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5lt'C) et' FOLKOGLAND 
"Kl RKEFRONTEN" 

en band ittfront? 
Av Karl Seeland 

«Fremdeles så jeg alle de voldsgjerninger som skjer 
under solen; jeg så de undertryktes gråt, - det var 
ingen som trøstet dem; jeg så voldsmennene bruke 
makt mot dem, og det var ingen som trøstet dem.,' 
Pi'edik. 4, 1. 

Ja, det er nok fhv. kirkemin,ister, nåværende SOkneprest 
Conrad Bonnevie-Svendsen, som i sin begeistrede tale ved 
olsokstevnet i TrØgstad 1945 har latt disse bevingede ord. løs: 
«Under krigen var vi alle nØdt til å lev:e mer eller mindre 
som banditter. Jeg var selV nØdt til å late den alminnelige 
moral være suspendert en stund.» 

Pastoren opplyser ·videre, at han som medlem av heime
fronte_ns ledelse var med på organisert svartebØrstrafikk, ty
veri (orging) 0.1. Pastoren synes at denslags under okkupa
sjonen var helt i sin orden, men nå ette'r «freden» måtte 
man forlate disse metoder og igjen bli bra og 'skikke
Uge mennesker - hevdet. han. Bonnevie-SiVendsen hØstet 

I tråd med disse uttalelser står meddelelse som det «me
get kristelige» blad VART LAND plumpet ut med .at «kirke
fronten» under krigen fant seg nødsaget til å suspendere de 
10 GUDS BUD«. Så dypt forankret var altså GUDS LÆRE 
og BUD hos disse patentkristne, at de kunne alvl egen makt
fullkommenhet og etter eget godtykke «suspendere» de 10 

GUDS BUD og formodentlig da også hvilket. som helst av 
BIBELENS ORn og PABUD, som ikke stemte med de'res sa
taniske opptreden for øvrig. Det er jo svæTt bekvemt, men det 
er formodentlig den ,,;kristendom» som disse hØye herrer re
presenterer, som sitt.er «på MOSE STOL og byder de andre 
hva de skal gjøre og legger stor,e byrder på dem, men selv 
ikke rØrer dem med sin finger, og gjør alle sine gjerninger 
for å sees av menneskene.» 

En av de kirkelige ledere, dom p ros t H Y Ig e n;, roste 
sin sØnn for innbrudd hos tyskerne, og for at han selv hadde 
latt rulle inn stjålne smørtønner i Oslo domkirke og veie ut i 
småporsjoner, at han hadde brukt. millioner i sabotasjeøye
med, og han så langt fra: å angre disse gjerninger «med fryd 
tenkte tilbake på den tid.» 

La oss se på andre forbrytelser hvor «kirkefl"G'nten» har 
deltatt som medvitere .eller hjelpere eller kanskje åndelige 
anstiftere av snikmordene - de såkalt.e «likvidasjoner». ,En 
annen av biskop Berggravs underordnede, en prest ved en 
menighet i nærheten av Olslo, forteller at han og en del av 
hans kolleger i bønn tll Gud hadde spurt GUD, om det var 
tillatt å «likvidere» (d.v.s. snikmyrde) medlemmer av N.S. 
Til dette hadde GUD svart ja, sa han. (Kfr. brev fra Marta 
Steinsvik til past'G'r Dagfinn Haug.e: av 4. juli 1947). Der kunne 
gis mange eksempler på denne mordermentalitet hos geist
lige, men det kan formentlig være nok å peke på at selveste: 
professor H a l les b y ga sin tilslutning i St.ortingets U .K.
betenkning om at snikmord ene hadde vært politisk nØdven
dige. Nå er det jo imidlertid så at professoren fOT kortere tid 
siden ble nokså ribbet for autoritet etter at han var åpent 
erkjent som skattesnyter i mer enn 10 år, og etter at han 
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s-• det hele ta~! I Det har ikke vært regnskap 

Dagbladet skriver 26. juli 
1954: «Oslo byretts dom i er
statningssaken mellom gods
eier F.:geberg på SkinnarbØl i 
Vinger og staten kaster dyst
re skygger over rettc;oppgjø
ret etter krigen. Den åpner 
også :nindre hyggeLIg€, pcr
spekt'.ver når det gjelder er
statningskrav man kan vente 
seg av samme art.» 

Og videre: «Hittil er Ege
berg tilkjent 20000:) kroner 
med ·1 prosent rente til belø
pet betales, for skader som 
er påført ham direkte i den 
tiden Erstatningsdirektora
tet har forvaltet hans bo. _ 
Hva herredsretten i Vinger 
og Odalen kan komme til å 

Av Alexander Lange 

tat.t regnskap» for det of- sØkt it forklare Eidsivating 
fentliges «forvaltning» av hvordan man ribbet den l .. 
deres eiendom? Og hva .slags dømt, innesperrede llilditseh 
regnskap? som man ikke kunne be

Behovet for å proletarisere handle etter ko~ursloven.s 
dem var åpenbart så bren- regler og hvis eiendom man 
nende at myndiglietene rent - uten å konferere med ham 
«Iglente» å avlegge regnskap! - solgte mot hans protest og 
Vi minner således om boene uten å gi ham regnskap. -
som knytter seg. til a \'dylde Heldigvis for myndighetene 
grunnlegger av DEl·NQ-FA, så dØde han unde,r uretten, 
generalkonsul Dietrich H i 1- og man pustet lettet. 
dit. sch. Vi kunne minne om Heber slutter slik: 
tus€'ners <,boer» og deres bo- «De uhyrlige.. feilgrep og 
bestyrere ... Tror mC1.l1 at alt rettsbrudd, som her i tidens 
gjemt er glemt? lØp er begått mot en rekke 

En motstander av NS, hØye- personer, vil den norske stat 
sterettsadvokat Gustav H e- væreansval'Iig for, o'g når vi 
ber skrev upåtalt i .~8. Mai» er kommet så langt at folket 
nr. 37 _ 195 blant annet: tvinger sine statsmakter til i 

disse spØrsmål .å·· op<pfØrtf"Seg· 
«En ny og uhørt ulovHghet, 

~~~. ~!1>~! ••••• _ •• ~ftl~~~···"i~'~:;=~i:::.:·YJ~.§e,._~r~t: 
komme på regnin-

direktorats tilsynsmenn aner 
man bare. Godseierens sam
lede . erstatningskrav er 
600000 kroner.» 

Såvidt Dagbladet. 
IfØlge referat.et ~ter det i 

Oslo byretts dOrri.4-· 
«Det har ikke vært noe 

regnskap i det hele tatt.» 
Hva skal så de andre tu

sevis av ribbede justisofre si 
som hverken er godseiere el
ler gudSØnner etter Oscar Il? 
Er det mange som har «mot-

maken t:l i dette land, er at 
offentlige myndigheter inn
set.ter folk til å bestyre for
muer, tilhØrende folk som er 
satt under tiltale eller endog 
blott siktet eller mistenkt .. -
Dette er helt ulo'Vlig.» 

Det er ikke nØdvendig i dag 
å komme inn på herr Hebers 
u-imotsagte pavlsning av 
det rettsstridige og kriminelle 
i disse forhold. Undertegne
de kan tale av egen erfaring, 
idet jeg forgjeves har for-

gen, og da kan det hende seg 
at plyndringsfondet, som dets 
opphavsmenn er så stolta.a,v,. 
- kommer til å lide av ga. 
lopperende tæring.» 

Advokat Heber var ikke 
implisert i (<'Oppgj øret» og har 
derfor kunnet uttale seg med 
desto større vekt. uten at 
opgj ørets iscenesettere har 
angrepet ham med injurie
sØksmål har han uttrykt seg 
skarpere og mer «up to the 
point» enn kanskje noen. 

Den ulovlige streiken ved Torp Brug 
dagens makthaveres dilemma 

og 

Konflikten ved Torp Brug 
varte i mange måneder på 
tross av at arbeidsretten had
de dØmt den uloyUg og L.O. 
hadde tatt avstand fra strei
ken. Regjeringen forsØkte å 
få den avblåst uten at det 
lyktes, og Landsorganisasjo
nen hadde nærmest gitt opp, 
da streiken ble avblåst. på et 
møte i Torps lQkale fagfor
ning. 

Der er tatt utlegg hos de 
streikende for ilagte bØter, 
det er reist straffesa·k mot 
red. Vogt i «Frihet.en» for at 

han i sin avis støttet de 
streikende. 

Konflikten er blitt en pre
stisj esak og fOT å avverge det 
og for å dekke over gamle, 
egne synder foreslår nå LO 
at arbeidstvistlovens para
graf L1-0 skal oppheves (para
graf 40 set.ter straff for bl. a. 
(,støtte til ulovlig streiken
de») og svekker på denne må
ten domstolens avgjØrelse. 

Det går fram av oppnevnel
sene i statsråd at arbeids
tvistlC'vkomiteen nå har fått, 
seg oversendt henvendelsen 

og skal behandle paragraf '40 
som egen sak. Riksadvokaten 
er tilforordnet komiteen ale
ne ved behandlingen av den
ne paragrafen. 

Advokat Norderhus, Byg 
ningsarbeiderforbundets ju
rist, som er blitt nytt fast 
medlem i komiteen, har i to 
artikler i Arbeiderbladet gått 
bestemt inn for at paragraf 
40 må ut av loven. 

* 
Det norske Arbeiderpartis: 

ledende menn, de som i dag 
(Forts. side 4). 
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FOLK OG LAND 
Ansv. utgiver og redaktø, ' 

Finn Brun Knudsen, 
Telefon 55 76 56. 

_Ekspeqisjon: Kierschowsgt. 5, Oslo - Tlf. 377696 

Riktig instans? 
:Vi bragte i forrige nummer av Folk og Land en melding 

om' at Vest-Tyskland vil støtte sårede' frontkjempere med 

lægehjelp og hjelp' til anskaffelse av proteser m. v. 

Denne melding har vakt stor interesse blant de front

kjempere som har fått varige skader, men der blander seg 

litt malurt i gleden, idet meldingen sier at alle sØknader om 

slik støtte skal sendes Norges RØde Kors, som så skal b e~ 

arb eid e sØ'knadenJe og fØre den videre korrespondanse 

med Det Tyske RØde Kors.' 

Vi har flere ganger i Folk og Land uttrykt vår skepsis 

over Norges RØde Kors og mener at det ikke har fulgt de 

hØye moralske og humane idealer som skal og må være den 

drivende kraft i RØde Kors' verdensomspennende virksom

het. 

Vi vil ennå engang minne om de norske frontsøstre som 

i det politisk.e lettrekrigsoppgjør e'r blitt dømt som lands

,forredere for sin humanitære virksomhet. Vi vil minne om 

at det blant disse var en rekke RØde Kors-sØstre som sØkte 

permisjon fra sin tjeIljeste ved norske sykehus for å bli 

ftontsøstre, og som fikk permisjonen og til og med fikk 

gode ønsker og ord med på vegne av ledelsen i Norges 
~~'; 

Vi vil ogSå minne om at Norges Røde Kors var den ene~ . 
ste deltager, mellom represen;tanter fra 63 land, som tok 

fo~ehold da Genevekonvens}onen den 12. august 1949 ble 

sluttbehandlet. De tok forbehold mot artikkel 18 i konven

Sjonen som har følgende ordlyd: 

«Ingen må noensinne bli forulempet eller dØmt fordi 

han har pleiet sårede eller syke.» 

Det er denne institusjon som nå skal ta hånd om SØk

nadene fra de frontkjempere som ble mest skadelidende un

der krigen, og som i den fØrste tid etter krigen fikk en me~ 

get mangelfull læge~ og sykehushj elp. 

Vi tror ikke Norges RØde Kors er den rette institusjon 

,til å ta seg av disse sakene, de'rtil er den alt for kompro

mitert. Det må kunne finnes andre instanser som er opp

gaven mere verdig, og hvis de ikke finnes må frontkjem~ 

perne nå slå seg sammen og danne et forbund som kan ~åta 
seg de humanitære og sosiale oppgaVler som så alt for lenge 

er blitt negliSjert, bl. a. ogSå den formidlingsoppgave som 

vi i dag' skriver om. 

Vi synes det er en, skam at frontkjemp'erne ik~e hadde 

sin hjelpeorganisasjon i orden, da det ble klart at Tysk

land ønsket å støtte deres sårede kamerater. 

Forbundet for Sosial Oppreising fortjener ros for sin ak

tivitet i denne sak. 

Neste utgave av Folk og Land 

kommer 21. august 

. ' 

, 
• 

Dagbladet hadde den 26. ju
li i år en leder under titele,n 
«Farlige premisser», hvor 
OSlo Byretts domsp1'emisser i 
saken mellom godseier Oscar 
Egeberg og staten blir be
handlet. 

I domspremsisene heter det 

bl. a.: 

«Et forhold som lagmanns
retten ikke nevner er at sak
søkerm er oppkalt etter 
kong Oscar Il og er kongens 
gudsønn. På grunnlag av det 
vi etter krigen har fått vite 
om BernadotteQes sterite 
orientering til Tyskland Og 

den mnflytelse dette 
hadde ~å deres nærmeste 
omgivelser, er det ikke uri
melig å anta at dette kan 
ha hatt sin innvirkning på 
saksøkeren fra tidlig alder og 
medVIrket til hans ti1syne~ 

latende tyskervmnUghet un~ 
der krigen. l 

I følge lagmannsrettsdom
men skal Egeberg på spørs
mål om hvorfor han var 
medlem av NS, ha iSvart: 
«Fordi jeg frykter bolsjevi-
kene mer enn mine gamle 

Aktuelle 
barne-regler 

På bakgrunn av begivenhetene 
har husdikteren i «Horsens Fol
keblad» begått fØlgende barne
rim: , 

Elle belle, 
Geigertælle, 
Bomben springer seks nul dut, 
1, 2, 3, 4, 5, .6 fut! 
Palmeøen er kaput, 
den er iævrnet med sin Grund, 
dypt paa Stillehavets Bund. 

Frankrig og Vietminh 
S'loges om Dien Bien. 
Puh, sa' Generalen, 
saa laa han paa Valen. 
Tju, sa' Vietminh, 
hvad vilde du i Dien Bien? 

Jeg gik mig over Sø og Land, 
der mødte Ve'g en flygtet Ma,nd. 
Jeg sagde saa, jeg spurgte saa: 
Og hvor har du vel hjemme? 
Jeg har hjemme illoppeland, 
Hoppeland, Hoppeland. 
Alle de, som hoppe kan, 
de hopper af fra Hoppeland. 

HØRT I BERLIN. 

FOLK OG LAND 

LØSSALGET 
Narvesens Kioskkompani 

har i veIet. år hatt Folk og 
Land til salgs i sine 400 
salgssteder over hele landet. 

Dessverre viser det seg at 
salget er så vidt lite at det 
for oss --- Folk og < Land -
er blitt en økonomisk belast
ning, istedet for en inntekts
kilde, og vi har derfor fun
net det riktig å avvikle' Nar
vesen som vår salgsrepresen~ 
tant. 

* 
På en del steder har vi 

kommisjonærer som vil kun
ne overta etter Narvesen, 
men vi mangler representa.
sjon på en rekke steder, men 
vil etter hvert forSØke å byg
ge ut kommisjonærrapparatet 
slik at løssalget ikke skal li~ 

de for meget. 

* 
Vi bringer her en liste over 

våre kommisjonærer pr. i 

dag: 
venner». Etter det vi har På en konferanse for hØytstå-
opplevd etter krigens slutt, ende øst-tyske partifunksjonærer HjØrdiS Gundersen & Co., 
er kanskje dette en oppfat~ spurte en aJ;, de delegerte en av VardØ . 

. ning. smn har ,~~~:\.,~er <,< part~Pissene ~vorfor. partiets ,~i-:, 9 ~.; . ~4~ .~4eL 
1~'."\-~~~'\'k~"o>~,rc~",,\c~:::~;ri~_."'$ __ '""'~4~"~t~g;r:~';":""''''C-<",<~"" .... __ ..... _ 

Dette går Dagbladet til '" . 
«Det må være oversetterens Centralldosken, Haugesund, 

felts imot, ,idet bladet skri-

ver: 
«Subjektive vurderinger av 

denne art skal ikke domsto
lene innlate seg på. De svek~ 
ker tilliten til rettsapparatet 
og det må sannelig holde sin 
sti ren om demokratiet vil 
overleve. 

Antagelsen om at godseier 
Egeberg på grunn av at han 
er Osq,ar Il's gudsønn og har 
til~nmg til Bernadott~ 
ne skulle være forutbestemt 
tyskvennlig og at det influ
erte på hans hOldning i 
krigsårene, er domstolen 
uverdig. 

Like malplaserter bemerk~ 
ningen, om godseierens med~ 
lernskap i NS - at hans po~ 
liUske standpunkt skulle fin
ne større forståelse på grunn 
av den alminnelige antikom~ 
munistiske innstilling i lan~ 
det. Både dommer Bjarne 
Didriksen og Oslo byrett må 
være klar over konsekvense, 
ne a v et slikt syn. Er ikke 
domstOlene det skal vi få lov 
å fortelle at den ved uttalel_ 
sen har Sjikanert de beste 
av vårs landsmenn. Et skritt 
videre og den nasjonale inn
sats i krigsårene er offisielt 
stemplet som dum.» 

Denne argumentasjon er 
typiSk! Når det gjelder folk 
som gikk inn for å redde lan
det i en vanskeUg situasjon 

feil,» var svaret, «på originalsprå-
ket var de alltid strålende for~ Gunnar Dahl, Vadsø. 
mulert.» .. (FEI), B. Egenes, stoltenberggt., 

gen og for personen ikke til
legges noen vekt, den ;må 
ikke' en gang nevnes. Det kan 
forstyrre' de retningslinj er 
som er trukket opp for å la
ge en pariakaste av politiske 
motstandere å dra de subj ek
tive sider av saken inn i be
dØmmelsen. 

Det er riktig som redaktør 
H a I vor Die sen skriver i 
en kronikk om Trygve Engens 
bok (gjengitt i F. og L. nr. 
250(: 

«Nå er det visselig så at det 
har ikke hittil hØrt til god to
ne å operere med krav til 
subj ektive straffb!arhetsbe
tingelser, d.v.s. forsett eller 
uaktsomhet, når det gj elder 
oppgjøret etter krigen. Ved 
en hviikerr som helst' krimi~ 
nell forbrytelse lyt,ter dom
meren vaktsom etter trekk 
som belyser forbryterens sub
jektive I0!utsetningi:.~r. Men 
man hm et ganske sterkt 
inntryl{k av at qen side av 
gjerni.ngs:nnholdet hadde 
svært litefr oppmerksomhet 
når det .gj aIdt felleIser etter 

Tønsberg. 

«Elvira», Ole Vigsgt. 12, 0\:)10. 

Helmer Eriksen, Narvik. 

Unn. Gjessing, Drammen. 

A. Haug Lena. 

Høyanger BOkh., HØyanger. 

Alb. Jensen, KjØpsvik. 

Alf Johnson, TromsØ. 

Kiosken, Kabelvag. 

Kristoffer Kristiansen, 
Langfj ordnes. ' 

Carl Lund Olsen, Bergen. 

Carl Madsen, Tr.heim. 

Mehamn Kiosken, Mehamn. 

Knut Nore, Brygja. 

Lydia Olesrud, Mosjøen. ' 

Sverre Rødal, ElneSVågen 

Bjarne Schancl{e, Skjånes. 

RagnvaldSollid, Alesund. 

Sverdrups Bokh., SurmdalsØra 

Svolvær bykiosk, Svolvær. 

otto 'l~ande, Torvik'. 

Einar Thorkildsen, Skiensgt. 
21, POTsgrunn. 

Tofte kiosk, Molde. 

Rerlof Viken, Båtsfjord. 

Wiiks kiosk, SandnessjØen. 

Helge Johansen, Teatergt. 4 
skal bakgrunnen for handlin- landssvikanordningen.:) og 6, Oslo . 
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PQLK og.LMm 

UTENRIKSPOLITISKE STREIFTOG 

FOR FREDENS SKYLD! Indo-China er slutt Krigen • 
I 

Vestmaktene h~r lidt et diplomatisk --I1ederlag 
- kommunistene vunnet 

Det er fred i Indo-China. -
De kommunistisk? landene 
Sovjet og China har vunnet 
spillet i Geneve, samtidig 
som Frankrike puster lettet 
ut for å være ferdig med en 
verdiø(!C'Dde krig som etter 
hvert ble for stor belastning 
f.or landet, selv om USA betal
te en god del av pengeom-

kostnlngene. 
Den antikommunistiske 

motstand er på ny svekket. 
Nå ligger store deler av 
østen åpen for kommuniste
nes diplomatiske spill. Frank
rikes prestisje er sunket be
tenkelig langt ned og vil i 
nærmeste fremtid få en ny 
påkjenning i Nord-Afrika. 

V åpestillstandsbeti ngel sene 
Så ble man enig i Geneve. 

Indo-China skal deles og 
grensen fØlger st.ort sett den 

i «fiendens» område, skal væ
re evakuert gradvis i lØpet av 
300 dager, da alle tropper ska l 

17. breddegrad. Vietminh, være på sitt eget territorium. 
som opprinnelig var gerilja Enn videre inneholder vå-
gruppen, men som p. g. a. penhvilen en avtale om at der 

En tykkfallen,' forvirret og 
bitter keiser, den 41 årige 
Bao Dai av Viet Nam, var fra 
Cannes vitne til hvorledes 
forhandlerne i Gen! rev hans 
hjemland ut av hendene på 
ham. Han så hvorledes hans 
franske allierte og VåpenbrØ
drene gru bort Viet Nam til 
den fanatiske, at1eistiske 
kommunist HO' Chi-Min, som 
i 1949 dØmte keiseren, in ab
sentia, til, dØden ved heng
ning. 

Englands 
styrker 

Storbritannia har for tii-

Det er ikke rart at den lille 
keiser, mannen som Genf
forhandlerne glemte,er ra
sende, men hva hjelper det. 

Det er ikke, fØrste .gang de 
vest-allierte har forrådt sine 
Våpenbrødre. I hele siste krig 
kj empet polakker på vest
maktenes side. Det var intet 
okkupert land på det euro
peiske kontinent som ytet bri
tene og amerikanerne en slik 
stjØtte som LondoIll-pO'lakke
ne, selv ikke franskmennene. 
Men ved konferansene i Yal-
ta, Teheran og Potsdam var 
det polske blod som ble spilt 
i Polen i 1939, Narvik, To
bruk,på de syv hav, Arn
hem og Italia bortkastet til 
ingen nytte. PO'len ble gitt 

støtten fra kommunistchina ikke må foretas repressalier den 850000 mann under vå- kommunistene i vold. For fre
er en betydelig hærmakt, får overfor tilhengere av den an- pen. Av landstridskreftene er dens skyld. 
på denne- måten de store by- nen part, og at de demokrati- 4 diviSjoner stasjonert i Vest- Denne ga:og er det Viet 
er Hanoi og Haipong, det sto- ske rettigheter skal garante- Tyskland og inngår i NATO- Nam og Bao Dai, som far 

re &isområde i Den røde Flods res. styrkene. 1 divisjon er i FN- tnngjelde for vestmaktenf's 
delta, og 13 millioner av Vi- Der finnes også bestemme!- tjeneste i sør-Korea, 2 divi- svik. De vietnamesiske solda
etnams 22 millioner innbyg- ser om at sivile skal ha lov sjoner i Kenya, 1 diViSjon for- ters blo'd ea:' spilt tdl ingen 
gere. til å sølte til den del av lan- delt på Østerrike 'Og Malta, nytte - for fredens skyld! 

Det fastslås i våpenstill- det de Ønsker, og at de skal 2 i Suezkanalsolen, 1 i Ma- 4 oss håpe at ikke kom
standsbetingelsene at hver ytes aH mulig hjelp. laia" dessuten større avdelin- munistene kaster sine øyne 
part skal samle sine styrker Videre er der fOTbud mot sa- ger på Oypem og i britisk mot Norge. ifgåfall !PUr d.et 
og overfØt'e~"'Mf<~M~~''"''~~m" ··øg·-~-~"m1åyna~""""''''~/'··co'-'''P'-",,_/.-,:v1. som,vi! bli kastet p&hSØP
side av floden Sang Ben Hai, privat eiendom, innfØring av Som man ser har Storbri- pelhaugen. For fredens Skyld! 
som danner den naturlige de- tropper, Våpen Og ammuni- tannia sine styrker foraelt (FEI). 
markasjonslinje. De franske sjon er forbudt, og der må rundt hele verden for å va-
tropper nord for linjen skal ikke bygges nye militærbaser. reta landets interseser, ikke 
foreløbig samles i et stort om- Dog vil tropper som nu befin- for å vareta de sm~ lands 
grupperingsområdeved Ha- ner seg i Indo-China, kunne interesser, SOm englenderne 
noi og havnebyen Haipong, og avlØses. Krigsfanger og sivi- selv hevder. 
i syd for Vietminh på samme le internerte, som på likegyl-

Verdens
politikken 

måte.f-5 soner, hvor de kan dig hvilken måte er fanget mer tI' l å +-' 'form som en: 
mot deres kommurdstlf7de- lA(>. 

i de tider vi går i møte kom-

under" krigen, skal frigis in
nen 30 dager fra våp'enhvi
lens ikrafttreden. 

konsentrere soldatene som er 
sprendt rundt omkring i lan
det. Disse soner, som jo ligger 

Tre stater skal kontrollere 
Om kontroll med overhol

delse a v b,estemmelsene be
stemmes det at der skal opp
rettes en internasjonal kom
misjon bestående av India, 
Polen og Canada, og dessuten 
blir der blandede våpenhvile
komiteer med like antall med
lemmer fra de tO' tidligere 
krigfØrende parter. Uover
ensstemmelser i .den blande
de kommisj on skal henvises 

til den internasjonale kom
misjon, som for sin part tref
fer besltltninger vel hjelp av 
simpelt flertall, unntagen i 
alvorligere uoverensstemmel
ser, da avgjØrelsen skal være 
enstemmig. Hvis dette' ikke er 
mulig, skal saken henvises til . 
de ni nasj oner som har for
handlet i Geneve, O'g ledsa
ges av rapport fra både fler
tall og mindretall. 

Hva har krigen kostet? 
Krig~n i Indo-China, som 

nå har vart 17 år, har kostet 
meget, både menneskeliv og 
penger. 

Nes~~n 100000 soldater i 

de franske unionsstyrker har 
mistet livet i den indo-chine
sike krig, og Vietminhs tap 
menes å være langt større. 

Offisielle f'ranske oppgaver 
viser at 92000 av deres menn 
er. blitt drept siden krigen 
brØt ut i desember 1954. -
HeraiVI va;r dog kun 19 000 fra 
selve FranlU'ike. 

De største tap led indo
chineserne selv, idet 43000 
mann ble drept i kampen 

de landsmenn. De franske ko
lonist;yrkers og Fremmedle
gionens tap andro til 37 000 
mann, derav en meget stor 
del unge tyskere. 

Omkring 37 000 franskmenn 
menes å være blitt såret, men 
noen offisiell statistikk fore-
ligger ikke. 

De fleste av de franskmenn 
som ble drept, var offiserer 
og underoffiserer. Det er of
te blitt hevdet at den fran
ske hær hvert år mistet minst 
like såJ mange offiserer i 
Indo-China som der årlig ut
lærtes på Saint Cyr - lan
dets ledende militærskole. 

Også de Økonomiske ofre 
har vært store, nemlig 2853 
milliarder francs, ca. 57 mil
liarder kroner. Herav betal
te den franske skattyter 1670 

milliarder francs, Amerika 
1049 milliarder og de tre in
dO'-chinesiske forbfundssta
ter Vietnm, Laos og Cambo
dia resten. 

drakamp . mellom de land 
som har gått inn for stats
sO'sialismen (~t.a!tska pi talis
menl)' kontra privatkapitalis
men. Den fØrste retning an
fØres av Sovjet og privatka
pitalismens hØyborg er USA. 
Vi el' her i Norge ikke ukjente 
med de 'tillØp som her er 
gjort fra styresmaktene. -
Det er tendenser som tydelig 
er avdekket' fra styresmakte
nes side på å uthule odels
loven. Det er tendenser in
nen statsstyret for at staten 
skal underlegge seg j ord og 
skog. Her er det god grunn 
for de borgerlige partier til 
å være på vakt. Den stØrste 
tabbe som de borgerlige par
tier gikk inn for i 1'945, var 
«Fellesprogrammet», som 
fak~.!sk bandt; de, b" o r g e'r
l i g, e partier, men ikke A
partiet. 

Vi kan være tilfreds med 
at USA endelig har fått et 
styre som er oppmerksom på 

.3 

kommunismen, som stadig 
brer seg som ild i tørt gress, 
hvis ikke det tas drastiske 
skri tt for å demme opp mot 
denne 'farsott som her herjet 
siden den annen verdensluig 
ebbet ut. Tyskland var opp
merksom på faren fra øst. 
Men USA ved det styre man 
dengang hadde, lot Sovj et få 
preferanser i Øst-Europa ved 
siden av at man nekte,t støt
te til det bor g e r li g e Ki
na, sonl var oppmerksomme 
på faren og bekjempet kom
munismen. Statssosialismen 
er ikke annet enn fordekt 
kommunisme! BØnder med 
jord OIg', skog, eller huseiere 
i byene, som nå i over et d.e
sennium har vært undertrykt 
av staten ved husregulerin
ger under ledelse og vilkår
ligheter fra stedlige husleie
nemnder, bØr også være på 
vakt mot videre overgrep. 

Høires fører har ikke klart 
nok sett den fare som truet 
landets borgere ved alle inn
grep fra statens side. Hadde 
han vært oppmerksom på for
holdet i tide, så hadde han 
ikke gått med på det såkalte 
fellesprogram. Han har bare 
innskrenket seg til å tale om 
«Tingets verdighet» fra S'tor
tingets talerstol. Han sa vir
kelig «tingets verdighet»: _ 
Men er det i grunnen noen 
som synes at vi har et verdig
storting? A nei, det er nok 
lenge siden vi hadde et stor
ting vi fant å være et verdig 
storting. Men det er jo så at 
et folk har det styre som det 
fortj ener. BØnder og bor:gere 
har i de' senere år synt en 
slik unnfallenhet, 3.t man 
skulle tro det gikk med sky
lapper for øynene. Det må et 
krafttak til for å få statsski
pet på rett kj Øl igj en. USA 
viser veien og vi liar bare å 
fØlge i kjølvannet for å hol
de kom m u n is men fra li
vet. Statssosialisme er ikke 
annet enn kommunisme i or
dets videste betydning. Vær 
derfor på vakt mot statska-
pitalismen. Argus. 

Trøsterik samtale 
En fransk minister - vel kjent 

for sin skarpe tunge - besøkte en 
nå forlengst avdØd fransk konge 
på hans dØdsleie. 

«Hvordan står det til, sire,? 
spurte ministeren. 

«A - min venn! jeg lider alle 
helvetes kvaler ,» svarte maje.ste
ten. 

«Allerede?» spurte ministeren 
ærbødig. 
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FOLK og LAND 

Den uIowIi;:e streiken ved Torp Bru;: Fremskritt eller fordummelse 
(Forts. Ira side 1) 

sysler med landets ve og vel, 
ha:r selv vært i samme situa
sjon som Torp-arbeiderne 
med sin ulovlige streik, og 
som red. Vogt med sin støtte 
til ulovligheten. 

Dette vil red. V'Ogt benytte 
seg av i straffesaken mot 
:aam, som fØrst var berammet 
til 6. august, men senere ut
satt, ide:t han, (har begj ært 
innkalt en del vitner for å få 
belyst for retten Torp-kon
flikten og dens bakgrunn, 
støtten til de ulovlig strei
kende arbeidere i 1928 og ut
gangen den gang av rettsfor
fØlgningene. Landsorganisa
sjonens mening om paragraf 
40 og de fagorganiserte arbei
deres syn på støtten til Torp
arbeitierne. 

Vogt er tiltalt etter pam
graf 140 i straffeloven om å 
oppfordre, tilskynne, forher
lige en straffbar handling og 
paragraf 40 i arbeidstvistlo
ven, som bestemmer at det er 
en straffbar handling å be
gynne' eller fortsette en ulov
liv streik og å støtte den ved 
å 'oppfordre eller medvirke til 
innsamling av bidrag til de 
streikende arbeidere. 

I et skriv til Oslo byrett an
moder Vogt om at følgende 
blir innkalt som vitner: 

~. Reparatør Thorbjørn 
Marthinsen, formann i Torp 
iFagforening og streikens le
dende skikkelse. 

2. DirektØ'r Kiær i Torp 
Brug. 

3. Overrettssakfører Meed
by, LOs juridiske kontor, pro
sessfullmektig for Torp fag
forening. 

4. Journalist Alfred M Nil
sen, Arbeiderbladet, medlem 
av arbeidsretten den 20. fe
bruar da den fellende dom 
ble avsagt. 

Disse fire skal forklare seg 
om Torp-konflikten og dens 
bakgrunn. 

5. Stortingspresident Einar 
Gerhardsen. 

7. Statsminister Oscar Torp. 
8. Stortingsmann Hønsvald. 

Disse fire skal forklare seg 
'Om støtten til den ulovlige 
streik av bygningsarbeiderne 
og arbeiderne i de grafiske 
fag i 1928. Gerhardsen, Torp 
og Oksvik var med å yte bi
drag og skrev under på fØl
gende appell: 

«På tross a v loven. IfØlge 
tukthusloven er det forbun
det med straffansvar 
fengsel in til 3 måneder eller 

inntil 25000 kr. i nlUlkt eller 

begge deler - å støtte de 
streikende arbeidere og deres 
familier økonomisk. Under
tegnede har innbetalt hver 1 

krone til de streikende arbei
dere.» 

HØnsvald sto som redaktØ'r 
av «Den rØde Ungdom», hvor 
dette ble offentliggjort. 

Oksvik og en del andre da
værende stortingsrepresen
tanter ble av pOlitiet ilagt en 
bot på 500 kr. subsidiært 18 
dagers fengsel. Gerhardsen 
ble idØmt 400 kr. i bot, subsi
diært 18 dagers fengsel. Og 
HØnsva,ld ble idømt 30 dagers 
fengsel. Alle ble dømt for 
overtredelse av paragraf 40 i 
arbeidstvistloven. I juni 1929 

vedtJo'k Stortinget en lov om 
amnesti for de sbm var dømt 
for støtte til de «Ulovlig» 
streikende arbeidere i 1928. 

Torp var med på «overtre
delsen av paragraf 40. 

9. ,Forretningsfører Konrad 
Nordahl, Folkets Hus, Osl.o. 

10. Høyesterettsadvokat Alf 
Nordhus, Bygningsarbeider
f'Orbundet. 

11. Justisminister Sj aastad. 
Disse tre skal forklare seg 

om den, stilling, Arbeider~es 
faglige Landsorganisasj on 
har tatt til })'aragraf 40 i ar
bridstvistloven, kfr. hen
vendelser til regj eringen fra 
LO av februar 1946 og juli 
1954 om å få opphevet para
graf 40. Nordahl var på beg
ge disse tidspunkter formann 
i Arbeidernes faglige Lands
organisasjon. Nåværende ju
stasminister 8j aastad var 
tidligere LOs juridiske k'Onsu
lent. Advokat Nordhus har i 
to artikler i Arbeiderbladet i 
juli 1954 begrunnet den siste 
henvendelse fra LO. 

12. Ivar Ertresvåg, forn-Lann 
i Målernes forening. 

13. Andreas Søvik, formann 
i Oslo stein-, jord- og sement
arbeideres forening. 

14. Knut Kristiansen, for
mann i Osloarbeidernes soli
daritetskomite. 

Disse tre skal forklare seg 
om de fagorganiserte arbei
deres syn på støtten til Torp

arbeiderne. 

* 
Som man ser stiller kom

munistene sitt tyngste skyts 
i stilling og har god grunn 
til å håpe på lemfeldig be
handling, kanskje ikke så 
meget fra rettens side som 
fra myndighetenes side. 

Det må jo viære en for~ 
tvilet sak å måtte for-

diØmme den ulovlige stl'ei
ken, når de tidligere er straf
feit for nøyaktig det samme. 

* 
.. Hvis redaktØr Vogt felles 
må domstolene gå videre og 
bØtelegge flere hundre bi
dragsytlere til streikekassen, 
og blant disse viI også kom
munistenes stortingsmenn 
befinne seg. 

Imidlertid er saken utsatt, 
angivelig fordi det var van
skelig å få vitnene til å møte 
på så kort varsel, men den 
egentlige grunn er vel på
trykk fra visse kretser som 
helst ser hele saken dysset 

ned. 

Stemmekvæget 
må reddes 

Det er en kjent sak at alt 
det som glimrer ikke nØdven
digvis beh~ver å være gull, 
og på samme vis hever der 
seg av O'gtil røster som ut
taler sine ste'rke tvil om ge
halten av de mange ting som 
mennesker i sin alminnelig
het registrerer i rubrikken 
fremskritt. 

Men som sagt, der finnes 
Skeptikere, - protesterende 
eller advarende røster. Den 
berØmte italienske forfatt·er 
Giovanni Papini forteller om 
en slik «røst». I et tidsskrift 
som utkommer på en)~elsk i 
Bombay, var han kommet 
over en meget tankevekken
de artikkel. Artikkelen var 
blitt sendt tidsskriftet fra 
Nizza, og forfatteren hadde 
undertegnet den Aurananda. 

Da det beryktede «rettsopp- Papini bemerker at forfatte-
gjøn r,::e satt ut i livet her i 
landet i 1945 hadde man en riks
advokat som heter Arntzen. -
Hadde han hØtt de forbannel
ser som for oVer hans hode fra 
konsentrasjonsleirene i de fØr
ste år, så hadde han sikkert be
takket seg for vervet. Men det 
har senere sivet ut at han alli
kevel var bedre enn sitt rykte. 
Det fortelles -nå at han ville ha 

_ ~ _/,'· ...... .,.c ,_ ,':','_l-*"-O ~--,--t-~;,J._~,-,-j, 5'-,w~<':<';$'~"_~_~>'"\.<C 

tyskeraroeiderne, som arbemet 
på kanonstillinger, flyplasser og 
ammunisjonsfabrikker o.s.v. mn 
under <<landssvikoppgjØret», men 
det ville ikke a"lpartiet og Arnt
zen ble derfor entlediget, da 
nettopp disse arbeidere var a
partiets stemmekveg. «Nationen» 
ivret for å få også tyskerarbei
derne med under oppgjøret, men 
det ble likevel bare en spe røst 
som de ledende overhØrte. 

Og så kan enda folk tale om 
et rettferdig etterkrigsoppgjør. 
De mer fornuftige folk var jo 
klar overat idet bare var N~

gaardsvolds regjering SOm bur
de granskes. Men den smøg seg 
pent vekk uten engang å stå til 
rette for en riksrett. 

Litt om gal 
parkering 

TO:LA. 

Vi leser en melding fra «over 
there» om en uheldig herre, Mr. 
Carleton. West i Minneapolis, 
som stanset sin bil på en bro, 
dukket ned i Mississippiflodens 
grlllllSete vanne og reddet en 
druknende kvinne, fikk liv i hen
ne gjennom kunstig åndedrett og 
vendte tilbake til bileIl;~ hvor 
han fant at han var notert av 
politiet for ulovlig parkering. 

Vi er ikke ,overrasket over Mr. 
Wests ulykkelige skjebne. Da 
gamle Mor Norge ble tatt av 
virvlene og holdt på å drukne i 
Administrasjonsrådets mudder, 
var det vi i NS som måtte skaf

ren avartikkelen· øyensynlig 
er en ung og hØyt kultivert 
inder som uttry~ker sin h\5y
este forundring over å iaktta 
den fordummelseslJr0:~e,ss 

som foregår blant Vestens 
folk, og det i [,~tadig stigende 
grad og tempo. Den ange in
der mener ilt de nevnte folk 
et prisgItt en total fordmH
meIse. Selvsust har den un
ge begavede ~nder i lengere 
tid gr'1blet over årsakene til 
de urovekkende «fremsl>:ritb 
i retni,ng av fordummelse som 

han mener il ha iakttatt. og 
han samlAr tie viktigste i fpl
gende punkter: 

1. De illustrerte uk.eblad, 
som så godt som utelukkende 
befatter seg med monden€' 
skandalhistorier, med forbry
telser og utskeielser, og som 
legger stor vekt på å skaffe 
det nØdvendIge bildestoff til 
disse uhumske og lIloralned
bt:ytende historier. 

2. K;inoene bidrar til il for
rå og brutalis~re den store 
masse av middelstanden 'Og 
proletariatet ved å vise frem 
filmer som gj engir alskens 
gemenhet, fj ollethet, forloren 
sentimentalitet og falsk luk
sus. Filmen gir som regel et 
fullstendig forfalsket bilde a v 
livet og gjør tilskuerne mis
fornØyde og fordringsfulle. -
Gjennom synsinn trykkene 

hadde åpenbart gjemt seg bort 
for ikke å måttte ta noen unØdig 
risiko. Men det viste seg, at det 
hadde vært travelt opptatt med 
å skrive oss opp for ulovlig par
kering. 

fe henne pustm tilbake. Politiet :'! lro,nikus. 

fremkallerr kinoene en fare
truende synkverving og svek
ker tenkeevnen. 

3. den overhåndtagende in
teresse for sporten og sports
lige prestasjoner. Der legges 
åpenbart langt større vekt pa 
å utvikle fysikken enn de mo
ralske og åndeligeegenska
per. 

4. Et, Økende alkoholkonsum 
blant halvvoksne og unge 
men'nesker. 

5. De moderne danser og 
den primitive musikk til ville, 
halvville folkeslag som virker 
hjetnesløvende og svekkende 
på viljelivet. 

6. Radioen som oftest sen
dei.· ut l1msikk, og mest dår-
lig musikk, SOm fremkaller 
hos lyttern0 sykelig skrern- -
r~ende hjernespokelser som 
avholder dem fra virkelige 
studier, i '1editasjoh o~ etter
tanke og ~ivelse i å tenke rik
tig. 

Dette er altså noen av de 
punkter som den unge inder 
anfØrer som forklaring på 
den stigende fordummelse 
blant de folkeslag som fØr ble 
regnet'til dc'Iedehde Tverden. 

Auranandaer forbauset over 
at ikke flere er oppmerksom 
på dette illevarslend2 feno
men, og at. de ledende person
ligheter i den vestlige verden 
ikke foretar seg noe for å 
stanse fordummelsen. 

Her reiser den unge' inder 
et nytt og ikke mindre alvor
lig pro'blem, - muligens uten 
selv å være oppmerksom på 
det. Det skulle vel ikke forhol
de seg slek at de såkalte «le· 
dende personligheten> selv 
skulle ha vært med på å 
fremkalle fordummelsen el
ler selv muligens være sterkt 
smittet av den? De virkelig 
ledende personligheter ser det 
ut som om massemennesket 
og dets fordummende ledere 
frykter som pesten, det gjel
der om å få dem kverket på 
forskj ellig vis så raskt som 
mulig.Utvilsomt har den un
ge inder rørt ved en langt 
fremskreden «byld» i Vestens 
Sivilisasjon, - der høres sta
dig sterkere rop om mere 
åndssvakeforsorg, i enkelte 
tilfeller ogSå fra slike «leden
de personligheter» som selv 
visstnok trenger hårdt til å 
komme under behaIfdling. -
Men la oss ikke Jalle i den 
fristelse å gå over åsen for å 
finne land. 

p. p. 
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Stener SOlD taler A.v 
F.J.P.VEA.LE 

Etter hva Shakespeare for
teller i sitt fortryllende skue
spill «As You Like it», kunne 
man i Ardenner-skogen i for
dums tid finne «belæring i de 
rislende bekkene» (<<books. in 
the running brooks»), «vek
tig tale i stener» (<<sermons 
in stones» ) og «godt i alle 
ting». 

Skulle ved et mirakel Ar
denner-skogen bli opdaget i 
England i dag, kan man væ
re forvisset om at der straks 
ville bli satt. opp et ugjen
nomtrengelig piggtråd-gj er
de omkring den. På hvilken 
annen måte kunne man vel 
konservere denne' samling 
oppdiktede historier og mer-

"-
kelige legender som, den bri-
tiske Offentlighet er blItt inn
podet med av den engelske 
presse, behørig sekundert a,v 
den britiske regjering? 

Nord-Frankrike har i hvert 
fall i en henseende stor lik-

.' 
het med den Ardenner-skogen 
som Shakespeare beskrev i 
si tt skuespill. Det er et land 
som er oversådd med minnes
merker i sten, og den ting at 
Oelføpet ~a vLt krigsår' er b;
vart helt intakte er et velta
lende motbevis mot den mest 
solid etablerte og. alminnelig 
trudde propanga-myte av 
dem alle, - den myte nemlig 
at tyske armeer som rykket 
inn i Frankrike gj ennom den 
ugjennomtrengelige Magi
not-linje i 1940 besto av ville 
barbarer som fordrev tiden 
.med tØyleslØse ødeleggelser, 
når de da ikke var opptatt 
med å myrde franskmenn og 
voldta deres kvinner. 

Nedskriveren av disse' lin
jer foretok nylig en biltur 
gjennom Nord-Frankrike.
Jeg begynte turen ved D.ieppe 

. (ved Kanalkysten~' 'Og avslut
tet den ii8ltrassburg ved Rhi
nen. Langs hele ruten så jeg 
krigsminnesmerke,r. De første 
jeg fikk øye på var de som 
var reist til minne om Som
me-offensiven i 1916. De si
ste var minnesmerker om
kring Verdun. Disse var opp
fØrt til minne om «landsfor
rederen» , marsj al, Petains be
rømte forsvar av denne fest
ning i det samme minnever
dige år. 

En feriereisende som drar 
avst,ed langs denne ruten med 
hodet proppet full av histo
rier 'Om tysk ødelegge,lsesma-. 
ni vil bli hØylig forbauset 

over å finne det veldige bri
tiske krigsmonument på top
pen av Thiepval-høyden full
stendig ubeskadiget. Det sam
me er tilfelle med det kana
diske krigsminnesmerket, på 
VimyhØyden lenger nord. -
Hele dette område er tett be
satt med krigsminnesmerker 
og med krigskirkegårder, hvor 
de soldater som falt under 
den store Somme-offensiv har 
funnet den siste hvile. SkjØnt 
dette område befant seg un
der tYSk Okkupasjon helt fra 
1940 til 1945, er der ikke det 
ringeste spor av beskadigelse 
eller ødeleggelse å oppdage. 

Nøyaktig den samme histo
rie forteller krigsmonumente
ne langs elven Aisne og rundt 
byen Reims. Det store monu
ment over Basker-divisjonen 
i nærheten av Craonne og 
minnesmerket over dem som 
falt under kampene om Hur
tebise-farmen viser heller 
ikke noen merker etter be
skadigelse. Bare Artilleri
monumentet i den vestlige 

tegneIsen av våpenstillstan
den i Compiegne 1918. Den 
lyder som kj ent slik i over
settel~e: «Her knustes den 
11. november 1918 det tyske 
keiserdømmes forbryterske 
ærgjerrighet, beseiret av de 
frie nasj oner som det ville 
gjøre til slaver». 

I fire lange år var minne
st,einer med liknende inskrip
sjoner et daglig skue far 
mange soldater, som neppe 
kunne unngå å bli grepet a v 
bitre følelser ved leisningen. 
Hvor sterk må ikke trangen 
være til å skaffe seg utløs
ning for slike fØlelser etter 
at en kamerat var blitt skutt 
fra bakhold aven eller an
nen snikskytter tilhørende 
den franske motstandsbeve
gelse eller etter å ha mottatt 
beskj ed om at hele familien 
i Tyskland var blitt feid vekk 
under et hensynlØst bombe
angrep. 

Men hvor sterk en slik 
trang enn ofte må ha vært 

utkant av Chemin des Dames til å sprenge i luften et eller 
har fått et rundaktig inn- annet monument med en 

~_.~ se .. ,ut ... i.ØW~.~c- ~~r.!~~;,~",::kti~ !.!l1;;:,,_~if,~~: 
det kunne være gj ort med en :m:eren'Cfe ms1{tlPsJ on, så Viser 

ostekniv. Uten tvil skriver 
skaden seg fra en grana teks
plosjon under de hårde kam
per som fant sted her i 1940. 
I nærheten finnes en god del 
tyske kirkegårder, og jeg an-
tar at noe slikt som 3000 ty-
skere ligger begravet her. -
Korsene på gravene var da
tert mellom den 6. og 10. 
juni, - de fleste av dem 9. 
juni. 

Til slutt kan nevnes at det 
praktfulle ossuarium i nær
heten av fort Douaumont og 
de andre krigsminnesmerker i 
og omkring Verdun viser seg 
å være heIt ubeskadiget. 

Det er bemerkelsesverdig at 
ossuariet ved Verdun og de 
store krigsminnesmerker på 
Tiepval- og Vimy-hØydene 
har unnJgåltt! thskadigelse, 
men langt merkeligere er det, 
at dp små krigsmonumenter i 
de omliggende større og '1!in
dre byer også er helt ubeska
diget. Mange av dem har ba
re denne enkle og verdige in
skripsjon: «Pour la Patrie 
1911-1918», men en god del 
av dem er også forsynt med 
fornærmelige e.g lØgnaktige 
inskripsj on er i likhet med 
den som finnes på monumen
tet i forbindelse med under-

disse intakte krigsminnesmer-
ker at de tYSke soldaters di
siplin og selvbeherskelse var 
sterkere enn denne forståeli
ge trang, og det endog på det 
tidspunkt da nederlagets 
skygge holdt på-å senke seg 
over dem. 

Ja, det er i sannhet et 
bemerkelsesverdig faktum 
ap de krigsmonumenter 
som ble reist til minne om 
de falne på seierherrnenes 
side i den fØrste verdens
krig, nu står der som min
nesmerker over disiplinen 
og den soldatmessige opp
treden hos de beseirede i 
den almen verdenskrig. -

Det er dessverre for tiden 
ikke mulig å sammenligne 
den Skjebne som de franske 
krigsminnesmerker fra den 
først,e verdenskrig har vært 
utsatt for i årene 1940-45 
med skjebnen til de tyske 
krigsmonumenter i årene et
ter 1945. Mange av disse ty
ske minnesmerker er uten 
tvil blitt ødelagt under krigen 
som fØlge av den hensynsløse 
bombing. Men hva er så 
skjedd med de andre, de som 
ble stående? Personlig kan 
jeg bare omtale den skjebne 
som rammet ett av disse 

minnesmerker, nemlig monu
mentet over keiser Wilhelm 
ved Deutsche Ecke i Coblenz. 
Den flotte rytterstatuen er 
forsvunnet fra dette monu
mentet, og der fins ikke noe 
merke på stenfundamentet, 
som gj Ør det sannsynlig at 
rytterstatuen er blitt feid 
vekk aven bombe eller en 
granat. 

En reise gjennom det ok
kuperte Tyskland for å un
dersøke saken ville sikkert gi 
opplysende resultater. Man 
får bare håpe at en slik un
dersØkelse ville vise at de 
seirende tropp'er som, rykket 
inn i Tyskland i 1945 la for 
da'gen den samme strålende 
disiplin og selvbeherskelse 
som de seirende tyske tropper 
viste da de rykket inn i 

,Frankrike i 1940. 
I den av russerne besatte 

sone av Tyskland ble ikke ba
re hvert eneste monument 
som hadde med krig å gj Øre 
Ødel,gt, men nye krigsmonu
menter ble reist på de besei
redes jord til forherligelse av 
russernes militære triumfer. 

~eg beklager å måtte inn
rØmme det, men i hvert fan 
i ett tilfelle har englender
ne dessverre fulgt dette ny
motens og lite tiltalende eks-

Hr. Veale .foretok i sommer 
en flere ukers ferietur på 
kontinentet. Etter hjem
komsten sendte han oss 
denne interessante, artik
kel, som definitivt avliver 
i hvert fall en propagan
daløgn om de tyske «bar
bare!"». Det gje'lder de 
mange krigsminnesmerker 
i Nord-Frankrike, - de 
står der som fØr krigen -
fullstendig ubeskadiget. 

Mr. Veale uttaler håpet 
om at «barbarenes» mot
standere har lagt for da
gen den samme disiplin og 
solda tmessige opptreden 
når det gjelder de tyske 
krigsminnesmerker. 

Redaksjonen. 

empel. Fotografier som er 
Offentliggjort i britisk presse 
viser at der e'r blitt reist et 
minnesmerke på Luneburger
heden, et monument som skal 
holde erindringen om de ty
~ke forhandleres overgivelse 
ved like. 

Det er selvsagt ikke til å 
unngå at dette monument, en 
triumf f'OT den dårlige smak, 
i tidens fylde vil bli fjerne. -
Det er også uunngåelig at 
monumentet i fremtiden vil 
bli en kilde til ondartede 
gjenSidige beskyldninger og 
fiendskap. 

Tsjekkiske krigsforbrytere dømt 
av amerikansk domstol 

Sannheten om den "demokratiske" mo rd 

terror bekreftes av - demokrater! 
Vaelev Hrnecek var en god 

demokrat. FØlgelig ble han 
sjef for en lwnsentrasjons-. 
lpir, hvor tsjekkerne sperret 
inne wclettyskere og liv or 
sovjet-soldater fikk fri ad
gang til voldtekt på kvinner 
og småpiker. Menn, gamle og 
unge ble pisket til dØde i de
mokratiets navn, fordi de var 
tyskere. Det var strålende ti
det for demokratiet den gan
,gen da Tsj ekkoslovakia ble 
sadistenes paradis. 

For en tid siden falt det 
dom over Vaclav Hrnecek, 
som fikk 8 års fengsel ved en 
amerikansk domstol i Mun
chen. Han dømtes som krigs
forbryter e,tter «befrielsen», 
for forbrytelser mot menne
skeheten. I premissene he
ter det: Han var en av de le
dende bØdle'r i konsentra
sj onsleiren og lot arrangere 

<lffentlig pryling av masser 
av vergelØse mennesker. Han 
lot mennesker piskes i hj el. 

I 1949 ble han uvenner 
med det i 1948 opprettede 
kommunistregime og flyktet 
til Tysklat:J,d. Her ble han 
gjenkjent av noen av sine 
overlevende ofre og ble an
meldt og stillet for retten. 

Dommeren, j'nr. Goodman, 
motiverer dommen med fØl
gende uttalelse: 

« Do.-nstolen fordØmmer 
tsj ekkernes voldsdåd mot 
hj elpelØse tyske flyktninger 
og amier det ikke å væ~e unn
skyldning for Hrnecek at han 
handlet etter regjerir..gens 
ordre.» 

Det siste er bem~':"Kp.Ises·· 

.d:g fordi :-egjeringen S(J!il 

han fikk sin ordre fra ,al' en 
tsjekkiSk, fri, demokratisk re
gjering, 
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Fred i verden? 
Da ' Geneve-forhandlingene 

var slutt ble det uttalt av 
den indiske statssjef Nehru at 
nå var det ikke krigshand
linger i ,gang noe sted på jor
den. Og det er bemerkel.:Jes
verdig - for man må gå 
svært langt tilbake i histo
rien for å finne et tidsrom 
hvor våpnene hvilte over alt. 

Men hvor lenge varer den
ne tilstand? Man har grunn 
til å væte pessimistisk. Der 
skytes ned fly over kinesisk 
område. En liten 'portugisisk 
koloni på India-kysten er ' 
angrepet av indiske. politisol
,dater, og Portugal truer med 
vepnet aksjon. Det gjærer i 
Marokko, hvor tilstanden er 
meget prekær, og der snak
ker åpent om en ny «Indo
China»-krig i Tunis. Der fin
nes en rekke ulØste, inrorna
sj.onale, politiske problemer, 
som det er vanskelig å bli 
enige om. Korea er fremdeles 
et uløst problem. Indo-China 
er nå kommet i samme situa
sj on, <rg propagandakrigen er 
satt i gang og de seirende 
kommunister har allerede' er
klært at de viI «befri» resten 

Den si-ste 
Martha 

Den tapre kVinne, cand. 
teol. fru Martha S' t e i ns
v i k var en dv dem som al
deren og årene adler, hvilket 
jo dessverre ikke alltid er til
felle. Formedels PAULUS 
kunne liun ikke bli prest i 
Norge. Hennes mannlige kol
leger tillot det ikke under 
henvisning til ovennevnte, 
som visstnok skaI ha sagt at 
kvinner ikke bØr opplade sin 
røst i forsamlinger - altså en 

av landene. Østerrike blir 
stormaktene ikke enige om, 
Tyskland ligger der, klØvet i 
to og er midt inne i den kal
de krigen. U.S.A.s anstre'ngel
som for å samle «de vestori
enterte~ politisk og militært 
mislykkes stadig vekk, på 
tross aV' pengeinnsprØytnin
ger og våpenhjelp. Kommun
ismen går uavbrutt fremover 
med hensyn til landevinnin
ger. 

Fred i verden? 

A.OLESEN ~ 

7-800 DEMiONTERTE 
FABRIKKER 

Hvor store verdier det på 
denne måten sleptes bort fra 
vest-Tyskland kan neppe si-~ 

es, da beregningsmetodene 
for disse reparasj onsytelser 
er meget forSkjellige og util
:(A,rlatelige. IfØlge et av den 
amerikanske militærregj e
ring 1948 offentliggjort opp
gjør skulle der, når verdien 
fra 1938 ble tatt som grunn
lag for beregningen, være 
blitt bort,transportert 

fra den æmerikanske sone 
187 fabrikker til en verdi 
av 212 millioner Rm. 
fra den engelske sOlle 496 
fabrikker til en verdi av 
600-"'00 millioner Rl\1 og 
fra den franske sone 84 
fabrikker til en verdi av 

150-200 millioner RM. 
Alt i alt altså verdier til 1 

mllliard førkrigsmark. Men 

~ 
reisningen av de samme in
dus1irier ville under de for
andrede prisforhold selvføl
gelig bli betydelig hØyere. -
Senator Harmssen i Bremen 
nevnte likeledes vesentlig 
høyere tall, idet han kom til 
det resultat at der omregnet 
etter prisforholdene i 1938 
var blitt demontert og bort
ført maskiner og anlegg til 
et beløp på ca. 7,8 milliarder 
R1\It, nemlig 

fra den russiske sone for 
1,6 milliarder RM, 
fra den franske sone for 
1,2 milliarder RM, 
fra den bisonale sone for' 
3,5mllliarder RM, 
fra Berlin for 1,5 milliar
der RM. 

AiMElRIKA MATTE SELV 
BETALE 

ØDELEGGELSENE 
Amerikanerne ble først klar 

tyslO::l':rne selv beregner i dette over at det var dem selV' som 
tiIfel~E' vercUen til 1,8 milli ar- her i siste' instans ville kom
der RM, og prise:t;l for gjen- me til å bære omkostninge-

FOLK og LAND 
i. L. J 

... .;: .~. 

advarsel -til 
Steinsvi·k 

slags kjønnsbestemt konven
tikkelplakat. 

Men til det siste brente den 
hellige lue i denne be:t;nerkel
sesverdige saga-kvinne - en 
ild som ikke alltid preger de 
autoriserte forkynnere. Hen
nes liv fikk en stor stigning i 
de siste leveår. Hun slo et svi
ende Slag - på lang sikt -
mot terroren og overgrepene : 
det såkalte rettsoppgjør. I dis
se fru Steinsviks «Frimodige 
ytringer» lette Riksadvokaten 
med sine håndgangne, hvor
av noen gikk over til fruens 
urokkelige standpunkt - let
te med mer lykt enn lys. Han 
fant ingentin,g å aksjonere 
Martha Steinsvik for. I Norges 
rettshistorie vil hennes navn 
bli husket. Hun beSatt en 
visstnok unorsk egmmkap: 
Evnen til å få betydelige men
nesker til å bli I trofaste med
arbeidere for sakens skyld. 

Det er ganske symptomatisk 
at en uavhengig kulturperson
lighet som Universitetets rek
tor, prof. dr. Frede C a s t-

ber g nåhar tatt gpp tråden 
fra sine avhandlinger om fol
keretten under Okkupasjonen, 
- og etter sin åndelige biset
telse av biskop Berggrav nå 
retter et drepende' Slag mot 
den fOlkerettsstridige sivile 
kriminalitet og undergrunns. 
metoder, som Ola, Nordmann 
er blitt innbilt hadde noe med 
krigfØring å gjøre. 

Vi leser i 50-årsboken for 
studentene fra 1894, Chr. 
Schibsteds trykkeri, 1916, si
de 133: 

Marta Steinsvik fikk en rek
ke truselsbrev, hvorav hun 
hitsetter det fornemste: «Na
zisvina skal ha sin velfortjen
te straff.» 

«Hvis du ikke holder opp vil 
det neste bli en virkelig lik
kiste.» 

«Merk Dem at dette er vår 
siste ad .... arsel. Vi i Hj emme
fronten har likvidert mer pro
minente personer enn nem. 
Siste advarsel fra Hjemme
fronten.~ 

Men om dette stammet fra 
den akt! ve del a v Hj emme
fronten som -- millam anna 
- myrdet og stjal - og som 
etter avisreferater å dømme 
- advokat Knut B lom i 
OsV'ald-saken - Ønsket vel-

"":;":"":~"""_'"'4I'~~~"'';'J"~K~-~~,. '-~"",;;::<_.-' _,~" .• ".;;"...;.._"'-:"",,: .~-"'",.. ..... ,.'< .• ,:::, ..,i·-:: :;,- . ~, 

ne. For det viste seg hurtig 
at den betingelsesløse kapitu
lasj on og den totale seier be,. 
byrdet Amerika med det 
samme ansvar overfor Tysk-' 
land som en arving måtte 
påta seg etter en star arv. -
A~'~erikanerne måtte betale 
regninr;ene som str!~n:m('t 

inn, m~ltte selv i største ut
streknil'hg sørge for deli ty
ske fulke eksistens og så seg 
derfor nØdsaget til å s:;anse 
den unde'r 'Morgenthau-pla
nens innflytelse innledede de
stl"'.lktive politikk, hvis de 
ikke selv ville lide et finan
sielt sammenbrudd. Det var 
derfor bare en logiSk konse
kvens av demontasjens me
ningsløhet at motbevegelsen 

sattes i gang, som siden ble 
utgangspunktet ror den Øko
nomiske 'gj enreisning som 
preger Vest-Tysklands utvik
ling i de senere år. I den re-

viderte industriplan fra 1947 

gikk man ennu ut fra at en 

t.ysk eksport på i alt 2 milli

arder·DM om året ville være 
tilstrekkelig til å dekke Vest
Tysklands importbehov av 
le~etsmidler. KunstgjØd
ning og råstoffer. Denne tan
ke om en rigorøs begrensing 
av Vest-Tysklands produk-

sjonskapasitet måtte opgis, 
og langt om lenge har man 
innsett at særlig begrensnin
gen av stålproduksj open måt
te gjøre det umUlig for Vest
Tyskland å yte sitt bidrag til 
Vest-Europas gjenreisning og 
forsvar. 

LElGALISEm.TE UTTRYKK 
FOR PLYNDRINGER 

Det el' på sin plass i denne 
sammenheng å nevne at 
F,re,da Utley i særlig grad 
retter sin kritikk mot de så
kalte «multilateral deliveri-. 
es~, hvorved der tenkes på de 
fra engelsk side foretatte 
borttransporteringer av sær
lig- verdifulle og som aftest 
absolutt uerstattelige spesial
maskiner fra Tyskland til 
England, og på de såkalte 
«prelements~, hvorved' det 
dreiet seg om tilsvarende for
anstaltninger fra fransk side. 
Med hensyn hertil ble der 
ikke avlagt regnskap overfor 
den, internasjonale ,repara
sjonsmyndighet (IARA) i 
Bryssel, og forfatterinnen be
merker hertil at det herved 
riktig sagt kun dreide seg om 
degaliserte uttrykk for det 
man ellers betegnet som plyn
dringer, når det foregikk i 

For en tid siden greide virke-, 
lig representant og folkeskole'læ-· 
rer Fredriksfryd å slå nasjonal
forsamlingm med skrekk i to he
le klokketimer. Han lekset opp, 
alle de feil han hadde funnet i, 
den geografien som vanligvis bru
kes i barneskolen, og som på be
hørig måte av departeInennet er' 
godkjent. Hele 217 feil hadde· 
han funnet ved fØrstegrovret
ting. Særlig dvelte, ,han ved at 
jernbanelinjen' utenom Dovre og' 
Ha:rpefoss ikke var inntegnet på 
et kart. 

A, hvor han var lærer, å, hvor' 
han svingte pekestokken! 

Kirkeministeren, professoren" 
fØlte seg rammet SOm en skok-' 
gutt grepet i fusk. Han lovet. 
straks å rydde opp i dette feile
nes villniss. Ja, hvem skjelver' 
ikke når lærerens retteblyant eT' 

i virksomhet? 
Men hva Fredriksfryd ikke 

nevnte var lærebØkene i historie, 

kommen tilbake under ell ny' 
Okkupasjon - se det vites: 
ikke ... 

Alexander:(.,ange. 

fiendeland. Herved ramme~ 

des en del tYSke industrier, 

som ellers ikke stod oppført 

på demontasjelisten. 

Freda Utley forteller mangt 
og meget, som fra tysk side 
satte inn mot demontasjens. 
vanvidd. Hun besøkte bl. a. 
Hoerder-Verket, hVOT 'verkets 
egne arbeidere forsøkte ved 
hjelp av sperringer å ,for
hindre demontasj e-arbeidere 
i å nå inn på verkets område_ 
De møtte opp med plakater. 
på hvilke der stod: «Hendelle 
vekk! Dere frat~r 8900 arbei
dere med familier sitt under
hold»; «Marshall-plan: 
Gjenreisning eller ødeleggel
se?» - «La oss arbeide! Vi 
vil hjelp'e til med Europas 
gjenreisning». . Således ar
beiderne. Og således talte he
le det tyske folk. For hvorle
des skulle det vinne tillit til 
en ny verden&OTden, når det 
ikke bestod større forskjell 
mellom nasj onalsosialistenes 
hårde regime og de vestlige 
militæ.rregjeringers styre. -
Dr. Helmut Becker, en sønn 
av den internasjonalt kjente 
pedagog og, prøyssiske kul
turiminister fra fØr 1933, sa 
hertil det fornØdne i Nurn
berg, idet, han erklærte: 
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R. Gjessing 
Urmaker 

Drammen 
Tlf. 2501 

Victoria 

Gjesteheim 
Strandgt. 41 

Telefon 497 - Egersund 

Reiseskrivemaskiner 

Optima Plana kr. ':185.-
Optima Elite »515.-
Rheinmetall »585.-

Avbetaling om ønskes. 

SVEHHE JACOBSEN 
nseng. 

Trøndelag 
Jeg sØker forbindelse med 

produsenter av alle slags bær 
og 'grønn(saker. '-Prima va,re 

må der garanteres. 

Arill Tobiassen, 
Stokmarknes. 

«Når militærregjerin
gens oppfatning av de
mokrati ennu vil kunne 
hevde seg i lengere tid, vil 
der i Tyskland ikke være 
noen sjangse for demo
krati i de neste hundre 
år.» 

DE ALLIERTE BEISETTEL
SESMYNDIGHEJTER r TYSK
LAND SATTE) SEG UTOVER 

ALLE DEMOKRATISKE 
RETTSREGIÆlR 

Det' er bittert alvor som 
ståJr bak Freda "Utleys ord, 
når hun i sin behandling av 
grunnprinsippene i Niirn
berg-prosessen gjør rede for 
hvorledes de allierte militær
myndigheter i sitt oppgjør 
med Tysklands fØrende menn 
under krigen radikalt satte 
seg ut over alle' demokrati
ske ~rettsregler og i stedet her
for håndhevet d,en mest hen
synslØse og i sine konsekven
ser mest forferdende rettsvil
kårlighet. Med hensyn hertil 
pointerer hun «at det vest
tyske folk enn u fire år etter 
krigens opphØr er rettsløse, 
uten borgerlige eller politiske 
rettigheter og uten den sik
kerhet som er gitt i en ved 
klare lovbestemmelser grunn-

Til 
kommisjonærene 
Kommisjonærene bes sende 

oppgjør omgående iflg. til

stilIede notaer. Spar vår eks

pedisjon for ekstra-arbeide 

med purringer. 

-, 
Gj Ør 

FOLK OG LAND 
-den frie og uavhengige 

avisen - kjent blant ven

ner og bekjente. 

Anmod dem om å abonne

re eller å kjØpe den i lØs, 

salg. 

Motto: 
Fornøyd eller pengene ~lbake 

Pent olj emaleri i vakker 
ramme, motiv Jesus av Na
zaret, størr. ca. 30 x 40 cm. 
Sendes pr. post for kr. 50.~ 
i forskudd eUer oppkrav. 
Hurtig levering. 

Atelier Alf Holger, 
<Skippergt. 10 r, Sandefjord. 

festet retts- og domspraksis. 
Derved påberoper hun seg bl. 
a. en tysk sakførers ord, som 
i Niirnberg under krigs for
bryterprosessen overfor hen
ne e'rklærte: 

«Vi har kun ombyttet ett 
diktatur med et annet. Et
ter 12 års rettslØshet under 
Hitler fulgte fire års mi
litærregjering, under hvil
ken der utstedt es tilsva
rende forordninger, og 
rettferdighet ble oss nek
tet.» 

Måtte så de materielle om
kostninger ved besettelsespo
litikken ha vært nokså store, 
tusen ganger verre var det 
moralske og politiske neder
lag, som knyttet seg til den
ne politikk. 

r V-est-Tyskland gjaldt alt
så etter kapitulasjonen ikke 
mere noen lov, som hadde sitt 
grunnlag i demokratisk, -el
lerOIDI man vil, i hevdvunnen 
vesteuropeisk rettsmoral. Der 
gjaldt kun seierherrenes vil
je til å forsere rettsforfØlg
ningen og å utmåle straffe
ne etter deres eget beho'\" til 
å ta hevn. Her innfØrtes som 
fØlge herav ikke bare lover 
med tilbakevirkende kraft, 
men bestemtes ytterligere at 

FOLK- og ,LAND 

det. gjør derimot Scharffenberg i 
MorgEnbladet. En mann ved 
navn Tormod Knut80n har gitt 
ut en lærebok i hisoorie for bar
neskolen. Departementet har 
,godkjent den til bruk så sent som 
30. oktober 1950. 

Om 9. april 1940 heter det: 

Det store, forferdelige røverfolket 
hadde i svarte natta overfalt 
landet vårt. - - Tyskerne var 
herrer i landet og for fram som 
de verste udyr. Videre kan man
nen fortelle at tyskerne gjorde 
Quisling til statsminister, og et
ter avskjedigelsen av Administra-

Moderne 

hele verden 

litteratur fra 

på tysk, 
i utsøkt utstyr, og musikk på «longplaying»-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 A/S, ~ådhusgt. 8, v. 306, Oslo. Bankgiro nr. 
722 Bj179. Postgiro nr. 16555. 

KUNNGJØRING 
Aagot With Fischers Fond til NØdlidende forhenværen

de 'medlemmer av Nasjonal Samling har en d,eI midler til 
disposisj on. Fortrinsrett til fondet har kvinner som p. 
g. a. sykdom ikke kan ernære seg selv, og/eller deres barn. 

søkere henvender seg skriftlig til underskrevne. 
Med ,søknaden legges ved ligningsattest og eventuell
lflgeattes~. Oppgi om mulig referanser. 

Lesere av dette blad som kjenner virkelig nØdlidende 
forhenværende NS-medlemmer, bes gjøre vedkommende 
oppmerksom på denne kunngjøring" eller selv melde fra 
til underskrevne. 

O.r.sakfØrer Solveig iS,tang 
Bentsebrugt. 16 c. Oslo, tlf. 31 96 26. 

disse love'r bare kunne finne 

anvendelse overfor den besei-
-' 

rede nasjon. Altså il,ke oV'er

for dem, der som den seiren
de part satte seg til doms 
over de beseirede, selv om 
de var åpenlyst at blegge 
parter på samme måte had
de gjort seg skyldige i hand
linger som måtte betegnes 
som krigsforbrytelser. En tysk 
forsvarer stilte 
berlg-p'rosesse~ 

i Niirn

~sm~-

let om hvordan det var mulig 
at tyske mili1lærmyndighe
ters foranstaltninger i Polen 
og Russland, som f. eks. kO'll
fiskasjon av privateiendom, 
ultntvtte'lse av sivilister og 

krigsfanger som tvangsarbei
dere, utsultning av befolk
ningen o.s.v., kunne betegnes 
som i strid med folkeretten, 
når dog den amerikanske, en
gelske, franske og russiske 
militærregjering handlet på 
n,Øyaktig sa:mme måte. 

Svare,t herpå var: De :alli
erte makter er ikke underka
stet Haager-konvensjonen og 
landkrigsordningens bestem
meIser. Og hvorfor? «(Fordi 
landkrigsordningens regler 
kun kan gjelde foren krig
fØrende makts opptreden in
nenfor et besatt område, så 

lenge den ennw råder over en 
arme som forsøker ai ~tte 
s~ opp mot landets ;ganne 
styre, men ikke når det ikke 
mere fØ,res krig, når det ikke 

mer står noen hær i felten, 
og når, som nu med hen
syn til Tyskland, under
kastelse er skj edd på grunn 
lag av erobring. Det oldro
merske prinsipp «V.ae victis», 
(Ve de beseirede!) stod altså 
atter ved makt. Den som sei
rer kunne heretter ikke føle 
seg bundet til folkerettens 
bestemmelser, ei heller de al
lierte makter, som jo ellers 
til stadighet hadde foregitt at 
deres hØye'ste mål var å kjem
pe for demokratiets seier. ----' 
Niirnberg-dommenes logikk 
munner således ut i at tysker
ne il>"ke skulle straffes fordi 
de hadde gjort ssg skyldig- i 

krigsforbrytelser, .men fordi 
de hadde tapt krigen. 

OgSå denne grunntanke er 
klart formulert i en av de 
amerjkanske dommeres kjen
neIse". idet der bl. a. sies: 

«V.i dannt-l" hel" et tribu
nal, hvis !abso!utte full
makt og domsmyndighet 
beror på de fire besettel
sesmyndigheters vilje og 
makt ... I de punkter, med 

1 

sJonsrAdet ble «Quisling på nytt 
lag statsminister med ei regje
ring av norske laridsforrædere, 
og de ble stående til verdenskri
gen var slutt. De var bare nikke
dukker for tyslrerne og var van
vørt og hata av alle gode nord
menn». 

Historieskriving er ikke en 
opphoping av skjellsord, det er 
arbeid for menn som er kommet 
frem til tankens klarhet og sin
nets ro. Til å peke på feilene i et 
kart er retteblyant og taleduge
lighet fullt tilstrekkelig. Til et an
grep på den historiske fremstil
ling av krlgs- og okkupasjonsti
den kreves det mannsmot og di
mensjoner. 

A.D. 

En interalliert jeep patruljerte 
i Wiens gater. I jeepen satt en 
amerikaner, en engelskmann, en 
franskmann og en russer, Ivan. 
De tre allierte soldater moret seg 
med å fortelle hverandre vitser. 
Men Ivan lo ikke og ville ikke si 
n02. 

«Men Ivan, kan du ikke for
telle oss en eneste vits?» spurte 
amerikaneren. «Har du hØrt om 
den store Volga-Don-kanalep.?» 
spurte Ivan. «'Ja, det har jeg,» 
svarte amerikaneren, «men hva 
har den med vitser å gjøre?» -
«Kjære venn,» sa Ivan, «den ble 
bygd av folk som fortalte pOli
tiske vitser.» 

hensyn til hvilke det må 

antas at k()nt~ullrådslov 

f I nr. 10 går ut over de i fol

keretten fastlagte prinsip
pel', beror tribunalets au

torite·t naturligvis derpå 
at de land overfor hvilke 
Tyskland har kapitulert, 
betingelsesløst. eo ipso 
praktiserer sin «suverene 
lovgivende makt». 

Folkerettens, Harug- og 

Genf-konvensjonens bestem
melser hadde' ,altså tapt sin 
gyldighet i det øyeblikk Tysk
land kapitulerte; dette ble 
konseI{vensen av de demokra
tiske staters seier! De allier
te vegret seg ved å respektere 
internasjonale rettsbestem
melser, fordi de satt inne med 
den «suverene» makt, og 
dessuten ved å rette seg et
ter amerikansk eller tysk 
rett, fordi de utledet deres 
makt fra en «internasjonal 
autoritet», d.v.s. fra besettel·
sesmaktenes maktfullkom
menhet overfor det beseirede 
tyske folk. Intet tradisjonelt 
rettssystem, hverken folke
retten eller tysk eller ameri
kansk eller angelsaksisk rett 
dannet heretter grunnlaget 
for den i Niirnberg prakti
serte domspraksis. 
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"KIRKEFRONTEN" ---- Sannheten 

skal frem 

om etterkrigsoppgjøret 
var etterlignet, forsøkte ved en pressemeddelelse av 8/10 53 

sUlet til «mine v,enner~ å føre offentligheten bak lyset ved å 
si, at det bare handlet seg om en enkelt fOlIglemmeise i en 
enkelt selvangivelse. Men han måtte jo den 10/11 1953 i en 
ny pressemeddelelse tilstå at han hadde lØyet i den fØrste 
meddelelse. Slik så denne «ypperstepresb foT den absolutte 
<:kristeligheb ut, og det 'var ikke fØrste gang han ble over
ført direkte usannhet. Tross dette fikk han i flere artikler i 
«VART LAND~ fastslått at h~n var «ekte malm tvers igjen
nem~, og en hovedtaler, Birger Jacobsen, Bergen, dristet seg 
til i en artikkel i «Morgenbladet» til å påstå «at Hallesby 
var den mest hØyreiste kristne personlighet i Norge i det si
ste århundre». Merkelig nok fikk attestutstederen, herr Ja
cobsen, en kort tid baketter Olavsordenen, uten at jeg vil 

gjentar fru Wiesener 
Fru Ragnhild Wieseners 

artikkel med ovenstående 
titel i Folk og Land nr. 21 
har' vakt stor interesse. og 
mange er de brever både" 
forfatteren og ø.vis::n har 
fått. 

I en samtale med den alltid 
like glødende fm Wiesener 
kommer det fram at hun 
fdmnc vil presisere sin me
ning om det politiske et
terkrigsoppgjør enn ytterli-
gEre. 

måtte dempes. Istedetfor ble 
opinionen pisket, opp ved 
stadige muntlige og skriftli
ge og filmede beretninger _ 
mel' og mindre pålitelige _ 
om alle de redsler nocdmenn 
hadde vært utsatt for. 

Folket ble gjenstand for 
en massesuggestion. Ikke noe 
kan vel være farligere når 
et oppgj Ør skal finne sted. 

insinuere at oTdensutdelingen hadde noen sammenheng Det kan naturli!gvis for
med attesten. stakkars Hallesby! Han falt fra sin selvopp- ståes at .folk var opphisset 

Dette burde våre jurister 
og andre forstått. 

Det hender at den som ar
beider mot «rettsoppgj øret» 
får det spydige spørsmål: De 
mener vel. at det ikke var 
nødvendig med noe opp
gjør? A nei - vi er nok alle 
enlg om at et oppigjør måtte 
til - men vel å merke et 

rettede pavestol med et voldsomt sjokk for sine, tilbedere, og 
I der synes ikke stor utsikt til at de igjen kan la avgudsbildet 
oppstå i sin tidligere glans. 

Bis k o P Ber g gra v er vel den mest ekvilibristiske po
litiske og religiØse linedanser i vår tid. JØdene har et ut
trykk: ({Mit all en Wassern gewaschen~ eller «Mit allen Sal

etter de 5 onde år og den 
fremstilling det hadde fått. 
Men helt ubegripelig er det 
at myndighetene og da sær
lig de' som skulle ha med 
opgjøret å gjøre', ikke' hadde 

ben, geOIt», og det kan man sikkert med god grunn bruke om sine begreper såpass i orden, 
ham. Han er ikke sen om å skifte standpunkt, om konjunk- at de forstod at opphisselsen 
turene går mot det første, og likeså ivrig som han forfekt.et 

rettsoppgjør SOm va r en 

det første, fordømmer han dem som inntok det første stand- . for seg hver enkelt og fette dem i bengalsk belysning i kraft 
punkt etter hans anvisning, når de politiSke konjunkt.urer av deres handlinger. 

bringer ut'\'iklingen inn på en annen bane, Det er vel få eller Men det kunne bli en lang bok om lØgn og bakvaskelser 
Ingen, som lenger kan ta hensyn til hans «standpunkter», og illojale handlinge'r med Berggravs patenterte «dobbelte 
for det er som å ville gripe en rØk med. neven. Men hans for- bUl1lu for sannheten _ en mild 'Omskrivning av lØgnen, 
dØmmeise over dem som i tillit til ham fulgte hans råd, kjen- som formodentug har vært det fornemste våpen i de geist-
ner ingen grenser, og han har i sin bo'k: «Folkedommen over . k f å å . . ~~ ~.j1.~iet 
NS» satt seg o~ «kiIkcfronten~ en SJQun.støttQ •. -lms"~,, .. ,.~ig~it:e~r;e~Jr~~~~~!fc;l;et~K.·l::;;~~;~1~;;;=~< 
gjennom århundrer kan be'vise hvordan, en lettbent geistlig ter: «Krigens lov har fØrst ,og fremst bruk for lØgnen», og 

- selv som kirkens primas - ærgjerrig over alle grenser, det synes som om lian har vært en altfor lærevillig elev 
kan skeie ut ogSå som politiker, når det gjelder å be'rge sitt heri, og hva skal man da kunne forlange noe bedre av hans 
eget jeg. Men så har det jo lykkes ham å få sin biskopkåpe underordnede og den som er ført i hans ledebånd? 
full av ordener, men sin æl'e plettet som falskt vitne etter Hvis man nå hadde sett tegn til anger og bot hos disse 
edelig prov i lagmannsretten av· direktør Bernh. G, Lund. folk så kunne det ikke ha vært. mere å skrive om, før man 
Berg;gl'av erjo blottstilletså mange ganger at det neppe in- fikk' se angerens utslag. Men Berggravs etterfØlger som kir-
teresserer ham lenger hva man enn d:O'kumenterer om ham. kens primas, bis k o p IS'm. e m o, sa i sin tiltredelsespreken 
Prost A. H. Hedem har i sin brosjyre: «Kongens linje. Kir- i Oslo Domkirke, at BerggraV! var umistelig som livsovervåker 
kens konto. Rettens status~ bl. a. om Berggrav på side 12: og livsinspirator», og da vet man jO' at den samme ånd rrem-

«Berggrav var hovedvitne i rettssak mot. en prest. deles hersker i Statskirken som arv fra «kirkefront.en». 
Denne henviste til at biskopen ved sin Nordmarkstur 
selv var gått fienden til hånde. Bisko:pen forlangte 
dellne nazistis.ke lØgn» påtalt ifØlge Aftenposten 14. 
februar 1947. Biskopens egen beretning i Dlik. viser 
imidlertid at Iø'gnen i tilfelle må være på Berggravs 
side,og at han derfor tør antas å were kommet i mis
lig fo),"hold.til.sitt vitneansvar. ~ 

Videre heter det lenger nede: 
«Dette var annen gang biskop Berggrav tør antas å 

ha gjort seg fortjent til betegnelsen landssviker. Tar 
en Så· med at han den 17. juni 1940 bØr antas å ha, 
gjort seg skyldig i drottsvik og hØysvik, har denne 
mann neppe hatt grunn til etter frigjøringen å spille 
fariseerens rolle. Dessverre var han ikke stor nok til 
å spille tollerens. Men bort !ra sine gjerninger kan han 
ikke komme og kirken tør derfor stå overfor dllt pro
blem å ha :n edsbryter. sittende på sin f'remste bispe
stol. ' 

Hedems brosjyre er utgitt i februar 1950, men Berggrav 
har hverken turdet benekte den, ta. til gjengæle eller søkt 

den mortifisert, , 
Bis k o:p F j eli b u tenker vel med sorg og .:culse pa 

sin velsignelse av SIGD og HAMMER-fanen 30~6 40 P~ hØY
altteret i NIDAROSDOMEN, selv om han i Sltt p r l'V a t
l i v tar lite hensyn til sin hØye Qispestilling. 

* 
Slik kunne' man ta for.grunnsfigurene i «kirkefronten~ 

* 
Prost Hedem sier på side 19/20: «Etter frigjøringen svik

tet bispene dem som hadde fulgt deres rettledning, ja gikk 
endog til angrep på dem. Etatsjefene svikter altså sitt ord 
og sin underskrift. Bispene viste seg derved å være leie../ 
svenner; ja, ynkeligere enn BIBELENS leiesvenn. ~enne 

rømte nok bort fra fårene, men gikk ikke til angrep pa dem. 
, * 

Etter det anfØrte, som kunne suppleres med hundrer av 
eksempler, tror jeg at. «kirkefronten» - en bandittf~ont? -
er bevist. ' 

Der er nesten ikke den Skjendighet, som nevnes kan, som 
ikke alene er begått, men begått i H.A:NiSI navn, som ikke 1 

visste av synd, og mens de altså svelget i bandittstreker, 
(Bonnevie-Svendsen) «suspendert.e de 10 GU1!'S BUD» (<<v~rt 
Land~) gjorde innbrudd, fordelte tyvegods og brukte rru~
lioner av sabotasjepenger (Hygeni} «var medviter, kanskJe 
anstiftere av likvidasjoner (snikmord) og «tok GUDS sam
~kke til vitne p'å dette~ (flere prester) og etter «freden» 
godkjente «likvidasjonene'~. I Stortin;gets U.K~ (Hallesby) 
så lØY de seg frem fra tid til annen og beskyldte andre for 
det (Berggrav) og hisset. til dØd og dom over motparten o.s.v. 

MIN KON:KLUSJQN: 
Overskriften er bevist. 

Karl Seeland. 

re t ~s s ta t ver<Hg 
et oppgj Ør l!led de skyldige 
i o gut e n for N S - i og 
utenfor Norge - et oppgjør 
hVGT de skyldige ble dØmt, 
gj erne strengt, men rettfer
dig og etter norsk lov. Og 

så burde de som i k k e had
de forbrutt seg gåt.t fri. 

Hvis dette var gjort ville 
de mange nordmenns for
forferdelige 1idelser og de 

store Økonomiske tap vært 
unngått, Og NGTge hadde 
stått oppreist blant kultur
statene. 

Når alt kommer til alt, ~å 
har de som har arrangert 
«reLtsoppgjøret» og de som 
beredvillig - har støttet dem, 
gjort sitt land og folk den 
største skade. .. 

Særtrykk av artikkelen i:an 
rekvireres i Folk og Lands eks
pedisjon, Kiel'chowsgt. 5, Oslo. 
Vi sender den gratis, men ber 
om at portoen dekkes. 
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