
Ma~ skal ej I?:se fc!' at 
sluge, 

men for at se hvad man 
kan bruge. 

Henrik Ibsen. 

Nr. 10 - 5. årg. 

OG 
:'k-~~" 

Lørdag 10. Mars 1956 
/ 

Løssalg 50 øre 

Et tilfelle som er godt, 
det regnes for forsyn, 
men et tilfelle som er 

vondt, det er skjæbne. 
Knut Hamsun. 

Den svenske betenkningen nærmere klarlagt på Hamar -møtet 
EivindBIehrs foredrag 

. '> 

Det er hyggelig nu .endelig sagt vært utsatt for en ren 
å kunn~ legge frem resulta- kanonade a v spØrsmål. La 
tet av den langvarige, sam- det være en trøst, at om vi 
v.ittighetsfulle gran.skning av kommer sen.t, så kommer vi i 
den \ samfunnSlUilykke, som godt. De svenske rettslærde' 
pynter :reg med navnet,«retts- har .bll'ukt 'tid, men så er og
oppgjøret». Vi som har hatt s~ deres konklusjoner I un
med dette å gjøre, har selv- derbygget med. grundig 

Fra detvellyk
kede lands

møte 28.2 -56 
JONAS LIE-ORD 
med ny aktualitet: 

Det er j landets hjerte 
med MjØsens blanke speil 
den fagre foZketanke har 
heist de hvite seil. 

* 
DIRIGENT: 
Bonde Anders Haf SkjOld, Lier. 

kjennskap både til fakta og 
til rettsp~sippene. Disse 
rettslærde har deu;\ iltørste 
ltnseelse både i. og' utenfor 
Sverige, De har sine inter
nasjonale navn og anseelse å 
opprettholde .. 

Foi:edragsholderen rede
gjorde for årsaken til at ut
redningen også omhandler en 
del justisofre av svensk na
sjonalitet (hvilket har hatt 
til fØlge en oppsiktsvekkende 
henvendelse til det svenske 
utenriksdepartement.) Der
med gikk han over til . av
h:andlingens prinsipielle del, 
hvor man fortløpende møter 

DELTAGERE: Over 70 utsendin- disse grunnleggende spØrs
ger fra det hele land, repre- mål som Institutet behandler: 
senterende alle yrker. 

Notabene: En del rakk ikke 
fram på grunn av snøhindrin-
ger og rasfare. 

FASITT 1: Aldri har et lands
møte vært avviklet med større 
preSisjon. 

FASITT 2: Aldri \ har ~t lands
møte etter krigen hatt mere 
å gi Sline riledlemmer og tid
ligere NS. 

HEDERSGJEST 1: Bonde Erling 
Bjørnson, Aulestad, 88 år, 

Var «oppgjøret» 
rettslig? 

folke~ 

Var det grunnlovsstridig? 
Var det i strid med men
neskerettighetserklærin
gen.? 
Stred det mot re~ts-statIi
ge grunnsetninger, prin
sipper son..: er op'pstillet 
som grunnlag for Vestens 
kultur? 
Over alt kommer Institu
tets ubetin.gede svar: Ja, 

Får vi tvangsauksjoner De snm ikke 
fikk -oppleve 

,/' 

I 

på løpende 
bånd? 

IlveuJ møter? 
~'II b? :,c veul. yr , 

• • oppreisningen 
Kaptein Hroar Hovden. 
Våre falne frontkjempere 
VidkUill Quisling 

I og med de nye direktiver, Knut Hamsun 

som vi fikk høre om i Stor- Professor Jon ISlkeie (ikke NS) 
l tinget 28. februar, direktiver Marta Steinsvik (ikke NS), 

I for en såkalt effektiv inn-
drivning 'av «utestående fol'

dringe1r» på tidligere NS (inll-

draging og erstatning), må en 
regne med atl denne nye på
gang vil bli fulgt med tvangs
auksjonsvarsler i ,øst og vest. 
Man kan nok spØrre sleg selv 

iillyndigheter.:e vent,er 
aven slik akSjon. 
fins vel ikke en mann 

Oslo 
Minister Fredrik Prydz 
Ministe,r Ra.gnar Sk!ancke 
Minister Gudbrand Lunde 
Fru minister Lunde 
Bonde Petter Lund, Vik, 

Rognan 
OrdfØrer, bonde Grunne , 

Oliddi, Holt i Aust:-Agder 
(ikke NS) 

L:andbruksskolebestyrer 
med respekt for seg selv som ISøren Øverland, Telemark 
kan finne på å by på en auk- Veterinærdirektør Steinar 
sj on over ,en rammet NS-Ifa-
milie. For ø,vrig' må det v'el 

Klevar, Oslo 
Departementssekretær Sverre 

også ansees som en utenke- Tveito 

lig tanke atl staten n å (etter Ekepedisjonssjef Sigvat: 
sven~..:e-bletenkninl.5en~)· vil Heggstad (ikkje NS) 
----- Forts. inne i bladet. 

Direktør Odd Enodd, Oppstad 
Fru Enodd 

_ etterlyste oppgjøret med Overlærer Enodd, østensjø, 

rettssvikerne. Fra nå av er Oslo 
det oppgj øret en kj ensgj er- Fru overlærer Enodd 
ning. Og merkelig er det å se Fru Margrete Hviding, 
tilbake på hvordan jeg ble Stavanger !Æaj6Ajold ø.~ /tt~pilht 

LandsmØtet på Hamar I vel', ikke var i stmsvar med bl. annetl stlillet fØlgende 
ble åpnet med følgende I ~n rett:sstats v nlige ;retts- spØrsmål: 

f tale av formJ'lnnpn i ,normpr 

hetzet ned - t t Fru Astrid Hauge' Isachsen, og pa vunge 
munnkurv i årevis, fordi jeg IStJa;vanger 
under det en tillot seg å kaUe Lærer Bech, Mosj Øen 
«gj enreisning aV lov og retlt» IngeniØr Rolf Støre. 
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ger og rasfare. 

FASITT 1: Aldri har et lands
møte vært avviklet med større 

presisjon. 

FASITT 2: Aldri i har ~t lands
møte etter krigen hatt mere 
å gi Sline medlemmer og tid
ligere NS. 

HEDERSGJEST 1: Bonde Erling 
Bjørnson, Aulestad, 88 år, 

men fortsatt like vital, sin ætt 
til ære. 

HEDERSGJEST 2: 
Fru Eva Sopp Hovden, Kapp. 

'&"''''''''''·&6· 

Var det grunnlovsstridig? 
Var det i strid med men
neskere1ltighetserklærin_ 
gen.? 
Stred det mot retts-statli
ge grunnsetninger, prin
sipper soru., er opp stillet 
som grunnlag for Vestens 
kultur? 
Over alt kommer Institu
tets ubetin.gede svar: Ja, 
slik var det! 
Det er em UFORBEIlOL
DEN OG KNUSENDE DOM 
OVER RETTSiSVIKERNE. 

LandsmØtet på Hamar I ver, ikke var i samsvar med 
ble åpnet med følgend~ I en rettsstats vanlige ;retts

,i tale av formannen l I normer. 
Forbun.d~t:1 \ Høsten 1950 bestemte For-

Vi er så he~,dige a,t vi har b'Undets ledelse seg for å ta 
fått herr E~vind Blehr hit i arbeidet opp for å få habile 
dag, og han vil gi en utred- rettslærde fra nØytrale land 

* ning om det svenske Ins,tii- til å gi en betenkning om det 
MINISTRE som møtte: Eivind De viktigste punkte,r i tuts syn på etterkrigsoppgjø- norske etterkrigsoppgjør.--Blehr og Tormod Hustad. 

• Institutets utredning ble ret her i Norge. Selv om de norske myndigh8-
refe~ert,' og det ble på- Men "'ø,r J'eg gir ordet tiil ter holdt tilbake viktig tar-TILLITSVOTUM og gjenvalg: ~, 

Ministeriet Hafskjold, (Tore pekt at Institutlets menin- herr BIehr tror jeg det kunne kivmaterieU, så var det etter 
Bergstøl, Straumen i Nore, ger er' uniderbygget med være a.v interesse å gi en del hvert kommet frarm så vidt 
Numedal, Arthur Lodding, et studium av samtlige t . 

norsk'"el off'entUge tryk,ksaker opplysninger om det vi i den- mange opplysninger a VI KlØfta; .i Ullensaker, E. G 
På området, og av praktisk ne forbindelse kan kalle hi- mente det burde være forHammar, Kristiansand, Jacob 

Engebrethsen, Skien, Erling talt hele okkupaSjonslittera- storiske data. svarlig å la habile rettslærde 
K'Vadsheim, Stavanger, Halle turen. Det synes som om in- Forbundet for Sosial Opp'- gi en objektiv fremstilling av 

Vindsand, Voss, Anders Skog-tet ,er Institutet fremmed av reisning ble soan kjent stif- dette. Men dal vi så det 
stad, Spongdal, SØr-Trønde- folkeret,tslige fremstillinger tet den 15. oktlober 1949. For- ugjørlig økonomisk å greie 
lag, Eystein Utheim, L.ø, og retltssaker. Avh1andlingen bundet sa:tte seg straks som' det, ble delt tU at vi forelØ-Nord-Trøndelag, Johan Fin- , 
eide, Fineidfjord, Nordland. er derfor blitt et dokument mål å samle :I1a.ktiske opplys- big bare fortsatte å samle 
Likeens var det for varamen- som J:'ekker langt U,t over det ninger om det som var hendt, stoff. 
nenes vedkommende: R. Gjes- no rs k e rettjoppgjø,r. like før og under okkupasjo- Våren 1952 mente vi å væ-
sing, Drammen, fru Bergljot nen, for derved å slå fast; at re kommet så langt i innsam-

Sæther, Oslo, Ingv. Tange- Det vil bli lest over alt det som etterkrigsoppgjøret Ung av, be'vismater:~eiU at vi land, Eidsberg, 8igbjØrn Dahl _ ' 
hvor krigens ettersykdom- bygg,erpå ikke har vært Ob-

I 
ville gjøre de norske myndig-(ny), Skien, P. T,hj ømøe , 

stavanger, Odd Vik, Lier, In- mer har herjet, ja over alt jektivt klarlagt. heter kjent med den vei vi al{-
ge Dethlie, Oppdal, Jon Skat- hvor disse folkerettslige Vi var også av den mening tet å gå. Den 19. juni 1952 
vold, Skatval, og Oscar Blom, spØrsmål overhodet drØf- at det; rettslige grunnlag, med sendte Forbund~t en henven-

Mo i Rana. tes. bl. annet tilbakevirkende 10- deIse til Stortipgert, hvor vi 

TILLITSVOTUM og gjenvalg: 
Aksjonsutvalget: Blehr, Haf- VAR NORGE I KRIG ETTER 

skjold og Ose. Fr. Egeberg. 10. JUm? 

TILLITSVOTUM og gjenvalg: Institutets mening er kjent: 
Revisor William Iwe, Oslo, li- Krigen i Norge var opphØrt 
keIedes revisjonsutvalget Chr. da Fru L i s a (en a v de 
Waage og Per Løken, Oslo. bl 7 svenske ~tiatsb?rgere som '~ 

STØRSTE HØYTID: At Erling dØmt), bIsto fIenden ved a 
BjØrnson talte. selge voksJ\y~" til fremme av 

M a don n a s forbønner un
MEST GRIPENDE: Da landsmø- der tyske gudstjenester (!) 

tet sang Ja, "vi elsker. 

TA~ fO!r Erling B~ØTnsol'1: 
Redaktør Einar Syversen, Oslo 

Oslo. 

Kapituliasjonen i Trondhe[m 
var mer e enn en aliminnelig 
våpenstillstand, den var en 
sta t sak t. Meningen var 
a,t krigshandlinger ikke of te

TALEN for kvinnen: Fylkesmann re skulle forekomme meUem 
Erling Kvadsheim. norske tropper på den ene si-

FESTENS KAPTEIN: Urmaker 
;Rolf Gjessing, Drammen. 

NESTELANDSilVIØTE: Tid og 
sted vil bli bestemt av styret. 

de og Tyskland og dets alli-
erte på den annen side, 
hvert fall ikke i Norge. Trond-

! 
----- Forts. inne i bladet,. Forts. side 2 l 

Fra HR
m~:trmø,tet, 

Til ve:1str:~ i 

fØrste rek· 
ke seI"l :6:1'
ling Bjørn-, 
"on og E:i
'Vind Bl.ehr, 
I ,forgrun
nen vil 'en 
lett kjenne 
att bonde 
Hans Rog

nerud, fcr-
b[1I:dss€kre
tær Helge 
GrØnstad og 
revisor Iwe. 

bl. annetl 
spØrsmål: 

I 

stillet følgende 

----- p'ons. znne t blaaet. 
DirektØr Odd Enodd, Oppstad 
Fru Enodd 

- etterlyste oppgjørelt med Overlærer Enodd, østensjø, 
rettssvikerne. Fra nå av er Oslo 

det oppgj Øret en kj ensgj er- Fru overlærer Enodd 
ning. Og merkelig er det å se Fru Margrete Hviding, 
tilbake ~å hvordan jeg ble stavanger 
hetzet ned og påtvunget Fru Astrid Hauge Isachsen, 
munnkurv i årevis, fordi jeg IStiavanger 
under det en tillot seg å kalle Læver Bech, MosjØen 
«gjenreisning a.~ lov og retit» IngeniØr Rolf Stø're, 

--- Fortsettes inne i bladet. formastet meg til å kritisere Sulitjelma 

det r ett s s tri d, i g e ved D~rlege Seglem, BOdØ 
«rettsoppgjøret». Lærer, lØytnant Fridthjof 

Heldigvis mislyktes det Sjåvik, Mosjøen Nemesis 
for' justiisombudsmann L:ars Utskiftningsformann Andreas 

IRa mnd a l & Co. å sette Reppen, BrønnØysund Inn O m munnk,urv på de svenske Fru Kltty MUrer, stavanger 

I rettslærde. - Derimot kan Banksjef Thomas MUrer, 

ser 
- Skal en skratte eller le det hende at 4en samme Stlavanger 

når en leser de svenskei folke- herr Ramndal ..!.- og mange Tannlege Fagedand, 
rettslærde,s, nettopp' utkom- med ham - nå kommer tiil Haugesund 

ne betenkning og får vite at å sette munnkurv på seg selv. Dr. Ha,lvor Nes, stavanger 
Kongeriket Norge har hyklet Det er tragisk med ffie- OverrettssakfØrer Jacob Ky_ 

rettsstat i ti år uten å væ- ningsterror, og mange skiam- vik, Haugesund ' 

re det. mer seg over å ha tatt del i I Fylkeslandbrukssjef Jørgen 
- Vi fikk da i hvert fall den. Mått:e vi aUe ha lært i Vormeli (ikke NS), Aust-

tatt hevn, blodhevn. tn og livets skole: ,at om Guds mØ,I- Agder 

med, vil enkelte innvende. Og le maler langsomt, så maler Frøken Walderbaug, Arendal 
det er så. Men den senkede den, sikkert. Det er derfor 
rettsmoral, tillitstape:t til det lØnner seg så dårlig i 
domstolene, den svekl\ede det lange lØp å være oppor

Disponent O. Heldalen (ikke 
NS), Oslo 

selvrespekt og tapet av retts- tunist. Brukseie:r Mons ,Fuhr, 
Grimstad statens ansikt, var en dyr 

pris å betale for noe så tvil
somt og hedensk som hevn. 

Det er allerede langt på ti
ende året siden j eg som en 'av 
de fØrste, kanskje den første 

Måtte rettssvikerne nå se 
seg i, stand til å, ta konse- OrdfØrer, stadslege dr. Nils 

" . LØnningdal Risør kvensen av SItt SVIk. Men det I ' 
skal både styrke og forstand Disponent Jørgen Kilen, 
til å gj Øre de,t. Arendal 

Toralv Fanebust --- Fortsettes inne i bladet. 
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LØrdag 10. mari 1956 FOLK 00 LAND 

___ FOLK OG LAND __ _ 
,. UAVHENGIG UKEAVIS ., l Ansvarlig red,ktør Joh ...... Kringlebotn I Helsedirektør Karl Evang svarer Lykke er det samme som god 

helse og dårlig hukommelse. 
Albert Schweitzer. 

OPPciør O;: rett Hafskjold om forspillet 
I F. og L. nr. 6 og 7 dette år Sosialdepartementet, bl. a. skul

er det under overskrift «Pontius le behandle all!'l saker vedrØren
Pilatus Eyang» pOlemisert sterkt de opp-rensning innenfor de eta
mot en uttalelse fra meg i et ter og stender som sorterer un-

D n fØ t . kli' , ~'l d F ts f id (privat) brev til overrettssakfØrer der Sosialdepartementet (le-e rs e Vlr e ge presse- neu an avgir en betenkning or. ra sel andre enn de rettsforfulgte 
A. Lange, hvor jeg gir uttrykk for ger, tannleger, og apotekere og 

reaksj on omkring den svenske om vår lovgivning og rettsut- 1. Kan deu tenkes at Stor- som Ønsket en obJ' ektiv ut- at je'g fant det rimelig at lands- visse andre grupper av medisinsk 
betenkning fikk vi på leder- øvelse. Den part som mener tinget i tilfelle vil være villig redning om etterkrigsoppgjø- svikoppgjøret fØrst og fremst ble personell). Det var denne råd-
plass i Morgenposten under seg·å stå på rettens grunn ser til i forståelse med represen- ret her hjemme, ble det sam- varetatt· av folk som hadde til- mann som arbeidet med disse 
oppskriften og med konklu- med fortrøstning og trygghet tanter for vårt Forbund å ta let en del underskrifter, blant bragt en større eller mindre del saker. Misforståelsen er formo-

fram mot en slik betenkning, opp forhandlinger med uten,. slike som ikke hadde vært av okkupasjonen i Norge, og som dentlig. oppstått derved at de 

De som ikke 
fikk oppleve 

oppreisni ngen 
------- Forts. fra side 1 

sJ' onen' «Slutt pa" rettsopp kJ'ente forholdene her. Derfor had- fattede vedtak ble ekspedert ut 
' . , - mens den annen part som landske retttlskyndige som rammet av ret,tsoppgJ' øret'l, på R d kt de jeg ikke selv tatt aktivt del gjennom Helsedirektoratet. e a Ør Nils Vikdal 

gjØretL> (1. mars 1956). kjenner sand under fØttene nevnt, og i så tilfelle stille til en henvendelse til Institu,te,t. ~ '" Trafikksjef Knut Knutson i landssvikormgjøret (herr Lange Høsten samme år ble det be-
Første kapitel av rettsopp- føler ubeihag. Nå er betenk- rfudighet for disse de!\) stoff Her heter det blant annet: at hadde for øvrig ikke bedt om min stemt at den videre behandling Fiane 

gjøretJer visselig avslutttet. ningen her, hvorfor så ikke i de offentlige arkiver, som det er et utbredt Ønske om at tillatelse til å OffentliggjØre mitt av landssviksakene skulle varetas IngeniØr Helsing, Strømmen 
Rettsregler ble skapt og for- sette seg ned og unne seg ansees tilgjengelig og som der innhentes uttalelse fra brev til ham eller {antydet at av Helsedirektorat.et selv, og vår Forfatteren Ivar Sæter, 

han hadde til hensikt å gjøre oppgave har fra den tid vært å T l tolket, en lang rekke straffe_ stunder til et ,studium av den, man mener kan være av be- rettslærde i et under krigen o ga 
det). Til tross for at tonen i de søke å fØlge så nøye som mulig 

dommer ble avsagt, og er, for settle seg irun i den juridiske tydning for en sakkyndig be- nøytralt land, om det norske to innlegg ikke synes å muliggjØ- de retningslinjer som til enhver Direktør Henry Johansen, 
de flestes vedkommende, for- tankefØring og de konklusjo- dømmelse, eller etterkrigsoppgjørs folkeretts- re noen saklig meningsutveksling tid er trukItet OPp. I embets Kristiansand/Oslo 
lengst sonet. Erstatning og ner denne fører fram til? En lige og s~fferettslige si- finner jeg likevel at det er nød- medfØr har jeg derfor fått at- KommandØrkaptein Vagn 

2. vil ISitortinget - i tilfelle d . Kl inndragning er idØmt og i sersjant kan avslutte enhver der. ven ig å gi noen opplysninger om skillig med disse saker å gjøre. nudsen 
av at en ikke finner å kunne d f kt· k f h Id . Ddt o t . t t'd kt svært mange tilfener betalt. diskusjon med kommandoor- Det 8le innsamlet over 100 e a IS e or o .a e pa e glve l spun OPP- Ingeniør Brynjulf Øvrum, 
delta som under punkt 1. I den ene del av artiklene fin- sto en tydelig konflikt mellom Oslo 

Alt dette hØrer fortiden til og det: Rett! Men for et folk er gode navn, som etter hvert nevnt h pu'nsl'pielle eller nes bl. a. uttrykket «herr Evangs påtalemyndighetenes og dom-
kan således ikke endres. det uverdig med et «Slutt på -a ble sendt over til Institutet, triumferende suspensjon i 1945». stolenes praksis på den ene side OberstlØytnant Arnt Fosby, 

Andre kapitel er innledet oppgjøret!»! på, sersjantma- konkrete innvendinger å gjø- og flere hadde lovetl å un- Det siktes her til suspensjonen og det sbm var rettsoppifatnin- Kristiansand 
re gj eldende mot at arbeidet ved de svenske juristers be- ner. A ville avskjære all vi- derskrive. Blant disse var av vel 100 landssviklyger umid- gen hos et stort flertall av de OverrettssakfØrer Ragnvald 

tlenkning. Det 30m foreligger dere diskusjon omkring et tas opp av Forbundet på egen det 13 stortingsmenn. Da ju- delbart etter frigjØringen i 1945. medisinske, stender på den an- Vegusdal, Klristiansand. 
eir en 'gransknini"', en vurde- verk aV fagmenn går ikke! hånd? Denne suspensjon ble imidlertid nen, så jeg det selvsagt som min Fylkesfører Oscar Hæreid, 

'b stiskomiteens formann fikk ikke foretatt av helsedirektøren. plikt å sØke å avklare denne si-
ring og en bedØmmelse av Så sant det å stride for Videre 'anførte vi: Av hen- rede på dette, kom han med Nettopp ut fra det syn som 'jeg tuasjon. Helsedirektoratet er Østfold 
oppgjørets rettslige side. D<t sann(het og rett --"' også på syn til vårt landsmØte, som en inte'rpellasjon, til Stortin- ovenfor har gitt uttrykk for om ikke, og har selvsagt aldri opp- OrdfØrer, disponent Harald 
retten i sitt innerste vesen er det retltslige område - aner- skal være i aUlgust, ville vi getl, og dette foranlediget ,at mitt eget forhold til landssvik- fattet seg som noen domstol. Sunde, Flekkefjord 
internasjonal, og da særlig kjennes som en hØyverdig være takknemlig om, svar det den 9. mars 1953 ble en oppgjøret / støttet! jeg forslaget Oslo, 20. februar 1956. Bestyrer Emil Bredenbech 

om at en rådmann, oppnevnt i KARL EVANG. strafferetten og folkeretIten, handling, vi vil ogSå kjempe kunne foreligge innen den meget his:sig cdebatt om sa-I Mell~ Sandefjord 
er det intet oppsiktsvekkende I annet kapitel av oPI1gjøret til tid. ken, og det falt mange bitre Seilmaker Johannes MØller, 

i dette at jurister fra e,t an- ende. r I skrivelse av 28. jurii kvit- ord om hen:ve:g.delsen til Insti- RiSØr 

terte Stort1ngets P'~esident- tutet. Bl. 'a,. blÆl! Insti1lutet kalt (( Fengsel og f angel i V)} PolitiinspektØr Skaar Peder-
d t k 'f tt l et advokatbyrå, som mot god sen, Stavanger 

Dette nr. av Folk og Land gikk BDB mente at sosialdemokra- en s ap or mo age sen, og 
dd It t d t d betaling o.s.v. ,«Forbundet ble Professor Erling styrt, Land-

i trykken tirsdag 6. mars. tene begår den skjebnesvangre me e e a e' samme ag het en pos.t i radiOp~ogrammet «de innsattes» problemer og den 
feil at de forveksler staten og ad- hadde besluttet å foreLegge beskyldt for at det «ba.k St/or- beste og mest humane måten aO brukshøgskolen om kvelden 1/3. Det har sikkert 
ministras,jOnen med samfunnet I vår hen,' vendeIse for Justj,sde, - tingets rygg» - og i «dØlgs- møte disSe på. En måtte uvilkårlig RedaktØr Albin Eines, Oslo vært mange som lyttet til den 
selv. Resultatet av dette er at parteanentet til uttalelse. mål» hadde startet et angrep \ Ønske en hadde vært flue på stud. teol. Ludvig Zwilg-

I ~ med stor interesse. statens budsjett for dem fortoner Nt., d tt f"kk på norske myndigheter og veggen i rådsmØtene på Bredtveit meyer, Oslo 
i dag: Soknf'1')rest Ludv. Daae seg som identisk med samfun- oe svar u over e e l For den som har sittet totalt i de årene (45-47) og fått hØ-

~o år 

v· ikke norsk retU:ivesen. 
ZwilgmeYf". Vår hjerteligste nets Økonomi. l ' . 

St/ortingsmann Moseid kun

Skogeeier Tollef Kilde, Rena 
innesperret i et par år som vare- re hvordan «fangenes ve og vel» 

Skogeier Ole Sj ØU, yttre tektsfange i statens mønstre- ble drøftet der. Og uvilkårlig hilsen. Hans adresse er F]{ra- Bertram Dybwad Brochmann jr. 
i Farmand nr. 8. 

veien 40, RØa, Osla. 

Under årsmøte i Forbundet 
høsten 1952 kom Forbundets 
lede,ise i kontakt med Eivind 

DAGBLADET Det skal bli spennende Blehr, som det viste seg på 

ne imidlertid dokumentere fengs.el for kvinner - BredtvE~tt melder spørsmålet seg: Mon det 
Forbundets skrivelse ,som var - var det ganske underlig å hØ- ville vært heldigere om kvinne
sendt Stortingielt året forut, re lIa-anstaltens råd (dlirektØr, I fengslets råd hadde vært men n? 
og som altså merkelig nok lege og inspektØr) uttale seg om «Det spørs». 

Rendal. 
Ingeniør ffistrup, 

Vest-Agder. 

Vågsbygd, 

Vifål' ikke med flere i dag. er forlengst kommet til skjells- ' å se agen hånd hadde arbeidet 
ord og alder. var ukjent forbåde, Justisko-_ 

med \samme sak. 
mitleens forrl1.ann og Justismi-

om bladet som «alltid er foran» Det ble så til at Eivind, T 
nisteren. også vil gå foran i ny erkjen- B1eihr, Oscar Egeberg og jeg Mell ! neIse etter det SOm nu forelig- Interpell~onen hadde til , O' m ve n ne r ble stående som en slags ho-. , ' " ger, følge av 1~ av de 13 stor-

- - - - - eller om redak- vedkomite for dette arbeidet, t· cl t d mgsmenn 'fa a e trakk si-
Sett på strøke~: IngeniØr tøren vis a vis - som både i al- og vi hadde som se,kretær og ne navn ti1~ake, men jeg vil 

Heller ikke har vi noen. sam
Fra mars 1953 til og rmed er å f å det t er 1>' rod u k t let fortegnelse. Leserne må 

ut 1955 har altsf Institutet 

arbeidet med denne sak. Det-

kjent. være vennlige å hjelpe oss 
Må for øvrig i denne for- med flerf: navne'r. Skriv i den-

t "', l t'd f bindelse minne om at det ler synes a være ang l or 
I fortsatt holdes politiske fan-

en så opplagt sla.k, men for ger her i landet. _ Jeg hus-

ne dag! 
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DAGBLADET Det 

Ilede,lse i kontakt med Eivind 
skal bli spennende Blehr, som det viste seg på 

er forlengst kommet til skjells-
ord og alder. 

Mellom venner 

å se agen hånd hadde arbeidet 
med \samme sak. 

om bladet som «alltid er foran» Det ble så til at Eivind 
også vil gå foran i, ny erkjen- Blehr, Oscar Egeberg og jeg 
neIse etter det SOm nu forelig-
ger, 

- - - - - eller om redak-

~e-~~;--~;~r{;~~~-~r;t~'~~;;;, reli~-~~~t~lteru;- råd <clirektØr, I fengslets råd hadd~ -v~~-t ~~-~-~? 
og som :åltså merkelig nok lege og inspektØr) uttale seg om «Det spørs». 

Vest-Agder. 

Vi får ikke med flere i dag. 
var ukjent for både, Justisko-- =. ======================== Heller ikke har vi noen. sam

er å f å det t e P' rod u k t let fortegnelse. Leserne må 
kjent. være vennlige å hjelpe oss 

mitlee'l1s fonnann og Justismi
nisteren. 

Interpelfa.~jonen hadde ta 
følge av 11 av de 13 stor-

Fra mars 1953 til og med 

ut 1955 har alts?- Institutet 
. \ 

arbeidet med denne sak. Det-

tingsmenn sa at de trakk si- t,e synes å være lang tid for 

Må for Øvrig i denne for- med flere: navner. Skriv i den:" 
bindelse minne om at det ne dag! 

- Sett på strøke~: IngeniØr tøren vis a vis - som både i al
Andreas NybØ fra Stokke i Vest- der og visdom skulle ligge foran 

ble stående som en slags ho
vedkOiIllite for dette arbeidet, 
og vi hadde som se,kretær og 

medarbeider Forbundets se
kretær, Helge Grønstad, og 
det er GrØnstad som har hatt 
hovedarbeidet med innsam
ling av stoff. Jeg vil nevne at 
Blehr som .den ene,ste jurist 
av komiteen, har nedlagt et 
stort og godt la,rbeide med den 
juridiske tilretteleggelse av 
stloffet. 

fortsatt holdes politiske fan-
ne navn tilbake, men jeg vil en så opplagt sa,k, men for ger her i landet. _ Jeg hus-

nevne, atl ingen . av disse oss som har vært vitner til kerhvilket ste:rkt, inntrykk 

har sendt, hverken Instdtutet dert store materiell Institutet Terje Wiigen gjorde på meg, 
eUer navnesamlerrne bEikref- har hatt til sin rådighet, - ikke minst strofen som lØd 

fold. 
-- Folke'kapitaIisme ~r valgt 

som slagord foil' detamer~
kanske samfunnssyste~ i det 
ideologiske oppgjør med tota
litær, statskontrollert kom-

de andre - allikevel vil komme 
fcrun når det først skal byttes 
signaler, l 

- - - - - eller om Akers
gatens tredje store - hvis hele 
bestrebelse går ut på å være for
an det første - vil ta inner-

munisme. Folke1r:tpitalismen svingen på dem begge.· 
står i dyp motsetnjng til den- Det skal bli spennende å se. 

telse på dette. Inte:rpellasjo- og vi som vet atl det til sta-
nen medførte videre 'at Justis- dighet er kommet nye opp

departemen~ den 17'. april lyshinger SOlIll måtte gjen-

1953 svarte 'på vårt brev av nomgåes - er dette forståe-

19. juni 1952. ISvarier1; gikk ut Hg. 

Misforstått ironi er kilden 
til mange av våre skjebne
svangre feiltagelser. 

Aldous Huxley. 
slik: «Han satt i prisonen i 

lange år, det siges i fulle fem», 

- hvor meget verre e~ det (H adv 
det så, ikke med våre fan- I I 

gffi', som snart bar vært 
ne, og skiller seg også ut fra 
velfel·d.~~":ttene av mer eller 

Den forventningsfulle. 
på at Stortingetta,Vviste såvel * innsperret i ~1 år. Også 

Kiær Mordfs 
bok 

mindre statssosialistisk preg. 
Folkeka pitalismenu.ur derfor 
betegnet som «den tredje 

SØre SØnstebY, Nordre Sønsteby, 
Søndre MedbØen, Øvre Tromald, 
Nedre Tromald og Lien. Når 
unntas Tromald-gårdene har 

Språklige - og ikke minst planen om et eventuelt sam

økonomiske grunner tilsa at arbeide, som tanken på å gjø
Sverige var det nøytrale land 

re arkivmaterialet tilgJ· enge 
som det passet best for oss å ' . -

vei». 
samtlige fått Norges Bondelags henvende oss til. Etter sam- lig. 

- Major Ingolf Hoel, Oslo, er gårdsdiplom og slektsdiplom. Og

«Trangen til rett og sann- for deres skyld går kam
het kj enner ingen hindrin- pen videre. Lyspunkter hat 
gen> er det saglt Vi får håpe vi også, b~ant annet har dette 
dette holder også denne gang. med advokat Mordts bok 
Det som er om å gj øve! i dag vært oss til god hj elp. 

Sorenskriver Thomas 
fØrst i Vestfold til å 
bortforklare fakta. 

Under titelen «Landssvikopp-
gjøret» har sorenskriver HarsJd 
Thomas anmeldt boken «Det 
urettferdige Rettsoppgjør» av h.r.
adv. Kiær Mordt ~ TØnsbergs 
Blad» 25. febr. Skilnaden er stor 
mellom den anmeldelse den 
landskjente h.r.adv. Sterri ga i 
«Nationen», kort og grei, og den 
spaltelange anmeldelse til Tho--

I 

lykkelig på bena igjen etter gjen- så Tromald-gårdene Oplpd'yller taler og skriftlveksel med 
"tt '. "Ull ål m'ange sv·e·nske J'un'ste'r og ~I . """~~"""""'"""""",,,,~~'VV\I\. nomga operasJon pa ev. kravene og vil senere få sine 

- Nordmannen pastor Kristian diplomer. Dette gjelder utmer- rettslærde ble vi anbejjalt In
Heggelund har vakt oppsikt i Pi.- kelser som det virkelig står glans stitJutet fOr Offentlig och In
ladelfiakirken i Eskilstuna ~om av. Gården må ha. vært i slek- ternat~one.l1 

.. IL Ratlt. Bekjent 
vekkelsespredikant. Han helbre- tens eie i 150 år for å lrunne få 

med at den norske regj ering der også ved bØnn. gårdsdiplomet. Til slektsdiplom-
Foran vendepunktet 

- Vi står i gjeld til alie men- et kreves at slekten gjennom 250 i Løndon ved et par anlednin
nesker, sa Paulus. Ikke slik med år har holdt seg til bondeyrket. ger hadde benytte't Institute,t, Vi kommer· sent, men vi 
det horske folk. Trekvartfiffen - Det mangler ikke på folk gikk vi ut fra atl Institutets kommer gOd~, hr. kunsell,» sa 
og herskerklikken har nok med her i landet som sier at Guds habiliet ville bli godkjent fra skippe'r Wors~, og det samme 
Berggrav og Løbreg pluss frank- ord skal være vår rettesnor. 1 
t · ø t . t den kant. kan Forbundet for Sosial Opp·-lr rene og og ung vannssaoo- Men hvor mange lever etter det? [ 
tørene. Staten allerminst! På vår henvendelSe til In- reisning si, :bår det nå kan 

- «Havkvern» av StJrd har - En fransk kvinne Suzanne stitutet ble det svart at Instli- legge frem Jt våre «domme-
\ 

Av 

Ivar Frihaug Osa 

fØdte sØnn og stod på sin 
post til han stupte. Evig ære 
til dem begge to. 

driftet siden november og gjort de Dietrich (som ung utdannet tutet ville stille seg positiv re»s bord jtenkningen fra 
d t ·kt· b D ih t Men, som det står i en sang' e rI 19 ra. en en er sU- elektroingeniør) har skrevet en til ett slikt oppdrag. Det fulgte det svenske r tts:institut. Der-
den der den er å finne, og ven- bok som vi trygt kan anbefale: dl t l' t med eir hoved.festnm· :gen inn- «Det er ennu mangen strid 
ter l'kke pa" fraktesild. . l f ve ag en nav lse over de vi- t t d «En reise gJennom Bibe en», or- a s an e, mangt et slag at 

lag Land og Kirke. t~nskapsmenn som skulle del- tatt: Historiens dom over oss 
stå». Og våre to hovedmot-

_ Aksel Sandemose om «Et ta. Navnene og data vil de og våre gjerninger under kri
standere nå er en ens r e t-

- Moderne skurkeri i Oslo: 

er dømte som 
mas, som bare går ut på å rett

l and s s v i- ferdiggjØre de mange råbarkede 
k e r e, har ikke fått inn en dommer som han selv var me
eneste setning til vå,rt for- ster i å avsi. 

Han minner meg om gutten 
svar i denne «frie» presse 

som spiste saftsuppe, og da ha~ 
inntdl denne dag. hadde spist kirsebærene i suppa, 

Men nå lysner det. Flere skjøv han tallerkenen fra seg og 
har allerede tatt stJandpunkt i sa: Nå er jeg mett -. Under 
og flere kommer etter. Det henvisning til § 86 sier herr Thp

vil også omsider medfØre at 
mas kort og godt: Nasjonl 

Samling ytet med all sin evne 
Grunnlovens 5. paragraf. blir Tyskland sådan bistand -. Han 
ført fra det «hellige» og ned går glatt forbi alle de ti tusener 
på de't men n ElI.s keI i g e som arbeidet dag og natt i den 

Til og med på DeiChmanske bi
bliotek har pengep'l1p,"eme i Tele
grafverket 'montert en 2;5 Øres 
automat i telefonkiosken, for å 
utnytte fattige studenter og sko
leelever. 

Dukk$ijem»: Stykket oppfyller kunne lese i det vedlegg som gen. Og det ,va,r jo den vi t t G l 
.. e pre s s e og r l! n n 0-

husmorens drøm om å stikke av følger både den trykte utred- fØrst og fremst måtte ta sik- stadium, - det vil si, at selv 
f k { f} ven s § 5, hv.is konklusjon er 

tyske rustningsindustri, og som 
derved friga like mange tituse
ner av tyskere for krigsinnsats. 

- For tiden regnes geito~ten 

som Norges Leste ambassadØr. 
- Hallo Romerike: MØtet på 

,lessheim var påtenkt 14. mars, 
men er utsatt til. onsdag 4. 
april. 

-Bonde Olav Opsahl, Tromald 
i Hallingdal, arbeider for tiden 
i Statsarkivet med materiale til 
en avhandling om gårdlssamfun
net Gulsvik og gårdssamfunnet 
Vee, likeens til gårdene Kittels
vik og Svehus. I fjor gjorde han 
ferdig en bok om gårdssamfun
net SØnsteby. Tidligere har han 
skrevet om Lindelien, Leknes, 

ra oppvas en. . ninlg og den lille forkortelsen. te på å «erobre», dersom vi en kon g e kan tJa feil. 
BIS' kop otto Dibell'us l' Ber den, at en «heiLlig» mann Ikke 
-' - Formell henvendelse ble så skulle ha håp om å komme Imidlertid fortsetter vi kam-

lin er sanns~igvis en av de kan ta feil. For en som i flere år arbeidet 
kirkeledere i hele Europa som sendt InstitiUtet fØrst i mars videre i vår I4.mpi. Det er ba-
har de fleste og vanskeligste 1953. For atl Institutet skulle re så SØrgelig at ikke N i l s 
problemer å tumle med. bli klar over at det også var V i k d a l og', Hr o a r Ho v-

- En stNdiegruppe av 24 den skulle få oppleve å hol-

Hva, pressen angår, så 
vet vi jo at storslumpen av 
reda~tørene må reqigere sitt 

framstående menn i Manchester de dette seiersdokument i si- blad som «ØrneklØr». De må 
ga nylig ut en meget bemerkel- sitte med den største akt-

p-en. Vi hverken ka n eller v i l sammen med slike «gode nord
gi opp, fØr det såkalte «Er- menn», uten at det var nevnt 
stJatningsdirektorat» har un- i tiltalen, virket det mildp.st talt 

l~tterlig, når mange av disse § dersØkt om kassabehold-
86-helter på frigjØringsdagen opp

ningen stemmer med regn- trådte i hjemmefron~uniform og 
D h ne hender. sesverdigbok «Christian Pincip- -vern ar 

les and Human Relationship in 

skapet. D a skal våpnene leg- var bedre enn andre. 
somhet og passe på at direk- ges ned. Hr. Thomas v!fr vel den fØr-

Hvor hadde vi vel stått i sjon, forstanderskap og ste som stilte seg til rådighet som Industy». I 

I. Vi tilstår ofte ål hal $nå 

I·' feil, for å få folk t~ å tro at 
vi ei' fri for de store. 

La Rochefoucauld. 

au_varet dag uten den uselviske og til- abonnentell' ikke for n, æ r- dommer over NS her i Vestfold. 
syne~a,tende håplØs,e kamp m e s. Det e r en tilsnikelse Næst efter at gennemfØre Derfor er det lett å forstå at han 

en beslutning er intet saa og å d fø t m'ø et ---- som Vildal innledet? Det må i dag å kalle den norske s er en rs e so gJ . r 
forfriskende som resolut at fortvilet forsøk på å bortforl{la-

for at. vår brense~forsyning vi aldri glemme ham. Og den 
er planløs og nærmest rui- kampglade kaptein Hovden 
n.erende for lan,det? fI;11 Toten var sin fars ,ekte-

presse for en «fri» presse. 
Den er ikke fri lenger enn 
p art ~ e t tillater det. Vi som 

opgive den. 
Kai Friis MØller. 

re sin egen. skyld. 
Vestfold, 25. 2. 56. 

SVERRE BREKKE. 
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FOLl( 06 LAND 

Forbundets linje 
It, 

Fra det vellyk
kede lands

møte 28.'2 -56 

Visse foreteelser har gj ort t,ets dirigent den~ang vedstår I Men vi har alltid sørget for å 

at jeg har funnet det nØd- eg meg den dag i dag fullt ha saklig dekllJing for dem. 

vendig å skrive det nedenstå- ut min påstand om at det er I Det har i årenes lØp vært 

ende. Det kan være at det større effektiv styrke i en på- stukket oss mangehånde, vå
finnes noen enkelte som ikke pekende, rolig pekefinger enn pen i hendene. Men vi har 

er enig, men jeg nærer på den i en sansesløs, harmdirrende ikke villet bruke dem. Det 
annen side ingen tvil om au knyttneve. Vi drives ikke av var ikke noe slagsmål vi had
jeg har flertiaUet med meg. tanker om hat og hevn. Vi de gitt oss ut på. Vi kunne 
Altså -: rprer ikke trusler mot lands- være kvasse og I:ikelfremme 

------- Forts. fra side 1 

MEST STOEMENDE MUN'I'ER-

Det heter fra gammelt at menn i vårt flagg. Det har vi nok likevel, og både ironien 

det oft~ er både vel og bra å råd til å la de andre være ale- og sarkasmen sto oss til full 

HET: Da Hafskjold refererte ha kampglød oggå-på-humør, ne om. Detr vi SØker er sann- rådighet - innen rimeligh~-
redaktør Anton Beinsets jam- men at det alltid vil være heten og den: oppreisnirlg den tens grener. Og -- ærlig talt 
ring i Dagbladet over at det i nØdvendig å bruke vett og kan gi oss, og vi sØker den - vi har greidd oss godt med 
Stortinget var gjengitt en he- sindigheti. selv om vi vet at vi på vår si- det. Vi skal gjøre det fortsatt 
derlighetsattest for Aindreas Det synes å være grunn til de må ta risikoen ved selv å ogSå. Vi tjener ikke på å gjø-
Meland, Skoger. ' . lo- l ' . J..._ å legge seg disse ordene på ta ansvar og bære kritikk. re oss se v simple. 

MEST STORMENDE, ~LAUS: 'sinne akkul'iat nå som vi h:ar Lå oss t dette Øyeblikk - Nei, - det mål vi har satt 
Etter innlegg av Rolf Gjessing m tt tt t dn' fordi om vi har fått mektige oss, det vi arbeider med, gir 
om rettsstatens gjenoppbygning O a u re mgen fra de 
gjennom våre nyutklekked~ ju- svenske professorer, _ den midler i hende - for enhver oss styrke nok i seg selv og 
rister, SOm etter hvert rekrut- utredningen som på fast og pris holde hodert kl~rt. Den all Ønskelig anledning til å 
terer dommerstand og andre nø,kternt folkerettslig grunn- svenske utredning skal tjene opptre med den fasthet og 
embeter. I lag river stØttebjelkene vekk oss til oppmuntring gjennom besluttsomhet som situasjo-

FRISKT PUST: SivilingeniØr E\- under det norske etterJ,rrigs- det ryggstø den gir oss under nen krever. 
nar Fasting holdt en flam- oppgjøret!. hevdelsen av våre stlandpunk,- 'Lia ikke den tIilslutning i 
mende tale for Europatanken. Ut t ter. Den må U~ke oppfattes stadig Økende tempo som vi er en vil er de,t all mulig 

KLIMAKS: Da Erling BjØrnson grunn til å glede seg over den SOlIll noe slags narkotisk his- vitne til, gå oss tdl hodet. La 
underhold med SPØkefulle hi- tilSlutning vi dØmte får gJ' en- sings-middel tiU store ord og oss bruke vettet vi som mener 
storier fra Aulestad. . . h d tId t l l / nom denne utredningen. På ubetenkte armsvmg. VI ar e. e range Øpvil 

VÅRE DØDE: Ble minnet ved en den anclrf' :,iden oprfordrer Selvsagt har ordene kunnet det gagne oss alle best. 
vakker tale av tidl. ordf. ing- den ikke til å vike bort frl:\. falle hårde ogSå fra vår side. Forbundssekretæren. 
geniØr Einar Grill Fasting. 

den saklighetens og Slindighe-
ÅRSM0TEREFERENT: Ingvar tens linje [;om vi i Forbundet 

Tangeland. 
gjennOlIll alle år har besta-ept 

MØTETS FOTOGRAF: Haug 
oss for å holde oss til, og er-
statte den med overmot eg 

DAGENS FLITTIGSTE MANN: brautende ord. Utredningens 
Kasserer Rolf Ruyter, finans-. eget sprogbruk gir i så måte 
minister i ministeriet Hafsk.iold. 

Syversen, Oslo. Minister Blehrs . 
foredrag.-

et f\Hgeverdig f'ksempel. 
HYGGELIG INVITASJON: Os- Den kamp vi fører er ikke Forts. fra side 1 frontens ledelse. Hjemme-

car Holm fra Mo i Rana ba _ og må heller ikke være _ heimsavtalens innledning frontens styrker var bare 
Forbundet velkommen til Nord- ( «preambulen» ) er ulogiSk 
land (med; landsmøte der _ en kamp bare for kampens franktirØrer. De fØrte ikke 
så snart leilighet bYr seg). skyld. Vi slåss ikke for vår når den ta,ler om 6te divisjon, krig. Helle,r ikke de britiske 

HYGGELIG INVITASJON: Læ- fornøyelses ~kyld. Når vi har som alt hadde nedlagt våp- kystangrep var krig, selv om 
rer Karl Johan Stokke Ønsket tlroppet opP' overfor dem som nene den 9. juni kl. 24. Dette nordmenn d~ltok. «Den tyske 
neste landsmØte lagt til Nord- har villet knase og knuse oss er Institlutets konklusjon. Vi kapituiliasjon i 1945 skjedde 
Østerdalel'l. med det som vi har ansett som ha,r således fått medhold i uten foregående k,rigshand-

TALEN FOR FOLK OG LAND: rettsstridige midler, så har dette viktige punkt. Kapitu- Unger på norsk mark.» Der 
Hafskjold. det utelukkende vært fordi vi lasjon.en var en statsakt, var således ikke kIig, men 

LANDSMØTEBYEN: Hamar har anset~ den som en plikt ikke I bare en våpenstillstans- fred var heller ik<ke sluttet. 
strØdde i anledning dagen per- mot vår egen bg våre fami- avtale. Derfor besto en t I!>_r m e I.l 
lemorskyer over sin blåblanke liers ære og mot vårt lands kri g sti 1st and. 

I himmel. Sympatisk og vakker bY, . KRIGEN VAR SLUT!' 
anseelse som rettsstat. Og alt med et bemerkelsesverdig pent 

portrett av !biskop Schjelderup, pl. Forbundets konstitueren~ Institutet mener, at når 
som dominerende innslag i den de møt~ i Romedal i 1950 ble den norske overkommando 

• Par ag-raff SG 

t 
.Min kj ære strevsomme 

mann, vår gode, umistelige 
far, bestefar, svigerfar, bror, 
svoger og onkel 

Ole Jillehagen 
dØde plutselig fra oss den 3. 2. 
nær 65 år. 

, 
For slekten 

Anna Lillehagen 
Lisma,rka. 

t 
Vår kjære, snille far, svi

gerar, bestefar og bror 

Lars Skude 
dØde fra oss i dag 681h år gl. 

Skude,2. mars 1956. 

Anne og Kare 
Per og Matten. 
Kari og Birger 

Barn ISvigerbarn 
Kristine og Olga 

Søsta.-e. 
Barnebarn. 

Begraves ved Skude kirke 
lØrdag 10. mars. Alle er vel
.komne s:til en enkel" bevert
ning i hjemmet kl. HL 

AvdØde Ønsket ikke kran
ser. -Bitter ironi 

Lørdag 10. mar~ !pM 

FOLK OG LAND 
Det viktigste stoff i bladets nr. 7 og nr. 8, medreg

net presentasjonen av de svenske rettslærde (med 
bilder) er utgitt i nytt opplag. 

Innsend omgående din bestilling 1 
Særtrykket koster 10 Øre pr. eksp. Send samtidig 

betalingen, helst over postgiro nr. 16450. For eksemp
larer som etter in.nsendte navnelister (med påfØrte 
adresser) postlegges fra Forbundets kontor, betales 
inklusiv porto 25 Øre pr. stykk. 

-----------------------~--------~------~-------_. 

Interessert ung je,nte 
får p:lass i hønseri. Meget sentralt v:x'l Drammen. 

FOTO 
Reproduksjon. 'etter gamle 
f'otografier, samt alle 
slags fotografiske oppdrag 
for øvrig, utfØres ekspe
ditt Og fagmessig. 

Bolkeløkken Alle 10 
Telefon 60 01 09 - Oslo. 

krigen sluttet har jeg både lest 
og hø,rt om overfallet i JØssing

M. BACKlVIAN, Gulskogen_ 

LANDISMØTET 

BUder kan bestilles gjen
nom Folk og 4and. 

JEG VIL GJERNE 

få kj øp:tet gårdSbruk med bra 
hus. Kår- og odelsfritt!. 

Elksp. anviser. 

DAMSLETHS 

HUMORISTISKE 

PROSPEKTKORT 

fjorden framstilt som en helte- Ønskes kjØpt. Klan om Ønske,s 
gjerning. Så langt er serviliteten I skaffe «R,a, gnarok». 
overfor alt SOm er engelsk kom- B'll k' 

t · N ,1, • mr '. me l orge. 
Forlegen ble vår fiskerigrense Mens vi er inne på dette tema, 

krenket av russiske sildefiskere. la oss se på hvorlades norsk 
Dette var slett ikke bra av rus- presse og kringkasting reagerer 
serne. Det som i den anledning på det som skjer i Nord-Afrika Alle 
forbauser meg mest er den nor
ske presses, og Norsk Rikskring
kastingS reaksjon på overgrepet. 
Det var i lang tid førstesidestoff 
i avisene. I riksprogrammet var 
det fØrstestoff og dertil behand

og på Kypros. Kringkastingen pengeforsendelser til Folk og 
titulerer de nasjonale som vil Land bes sendt til Folk og 
kaste okkupantene ut, for terro- Lands ekspedisjon. Benytt 
ister og opprørere. Det samme giro 16450. 
lyder også om Kenya og Malaja, 
der hele landsbyer blir utslettet Folk Og Lands kass. 

let ii Kringkastingens aktuelt» som kollektiv ,straH. Jord og 
flere dager på rad. kveg o~ alle ekSistensmuligheter 

Det som jeg er forbauset over blir kort og godt konfiskert og 
er: befolkningen blir uten videre dre-

Hvorledes reagerte den norske vet som kveg til andre landsdeler. 
pressel og Kringkastingen over Da hører vi ikke I noe ramaskrik . 
det som ihendte i JØssingfjorden fra Ola' Nordmann om sadisme 
for 16 år siden? Var overfallet og overgrep. 
på Norge av den britiske marine Så snUr vi på platen og snak
så bagatellmessig i forhold til ker om Telavåg. Da blir låten 
det som de russiske fiskerbåter straks en annen. For meg. ser det 
forbrøt seg på SunnmØrskysten? ut som det er likegyldig hva vest-

Etter min fattige forstand så maktene gjø,r" så er det såre 
må det være tusen ganger alvor- bra. Det er vel bes,t at vi søker 

Mjønvald Kafe 

Brandbu, Hadeland 

janbefales 

Ben'ytt 

HANOSKOMAKEREN 
Neuberggt. 15, Oslo 
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HYGGELIG INVITASJON: Læ
rer Karl Johan Stokke Ønsket 
neste landsmøte lagt til Nord
Østerdalea. 

fornøyelses ~kyld. Når vi har :sum au nauue neumgl' vap- kystangrep var krig, selv om let t Kringkastingens aktuelt~ ""vm 'KUlit:Kv!V, ,svrl!>u. ..Jora og 
t nene den 9 J·un· kl "4 Dett fl d . d kveg og alle ekSistensmuligheter :roppet oPP' overfor dem som ' . . l. ~. . e nordmenn d~ltlok. «Den tyske ere ager pa ra . 

I t ·t,,,t ts k Det . f b t blir kort og godt konfiskert og har villet knase og knuse oss er ns l/u e onklusjon. Vi kapituiJiasJ·on i 1945 "kJ'edde som Jeg er or ause over 
., er: befolkningen blir uten videre dre-

med det som vi har ansett sonl ha,r således fått medhold i uten foregående .1.n·gshand- t k t'l d l d 
TALEN FOR FOLK OG LAND: 

- ." Hvorledes reagerte den norske ve som veg l an re an sdeler. 
rettsstridige midler, så har dette viktige punkt. Kapitu- Unger på norsk mark.» Der pressel og Kringkastingen over Da hØrer vi :ikke I noe ramaskrik 

Hafskjold. 

'LANiDSMØTEBYEN: Hamar 
strødde i anledning dagen per
lemorskyer over sin blåblanke 

det utelukkende vært fordi vi lasjon.en var en statsakt, var således ikke krig, men det som hendte i JØssingfjorden fra Ola' Nordmann om sadisme 
har anset~ deu som en plikt ikke, bare en våpenstillstans- fred var heller iIDkeJ, sluttet. for 16 år siden? Var overfallet og overgrep. 

t l > på Norge av den britiske marine. Så snUr vi på platen og snak-mot vår egen og våre fami- av ae. Derfor besto en tor m e I.l 

I himmel. Sympatisk og vakker bY, 
med et bemerkelsesverdig pent 
portrett av biskop Schjelderup, 
som dominerende innslag i den 
landskjente fotograf Carl Nor-

liers ære og mot vårt lands kri g sti l sta n d. 
KRIGEN VAR SLUTT anseelse som rettsstat. Og alt 

pl. Forbundets konstitueren- Institutet mener, at når 

de møte i Romedal i 1950 ble den norsk.e overkommando 
det vedtatt med spontan a.k- påtok seg å sette i stand 

manns utstillingsvinduer i by- klamasjon at vår linje skulle krigs flyplassene Bar d u-
ens sentrum. (Hamar-'firma være opplysningens og sak
med filial i Oslo!) Byen har 
12000 innbyggere og en hel lighetehs. Det var nok en og 

fos s og S k å n l and, «et 
militært arbeide som hadde 

stripe av verdensrekorder på I annen som hest! hadde set,t 
skØyter! - og det l<::unne nok slik sitlua-

til hensikt å fremme krigfø-
ringen mot de allierte» - da 

VEMODIG: Byens sØnderslitte sjonen var forståes -- at vi har overkommandoen ment 
domkirke fra :middelalderen. hadde trukket blankt, vrengt at krigen var slutit. Ellers ble 

MEGET BETEJGNENDE:At her- det hvite i øynene fram, og det jo krigsforræderi og kun-
skerklikken i Norge, istedenfor 
å gjenreise Hamar-domen og 
ny kirke f.eks på Svalbard, 
tukler bort millionbeløp til en 
såkalt kongekirke i Kø:benhavn. 

tatt opp en krass og uforson- ne hverken betegnes eUer 

lig kamp mot alt som sto oss gOdtas som «ehrenwolle Be
imot. Men fornuften seiret. dingungen». Foru1lsetningen 
Seiret overveldende. De som om at krigshiandlinger ikke 
fordØmte hat- og hevnforføy- skulle gJenopptas ble over

VERDT A HU,SKE: At Hamar 
ningene hos våre. motstande- holdt. ISiabotasJ· en og hj emhadde Norges første folkehØY-

skole, Sagatun, hvor Olaus Ar- re, var klar over at slik ville mefrontens voldsha.ndlinger 

Paragraff SG 

Vi skal nu se, hvorledes dette 
spiller inn på SpØrsmålet om 
straffelovens jorræderiparagraf 
§ 86 - var anvendelig. 

lier legger Institutet vekt på, at 
krigstilstanden var av formell 
natur. «De krigshandlinger, som 
litt etter litt ble gjenopptatt og 
berørte I,l0rsk område. innskren
ket seg til enkeltstående britiske 
kommandoraider og luftbombar
dementer. Noe våpenskifte mel
lom norske og tyske tropper fo
rekom ikke, og motstsndsbevegel-
sens senere innsatser utgjordes 
av sabotasjehandlinger og annen 
virksomhet uten ~ardkter av fol
kerettslig krigføring.» Det må da 
åpenbart kunne spørres om en 

vesen og Herman Anker var de ikke v i bære oss a.d. Vi had- og snikmord var ikke krigs- slik rent formell krigstilstand 
store såmenn. Her var også de ikke bru!k for det. Som mØ- handlingeir. Det opplyses at uten krigshandlinger ·med rime-
Bjørnstjern~ Bjørnson ofte med voldsaksjonene til å begyn- lighcl kan tenkes å ha vært til-
og spredte lys over land. siktet i en lov, hvis minimums-

ne med ble tatt opp av 
BYEN OG BYGDENE: Det gode hØyreorgan. FØrste offisielle straff er frihetstap i tre år? Her 

redaktør Olaus Arvesen 0863- kommunistene etter rus- har Instl·tutets lærde herrer delt samarbeid er manifestert ved 
reisningen av et større etablis-
sement, som i sin helhet tjener 
vårt jordbruks interesser. Her 
er utstillingshaller, rom for 
landbruksadministrasjon, labo
ratorier, verksted, dyrehospital, 
fjØS og stalfer, travbane m. m. 

HAMAR-ATTRAKSJON: Hver 
time buss til Hedmark-Toppen, 
med eksklusivt utsyn, restau
rant og nytt hotelL 

NOTABENE: I sommertiden og-

1872), dette er riktig, selv om' sisk ordre, men «Hj emme- seg. En fraksjon henviser til at § 

bladet startet 1847. Hederlig fronten synes i 1943 å ha be- 86 også taler om bistand «med 
journalistikk, blen lot seg i 
1945 lure av Smitt-Ingebretsen
gjengen. 2. Hamar Arbeider
blad. Sosialll sett et sympatisk 
ansikt, men tilhØrer den hen
døende liga av løbergister. 
FØrste redaktø;r Olav Kringen, 

fra 1909. 

SKOLEiBY: Vet du at Hamar 
hadde lærerskole alt fra 1867? 

gynt å a,kseptere voldsaksjo- sådan krig for øye». Denne frak
ner som motstlandsmiddel, gjon mener at det er· «tankbart» 

'k d· (l·kVl·d . er) at straffbar bistand til "fienden «snl mor» «l aSJ on» så ka yt . tUf Il og n es lee hvor 
oppgis således å ha vært god- tross akutt krigsfare, I krig fak-
kjent av Londonregjeringen l tisk ikke bryter ut. 11& .. en Institu
og autorisert av·· Hjemme- Forts. side 4 

~" 

så ibussrUte Hamar-Varm- BLANT BYIJ:NS YNGRE LEGER: Tvangsauksjon -? • land. j Dr. Herigstad. 
HAMARS KRISTENLIV: Etter 

BRA SAKER: Byens ungdoms- Forts fra side 1 en beretning i Hamar Arbei- .' . 
herberge, et av Nord-Europas derblad den 1. mars .preges det dniste seg til å slå til seg de pen trådte i akSjon i 30-åre
beste. 

det ~ar den gang krisehjel-

av ekthet, sindighet og vidsyn. auksjonslyste eiendommer og 
LIKE VED HAMAR: Vang pre- GRATISANNONSE: Ideal flatt-

stegård, hvor Hanna Winsnes 
skrev sine berømte kokebØker, 
og like ved Dystingbo, rvor 
Henriette SchØnberg-Erken 
dyrket sin berømmelige mat
kunst. 

brød. Fabrikken opprettet 1924. 
På grunn av sin kvalitet ærlig 
verdt lesernes vennskap.· 

GRATISANNONSE: NorØna-sko
ene er fra Hamar. Meget so
lid lest. Lekre å gå på. 

HERLIG RIKE PA JORD: Nes - GRATISANNONSE: Viking tørr-

drive norske bedriftseiere og 

norske gårdt~rukere ifra( hus 

og heim og næring. Det vil jo 

også være i strid med hva 

Høyesterett har utJtalt: at 
den økonomiske belastning 
ikke må få et slikt omfang at 
folk drives bort fra sitt yrke. 

blottet for industri. Her er det 
Vår Herres industri som domi
nerer med !produksjon av 
melk, honning, frukt, korn og 
solid bonde,kultur. 

PRESSE: Hamar Stiftstidende, 

melk og usukrede fløte. Prima 
saker. Fabrikken, bygget 1874. 

ETTER HAMAR-MØTET: MØ- Når man ser hen til at grunn
av ter til videTe kunngjøring 

svenske-avhandlingen vil 
holdt over illeIe landet. 

bli laget i dag e[' så meget mer 
farrnØst for rekvirenten enn 

ne, forstår en best at retts
staten på ny tit beveger seg på 
tynn is. Ett er sikkert: Den 

som skulle finne På å by på 
en slik auksj on må være klar 
over at' hans navn vil ... 1JU 
husket. Skal vi si at det kan 
klare seg med denne advar
sel for det første? 

Vi skal komme tilbake 
til denn,e: sak i neste 
nummer. 

så bagatellmessig i forhold til ker om Telavåg. Da blir låten 
det som de russiske fiskerbåter straks en annen. For meg ser det 
forbrøt seg på Sunnmørskysten? ut SOm det er likJegyldig hva vest

Etter min fatmge forstand så 
må Bet være tusen ganger alvor-
ligere det som skjedde i Jøssing-

maktene gjø'r" så er det såre 
bra. Det er vel bes~ at vi søker 
om å få bli med i' Det britiske 
Samvelde. Vi har jo fØT i århun.fjorden. Jeg husker dessverre 

ikke hvorledes preste og Kring- drer vært 
kasting da reagerte. Men etter makt. 

koloni for fremmed 
V. 

« Rettsoppgjørets». 
historie 

Til belysning av «rettsoppgjøret» foreligger alle-

rede et temmelig' rikholdig materiale, og bidrag kom-
I 

mer stadig inn. Leserne oppfordres til å sende til 
Folk og Land dokumentariske opplysninger SOm de 
måtte sitte inne med. 

Det innsendte materiale vill så bli bearbeidet av 
en nedsatt komite. Innsenderens navn vil ikke bli 

offentliggjort. 

BII ... ER· 
Personbiler - varebiler - lastebiler 

spesialbiler og busser 
, 

Mot og uten kjøpetillatelse 

SVERRE TIDEMAND RUUD 

Gjøvik Tlf. 71 747 

To landsvante piker 
søkes til trivelig gård like ved Drammen. Den ene 
skal hjelpe til i gartneriet og den andre til almin
lønnsforlangende. Næ1rmere opplysning ·henven
deIse 
nelig husarbeid. Kun voksne. Attest~opier og 

ALF BJØRNSTAD, Lier. Tlf'. Drammen 6131. ________________________ ~as~,~ __ ~ ________ __ 

Fire flinke gutter 
meq interesse. og helst med øvelse i grØnnsak
dyrking på friland og under glass, får plass på 
sentralt beliggende gård nær Drammen, nå eller 
seneve. Attestkopier og lØnnsforlangende sendes 

ALF BJØRNSTAD; Lier. Tlf'. Drammen 6131. 

Mjøn~ald Kafe 

Brandbu, Hadeland 

, anbefales 

Benytt 

HANDSKOMAKEREN 
Neuberggt. 15, Oslo ~ 

Garantert fagarbeider 

Tannlege Maamqen 

Hansteensgt. 2 
Telef. 444333 

._---
,Oslo Stigefabrikk 
• Brand-, maler- og I!lkyvesttger 

Oljet, ml kadimerte beslag 
Inneh. Alf T. Lunde 

Mosseveien 8 
TIr. 688817, priv. 670779 

IJR 
Jeg fØrer alle de kjente 

sveitsermerker som Omega, 

Longines, Ceriina, Cyma, 

Tissot, Revue, Antima og 

Allsport. 

Dette er en tillitsak. 

De blir ikke skuffet hver

,ken over pris eller kvalitet. 

R. Gjessing 
URMAKER 

DRA..l\1MEN 

Telefon 2507. 

Annelise Parow 

TANNINNSETNING 
Tr on d hel'ro 

Gisle Johnsønsgt. 5 - V. Lade

moen kirke - Voldsminde ' 

Tannlæge 

MARTIN KJELDAAS 

Hansteens!ct. 2 
Tlf. 44 7554 
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Bladet koster 
20.· kroner pr. år FOLK OG LAND V år adresse er: 

Kierschowsgt. 5, Oslo 

« : d = -l-: • 

Forts. fra side 2 -----
tet legger her stor vekt på det 
subjektive moment. Jeg siterer: 

«Ved bedømmelsen av den 
enkeltes mulighet til å av
gjøre, om våpenskiftet var av
sluttet, eller om en aktuell 
mulighet for dets oppblussen 
forelå, synes den alminnelige 
mening i Norge å være av av
gjørende betydning .. Som tid
ligere anført var, iallfall 
til å begynne med, oppfat
ningen den at «Norge har ka
pitulert», at «krigen opphprte 
'i Norge 9. juni, da våpnene 
ble nedla,gtj». og at således 
«krigen var slutt». 

Samarbeidet med oklrup,asjollS
makten må alene ikke innebære 
deltagelse i miltære krigshandlin
ger eller i krigsoperasjoner; hvor
ledes medvirkning til andre skritt 
til krigfØringens fremme skal be
dømmes er omstridt. Fremskaffel
se av varer og arbeidsprestasjoner 
som okkupanten har rett til å kre
ve, innebærer ikke brudd på tro
skapsplikten. Den lovlige regje
ring kan overhodet ikke forlange 
en handlemåte av sine undersåt
ter som utsetter dem for okku
pantens folkerettslige straffe
abjoner. Befolkningen er beret
tIget til aktiv motstand i den ut-

Blehrs foredra;: 
Solems henvisning til grunn

lovsforbudet mot retroaktiv lov-

,givning som et drivende motiv 
blir meningsløs, hvis handlingene 

allerede var rammet av § 86. Ut

talelsen må forutsette at uten 
landssviklovgivningen var hand
lingen straff-fri. Selve det for-

hovedsaken forble på norske hen
der ikke blott har muliggjort en 
omfattende import av mel og an
dre viktige levnetsmidler, kull og 
jern m. m., men også at det lyk
kedes å hindre beslagleggelse av 
norske fartøyer samt rekvisisjon 
og utførsel av norsk eiendom red
det betydelige verdier. Er dette 

o pa Hamar 
og da i særdeleshelt at dette I 

s~al fungere så normalt 

mulig. Den lovlige regjerings 

eldr~ eller nyere lover, som er 

en hindring herfor, kan der-
strekning den iakttar de for krig- der suspenderes, og også slike 
fØrende gjeldende folkerettslige 
bestemmelser. Motstand i andre som truer okkupantens sik-

KrlceD VBI slu" 
I Sverige var oppfatningen at 

krigen i Norge var slutt. Senere -_ 
i 1943 ~ begynte hjemmefron
ten sine saootasje- og franktirør
aksjoner. Den som hadde kjen.l
skap til at s.k virksomhet var 
autorisert :w regJermgen, kan 
åpenbart iha hatt grunn til å 
regne med krigshandlingenes 
gjenoppblussen» - mener denne 

former, slik som sabotasje og an
dre handlinger for å forstyrre 
ordenen, er ikke forenlig med 10-
jalitetsplikten. Det innebærer 
ikke noen tilsidesettelse av befolk-
ningens troskapsplikt om den 

kerhet. E,ksilforordninger kan 

derfor ikke utferdiges for dis-

se områder. Det å adlyde ok-

kupantens besbemmleser kan 

stiller seg passiv til den slags ikke innebære brudd på tro-
motstandshandlinger. skapsplikten. Det samme i 

gjelder prestasjoner av tjen.e-

Vikarierende 
s'a'~mak' 

ster, som okkupanten /kan 

fordre. En 
oppfordring til motstand kan 

umiddelbart møtes med bin

dende kontraordre. Omfat-

ter nu okkupantens lovgiv

ningsmyndighet det Økono-

fraksjon av Institutet. Jeg vil her Okkupanten plikter å utø've sin 
skyte ~nn som en personlig be-, ?Jikarierende statsmakt under 
merkrung, at når Institutet et iakttagelse av landets lover så
annet sted b€tegner sabotasje, fremt dette lar seg gjøre. 'Den 
handlingene som forbrytelser, og bestående forvaltnings- og dom
oppmuntring dertil som folke- stolsorganisasjon skal derfor 
rettsll'g rettsbrudd f " miske liv i de!ts helhet, kan ra regJerm- fortsette sitt arbeide under ok-
gens side, da var det ikke rimelig kupanten som statsmaktens inne- eksilregjeringen ikke bekjem_ 
å anta at regjeringen sto bak. Vi haver. Deltagelse i dette arbeid pe okkupanten med å gjøre 
har jo alltid pukket på folkeret- kan ikke bety noen tilsidesettelse et sådant sama,rbeide straff-
ten til det ytterste. av troskapsplikten. Hvis okkupan-

Så d t d bart;i et slikt, samarbeid in-
v~r e en annen fraksjon ten finner at det ikke lar seg 

med den almene rettsgrunn

setning at de sl{jerpede straf

felover ikke må gis tilbake
virkende kraft. 

hold at man ikke anvendte straf- riktig, krever alminnelige skades-
felovens betegnelse <<landsforræ- erstatningsregler prinsipielt en 

KriminaliSeringens inntreden deri», men fant å burde bruke et avregning mellom gevinst og 
skjedde ikke ved noe bestemt nytt uttrykk for «landssvik» viser skade :som kalles «eompentatio 
tidsrom og heller ikke gjennom en ytterligere at omhandlede hand- lueri eum danmo» , - selvsa.gt 
av norsk statsmakt offentliggjort Hnger ikke kunne fØ'res inn un- under forutsetning av like ube
direktiv, men berodde på anony- der landsforræderi-begrepet. An- tinget kausalitet på begge sider. 

vendeisesområdet for landsfor- Ved anvendelsen av landssviklov
me enk1e[tpersoners omdømm e. ræderibestemmelsene og lands- givningen er imidlertid i et til-
Det berettigede i kravet på bor- svik-anordningen skulIr~ delvis felle et slikt krav Om avregning 
gernes - og i ennå større utstrek- falle sammen, således at grensen blitt avvist dermed at «ansvaret 
ning på utlendingers - kjenn- mellom dem var svevende, men ikke kunne kompenseres med 
skap til dette tidspunkt synes det leder ubetinget til den kon- økonomiske fordele!' som måtte 

I diskutabelt. Arsaken til samar- klusjon at de ikke falt helt sam- være oppnådd som resultat av 
beidet har i regelen vært ønsket men. Landssviklovgi:vningen in- prisverdige, men forsåvidt plikt
om å beho~de fO!!'valtnfugsorga- nebar i større eller mindre ut- messige anstrengelserl». Uttalel
nenepå norske hender mot å gjø- strekning en kriminalisering av sen innebærer at et av rettsord
re visse innrømmelser. Det kan handlinger som man mente ikke ningen som ugyldig og straffbart 
neppe antas at et sånt samar- kunne rammes av straff for forvaltningsoppdrag ikke desto 
heide ble forræderi gjennom ok- landsforræderi etter straffeloven. mindre skulle sk1ape legal plikt 
kupantens økede innblanding i Det er imidlertid påtagelig at for landssvikere 'Itil ål fremme 
visse norske forhold. 

Umiddelbart etter okkupasjonen 
I var man på norsk side i alminne
'lighet innstilt på samarbeid med 
okkupanten. Dette var i Admini
strasjonsrådets tid. Det annet 
stadium var de kommissariske 
statsråders tid. Forvaltningstje-
nestemennene fortsatte å fungere 
og må derved ha gitt almenheten 
den oppfatning at et samarbeid 
i det minste ikke var lovstridig. 
Uten tvil medførte også den nor
ske innflytelse i forvaltningen 
fordeler for l7efolkningen. Når 

landssvikgjerningen _ san~syn- landets interesse!'! Man spØr seg: 
ligvis på grunn av grunnlovsfor- Hvori ligger da «landssvik»? Den
budet mot lover med tilbake vir- ne vanskelig forståelige motive
kende kraft - i den provisoriske ring synes heller ikke å ha vært 
anordning av 1942, hvormed den gjentatt. I Virkeligheten har 
provisoriske anordning av 1944 i !andssviklovgivningens begrep 
hovedsaken stemmer overens, er «skadeserstatning» hatt eller iall
beskrevet som den falt under for" fall fått karakter aven økonom
ræderibestemmelsen således: isk straff av samme art som bØ
«Straffbart medlemskap i Nasjo- ter. 
nal Samling, nasistisk hird eller 
annen organisasjon som yter fi-
enden bistand eller som medvir

En appell 

av Insitltutet, som uttaler: I gjøre å fØlge landets lover, må nelllælrer ikke tilsidesettelser I Norge har meningene vært 

ker dertil.» Man går derved ut fra Jeg vil til slutning få lov til å 
det som skulle bevises, nemlig at rette en personlig appell til de 
medlemskapet i og for seg inne- rettsforfulgte: . ' statsmaktens utøvelse overla,tes av troskapsplikten. Slike ek- deU, hvorledes landssviklovgiv- det tredje stadium begynner, er 

«Etter. en innen Institutet enten til okkupasjonsarmeen eller . silforordnjrnger kan okku- ningen i den henseende skulle be- vanskeligere å ti: HØyesteretts- bærer bistand i råd eller dåd til Jeg t'Ur ofte spurt: Nu får vi 
representert mening burde til et sivilt spesialorgan. I begge panten også ifØlge Genfkon- dømmes, men den seirende opp- domme,rnes nedleggelse av deres fiendens krigshandlinger, og fo- vel pengene igjen? Får vi straks 
det overhodet ikke 'Være tale tilfelle er det nødvendig med et fatning har vært at denne 10v- embeter og den Quislingske stats- regriper således den tolkning av oppreisning og erstatning? - Nei, 

vensjonen av 1A49 sette til om å anvende straffelovens § forbindelsesledd mellom okkupan~ .,~ givning innebærer en mildning akt er to påtagelige fakta. Det straffeloven som normalt er så fort går det ikke. Det faller 
86, når ikke r~~'uIære krigs,- tens organer og landets. Til dette side. av straffelovens forræderistl'aff, ser imidlertid ut som om den til- domstolenes oppgave. Den frem- ikke noen gylden frukt ned i våre 
handlinger pågår eller må atl- kan okkupanten bruke enten si- dvs. et slags anmesti. IfØlge tagende norske attitydforandring gangsmåte å gi landssviklovgiv- hodeplagg. Det må løpa meget 
sees umiddelbart forestående». ne egne folk eller landets. Sist- Folkeretten anerkjen- kommentarene til den norske hadde en viss samtidighet med at ningen skinn av å tydeliggjØre vann i havet, og mange av de 

nevnte alternativ stemmer best ner ikke adgang til krig- straffelov har imidlertid straffen Sovjet-Russland kom med i kri- eller forklare gjeldende rett inne- kompmmitterte rettssvikere må 
Jeg kan røpe at denne frak- d kk te 1 kt . å' for forræderi til hensikt å ram- gen og krigslykkens omskiftning. bærer med andre ord at lovgive- fØlge Erik BlodØks, fØr det nor-

me o upan ns pli til lllll- rØring gjennom lovgiv-
sjon er professor Sundberg selv, skrenke sin inngripen til det me en åpenbar, om enn også en Men noen endret folkerettslig ka- ren - gjennom å knytte denne ske folk vil hØre på vårt krav om 
- han som er Institutets leder og strengt nødvendige. Slike fOl'bin- ning. direkte bistand til fiendens mi- rakter kunne ikke okkupasjonen lovgivningen til landsforræde!l'i- gjenreisning av rettsstaten. Hvor 
også leder av den svenske stats delsesorganer var Administra- ;' litære kraftutvikling. Under det- derved få. bestemmelsen - ad en omvei vil mang-:e av oss som er her i i dag, 
folkerettslige institutt i Uppsala, <Monsrådet o.g de konstituerte Som kjent ble de uunngåelige te kan ikke henfØ'res Ukvalifisert påvirke folkemeningen og således vil få oppleve det? Vi må stole på 

UJ' Vurderingsnormene har også 
og også forfatter av et verk ~tatsråder. Også Quislings regje- motsetninger mellom okkupant medlemskap aven politisk orga- i realiteten gir landssviklovgivnin- at de unge vil holde kravet oppe. 
Fik tt d tI' . . vært forskjellige i så henseende, k",."kt" ... "''' on" ct,."f'f'ol,f;, -n.~' ~-- "'~ .. _ .. _ .... ,-- -,--------

« o ere », - e som eses av ring synes folkerett.~1ip' R. mil.t.t." og befolkning mer Og mer skier- msasJon eller utøvelse HV "nn};" ",,,n 
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~ ••• - ~ .. :~ •• ~~ UUH""~'VY"U~ ~ I forbindelsesledd mellom okkupan-
86, når Ikke re -:;uIære krigs- tens organer og landets. Til dette 
handlinger pågår eller må an- kan okkupanten bruke enten si
sees umiddelbart forestående». ne egne folk eller landets. Sist-

side. 

Folkeretten anerkjen

ner ikke adgang til krig

gIVning innebærer en mildning akt er to påtagelige fakta. Det straffeloven som normalt er så fort går det ikke. Det faller 
av straffelovens forræderi~traff, ser imidlertid ut som om den til- domstolenes oppgave. Den frem- ikke noen gylden frukt ned i våre 
dvs. et slags amnesti. IfØ'lge tagende norske attitydforandring gangsmåte å gi landssviklovgiv- hodeplagg. Det må løpa meget 
kommentarene til den norske hadde en viss samtidighet med at ilingen skinn av å tYdeliggjØre vann i havet, og mange av de 
straffelov har imidlertid straffen Sovjet-Russland kom med i kri- eller forklare gjeldende rett inne- Iwmpromitterte reUssvikere må 
for forræderi til hensikt å ram- gen og krigslykkens omskiftning. bærer med andre ord at lovgive- fØlge Erik BlodØks, fØr det nor

nevnte alternativ stemmer best 
Jeg kan røpe at denne frak- med okkupantens plikt til å inn

sjon er professor Sundberg selv, skrenke sin inngripen til det 
- han som er Institutets leder og strengt nødvendige. Slike forbin
også leder av den svenske stats delsesorganer var Administra
t:olkerettslige institutt i Uppsala, sjonsrådet og de konstituerte 
og også forfatter av et verk statsråder. Også Quislings regje
«Folkerett», - det som leses av ring synes folkerettslig å måtte 
de svenske jUridiske ·studenter. betraktes ra denne synsvinkeI. 

lovgiv- me en åpenbar, om enn også en Men noen endret folkerettslig ka- ren - gjennom å knytte denne ske folk vil høre på vårt krav om rØring gjennom 

ning. 

;' 
Som kjent ble de urunngåelige 

motsetninger mellom okkupant 

direkte~istand til fiendens m,i- rakter kunne ikke okkupasjonen lovgivningen til landsforrædeiI'i- gjenreisning av rettsstaten. Hvor 
litære kraftutvikling. Under det- derved få. bestemmelsen - ad en omvei vil mang:eav oss som er her i i dag, 
te kan ikke henfØ,res ukvalifisert påvirke folkemeningen og således vil få oppleve det? Vi må stole på Vurderingsnormene har også 
medlemskap aven politisk orga- i realiteten gir landssviklovgivnin- at de unge vil holde kravet oppe. vært forskjellige i så henseende, ff 

og befOlkning mer og mer skJ'er- nisasjon eller utØvelse av vanlig gen karakter av ny straffelov- Det er det stadige drypp, som hu-slik' a,t de som deltok i rettsstri-
pet under okkupasjonens forløp. næringSVirksomhet, selv med ok- dig og utilbØrlig ervervsvirksom- givning med tilbakevirkende ler ut stenen. 

Han underbygger sin· menjng 
med vektige argumenter, som de
re må lese selv. 

I praktisk henseende tror jeg 
man kan si, at de to fraksjoner 
faller sammen. Der skal overor
dentlig meget til, både av virkelig 
aktuell krigsfare og av subjektiv 
viden og forsett - for at dette 
med «sådan krig for øye» i § 86 
skulle kunne fØre til domfellelse 
for forræderi. Vi har fått medhold 
1 vår oppfatning. 

Samarbeide 
Jeg kommer nu over i det over

ordentlig interessante kapitel om 
den lovlige regjerings kompetanse. 
Institutets utgangspunkt er her, 
at befolkningen står i et lydig
hets/orhold til okkupanten. Det
tes basis er ikke bare det faktI
ske maktforhold, men også det 
rettsforhold som er regulert ved 
landkrigsreglementet. Okkupan
ten er forpliktet til Il fungere 
som den lovlige statsmakts vikar. 
Tross befOlkningens lojalitetsplikt 
overfor Okkupanten har den en 
troskapsplikt overfor den lovlige 
regjering. Men denne forhindrer 
ikke at befOlkningen er forplik
tet til å støtte okkupantens be
strebelser for å sørge for at det 
sivile liv i størst mulig utstrek
ning går sin vanlige gang. Be
folkningen har en absolutt plikt 
til samarbeide på de felter hvor 
okkupanten etter folkeretten har 
noe å kreve. Okkupantens plikt 
til å sørge for befolkningens be
hov og ordnede forhold krever et 
samarbeid. 

Lojalitet 

Manglende 
kunngjøring 

På den ene side skjedde inngrep kupasjonsmakten som avta.ger. het, f. eks. arbeidere og under- kraft.· Dette, 'som vi nu har oppnådd, 
fra tysk side som uten tvil langt Det fremgår av forskijellige auto- ordnede funksjonærer, kunne Eksilregjeringens lovgivning er et godt grunnlag, men skal det 
overskred de grenser som er satt ritative uttalelser at et av lands- unngå straff. Ved lovens anven- innebar ikke alene en kriminali- bli utnyttet, må vi styrke vår or
i landkrigsIreglementet for en sviklovgivningens formål var å få deIse skulle likhetsprinsippet til- sering av handlinger ~m ikke ganisasjon. Jeg har forstått, i de 
okkupants maktutøvelse. P.å den istand en utvidelse av det straff- si at straf.fbarheten ble den sam- tidligere var straffbare. Den in- årene jeg har arbeidet med sven-

Når det gjelder nye stral- annen side ble befolkningens na- bare område. Landssviklovgivnin- me, _ skjønt strafj)eutmålingen neholdt også forskjellige straffe- skeaksjonen, hvor uhyre viktig 
felover synes det å være turlige motstandsvilje stimulert gen er beskrevet som om den går kunne bli forskjellig. Som fØlge skjerpelser. Således skulle ifØl- Forbundet er. Det står nu sam
utslagsgivende at kravet gjennom disse inngrep, og ledet inn under paragrafen om lands- av nevnte bestemmelse unngikk ge den provisoriske anordning av men· med avisen foran en svær 

til bdde lydighetsnektelse og sa- forræderi og har dermed til hen-o «tyskerarbeiderne» i et antall av 1941 dØdsstraff kunne anvendes oppgave .. Nu må alle de rettsfor-
på en effektiv offentlig- 'kt å' f botasje- og voldshandlinger Sl gjennom øre en fortolkning 150000-250000 _ oppgavene er på de i straffelovens kapitel 8 og fulgte støtte. De som må frykte 
gjØreIse er kommet til ut- Denne motstand har man villet av straffelO'Ven med retroaktiv noe forskjellige '-- tap a,v stem- 9 nevnte forbrytelser, hvor livs- for at brødskalken skal tas fra 
trykk i (menneske)-ret- betrakte som nØdvern eller re- virkning. i Eksilregjeringens lov- merett. Det synes ikke utelukket straff var fastsatt. «Tvangsar- dem, får gjøre det hemmelig. De 
tighetserklæringen i 1789, pressa lier. Det kan imidlertid givning irinebal1 videre forskjel- at denne forskjell har en innen- beid» skulle kunne gis i stedet som sitter bra i det får gjøre et 
i Europarådets konven- ikke være berettiget t1 betrakte lige straffeskjerpninger gjennom rikspolitisk forklaring. for hefte, og fengsel og evigva- dypt grep i pungen. La ikke ide-

befolkningen som et repressalie- forhØYet straff eller nye straffe- rende (! - her må vel jussen og alistene i beskjedne økonomiske 
sjon angå-ende beskyttelse b tt' t f lk tt bi kt f An dIt ff At ukvalifisert «passivh med-ere zge o ere ssu e . ormer., ven e sen av s ·ra e- religionen ha flytt sammen!) ret- kår bære så meget av byrden .. Og 

b te l · . d l' t lemskap i en politisk organisa-av de menneskelige ret

tigheter og grunnleggen

de friheter samt i Genf-

es mme ~ne VIser en e 19 a tighetstap idØmmes. I 1942 inn.- til alle dem, som er dømt for det 
O d t k kt k d n fonnell t 'd l ldsjon, «NasjOna,1 Samling», eller m e ys e ma esesser e , e u VI e se av an s- førtes tap av almen tillit og bØ- såkalte økonomiske landssvik, vil 

skulle berettige til rep,ressali- forræderir4kvisittet - som skjedd utØvelse av vanlig næ,ringsvirk- testraff inntil 1 million kroner. jeg si: Nu har dere fått den mo-
gjennom, landssviklovgivningen, sombet - la det være med ok- Sid b . l t konvensjonen av 1949. ___ er, skulle disse etter folkeret- evenne egrensmng b e att ralske oppreisning, og det er ide-
endog er blitt anvendt på gjernin- kupasjonsmakten som avtager - bort i 19'43, mens straffelovens bØ- alistene Og' de ufortrØdne i NS 

Dette krav kan dermed ten være rettet direkte mot ge.r,. begått fØr disses tilblivelse. ikke i og for seg kan innebære temaksimum fØr hadde vært som har skaffet dere den. Vær 
ansees for å tilhØre, de al- den folke·rettskrenkende sta- Am)wstiko~truksicnen synes landsforrædersk bistand til fien- 10 000 kroner. Konfiskasjons- nu glade og takknemlige ...-; og 
ment anerkjen.te retts- ten og ikke skjedd gjennom derfor ikke Objektiv holdbar.. den, må være åpenbart. I Hjem- følgens utstrekning til indirekte 

Forutsetningen for at en .gJ·er- mefrontkomiteensi mD'tiver til hjelp oss med å finansiere den 
grullIlcDSetninger. I den påbud til befolkningen for gevinster innebar en sk!jerpelse . k l l d f den provisoriske anordning av gjenværende del av kampen! 
utstrekning en eksilregje- gjennom denne omvei å ram

rings lovgivning medfØ- me den fØrstn.evnte. En, til

rer utvidet straffbar- sidesettelse av grensene for 

het eller straffeskjerpel- lovgivningsmyndigheten bØr 

nmg s a ~es som an s orræ- av straffelovens alminnelige kon-
deri, er at ,Ile, n er rettsstridig: for 1944 uttales at de i §§ 86 og 98 fiskasjoll!>Straff. Det samme Slutt dere til oss som venner og 
at den ska~ utgjø,re landssvik, at fastsatte frihetsstraffer var «alt- gjelder bestemmelen av 1944 om kampfeller! 
den er utilbØrlig. I det norske for strenge for de aller fleste av økonomisk ansvar for den døm
rettsoppgjøf synes begrepene å de overtredelser det nå er tale tes ektefelle. 

ser, må det derfor være derfor aven eksilregjering 

folkerettsstridig å unnlate ikke kunne ,:brukes som på

offentliggjØrelse. Spesielt' skudd til repressalier. Dette 

være blitt (oppfattet som Syno- om» og at minimumsstraffen på 
nyme, og ~eres innhold beroen- 3 år i § 86 ville gj,ø,re bestemmel- . Det økonomiske 
de - på sublektiv vurdering,. En sen uanvendelig på flesteparten 
slik kan endres, og det har også av de handlinger -det ville være ansvar 

må dette gjelde landssvik- bekreftes også av umuIighe- vært ti1f~llet ved oppgjøret. 
anordningen av 1944, som te,n aven effektIv offentlig- Handling€'r, som på et tidligere mantar til den provisoriske an- Det solidariske erstatni?gsan-

ønskelig å ramme. I den kom-

"kk stadium av okkupasjonen ble an- ordning av 1944 som er utgitt av svar for skader som er voldt av 
J, e bare ikke ble bragt gjØreIse aV motstandsbefaIin- S""em' _ en av lovgivningens Nasjonal Samling, har en viss 

sett som ikke utilbØrlige og der-V" 
til ,befolkningens kjenn- gen. Og befolkningens spon- opphavsmenn _ angis som grunn dekning av den alminnelige' re-for ikke rettsstridige er når de 

Uten tvil og frykt 
for rett og sa,nnhet! 

.,. 
(Langvarig bifall fulgteJ 

FOLK OG LAND 
Reda,ktør Og utgiver: 

JOElANNES K."RlJJiGLBBOTN 
skap, men ble holdt hem- tane reaksjonsytringer blir er blitt forhatt sen:re, blitt be- for anordningen at det under gel som finnes i den svenske 
melig. beroende på personlig bedØm- traktet på Illotsat måte; En stren- okkupasjonstidens gang «viste straffelov 6. kapitel, § 5 at om Ekspe&iisjøn og kasse: 

meIse om befolkningens in- gere målestokk er suksessivt blitt seg nødvendig å supplere straffe- flere har medvirket til en forbry- P~ &aU, Oslo 

Konklusjonen om at eksil- teresser tjenes best gjennom anlagt. Derigjennom er grensen 
mellom det tolererte og det retts

straffelovgiv- motstand eller gjenn.om å be- stridige blitt flytende og foran-
ning er ikke anvendelig, fØl- vare mest mulig nasjonal 

regjering~ns 

gex dessuten som en logiSk 'innflytelse, hvilket utfall i 

lovgivningen», og han fremholdt telse, skal de svare en for alle og KierschQ.W&gt. 5, Oslo 
at «det ble nødvendig å utby.gge alle for en for erstatning. lmid- Telefon 3'7 76 96 
lovgivningen videre med mer ef- lertid har landsSVikanordningens Abonnementsariser: 

k d tat · . t·t tt Kr. 20.00 pr. år, kr. 16.00 fektive restriksjoner overfor s aesers mngsms l u en sær- "'~l pr. u_vår. &verige, Dan-
landssvikerne'». Han tilfø,yer at egen karakter. Her møter en for mark; kr. 24..00 pr. år, 

Dette samar'beid er umulig, der- konsekvens av d.en lovgiv
som befolkningen ikke viser loja- ningsmyndighet som folke
litet. Lojalitetsplikter innebæ- ~tten tillegger okkupasjons-
rer i første rekke en plikt til å . 

derlig. Det straffbare er kommet 

til å bestå i den ting at gjer
den ene eller annen retning ningsmannen ikke har nådd å 
ikke kan betegnes som. en til fØlge med i meningsforandringen 
sidesettelse a,v t'roskapsplik- eller hatt en annen mening om 

kompletteringen ikke kunne hen- detfØ,rste det SpØrsmål hvilken lIil'. l.ILoo pr. baJvir. T.Jt-
stå til etter frigjøringen, dels på økonomisk skade som overhodet landet for Øvrig: kr. 

d åfØ t l d t 'kk . 28.00 pr. år, kr. 14.00 pr. 
grunn av fOlrbudet mot lover me er p l' an e - l e gjennom haftår. I nøytralt OJXUjlag 
tilbakevirkende kraft, dels av okkupasjonen, men gjennom Na- kr. 30.GlO pr. år, kr. 15.00 

unnlate enhver handling som makten så-vel lfølg.e land- ten. rent preventive grunner. sjonal Samlings samarbeide med pr. halvår. 
okkupasjonsmakten. Videre kom- Løsm!J.gspris: 50 Øre 

den henSiktsmessige oppførsel da 
legger hindring i veien for okku~ krigsreglemente11 som Genf
pasjonsmakten i dens plikt til å konvensj on en. Til disse be
sørge for områdets sivile forvalt- føyeiser hØrer «the unques
ning. Befolkningen er berettiget tioned right» å- regulere han-

Medlemskapet 
NS 

i gjerningen ble utfØrt. Sett i sammenheng viser mel' spørsmålet hvorvidt landet· Annonsepris: 
Motstandspolitikken ble smått disse uttalelser at et av lands- på denne vei er butt tilfØrt Øko- 3-2 ~~!r ~'~ 

til en passiv holdning bare i den I fjerde kapitel behandles 
utstrekning landkrigsreglemen- del og næringsliv srumt det SiPØrsm!åleib om landssviklovgiv- lig plikt, og Nasjonal Samling ble 
tet ikke forutsetter lVdighetsplikt. Økonomiske liv i d.et hetle tatt, niniens forenlighet ansett å svekke motstandsviljen. 

om senn oppfattet som en retts- nomiske fordeler i næringsmessig, 
sviklovgivningens f'ormål var forsyningsmessig og andre hense- Bruk~. 16450 
å få i stand en utvidelse av ender. Det er blitt opplyst at det Sambaadsttykkertet 
det straffbare område. forhold at forvaltningsorganene i ' ____ • __ .081_° ______ 1 
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