
Med tålmodighet kan man 
utrette alt, man kan til og 
med bære vann. i en sil -
hvis man venter til det er 
frosset. 

Daily M.irror. 
Nr. 12 - 5. årg. 

OG 
Lørdag 24. Mars 1956 Løssalg 50 øre 

Man kan oppnå alt her 
i livet, hvis man ikke har 
noe imot å la andre få 
æren aV' det. 

Ukjent kilde. 

Vellykkede tnoter i Stavan;:er o;: 

73,jelland-statyen kjent blilck-, ' .. ~ , 
fanger i Stavanger. I bakgrun
nen Domkirken, bygget 400 år 
før Amerikas. historie ble påbe-
gynt. I . 

Forbundets formann, 

bonde Anders Hafskjold 

er tilfreds over at opp

lysningsarbeidet støttes 

i stadig større utstrek

ning av de rettsfor

fulgte. 

Det var to meget vellykke-

med rette burde ha vært 
sendt ut over NRK, det ville 
da ha stått klart for alle at 
det' er rettsstatens gjenopp
bygging det gjeldet; nå. 

Hafskjolds foredrag om det 
forestående arbeide fra For
bundets side skal vii ikke 
gjengt i g.ag, han vil besøke 
en rekke kretser og holde det 
på nytt. Det bærende i hans 
fremstilling vil vi imidlertid 
ta med. 

.Jeg har tro på vårt 
folk, det er bare ført 
bak lyset aven liten 
gruppe som i 1945 til
rev seg initiativet, ut
talte Ha.fskjold. Oet er 
ikke det norske folk, 
men bare denne lille 
gruppe som har stått 
rettsstaten og oss i 
mot.. HJemmefront
folkene, våre motstan
dere fra okkupasjons
årene derimot - de 
mente det samme som 
oss: å verne om lan,
dets interesser, derfor 
re\Spekterer vi dem. 
Det var midlene det 
var uenighet om. Gang 
på gang har vi erfart 
at det er lett å komme 
på talefot med hjem
mefrontfolkene, etter
som vi forstår hveran.
dre. Det som nå er av
gjØrende for oss er å 
spre opplysning om 

Hv~ 

Dan;:esnnd 
for rettsstatens 

r:jenoppbyr:ninr: ~ 
de svenske. rett.slær
des vurdering av «Den 
nor~ra Råttsuppgorel
sen.)}, og jeg erfarer 
med stor takknemlig
het den våknende in
teresse for vårt initia
tiv.» 

Langvarig applaus fulgte. 

Stavanger 

«rettsoppgjøret», .så var det av svenskebetenkningen bur

vår plikt 9verfor oss selv og de hovere over våre lands
våre barn å sette alle krefter menn og den skam som gjen
til for å skaffe o p p l Y s- nom den er overgått våre 

myndigheter. Han mente at 
nil. n g om de fundamentale vi hadde en såpass ren sam-
feil som var begått overfor vittighet at vi ikke burde leg-
NS-folkene ved de rettsstri- ge det fremtidige arbeide an 
dige anordninger og lover. etter skandaliserångs- eller in
Han antok at minst 90 prosent jurielinjen. Vi står oss bedre 
av samtlige jurister i landet på å fremlegge de objektive 

Overrettssakfører Smedsvik nå var klar over at der var fakta som foreligger og som 
frembar en takk til Forbun-I begått feil. At de skammer fortsatt vil fremkomme. I 
det og det aksjonsutvalg, seg over dette nå og forlan- denne forbindelse sa han at 
som hadde tatt opp vår sak ger ro, hjelper ikke. Vi må F10lk og Land hadde en riktig 
med Rattsforbundet, for dets alle arbeide for at noe tilsva- linje. 
initiativ og store ,oppofrende rende aldri skal gjenta seg. Betenkningen fra det 
arbeide. Han ba denne tak- Det er den fremtidige retts- svenske retsinstitutt er 
ken fremfØrt til hvert en- sikkerhet og Norges b~ståen en sensasjon og kom-
keIt medlem i utvalget. som kulturstat de,tl først og mer som en bombe på 

Han fremholdt videre at I fremst dreier seg om. Dr./ de a,v våre landsmenn 
den foreliggende betenkniug Sk!harffenberg har skrevet at' som har lullet seg inn 
aV' disse anerkjente spesial- det drives bevisst historie- i den tro at oppgjøret 
istene i folkerett og straffe- forfalskning. Vi må sørge for har hatt n.oe med lov 
rett hadde gitt de tidligere at den historien som våre og rett å gj~øre. Han 
NS-folkene en følelse av a barn nu leser i skolen, blir henstilte til alle å spre 
være blitT. renvasket for fM- skrevet på en objektiv måte. 
ræderistemple". Når parolen Smedsvik fremholdt videre .
her i landet fremdeles går helt i linje! med HaJskjolds 
ut på å skaUe ro omkring foredrag - at man ikke i ly 

opplysning om .b.etenk
ningen til våre lands-
menn. 

Forts. inne i bladet. 

ikkp. tAr • • fr~ nlPnnl 

En mer levende by enn Haugesund skal en lete lenge etter-, 

Vakker er den også. Her gjengis et kjent bilde, parti av Rådhu
set, innviet 1931, men mektige granittsøyler, kObberkuppel over, 
og fontene foran. Arkitektene Blakstad o:; Munthe Kaas sto 

for arbeidet, som ble kostet av skipsreder Knut Knutsen og frue, 
Elisabeth. 

En norsk -amerikaner 

skriver om 9. april og 

rettssvikoppgjøret 
I en anmeldelse i Minnea-I vesteuropeiske lanld for å 

__ '1=_ -ro.. _ _ L_ 
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.-u.-uunuelS lormann, 

bonde Anders Hafskjold 

er tilfreds over at opp

lysningsarbeidet støttes 

i stadig større utstrek

ning av de rettsfor

fulgte. 

Det var to meget vellykke
de møter som ble holdt i stav
anger og Haugesund den 15. 
og 16. mars, under ledelse av 
tidl. fylkesmann Erling 
Kvadsheim. 

Dvale-tilstanden er slutt 
mellom de utstøtte! 

Innrykket var stort, fra by 
og bygd, og interessen le
vende. Mange kan ha vært 
nedslått og tvilende gjennom 
lange og tunge år, men gnis
ten har fenget på nytt. De 
frammøtte bl~ 'oppmUntret 
over å hø,re Forbundets le
dende mann. bonde ,Anders 
Hafskj old tale klokt og ver
dig, ung av år, men rolig og 
Silldig som selveste Torgny 
Lagmann engang gj orde det. 
-Hafskjold pointerte at han 

ikke besØ,kte sta vanger og 
Haugesund for å snakke juss. 

Les 0$ studer selv svenske
betenkningen ! sa formannen. 
Dermed ga han sine tilhørere 
et tillitsvotum som man gjør 
vel i å merke seg. InnfØring i 
stoffet har man for Øvrig 
fått både av Blehr og Ueland 
m. flere. 

Etter møtet i Hangesund 
var det en taler som bemer
ket at Hafskjolds orientering 

Hvem har 
ansvaret 

Cl' ----o ---- ..... --- -_ ...... 

at det er lett å komme 
på talefot med hjem
mefrontfolkene, etter
som vi forstår hveran.
dre. Det som nå er av
gjØrende for oss er å 
spre opplysning om 

u,v u. • ..,,,,'" a.U"'U>'J"U'''::; "'J:.IC"'lGU- ueli anves bevisst historie-
'istene i folkerett og straffe- forfalskning. Vi må sørge for 
rett hadde gitt de tidligere at den historien som våre 
NS-folkene en fØlelse av å barn nu leser i skolen, blir 
være blitt renvasket for fnr- skrevet på en objektiv måte. 
ræderistemple~. Når parolen Smedsvik fremholdt videre ._ 
iher i landet fremdeles går helt i linje! med Hafskjolds 
ut på å skaffe ro omkring foredrag - at man ikke i ly 

i den tro at oppgjøret 
har hatt n.oe med lov 
og rett å gj!øre. Han 
henstilte til alle å spre 
opplysni~g om ,b.etenk
rungen til våre lan.ds
menn. 

Forts. inne i bladet. 

l!:ltsabetn. 

En norsk-amerikaner 

Hva pressen ikke før gjengi fra 

skriver om 9. april og 
rettssvikoppgjøret 

I en anmeldelse i Minnea- vesteuropeiske lanid, for a 
polis-Posten (Minnesota) av motvirk" Sovjet og dets ut
Trygve Lies bok «Leve eller V:ikling (som gjøres i 1955 av 
dØ» finner vi en del reflek- U8A) , se det nevner ik.ke Lie 

Første artikkel. 

Finansminister i den nor
ske eksilregjering Paul Hart
manns. bok «Bak fronten» 
var et tordenslag for mange 
som i statsap:paratet og an
netsteds enIllU lever· hØyt på 
ubelyste bragder. 

Pau·1 Harfmanns bok [
og rasende om kri n g bo- sjonler som sterkt avviker fra med ett ord, heller ikke om 
ken, ber,tår det en pra\ktisk det vedtatte. Anmeldelsen er Nasjonal Samlings arbeide i 

talt enstemmig fortielse a,v for Øvrig meget omfattende, 1933 for å styrke Norges mi-

Av kand.jur. Alexander Lange 
Ldet den går over fem numre litære forsvar, det \Samme dens eksplosive innhold! Med 
i desember 1955. Nedenfor Arbeiderpartiet gjør så mye 

så vidt jeg vet to unnta~l- gjengis en del av innholdet. av nå. 

P. V. skriver således i Ii'ar
mand: 

«Det tør være menneskeal
dre siden en bok hal1 satt 
sinnene i slikt opprør. Paul 
Hartmanns \pert')nalhistori
ske dagbok er egnet til å gjø-

dette bildet, ellers blir det he
le litt for smått.» Fra sam
me anmeldelse: «Det virker 
som om halViJ)arten av hans 
tid, og store deler av andre 
statsråders tid var opptatt av 
småkrangel om lØnn, ansien
Iliitet, plasering, forflytning, 
diettgodtgjØrelse/ reiseopp
gjør også videre inn i uende
ligheten. 

« .. , og vi har selvsagt også 
ser: Herr Ellef Rin9,'nes skri- Først nevner iforfatteren, Eltter 'krigen fikk Lie og stor interesse av å få verdi.-

full litteratur om vår eksilre- ver i Nationen at man får «en Lyder L. Un d sta d, at Lie 
ganske kort opplysning om ikke skriver som historiker, gjering under krigen, selv om 

deI)lle skulle komme til å 
bekrefte det inntrykket vi 

bombingen av Victoria Ter-' men at innholdet vesentlig 
rasse fØrste' nyttårsda~ 1915, er av følelsesmessig art, at 

allerede har av denne regje- som var satt i gang pil norsk han er mest opptatt med å 
ringen ... » 

hans partifeller med hj elp a v 
~ilbakevirkende lover \ (~aget 

i London) erklært Quislings 
parti NS .som ulovlig, og fle
re av dets ledere ble henret
tet, alle partimedlemmer er-

Fort.~. side 4 

re flere mennesker rasende IDe t skulle guttene l Mil Caspersen ordetJ e k, S i l r e- Var godkjent av forsvarsrnini- tige statsstyre, at han unn-
enn noen bok jeg kan huske org. visst.» g j er i n g'e n, hvilket ut- steren». På bakgrunn av Hart- later å nevne noe om pres- Også daDSI~ 

ø, militært initiativ, og i neste skrive unnskyldende og unn
avsnitt en lakonisk bemerk- vikende for å unnskylde mest 

Som man ser bruker herr ning om at planen antagelig mulig av det ~ite handledyk-

å ha sett på norsk... Man trykk særlig fora,rger advokat manns fremstilling er herr set fra Eltorbritannia for å få må håpe at der kommer opp- Leif Caspeæsen ~ Dagbla-
tegneiser som kan rette opp det: Alf Nordhus i Arbeiderbladet Ringnes" fØlgende' setninger Nprge med i krigen, at han 

..;;-;;;-=-=-;.:-;;;-;;;-;;..;;::-:;;;-:;;;-:;;;-:;;;-..;;-=============;;;; .. ;;;;==;;;;;-==;;;-;;;-=-~ at de svenske kapasiteter ikke rettferdige: tk:ke nevner noe om at den Statsminister H. C. Hansen 
bruker i sitt responsum og ut- norske regjering aller,ede erklærte da han vendte hjem 

Bause! 

Utdrag av Vidl{.un Quislings 

forsvarstale 

sal{.en 
-IV 

Omkring 9. april 

Jeg benekter absolutt å ha hatt 
noen forbindelse med tyskerne 
men hensyn til 9. april. Jeg opp
trådte 9. april som en ærlig 
nordmann, som mente seg å 
vite hva som burde gjøres un
der den daværende (kaotiske) 
situasjon, og som gjorde det som 
kunne gjøres. Det var ikke så 
meget, men vi fikk i et hvert fall 
gjenopprettet roen, fikk arbeids
livet i gang, vi fikk bankene åp
net igjen, administrasjonen kom 

under retts-
• 
l 1945 

I bindelse med Kongen. Det gjor
de for Øvrig ikke Administrasjons
rådet fØr lenge etterpå men jeg 
søkte imidlertid forbindelse med 
Kongen S'å snart vi kunne få for
bindelse og det var ingerr- aksjon 
mot Kongen. Og hvis Nygaards
volds regjering var 17litt i Oslo, 
hadde vi ikke hatt noen interes-

«Hvis dette den gang hadde november 1939 brØt Norges 
redning: Den norska Ratts- vært kjent for folket her fra Sovjet, at hverken han 
uppgorelsen. He,rr Nordhus'h/jemme, er det tvilsomt om nØytralitet ved i all hemme- ellet undervisningsministe-
som delvis e!" oppflasket på det norske folk ville sett re- lighet å overfØre til Vest- re~. Bomholt har råd til å be-
landssvikjuss - av den mest gjeringen NygaardsVOld, det maktene .en og en halv mil- holde Zim-bilene de fikk a,v 

ville iallfall neprpe tatt imot Mon tonn tankbåter, o.s.v. prim/itive type - har gjort russerne. De,t blir, for dyrt 
regjeringen slik som det gjor- O d l k h' l 

seg IUbehagelig bemerket selv m en enge s e « Je pen» når en både må betale inn-
ne.» l' t 

i «gode» ,kretser med denne i 1940 står der at sær 19 sta s- førselsavgift og få verdien av 
plebeiiske anmeldelse, som Selv om viljen er god hos ministeren var opprørt over bilene plusset på minister-
ånder av den samme norske EllIe!f Ringnes har det skortet den allierte innsatsen, - de gasjen. 
mindreverdighetsfØlelse over- på hans innenatlesning på fØrste britiske venner som (Snakk om «folkestyre»! 
for svensken~ som Martin side 324. Det heter her: kom var bare unggutter fra Derhen er vi kommet både i 

T ran m æ I advarte del nor- Londons slumkvarterer:, had.- Norge og Danmark at en ga-
ske emitgranter i London mot. «Han (d.v.s. konstituert for- de ,vært svært nærgånde mot ve ikke kan mottas _ på 

TypiSlk: for de 24 norske svarsminister Svein N(.elsen) kvinnene i Romsdalen og grunn av idiotiske skattereg-
presseanmeldelser jegbesit- ga· (i regjeringskonferanse 9. stjålet som ra~ner i butikker ler. Vi kaller det lariassvik at 

L 45·) en meget sørgelig med- og fra private, tok også. flUJk.-
ter eir det oppsiktsvekkende delelse om at det bombean- den nå\værende he~skerkJilkk 
forhold at me'ns det skrives t ten bare de hørte duren a v 
meget både rosende, rlisende 

grep som nettopp har vær 
foretatt i Oslo for å ramme 
Gestapo-hovedkvarteret på 
Victoria Terrasse er satt i 
gang på norsk militært initia
tiv. Victoria Terrasse er over

tyske fly. «Men de!Sto mere 
nedsettende har hr. Lie å si 
om Tyskland, Quisling og 
øartiet Nasjonal Samling.» 

At Quisling allerede i 1930 

administrerer oss så utover 
alle grenser dårlig og ydmy
kende. 

RET'rSSVIKERNEI. 

for at den kontor-tekniske 
utvikling ikke er kommet 
våv stats,forvaltning til 

gode? Det meste er formet 
etter behovene i 1900 eller 
1920. Det er som å kjØre 
med hest isteden.for bil. 

. i gang, på forskjellige kanter be
gynte folk å melde seg til tje
neste for oss. 

se av å danne regjering. Var 
Kongen kommet tilbake og det 
var dannet en ny regjering uten 
meg - og uten Nasjonal Sant
ling - jeg skulle hilst det med 
glede. Det skulle være innlysen
de at hvis vi hande ønsket en 
virkelig «orpprørs-aksjon» måtte 
det vært gjort på en ganske an-
nen måte. 

Det var ikke meg det sto på, 
Forts. side 4 

Jeg, visdommen, e,lsker 
dem som elsker meg, og de' 
·som sØker meg skal finne 
meg. 

Salomos visdom. 

hodet ikke rammet.» 
arbeidet i favØr av et sam-

Og så kommer Hartmanns band mellom Storbritannia" 
Forta. side 4 Tyskland, Norge og andre 

Den som dØr synd er syn-
dens trell. 

Man sier at vi ikke søkte .fJr-
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Lørdag 24. mars 1956 

___ 'FOI,K OG LAND ___ .... 
UAVhL.NGIG UKEAVIS 

Ansvarlig redaktør Johannes Kringlebotn 

Er våre motstandere l 
ferd moed å slå oss nt? 
Beskyttet av engelske og vinne en meget stor seier. 

russiske bajonetter Ikunne Hva består den i? 
rettssvikerne . i ; 1945 slepe Den! består i at retts-
100000 norske kvinner og svikerne har greid å ku
menn tiV rettssvikdomstole~ jonere 80000 av sine ofre 
ne. I alt ble ~odt og ve~ såvtidt effektivt at disse 
300 000 mennesker i dette land' 80000 i dag. bare vegeterer i 
berørt aV det sinnssvake på- skyggen av sine plageånder. 
funn, det Vil si 10 pst. av den De lever mest mulig anonymt 
srurJede befolkning. Hele og uten å kreve sine mest ele
aksjonen ble iverksatt aven mentære samfunnsrettighe
kliiikk som tok seg til rette et- ter respektert. I kraft av 
ter eg,et. skjØnn, altså uten denne ynkelIghet i våre rek
noe som neIst oppdrag av det ker er rettssvikerne i ferd 
norske folk. med å slå oss ut. 

Alle vet hvordan det gikk. Skal det virkelig lykkes? 
Det gikk slik at det vil sette Vi har nok 20000 som ver-
skille mellom landsmenn ger sin husbondsrett og ære. 
for generasj(l~l.er, hvis ikke re- men de 80000 må vekkes til 
visjonen kommer i tide.' ansvar for seg selv og sine 

Det er fastslått at alle tid- etterkommere, ellers vil det 
ligere NS handlet mer i ov;er- gå oss galt tross både sven
ensstemmeise med folkerett s\{ebetenkningen og den jU

og statsrett enn våre dom- ridiske oppreisning som alle
mere og bajonettmobben av rede er oss sikret I'å papiret. 
1945. De dømte har vunnet en * 
så avgjort sei~r (gjelIDom d~ Slik er' situasjonen i' dag. 
svenske juristers dOftt.) at det Så meget lettere vii våre le
vil komm.e til å markere et sere forstå verdien av den 
nytt tidsavsnitt i norsk histo- opplysningsvirksomhet som 
rie. Anders Ha.fsk10Id, Eivind 

Men dessverre er ikke den Blehr og Helge' Grønstad med 
fulle sannhet sagt med det. stor kraft har gått [nn for 

Fakt"'n er at også retts- 8lJUttdeg til arbeidet du og
svikerut' er i sving med. å I så, la ikke tiden gå fra deg. 

RaOM Ro;:uernd, Lena 
er 70 år i dag. Vår hjerteligste gra,tulasjon og hilsen. Derti.l 
vår beundring og takk for rank holdning og kulturskapende 
innsats som norsk bonde'. 

Dette nr. av Folk og Land gikk N t 
itnrkken tirsdag 20. mars. ese nr. 
DESSVERRE! 

- en mengde stoff må stå 
over. 

av Folk og Land kom
mer 7. april. Annon
ser som skal med må 
være oss i hende senest 

.roLJ[ OG LAND 

.9> å6~&en 1956 
Jesus lever! 

Mark. ev. 16, 1,- 7 

Som langfredag er en stor sørgedag, .så er påske
dagen en stor gledens fest. L~gfreda,gen viser oss 
døden i all sin gru. Påskedag jubler den hele kl'lsten

het og synger lovsanger om det nye liv. Langfredag 
ser vi Herren i hans dype fornedrelse. Påskedag som 
dØdens seierherre. 

Allikevel, så forskjellige disise dager er, kan de 
ikke skilles fra hverandre. Vi kan ikke tenke på den 
ene' uten å tenke på den annen. Uten langfredag 
blir påsken uten betydning, uten påskedagen har 
langfredagen ingen kraft. «Er Kristus ikke oppstan
den, så er vår tro forgjeves, da er vI ennå i våre syn
d~r,» sier Paulus. 

«Men lovet være Gud, vår Herre Jesu Kristi fader, 
som etter sin store miskunn har gjenfødt oss til et 
levende håp ved Jesu Kristi oppstandelse frai de 
døde.» 

Dette er påskejubelen som i dag toner utover hele 
den kristne verden: Jesus lever! Je.Slu liv endte ikke 
med korSdøden. Nei, Gud være lovet! Han le~er! Han 
er ikke lenger den korsfestede, plen den oppstandne 
frelser! Han har seiret over synden og dØden, og med 
dette er vitnesbyr~et gitt oss om forso~ing og fred. 

Han er opp'standen., store bud. 

Min Gud er en.forsonet G~d. 
Min himmel er nu åpen.» 

Døren til faderhuset er åpnet, «dØden oppslukt er 
til seier», og en herlig oppstandelse ivente for alle 
dem som tror på hlam. Det er dette som fyller hj er
tene med glede, når påsken kommer og gjør at på
skemorgenen er der.! skjønneste dag i året. Aldri noen 
annen dag toner lovsangen 'så skjØnn og kl~r som d~, 

. Dår"i synger: «Jesus lever, g~en brast!"» 
Langfredagens mange engSitelfuge SpØrsmål, men

neskehjertets tvU, tårer og sukk opplØses i dette sei
ersrop, som Gud hla.r gitt den 8Ø,rgende menneske
slekt for å løfte den ut av tvilens og dØdens verden 
og inn i troens, håp,ets og livets verden. 

Men hvorledes når vi fram til denne glade påske
tro? Jo, det sier dagens tekst oss. Kvinlllene SØkte 
den korsfestede, derfor fant de den oppstandne! 

Vi når bare til påske ved å gå velien om langfre
dag. Den som ikke vil gå veien om kOl"se't, men uten
om, når aldri fram til påsketroen og finner !;tldri den 
levende frelser! 

Den som ikke søker en frelser, den finner heiler 
ikke noen. Hvis vi ikke har vært under korset. på Gol

gata og opplevet: -Se. det Guds, lam ~m bærer ver-

Orienterings -
møtet iRen~ Møtene vestpå 

d Fort,. fra8i4e 1 spesiell hOlmør ydet han Haf-
dalsbygene Haugesund skjold for foredraget og de 

. E'tter møtet bar tannlege av ham opptrukne linjer for 
Den 18. mars ble det holdt Hans Sju r sei k fram en de1j videre opplysnill\gsar-

et meget godt besøkt møte i hjertelig takk, rettet til Haf- beide. 

ØVre Rendal.. MØtet ble åpnet skjold, Blehr og Grønstad, Av hensyn til annet stoff 
av Ole Svehaug. samt til Folk og' Land, for avbryter vi her, referatet 

Reisesekretær 'Schlytter innsruts og arbeidsvilje. En I vestfra. 
Henlrichsen ga en kort ut-
grei[ng om den svenske be
tenkningen om «Rettsopp
gj øret:. . og refererte en del 
aktstykker fra tiden under og 
etter krigen, samt omtalte 
avisenes reaksjon på betenk
ningen. Det livfulle, opply
sende foredraget ble mottatt 
med sterkt bifall. Etterpå. Vlar 
det samtale. 

Det rådet p'å mØtet 'bare e n 
mening om lat den; sveIliSke 
beterikningen gir 088 rett i 
alt vesentlig, og støtter vAr 
kamp for oppreisIlling i langt 
høyere grad enn V'e~ de fleste 
hadde våget å håpe. 

Møtets ordstyrer, P. E. Vo
rom, Ytre Rendal, takket fo
redriagsholderen og ba ham 
hilSe meningsfeller andre 
steder med at rendølene, et
ter 'evne vil ta sin del av den 
kamp som forestår .før den 
endelige seier er vunnet. 

En mann med livsvisdom 
I Vestfold. Arbeiderblad. -10. over å måtte konstatere at stats

mars d~ å. er kaptein Einar Holt, minister NygaardSVOld var IØfte
SmidsrØd,veien 24 på NØtterøy, bryter. Med knyttet neve had.
ute og forteller bladets lesere de statsministeren tilsvoret Lon
«hva li'vet lærte ham». don-farerne at når man engang 

Det er i sannhet vektige ting. kom hjem., så skulle quislingene 
Da England 9. april 1940 opp-- feies på sjøen. Det ble ikke gjort 

nådde å få trukket Norge Inn i - dessverre! sier kaptein Einar 
krigen, befant kaptein Holt ~g Holt, Smidsrødvn. 24 på. NØt
på hvalferd sYdover med Kosmor terøy. 
n, Imen båten .gjorde iStral~s Sine liVSerfaringer avslutter 
vendereis til KanariøYene, der kaptein Holt forelØbig men å be
han øyeblikkelig oppsøkte den klage at han V'8.r dum nok til å 
engelske konsul.. Etter at denne gå til sjøs Igjen sommeren 1945. 
- som det står i !beretningen' - Det var skjebne, mener han. Og 

hadde gått inn i sitt hvelv og han tilføyer at «hvis jeg var blitt 
over sin - hemmelige? - ra- hjemme, kunne jeg kanskje ha 
diosender hadde satt seg i for- klart å kalTe meg til en Jobb l 
bindelse men London, ble Kos- land, jeg som andre). Ja, _ det;.. 
mos Il som en gave fra himlen var SYllq, det~ kaptein Holtt Det 
dirigert til England, dit da også var mange s~ glefset til ;seg 
kaptein Holt ankom, og - som feite bein den gangen, bein som 
han selv sier - i adskillig tid før de ellers ikke ville ha hatt noen 
både Kongen og regjeringen som helst adgang til. l\!en gi ba
(Egentlig burde han vel da kan- re ikke opp! Ennå i dag er det 
skie gf~re krav på titelen «flykt- -et absolutt vilkår for å nå opp 
nlngo nr. 1:1>? I Londen skJedd" på de øvre trin på stigen at man 

T."Dset-møtet "P.t store tflll~. Ka,otefn Folt f'iklr' kan reklamere med et «opphold 
fluksens skipgdørken byttet om i London:.. Og det kan da i et 

den 15. mars, ledet laIV H;ans med kontorgutvet, han fikk bM" hvert fall De, kaptein Holt. Så 
E. Eggen, var også en~ull- lmntorolllter. kontorkrakkp.r o'" hvorfor ikke? 
treffer, takket være reisese-- kontormannskap og ellers alt til Ellers var det kanhende en tan
kretærens utmerkede rede- faget henhØrende. Og så ble det ke om kapteinen innen han helt 
gjØrelSie, og det etterfØlgende svilUl' på saker og ting. Ka1>tein satte punktum for sine «livRerfa-

Holt greide ~ med . dirige";"':' rm· ger» gJ. rd d ø å kameratslige samvær. "'........ '~~-, o e seg en m ye 
gen både aV' den norske han- sette seg litt nærmere, inn i hvil
delsflåten og de norske sjØfolk. ken grad. de folk som han helst· 
Helt storveies! Det vil sl, han hadde sett feid på sjøen, _ på 
beklaget seg riktignOk en del tross av ham selv og hans 'feller' 
over at forholdene ble vanskeli- i Lonnon _ klarte å. berge den 

Fra gymnasiet 

Læreren: Nå, Rolf, fortell gere da regjeringen var kommet hjemmeværende porske bElfolk-
. . og det vanlige skjemavelde tok ning. Rett og slett tvang ~g til å 

OSS hIstorien .om Erik Blod- til å .grassere. Spesielt er han lite gjøret det, mens' kaptein Holt 
Øks. fornøYd med statsråd Hartmann var opptatt med å plasere " nor- . 

Rolf: Hvem av dem skal som ble satt tUA passe på pen- ske Skip og norske sjøf,o.1k i am-' 
jeg fortene om? ~esekken. HartInanns bok, «Bak munisjonstranspiOrten for våre. 

, fronten:., burde ikke ha vært engelske «venner». 
skrevet, sier kaptein Hdlt. I den Man blir aldri for gamm:~l til 
sier Hartmann så mye rart at å gjøre erfaringer, kaptein Holt! 
han i Øyeblikket gAr og lurer på Kikk litt rundt på den verden' 
å lage en bok om London-tiden som De så praktfullt har vært 
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er 70 år i dag. V;\r hjerteligste gratulasjon og hilsen. Dertil 

vår beundring og takK for rank holdning og kulturskapende 

innsats som norsk bonde'. 

Dette nr. av Folk og Land gikk 
trykken tirsdag 20. mars. 

DESI8VERRE! 

- en mengde stoff må stå 
over. 

HALLO ROMERlEE! 

og Kjsvoll! La det bli fulltallig 
frammøte 4. ·april., Det er en 
æressak for oss alle. 

Neste nr. 
av Folk og Land kom-

"mer 7. april. Annon-

ser som skal med må 
være oss i hende senest 
3. påskedags morgen. 

Utviklincen 
går mot et forlis. Vi har levd 
over evne, vår velstand er en 
kalket grav. Vårt sinn er i 

oppbrudd, vi har en vanske-
over de som ikk~ fikk opple.. Hg vandring foran oss. 
ve - fortsetter i neste num-uttalt av 
mer. dr. H. O. Christophersen. 

Engangs-inflasjonen ,"yns slurvefolk. Sei til brannskadene. 
å være nær forestående. Kan Disse beløp seg i fjor til 274000 
velgere noe annet vente så kroner pr. dag. Ulykker er ikke 
lenge d.et nåværede «styre» alltid til å unngå, men det må 

være måte men alt. 
holdes oppe? 

Parti-filosofen M. O. Gren
kln i Moskva har framhold " 
at ikke-angrepspakten mel
lom Stalin og Hitler 1939 
står ved makt og er bindende 
både for Vest-Tyskland og 
Øst-Tyskland. 

Alex. Lanl:e 
anmelder i neste nr. Justus 
Vericultor's bok om «Den 
norske kapitulasjon og krig
føringsproblemet 1940-45». 

i- Vårt daglige brød: Både 
brØd, melk og sukker blir dyre
re. Subsidiene skal reduseres med 
140-150 mill. kroner. 

-- Astronomene ved observa
toriet i Greenwich sier om eks
plosjonskatastrofen på solen 
fØrst i mars val' en affære men
neskeheten aldri har opplevet 
maken til. 

- Journalist Lee Martimer 
har vakt storm i Danmark for 
en bok han har skrevet og hvor 
hovedstaden skildres som et So
doma, en by av homoseksuelle, 
lettlivede damer og sigarrøyken
de kvinner." 
- Mange har ment at det den 

15. "mars var 2000 år siden Ju
lius Cæsar ble myrdet 15. mars 
ål' 44 fØr Kristus. Dette skyldes 

Evan;: får svar en feilregning, man har regnet 
med året null. , Men året nUll 

i ne.:;ce nr. av tre tidligere finnes ikke! 
NS-leger. - Dypvåg husmorlag har for 

tiden i gang en original studie
ring: En gruppe på 6 damer er 

og inn i troens, håpets og livets verden. 

Men hvorledes når vi fram til denne glade påske
tro? .Jo, det sier dagens tekst oss. Kvinnene søkte 
den korsfestede, derfor fant d.e den oppstandne! 

Vi når bare til påske ved å gå velien om langfre

dag, Den som ikke vil gå veien om korset, men uten
om, når aldri fram til påsketroen og flnner :;tIdri den 
levende frelser! 

Den som ikk.e søker en frelser, den finner heller 
ikke noen. Hvis vi ikke har vært under korset på Gol

gata og opplevet: Se det Guds lam som bærer ver
dens synd, ogSå miin, så vil man aldri få noen påske
opplev&lse. 

Tro er ikke noe annet enn å stole på, sette sitt håp 

t.il. Men vi stoler ikke på en dØd, men bare på en le
vende. Og nå toner påskeevangeliet oss i møte: Je
sus lever! Han er oppstanden! Derfor ,kan han være 
vår frelser. Derfor klan vi stole helt og fullt på ham 

og sette vårt håp til ham og aldri bli skuffet. 
Husk dette ane dere som klager og sUkker over for

tiden og er redde. J,e,sU's lever! Han er seierherren og 
fortidens synder kaIli han ta vekk! Hans blod renser 

fra all synd! Synden er sonet, skylden ei' betalt! Vær 
glad og pl"is ham! 

Hlusk det dere som sørger og har be,kymrirtger, 
hvorfor gjør dere det.så tungt for dere? Jesus lever! 

Han som veltet steinen fraæaven, klarer nok å velte 
alle sorger og bek.ymringer vekk fra dere. 

Husk. dette dere som slørger over de kjære avdØde. 
Je&us lever! De kjære avdØde som trodde på ham 
skal også leve. 

La det bli påske inni deg og ikke bare omkring 
deg! Men skal du få virkelig påske, så må du åpne 

ditt hjerte fOl' den levende frelser, Istole' på ham, 
stille deg inn u9,er hans innflytelse og gi ham makten 
over livet ditt, være lydig mot ham og gjøre d,et han 
8ier til deg, gå den veien han sier, da vil han også 

bevitne seg for deg sOim den levende. Han vil holde 
påske i deg og' gi deg fred, visshet om syndenes for~a,. 

telse, et nytt hj erte, nytt sinn og virke et nytt liv i 
deg, et liv i frihet og styrke og du halr opplevet Jesu 

livs/makt på deg selv. Da bUrdet påSke også i ditt liv, 
og en slik påske ønsker jeg" dere alle. Amen. 

A. M. Olay. 

neI'. Boka er tilegnet kronprins I enn det vi nå dra,ges med. 
Olav som «dyktig og uredd - En ung tyslt fysiker, Walter 
sportsmann». Det er en riktig Nicolai; Hamburg, har konstruert 
perle forlaget Edfzioni Del Milo- et oppsiktvekkende n~edisinsk 

ne i Milano har skapt. apparat, som vil gJØre det mu

M II gått i gang med å lære gitare O m ve n ne r spill etter undervisningsbrev fra 
~ Det er flaut at det i vin- lig å stille «fjemdiagnose». Ap

ter har vært drevet klappjakt på paratet fører ved hj~1p av små 
en brevskole - og gruppen får stortingsmann Hjermann (B) for- metallplater kroppens elektriske 

- Under korrektur på side 1 50 pst. statsbidrag til undervis- di han skrev såvel tilråding som strømmer fra pasientens hud inn 
hal' «rettelsen» bare gjort vondt ningen! De seks var helt ukjente tekst til den nye hotell-lov på ny- 1 en innebygd sender, som' strå
verre, slik at navnet Kielland er med strengelekens kunst da de norsk. Dette skjer bare få år et- ler" strømmene ut i eteren på 
blitt til Bjelland. Vi ber om startet kurset, men greier nå å ter at vi holdt på å bli påtvun- kortbØlge. Disse strømmer kan nå 
nåde! akkompagnere seg selv til vise- get tysk styre. Mon ikke norsk tas imot på nærmeste sykehus og 

_ Den årlige debatt _ for stubbene på lagsmøtene. patriotisme vesetlig el' investert i registreres på lydbånd. Hele ap-
ikke å si krangel - om Grøn- - Italieneren Mario Cereghini kjeftamentet? paratet veier noe under 4 kg. 
landsfisket er i full gang igjen. har skrevet «50,00 years of Win- - Skatt av årets inntekt kre- - En interessant film er kom-

V!årt folk synes å være et tersport.$ med 126 illustrasjo- ver et langt enklere skattesystem met til Oslo, det er filmen om 

Fra gymnasiet 
..I...I.tJ.111 ':)IJU~ vta~~: l....Ielt Vll Sl nan 
beklager seg riktignok ~ del 
over at forholdene ble vanskeli-

Lærere Nå Rolf f t Il gere da regjeringen var kommet . n: , ,or e -
oss historien om Erik Blod- og det vanlige skjemavelde tok 

til å ·grassere. Spesielt er han lite 
Øks. fornØYd med statsråd Hartmann 

Rolf: Hvem av dem skal som ble satt til å passe på pen_ 

jeg fortelle om? gesekken. Hartmanns bok, «Bak 

, 
• 

Det er foreslått at sjefdi

rekt~r Erik Brofoss, som er 
I 

formann i Norges Banks di-

fronten», burde ikke ha vært 
skrevet, sier kaptein Holt. I den 
sier Hartmann så mye rart at 
han i Øyeblikket går og lurer på 

å lage en bok om London-tiden 
sjøl. Det bØr han absolutt gjØre. 
Jo mere skitt London-tidens 
«størrelse l"» kaster på hwrandre, 
jo mer vil dert sikkert glede dem 
som måtte være hjemme og søm 
måtte avstå fra hele moroa der 
borte. 

Til det som livet lærte kaptein 
Holt, hØrer også bedrØvelsen 

Vår takk 

hadde sett feid på sjøen, - på 
tross av ham selv og hans ~-reller 
i Lonnon - klarte å berge den 
hjemmeværende norske befolk
ning. Rett og slett tvang ~g til å 
gjøret det, mens kaptein Holt 
var opptatt med å plasere "nor
ske skip og norske sjØfOlk i am
munisjonstransporten for våre 
engelske «venner». 

Man blir aldri for gamm:el til 
å gjøre erfaringer, kaptein Holt! 
Kikk litt rundt på den verden" 
som De så praktfullt har vært 
med på å skape, - se hva De 
har vært med på å få i stand, -
så vil De, om De bruker tankene, 
straks være adskillige erfaringer 
rikere enn De selv gir Dem ut 
for å være i Øyeblikket. 

Så lenge det er Jirv, er det håp! 

SVERRE MANGBERG. 

Herr redaktør 

reksjon, skal få et represen
tasjonstillegg på 6000 kroner, 
slik a,t han får en samlet ga
sje på 45435 kroner. Til nest
formannen i direksjonen, 
Sven. Viig, er foreslått 4000 
i tillegg, slili: at han vil kom- til borgermester iErlk Bendz Deres oppsett om meg 
me opp i 35435 kroner. Hvor- for hans fortrinlige og objek-- (<<Folk og Land» nr. 9) har 

for spare i noe hvor spares tive anmeldelse av «Den nor- De satt inn i avisen imot min 
kan? :Forl~get om at lØnnstil- ska Rattsuppgorelselt» i Sven- på forhånd uttryk~elig av-
leggene gIS form aVl «repre- ska Dagbla.det 13. mars. gitte protest. 
sentasjon» er anbefalt av 

Stortin.gets administrasjons- V år takk 
komite, og' el' gjort fordi 
skattene _ på grunn av re- til Odd Tidemann Andersen, 
gjeringens skattepolitikli _ Oslo. Han hadde en artikkel 
ville sluke så meget aven re- i Dagbladet 17. ds. som alle 
gulær lØnnsforhØyelse at noe bØr lese, ang, NATO, hvor 
måtte gjøres for å dekke dis- han spØr om det skal bli red
se sterkt underbetalte herrer. ning eller utslettelse for 

Norge. 
Fin.e greier. På nytt har det ~=-= __ ......... _ 

V å;V,';;kk"~! vist seg at den såkalte oppo

sisjon tåler hva som helst! 

Dessuten er det satt opp på 
en sådan måte, at jeg" finner 
meg nærmest latterl1ggj ort~ 
samtidig som det er saklig 
sett overmåte" uheldig. Jeg 
fraber meg å bli knyttet' til 
betegnelsel," som «oppgj Ørs
general» og lignende provo

kative flauser. Dett~ i sin al
minnelighet og i de~t her ak
tuelle tilfelle i særdeleSihet, sa. 
meget mere som jeg og man

Velferds
staten 

til generalsekretær Andreas ge med meg er avgjort imot 
Backer, som hevder at na- den måte, hvorpå avisen lam.
turvernloven bØr brukes fØr serer saken, og som jeg med 
det glir for sent. Vi må iBVa- mange flere finner ikke bare 
re Norges natur, den er i fa- svekkende, men 11 hØY grad 
resonen, fordi de økonomiske skadende. 

ofrer idealene for levestan

darden. 

kravene er så mangfoldige og 
store. 

Vår takk 
til Finn Hod.t for hans strå-
lende idrettsliige innsats på 

misjonærene Ziegenbalg og Plut- sprinterdistJansene ogSå dEm
schaus arbeide i India. Det var ne vinter! 
den 9. juli 1706 de steg i land i 
Trankebar. Deres historie er me
get dramatisk, og filmen gir et 
godt bilde av disse pionerers liv 
og virksomhet. 

-" Bjarne Braatøy, amerikaner 
av norsk ætt, eT ansatt som se
kretær i Den sosialistiske inter
nasjonale. 

På kystruten. 
- Si meg, herr kaptein, er det 

ikke vanskelig å navigere? 
- Neida, når vi ikke vet hvor 

Vi er, så sender vi bare en mann 
i .land for å kjØPe boller. Etter
på leser vi på posen hvor vi er. 

Enhver, som er seg sitt an
svar bevisst, må 'forstå at 
vårt endelige mål må være et 

I samlet folk, hva man ikke 
skia~ oppgi håpet om, tiltross 
for enkelte uheldige foreteel-. 
ser både på den ene og på 

den annen side. 
Oscar Fr. Egeberg. 

Dumheten trenger seg 
fram. for å bli sett. Klok
skapen holder seg tilbake 

for å. se. 
. Carmen Sylva. 
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Romerike Eidsvoll 
Forbundet holder møte i Herredshuset på ..Jessheim 

onsdag 4. april kl. 18. 
Utredn.inger om de svenske juristers betenkning om 

rettsoppgjøret av 1945. 
Til stede bl. a. Anders Haf skjold, Eivind Blehr, Erling 

Bjørnson. I 

Entre kr. 2.-. Etter møtet selskapelig samvær. 

Den norska 
rattsuppgørelsen 

(de svenske vitenskapsmenns hovedutrednJng om 
etterkrigsoppgjøret i Norge) 

er nå å få kjØpt i Forbundets sekretariat, Kierschows 

gate 5, Oslo. Pris kr. 30.00 pr. ekspir. Boken kan ogs,il 

fåes tilsendt mot innsendelse av kr. 30.0'0 (+ kr. 0.60 

til porto) til adr. Forbundet, postboks 3214, Oslo. God

hetsfullt unngå postopp'kra,vs-bestillinger. Under de 

rådende forhold medf'Ører dette et betydelig ekstra

arbeid for ekspedisj onen. 

Professor Sundbergs utdrag av hovedutredningen -

«e kst rak t e u» - i norsk oversettelse fåes på til-

. svarende måte for kr. 2.- pr. ekspIr. Utdraget egner 

seg fortrinlig til spredning til kretser der kunnskap 

trenges. Sen,d inn et belØp samt navnelister, så be

sørger vår ekspedisjon fOl,endelsen uten an,givelse 

av rekvirentens navn. Prisen. inkluderer i dette til

felle også portoen. 

Ennå har vi en del igj en a,v sær t r y k k e t av Folk 

og Lands nr. 7 og 8, som kan bestilles fra Folk .og 

Lands ekspd., ,postboks 3214, Oslo (postgiro 16450). 

Også dette særtrykk fortjener å bli spredt videst nIU

Hg. Send oss navnelister, så besØrger vi postingen. 

Pris pr. ekspir. kr. 0.]0 (+ kr. 0,15 i port.o pr, oppgitt 

adressat) . 

Priseu pa Forbun,{ftt!': særdeles lesevefdir;e ," ... osjyr~ ((f; 
104», som for øvrig er nevn.t i den svenske utredning, 

erna nedsatt Ul kr. 1.- pr. ekspIr. (+ kr. 0.25 til 

porto)j Send Deres bestilling ~ helst på flere eks
emplarer, slik at De kan gjøre også andre delaJd,ige j 

denne avslØring av det Økonomiske OPPi .. {jØr - til For

bundet, postboks 3214, Oslo (postgiro 15028). 

F'or å lette ekspedisjo!len ber vi om at man godhets .. 

FOLItOG LAND 

Den stora bra;:den! Oppdragelsen 
Organisasjonssjef i firmaet' dene nordpå vinteren 1944/45 og Jeg er så ening med stakkars 

steen & strøm i Oslo, major vet hvor mange mil som til en- mor i det hun sier, så det skulle 
Sturla Rongstad, var 50 år 15, ds. hver tid skilte de retirerende ty- jo være tilstrekkelig med det hun 
'Aftenposten bringer en omtale ske tropper og de nordmenn som hadde sagt. Og dog, 

av denne begivenhet og som sær- med Sovjets tillatelse igjen fikk Hun legger skylden på forret
Hg betegnende for jubilanten betre norsk jOird, forekommer ningsfolket, som absolutt må sel
anføres det at han var sterkt en- uttrykket «Finnmarksl:.k'agdeU'» ge alt det smusset, på kinoene 
gasjert i det illegale arbeid, at noe lØyerlig. Når Krigshistorisk som, viser alt det negative. Men 
han rømte til Sverige hØsten 1941 avdeling kommer så langt i sine er ikke feilen for meget av det 
og følgende vår videre til Eng- skildringer av «Krigen i Norge» gale å finne andre steder? Er 
land1 r oktober 1944 sto han at man når fram til hendelsene hjemmene unnskYldt? Enn sko
imidlertid igjen i Norge - som nordpå nevnte vinter, vil sikkert lene? Befrielse - og etterkrigs
sjef for 2. Bergkompani i Finn- denne «bragd~> få sine virkelige propagandaen? De voksne for 
mark. Og så heter det: dimensjoner. Det var langt mel- ikke å snakke om pressens nesten 

«Oppdraget gikk ut på å ren- lom sikte og mål den gangen> Så hysteriske nyhetsjageri, ja, ne
ske Finnmark for tYSkere, og det langt at det sikkert hadde vært sten beundrende utbrudd når en 
ble gjennomført på en slik måte bedre for jubilanten å ha vært dristig og smart forbrytelse er 
at aksjonen senere ble kalt Finn- spart for å bli satt i forbindelse gjennomført. 
marksbragden. For fremragen- med noen enestående «bragd»! A La oss ta hjemniene fØrst. Er 
de lederegenskaper i forbindelse fØlge opp etter tyskerne etter de så nidkjære i bevoktningen av 
med personlig innsats ble Rong- hvert som de gjennomfØrte «den sine barns ferd? Har de ipteresse 
stad tildelt st. Olavsmedaljen brente jords taktikk», er vel av å folgE barnas veier og fore
med ekelØv, og han fikk også f1e- ikke noe egentlig å male helte- .tagender? De som kanskj3 vil det 
re utenlandske ordener.» : bilder av? makter det ikke. Autoriteten er 

For dem' som kjenner forhol- l s. M. borte og riset skal ikke lenger 
brukes, hva som enn skjer. Og så 
har de ikke redsel for hva de så 

Hungerblokaden mot 
Norge 

En norsk .. amerikaner uttaler 
seg 

I den norsk-amerikanske' som reiste på besøk i Norge 
avusen «Nordisk Tidende» for! ett e r krigen, hadde ved 

1. desemb~r 1955 v~r inntatt ,I tilbakekomsten så mye å for
et brev tIl redakSjonen ,fra I telle i bitre tone'r om at de
Lyder L. Unds~ad, Seli~sgro- res (sultne!) slektulin er lot 
ve, Pennsylvama, med titelen Ihå t . ' . g 

. . . I, c n om hva sont ble sendt 
«Om matsItuasJonen l Norge . f 

d k · Il dem ra oss i USA (selv her 
under ver ens ng ». dd 

ha e vi jo også måttet 
Det er en lang artikkel, så 

stramme beltet i kI'!igens tid) 
, plassen tilla ter ikke noen 

• • ---< - De som kom tilbake 
komplett gJengIvelse. Her skal tI'l 

Amerika kunne ogSå for
bare nevnes noen spredte 

telle at «svært få folk der-
punlkter. . 

z:1.... . t d t tt It t'l heIme led noen nØd - man.-
:t:.lU av s ill en ene u a e l 

f ge av dem hadde endog bedre 
forfatteren: «The people o I 

helse enn de hadde i1Ør kri-
INOrWay must have starved to 

gen.» 
death during the war?» (Folk 

enn foretar seg. Og skolene? Der 
gjøres sikkert meget, men lærer
nes autoritet er nedsatt gjennom 
lovgivningen til lavmålet. Skjer 
det et tyveri eller rroe annet som 
kan kalles forbryterisk, så hender 
det at foreldrene holder med 
barna. De støtter seg til den «hu
mane!» lovgivningen. Dårlig les
ning, dårlige og negative kinofo
restillinger, negative hØrespill i 
radioen, også i selve barnetime
ne, og altfor sensasjonelle skil
dringer av forbrytelser i pressen 
skal jo ikke virke avskrekkende. 

Men jeg vil kom:me inn på noe 
som kanskje ikke vil være vel
komment her i spalten, og dog så 
altfor sant, nemlig forherligelsen 
fra jubelåret 1945 og utover, Det 
var sikkert meget som ikke var 
som det skulle være under kri
gen, men det skjedde visst aldri 
at noen av de såkalte ikke gode 
nordmenn satte i gang forherli
gelse av de forbrytelser som kun
ne finne sted. Men det er jo en 
fornærmelse for mange, for det
te tema må helst ikke berøres, Al
likevel gjør jeg det. 

Straks krigen var slutt ble den 
og den gjetning forherliget, og 
utøveren av disse gjerninger ble 
fremhevet" som helter. Alt var 
riktig, hvor forbryterisk det enn 

Undstads slektnin,ger skrev 

at tyske:rne ikke tqk noe fra 
folk der i distrikt~t (utenom for ilorm!:tlt tenkende kunne væ-

re. Vi husker rettssakene i fOl'bin
viste seg å ,være Carl Joachim friheten. - som jo var mer deIse med bankrØverier. Vi husker 

i Norge må ha sultet i hjel un
der krigen), Den egentlige 
kilde for studentens utbrudd 

Hambros «I saw it happen in enn galt nok), men folk fra hvorfor gjerningsmnenene ble 
Norway»). Det var også den Rogaland fortalte at flere frifunnet og hva der ble servert 

,.U,...f-;n'nt b-HrlL'\.' 'lr'n,. ~"tTO co & i-.i-nO' h,lA ,.ollru;,.o",.t :''DP.. ~",",A-..n I fl.V nsudnn!=l.lt. ,RVJl.ns:., i fnrhinrlp.tc:p. I 

tørdag 24. mars 1956 

Kristne Venne'r 
Gahelsgate 4. (ved Ski Ilebekk ) 

FESTMØTE 
fredag 6. april kl. 19.30 presis 

Korte taler av: 

Hans Aasmundsen: Han var død, men se han lever! 

A. M. Olay: Han lever, han lever ennu! 

Solosang - Musikk - Bevertning 

Alle hjertelig velkommen! 

Notabene 
Når det gjelder bestillinger av «Den norsk a RlittsllPP

goreisen», eller av ekstrakten må disse sendes til Forbun
det, adr. Kierschowsgt. 5, Oslo. Benytt gjerne gironum
mer 15028. 

A/S HEIM OG SAMFUND 

Høyesterettsadvokat 

Hans Kiær Hordt: 

Det 
urettferdige 
rettsoppgjør 
En kritislc, orientering om
kring lovverket pd rettslig 

grunnlag. 

164 sider. Pris ib. kr. 20,
hos bokhandlerne. 

FOTO 
Reproduksjon. etter gamle 
fotografier, samt ane 
slags fotografiske oppdrag 
for øvrig, uifØres ekspe- I 
ditt Og fagmessig. 

Dtlue-foto 
BolkelØkken Alle 10 

LtTEN-SErI'ERSTlm 

ledig for påsken, to senger. 
K!un skriftlig hen v . 

Annar Wang, 

Nordvang p å., Os .. 

LANDISMØTET 

Bilder kan bestilles Jj en-

nom Folk og Land. 

Alle 
pengeforsendelser til Folk og 
Land bes sendt til Foa og 
Lands ekspedisjon.. Benytt 
giro 16450. f 

Folk Og Lands kaøs. 

Mjønvald Kafe 

Brandbu, Hadela~d 

anbefales 

---------------------
Benytt 

HANDS KOMAKE RE N 
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PUUn.UvL. I .................. "" ...................... ", ... "" ...................... 1:) .... , ..... "" ............. "'-- 11-------------, 
Priseu på Forbumltt!\ særdeles lescven!\}Ie .'rcosjyr~ {~f; 

104», som for øvrig er nevn.t i den svenske utredning, 
el' nå, nedsatt Hl kr. 1.- pr. el{splr. (-l- l,r. 0.25 til 

porto); Send Deres bestilling ;....;.. helst på flere eks
emplarer, slik at De kan gjøre også andre dela]d;ige j 

denne avslØring 2.V det Økonomiske oppg-jør - til For

bundet, postboks 3214, Oslo (pustgiro 15028). 

F'or å lette ekspedisjopen ber vi om at man godhets

fullt skriver tyde1ige navn og nøyaktige postadres
ser. Eller at hovedutredningen er kommet fra Sve
rige, ekspederes nå, tidl. innsendte bestillinger i tur 

og orden. 

En av studentene uttalte til heime led noen nØd - man .. te tema må helst ikke berøres. Al-
forfatteren: «The peop1e of ge av dem hadde endog bedre likevel gjør jeg det. 

h I d h dd ~ k straks krigen var slutt ble den 
lN'orway must have starved to e se enn e a e J.lør ri- og den gjetning forherliget, og 
,death during the war?» (Folk gen.» l utøveren av disse gjerninger ble 

i Norge må ha sultet i hjel un
der krigen). Den egentlige 

kilde for studentens utbrudd 
viste seg å være Carl Joachim 
Hambros «I saw it happen in 
Norway» ). Det var også den 
rik.tige kilde,! For hva Så 

egentlig :Hambro, som stakk 

av i fØrste omgang? (Iunsen-

derens anmerkning). Boken 

Undstads slektnin.ger skrev fremhevet' som helter. Alt var I 
at tyskerne ikke tok noe fra riktig, hvor forbryterisk det enn 
f . .:'. for il0rm~lt tenkende kunne vre
olk der i distl1iktet (utenom re. Vi husker rettssakene i forbin-

friheten - som jo var mer deIse med bankrØverier. Vi husker 
enn galt nok), men folk fra hvorfor gjerningsmnenene ble 
Rogaland fortalte at flere frifunnet og hva der ble servert I 
ting ble r.ekvirert.· På spørs-\ av nas.jonalt. sv~da i forbinde~e 
mål om de ikke i Norge fikk med dISse gjernmgen. Hvem VIS-

t f D k ste hva disse innbruddspengene 
ma varer ra anmar og ble brukt til? Men rett var det. 
Sverige, svarte d.e: Jo, det 

blir av Undstad karakterisert 
=-----------~-------------_-~'Isom e,t rykte fullt produkt 

I statsråd er elet satt fram ? 11 den psykOlogiske krigfØring. 

skulle bare n;J.angle. Også en 
hel del matvarer'fra Tysk
land, som jo selv både i fred 
og krig var et mangel-land. 

De ble frikjent, Og de ble oppstil- I 
let som helter. Eller la oss ta 
mordet på det jØdeparet. Det var 
ikke bare mord. Det var også 
ran. Vi husker hva der ble anført 

proposisjon til lov. om utlig- IDer gjengis kort Hambros ut-
ning av tille'ggsska,tt til kom_ t l l d t rll ., «l!nderlig • i a ~ se om « e' 1 e nazIl1ar- artikkelens 

hØres alt,» 
forfatter. 

til deres forsvar. Og i hjembyg
siier den gikk .de som helter. 

Siden krigen er det utkommet munene på st/ørre inntekter 
for budsjettåret 1956/57. 

Hvor langt skal man 
finne seg i å bli be
skattet? Hvor er gren
en? Når var det gre n
sen ble overskredet? 

I ti, som besto av sam~unnets 
bunnfall», at den norske re- * en mengde bØker om disse helte-

I
l gjeringen etablerte sitt ho- ne fra krigens dager, og ungdom-

Innsenderen nevner dr. men leser dem eller får høre om 
-- Det blir ingen sivil rettssak vedkvarte'r i London «over jur. øvergaards uttalelser i de forskjellige «heltegjerninger». 
general Dahl-saken. ens stemmen de med den nor- d Oslo ,Byrett 29. 11. \48 (Blehr- Jeg tror at denne propagan aen 
- Gar~ Plesner ble i Høye

sterett tilkjent 200000 kroner. 
ske konstitusj on» (!) - og sak) t l·' Id er av det vonde, og man skal ikke . . . en a c earmg-sa oen 
naturlIgvIs hadde også stu- (med TYSkland) p. l' .30. april vente annet enn at dagens ung-

-- Danmark eksporterer mØb
ler for 20 mill. kr. pr. år. 

d t fått ·t t t k dom må få et skjevt syn på hva 
I en en VI e a ys erne 1944 . t t'k· t VIS e e nors Impor-

Fornebu U"bygg' t"· I spiste opp maten :for oss. 
-- .. - v mgen s ar l overskudd (fra Tyskland) til 

stampe. Pengesluket er stort. ]} den forbindelse fortalte en verdi a V 789 mill. kroner. 
-- Inntektene på turistene har . , Undstad at Norge aldri had-

øket 25. pst. på to år. e «Veldig interessant», sier 
__ 550000 amerikanere vil gje- de kunnet brØdfø seg 'selv, og Undstad. «Det er jo det stikk 

Dagbladet refererer at Venstre- at- «engelske kryssere stengte 
ste Europa i sommer. motsatte av alle de SØrgelige 

laget i Sandefjord har hatt års- hver havn» (slik som under k l - En fjerdedel av de engelske historier vi fikk hØ.re bR-de hetens småmynt som .sa 
18 års-bruder blir skilt. møte. "Overskriften lyder: «Ven- den første .verdenskrig og i 

stre m"" 'kk bl' h l h t'l under og etter krigen. Og vi komme til anvendelse i de 
__ Martin Mehren er gjenvalgt .. l e l, a e eng l an- 180?f--1814). Undstad hadde 

i Turistforerun'. gen. dre» (!) Det er fast utrOlig hva burde lære av det... Mitt daglige utgifter 
elle~forstandige ve~trevelgere selv tenkt at masser av folk inntrykk er stort sett at fol- . 

- Midt i mai har vi i yente o tt d It • N Beskow. kan la seg by - i en tid som ma e ø av su I~ orge un- ket l· No·rge ··nder verdens-appelsiner for 7--8 millioner. 'U -
_ 12 engelske krever samarJ:.~ide på alle hold. der siste krig. «Jeg husker sydpOlsfarete krig Il ikke manglet matva-

som er rett og hva som er urett. 
A. 

(Morgenposten 8/2 1956.> 

Vennlighet er kjærlig-

FOTO 
Reproduksjon etter gamle 
fotografier, samt alle 
slags fotografiske oppdrag 
for øvrig, uifØres ekspe- I 
ditt Og fagmessig. 

Øaue-foto 
BolkelØkken Alle 10 

Telefon 60 01 09 - Oslo. 

Støtt først og 

fremst 

ditt eget blad 

Postgiro 

Kan noen 
hjelpe? 

Krigsskadet fron tkj ecrnp:er 
som går på yrkesskole i Oslo 
for å dyktiggj Øre seg til et 
nytt yrke, sø'ker å få lEHe et 
værelse snarest. 

Henvendelse 'til Hj elpeor
ganisasjonen for Fron~.kjem

pere, Boks 1407 V, Oslo, eller 
Folk og Lands ekspedisj on. 

trener ~I\ =~"h. . -' godt,» skriver han, «at 'Under 
}lA ... ·LLJ,"'" rer noe mere enn. de gjorde 

- Bra resultat i Porsgrunn: første verdenskrig kom endog under verdenskrig I, da Nor-
Det ble forlik i Linge-saken. Terme.n,e.ste "'''''nsen til Amerika for å J.~p • g'e ble holdt utenfor kl'igen. 

Ta· vare på' denne annonse! 
- Uhyggelig: Oslo har siden t l l·tt t t'l ryg e om 1 ma varer 1 M tOtt N fO Har du bruk for redslmper? Jeg selger: Motorslåmaskin, 

nyttår hatt 100 tilfeller av tb. 8. april: Fotballs.esongen åpner, N tått d f a varer ma e orge a 
orge. De . m e er or væ- ·ø· . t bl . ']'raktor, Hesteredsll:aper, Melkemaskin., StØpegeods, Vann-_ Parolen på Kypem nå: In- mellom Larvik Turn og E[k. SJ veIen, og lmpor en e l 

gen forhandlinger fØr Makarios 7.-16. april: Den internasjona- re fæle sUltningsf.orhold der I begge til.feuer - hindret av ledningsrør, PlastikkrØr, Gummislanger og Vaskemaskin, 
er fri. le Lyron-messe. heime i årene 1940-45. EID- Storbritannia... Elndog en KjØleskap, Symaskin, Sykler, Motorsykler, Biler, Radio, Skri-

dog fly vestfra senket man- h·' t . l ~! M· t vemaskl·n Pa" hen.gsmotorer etc 18. april: Bryllupet i Monte Car- . I IS one ærerili mneso a ,. . 

Velferds
staten 

lo .. Blant de mange som skal ge fraktskip og hurtigruter; b,urde kunne forstå så mye.» 
opptre er også den svenske langs kysten, som distrnbuer-I ø 
gymnastikklubb Hermes kvin~ te matvarer. A sulte ut folk 
nelige elitetropp. 

18.-27. april: Bulganin og 
Kh;rutsjtsjov på. Ellglandsbe
søk. 

l Norge var å fØre krig mot 
tyskerne.» 

I januar måned solgte No'rge va
rer til andre land for 434 millio

El t ter krige:n fikk vi hØre ner eller for mere enn i noen an-

Elr det en maskin du helst vil ha, skriv til meg, og du får 

den. støtt meg med din bestilling. 
Jeg var på «kulturbeite» i 45 og mistet alt mitt. 

UnderSØk mine priser. Lev. på kont. elI. avbet. Skriv til 

Postbox 14, Bryggja i Nordfjord. I 

så mye annet fra Norge, sier nen måned tidligere. Men impor· 
17. mai: Byste av Alf Mjøen av- Undstad. Norsk-amerikanere ten var også meget stor,- hele ,. _________________________ _ 

Det er samme takst for dukes på GjØVik. 
rikstelefoner innen Norge 
hele døgnet, likegyldig om 
linj ene står ledige. Etter' kl. Harmen er en. dårlig 

rådgiver. 

t William Koren jr., ambas
saderåd i det amerikansk.6 di
plomati, Washington, 46 år. Han 

billigere, fordi fornuften der Gabriel Scott. var sØnnesønn av biskJop U" V. 
Koren, som i 1853 ble kalt som 

18 er samtaler med utlandet 

er støqe. ____________ ......... l : norsk prest til USA. 

610 millioner, mfl en ikke regner 
med skip og importoverskuddet 
kom derved opp i 176 millioner 
mot 192 millioner i samme måned 
forrige år. I desember 1955 var 
tallet for eksporten 372 millioner 
for importen 560 millioner og fo; 
importoverskuddet 188 millioner. 

Dører, vinduer og trapper 
Innredning for kjØkken, kontor og butikker. 

Innhent anbud fra 

H. CHRISTIANSENS SNEKKERIFABRIKK, 

Holtv. 15, Kongsvihger, telf .. 4270. 

Mjønvald Kafe 

Brandbu, Hadelaitd 

anbefales 

Benytt 

HANDSKOMAKE RE N 
Neu berggt. 15, Oslo' 

Garantert ,fagarbeider 

Tannlege Maamoen 

Hansteensgt. 2 

Telef. 444333 

Oslo Stigefabrikk 
Brand-, maler- og skyvestiger 
oljet, ml kadimerte beslag 

lnneh. Ali' T. Lunde 
Mosseveien 8 

Tlf. 688817. priv. 670779 

UR 
Jeg fØrer alle de kjente 

sveitsermerkeI' som Omega, 

Lengines, Ceriina, Cyma, 

Tissot, Revue, Antima og 

Allsport. 

Dette er en tillitsak. 

De blir ikke skuffet hver

ken over pris eller kvalitet. 

Re Gjessing 
URMAKER 

DRAMMEN 

Telefon ~07. 

AnneHse Parow 

TANNINNSETNING 
Tron d h ei'm 

.. 

Gisle Johnsonsgt. 5 - V. Lade

moen kirke - Voldsmirule 

Tannlæge 

'iWARTIN KJEIDAA8 

Hansteensgt_ 2 

Tlt. 447554 
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Bladet koster FOLK oG-LAND Vår adpesse er: 
20.· kroner pr. år Kierschowsgt. S, Oslo 

Hva pressen ikke tør -
Forts. /Ta sede 1 -----

befriende setning etter alle 
disse års tåkelegning: 

«Regjeringen var enig i at 
det hele var den rene tå
pelighet.» 

av Rjukan m. v. behandlet. 
Enstemmig sterk misfornØyel
se med amerikanerne som 
ikke holdt avtalen om å Uill

derrette de norske myndighe
ter fØr det foretokes bombing 
aV' mål som uttrykkelig var 
angitt som dem der ikke skul
le bombes fØr etter nærmere 

«Gjør slutt på 
okkupasjonen» 

IMlands nest største parti vil 
se;: ut av re;:jeri0l:en 

trekke 

g<jeringsdannelse, og av den tyS
ke legasjon. 

i ' 

Stalin var avsky .. 

elig, sier Tito 
President Tito har i en tale 

i plenum .I.V det jugoslaviske 
kommunistpartis sentralko
mite sagt at Stalin regjerte 
over Sovjet-Samveldet på en 
aVSkyelig måte. Bruddet med 
Stalin i 1948 hadde bidratt til 

Selvsagt var det ikke bare 
militært tåpelig, men av me
get alvorldgere :"latur! Skyld
tes det hele et alkoholisk inn
fall? redIfall må det ligge be
lastende på vedkommendes 
samvittighet til dØde dag. 

avtale.» Landsstyret i det islandske 
<<Blant disse var Rjukan. 

Partiets program omfatter Framskrittspartiet (bonde

partiet), er Islands neststør-

«demokratiseringen av lug-o
ville oppgi navnene på, henviste 
til norsk grunnlOV som ga anvis- slavias indre liv,» sa Tito. 

14. april kom han til meg sam
men med den tyske gesandt 
BriLuer. Der var tatt beslutning 
om å skyte 20 gisler som fØ'lge av 
attentatet på Lysakerbroen dagen 
før, hvilket jeg fikk, som alle
rede tidligere nevnt, fikk avver
get. Denne Habicht opptrådte som 
en fullstendig villmann, kom med 
de forferdeligste trusler mot Nor
ge, hen'V'iste til samtaler med 
forskjellige norske som han ikke 

Oslo bys ordfører meddelte 
den 2. januar 1945 at myn.
dighetene inntil da hadde 
identifisert 62 dØd e Oslo
borgere. På toppen av V. T. 
satt verdifulle nordmem~ som 
tyske 'giSler og fanger. Ved 
treff ville disse ha strøket 
med. Dessuf.p,n var «Gestapos 
hovedkvarter» flyttet til 
Stangelandgården på. Furu
lund. 

Det vil bli erkjent at kap
tein Omholt J ens ens mis
lykkede, rettslige opprensk'" 
ningsaksj on mot det såkalte 
norske flyvåpens ledelse i 
London hadde gedigen bak
grunn. Også her har PaluJ 
Hartman'n avgj,Ørende med
virket til den historiske OPP
klaving! 

Ved siden aven stort sett 

Det ble ,referert uttalelser fra framskrittspartl har vedtatt bl. a. krav om revisjon av den 
d . ~,h ldt . t islandsk-amerikanske: avta- ning på at HØ~1esterett kunne 

an re som lnn<:iuO mlS an- at partiet skal trekke seg ut ste politiske parti og er i re .. 
ke om at amerikanerne hadde len av 1951 om stasjonering oppnevne en regjering, de sa at 

av statsminister Olafur Thors gjeringskoalisjonl" med de Kongen ville komme tilbake og at 
gjort det av forretningsmessi- av amerikanske tropper på 

.. T·ds kt t f 'k t· S·d It· det ville bli fred i landet. ge hensyn. Amerika har nå regJermg. l pun e, or Island. Partiet viser til at onserva. lve. l en va ge l 
opparbeidet en veldig; kvel- bruddet i samarbeidet er forholdene i verden nå er 1953 har stillingen i Alltin
stoffindustri og måtte innret- Administrasjonsrådet en 

grunnnulykke. te seg på eksport, og det har imidlertid ikke, avgjort. Det forSkjellig fra hva de var da get vært slik: 
da vært mistanke om a,t ame- ble samtidig vedtatt at fram- Island gikk inn i NATO og I~onservative (Selvstendig- Jeg anførte alle de innvendin
rikanerne ville rydde en kon- skrittspa.rtiet skal tilby so- at den islandsk-amerikanske hetspartiet) ;~1 plasser, ger og argumenter som det var 
kurrent av veien. Etter det sialdemokratene felles valg- avtalen uttrYklkelig ,fastslår, 'Framskrittspartiet 1, Det so
som forelå er det grunn til å program ~og valgkampanjen at det ikke skal være stasjo- Sialistiske e.nhetsparti 710 
frykte for at 70 pst. av Rju-
kans kapasitet som kvelstoff- ved AlItingsvalget til somme- nert fremmede tropper i lan- Sosialdemokratene 6 og Fol-
produsent er Ødelagt, hvilket ren. det i fredstid. 'kevernpartiet 2. 
vil ha en veldig betygrung for 
Norges evne til gjenytelser 

" overfor Sverige og Panmark 
under krigen, foruten hva det 

mulig å anfØre overfor disse tyS
ke herrer, som ikke kjente noe 
som helst til forholdene. - Jeg 
hadde ikke annet å gjøre enn det 
jeg gjorde, jeg mener at jeg va
retok også mlin fedrelandske 
plikt ved å kjempe mot denne 
aksjon, og det er be!{!agelig at 
ikke l'esultatet ble noe annet. Et-En norsk _ am erle kaner til takke/ined å la seg repre~en-

tere aven lærerinne. Det kan vil si etter krigen. ter min mening er dette grunn-
vanskelig oppfattes som noe Det ble besluttet ad diplo- ulykken i den videre litvikling i 

matisk vei å rette henvendel- Forts. fra side 1 handlinger i Lond~n, dens mindre enn dm rene dislnimine- Norge. Tyskerne har også selv 
se til de allierte om denne klært som forrædere, udemo- lovl'øse lover, «all fornuft ring av lærerne, ja nesten som innrømmet at det var den store 
sak. Lie utkastet tanken om kratl·ske og uverdige, folk'e,t står stille ved å hØre om s'" om de skulle være fradømt sine feilen de gjorde her. De bedro 

'. ~- borgerlige rettigheter. At redak-
å bruke Reistad som liaison- splittet f to fiendtlige leire. , daut,» heter det. Artikk,elens sjonen også oppfatter stillingen Hitler og sendte et tele gam til 
oifiser hos amerikanerne for ham om et Regierungsrat i Norge, 

På side 140 ii. Lies bok for- forfatter skliver om det lov- slik, framgår aven bemerkning, å oppnå bedre samarbeid han trodde til og med at jeg skul-
Wold og Sven Nielsen holdt telles at kaptein Irgens rei- lØshetens herredØmme som henvendt til statsråd Bråthen, le være med i regjeringen som 
lange forbitrede taler, hvilket ste opp til Østerdalen med et ble tablert i 1945, om kap 1- med spørsmål om han kunne forsvarsmiri,ister for demoblilise-

ff tenke seg å behandle andre fag-
'Var ganske overflØdig, da alle bud fra Quisling om at kon- ~u[asjonsakten i Tromsø 10. ringen. Han trodde også at Kon-forbund på samme måte. 
var enig om saken. Nielsen gen burde komme tilba.ke til juni 1940, om gener.a~ F'lci- Kåre Norum og hans medar- gen skulle komme tilbake. 
benyttet anledningen til å Oslo, at Quisling «ville stille schers tragedie i London, om beidere 'synes således å ha ,Resultatet ble imidlertid slik 
fremholde at man nå måtte som jeg hadde advart imot: at 
ha Hambro til å drive disse seg lojal overfor kongen og den folkerettss.tr~dige sab'o- klaru å lredusere lærerstandens med innsettelsen aV Administra-

forhandlinger for at Norges at det i Norge skulle etabe- tasjevirksomhet i Norge, om anseelse og betydning i maktha- sjonsrådet gikk Norges frihet og 
Ad . . t . IIH t . d t vernes øyne så langt ned at' de standpunkt skulle bli gjjort res en lignende ordndng som mlllJlS rasJonsr.,._e, l. e selvstendighet tapt, iallfall un-

ikke bryr seg om å ta dem med 
neverdig mot, som har lirri- ,gjeldenne med tilstrekkelig i Danmark.» hele tatt/så rulles: det opp på råd, selv i et for lærerne så ner tys,k okkupasjon. Selv med 
t t t · kraft. Lie meget fortørnet Et sannheter som det hl·ttl·l ne muligh, eten av Englands og bol-

fotografisk skarphet i frem
stillingen viser han en mj'" ~ 

er oneangivende «demo- ter krigen er det kom- . - livsviktig SpØrsmål som justerin-
over dette og kalte det /tø'V'.\» t ·kk h t r sjevikenes seier for ø'yet måtte vi 

krater» noe aldeles forferde- met fov dagen at Quisling s en l e ar vær mu 19 å gen rav d.eres lønninger, -< og innrette oss på å sikre Norges 
Hg. Den besynderlige Anton Endelig får Hartmann tå- gjennom Irgens gang på få bragt til folks kunnSkap, det til tross for den veldige inn- stilling under tysk besettelse. 
Bel n Si el, t/ii lNagbladert har gang motsatte seg formelt å selv hos norsk-ame'rikanerne sats «lærerfronten», under Kåre Da jeg siste gang snakket med 

."4 kJen til å svinne også her: . USA NOruIllS ledelse, utfØrte under 
forstått hvor :farlig Hart- Londo"'-regJ·en·ngen kunne stille den norske handels- l ... f justitiariUS Berg hos Bråuer, sa 'u krigen. «Lærerfronten», remde- jeg: 
manns bok er for det nasjo- opptre norsk nasjonalt når flåten til ty!sk tjeneste (i les under Kåre Norums ledelse, «Kan 
nale rosemaleri, som vi gjen-de boksta~Telig talt dyr e ste Norge). n -ltt var jo også å finne i forreste "". Il n n" I '" ring?» finner på Rådhusets vegger, i interesser ble krenket! På Hr. Undstad nevner ganske (I ~ ~ linje når det gjaldt å påvirlm og ,,"'T~' ,,~'- _.~- "-'- ,,-,-- '--'- ----

ikke De danne reg'je

hans folk, hadde Anschluss som 
sitt mål, og ikke noe annet. Ter
boven gikk så langu som til å 
true med oppløsning av Nasjon:;tl 
Samling. Samtidig !fløy alle (go

de) nordmenn, som trodde de 
kunne gjøre forretninger med 
tyskerne, trappene opp og ned 
hos Rikskommissariatet, søkte 
tilknytning til dem som baktal
te Nas~onal Samlings folk. 

Vi i NS representerte Nor g e 
overtfor tyskerne, sa QUisling, 
men jeg har aldri krØpet over
for tYSkerne, iIDke en eneste gang. 
Vi sto rake overfor Tyskland, 
vi har ikke noen gang gått på 
noen konsesjon når det gjaldt 
Norges ære Men v i skal stå her 
som tiltalte, som landssvikere. 

- «Gode» nordmenn var villi
ge til å avsette sin egen regje
ring, avsette Kongen, avsette bå
de det ene og det andre, Grunn
loven og alt sammen for å opp
nå forlik med tyskerne. 

Og hvorledes så ikke tyskerne 
på dem? Terboven Spyttet etter 
dem og uttalte seg med den stør
ste forakt. Han sa: «De tror da 
vel ikke at jeg har tenkt å holde 
på slike folk? Nei dem skal jeg 
sparke ut den ene etter den an
nen, etter som det passer.» 

Men jeg har stått på. Norges in
teresser, gjort alt jeg kunne over
for den tyske overmakt i Norge. 
Den tyske overmakt kom i en 
annen form enn man hadde fo
restilt seg - - ved dette ulyk
kelige valg aven rikskommissær, 
og de folk som ble satt inn her 
oppe, og som tyskerne iklcD fØlte 
seg i stand til å 31cifte ut av 'I)'re-

/ 

\ 
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V I::'U ",.~ut:u i:\.V ~ll l!) LUCl, selili I ha. Hambro til a. drive disse <>OISJ.VJi:\.J. uvt:uur Kongen og I-~"~ .~_~~.~U~~U"''''~E>~ ~"'~v
tasj evirksomhet i Norge om anseelse og betydning i maktha-fotografisk skarphet i frem- forhandlinger for at Norges at det i Norge sIrulle etabe- , 

/\)1 d t vernes ØYne så langt ned ar de 
stillingen viser han en mi'·-' standpunkt skulle bli gjjort res en lignende ordruing som AdminJistrasjonsr..,et, i e ikke bryr seg om å ta dem med 
neverdig mot, som har drri- I gjeldenne med. tilstrekkelig i Danmark.:. hele tatt' så :rulles det opp på råd, selv li et for lærerne så 
tert toneangivende «demo- kra.f~ Lie meget fortørnet Etter krigen er det kom- sannheter som det hittil ne- livsviktig spØrsmål som justerin-

over dette og kalte det ttøv.~, t ikk .... ~ t l' å . 
krater:. noe aldeles forferde- met forl dagen at Quisling sen e ~J.i:\.r vær rmu 19 gen rav deres lønninger, ---' og 

Hg. Den be.syndarlige Anton Endelig får Hartmann tå- gjennom Irgens gang på få br.agt til folks kunnskap, det til tross for den veldige inn-
. tsatt selv hos norsk-amerikanerne sats <dærerfronten:., under Kåre 

B e in S El! t /ii (qagblaOOt har Ioon til å svinne også her: gang mo e .seg formelt å Nol'UlllS ledelse, uitførte under 
forstått hvor farlig Hart- London-regjeringen kunne stille den norske handels- i USA'. krigen. «Lærerfronten:., fremde-

med innsettelsen av Administra
s10nsrådet gikk Norges frihet og 
selvstendighet tapt, iallfall un
ner tysk: okkupasjon. Selv med 
muligheten av Englands og bol
sjevikenes seier for ø'yet måtte vi 
innrette oss på å sikre Norges 
stilling under tysk besettelse. 

Da jeg siste gang snakket med 
justitiarius Berg hos Brauer, sa 
jeg: 

manns bok er for det nasjo- onntre norsk nasJ'onalt når flåten til tysk tjeneste (i les under Kåre Norums ledelse, 
~~ «Kan 

nale rosemaleri, som vi gjen- 'de bokstaNelig talt dyr es te Norge). O· kf var jo også å finne i forreste ring?» 
ikke De danne regje-

f1 å H U d tad ( P P S I S linje når det gjaldt å påvirke og 
nner p Rådhusets vegger, i interesser ble krenket! På r. n s nevner gansk~ «Nei, det var det ikke tale om,» 

lnstå' myndighetene :il ål diskri-
«K'jiempeviseslåtten», og i en denne bakgrunn kan vi 'for- detal(jert a1l1e NygaardsvoiId~ minere og berøve atskillige hun- sa han. 
skog av støtter og steiner. døye mye tungtvannslyrikk regjeringenS forsømmelser k k d dre av sine kolleger deres rettig- Og denne Brii.uer førte meg bak 
Uten å turde 'sitere en linje og nasjonale svalestup. m. h. t. å sette forsvaret i ve ene» heter etter krigen. _ Man må lyset, leste opp av et papir som 

b k kri h t d f ~.+ l' her minnes eventyret: «Vel gjort ikke eksisterte, og så skjedde det av o en s _ vererr Bein,. Det var vel for Øvrig sUk s an og orsvare nø" ura lte- da at Vi trådte tilbake og Anmi-
set · ten alt det som --ørt til d og ille lønt». Det ligger også nær . blant de norske London-emi-, ~: . e en nistrasjonsrådet ble innsatt. 

t Slk b tt l (N. Skuleblad n.r. 3/56). å tenke på ordspråkC't:;'l «Fals 
granter som i Nasjonal Sam- y e· ese e sen, etter at de slår sin egen herre på hals.;t Jeg vil ikke si noe ondt om Ad-

«Men hva en krigshisto- ling, a.t det opptrådte tre ka- allierte planer om å besette Man må være enig med lærer- LÆRER. mmistrasjonsrådet i og for seg, 
rie fra London-årene kan tegorier. 1. nasjonalromanti- Norge ble virkelll.ghet. Koht nes organ når d~t betegner det men jeg forstår ikke med hvilken 

som OP1Jsiktvek1..pnde at ·je-parte· - større rett Administrasjonsrådet 
ha av verdi, når den er kere. lI. realister. m. oppor- ventet så sikkert på den en- men:.et har fatt lærernf' helt ? trådte til, enn vi. Det var i hvert 

'I sett: I fra en kommunal tunistel' og rene svindlere. gelske flåtens ankomst. Etter ute~'!for, så de ikke får lov til å fall en ganske annen nØdstilstand 
kontorists synsvinkel, det Samt blandingsgods. krigen fikk dog NS-folkene delta i forhandlingene om sine den!ra.Ilg vi trådte til Vi hadde 
skjønner jeg ikke.» Hartmanns fremstilling gir, skylden for det hele - ble egne ;ønnsfol'hold, men ..l,ller nå· Hensikten helliger tippe. også en meget større berettigelse 

~ enten man vil det eller ikke, syndebukken - og ,Koht er digst.- under protest .:..- må ta midlene. i henhold til statsforfatningen, 

KrigShistOrie kunne Hart- materiale til å vise at C. J. ikke kommet opp for krigs- som representanter for et (legalt) 
politisk parti. 

v"' .......... to tt.~ Jtog nal' l;enK& a nOlae 
på slike folk? Nei dem skal jeg 
sparke ut den ene .etter den an
nen, etter som det passer.» 

Men jeg har stått på Norges in
teresser, gjort alt jeg kunne over
for den tyske overmakt i Norge. 
Den tyske overmakt kiom. i en 
annen form enn man hadde fo
restilt seg - - ved dette ulyk
kelige valg aven rikskommissær, 
og de folk som ble satt inn her 
oppe, og som tyskerne ikTrp følte 
seri i stand til Il s1cifte ut av 'Pre- . 
stis1ehensyn. 

Stortingets p·residentskap, Ar
beidernes Landsorganisasjonl de 
fire store partier og mange an
dre lå på maven for tyskerne, 
de som krøP for tySkerne og sam'
alIbeidet med dem, de som har 
tjent hundre1lusener og millioner 
på tYSkerne, de triumferer i dag 
og op·ptrer som patrioter og som , 
våre fiender. \ 

Rilksrådsforhandlin.gene. 

RiklSkommissæren bebreidet 
meg mange ganger at jeg hadde 
torpedert Riksrådsforhandlinge-
ne. Jeg sa det var IiIII1M!Iolutt usant. 

mann ikke skrive, for ,mili- Halm bro, uansett /Sine fell rett enda.:. 
I Disse forhandlinger strandet på 

. tær krig drev iKke London- og intere~an'te fiendtaighet På grunn av den raske Vidkun Quislings forsvarstale Samarbeide med fienden. et personspØrsmål, Riisnes eller 

------- Forts. fra side 1 
24. april kom så Fuhrer-!or

ordningen, som reduserte Nor!1e 
til en tysk provins, og ikke noe 
annet. 

regjeringen som kjent. Hart- mot NS - viste seg å være motaksjon fra tysk.emes side 
mann skr:ev om det som f 0- en av Norges meget få uav- fikk ik!ke v~tmaktene an
r e ~ i kl k: kontorarbeid,re- hiengige Qg nasjonalt hand- ledning til å okkupere den 
gjeringskonferanser, og om lende statsmenn av verdens- nordre del av N'iOrge og Sve
sitt arbeid med å verge den format. Men derom en annen rige (gruve-områdene), og 
daværendestatskasses inter- gang. Vestmaktene tapte jemmal-
esser blant :annet. (Det vil si men. Undstad siterer Lie: at 

når det gjaldt å få regjeringen 
Nygårdsvold tilbake, jeg skulle 
trådt tilbake med glede, da Ad-
ministrasjonsrådet kom fordi jeg 
så at med det gikk landets frihet 
og selvstendighet tapt. 

Harbeck. Det er det virkelige for
hold, og papirer på det har jeg 
i mitt arkiv på Slottet, en skri
velse fra Stortingets president
skap .. , Jeg erklærte meg enig i 

. Jeg vil si at det var en av de Riksrådsordningen, trass i at jeg 
min forklaring, og så sent som svarteste dager i mitt liv. Og det var tilbudt regjeringsmakten i 
i vår <1945 var inntatt en gjen- var mange tyskere som skammet 
part av den bestemmelse Lands- Norge. Hitler tilbØd meg å over-

vet i gang, oppretthOlde ro og 
orden. Jeg hØrer her at Landsor
gan'{sas1onen vil 'Vri seg fra at 
den ga oss støtte. Jeg fastholder 

N\')rtraships krigsinntekter Uten kampbegeistring blant Nygaardsvold hadde vært ir.., 
og «medbragt:.). Nu vet vi norske rØmlinger i iS:verige. ritert over britene; om nat-

Man kan tillegge meg de mo
tiver man vil, men en ting kan 
man ikke komme forbi: jeg gjor
de en innsats den 9. april, jeg 
reddet mange nordmenns liv, jeg 
reddet også Slverige fra å bIl 
trukket inn i krigen. Hitler har 
iallfall sagt det til meg to gan
ger. - Det var i hvertfal! en inn
sats som mildnet den. tyske for-

seg over å være tyskere. og som ta den fulle redjeringsmakt i 
organisasjonen hadde truffet - d t å l t t'l Fl t sa e pen ys l meg. agge Norge sommeren 1940., allikevel 

ifØlge Belnset at hllstorie- HartmaIlJli s. 188: ten hadde han flere ganger 
og· der den ga sin støtte til min å st t· t 'kk d G d p or mge gl ne, ar en erklærte jeg meg enig i riksråds-
regjeringsdannelse, En gijenpart bl løst It t tt 

skrivning kan en kommunal uttalt «at det var S'torbri· 
. e opp og a over a av orA-mo gen og var villi'g til å yte 

av artikkelen lå i mitt arkiv på .... tysk forvaltning. Jeg ble selv kalt min bistand i den forbindelse. 
kontorist ikld3 befatte seg «Torp ga <i regjerlngskon- tannia som hadd.e bragt oss Slottet. Også Bankforeningens til TeJ:lboven like etter at han 

med! Dermed skulle rut- fera.nse 18. 4. 1944) meget inn· i krigen~. 
nedslående pppIySni~ om 

formann og flere andre organisa
sjoner ga sin støtte til regjerings
dannelsen, Regjeringsdannelsen 
9. april kommer ikke på noen 
måte inn under de ;paragrafer 
man her søker å bringe den un
der, da hensikten utelukkende 
var å gagne Norge. 

så tiidligerel finansrådmann 
Hartmanns bok være likvi-
dert! Dette rØper en IUtdllate
lig mangel på skj Ønn, skole .. 
ring og evne i innenatlesning 
hos en presseman. Det er 
i~e rart at den norske al
menhet er så slett' under-

• rettet om liv:sviktige ting som 
den er, for vi har mange sli
ke vonde bein og tasse'labber 
i p'ressen. ( 

Regjerin.gens raseri over ame- . 
rikanernes bombing av Rju. 
kan. En knaller som pressen,' 

untatt Morgenposte,n., har 
fortiet. 

Hartmann S. ::'39: «1 regje
ringskonferanse i dag (23. 11. 
43) ble saken om 'bombingen 

... 

mobiliseringen til politikurse- Undstad forteller også 
ne i Sverige. Hele 27 pst. av norsk-amerikanem.e om svin
dem som var innkalt hadde delen med dmverum-fuU-
unnslått seg av religiøse' grun- makten:., om den «lOVlige re- bitreise r,vcr den norr-ke reeUE-
ner, andre fordi de sa at de gjering:.s man~e ulovlige rings oPPtl'fden, den mitdnet den 
ihadde gjeld som skulle beta- tyske innglipen i Norge, hindret 
les, atter andre fordi de ville. tysk militærforvaltning. '- Hva 
utdanne seg. Han! opplyste tySk militærforvaltning betyr er QU]8L1NG TRER TDBAKEI 
også at det var meget vanske- PMll Hartmann - repre- kanskje ikke alle nordmenn klar 1 sLutten av april-dagene be-
Ug 'å fa; plukket ut de 2()OO sentant for den sagnom- over, og hva det særlig ville be- gynte intrigene mot vår regje
mann som skulle hit, tross alt sJjUndne hjemmefronten i tydd i Norge med nordmennenes ringsdannelse å gjøre seg gjel
skrik om å komme over. Det Londonregjeringen kunnena- gemytt kan :eg for min del ten- dende på tysk hold. Det var på 
ihadde hittil ikke lykkes å få turligvis ikke forties i norsk ke meg. et helt usaklig grunnlag, et in
ut~kt mer enn 1000 mann. presse som f. eiks. Jus t u s Så langt fra å fortjene daddel trigegrunnlag. Jeg var klar over 
Særlig var studentene av dem' for hva vi gjorde 9 .. april skulle den iherværende t~ske represen
som hadde oppført seg dårlig. V e r i C u l tor s arbeid om vi hatt anerkjennelse for det. tants dype skuffelse over vår re
Det er nok ganske sikkert a.t «Den norske kapitulasjon og Jeg tør .si at jeg både før den 9. gjeringsdannelse, derved ble ihan 
det er en meget stor prosent krigfØl'ingsproblemet 194{)."... april og den 9. april gjorde en trykket ned fra å være det tyske 
aJV nordmenn i Sverige som 45:.. Pressen måt t e skItve stor fedrelandsk innsats. Man rikes riksbefullmektig til almin-
ikke på noen måte \er kom- om Hartmanns bok! kan nØmme ,meg for det her, men nelig gesannt. - Så kom denne 
met over tor å tjene landet, historien kommer til §. dØmme Habicht hit opp, sendt av Hitler 

Men bare'omkring. For-
eller fordi de har vært 1 fare, annerledes. for å danne et forbindelsesledd 
men simpelthen tor å bli be- di den er farlig for legenden.! VIi. SØkte kontakt med forskjel- med oss. Han ble innfanget av de 
dre forsørget enn hjemme.~ . Oslo 8. mars 1956. lige folk for ål holde arbeidsli- krefter som agiterte mot vår re-

var kommet her. Det er ubehage
lig å tale om en dØd mann, men 
jeg vil allikevel gi mitt inntrykk 
av denne samtale. Den var full
stendig/ ovenfra og nedadJ med 
hensyn til Norge. Det skulle be
handles på den og den måten 
og ikke noe annet. Dette Admini
strasjonsrådet gadd han ikke en 
gang snakke med. Han skulle 
senne sin beskjed gjmnom sine 
underordnede Og hvis de ikke ut
førte hans ordre, skulle de få fø
le hva det betydde. 

Administrasjonsrånet ble di
rekte . føyet inn: som ledd i den 
tyske forvaltning. Det sto direk
te under F'iihrer-forordningen. 

Jeg fortalte Scheidt om min 
samtale med Tellboven" og det 
var dette brevet som Scheidt 
skrev om forholdene ti. Norge, en
ten det,. nå ble sendt eller ikke 
til Hitler, - som er brukt imot 
meg i denne saken. 

Quisling påvisJ;e at Terboven, og 

(Forts.) '* 
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