadde tyskerne ført kolcm.i
krig som England i Burma 
og Frankrike noe lenger øst, 
hadde - hele verdenspressen 
hylt i kor - over brutalitet 
og umenneskelighet - - -. 
Men når det er de to andre 
landene, da er det all right. 

av italienske forretningsmenn Selv ikke det at det var de 
for 41,8 millioner kroner, som to vestmaktene som pusset 
ble betalt i amerikansk va- Hitler på NO'rge, har aviSene 
luta. våre publisert i så klare ven-

der som sin basis har ver- ikke skjer noe SOm kan snu, 
denstørste'og~særkeste lan(i..· '~eHer'~ledEnten nåværen4e u:t-
makt, som med sin million
arm;e av" troende gudløse har 
som mål å bringe denne 
SVARTE RELIGION, eller an
ti-religion, til seier over h e
l e verden., Og anti -kristen
dommens profeter legger ikke 
en gang skjul på sine hensik
ter og endelige mål: å etab
lereet slags «nytt liv» også 
for Vestens folkeslag, en ny 
verden der ånd og humanitet 
utryddes systematisk i den 
oppvoksende slekt, en verden 
bestående av menneskelige 
roboter, en planlagt «En Ver
den» styrt av supermenn uten 
sjel. 

I den senere tid er kommet 
ut enkelte «fremtidsromaner» 
som prØver å vise hvordan li
vet vil komme til å arte seg 
i en slik «av-sjelet» verden, 
der for eksempel menneske
avlen for~går med hj:e1p av 
eksperter som mikser sammen 
av «serum'er» i krukker og 
på flasker lagret i enorme 
kjølerom, for å rendyrke de 
mest ellfek:tive menneskety

per, som nyttige brikker i det 
enorme samfunnsmaskineri, 
der alle er beregnet på å kun
ne gjøre c n ting tU fullkom
menhet.. Noe som ikke er b a
r e fantasi, men innebærer 
Uhyggelige realiteter om der 

vikling inn på andre baner. 
Det er et merkelig (eller 

kanskje ikke' merkelig) sam
mentreff at samtidig med 
denne utvikling henimot vår 
kulturs undergang står vi 
overfor muligheten aven øde
leggelse av selve jordkloden 
gjennom atom- og hydrogen 
bombene. 

For å stanse denne utvik
ling mot katastrofen er det 
således ikke nok med militæ~ 
re eller politiske motforholds
regler, hvor nØdvendige de i 
og for seg kan være. Heller 
ikke nytter det bare å be
kjempe en slik destruktiv læ
re ved å heve levestandarden 
~ hverken i underutviklede 
eller overutviklede land. Det 
dreier seg ikke bare om å r~d
de liv, eiendom og frihet, men 
om å redde den menneskelige 
sjel og ånd ut av materialis
mens kvelertak. Det har tatt 
tusener av år å utvikle en hØY 
kultur, hØye etiske idealer og 
sivilisasj onens grunnleggen
de rettsprinsipper, men veien 
TILBAKE er ikke lang. Det 
ser vi daglig eksempler på. 

For å overvinne følgene av 
avskogingen og jordØdeleggel
sen vil mennesket være nØdt 
til å respektere ilIUtures lo
ver og følge dem for å nin-

FOLK og LAND 

Oberst 

Reistads dom 
Da man sendte oberst Ole 

ReIstad på Bardufoss flyplass 
en av Eidsivating for drapet 
på ekteparet Feldmann fri
funnet person - for at den
ne skulle tjenestgjøre på fly

plassen - ble Ole Reistad 
rasende og sa: 

«Adjutant, pakk ham inn 
i ... og send ham omgående 
tilbak,e til avsenderen.» Det 
ble gjOTt. Reistad telefonerte 
personlig til daværende for
svarsminister H a u g e og 
sa at han ikke' ønsket å ha 
rovmordere under sin kom-
mando. A. L. 

dinger at folk flest kjenner til 
det. De fleste og mest utbred
te av bladene våre har i det 
hele ikke omtalt den side a,v 
forspillet til 9. april. Og hel
ler ikke hr. R. V., som nytter 
et hvert hØve til å rakke ned 
på Tyskland Og alt tysk. 

H. F. 

dre ytterligere rovdrift og 
gjenopprette lllestnmlig· føF 
gene av de Ødeleggelser som 
er forårsaket, enten det er av 
tankeløshet og uvitenhet el
ler grådighet og pengebegjær. 
På tilsvarende måte vil men
neskene bli tvunget til fl fin
ne fram til, og erkj enne ek
sistensen av de, ANDElLTGE 

LOVER, og å følge dem. 
ParalleIiteten i de materiel

le, såvelsom i de åndelige 
ulykker tyder på at der ~å 
være en viss overensstem -
meIse i loven e for b e g
g e, med andre ord at der i 
virkelig1heten bare er EN LOV, 
en UNIVERSELL lov, og at 
det er bruddet på, eller uvi
tenheten om den, som er den 
dypeste årsak til den nåvæ
rende verdenskrise. 

* 
Om likegyldigheten averfor 

naturlovene i en verden der 
folketaHet Øker så voldsomt 
som i vår tid, sier WilIiam 
Vogt: 

Ove!" hele verden er veksle
ne forfalt. Vi kan ikke vente 
meget lenger med å innfri 
dem. 

Denne sats kan med enda 
større grunn anvendes på ne
glisjeringen av de åndelige lo
ver. 

Britt Tveit. 

5 

Da panserskibene Norr:e 

o=- Eidsvold ble senket 

på Narvik havn 
Panserskipene ,~Norge» og «Eidsvold», som hadde som 

hovedoppgave å beskytte Narvik, som ligger i bunnen av den 
ca. 8 millang'e Ofotfjord, lå kl. 19-20-tiden den 8. a.pril akter
fortøyet innerst i Narvikbukta, mens minst et par dusin la
stede og ulastede malmbåter lå på reden foran «Norge» og 
«Eidsvold» . 

Tidlig om morgenen en 9. april våknet jeg av et kraftig 
drØnn, noen sekunder deretter ett til, hvoretter jeg spratt 
opp' av sengen, åpnet vinduet med. sneværet piSkende mot 
ansiktet. Noen uhyggelige masseskrik fra, mennesker i nød 
hØrtes fra havnen, samtidig som noen sporlysprojektil fra 
Fagernesfjellet 'avfyrtes mot havneområdet. Det ble straks 
stille. Jeg skjØnte at her hadde' foregått krigshandlinger. De 
senere begivenheter skal unnlates her. 

Man fristes til å spØrre om hvem som hadde sørget for 
at nevnte pansersklip, i dette kritiske Øyeblikk så sent som 
8. april skulle ligge akterfortØyet og faktisk. innesperret i 
NMVikbukta. I stedet for å beskytte innlØpet til den ca. 8 mil 
lange Ofotfjord. ,Forståsegpåere kunne jo fortelle at regi
mentssjef Konrad Sundlo hadde kommandoen over disse sjø
stridskrefter. 

Under avdukingen i Narvik i fjor av minnesmerket over 
de som mistet livet ved forannevnte tragedie, fikk man fO'r
klaringen. Vedkommende marineoffiser, som holdt avduk
ningstJaJen, sa klart og tydelig at ordren til panserskipene 
lØd på at de skulle skYiOO på tyske krigsskip, men: ikke på bri
ti~e. Jeg hØrte dette selv. Forøvrig hadde Ofoten Folkeblad 
noen d~ger tidligere, nemlig den 8. april, omtalt forestå
ende begivenhet vedrØrende avdukingen av minnesmerket, 
og referert den offisielle rapport fra kommanderende admi
ral om at «tyske krigsfartØyer skulle' beskytes, men ikke bri
tiske.» 

I betraktning av at den norske regjering noen måneder 
fØr høytidelig hadde erklært overfor åll verden at Norge 
skulle holde seg nøytral i den pågående stormaktskrig, er 
det forferdende å konstatere at den allik.evel hadde tatt patri 
for en av de krigfØrende og hadde gitt den norske marine 
instruks om å handle deretter i det avgjørende øyeblikk. -
Denne ordre at der skulle skytes på tyske, men ikke på bri
tiske krigSSkip, antas å være hovedårsaken til at de 283 unge 
og friske marinesoldater mistet livet ved drukning uten at 
d~ praktisk talt fikk løsnet et skudd mot fienden. De visste 
det var fremmede krigsfartØyer som nærmet seg Narvik havn, 
men i det snevær som da raste kunne de ikke bli klar over 
naSjonaliteten fØr det var for sent. 

Etter disse avslørende opplysninger er det uforståelig at 
de direkte skyldige unngår å bli trukket til ansvar for sine 
hasardiØse handlinger med Norge og det norske folk som inn
sats. Det er mulig at våre panserskip' ville blitt nedkjempet 
selv om de holdt seg i åpent hav, men det er trolig at t.ra
gedien da hadde fått mindre format, hvis ordren hadde gått 
ut på at et hvert fiendtlig krigsfartØY skulle mottas som fi

ende og nedkj empes. 

Etter min mening burde' de direkte ansvarlige av vår stats
ledelse trekkes til personlig ansvar fOT dette renkespill bak 
det norske folks rygg,. 

Med foranstående kjensgjerninger for øye, finner man 
kanskje en del forklaring på at de norske London-menn fant 
det påkrevet å lage den velkj ente «Landssvikanordning» i 
1944 som aVledningsmanøvre, og en kan vel si at de opp
nådde hensikten forblØffende godt. 

Narvik 17, mai 1954. S., B,. 
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Historieforfalsl(ningen • • 
Forts. fra s. 3. brukt dem som veiledning far 

Ordren om okkupasjon av ungdommen om stormaktspo
Stavanger og Sola flyplass tIe litikk og om farene for et nøy
utsteot 6. april (faksimHe i tralt land ved å forsØmme sitt 
den tyske hvitbok nr. 1)\ Ord- forsvar. De forteller vidtlØftLg 

ren om okkupasjon av Narvik 
er datert «War Office 6th 
April, 1940)/ (faksimile i den 
tyske hvitbak nr. 5). 

Den franske marines ~werst
kcmmanderende, admiral 
Darlan, gjorde n skrivelse av 
SO. mars regjeringens davæ
rende sjef, Daladier, opp
merksom på at tyskerne had
de samlet styrker til «en eks
pediSjon mot baser i Syd
Norge, Stavanger eller S'veri
ge», og Darlan regnet med, 
muligheten aven tysk reak
sj on allerede 3. eller 6. april. 

Ledende franske statsmenn 
og Churchill Ø n s k e t et nytt 
krigsteater på den skandina
viske halVØY og ville p l' o V o
ser e et tysk angrep der for 
å lette trykket på Frankrike. 
Derfor triumferte Churchill 
11. april i Underhuset over 
«the strategic blunder in to 
which our ,mort al enemy has 
be en provoked» . 

LærebØkene fortier disse 
kjensgjerninger, men burde 

om motstandsbevegelsen og 
«guttene på skauen», så plass
hensynet kan ikke ha vært 
avgjørende. 

En nØktern vurdering vil 
neppe vise at motstandsbeve
gelsen forkortet krigen med 
en eneste dag. Handelsflåtens 
medvirken til Englands forsy
ning var Norges egentlige og 
viktige bidrag til de alliertes 
seier. 

Bare Magnus Jens en (s. 
224) gir opplysninger om riks
rådsforhandlin,gene, de andre 
tier om presidentskapE"ts og 
stortingsflertallets villighet 
til å susrendere K .ngen, av
sette regj eringens Nygaards
vold og utnevne et riksråd 
som i løpet av få måneder 
ville blitt helt nazifisert. 

Overhodet finner j eg lære
bøkenes fremstilling så util
strekkelig med hensyn til vlk
tige kj ensgj erninger at den 
nærmer seg historieforfalsk
ning, og så overdreven-med 
hensyn til motstandsbevegel-

~_l_;,::':"::, JOAO DAS REGRA.S 

En lltUJ» ftdt. 
Autorisert oversettelse for Folk og Land 
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XIIl 

I STEDET FOR FRED -
GALGER! 

Hermed avslutt.er vi vår kri
tikk av teate1rprosessen i 
Niirnberg, idet vi atter gjør 
oppmerksom på den ene av 
de 22 «fremstekrigsforbryte
re» som i mai 1941 flØY over 
til Storbritannia for enda en 
gang og i siste øyeblikk -
men uheldigviS forgj eves -
å gjøre et forsØk på å bevege 
England til å gjø're felles sak 
med Tyskland mot den asia
tisk-boljevikiske lavine. Eng
land 9)ns;{et ikke å forstå det 
(w Hess overrakte forslag, 
diktert aven sann og opprik
tig f~edsvilj e og med bevisst
heten ern ansvaret overfor 
Europa, - det besvarte hen
vendelsen med å sende sin 
høyeste dommer til Nurn
berg: dødsdommer ved heng-

17 
ning og livsvarig fengsel for 
den utsendte Hess! 

Vil det gå i oppfyllelse hva 
den hengte Streieher sa, da 
han i dødstime hilste sin 
Fiihrer (med hvem han had
de kjempet helt fra. begyn
nelsen) og som uttalte disse 
ord: 

-- Jeg har den trøst at bol
sjevikene vil gjøre opp med 
englenderne og amerika
nerne! 

Eller viI han få rett, den 
store europeer, AdO'lf Hitler, 
som i sin siste konferanse 
med utenriksminister Rib
bentrop uttalte følgende: 

-- Man vil få se min ånd 
stige opp a v graven, og man 
vil komme til å fOTstå at jeg 
hadde rett! 

(Utdrag av et /)TI'iJ irre 
Ribbentrop tfl C;~?/.rch~Zl 

cg Eden åv lnai 194[), SOln 

FOLK og LAND 

9. april 
Scharffenberg har rett: Både 

den norske og den danske regje
ring \var klar ,over at et tysk 
åtak kunne hverken Danmark el
ler Norge avvise, selv om det ves
le de hadde å fekte med var satt 
opp. Stauning lot falle noen ord 
i den lEi alt ved nyttårstider 
1939/40, og Koht uttrykte seg 
mer direkte i telefonsamtalen 
med fru Ræder 7/4-40. Jfr. U.K.: 
Innstill. I s. 90: Skulle den ty
ske flåten til Ncrge, kunne vi 
ikke stanse den. Jo større mot
stand til lands, dess større øde
le ggelse og mannespille og til in
gen nytte. Av den grunn bare 
delvis mObilisering selv etter at 
de tyske flyvere duret over Oslo. 

Det er underlig at medlemme- " 
ne av Nygaardsvolqs regjering 
ikke har villet VEdgå det reson
nement som lå bak deres handle_ 
måte, men bare tyr til menings
løse utflukter og motstridende 
vitneutsagn overfor Undersøkel-

sen at den vil friste ungdom
men. til skryt .. 

Johan Scharffenbel"g. 

gjengir HWers siste Øn
ske med hensyn til uten
rikspolitikken: e,n lor
nujtsappell til den øver
ste leder av Det Britiske 
Imperium angående kam
pen ~t bolsljevismen.» 
(Associated Press, 
2. 1. 1946). 

XIV 
RESYME AV NuRNBmG

PROSæ:SSEN 
1) Den internasjonale jØde

dom og frimureriet gjen
nomfØrte sin hevn over 
det tyske folks fØrer til yt
terste konsekvens. 

2) F"otsøket på å gjøre det 
internasjOnale Militærtri
buna! i Nurnberg» til en 
milepel i sivilisasjonens 
historie og til grunnlag for 
en ny folkerett mislyktes 
totalt., da denne såkalte 
«prosess mot krigsforbry
terne» allerede nu overfor 
den tenkende del av ver
den står sem en sammen
hengende rekke av brudd 
på rett og rettferdighet.. 

3) Helt motsatt denne teat.er
prosessens hensikt kom
mer ikke galgene i Nurn
berg tll å bet.raktes som 
noe avskrekkende eskem

pel, slik som den «demo-

seskommisjonen _ som f. eks. 
påstanden om at regjeringen 
hadde besluttet mobilisering en av 
dagene før den 9de og at beskje
den var telefonert til generalsta
ben, men ingen av medlemmene 
i regjeringen kunne bestemt si 
hva for en dag det var, og for
svarsministeren kunne heller ikke 
huske hVEm i generalstaben som 
hadde mottatt ordren. Bare 
sp!llfekteri. Bare uvederheftighet. 

Koht unnskYldte seg med at 
meldingene fra Berlin var uklare 
og ikl,e alarmerende nok. Bare 
utflukter. Det passet ikke inn i 
det politiske spill etter krigen å 
vedgiå en i og for seg realistisk 
oppfatning - like så lite som det 
passet pressen vår å fortelle at 
den egentlige hensikt med de 
vestmaktstyrker som kom hit til 
landet i april 1940 var å vekke 
flere tYSke tropper inn i Norge 
enn det ellers ville være nØdven
dig for å okkupere det - m. a. o. 
at disse styrkers oppgave var den 
stikk mntsatte av det vi trudde 
og folk flest enda trur. 

H. FRØYSTAD. 

:t'Commulllstpartiets generalse
kretær komm2r lØpende til sjefen 
for (:et hemmelige politi. 

«Det er fryktelig, kamerat 
kommissær, tyver har sprengt 
vårt pengeskap,» 

«Var det mange penger i ska
pet?» 

«Fanden ta pengene, kommis
sær, men jyvfne'har'gtjålet resu( 
tatene av neste års valg.» 

kra tisk-balsj evikiske l'ett
ferdighet» inbilte seg, men 
som et solid støttepunkt 
for motstanden mot den, 
og det ikke bare for det 
tyske folks vedkommende, 
men også for alle europe", 
ere som virkelig er verdige 
til å kalles så. 

Femte kapitel 

SVAR TIL LORD WRlGHT . 
President for Krigsforbrytelses

kommisjonen 
Som ft1lge av den kritikk 

som fra uke til uke tiltar mot 
de av Hevn-Tribunalet i 
Niirnberg avsagte dØsddom
mer, så preSidenten for De 
Forente Nasjoners krigsfor
bryterkommison, lord Wright, 
seg nØdsaget til å komme med 
et forsvar for t.eater-proses
sn og dens psevdo-juridiske 
prinsipper i en tale han holdt 
i B.B.C. den 22. november 
1946. 4 

Tro mot tradisj onen til 
«dommerne i egen sak» i 
Niirnberg kom lord Wright 
med en rekke skamlØse be
merkninger som han sann
synligvis innbilte seg ville bli 
tatt for hellige sannheter -
og følgelig uimotsigelige -

Ny, viktig bok 

om rettsoppgj øret: 
C. H. Benneche: 

LANUSSVIKOPPGJØRET 

OG MEG 

, . . .. Kritikk og prot.est 

150 sider, kr. 10.-. 

En ny, kritisk, juridisk, sak
lig utredning av rettsoppgjø
ret og dets forhistorie, med: 
støtte i opplysninger fra so
renskriver Benneches egen. 
sak. 

STORE BJØRN 

Bax 4052, Oslo. 

Skrivemaskiner 

«OPTIMA» 
Portable m. koffert. 1 års 

garanti, kr. 515.- netto. 

Tysk toppkvalitet. 

Avbetaling inn rømmes 

'SVERRE JACOBSEN' 
Dseng. 

siden de kom fra den øverste 
sjef for den gruppe individer 
som etter fiendtlighetenes 
opphØr skulle drive menne
skej akt hele verden over. 

Det er opplagt at lord 
Wright er fullstendig i villre:.. 
de med hensyn til sin stilling 
og til den vakt man i inter
nasjonale juridiske kretser -
vi mener de virkelig objekti
ve - tillegger hans fraser. 
For det rø1rste nal' hans ut.
talelser ingen som helst be
visverdi, fO'rdi han som «stor
ikvisitor» taler pro domo sua, 
- d.v.s. på vegne av sin egen 
«club til forfølgelse av kjet
tere» . '. Men tar man i be
traktning det interessante 
faktum at «anklagesj efen;> nu 
ser seg nØdt til å fremkomme 
med et energisk forsvar og 
herunder legger for d0.gen en 
dyp og påt.att overbevisning 
noen få uker etter henrettel
sen av det tYSke folks ledere 
og martyrer, så, røber hans 
forvirrede forsØk på å rett
ferdig,gjøre seg en så bekla
gelig juridisk uvitenhet og en 
slik arroganse at vi er til,p~1ye
lig til, å' synes eppriktig 
synd på «kjetterforfølgelsens 
club» for det store belØp den 
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Trygve Engen: 
J el: er inl:en landsSTiker 

KrØniken om førkrigstidens, krigstidens og etterkrigstidens 

hendinger, slik vi så dem. 

Eget forlag, Straumholmen 

Pris kr. 11.- til F" .rb. giro 15028 

- - Billig god mat -
NYSALTA UER leveres nu i heltØnner. halvtØnner og 

kvarttØnner til handlende og forbrukere. Kvarttønner sel
ges forbrukere for kr. 45.- 25 kg. netto. I halvtØnner 50 
kilo kr. 75.00 - heltØnner kr. 140.-, handlende engros
pris. 

OTTO OTTESEN-HAVNERAAS AlS 

Telef. 1630 - Kristiansund N. 

Moderne litteratur fra 

hele verden på tysk, 
i utsøkt utstyr, og musikk på «longpZaying»-plater for 

bok- og musikkVenner til meget gunstige betingelser. 
Opplysninger om program, medlemskontingent og beta

lingsbetingelser fåes ved henvendelse til 

EUROPAISCHER BUCHKLUB 
Verlags-GmbH, stuttgart, Lindensptirstr. 22, Tyskland. 
Repr. i Norge: C. F. SANDBERG, Ekspedisjons~ 

sentralen AlS, Bådhusgt. 8, v. 306, Oslo. Bankgiro nr. 
722 B;179. Postgiro nr. 16555. 

betaler til en slik nullitet. 
Her er noen eksempler på 

de ka teg;oriske påstander som 
denne lord har den freidig
het å diske opp med: 

«De fort'rytelser og grusom_ 
heter som er forØvet av Akse
maktsne overgår alt hva hi
storien hittil beretter om, og 
det både med hensyn til om
fanget og graden av grusom
het. De er av internasjonal 
karakter, og de må derfor 
dømmes etter reglene' for in
ternasjonal rett.» 

Ja, SALEDES TAPTE Dm 

STORE MANN! 

Men hva så med de tusen 
på tusen av drepte kvinner og 
barn på utallige steder i Eu
ropa, myrdet med kaldt blod 
gj ennom deanglo-amerikan
,ske terrorangrep med fosfor

bomber? Og hva med. ofrene 
for a~ombO'mbene over Hiro~ 
shima og Nagasaki? Dreier 
det seg kanskj e om praktisk 
undervisning i «den nye inter
nasj onale moral» Og «folke
rettens begreper» for å straf
fe og drepe hver den som vi
ser seg oppsetsig, men som 
dog har soleklar rett til dette 
eller sogar hellig plikt til å 
være det? 

«Ingen ble dømt til dØden 
uten å være funnet skyldig i 
mord, - d.v.s. skyld i krigs
forbrytelser mot menneskehe
ten». 

Ikke det? Er De nå så helt 
sikker på det? Men hva så 
med tilfellet Julius Streicher, 
lord Wright? Denne saken 
mot «j ødebøddelen» Strei
eher, om hvem den konserva
tive avis «Daily Telegraph»s 
spesialkOTresponden tordrett 
skrev følgende den 11. januar 
1946: 

«Anklagen mot Streieher 
står på svakere fØtter enn mot 
de andre nazi-ledere, skjØnt 
han er en av de mest fanatiske 
og ytterliggående av gmppen. 
Ingenting er kommet frem, og 
ingenting er bevist som anty
der at Streieher har drept el_ 
ler gitt ordre til (!) å drepe 
en eneste jøde. Han var ikke 

på noen måte i den stilling at 
han k~ne begå forbrytelser 
i stor skala.4 

Men, lord Wright, er det nu 
,egentlig en forbrytelse at en 
tysker oppdrar sine lands
menn til å holde sitt blod og 
sin rase ren? Er ikke dette 
nØyaktig det samme som de". 

jØdiske rase, som eneste ra 
i verden, har praktisert i or.1.1.
kring 6000 år? 

FOLK og LAND 

Wir 

kommen 

wieder 
I Life, det kjente amerikan

ske magasin med sine mange 
millioner abonnenter, er 
nummeret av 10. mai for i år 
viet Tyskland. 

På omkring 120 sider av bla
dets 190 fortelles om de viktig
ste hendelser i landets histo
rie fra de eldste tider opp til 
dato. 

Konrad Adenauer har skre
vet introduksjonen. Der er 
portretter a v personer fra ane 
kulturens områder. Der er bil
der, tildels praktfulle, og illu
strerende kart. Der er små 

• glimt av dagliglivets Tyskland 
og dens vei, lik en fugl Fønix, 
opp a vasken og ruinene, 

På forsiden a v magasinet 
står: Tyskland. En kjempe 
våkner. 

Ivan gikk sonevakt i Berlin 
sammen med en amerikanæ. -
«Ja, nå er det vaktavløsning 
snart,» sa amerikaneren. «Ja, 
Malenkov skje lov,» svarte Ivan. 
«Hva ville du egentlig si, hvis 
Malenkov dØde?» spurte ameri
kaneren. «Da ville jeg si Gud 
skje lov,» svarte Ivan. 

, 
En avdeling politifolk kom til 

en liten ungarsk landsby for å 
rekvirere matvarer. Bonden låste 
alle dører og gjemte seg på lof
tet for å unngå rekvirering. Bare 
den vesle 6 år gamle sønnen hans 
lekte på tunet. «Hvor er din f!lr?» 
spurte en politimann. Gutten som 
aldri hadde sett en uniform fØr, 
svarte at faren var bortreist. «Er 
dere soldater?» spurte han nys
gjerrig. 

«Ja, vi er soldater.» 
«Og hvorfra kommer dere?» 

spurte gutten. 

«Vi kommer fra et sted langt 
her fra, fra Mako (en by på den 
ungarske pusta).») 

Gutten var litt forvirret. Han 
hadde aldri hØrt om Malm, men 
han ville vite hvem de var. 

«Vi er de soldatene din far har 

Hytte eller seter 
Ønskes leid, gjerne for flere år eller kjØpt, - et fredelig 
sted. Sengeplass inntil seks personer. Mulighet av skikke
lilg Øxretfiske - ikke bare «murt» en betingelse - selv 
om det garantert ikke Vil bli fisket mer enn til husbehov. 
Tilbud med oppI. om adkomst, utstyr, adgang melk osv. bes 
snarest sendt dette blad under bill. mrk. «Utsyn ....;... legefa
milie». 

Men la oss legge ofrene for 
det jØdisk-frimurerske hat i 
Niirnberg til side, og la oss 
sP'Ørre lord Wright om han 
i det hele tatt har lest opp-
merksomt - i det minste 

en eneste gang - referater 
fra Niirnberg-prosessen? Vi 
tillater oss å ha våre sterke 
tvil om d.et, eller skulle det 
mUli:giens forholde seg slik at 
den hat fylte hj erne til denne 
president. for anti-eu~opeiske 
spioner ikke skulle være i 

stand til å huske hva han har 
lest svart på hvitt, om så bare 
noen få dager? For på noen 
annen måte er det ikke mUlig 
å forklare seg følgendeutta
lelse av lord Wright: 

«De moderne lO'ler og sed
vaner med hensyn til krig" 
hvis gyldighet - så langt den
ne rekk"r - ikke ble bestridt 
på noen måte, stammer fra 
Grotius i det 17. århundre, 
men er i virkeligheten enda 
eldre.» . 

Dersom lord. Wright hadde 
skaffet seg kj ennskap ~ om 

så bare et overfladisk sådant 
-- til de tyske forsvarsadvo-

katers innlegg (men det 
er jo klart at han som «dom
mer i egen sak» ikke behØvde 
det!, så ville han ha kj en t til 

.. .' . 
... ' 

at fra tysk side, ble gang på 
gang den kjensgjerning un
derstreket at på grunn av ut
viklingen i den moderne krig 
strakte ikke den hittil gjel
dende folkeretts regler til, -
den ble ikke respektert av no
en av de stridende parter. -
Her er bare ett eksempel 
blant mange: 

«Kaptein Kranzbtihler ,:la i 
sitt forsvar for Donitz at det 
ikke var lykkes de internasjo
nale konferanSEr å kommå til 
enighet om lovregler for sjø
krigsførselen som imøtokom 
moderne forhold. FØlgelig var 
det uforenlig med alminnelige 
rettsprinSipper at medlemm.er 
av de vepnede styrker skulle 
gj.øres 'kriminelt ansvarlig-e for 
det som skjedde.» 

Ntirnberg, 16. 7. 1946. 

Det er neppe mulig at lord 
Wright har sett så meget som 
en eneste gang, ja knapt nok 

på utside~ et juridiSk verk 
av Hugo Grotius. Hadde han 
gjort det, ville han ba visst at 
denne «den moderne folke
retts far» i sine oppfatninger 
a v folk.enes felles rett slett 
ikke tenkte på seierherrenes 
despotiske rett"som utrydder 
den beseirede og unnlater å 
straffe den likeledes forbryter
ske seierhere. Han tenkte på 

7 

ventet så lenge på,» sa en av po_ 
litifolkene. 

Plutselig lØp gutten bort til hu
set og ropte: «Papa, papa, kom 
med en gang. Amerikanerne fra 
Mako er kommet.» 

Vaskemaskiner 
Et parti 35-liters ikke helt 

ferdigmontert.e, ulakkerte i 
helt lukket, moderne skap
form selges/for kr. 110.- til 
168.- pr. stk. komplett med 
nyeste type bakelitt-rotor, 
uten motor. BTH vaskema
skinmotorer kr. 156.-. 

E. Parow, Melhus st. 
(B) Telf. 250 

Sørlandet 
På SkarpØya er 2 mØblerte 

værelser - med en soveplass 
pluss et soveværelse til 2, 
straks til leie - gj erne ut sep
tember eller for lengere ferie. 
AcLg. badning, fiske og roing. 
Adg. kjØkken. 

Sammesteds en mØblert sj 51-
bod, koselig innrettet med anl. 
el,ektrisk kokning - }il leie. 
Plass til 2. En divan må med~ 
bringes. 

Henv. Kai Normann, Skarp-
Øya, Ny Hellesund, eller bill. 
mrk. ,«Passer helst for voks
ne». 

STEIEN HOTELL, 
Alvdal 

søker 2 jenter«. 

, . 
t 

det internasjonale fellesskåps 
rett som eksisterte i det min
ste fragmentarisk - inntil 
«forordningen vedrØrende 
Niirnberg-domstolene» så da
tgens lys og ga folkeretten nå
destØtet! 

Lord Wright innbiller seg 
visst at han kan overbevise 
verden om at utryddelsen av 
de beseirede «krigsforbrytere:. 
ikke var en «akt av menne
s~ejakt, men simpel rettfer
dighet». 

Men hvor er så den som an
klager «bombardØrene» Har
ris, Tedder, Eisenhower, 
Spaatz, Churchill, Montgome
ry o.s.v., o.s.v:? Hvor befinner 
den «simple rettferdighet:. 
seg? 

«Det ville jo være merkelig 
og et brudd på alle regler om 
hovedmennene, som tilskyn
ner til forbrytelser, skulle gå 
frb. 

Ja, det skal være sikkert, 
Your Lordship, det er ytterst 
besynderlig og utenfor alle 
regler! Men hØyst symptcma
tisk og særdeles ka,rakteristisk 
for «demokratisk rettferdig
het» i vår jØdisk-frimurerske 
tidsepoke ... 

(Forts. neste nr.) 

Stiftelsen norsk Okkupasjonshistorie, 2014 
 

SNO



I 

McCarthy-saken • • • 
(Forts. fra side 1) 

re Stevens, men dennes nær
meste underordnede, visefor
svarsminister Struve He n
sel. 

Under forhørene beskyldte 
McCarthy og hans :furidi~ 

ske rådgiver Roy Cohn, ste
vens for forsØkl?å å stoppe 
Fort Monmouth undersØkelse
ne. De hevdet at Stev-ens 
juridiske konsulent John 
Adams blant annet hadde ut
arbeidet en m~ddelelse oom 
skullE) sendes pressen om at 
undersØkelsene ved Fort Mon"' 
mouth var innstillet. Denne 
opplysning foranlediget en 
temmelig hissig debatt, det 
er forståelig, og McCarthy be
skyldte arme-lederne for å 
«dekke kommunister». 

At stridens bØlger går hØyt 
sier seg selv; det er i~e bare 
de enkelte parters «prestisje» 
som står på spill; påstand 
står mot påstand og den ene 
part må altså lyve, og det ret
ten prØver å finne ut er 
h v ems o m l y v e r. 

Så kommer den bortskjem
te miIlionærdreng - Cohns 
gode venn - inn i bildet. Og 
så spØrres der: 

«Hvorfor bestemte Stevens 
seg for å fjer~e genePal Law
ton, og etterpå forandre me
ning? 

Hvorfor ba Stevnes McCar
thy å slutte med Fort Mon
mouth undersøkelsene? 

«Hvorfor ga hærminister 
Stevens menig Shine så used
vanlig· mange fordeler i tje
nesten? 

«Hvorfor fareslo Stevens for 
Cohn at de skulle kj øre over 
til Fort Dix for å besØke Da
vid Shine og uttaJ.te ved sam
me anledning «at han Ønsket 
it si ... hallo til Shine» sam
men Cohn og Carr? 

Hvorfor lot han seg ved 
samme anledning fotografere 
side om side med Shine? 

Da dette bilde ble lagt fram 
i retten" hadde det en sjokk
lignende Virkning; neste 
sjOkk kom da Stevens-tilhen
gerne kom med påstanden om 
at bildet var «forfalsket». -
Det viste seg nemlig at Can 
og oberst Bradley også hadde 
vært med på samme bilde om 
klippet vekk. Hvem som had
de gjort dette, syntes å være 
et mysterium også for McCar
thy-folkene. Men det rokker 
dog ikke ve? den kjensgjer
ning at hærminister Stev ens 

hadde latt seg fotografere si
de om side i synlig vennska
pelig forståelse med menig 
Shine, på et tidpunkt da Ste
vens hevder at Cohn og Mc 
Carthy brukte «utilbørlige» 
metoder og press, for å oppnå 
privilegier for Shine. 

Disse priVilegier var også av 
en slik art at de neppe kan 
dreie seg om uvillige innrØm
melser. 

Shines overordnede, gene
ralmaj or R y a n fikk således 
beSkjed (fsa sine hØye over
ordnede i hærledelsen ) om å 
behandle Shine med ekstra
ordinær v:arsomhet. I retten 
ble opplyst at Shinp filek bru
ke sin egen skreddersydde 
uniform i stedet fal' den re
gulære, han fikk 15 permi
sj on er mens andre fikk tre, 
han fikk tillatelse til å forla
te sin post «et urimelig stort 
antall ganger», han fikk tilla!"' 
telse til å ta utamge rikste
lefonsamtaler - opp til fire 
ganger om dagen - til sine 
venninner. - Etter stilltiende 
overenskomst Slapp også 
Shine å utfØre forskjellige or
dinære soldatplikter, som å 
,gjøre re.nt sitt . eget rom,pus
se sitt gevær og mens resten 
!lV komIfaniet ble stuvet sam
men på lasteplanet, fikk 
Shine sitte i styrehuset. 

Stevens.hevder at disse pri
vilegiier hadde til hensikt å 
vise hans gode vilje til å sam
arbeide med McCartlly. 

McCarthy mener at disse' 
privilegier beviser at Stevens 
og hans medarbeidere :På 
denne måten håpet å be~tikke 
ham til å droppe undersøkel
se 'angående Fort Monmouth, 
å bruk.e ISlhine som en slags 
«gissel». 

* 
Såfremt det ikke skulle 

dukke opp noe ganske uven
t.et i sakens siste fase er det 
ikke lett å se hvordan den 
ska11mnne bli avsluttet uten 
til skade for begge parter, og 
for republikanerne i sin al
minnelighet, da alle sakens 
hovedpersoner hØrer til det 
republikanske partiet. 

Det amerikanske magasin 
Newsweek spår at stevens vil 
trekke seg tilbake som hær
minister, om ikke straks så et
ter v:a.lget i november. Det an
tydes også at McCarthy sann
synligvis vil skille seg a v med 
Roy Cohn. 

FOLK og LAND 

østeuropeerne samler seg • • 

(Forts. /Ta side 11 

nevner den gamle popul~re 
general Sosnkowski som sin 
etterfØlger, vil dette sannsyn
ligvis resultere i at den lov
lige polske regj ering i London 
endelig vil bli bestående a v 
representanter fra aUe' de po

litiske partier. 
Det ukrainske nasj onale 

lHd valgte på et møte i Mun
chen i mars dr. S. Wytwycky 
som president for Republik
ken Ukraina. Senere ble det 

i landflyktigheten om ikke å 

motarb;eide de ikke-russiske 
nasj onaliteter i Sovj et-8am
veldet i deres frihetskamp. -
Ukrainernes selvstendighets
bevegelse er, bortsett fra po
lakkenes, den største, best or
ganiserte og mest handle
kraftige av alle bak Jerntep
pet. De rår i hj emlandet O'Ver 
den største militære hjemme
frontorganisasjonen «Den 
Ukrainske Partisanarmeell» 
(UPA) , som etter sigende 

dannet en samlingsregjering skal telle mange hundre tu
under ledelse av statsm!nister sen mann. 
S. Sosontin, som er medlem Sovjetrusserne har mange 
av det ukrainske revolusjonæ- ganger fått føle klørne til de 
re parti. De fleste av regje- ukrainske partisaner som 
ringsmedlemmene tilhØrer de· har nedlagt et stort og helte-
liberale partier og som har 
flyktet fra hjemlandet etter 
a t Ukraina ble innlemmet i 
Sovj et-Samveldet. 

Det Ukrainske Nasjonale 
Råd har utstedt en appell til 
de russiske politiske grupper 

modig arbeide. 
Det meldes også fra Lon-

\ 

don at en albansk sentralko-
mite er dannet, bestående av 
representanter fra alle de al
banske politiSke grupper i 
landflyktighet. 

Enken etter myrdet NS-mann . 
(Forts. fra s. 1.) ", 

felle må henfØres under al
t~i:Ltl'irr:'n~tC'inån!t-1ll:!'te 

J)(,t går ikke an å unn~1rr.. 

dell myrdedes enke øg hennes 
l>ltrii en erstatning t()rkon-

klart at staten. ikke er retts-· sekvensens skyld! 
lig sett erstatningsforplik-
tet. Det må videre være 
klart at det ikke er noe 
,grunnlag for billighetser-
statning.» 

Utvalgets vedtak: Søknaden 
avslås. 

* 
Ovenstående er det som 

fremlegges for Stortinget,og 
vi håper at der, når saken 
behandles, kommer til å bli 
spurt etter vitneprovet fra 
den mannen som var· tilskuer 
til likvidasjonen. Stortinget 
kan ikke godta regjeringsad
vakatens tvilsomme uttalelse: 
«Jeg finneT etter dette, idet 
jeg dog atter en gang vil pre
sisere min tvil, å måtte legge 
hjemmefrontmannens for
klaring til grunn.» 

Når regjeringsadvokaten tvi
ler så sterkt, må det bero pi 
at hjemmefrontmannens for
klaring ikke er helt korrekt 
og stemmer lite med øyenvit
nets prov. 

Riksadvokatens uttalelse om 
den prinsipielle rekkeviQde 
som vil kunne få kO!lsekvel1-
Sta :!'or en rekke andre saker, 
må heller ikke godtas av Stor
tinget 

UR 
r:-::kkerur, stueur og ka

minur fører jeg det beste. 
som kan oppdrives, nemlig 

.Junghans 
VEKKERUR 

fra kr. 19.- til kr.· 32.-. 

REISEVEKKER 
i skinnetui til kr. 54.-

KAMINUR (bordti,J:') 
fra kr. 179.- til kr. 331.

STUEUR 
fr~ kr. 182.- til kr. 280.-

ARMBANDSUR 
kommer ennu meget ure
gelmessig, men jeg fører 
alle de kjente merker -
Omt<ga, Tissot, Longines, 
Cyma, Certina, 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 
Urmakl~r 

DRAMMEN 

Til abonnentene! 
Hvis De fØr eller siden 

ikke skulle få avisen i po
sten, bes De underrette 
ekspedisj onen omgåel1de. 

FOLK OG LAND 
Kierschowsgt. 5, O slo. 

Hotell 
Britannia 

DRAMMEN 

Benytt 

HANDSKOMAKEREN 

Neuberggt. 15 - Oslo 

Overrettssakfører 

Ketil Harnoll 
Munkedamsv. 5, Oslo 

Tlf. 422130 

\ O.r.sakfØrer 
SOLVEIG STANG 

Alm. praksis. 
BokfØring. Mangfoldiggj ørtng 

(Stensilering) . 
Konferanse etter avtale. 

·'Tff. 37 9'626, Bentsebmgt. 16c. 
oppg. A. Il. Oslo. 

Tannlege Maamoen 
Hansteensgt. 2 

Telef. 44 36 99 - 444333 

TanDlæge 

MARTIN KJELDAAS 

Hansteensgt. 2 
Tlf. 447554 

FQLKog LAND 
Ansv. redaktør og 

utgivoer: 
FINN BRUN KNUDSEN 

Utkommer i Oslo 
Redaksjon: 

Telefon 55 76 56 

Ekspedisjon og kasse: 
Kierschowsgt. 5, Oslo 

Telefon 37 76 96 
Abonnementspriser: 

Kr. 16.00 pr. år, kr. 8.00 
pr. halvår. Sverige, Dan
mark: kr. 20.00 pr. år, 
kr. 10.00 pr. halvår. ut
landet for øvrig: kr. 
24.00 per. år, kr. 12.00 pr. 
halvår. I nøytralt omslag 
kr. 30.00 pr. år, kr. 15.00 

pr. halvår. 
LØssalgspris : 40 Øre 

Annonsepris: 
32 Øre pr. millimeter 

over en spalte 

Bruk postgironr. 16450 

SambandstrYkkeriet 
Oslo 
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