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Da NS ble gjort fil syndebukk
Glimt fra Eivind
Blehrs foredrag på
Jessheim
Vi gjengir fØlgende avsnitt:
Vi har, gjennom de
. 11 årene som er gått siden smØrgossene befridde Norge, IStUdert
«rettsoppgjøret» nøye
fra laUe kanter, og vi har
formet visse konklusjoner på
de sp'ringende punkter. Disse
våre teser eller påstander har
vært våre nØdankere i de

Menin~sfeller!

storm:r, som har gått over
oss. VI har hevdet at oppgjøre~ ikke har hatt mer med
re t ten å gjøre, enn at det
Bonde J:ulius RJamberg,
foregikk i rettslokalene. RetEidanger
tens blinde gudinne Fru Ju. '
Bonde Peder Leerstang,
stItua, som utdeler rett uten
Eidanger,.
persons lanseeise, var forvist
Husmor R3.gna Johannessen
og erstattet med ,en annen
midanger
blind guddom, hatets norske
Bonde William Hegna,
gud, den blinde RØd.
Eidanger
D e t bl e et helt IgJ
. . ennom
H'e' gna,
Husmor Petra .aJ
-Eidanger
p o l i t ~ s k IOppgj ør' en
BQnd.e NU,s 'Solvik, Eidanger hev n, fordi vi hadde en an~
~ d
nenl oppfatning enn flYiktninKj'ø p m ann Gu nnar :ura
ley.
.
Hop Bergen /
. gene. Men det var ikke bare
,
en hevn: De som hadde svikFotograf Christian BØbak,
tet og lagn vårt land åpent
Hop, Bergen
Skipsreder Thorv:a~d Halvor- for Ves1m1aktenes militære
sen, Kråkenes (ikke NS)
behov for en ny front, de
Adjunkt Lund, Berge\11
trengte en syn de b li k k
Direktør Johnny ~ahl,
Og der ble i strid med folkeBergen (ikke NS)/
retten gitt stl1alfferettslige
Kaptein Harald Lund,
anordninger som! var ugyldiLofthus
ge av fire grunner:
Lek~or Svendsen lOg frue,

l) De var fot k e r ett sOdda
st r id. g e, fordi de stred
Dr. Axel Uangnes, Mysen
mot
Haag-IandkrigsregleDistriktsdyrlege Arne Berger- mentet.
roø'rsa " som dØd'"'" i ok sen,...,
2) \ De var gru n n lov stober 1955
st ri d. i g e, fordi ,Ide hadde

NRK
driver fortsatt
hetspropaganda

«Den vi.de verden» holdt
Elena Ording Langfredag et viIlVii Forbundet har passert har satt oss fore enn tidli- ledende kåseri om jØdene i de
den første stasjon pål veien gere.
. '
forlØPne 2000 år, og gjentok den
mot det mål vi har satt lOSS:
Bli
derfor
med
oss
De
som'
' .
\ ' ,
m f ame l øgnen om d
e 6 mzllwner
full oppklaring av alle begi- ikke allerede har, sluttet Dem 1'Ød er som nazlstene
.
skulle ha
venheter i forbindelse med til som medlem'
.
'
. Gå ikke om- d rep t un d er d en szste
verdenskrig.
planleggingen, utformingen kring med «kartotek-skrekk» I. - En h etsfrase slynget 'tit På selog gjenn0m.føringen av etter- Vår organisasjon er en helt ve langfredag - på den tristeste
krigsoppgjøret. Den utred- igjennom lovlig institusjon. dagen i kristendommen - da jøning som vi i disse dager ha,r Vi arbeider åpent og uteluk- d.iske politikere, skri~tkloke og fakjunnet legge fram fra, de kende med absolutt legale rlseer myrdet KrIStus på den
svenske vitenskapsmenn, bØr midler. Ingen hiair noe å fryk-' mest .brutale måte, fordi han ref.
set dlSse menneskene. og fortalte
kunne gl hv:r og e~ forståel: te. Forbundet er tvers igjen- dem sannheten.
sen av at vart arbeId går pa nom rupolitisk. Det står åpent
Om jØdene har gjort avbikt
med alvor og energi.
for enhver som går inn for for denrne forbrytelsen, nevnte
Tidspunktet er inne da IOg- sannhet lOg rettfeI'ldighet og den eleverte kåsØrske intet om.
så de som hittil har forholdt som ønsker å se landets rettsHoyedinnholdet i kåseriet beseg avventende, bØr anse det instanser omgitt av tillit og handle: jØde~es S~Old gjen.
.
nom sm mystIske rellgIOn og var
som en selvfØlgehg phkt å anseelse.
en e'=<L
""~'d'19 f orh erl'Igelse av J'Ød es~utte opp i rekk,ene. Jo fler
Tegn Dem som medlem i ne som rase og folk.
som Imønstrer opp om våre denne dag! utsett det ikke!
Som et passende apropos til
kI1alV, dc-std større Sl~gklra.ft Send oss Deres kontingent - kåsørens tendensiØse historikk
får vi og desto hurtigere har den er bare kr. 20.- pr. år _ kan det være av interesse for de
som .
langfredag
hØrte
VI. hOap om • å se e ffektive re"
- tIl postgIro 15028, Forbun- hlyttere
.a SItere
.
ennes evangellum
hva
su~tate'r. VI slar lOSS neml~g det, postbokS 3214, Oslo.
en fremragende jØde har å forikkie, t~l ro med ~en svenske Velkommen til felles virke! telle om sin rase og folk.
utredDlmg. Tvert l mot! Den
JØden Marcus Ravage skrev i
.
.
gIr oss krefter til å gå ennå FORBUNDET ROR, SOSIAL «Century Magazine», jaIlJuarh!efmer intenst inn for det vi
OPPREISNING.
tet 192:8 (senere visstnok ansatt
i redaksjonen i «New York Times):
«Vi (jØder) er de egentlige an
stiftere av verdenskrigen og
hovedprofitt-tageme aVl .slikt
folkemord. - Man beskylder
oss for å ha anstiftet revolusjonen i Moskva. Legg merke til
at vi innrømmer det. Og hva
nØktern og avbalansert så?
Daglig mottar Vii meldinger
Hva tjener det å ofre store ord
rettsfølelse ig.i,~n blir det
fra foLk som ha,r skaffet seg
på, del1i påståtte kontroll som
grunnleggende, i stedet
hovedutredningen, om at de
vi har over den offentlige mefor stemninger, fØlelser og ning gjennom våre finansfolk,
er særdeles begeistret for
affekter slik som i krigs- aVisutgivere, film-krefter, når
innholdet og mener å ha
vi like gjeme kan anklage oss
og 'etterkriigstiden.».
J'orde et godt kJ·""".
Derom kan
"'1'
!for
den beviselige kontroll vi
~e~ ~e:ll~~ ~k_e rå noen som Det den norske almenhet i
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Dyrlege Slettum, Gjøvik (dØde under fangensimiP)
.
Dyrlege Knut Voss, kontrollveterinær i Namsos
Lensmann RØnning, Elildanger, snJikmyrdet 7. april
1945
Mimel A'amodt plantesk l
, • "
,o eeier og ordfører i Eidanger
Bankdirektør A. Gunnuldsen
Elidanger

Løssalg 50 øre

I

O

De som ikke fikk
følge med på
frammarsj en

Lørdag 21. April 1956
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nen svenske
utrednincen

Bonde Gudbrand J.
Engelien
;Narum i .Søndre Land, dØde 26/3 og ble gravlagt på)
Hov kirkegård 4/4 under stor deltagelse.
Han var en kjent mann i bygden, og P.~ han ble rammet av hjertelammelse under middag:; l i bryllupet
for hans yngste datter gjorde bortgangen smerteligere for alle.
Han var fØdt i 1887. Han overtok gården Søndre
Narum etter sinl far i 1915 og overlot den til sin sØnn
i 1942. Han var en meget dyktig jordbruker og la ned
et store arbeid i bondeorganisasj onen. I mange år var
han sekretær i Landbrukslaget for Fluberg og Søndre Land, og han var medlem a~ herredstyret og de
fleste andre styrer i bygden. Gludbrand J. Eng!elien,
og hans hustru Kristine ikke mindre, YaJ:" sterke personligheter - selvstendige og kloke mennesker som
det sto respekt av.
Når hjermmet på søndre Narum nød stor aktelse
skyldtes dette ikke store skoger eller annen rikdom,
men at de gamle bondedygder- arbeidsomhet, sparsomhet, gudsfrykt og nøysomhet var satt i høysetet.
Dette pfieget også barneflokken som hal' skapt 6 nye
hjem i sarmme ånd.
Etter at Engelien ble kårmann i 1942 har han ryddet og brutt opp en ny gård på Narumsetra av størrelse som gjennomsnittet av norske gårder.
Som varm forsvarsvenn s~uttet Engelien seg til NS.
På sin foredragsferd i Oppland i 1934 kom QUisling
også til kommunelokalet på Hov. Men n ene u nde r det a v rut t e g e v æ r s mer k e hadde hØYkonjhnktur i Norge dengang, og ArbeiderpartJiet stev~
net sine tropper til å mø,te i kommunelokalet for å
hindre at QUisling fikk tale. Og troppene fylte lokalet til siste ståplass. Og da det ikke lyktes Arbeiderpartliet å true eller lokke NS til å over~a,te lokalet, ble
det tram'pet og bråket slik at dJunderet hØrtes de gode
2 kilometer over Randsfjorden. Det var arbeiderpartiets «demokratiske» metoder tior å ødelegge vårt forsvar. Men sålenge holdtes spetaklet gående at Gudbrand Engelien reiste seg og sa: «Nå kan diet være
nok. Jeg foreslår at Arbeiderpartiets fører nå tar
«gjengen sin» og går. Olm det var fordi Eng~lien fysisk var en kj empe, eller for den ro og myndighet han
. talte med, - Sikkert er det at bråkmakerne fjernet
seg og Quisling fikk holde sitt foredrag.

Skipsreder Thnrva~d Halvorsen, Kråkenes (ikke NS)
behov for en ny front, de
Adjunkt Lund,
Bergen
trengte2014en syn d ebu k k
Stiftelsen norsk Okkupasjonshistorie,
Direktør Johnny Wahl,
Og der ble i strid med folkeBergen (ikke ~Si)1
retten gitt stl'lalfferettslige
Kaptein Harald Lund,
anordninger som var ugyldiLofthus
ge av fire grunner:
1) ne var fot k e r ett sLektor Svendsen lOg frue,
Odda
s tri d. g e, fordi de stred
Dr. Axel Uangnes, Mysen
mot
Haag-landkrigsregleDistriktsdyrlege Arne Berger- mentet.
sen,!Børsa, som dØde i ok2) De var gru n n lov stobler 19·5:;:v
st ri d i g c, fordi Ide hadde
tilbakevirkende kraft.

Den svenske
utrednincen

uunu\O
'q\UL"'UUl'; u ...... v<W~. V'!S vl"uppene rYll;e lOKalet til siste ståplass. Og da det ikke lyktes Arbeiderpartliet å true eller lokke NS til å over~a,te lokalet ble
det tranipet og bråk.et slik at dJunderet hØrtes de ~ode
2 kilometer over Randsfjorden. Det var Arbeiderpartiets «demokratiske» metoder flOr å Ødelegge vårt fnrsvar. Men så leng'e holdtes spetaklet gående at Gudbrand E'ingelien reiste seg og sa: «Nå kan det være
nok. Jeg foreslår at Arbeid.erpartiets fØrer nå tar
«gjengen sin» og går. Om det var fordi Eng~lien fysisk var en kjempe, eller for den ro og myndighet han
. talte med, - Sikkert er det at bråkmakerne fjernet
seg og Quisling fikk holde sitt flOredrag.
Gudbrand J. Engelien var en stillfarende og fredsæl mann. Men mot og styrke til å hevde sine meninger hadde han nok av.
. Vi som var dine meningsfeller og venner takker deg
for alt du ga oss i livet. Vii vil bevare ditt minne i
takknemlighet.

«Vl ~Jøaer) er ae egentlige an
stiftere av verdenskrigen og
hovedprofitt-tagerne av,' ,slikt
folkemord. - Man beskylder
oss for å ha anstiftet revolusjonen i Moskva. Legg merke til
at vi innrømmer det. Og hva

nØktern og avbalansert så?
Daglig mottar Vii meldinger
Hva tjener det å ofre store ord
rettsfølelse igjsn blir det
fra folk som ha,r skaffet seg
på deIlipåståtte kontroll som
grunnleggende, i stedet
hovedutredningen, om at de
vi har over den offentlige mefor stemninger, fØlelser og ning gjennom våre finansfolk,
er særdeles begeistret for
affekter slik som i krigs- aVisutgivere, film-krefter, når
innholdet og mener å ha
vi like gjerne kan anklage oss
ogetterkrngstiden.»
jorde et godt kjØp. Derom kan
det heller l'kke rå noen
s om
D e t d en nors k e a l menhet i for den beviselige kontroll vi
.
!har over eders [tilile sivilisahel,st tvil. Boken er rett og dette Øyeblikk trenger mer sjon gjennom den jØdiske My- - - Fortsette8 inne i bladet.
slett verd sin vekt i gull, som enn noe, er faktisk viten. Til thus?
3) De var lov s tri d i g e man SIer,
.
og e~ h ~It uunn- det Øyemed har vi bl. a. ~aget
I ha.r enda ikke på langt nær
og
stridende
mot
men
n
el'
f
. k e- en ekstrakt av hovedutred- !fattet vår skyld ~ omfanget
.
Jeg flor min del har iallvær 19 or en h ver som Vlr
l
·
'",. d V'l er snyltere. V'l
. l'19 Ønsk er·å f
Ø ge med. Og ningen
_ forfattet av
det
av var I=.yl.
fall alltid vært skamlØst s k" e re t tI g het ene, .fordl
de,
Ikke
var
bl
e
hØr
Ig
h
'ø
'kk
d
t?
L
d
t
er
tilintetgjØrere.
Vi er omstyropptatt av om jeg befin.
vern gJ r l e e . an e s svenske institutts leder prop u bIl ser t.
l
.
tt 't t
'
tere. Vi har tatt eders kjØdelige
ner meg vel. Jeg har fØlt
ansee se som re ss a
og fessor ISundberg selv. Denne verden i besittelse, eders idealer,
fat noe var fundamentalt
4)' Og hertil kommer den ens egen ære som samfunns- ekstrakt egner seg på grunn
eders skjebne. Vi har behandlet
galt og at desperate for- fjerde grunnfeil ved re,tts- borger er jo likke afkkurat av sin prisbillighet fortrinlig eder skammelig. Vi var den
fnrholdsregler var nØd- oppgjøret: ISlik som d.et var godtkjØpsartikle,r som man til spredning:i kretser der uviegentlige årsak, ikke bare til
vendig hver gang jeg ikke planlagt, og slik Som det ble har lov til å mene å kunne t<.:nheten ennå rår, lOg vi må den siste krig, men praktisk
.ti
talt til alle eders kriger. Vi var
va.r lykkelig.
gjennomfØrt, stred det mot være 10ruten. Selv om en må innstendig be våre feller om de egentlige trådtrekkere ikke
Max EaJstman.
ega 11 tet s p r in s i p p e t: grip:e litt ned i pungen, får å bistå oss med å få cenne bare ved igangsettelse av den
kravet om alles likhet for lo- man full valuta gjenniom ekstrakten inn i flest ll1\lliO' russiske revolusjon, men de
ven: et prinsipp som hevdes den oppmuntring boken gir norske hjem. Jeg kalte ve~ egentlige anstiftereavenhver
av aUe vesterlandske stater, en i Øyeblikket og den for- en tidligere anledning ek- større revolusjon i eders histosom mener å være r ett s- trøstning til den framtidige strak ten for en sma~eblt S01',l rie. . . :
.
h" t ·
d
d
Hvem vet ;hvilken stor og
'
s t a t er.
'IS OrIens om som en vars- ville gi mersmak og dermed gunstig fremtid I hadde hatt,
professpr S, P. Andersen?
Det mr voldsomme ankla- ler.
slmpe lyst på selve hovedut- om vi hadde latt eder være i
ger vi rettet mot «rettsoppH.r.advlOkat Albert Wie:se- redningen. Det er ingen tvil Ifred?»
gjør:et». KJunne ikk.e dette væ.. ner og o.r.sakf. Erling Ue- om at så vil skje når folk Elen~ Ording har formentlig
inspektør Dagfinn Tveito?
re nok? Nei, vi hadde mer å lands vektige artikler: i iSa- først får øynene \~PP for i intet kjennskap til hva en rekke
~•• og det gjaldt de såkalte kens anledning har vakt stor hvilken grad de hittil er blitt verdenskjente jØder har uttal: om
«Økonomiske sanksjoner». Vi oppmerksomhet i vide kret- ført bak lyset I fØl1Ste rekke sin rase - dens makt Og. mdzdler.
.
.. Mangler hun kunnskap l enne
he'Vdet ,a,t inndragningene, ser. I Verdens Gang 11. ds. er dette ekstraktens oppgave, materien, bØr hun tilegne seg slik
Sir John Sle~?
biøtene og det felles erstat- skriver Sivilingeniør I Ojert ( Vi viser ellers til ,Forbrun- kunnskap før hun igjen opptrer
ningsansvar var ett:og det Edvard Bonde således bl. a.: dets annonse i dagens avis på arenaen.
samme, bare en .omgåelse !aV
«Selv om jeg under ok- side 3, om I det her: nevnte
A. F. W.
grunnlovens
§
104,
snm
forkupasjonen
holdt
meg
materiales
kostende
.og
evenredaktØr A. Olesen ?
byr konfiskasjoner. Det gjaldt
unna både nazister, NS og tuelle fordeling. Vær klar
Se svar side 3.
o
å plyndre oss til skinnet slik
'jØSiSinger, så varmet det over at dette materiales utat vi ikke kunne mukke etmeg likevel i Sjelen! at der arb'eidelse nødvendigvis tren- . .
Det kan ikke iunder noen
terpå, vi Skulle gjø,relSI ufar-I
innen den norske jurist- ger å bli supplert aven 0Im----omstendighet eksistere så lige, aVhengige av fattigun-I
1
1
stand dog finnes selvst~n- fatt ende spredning. Hjelp oss
svært mye frihet innenfor derstøtteise og rettssvikernes dig tenkende menesker, som med dette siste!
det moderne økonomiske
nåde.
ikke driver I med strømForbundssekretæren.
Det virker hjemmekoselig li se
liv. En arbeider har ikke
Vi VIa,r vel uhørt frekkel? I
men men som våger å ha
..
Ii avisene at Islands utenriksmifrihet til å komme og gå slike påstander kunne vel insin egen· mening, slik som
nister mener at amerikanske
advokat Wies,ener i Oslo
Rettferdigheten
tropper lJ\1j.; forsvinne fra sagaøya,
~om ban vil. Kapteinen
gen gi oss rett? Var det ikke
'd t
.
.
d
på, «Stavangerfj ord» kan
bedre å la det falle «ro over
og overrettssakføre:r Ue- uten kraft er avmektig, mak- lbl e.tt spe.nnlngen
Iver
pn .nå er
dDt
togI
'
land i staV'a:nger. D.et. .gir t en u ti'
l
mm re,
e er Rom
a hØre
ikke plutselig sette kursen
rettsoppgJ'øre»
a «hIStoen: re ttferd'19h e t er t y _ Gunnar
Knudsens
lettsindige
mot Havanna.
rien dømme»?
håp om at Norge IgJen rannisk.
prek fØ,r fØrste verdenskrig om
Torolf Elster.
Jeg viI si at aldri har vel
'k;an, bli en ,ettssta.t, hvor
Paseal.
«skyfri himmel» eller Nnaardsvåre motstanderes delte s a m - ·
volds tullprat fØr annen verdensvittighet røpet seg tydeligeTe .
o'
t . d
krig om at tiden nu var kommet
d
d tt
angrep pa prlva elen om og
En dår1ig forfatter tref- til å avruste.
Det fatale ved gOde forve
e e n e ste n menneskerettighetene. Blehr fer lettere folks smak enn
Som bekjent viste begivenhei;esetter er at de alltid kom- enn:
bØn
n
I
i g e rop om ro over avsluttet med å be alle passi- en dårlig skomaker.
ne
at både Gunnar Knudsen og
met for sent.
rettsoppgjøret.
ve av tidligere NS om å m e d - '
Nygaardsvold tok feil. De var
Hj!almar Soderberg.
Oscar Wilde.
Taleren gikk for øvrig sterkt, virke til rettsstatens gjenf~ prolfeter, JOg det samme
i re'tte .med styremakt enes I oppbygning.
'
Forts. side 4
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Hvem er
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Hvem er
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Venner.

--------------------------~
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Rene ord for pengene
&naalenenes Amtstidende!,
som lunder redalktØ,r Halvor
Diesens ledelse komm.er ut i
Halden, bringer 23. mars d.
å. en leder, i hvilken det blir
tatt kraftig til gj enmæle mot
den kritikk som bl. a. Dag-

Det kan være riktig. Men m.
det hold er man i alle fa.ll
ikke berettiget å kaste med
sten.»
.'
Dette er ærlig og grei
Når vå
d
.
ger. en øVrIge hØyrepresse å VISe det samme mot
og den S8JIIlme sanooetskjærlighet ,f>om Tedaktør Hallvor
D~esen?
'
Vi tar hatten av for en
mann som drister seg til å Sil.

tale,

bladet hadde gitt plass for i
anledning av de tre ministres
lØslatelse før påske.
I denne leder heter det
bl a
..:
det som så å si alle tenker
men som så ~ørgelig få tør
«Skylden
for
at
Norge
ble
et
utenrikspolitisk vakuum i 1940 l\ vedkjenne· seg offentlig .
var ikke Quislings eller ha.ns Det er folk a;v redaktør Dieministres. Historiens dom vilfå sens støpning som gir en håp
rikspolitisk vakuum i 1940 var om en framtid da sannheten
QlUislings eller hans mi- og rettferdigheten igjen innnistres. Historiens dom vil få tar sin normale plass i det
andre det
navngjelder
på sinden
tiltaleliste
når
saken. norske samfunnet .

tI. dikke

I

Der var en' gang et politisk
H. G.
parti i Norge som proklamerte seg som en seksjon av den
Den er klok som ser dum~
'tredje internasjonale og som mere ut.
målbevisst arbeidet for å gjø
Dansken Piet Hein.
re landet forsvarsløst. Det
forlanger å bli hØrt med at
det gjorde det i de beste og
edle$lie, subjektive ihenmkter.

Indisk femårsplan

Atskillelse er for kjærligheten hva Ylnden er for
flommen: Den får den lille til å slokne og den store
til å blåse opp.
lOOger de Bussy-Rabutin.

~----------------

Den indiske Ikongress har god'dent regjeringens annen fem.årsplan. Det mest bemerkelsesverdige ved denne plan er at dens
formål uttrY'kkelig er å skape en
«sosialistisk»
samfunnsreform,
med vidtgående offentlig kontroll
av industrien.

!

LØrdag
21. april
Stiftelsen
norsk 1956
Okkupasjonshistorie, 2014

FOLE OG, LAND

_____ FOLKOGLAND _____

I
"

UATHENGt& UK;m4VIS

Ansv,,",: red.ktør Johannes K<illgiebotn

~

I

~.------~-~----~----------- kan ikke tas til inntekt for hat og
0lrså en måte å motta
makthaverneM personforfølgelse
o
sveDs:kebet~nkningen pa Ma,kthaverne har tvukket Kort ut'drag av Eding grundtvigianer. Det nye syn

IBakvaskernes teknikk
og psykologi
Av Erik Farland i Morgenbladet

ha~

ste:kteS~~ l~aSJ.c;;a

NS-fol~

ha~

m~-

Dette t · av hensyn til Vå;t Igjen var sa, ar og pa VI - mer ble· av:sagt i strid med træd ham ikke med J'enl"
k
°t ? V' k' ner intet
folks fellesfront mot kommunis- en m.a e.
l J~n °
1andets lovverk, Det var den
skodd hæl~
men og av hensyn til den rettsmIddel
som
l
Sa
hensestørste
skjennsel
som
kunne.
tOI t'l °
åfd' het
lIgger han enn i støvet!
fhv, NS-ungdom, En stor del av ende s ar I var r 19
'overgå et folk at niddingsdenne ungdommen - Ja,
Gjør Fhv. N'SKO det? I så navnet landssvik ble på..
"
stØrstedelen av den - har na fall: Fram med 'de farCts s o m ,
k Id'Og han skulle tas tll mngreid å vinne en posisjon i det k
d b
d
hØ st stemplet tusener av us y 1 tekt for den hatets bØlge som
demokratIske
norske 'folkesamskyllet over landet?
.
,
an un' er ygge , enne
y ge l an d smen n .
funn takket være sin dyktighet merkelige påstand.
Landssvik var en ny beteg°
l t
'
"
o
.
•
Hva
mener
var
hØye
pre
a
og sin vilje til a tIlpasse seg,
i neIse. Den har likke 'Vært
Ved at der~ NS-ledere nå dri~er «Men det må ikker skje ved b~ukt i Norge før, 1'1u: l'ik.k Berggrav?
en hetstra'f'lkk mot
utenlandsk bistand» (!!)
makthaverne dette ord spredt I samlet sum er å si at de
ret, kan dere komme tIl a ØdeIkk
åt' å llv·tenhet
legge denne ungdo mmen. Og den
.e m e p a l
, over den hele ve, rden. Norge som strengest har dømt oss
har sannelig lidd nok på grunn Vet Ikke den f a Il ert e mann hadde vært kjent for sin dy- vet
minst!
BjØ,rnstjerne
f o Ik ere tten som pe respekt for lov og rett, nå Bjørnsons samvittighet forav de dumheter og feilgrep vi at
såvel
gjO~de oss skyldoi g i under okk~- strafferetten i Si~ kjerne ~r skulle det gis skinn av stor bØd ham å dØmme sin neste,
pasJonen: D~t far .være slutt na. mellomfolkelig eIe? Innbll- l lØshet i vårt ]and vi ble uten å kjenne grunn.en til
Dere VII SIkkert Innvende: men
h
fØ'
t
It o v ,
vi eldre Ilder
ennu un d er f øl ge- ler an seg . IOr , ,
.
.
vng ,
a '
a p'lutselig et folk med' hundre
bJans standpunkt, og han
ne av dette oppgjØret.. Vi får hva norske jlUrlster lager til tusen «landssvikere»!
kom i, åjpen Sltr~di med ,rk~Tikke skikkelig arbeid, vi blir går hus forbi?
Denne skj ensel verner makt- kens prester, som alltid tj enfremdeles frosset ut osv. Jeg vet Hele vår kulturelle framgang haverne om i dag, sammen te ma,kthaverne istedenfor å
forkynne! kjærlighetens evandet, je[ lide~ selv llllder det. Men har vært betinget ogSå av med sine lakeier,
av hensyn tIl kampen mot kom.
d
. "
.
'h
t'l
de
lærdom "
og vokste,r fu'. an .re
de undermUUIsmen
og avensyn
l
'Dette har fornedret Norge geliium og verne
,
unges fremtid må vi SØke å av~ land. Er det plutsehg blItt og er i hele Slitt vesen fjernt trykte og forfulgte. Tunge år
finne oss med vår skjebne. Un- landssvik å hente kunnskap fra norsk lyn;ne og historie. fulgte, jeg"'huskel'l det godt.
der OkkupasjOn,en lanserte NS bl. f~a verdens kiuItUirnasjoner'~
Og som sagt: Ma,kthl,avernelTunge år, for en mann som
a~følgende Slagord; Fellesn~ten Norsk ungdom sendes i sta- har i siIllforfølgeIse a,v gode selv var prestesønn og varm
gar foran egennytten. - Na er d'
trØm til f, eks. USA for å
tiden inne til å gjøre dette slag- 19 S
'117
k~' It
ord til Virkelighet ved å innstille lære av amen~all'S ",-u ur-

kanskj~

ret~o~pg~ø-

~in

Min. livsdTØm er at alle
germanere V:illel forene
seg, Måtte denne drØm gå
i oppfyllelse, så .at det ble
lforunt menneskene verdensfred, ut fra Berlin viI
formodentlig engang også
en enighet mellom alle
Og
komme.

I

i

Goddag mann økseskaft

di~ke

(tid~igere

Hed~und

han: Hatet skjemmer -,' df)t
kk
d 1i t
fører i uly e.--,' e s enger Nomen ute fIla' Tyskland,
fra
oppgave..
I
Shk var B, B.s l1vanskuel. t'l h
dØd
L'k reI
se mn l . ans
'"
l e,
' .
mener
dagens makth~avere
at han kan tas til inntekt
for deres hat og forfølgelse
b~e nå,I! 'i det gjelde~r oss
dømte, ogl når det gjeldet å
,
d' k
undergrave
hans nor IS e
syn, som var preget av kra~
vet 0IIll forståelse med Tyskland.
Han holdt i 1887! en tale i
. ' h
Berhn ved en banket for am
og uttalte:

En dreven baktaler sørger alltid for at han ikke selv blir direkt.e engasjert i. .den :øgn~a~pallje ~an ~t~eræ~eV:~ ~~ til~
mennes er, vfIoSretar e'n omgåen
smusse, Han
'
_
de bevegelse for å mørldegge sine manøvrer, gir det skinnet av
_ _ _ _ _ _ _ Forts. side· 4
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Bjø~stjerne

SN

Sk~~ s~g

O

Bakvaskerne tæTer ikke' sine
flere av fortl'dens humanist-- BjØrnsosn tale på Jessble ikke liggende stille i
. l O t d l'
It .
.
skamlØse sJe er sa y elg rna l
Adressp .visen i Trondheim folks fellesfront mot kom- iske skjØnnånder inn i kam- heimrnøtet.
hans sinn, og hans omven- ansiktene at de virker som adbl1agte fer en tid sidf'n unr munismen».
Hvilken felles- pen mot NS - inn i deres """·VV\lIAIVVVVVV\.-vVV\rV\An.. deIse vakte veldig OPPSikt, varende oppslag for andre: Pass
der «Ordet fritt» et produkt front er det han sikter til? kamp mot sin neste
l ,.,~
,t
h
d Men en ~amp med seg selv opp! Ta dere i akt for våre gtfsålydende:
'
.
.
an~menn men' å a me
.
Snakker han flott o,g ·besnæJeg vil tJilbak,evise berettif ' "
,
I", t
fØrte han, og dØm tel k k e tige tunger! De ser tvertom ut
o' r tId ens j" ore
t som f oIk flest"
og ,
det 'er derfor
N,S-,le'dernes' ny'e fr'emstøt
rende om noe som, ikke eksi- gelsen herav. Det h,eIe er en seg
.
Sl. n ,n e, ste .
l u.
v l te n h e,
.
ånd
e
r,
de
menn
SOlIll gjen.
de
så
trygt
kan
dnve
SItt muldsterer? Han gjør dessverre skammelig insinuasjon.
.
.
.
Intet sto ham fjernere e n n .
Tid t"l annen
bl a i Adressenom sin hvsgjernmg var med
f
h
varparbeIde.
-. .
. det! Hvorfor fortier han' at Det begynte med d31temmen
°
hat. Alt lenge Ør .ans oml
avisen dfor
en I,tvremaktene '
. med fra London» og nådde kli- å lØfte vart land opp i folke- venideIse kom dette sterkt ;:;:
l l 10.
d 'dmars
NS' -folkleser
prØver
l 1945
at en e. e en e
•
. '
nes kulturkrets. Makthaver- ,
°
P å å reis" en folkeopinion mot vold og bedragerI rev ut av maks da arrestasjonsbØlgen
t 'l tlil syne under den isakalte
v
•
,"
ne har også
.
"
rettsoppgjøret.
IfØlge pressemed- sammenhengen den folke- satte
inn
i 1945
. tJa tt. seg ret. t iSIgnalfeide
l Danmark, hvor
. rto gruppe på 300000 menneSKer
.
.
å lregne
n -gjæret
.
.
I lartikler i «8. Mai»
og « F o
k . Bjørnstjerne . B j, Ø
' I r
det
etter krIgen
med
delelser har de b~, ~. enga.sJe
kjente svens~e JUrister til a i vårt land som sognet til NS?
Land har jeg også tidli- son, mm store ~ar.' med ~eg, tYSkerne i 1864. Det var ved
granske oppgjøret. En Oslo-ad,og»
Noe mer vanVIttig kan Ikke
.
f d h
k t'
d k t M'ordt
skal Denne folkegruppe repl.'esen,_ gere pekt på hva som hendte
,
dl l
Grundtvigs graver
an sa
vo a - a vo a . '
-,
' .
tenkes det er en besu e s e ,
Et par av de såkalte juriha utgitt en bok, hvor
-:- terte den .
.. da «seiren» var vunnet, og av
liv, av hans gjernin- de berØmte ord om at han
penner
godt
på
grunnlag
av
de
svens.ke
Junle
rørsle
1
var
'o
Sl
en
konge
og
regj
ering
vendte
,
h
l
'
mffidte
seg
ut
aV'
hat
e
ti
s
b,e',talt
l'
L,andssvl'kopp,gj'
ørets
t
t ed .
tt
skar'" 1905
ger, av hans ære, av
ans
sangrep
ers urpå mng
rettsoppgjøret.
- re er
'
H. .
f 'd'
k t'l ° o
hjem
' Forventn[ng:ene
"
i vårt
t mmne.
.
for en ing lOg forkynte:
. tJ'eneste) har ytret seg om
Jeg vil som fhv. NS - ja en;an er reI Ig no. l a pa- folk var stor. Men det VIS e
Hat hvor finner man hat
) den svenske betenkning. Todog ledende sådan -rette en al- s:å. at vi .retotsfor:ulgte
,at hjemkomsten til fe- }
BjØrnsons liv? Jeg tror vi av vennekald kan nen var som ventet. Det gjelvorlig henstilling til de "ledende fmne oss l var l skjebne,
d'telandet var eskortert av H'
få hVa vi aldri kan få av fi- der å feI'a,
lettvint over dette
'kk f men
h'
ans mo t t
o"
var.
v
som står. "ak dlSSoe . an- at dette hk eve 1, e or 111- hat og atter hat. Arrestasjoendehånd.
arbeid en nøktern diskUSjon
grep pa
rettsoppgjøret,
om mullO"
a
. neste du kristen sJe
. I , Til sin venn
skrev ka,n m' an ,selv,sa,gt l'kke' innstille
diss'"
angrep snarest
..drer
, at vi
° enkeltvis
k N° kan °tahopp
'1 ner og ulykker ,fulgte, dom-,
Elsk dm

Hva man hadde
irrganger.
hatt lov til å vente seg, hvis
man fra norsk side overhode
hiadde tenkt å ta til gjenrnele, var at noen av våre egne
big shots prØvde å komme
den sørgerlig alminnelige 1945
jurist til unnsetning. Det vil
Øyensynlig ikke våre fåtaUi-

late seg på, Disse peniller er ge eksperte.r . De har JO, ofret
jo ikke eng;~ng kvaLifisert til nok ved å holde kjeft den
dette, VitenskapSlIllenn bØr gang de burde ha talt/hØyt
ikke imøtegås av vanlige lan-Iog tydelig. Ja men kunne
deveistravere i de' juridiske
Forts. side -4
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Ett

or

d

o

pa vegen

B,1Ørnstjrerne \BjØrnson:
«Der bra folk gal', der er

De som ikke fikk
følge med på
frammarsjen

Guds veier.»
Verdens veier fører så
mange steder hen: Til lyk(ikke fikk oppleve oppke og, ulykke, til rikdom
. reisningen).
og fattigdom, til frihet og
Forts. fra side 1
fangenskap og til d øSkogeier Ole Hole, Rendalen
den. Guds veier fØrer til
t januar 1945
godhet, til kjærlighet, til,
Skogeier Ola F1uruseth,
sannhet og til l ~ vet·
Elvdal
Guds veier er der hvor.
Btonde Truls G. GIesne
Han hlar gått føre og vist
Distriktslege Oarlson, K(rørleid og låm, Guds vei er der
herad
hvor et mennes~e får nåde
Lensmann Godtfr. Kristiantil å ta opp sitt vesle k:ors

0 ..... •
•
,
•
... .L5
\.;V
.U.I,'-'U
u."'u"u. ... "'"
a.'>lIa..lJ.U!-'IU.LU\.lI,
ub
.tSerlln veu en oaruKelJ lU1" llanl ......... o ...................... _ ...........................
".u,(ikke fikk oppleve oppne av dette opprrjøret Vi får hva norske JurIster lager til
l d
'k
,
ke
og
ulykke,.
til
rikdom
~
h
f b'?
tusen: «an SSVI ere».
kom i åjpen st;,I1di med ikijr- og uttalte:
reisningen) ,
ikke skikkelig arbeid vi blir gar us or l.
.
og fattigdom, til frihet og
,
Denne skjensel verner makt- kens prester, som alltid tjenForts. fra side 1
Okkupasjonshistorie,
fremdelesStiftelsen
frosset norsk
ut osv.
Jeg vet Hele2014
vår kulturelle f r a m g a n g .
'
.
det jef, lider selv under det Men
,"
•
haverne om l dag, sammen te ma,kthaverne Istedenfor å
Min. livsdrØm er at alle fangenskap - og til d ø,
.
.
har vært betmget ogsa, av
.
.
.
.
Skogeier Ole Hole, Rendalen
av hensyn til .kampen mot kom' .
.
med sme lakeIer.
forkynne kjærlighetens evangermanere V:ille forene den. Guds veier fører til
munismen og av hensyn til de lærdom og vokster ~ an~re
Dette har fornedret Norge gellium og' verne de underseg. Måtte denne drØm gå gOldhet, til kjærlighet, til
t januar 1945
u.nges fremtid m~ vi ~ke å av~ land. ~ ~et plutselIg blItt og er i hele slitt vesen fjernt trykte og !orfulgte. Tunge år
i oppfyllelse, så at det ble sannhet - og til l ~ vet. Skogeier Ola F1uruseth,
fmne oss m.ed var skjebne. Un- landssVIk a hente kunnskap fra norsk lynne og historie. fulgte, jeg~ huskel'l det godt.
:forunt menneskene verGuds veier er der hvor.
Elvdal
der okkupasjonen lanserte NS bl. fra verdens kmltu;rnasjoner'l
:l3londe Truls G. Glesne
afølgende slagord' Fellesrrytt
'
.
,Ogsom sagt: Ma.kthJa,VerneITunge år, for en mann som
densfred. Ut fra Berlin vil Han hiar gått føre og vist
.
.
en
Norsk ungdom sendes l sta..'
.
D1striktsleg~ Oarlson, m..øt;lsgår foran egennytten. _ Nå er "
har l sm forfølgelse :a,v gode selv var prestesønn og varm
formodentlig engang også leid og låm. Guds vei er der
~~i !
tiden inne til å gjøre dette slag- dl,g strøm tll f. eks. USA for å
en enighet mellom alle hvor et menneske får nåde
herad
ord til virkelighet ved å innstille lære a;v ameriikansk k:ultur,
gel1ll1lanere
komme, og til å ta opp sitt vesle kors Lensmann Godtfr. Kristiande generelle angrep på, rettsopp- liv, herunder regnes også
~
dette sterke I. germanske
og følge etter Ham -- i
sen
Oo
gjør.et. Dette :i'orhindrer selvsagt amerikansk rettiSopp~Y'gning.
G:ardbrukar Martin O. HQlv'kk
forbund vil da kunne dikHans lys.
l e at hver enkelt av oss sØker Er dette Landssvik?
land, Espe, :Hardanger
å få tatt op
.
k f
k
tere freden over hele ver... v~r s~ or nors
Artikkelen i Adresseavisen
o
Kaptein og gardbrukar Harald
rett. Men det rna skje uten utendem Frihet, rettferdighet
landsk bistand. Rettsoppg'jØret er preget av slarv og uvederog fred skal være menneLund, LOifthus, Hardanger
har og er et indre norsk anlig- heftighet. Forfatteren skri(Oldefar hans vaol' Eids.
Programmet er la,gt opp' pa'
Da de fleste utgl'fter skal
skehetens ideal. Og men~~l
gende. Det å støtte seg tIl uten- ver så pent at han ik.ke Øn.
I
•
VVll. mannen
sorenskriver
'
k
t
bl'
.
mennesker
som
i
brorska"
åt
dekk
d
fØl
landske juristers syn på det er k
•.
d
h
d
gen erne:
es l svens myn
lr pnvon .sylow Rl.oren).
tt
.
"
s er a mnyn .e seg os emoL d
19
. . ('
pets navn slutter seg sam- e er mm menmg lallfall - k t· t u
d t Et
Ør ag
. Jum
pmse- sen en smule hØ;yere enn oppDistriktsveterinæ,r
Wli.' nteret moralsk om ikke t . 'd' k ra le . =an om e.
ven-I
l
kil'
.
d
'
men
skal virkeliggjøre st t· elt .uS,t. kom\"t !h vi
.
e Jun IS . nero d k ' d
. h
. t 'kve d)
. 2 avreLse l mOl .er- rinnelig beregnet, nemlig 1 3 5 '
or mg s J IS
le, a'V,aV'
thun, Utne, Hardanger (SkålandSSIVlk.
,I
a
an VI og gl am. a t · tb
f'
J\~b~l'd
dl'sse 1·de1aler.
gitt innstilling om etterbetaling
. ne uns uss I1aJ.cu d erga-. krOiner pro perSiona. M
Jeg ønsker ikke lå innynde meg han l. sterkere grad enn hlten s å '
av lønn i suspensjonstiden til en nev ik)
. i vårt nåværende demokratiske til vil .innynde seg hos sann- ,ten ved BØndernes Hus l sant været holder blir det til
.
del embets- og tjenestemenn som' Gardbrukar Styrk Pugerud.
s amf. unn vedaO
· navn het og rett.
Oslo' .
.
. Id
.ol
l'19nel'19 • Hvordan enm
nutIden ser har vært suspendert p. g. a. sitt
se te tmItt
gJengJe
en uI0r
..'
Gnmo, Hardanger
und~r dette innl~gg, men AdresTuren går via Kongsvinger vakker og minnerik tur. Del- pa ha.ns forhold tll Tyskland, forhold under okkupasjonen.
StlUd. med. Torvald W:aJlin Jåsea~lsens redaksjon kan sikkert
og Roverud over til Torsby tagerne blir med til et av de tror Jeg neppe noen med Forslaget om etterbetaling gjelstad, Grimo, Ha,rdanger
beVItne at jeg er
Dette nummer av Folk og Land 1ved Nordre FrykensJ'Ø o.g der herll'gste sted
. N dE
skyjgge av rett kan ta ham der bare de som er frifunnet i G b b
Fh
k
.
er l
or - uro.
,
r .ar . Per Bu Lofthus
v. N.S.K.. O. gi ki trykken tirsdag 17. april. f
'd
t'l S
. V"
å d tt
til inntekt for dagens makt- sakalte landSSVIksaker eller som
,. ,
ra VI ere il
unne l al'lIll- P. e e er det vel verdt å
k
l.t. k Il har fått sin sak henlagt' på' tilHardanger
At
vedkommende
Fhv FOLK OG LAND
land. Kjøretid ca. 5 timer.
merke seg.
havere, hver en po l IS e er svarende grunnlag, dvs. enten et(Vi ber om flere navner!)
NSKO har endret syn får stA
ønsker kontakt med dr. Zyto.
Etter ankomsten fellesmidMedlemskJapi i Norsk Lin- moralsk.
ter bevisets stilling eller under
for hans egen regning, det er Pull diskresjon er en selvfØlge.
dag på Hotell Gastis.
nea reisela.g er en lOllutsetBjØrnstjerne Bjørnson var henvisning til, landissvikl!ovens §
_
Den danske lege, Kirstine
en sak som vi ikke blander
Prlivat innkvartering. Alt er ning. Hvis flere av samme en utpreget pasifist, men 5 a. Bestemmelse~ i dette punkt NOlfi, som også her i landet er
\
.
på forhånd ordnet på beste f
'li
l
den sterkeste for:svarsvenn gar ut på at den som hadde vært meget beundret og omstr'dt
oss opp i.
amI e lIlle der seg er det nok
.
edl
'
l ,run.
.
tillike. Han skreV! ikke de m em av NS, men som hadde det her om dagen de 75 Det
_
ma te.
at en av deltagerne er mn•
. t det
dt tt
d
.
opp
Hans argumen.ter
1. pinsedag.
kr
t i el!.
V1'
kjente linjer i var .fedrelands- «gJor
go. a . m~ gagns lyses at hun er i full vigØr med
s eve
r selaget. :.~ontmdå.d for landet l krlgStlda.,>, kan daglig kontroll av p.asl·e.nter og
er oss der!l' mot alt annet enn
- Lys . over land: Denne uke
Fl'Iokost på Ga"stl'S
s'an""
f rIt as f or ISt raff .
..
gent 2 kroner
'" uten grunn:
a' nnet b'd
H l rJ. d
uvedkommende. Det er der- har Bleb-r, Hafskjold og GrønP'
mIldst.
t . ·
.
l'kke
ar el pa um el5'",r en. I
..
mse!:>",
Jenes e l en gamVi ber om at de Slom vil
, •
.,
Det bll.r .saledes
tale om årets lØp kan det komme ca". 1000
t
til lll1er;ct l\ beklage at han s ad deltatt l moter nordpå,
..
.
å
d t bl k
et tt be'" l
f
d
•
onsdag i Oppdal torsdag i Trond- :mel VarmlandskIrke.
være med tegner seg snarest. - ogs VI nar e
lr l'ev
e. er . !Ja mg o~ em som, har pasienter til hennes enkle kursprer en usann pastand om heim, i går på ~eyanger. Turen
Lunsj på hotellet.
Henv. til Kringlebotn pr. for dets fred slår leir!
fatt sm landssvIksak henlagt et- sted 'i Humlebæk, opptil 95 samat advokat Mordts bok skulle a l tt
d
ø' . N
.
Fe,llestur tl'l Ro,ttn'eros h
ter vanlig påtaleunnlatelse.
tidig om sommeren 'nå; «uteka•
vs u es ve m"e l
amsas l
er- brev eller teie-fon. 'Samtidig
Forts. meste nr.
*
:ære skrevet pa. grunnlag av kveld.
regård, med det i hele Nor- å
biner» i hagen og alt ellers er
Svenske-betenkmngen. Nei,.
Hedstrøm» blir titelen på. den berømte parkanlegg.
m
belØpet kr., 135 s.endes ~
T!enk «gagns d.åd for lan- i bru!}.
Mordts bok kom før de sven- fjerde bind av «Nattens brød».
:rutt
h'
k
t
i
adr. kasserer Ruyter.
det i krigstida»! Hvor mange
- Enstemmig og uten debatt
ske jurister la fram sitt ar- Aktuelt boknYtt: Et utvalg å G~r t. Jern oms en m ddag Best utbytte får man av 'tu- m~st vel'drevne gartnerier. ';'or er det f. eks. av de nåværen- har Stortinget vedtatt bevilgninbeide. Dette vet han ikke?
av Knut Hamsuns brever er ut- p
as IS.
ren hvis «GQsta Berlings sa- 30 år siden hadde han en dame,
, .
.
gene til det kongelige hus med 1
Det er avslørend.e for den gitt hos Gyldendal.
2. pinsedag.
ga» gjennoppfriskes. Da blir som sto for vanntngen ved an- de stortmgsmenn som gJorde million kr. til Kongen, en. halv
.t
øt
d k' t
legget. Hun vannet med kanne! seg fortjent til en slik ka- million til Kronprinsen og 50000
d e.i- e
polemIserende og klingende
- God historie: Anders Lange
Frokost p'å G1istis.
r n e rr.e
Jen e og S'd
f'kk h l '
i «Nationen» nr. 89 at
Fellestur til Belma
kjæ're 'steder for alle som l e~ l
an vanns anger og rakteristikk? ne :historikere kr. tIl Astrid.
M on t anus i Trondheim ' ap. averterer
«Farmand» er hans livorgan!
'"
liager,
alt tIl faget henhørende. Dette
- Med resignert bitterhet har
han viser mangel pl evne til
.
.
loffs Marbacka.
blir med!
illustrerer på en meget enkel må- som vil ta seg av etterforsk- London mottatt meldingen om at
- Store mntekter er Ikke allt f
.
d
iFr
sannhet. Hele hans argu- tid store. Heller ikke er mottatt Avreise til Karlstad.
Unn deg selv og kona en e remgangen l ver en.
em- njngen skal på Folk og Lands Adenauer har planer om å senke
·
"d
Middag på Stadshotellet. god pinsetur l' .... yr'gell·g se1- gangen, skyldes teKnikere, ojpp'- k t d fO
tI' t b' d l
skattene med 5 milliarder kroner
t
men aSJon ";i. er av dette.
gasje alltid det samme som disf'mnere og det prakt·ISk e l'IVS os na
a u an
a e upe.aret. Han kan gjøre det, fordi
. _:l b
Noe av det verste er hans ponibel inntekt.
Hjemtur over Arjange (kaffl- :;;kap.
menn, ikke hverken herredstyre, og mikroskop.
Bonn ikke akter å betale mer
lettferdige snakk 10m «vårt - Vårt daglige brØd: Jordbru- Økt) og ørje.
Egen reiseleder fØlger med. fylkesting eller storting!
for de fire divisjonene som Engket -skal, etter vedtak under pris- Tidligere formann\ i Studenland fortsatt holder i landet.
tersamfunnet ~ Oslo, dommer'- ger i byens parker, og lerka er
forhandlingene, få sin indeksregulering som andre. Når drifts- Ole RØmer Sandberg og direktør\lige partiers representanter inn fullmektig Terje Herrem, er valgt hØrt over jordene ved østensjøI alderdommen er der inDet er i hvert fall den kostnadene stiger utover et be- Johan Teigland.
for at oppløsningsrett etableres. til ny formann i studentersam-' v~et.
gen bedre trøst enn...at man
- Foregangsmannen Frantz funnet i Trondheim. På møtet - Den 14,. april var det 25 år
forskJell på norske og dan- stemt belØp har jordbruket krav - Arbeiderpartiet" som har et
har lagt hele sin ungdoms
på nye forhandlinger. En nemnrl meget knapt flertall i Sto,rtinget, Hegg i Lier sa i en samtale her overrak:te ukesjefen overskuddet siden det spanske kongedømmes
ske vrøvlebøtter at de
kraft inn .i en gerning som
skal overvåke når justering er motsetter seg forslaget om inn- om dagen: Krig og streik er av av Studenter-uka i 1955, det var fall.
danske er blide.
InØdvendig. ~Nemnda: skal beistå fØring av oppløsningsrett i vår samma slagen! Det har han evig på 111 000 kroner og er det stør- - Finnland har 2 bakker over ikke eldes sammen med
av
landbruksskolebestyrer Olav forfatning.
I innstillingen fra rett i, derfor har han Også. all- ste overskudd som er notert hit- 60-meternormen, Norge 67. Finn.- lOSS,
Ukjent kUlde.
J:. Haugen, underdirektØr Chr. utenriks- og konstitusjonsk:omi- tid vært tilhenger av tvungen t i l - l a n d har 110 bakker over go meSchopenhauer,
"_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-! Lilloe i Prisdirektoratet,
bonde teen går derimot alle de borger- voldgift. Hegg har et av landets
- Oslo: RØdvingetrosten syn- ter, vi 1250.
; .
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t.Ørdag 21. april 1956

Østfold er Deo Dorska
rattsuppkommet med ;:oreløen

Landssvi klovg ivn ingen Term inliste

Kjøp . ikke nyoverhalte
Ferguson

I

Inntil 27. a,pril: Bulganin og
Khlrutsjtsjov på. EnglandsbeEtter anm'Odning av For-·~ og var ment å ,skulle virsØk.
bundet for Sosial Oppreisning ke - retroaktivt for å ramhar Institutet for OffentLig me alle NS-medlemm'e'r med 23. april: Shakes~are-festligheTi d
d
1
ter
stratford-upon-Avon,
r5 ageTh O. april holdoch InternationeU Ratt i str~ngere straff og større er- Warwickshire, England.
tes møte i Moss. Det var fullt Hovedutrednlingen ~r. 30.60
stockholm nå avgitt sin be- statning enn om de var blitt 19. april-8. mai: Industrimesse, hus. ,Foryten mange fra selve Ekstr.akten
»2.00
tenkning angående det nor- tiltalt etter alminnelig l;ov og
Hanno~er.
. byen var det møtt represen- fåes l
t t
FORBUNDET
ske såkalte~ rettsoppgjør.
rett. At den derfor var 23. april: En sovjettsk skogkom- an er fra. R"yg.ge, Spydeberg
Postboks ;3214" Oslo
I betenkningen erklæres ulovIi'g som stridende mot misjon bestående av skogbruks- og HobØl, Ja. tIl og med fra
Postgiro 15028.
, landssVliklovgivningen å være Grunnlovens ~97
f b
ministeren i Ukraina og tre forst- den andre sIden av fjorden.
•
•
' .
.0.
. , som
or yr menn kommer på studiereise:i
Gj ert Bay ønsket velkoml. strId med norsk og mterna- a
gl lover tilbakevirkende
Nord-TrØndelag.
men, hvorpå ordet ble gitt til
sJonal rett og den stedfund- kraft, og også som stridende 23. april: Oslo: Byens budsjett Slchlytter-Henrichsen.
ne forfølgelse av de alminne- mot anerkjente rettsprinsiplegges fram.
Hia
.
, ,n b egyn t emed å b rmge
Støtt de som averterer hos
li~e medlemmer av Nasjonal per i sivrtIiserte' nasjoner, 26. april: Streik, hvis meglingen en h"l
f
F
b
l sen ra or undet og oss, du vil ha det igjen på
Samlit;lg å være ikke et retts" derunder prinsiplJet om bor- i .Jem og Metall ikke lykkes. bragte en takk, til vedkom- alle måter.
,'Oppgjør, men en l hevnakt gern~s: likhet for loven og 5. mai Britisk cupfinale, Wemb- mende som hadde stillet 10iN'erksatt ia,v nordmenn i Nor- grunnsetningen lom' menne-I ley.
kaIe til disposisJ·on.
ge og utlandet, fordi de treng- skerettigheter vedtlatt under 5.-13. mai: Blomstermesse i MI et klokt og realistisk opp-.
·
'7'
gårdstrand
t e synd eb u kk er. *)
d en f rans k e rev ol uSJon
1.89'
bygget foredrag redegjorde
9 mai: Landskamp i fotball,
og
av
De
Forente
Nasjoner
.
han
for
hoved.pun,ktene
l' utEngland-Brasilia, W e m b
le
y.'
Institutet fastslår:
1945.
9. mai: Britiske idrettsleker, Lon- redningen fra «Institutet for
At krigen i Norge var slutt
At okklupanten som såvidt 12. mai: «Peter Wessel;> åpner ny Offentlig och Internationell "
i lOg med kapitulasjonen av mulig plikter å gjenopprette sesong Larvik-Fn~drikshavn.
Ratt», samt refererte en del for aUannråten. etter 1945 at10/6 1940, og at lantdet der- og sikre den offentlige orden 13. mai: Holmenkollstafetten.
svensk
k k
.
e og nor:s e ommen- ter er bll·tt en hel u·
d
etter ikke befant seg i krigs
don.
tarer l' s'am.me . le,dru'n
'ser meren e
' \
- og det offentlige liv, dertil 14.-16. mai: Kongress i Bergen
ap. . g.
maktfaktor ,b.lant våre yngtilstand, som tillot anvendel- klan kreve bistand fra befolk- for nordiske siviløkonomer. Ca.
Etterpå besvarte han
' .s'pØ,rs'
ste?
se !arV straffelovens § 86 om ningen i det Okkuperte land
5.0.0 vil møte. (En av årets sto- mål fra forsamlingen og lmm
landsforræderi (landssvik).
som derfor har både 1ydig- 17. mai: En stor dag for barna, til slutt :inn på Forbundets
At landssviklovgivningen hetlsplikt og lojalitetsplikt og fyllefest for titusener «go- oppgaver i framtiden. Gjert
- Harriman har erklært seg
var et makkverk som virket mot nkkupanten. og at sade» nordmenn.
.
Bay takket foredragshoade- villig som preSideJ,1~kandidat.
22 -23. mai: De amenkanske
f'
- Norge fanget 1 år 36,5 probotasje
'..
ren or
.
, politisk streik eller fn-ldrettsmesterskap.
. det mteressante og sent av hvalolJ·en.
obstruksjoI1 for 25. mai: Arets første fri-idretts- ypperllg framførte I foredm,g,
- Krupp vil ikke produsere
* , De var imidlertid inspirert organisert
å
mQtvirke
okkupantens
ftUstevne
i
Oslo.
som
ble
lØnnet
med
stort
bimer
våpen.
fra alliert (intemasjonalt?) hold.
'
Allerede i 1941 ved Hitlers an- tak innen folkerettens ram- 27. mai: Sangens og musikkem fall.
- Askim har bestillinger på
grep på Russland bebudet Chur- me er like så ulovlig, som de
dag.
.
MØtet har utvilsomt befor- bildekk ut hele neste år.
3-14. juni: Det årlige festspill dret interessen såvel i Moss - stockholm: Dramaten skal
chill i 'underhuset de kommende ville vært om de hadde vært
,1andSSVikQPpgjØr:
«-' ---< Any rettet mot landets l'IegJ' ering i stockholm.
som i de omliggende distrik- ombygges, stenges et år.
,
G.-12. juni: SeLskapet for Nol'- Hvalskytter Gunnar Ohrima~ or st~te who fights. against fØr okkup·asjonen.
Vl
t
t'l s
ter.
stiansen tJ'ente i år 10000 kr.
NazIdom wlll have our ald. Any
ges e arrangerer ur l
vemon or state who marches with
At en eksilregj ering ikke
rige for landbruksfolk med
Industrien tapte i· fjor 20
Hitler is our foe. This appltes har ret til å fordre aV' den fruer.
Reisesekretær
Schlytter- mill. kr. på strømrasjoneringen.
not only to organized states but/hje.mmeværende
befolkning 141,-19. juli: Messa i Ås.gård- Henrichsen har sliste uke be- Tysk initiativ i samlingsto all representatives of that vile under okkupasjonen noen strand. .
sØ,ktØstfold hvor det bl spØrsmålet: Bonn vil søke direkTh
Q' l' .
29.-30. lum: USA holder olym'
e te kontakt med Moskva.
f ro, 'sl'
race o ""Ul mgs.
ese U1S mgs· handling eller unnlatelse som piske uttagninger.
holdt et venøk~Cit møte og- - - - if not disposed of by Iville utsette bef'olknlingen for 25.juni-1. juli: Nordisk studie- så
i Sarpsborg.
Interestheir countrymen - - - - Willl
. .
kurs i Stockholm for lmnstnere sen var stor over alt, og ne- statsråds hjem. Like etter dØbe d elivered 'by us on the morrow okkupantens straffereaksJoof the 'Victory to the justice of ner i henhold til folkeretten
og kunstinteresserte.
ste uke 'arrangeres sammen- de lagmannen.
. That is our II (='
k omst er l. ='
D
l '
the allied tribup,als.
,p,aager- og G en f er- k 'Onven- 15. juli Skattesedlene av 'årew
'
da·Ld en og Mysen
e n agma,nnen
'Og: d en
inntekt skal etter loven være
policy - - -. It follows there- Isj onene).
papegøyen eI; nå borte, men
ferdig denne dag.
At 'Okkupanten etter folke- 10. august Avduking av BjØrn, de har fått mange etterkomfore that we give whatever help
we cl!n to Russia. --- - ». Kra-I retten innehar den lovlige son-monument i Molde.
mere. Lagmannens etterkomvet
om
unconditional
lsurrender
I
.
.
ga ytterligere vekst til heyntan- makt l landet tIl varetagelse 14, august c fFØT3te ska.ttetermin
mere er bladmennene,. som

uten å sikre Dem at De får en maskin som fortjener denne
betegnelse. Sikre Dem ogSå Qriginale d081er. Begge deler får
De ved å benytte vårt speialiirma. Direkte import fra Englands største leverandører. Traktorer levere's fra lager Oslo
og Dokka. Full garanti. Avbetaling.
Bensiin - Parafin, Alt i redskaper.
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Det var i de bevegede år
like etter århundreskiftet
union:skiampene raste. Slmle-

o

«Marius»

salgs.

til

PER LIE, Kapp.

Telef'on Lena 80 233.
østkant. Kampen-strøket foretrekkes. NlB. Påtar meg
ev.ent. ~i~Syn a~ leilig~. so:n
rmdlertldlg . matte sta ledlg
Henv. redaktØr Kringlebotr.,
d'
«Den Norska Rattsadr. Folk og Lan .
uppgorelsen»
kr. 30

Rogaland

J ustus Vericultor:

«Utdrag» av samme.'

lu.

«Dette har hendt»,
Olga Bjoner

kr. 10

2

Den Doriike
kapitulasjon

For Øvrig bøker av enhver
art. Portofri forsendelse.

10/640

P. THJØMØE,

og

Boks 122, Stavanger.

KriKføriD&,s
•
.
problemet

I

~lef. 21133.

Postgiro 640 4~.

LANDiSMØTET

1940/45

Bilder kan bestilleli
F'åes i Kierschows gt. 5 I og nom F O'lk og L an.
d
i Teatergt. 6 (Johannesen).
Pris kr. 5.--.

~j.n-

Alle

A/S

HEIM OG SAMFUND
Høyesterettsadvokat

Hans Kiær Mordt:

Det
urettferdige
rettsoppgjør

dag og år ut og inn gjentar
sine enJkle, lettfatte;lige og
«folkelige» fordØmmelser og
velsignelser. Papegøyens et-

direktØr Qg kirkestatsråd, se- terkommere er la,~islesernel,
nere Nidaros~bisp, WexeI~en, som uten den minste åndshadde en særlig lærenem pa", virksomhet leser, og på papenpP'nlvp
'Wll 0'1 P"
"",tt no,.,. v.'' ' l)'nI"Olrrl''lY'101"' '1"\1 'l "'1""'." p,t.t.P1" l'lJt

Velsorter~3

Leilighet ell. vær. m. kjØk-

ken ønskes (ma absQlutt skaffes! ) fra 1. mai, helst beste

Wexelsens pa pe gøye

kene og i 1944 underskrev Trygve lav sin militære sikkerhet og
Lie overenskomst med de'allierte gjenopprettelse av den ofom rettsoppgjøret i Norge.
•
F'ort's. side 4
,

Frø::Joteter
"

En kritislc, orientering omkring lovverket pd rettslig
grunnlag.

I

pengeforsendelser til Folk .~
Land bes sendt til Folk og
Lands ekspedisjon. Benytt
giro 16450.
Folk Og Landskass.

Mjønvald Kafe
Brandbu, Hadeland
anbefales

Benytt

HANDSKOMAKEREN
Neub~røøt.

15. aslo

ut::' uellVtat::'U uy

u.:>

VH

VUC;:

.lUV..I,.lVVV

!.
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of the rvictory to the justice of ner l henhold til folkeretten
og kunstinteresserte.
ste uke 'arrangeres sammenI
(Ha
O1er
og
Genfer
konven
15. juli
Skattesedlene
arv
åretskoms t er l. H:a·Id en og Mysen
.
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t
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the allied tribuna s.
a IS our .. ·ao . - ' -inntekt skal etter lorven rvære
Stiftelsen
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policy - - -. It follows there-IIsj onene).
ferdig denne dag.
fore that we girve whaterver help
At okkupanten etter :t1plke- 10. august Arvduking av BjørnI
we cl!n to Russia. - -». Kra- , retten innehar den lovlige son-monument i Molde.
vet ytterligere
om unconditional
ga
rvekst til ;surrender
heyntan- Imakt i landet til varetagelse 14, august~ l'ØT3te skattetermin
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Det. var i: de bevegede 'år
like etter århundreskiftet
unioI1iskiampene raste. Skoledirektør og . kirkestatsråd, senere Nidaros-bisp;, WexellSen,
hadde en særlig lærenem pa,..

Høyesterettsadvokat

de lagmannen.
D
en l agmannen og d en
pap'egøyen e. '\r nå borte, men
de har fått, mange etterkommere. Lagmannens etterkommere er bladmennene, som
dag og år ut og inn gjenta,r
sine enlkle, lettfatte;lige og
«folkelige,» fordØmmelser og
velsignelser. Papegøyens etterkommere er )a\;islesernel,
som uten den minste åndsvirksomhet leser, og på pape-
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V år takk

V år takk

han i en tale i Tysk-Britisk
.
., t
.
samfIunn l Kømgswm
/ er l
Vest-Tys'kland rettet et voldsomt angrep på Bulganin og

____

Hvor solstrålene ikke når
hen, dit når tonene.
Søren Kierkegaard.

~--------------~

ansvarshavende for bJadet
. .
. .
«RevIslon», som VI lk.ke noksom 'kan anbefale.til dem
blant våre lesere som vil ha
eksakte og. pålitelige opplysninger om de danske rettsforfulgtes sak.. Redaktør Ole-

til bØndenes representanter for
dyktighet og fast hOldning under pns
. f orh ancll'mgene. V'l ma
marest mulig komme derhen at
alle matrvarer skal betales med
cet det koster. å produsere dem.
Det er smertellg for husmØdrene
med høyere priser, men årsaken
er kronens sviktende kjØpeervne.
sen er en fremragende blad- Dette har ikke bØndene ansrvamann, djerv, våken og sann- ret for, men Norges Bank og pohetskj ærlig.
litikerne.

I

I

o

::------~-

Alle ovennevnte og andre redskap' fra norske·
redskaPJsfabrikkerl leveres
fraktfritt Deres nærmeste
jernbanestasjon eller d/Sanløpssted.

I

ALT I .MASKINER OG UTST'YiR .FOR

GA!RI)~~DR,IFTEN.

Utførlig tilbud med illustrajoner på forlangende.

Sted.sagenter tilsettes på

BERGEN
Etabl. 1905
Inn e h. Pl e r Bra, dIe y
steder hvor jeg ik.ke er

representert.

HANDSKOMAKEREN
Neuberggt. 15, 8sl0

Garatntert fagarbeider
Tannlege Maamoen
Hansteensgt. 2
Telet. 444333

Oslo Stigefabrikk
Brand-, maler- og skyvest'lger
olj et, ml kadimerte beslag
Inneh. Alf T. I.unde
Mosseveien 8
Tlf. 688817, pri.v. 670779

UR
Jeg fØrer alle de kjente
sveitsermerker som Omega,
LongiDes,
Tissot,

Cerlina,

Revue,

Cyma,

Antima

og

Allsport.
Dette er en tillitsak.
De blir ikke skuffet hverken over pris eller kvantet.

R. Gi ess in {6'
URMAKER
DRAMMEN

Telefon 2507.

Annelise Parow
'.fANNiNNSETNING
Trondhel'm

C&isle Jehi.llsonsgt. 5 - V. Lademøen kirke - Vold...;;minde

GUNNAR BRADLEY

,=_.

Benytt

om-

regnes som en grunnleggenO
pegøye. Fuglen satt der p'å gøyemaner plaprer etter alt -164
sider. Pris ib. kr. 20.de «rettighet» (selvfØlgeligsdn pinne i entreen og hilste det de serr på trykk.
hos bokhandlerne.
A. D.
het?) innen det såkalte de- Vi er et folk, men ei et fritt
husets gjester velkommen og
Professor S. P. Andersen erlmokrati. Iimidlertid vet vi tross all rvår sang og tale.
underholdt dem med .sine arArv London-«Rpsten:\-g mareritt
t· h t
I W
l
den nåværende rektor ved a Il e hvor us.selt denne. retti g -.
Ig e er.'
. exe sens hjem
ble Norges foH~ mest gale.
Norges Tekniske Høyskole iil1eten for tIden praktlseres l Med smerte fØdt, i trengsler
vanket også en lagmann og
"'Trondheim, en mann i sent- norsk presse, og i Danm8xk
srvøpt,
stortingsmann, en av dem
rum av næringsIlivets lOg pro- har det under den der pågåen- med dobbe.!bul1net ordlag dopt, som var med å forberede det til møter, jubileer, fødselsdager og andre anledninger
1_',
.
llt·d. I t k
de arbe1idslmnflikt vært bare i Løbergs rvrengebilde støpt,
som skulle komme til å skje samt .oversettelser til og fra engelsk og tysk (poeSi og prod u~sJonens
't I. (va
l 1e.
.a l , S er ere 1000
gl'kk nor dmenns «rec»
i det· histo . k
.
SOft
krav om flere ingeniØrer. Ut' ganger verre, idel1J d e t ·
'flS e ar. 'a o e! sa) kan fåes hos
litterat Kai Normann,
byggingen aV skolen skal nå danske regjeringsorgan en Så kom et l::/'J.d fra naboland
han! ubemerket kunne komfortsette, slik at den nØdven- tid lang har vært talene om som lyste opp i «t"tken».
me til, stod han framJor paParkveien 71, Oslo, tlf. 562011.
dige standard man holdes og å klunne utkomme på regulær I ~et vekk~t kvinn~, ';'el;ket mann, pegøyen og gjentok og gjen'k t k l
,_
t·
måte. EIr det slikt som heter Ja, også Jeg ble valzen.
tok: «F - - tasvehskene>!»
s l l a s o en a<o.an a mn et
. ytringsfrihet? Man klaget p Med «smertef u.11elengsler» svøpt, ' Fuglen var som vanlig lærestørre antall studenter, fra
..
"
a
"
I
t skerne 1940-45 enda det med jrzmem"s k~asse ordlag dØVt. I VilLig, og ette,r en j tid var
1960 mmst 440 hvert ar. Da y
,
i FolkerettelJs bade stv5pt.
.
vil det ;samlede studentan- dengang var krig. Verre er brØt nordmenn.., rett sin dvale. dette den eneste setning den
tall bli på 2200.
det tyranniske fåmannsvelde
I i kunne
eller ville, si. Det ~le
i visse fagforbund, som reiser Og rye deg nå, ,lu NS mann
hentet papegøye-sakk~:ldig Når det gjelder bestillinger av «Den norska RattsuppTv·t
d
seg mot landsmenn endog i om slØv du sitter inne,
bistand, men forgjeves, - g6relsen», eller aV ekstrakten må disse sendes tn Forbun·
D ag f mn
el o er un e r - '
.
.
freidstid. Nydelige demoln1a- bak veggen ,.,
l dm f~rtlds~all
fuglen måtte avlives, slikt det, adr. l(ler~chowsgt.
5, Oslo. (Ikke Folk og Land). BevIsnmgsmspektØr og star for
I1
• •
. med «rettsoppgHi:e~l's mmne.
kunne ikke tåles i en kirke- nytt gjerne gironummer 15028.
siviloppJætingen i Forsvaret. ter .. DemokratI VIlle være en
(Fritt etter Ibsen).
J. Fr.-O.
I løP'et av tjeriestetiden skal fortreffelig styreform om det
soldatene ha 150 timer sivil- Lot seg praktisere i ånd og
opplæring.\ 'Av fagene! er sannhet.
Når demokratiet ~~
norsk. regning og samfunns- derimot - på det nærmeste
kunnskap tobligatoriske. Se- - er blitt kongruent med
aJle stØrrelser til ltstepris, frakt fritt Deres nærmeste ernbanestasj on eller d/snere kan mannskajene gå vi- ,selvtekt og \forbud mot an- ti~ re,:jeringen fordi. den ~ar avanlØpssted.
d
.
dres
meninger
gir
vi
ikke
slatt
a
selge
35
kampfly
tIl
Pale'
k
d e~e m.ed b rev:s O.1eun erVIS.,
stina. '
Alle slags landbruksredskap for hest og traktor:
ning - og det gjør de fleste, fem Øre for hele stasen.
Siloratorer
Potet settemaskiner
Kunstgj;Ødselspredere
De kan velge mellom 312 forVår ta.li.:k
Høykanoner
Radrensere
NaturgjØdselspredere
skj ellige kurser.
anklaget ham for å være an- til Oslo skOlestyre som på mØn- I,annspredere
Silokuttere og
Trollredskap
, svarlig for forræderiet mot d.e sterverdig måte har tatt seg av
hakkelsmaskiner
med tran$l>ortvifter
Luftmarsjel Sir John S[es- polske motstandsfolk i Wars- trafikkunderv~sningenl b[ant ,b!ysor var under krigen en av zawa i :augjlilst 1944.
ens skolebarn, og som derved Ploger
Aas frontmonterte
Sleperiver
Storbritannias fremste mqisparer mange dyre menneskeliv. Harver
rive for traktor
Låveheiser
FrontIesseapparater
SilOilvans
Kultivatorer
tære. l anledning de russiske RedaktØr A. Olesen i AabenMoldskuffer
Høysvans
Skålsvans, Fjørsvans
lederes besØkj i England har raa [. Danmark, er utgiver og
O
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urettferdige
rettsoppgjør
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Vår adresse er:
Kierschowsgt. 5, Oslo
;

rom~~:,tid ':§.-:;:;;~

vil det vise &"lg at Islands uten- i ryggen har gitt den folkekjære,

Bakvaskerne Forts. fra side 2 _ _ _ _ __
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forhenvæ- I anledning Folk og Lands om- ger - bestående av hØyesteretts- Oslo den 24. febr.1956.:.
at han selv har hØrt ryktet og Men i motsetning til andre epirende teologlSke student og røver- tale av fru Fiane og hennes sak dommer Jørgen Thrap og stor- - - lar det gå videre i en uangripe- demiske sykdommer som meslinhØvding et spark, ~å han :J;lav- i avisen for 17. mars d. å., skal tingsmennene Lars Ramndal og Jeg har underrettet fru Fiane lig form: Er det ikke skammelig ger, difteri og skarlagensfebjer,
net der' de mente han hØrte jeg tillate meg å nevne det som Reidar Strømdahl - i møte den om avgjørelsen og spurt om hun hva folk kan brygge sammen om &om. i kortere eller lengere jtid
hjemme: På skraphaugen.
.
er sLutten på hennes sak:'
6. 'februar cL å. har aV~lått fru Ønsket at saken skulle legges den skikkelige frøken N. N.? Ved gjØr de smittede 1mmune mot ny
Og der ligger han, Norges kjæDet Kgl. Justis- og Politide- Alvilde It. Fianes søknad om bil- fram for Stortinget. Hun har denne indirekte metoden oppnår in:felæ.ion, disponerer bakvaskelre venn, som i 1945 befridde partement har -sendt meg følgen- lighetserstatning av statskassen. svart at hun ikke ønsket det. Dels ærekrezikeren to fordeler: han se for større mottagelighet. De
Nord-Norge for de fæle tyskerne. de skriv: <Billighetserstatning Man ber om at De underretter har hun vel ansett det for unyt- hjelper til med å spre smitten, som en gang har vært angrepet
- - av staskassen - søknad fra Al- fru Fiana om utvalgets avgjørel- tig, dels har hun ikke orket å ha og skaffer seg samtidig andres av bakvaskelsens basill, får lett
Ai propos tYSkerne, så har vilde K. Fiane v. sokneprest Ey- se ,og om at det er adgang til mer med denne sak å gjøre, sva- respekt ved ettertrykkelig å ta tilbakefall.
«Dagbladeb det vondt om dagen. stem Poulsen.
å bringe avgjørelsen inn for Stor- kelig 8IV helse som hun er.
avstand fra ryktet. Er han sær- Offeret selv er den eneste som
Først Slapp de siste av våre arTil underretning meddeles a.t tinget hvis hun finner grunn til Vikersund 11. 4. 56.
lig utspekulert, går han et skritt ikke vet noe nærmere rom den
resterte ministre løs, og nu skri Utvalget for billighetserstatTJin- det.
EYSTEIN POULSEN.
videre, tar offeret i sine be- lØgnkampanjen han er utsatt
ver bladets medarbeider i Bonn
skyttende armer, forsvarer ham for. Men han merker at det foat. vest-tyske nazister driver en
~ energisk mot skumle beskyldnin- regår noe omkring ham, og at
intens propaganda 1 skolen. Bl.
ger og sikrer seg hans takknem- han er .gjenstand for andres taua. planlegges det en ny nazistisk
lighet. Med andre ord en slags Ete, ;granskende oPlPmerksomhet.
stUdentgruppe ved den tekniske
lI!!t
~.:;l~
Min far lærte meg å ar- moralsk helgardering.
Det danner seg en tkjØlig sone
høyskolen 1 Karlsruhe.
ForU. fra side ·2
beide, men ikke hvorledes
Denne form for ærekrenkelse omkringl ham. «Bra~ :folk: trekFryktelig altså.
jeg skulle like det..
appellerer sterkt til fantasien. Irer seg unna !ham. Han be1'inMen - sier korrespondenten - muligeæ si, at deres taushet om å blande p'olitikk inn i
Her kan ikke baktalelsen \røres ner seg 1 en paradoksal situasjon
der - ved hØyskolen li Karls- den gang har bevirket at de saken~ så kunne man i AfLincoln.
tilbake til en bestemt kilde' som og fØler seg som midtpunkt i en
ruhe - er det mange norske stu bØr ogSå tie ntu. Det ville vel tenposten lese for noen uker
kan ha hatt personlig interesse pantomllme, bvor han ser de andenter, «som sikkert vil danne en i k k '
.
d"" t
ill u~-- ... være
motvekt mot de nasjonalistiske
e være anstendig 111 år siden: At hØyre seiret stort i året 1939 I>eru 5 april 1938 av å komme andre til livs. Ryk- r.,.. s umme ~
"".u ...
......... nk--:->~··,
.
bestrebelsene».
etter Ai plutselig få øye på si~t standpunkt, hvor det bestemte!· :lanidler~id stort~ tet ligger likesom i luften, man klar kkov: r hVllked ttannytkertedeikkegir
.......
!
,av I dag er et be,
. .
hØrer det fra alle hold og byg- uttry
"or, og e
r
~-velig kanitel Det """11"'et i Så ,der er altså enda .I;1åp.
den Vltenskap de har tatt gJaldt å nekte ettergivelse el- get at stortingsperioden s k u l - .
. å stille sPØrsmål for snillets reg~:.
ger Videre på Idet. Det ler slik
,
....
annen verdenskrig og var med på
sin doktorgrad i. Det må vre- ler rediuksjon av IdØmte bØ.. le være fire På hinannen fØI- mangel kjelliSgjern!inger oppstår, ler påbyr absolutt taushet overå dømme tySke hærførere og pode mer ,enn trist for en hel ter og fellesansvar. Ja, det gende år og representantene og de kan bevitnes av helt tro- for hovedpersonen i dramaet.
ltikere til dØden for. krigshisstand I (bortsett 1'rIa; et lite var i sannhet en seier for n~tiggjorde seg bestemmel- verdige mennesker. Fantasien Han merker også at hans egne
Bing, mens det ikke Viser noen
mindretall hViorav de fleste HØYRE som de ved neste
d å bl. .tt
. er sterkere enn virkeligheten. ord ikke lenger blir trodd.. Han
.
' . '
sen ve
l Sl ende ogSå l
.
. .
.
ten
trang til å trekke de franskmenn
av ymse grunner holdt seg valg skal få me~en glede av! "1940 D tt
1 li -,/, Den er i seg selv en 'Virkelighet. møter vantro, SIllll, nes
urner,
o
.
e e var u ov g, u.'a Ethvert rettssamfunn hviler på kelige skuldertrekk og vikende
for retten som har anavaret for
""'''''deriene
i Fransk Bakindia og
.
Er krenkede en suggestiV
••..,.
11 år er gått. Det snakkes
om borte fra det politiske «opp.. Man trengte selvsagt ikke menn Slom.av folket var valgt den enk1e regelen: også den an- """'e
'f'JO> •
nu i Nord-Afrika. Under mot- forsoning. For den som er hen- gjør:.) å få en slik attest fra svenske vitenskapsmenn for for 3 år ikke kan ta seg rett nen part skal høres _ audiatur natur som legger vekt på antoet «Friihet~ lildlet og _brode:r- vist til å søke seg arbeide for- utenlandske vitenska*menn å bli klar over, hva her egent- til å bli sittende i 4 år. Den et altera pars. Men for den of- dres mening om hans person, v:il
skap» . søkte det demokratiske toner det seg imidlertid no~ an- som den svenskene gir. Når lig har foregått. En halv ti- skjedde forlengeilise av stor- fentlige menings forum blir dette~n være ille ute. ?"erfolr denFrankrike med vold og makt å nerledes
det bare er noen få som har me i stortinlget eT nok når .
.
b
soleklare juridiske krav fulLsten- ne ugjennomtrengelige mur av
'
.
"
r satt
- ' til side. Man nøyer seg mlStllll
. ··t ender det Oled at
• kver:ke selvstend'19h etsbevegel
sen Hva
har De gjort tidligere? _ fått t t
f: ' vi
. snakk
å
tin ting.sperioden mne ar en f o
dig
v: l .
Y re seg
a sene og man
er om v re!
g. andrin(g av .orunnloven og med Il hØre den ene parts ut- han tviler på det han selv sier.
i Marokko, men måtte gi seg og Og hva gjorde De da?
har nu gitt fransk Marokko .fri. sa so~ det .var,
' : at
-Jeg blare. rent
norske «retts- nødvenrillggjorde ,en frem- sagn Og låner ham V1'lligre,
ø
Det foregår. en omvurdering
av
Jeg e,
hadde
. overfladisk, så kan Det kongelige ...,~
..
Det samme i1lar FrancO\ gJort vært NS.
dette ha to grunner. Elnten oppgjør:. har nu brukket si- gangsmåte sarn i .orunnloven særlig hvis det han sier er egnet verdiene. Tingene blir stilt på
med S~nsk Marokko, m~n ut~n Jeg behøver selvfølgelig ikke får man ikke lov til å skrive ne «edleste» deler og hinker § 112 bestemt.
til å skade andres gode navn og hodet. Urett blir ret~ og løgnen
i"""";l rykte. Man tror helst det onde flyter som en råtten fisk på overførst a føa:e en langvang krig. sPØrre om De har forandret me- om. disse ting i den f'r:ie demo- på det æ.ste. Det ble lSVenske- st tin t· ED.
anske d'kt to
kl
or ge l
verum a}lu
.
fl te
! . te luften. Her
D
l
a r er
ar ning? - Klappet meg vennlig på kratiske norske presse, som ne, også deIl11le gang, som tok 1940 bestod således av folk om andre, selv uten bevlS, og er a n og ~rpes r kk ~
en sp
over at kamp mct den voksende skuld
d'
'kk St'll'
I·
k ' snart med å avsi en fellende nytter det Ikke å pu e __ vereren e
a Jegs
gl
•
l t
lOgen
skItnet seg til så ganske glansen vekk, - de bør ta - hvis mandater .Vlaæ ut1"""'et
dlØgn
'f
nasjonalisme i Nord Afrika ikke var b
a
tse
.v .
~}I og dom bygget på løse 'rykter,
l u11e, personl'l'ge egenskanør.
. >"er annet enn vesteuropeisk ergrundIg
under
oppgjøret,
elke
sin
.oud
for
1905.
som
i
1940
skulle
vært
avlØst
'ak,._-'.
ls
.Ærekrenkeren
tvinger offeret til
Jeg må selvfØlgelig forelegge
. .
. .
og b v ........e e.
obrlngspolitikk, som er dømt til saken for min Sjef, og tillitsman- ler bruker man kynisk noen - Den fordekte trusel (lisse av nr,ve lovlig valgte repre- Det- kreves særlige forutsetnin- å anta en personlighet som er
å mislYkkes. Det er best Il gi seg nen :som har det med Il bry seg av de hov:edskyldige til å må- skYldbevisste) jiuI1ste~ korn- sentanter. stortingsiiorhand- er for å bli funnet verdig til fremmed for hans vesen. Ingen
i tide.
..
g
.
verd i andres
_ _ _
med alt. Vi er for Øvrig av den k e f or seg. H v å. d e r i d emne mer med på slu tten av sine lingene 1 ED.verum savonte
baktalelse.
PJalten
gå~ fn.. .
Pa er
det mer
bakvaskeren
gjør enøyne
til. enn
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barnekjære,. geniale

Godda,ø mann økllli:.1ftllli:.1kaft

SN

riksminister er.
Det går anstendigvis ikke an
at en utenriksminister i dag snakker om minkende spenning», når
Israel og dets naboer allerede er
i full gang med de innledende
Øvelser til storkriig. og mens
Frankrike har flere hundre tusen mann i kamp mot de såkalte
opprØrere i Algier.
. Situasjonen er blitt så kritisk
for Frankrike at der fra fransk
hold hevdes at NATO bØr gripe
inn, da uroen i Algier ikke bare
angår Frankrike, men også NATO, altså bl. a. Norge:- Men vårt
kjære fedreland er sikkert uenig
med, re!publikken og ~ ,høYeste
grad uvillig til å sendel norsk
ungdom til Algier for ål plaffe
løs På de innfØdte nasjonalister
som! ikke Ønsker annet enn
danne sm ege stat og bli kvitt
f ft~_'_
r ....=uennene.

Fru Fianes erstatningssak

å

UJ.)CI

"'..

.

' .

.

NS sa° rett!

grunn av sin ubetYde~ghet OPPEt mer livskraftig menneske vil
Med hensyn til ED.verums- tar han ikke sinnene, iha~ teller k nsk' f """'ke å ta igjen. Han
'kk En tilrakning av hans per a Je o• .".,
for e!_~.!' når en Juridisk skene dikke hadde uttalt seg fullmakten (se Skeies «Lands- ~one'betyr intet sosialt fall, ford~ fØler bakvaskelsen som et slimet
liten .DC:I.lwuann sk!al feie for - tar vi med ·knusende ro svik» s. 20), så ble der ikke det ikke er noen fallhØyde. Offe- spindelvev som sngr seg om
sin dør.
n,.t h,.l:tt,. fn,. It ..t .,.,n,..,1>-.. fnl1>-

NATO's øvemtkommailderende, mening at når dommen er sonet forbindelse har foregått bak skriblerier om at detJ hadde derfor lovens grunnlag.

at osv. Stillingen er besatt.
I en leiegård i BygdØ Alle bodNATO's militære stilling er god, de en. frontkjemper midlertidig i
en oppfa1ming som sikkert ikke en liten leilighet. Han spurte bemange deler. Nordflanken støt- styreren om han iklM lmnn .. fli.
general

Gruentiher,

hevder

kjulissene

kommer vel også vært best for OSS om sven-

O

Lands8viklowc:iyuiucen

SN

fØrst å fØire en langvarig ktig.
spØrre om De har forandret meDen spanske diktator er klar
ning? - Klappet meg vennlig på
over Stiftelsen
at kampnorsk
me Okkupasjonshistorie,
~ den voksende
2014
skulderen
da jeg gikk. Stillingen
nasjonalisme i Nord Afrika ikke
var besatt.
.
er annet enn vesteuropeisk erJeg må selvfØlgelig forelegge
obringspolitikk, som er dØmt til
saken for min sjef, og tillitsmanå mislYkkes. Det er best å gi seg
nen :som har det med å bry seg
1 tide.
med alt. Vi er for øvrig av den
mening at når dommen er sonet
NATO'!:; øverstkommahderende, osv. Stillingen er besatt.
general Gruenther, hevder at
I en leiegård i BygdØ Alle bodNATO's militære stilling er god,
de en frontkjemper midlertidig i
en oppfatning som sikkert ikke
en liten leilighet. Han spurte bemange deler. Nordflanken støt- styreren om han ikke kunne få
ter seg til Island, som helst ser overta leiligheten. Nei, svarte
amerikanerne forsvinne, og syd- han, eieren og jeg har i lengere
flanken s~øt!;er seg til K~1pros, tid sØkt å få bort noen nazister
hvor neppe et menneske vii si her fra gården.
at alt er bra. Uroen der virker
Nå sitter jeg og filosoferer.
jo også på Hellas, hvor britene i
Det er litt underlig å tenke på
dag ikke er populære.
i dag: - så sant vi kunne, søkBåde i nord og syd er NATOte vi da å gjøre noe for andre
fronten usolid, og stort bedre er unde~ krigen! Det var litt aven
det ikke i sentrum, hvor Frank- æressak dette å kunne gjøre noe
rike på grunn av sin nord-afrifor annerledes tenkende. Vel kan
kanske krig tvingøs til å ta trop- enk:elte av oss ha vært stupide
per vekk fra NATQ\-fronten i
i vår iver, vi kan ha trådt enTyskland og sende dem til Algier. kelte på tærne, men det var ikke
den vonde viljen som drev oss.
De Forente Nasjoner har sendt Hvis krigsrutfallet var blitt et
Dag HammarskjOld til Afrika for annet, ville vi da ha kastet 30 000
at han skal få bilagt striden fEW våre egne landsmenn i fengsmellom Israel og araberne.
ler,
konsentrasjonsleirer· og
Planen er helt livsfjern og kan henrettet et passende antall? Nei
umulig føre til annet enn bort- og atter nei. Og hvis det var
kastede penger til dekning a,v blitt tillØp til denslags, ville vi
Dag HammarskjOlds reiseutgif- alle som en av fornuftige, antm-.
et
svarsbevisste NS-folk ha reagert
momentant. Dell var Norge vi
Mens Vesten viser mange tegn kjempet for å redde gjennom
på /Usikkerhet og svakhet, har krigen, ikke å bekjempe egne
på den annen side av jernteppet landsmenn. Når seiren var vunrusserne sveiset unionen bedre net, ville vi være ta.kknemlige og
sammen. Det har lykkedes dem glade.
å velte "",seneren Stalin ned fra,
Det kunne for øvrig være akæressokkelen Og derved befri! tuelt å få nettopp dette spØrsRussland for en forhatt slavedri- mål nærmere belyst: Hva ville
ver fra· en småstat som Russland vi ha gjort hvis krigsutfallet var
knuste i 1801. For Stalin må det blitt et annet? Hadde vi vært
sikkert ha vært en utsøkt for- . voksne nok til å hevde vår menøyeIse å dømme til dØden og ning, til å kjempe for menneskyte 5000 offiserer, deriblant skelighet og rett? _ Jeg tror det.
russeren general Tuchatjefs~i, Det var Norge vi kjempet for,
som var ansett for et militært det var deg vi kjempet. for. Ca.
geni og overordentlig populæj; 1000. av våre beste ga gitt liv i
etter sin ledelse av den russiske' denne kampen for at Norge, DU
nordflØY, mens krigen mot Polen skullf: leve. Og nå som NOl'ge lei tyVe-årene.
ver? En kunne gråte blod. Vi leDenne mass~
.
l'kv'd'
l l ermg av rus-, ver mange av oss andre og, det
sere tok !3talm ganske sikkert vil si, vi eksisterer.
som hevn for Russlands knekting
NS så rett. NS handlet rett.
av hans fedreland gjennom ge- NS handlet på beste måte for
nerasjoner.
folk og land.
NS sØkte å verne om Norge og
det no:rske folk.
NS var villige til å .gi sitt liv
To sinte ord kan gjøre
mere skade enn tusen ga- i. denm~ kampen. - Og NS ga

dy ord kan reparere.
Philos.

ningen har konstitUSjonen
slt~~i:ar påny med i slaget på støtte i den såkalte Elverums«LyderskaV hede:..
fullmakt og kongens rett til
L. SKAR.
å utferdige pro1visoriske anl
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mandater utlØp altså med

nevin og den blinde fra
brønnen.
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smitten er blitt tilstrekkelig drøvtygget i fellesskap så at de pirrende elementer taper sin kraft
og feberkurven atter g~ ned.
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ens prikkfrie vandel til å tro
at det var noe godt ved N.S.
Det kan ellers nevnes mange
e-ksempler på hvorledes likhetsgrunnsetningen ble gj ennomført
i praksis: - En N.S. mann som
ble utkommandert til arrestasjoner a v folk som senere ble
drept eUer mishandlet, kom
hardt ut å kjøre. Han visste
ikke på forhånd mer enn sin
kollega som ikke var N,S. og
som også var med på arrestasjone-n, om hva de gtkk til. Den
ene fikk mange års fengsel. Den
andre gikk fri.
Politifolkene fikk under krigen pålegg om å ta våpenkurs
A Il e skulle ta det, ble det sagt.
N.S. mannen kostet det gjerne
3 års fengsel. Kameraten gikk
fri.
Utskrivningen av arbeidskraft
til tyske anlegg ble betraktet
som en kurant sak når en vanlig jøssing sto for det. For N~S.
mannen kostet det år i fengsel.
En statstjenestemann som
på ordinær vis ble forfremmet
u n der' krigen, kunne regne
med å beholde sin stilling e tter krigen. En tilsvarende N.S.
person ble uten videre satt på
bar bakke.
Og slik var det over det hele.
. Det var fra landssvikoppgjØrets
klikk ikke ualminnelig å hØre:
«Arten av handling er ikke det
avgjØrende. Det spØrs hvem som
ha,!' gjort det».

som teorien bare delvis kan erstatte: I fengsel med degl Nor-

En kan ikke gå fra landssvikoppgjøret uten å stille dette
spØrsmål:
,Bortsett fra den strenge jus,
var det lagt k l okt an? Er det
fornuftig å støte en hel folkegruppe ut fra samfunnet?
La oss ta forholdet til frontkj emperne : Vi kan kalle dem
landssvikere eller hva som helst,
men en ting· er sikkert: De satset sitt liv og sin helse på den
idealistiske tro at Sovjet var
den største fare for verderusfreden som noen tid har eksistert. Vi andre fryktet Hit ler
mer. Men etter Hitlers dØd i
1945, var det i hvert fall bare
en stor fiende igjen.
Vi ruster mot denne fiende
som aldri før i historien. Vi
utdanner unge menn, koster
formuer på hver enkelt for at
de skal bli dyktige å slås's, og
samtidig sier' dom mer e n til
frontkjemperne, de som har
synt vilje og evne til å kjempe
mot denne felles fiende, de som
har lært i livets skole den kunst

SChjØdt frykter alvorlig for
de skadelige fØlger svenskeboken kan få.
Det gode forhold mellom
Norge og Sverige tror han nok
vil opprettholdes. Det ville jo
være synd for Sverige ellers.
Men verre er fØlgene for landssvikerne.
Nå drev SchjØdt og Verdens
Gang og de andre patrioter på
å for sØk e å glemme de onde
gj erninger, og så flammer
plutselig brannen opp igjen.
- Tenk, Adolf Ho e l, hvilken sjanse du der gikk glipp
a v. Du som gj ennom et langt
liv, gjennom din «»landsforræderske» ishavspolitikk har synt
ditt ansikt. Du som under krigen reddet Universitetet og trolig livet til hundreder av studenter. Der gikk sjansen! SChjØdt ten k t e på å forsøke
glemme.
Eller kaptein I r gen s som
oppnådde at den norske hjemmeflåte på 800,000 tonn ikke
ble prisedØmt til tyskerne. Han

som også ellers i all sin ferd
vareto'k de norske interesser
med betydelige resultater og
som til slutt ble avskjediget
fordi han ikke tok nok hensyn
til de' tyske inter-esser.
SChjØdt har nok glemt kaptein Irgens også på tross a v at
han selv var aktor i lagmannsretten mot Irgens og la ned
påstand på 7 års tvangsarbeid,
som Høyesterett forhøyet til 15.
Irgens formue var kr. 23,000.
Han ble pålagt inndragning på

ge fradØmmer deg retten til å
slåss for ditt landl

Dette var alle partier enig i.
Kanskje det kommunistiske likte systemet best?
Vi ser lettere dumhetene i
andre land. Jeg vil ta et eksempel fra Danmark:
Landet har sitt tyske mindretall. Dette kom i en vanskelig
stilling under den tyske okkupasjon. Det hadde en dobbelstilling. På den ene side Sine
slektninger i syd, på den andre
side det land de mot sin vilje
hØrte til.
De ble mistenkeliggjort under krigen, - og de ble utsatt
for overgrep.
Det var selvsagt også noen
av deres egne som provoserte"
og som tok igj en.
Etter krigen ble ca. 26 prosent
av den voksne, mannlige del av
befolkningsgruppen straffet, og
dette ofte for handlinger de
ikke forsto var straffbare.
-- Hvilke fØlelser skal vi tro
at denne gruppe av medborgere
har for Danmark? Hvorledes
blir det med lojaliteten fra
disse overfor landet i en krisesituasjon?
Skal tro om det ikke hadde
vært sundere med måtehold
både i Danmark og hos oss?

kr. 101,520.68. Dette var belØnningen for de millioner domstolene selv innrØmmet at han
hadde spart landet for.

(
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Om demagogiens vei, hvordan dommeren
likte eller mislikte tiltalte, og mye mer

!

I
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Aven dommer kreves det at
han skal stå objektivt til den
sak han skal dømme i. Når
Quisling-aktoren, Annæus
SchjØdt, derfor påtok seg å
skrive om de svenske rettlslærdes betenkning om landssvikoppgjØret, så kan vi ikke
vente for meget. Han sto dette
oppgjøret altfor nær, identifiserte seg med det i for hØY grad.
Hans artikkel i «Verdens Gang»
ble da også et lite saklig fons'var
for egne og andres synder.
La oss fØrst se på omtalen av
de svenske rettslærde som skrev
betenkningen. Han taler her om
«instituttet med det klingende
na vn». «Inmituttet innrØmmer åpenbart med ganske tungt
hj erte og en temmelig ørkeslØs
filooofisering - - - -». «Og
stadig stikker hestehoven fram
gj ennom de mange sprekker i
den vitenskapelige bygning».
Han beskyld,er disse hØyt ansette viterus1kapsmenn for å ha
gått til sitt arbeid uten å ha
sørget for å ha det nØdvendige
faktiske grunnlag, og han forsøker å få det slik til at utredning'en er en enkelt manns verk,
mens han ihvertfall burde vite
at boken er resultatet av et samarbeid mellem 4--5 av de juridiske vitenskapsmenn i Sverige
som raker hØy'est på de felt de
har skrevet om.
Bare det som er sagt ovenfor
viser at hØyesterettsadvokat
Annæus SChjØdt har forlatt sakligheten og gi'tt seg ut på demagogiens vei.
Denne dom blir enda sterkere
underbygget når en etter gjennemI-esningen konstaterer at
bortsett fra ett riktignok .meget
alvorlig punkt, - så finner herr
SChjØ'dt lite å utsette på landssvikoppgj øret.
Han kan ikke unngå å vite at
flertallet a v de nOliSke jurister
i dag har et annet syn. De ser
på oppgjøret som det det er et fallittbo. Svenskenes vurdering av oppgjøret er ikke nytt.
Mange her i landet har fØr sagt
liknende ting, og mann og mann
imellem var fordØmmelsen like

O

Eller Ble h r som ble forsyningsminister på et tidspunkt
da landet hadde mel til mindre
enn 2 måneders forbruk, og
som ved forsyningsavtalen med
Tyskland oppnådde at vi ikke
sultet og som sterkt medvirket
til at Norge ble det av de okkuperte land som slapp heldigst
fra krigen.
- Dere skulle bare hatt troen
(på at dere er landssvikere) så
ville SChjØdt gitt dere nåden. Nå har svenskene ødelagt alt.

Erling Ueland svarer Annæus Schjødt

Hva Schjødt glemte

SN

Men noe er jeg viss på at
SChjØdt har glemt og det er
den umenneskelige behandling
«landssvikerne» ofte fikk i
fengslene og ellers den første
tid. Gle m t er også de som
sitter igj en etter de drepte, de
som tok sitt eget liv i fortvilelse, de som er blitt fra,tatt sine
verdier, sine hjem, sine stillinger, sitt arbeid; sin pensjon.
Han har glemt at også
åreforkalkede, uerfarne, ulærde,
ukyndige og endatil barn er
dØmt som landsforrædere fordi
de forsto det som fire a v våre
eldre høyesterettsdommere ikke
skjØnte: nemlig at det var
straffbar bistand til fienden å
være medlem av N.S.
Han minnes,ik'ke nå lenger
den krisejus som bestemte at
dersom ikke N.8.-medlemmet
kunne betale alt det han ble
pålagt, så kunne resten tas av
ektefellenes midler, uten hen-

«Bokens skadelige følger»

I
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syn til skyld, dersom ikke vedkommende hadde sørget for å
skille seg i tide. Det skal vilsst

mere enn svensker til at deres
skjebne skal komme til å interess'ere advokat SchjØdt. Men
kanskje det engang vil komme
noen som selv Annæus SChjØdt
også blir nØdt til å høre på.
Stavanger, den 3. april 1956.

Erling Ueland.

sterk som den svenskene kommer med.
Det nye er bare at nå blir
dommen sagt a v folk med en
slik autoritet at barI'! angstbitere tar til motmele.
En av de mest alvorlige feil
som instituttet skulle ha gj ort,
er å glemme de overgrep som
tyskerne og N.S. gjorde seg
skYldi.ge i, og som etter SchjØdts
mening skulle ha ført med seg
en annen rettstilstand enn tidlig'ere
og dermed skapt
grunnlag for nye rettsregler og
vurderinger.
Det er imidlertid intet grunnlag for den påstand at svenskene
skulle ha oversett noe av dette.
Det er tvertimot grunn til å tro
at de reagerer skarpere enn
SchjØdt for eksempel når det
gjelder den djevelske behandling jødene fikk, Sipos bruk a v
tortur, behandlingen i fangeleirene o.s.v. Men det kan eUers
være på tide om både SchjØdt
og andre snart snur grammofonplaten og spiller baksiden
med den tyske versjon av forholdene.
Vi ville da blant annet få høre
og måttet erkjenne at Churchill
var like ansvarlig som Hitler for
at krigen kom til Norge, - at
den tyske okkupasjonshær oppførte seg eksemplarisk, langt
bedre enn den engelske som vi
hadde et k0rt besØk av, - at
Sipos misgj erninger ofte hadde
en bakgrunn i ulovlige handlinger fra nordmenns side, såsom
sabotasje, brannstiftelse, ran og
mord. Selv Mil. Org., d'enne organilSlasjon som vi er så stolte av at
vi hadde, og som det er skrytt
så meget av, var jo etter folkeretten ulovlig, hvorfor tyskerne
var i sin gOde rett når de slo
ned på den og straffet medlemmene.
Men la det være som det vil
med dette. Det spørsmål blir
likevel tilbak.e: Hvorfor skal de
N.S.-folk som ikke har deltatt
i disse ulovligheter, straffes for
samme? Folk som har deltatt

som praktiserende jurister under landssvikoppgjØret, vet at

den vanlige N.8.-mann sto utenom di.sse overgrep, og at de Som
var i den stilling at de kunne
hjelpe nordmenn som av tyskerne ble truet på formue, helbred eller liv, gjorde alt de kunne for at skadene skulle bli
minst mulige. Mange av dem
fikk ogSå se frukter av sitt arbeid. Det er utvilsomt at vilkårlighetene og Skadevirkningene
ville ha vært meget større dersom ikke disse menn hadde tatt
på seg sin formidlervirksomhet.
Det er således god grunn til il.
tro at unntakelsestilstand var
blitt innfØrt og en rekke framstående personer var blitt skutt
her i Stavanger våren 1945 som
represalier for tilsynelatende
helt vilkårlige mord, brannstiftelser og sabotasje, dersom ikke
en .uredd og oppofrende N.S.mann ved hjelp av sin stilling
og bruk av alle hjelpemidler
hadde maktet å få tyskerne fra
planene.
Det hører med til bildet at
denne mann etter krigen ble
dØdsdømt og skutt som belØnning.
Når disse menn, de som gjerne
hadd,e hj ulpet mest, sto for retten og ville fortelle om hva de
virkelig hadde utrettet, sa dommeren: «Vi er ikke interessert i
dine gode gjerninger, for dermed
gjorde du bare din plikt». Etter
dette satte dommeren seg til å
skrive dommen som påla N.S.mannen jellesskyld og ansvar for
de misgjerninger som han positivt hadde motarbeidet.

Det er slik SChjØdt vil ha det.
Det er hans og landssvikoppgjørets jus.
N.S. var ikke noe politisk parti. Det var en forbrytersk sammensvergelse, sies det. Altså: Vaskekonen og arbeideren, fis,keren, småbrukeren og bonden
sammensvor seg med streberen
Quisling og hans gj eng og Så
laget
de
Norges-historiens
største og mes't gemene landsforræderi for å støtte Tyskland
og prisgi Norge. Det enkelte
medlem a v partiet var ansvarlig
for alt det ledelsen gjorde fordi
det var med i banden.
Svenskene sier: Det er andre
sammensvergelser som er grovere og som har fØrt til. meget
dårligere resultater.
Hva med forsvarssaken ?

Stiftelsen
norski Okkupasjonshistorie,
2014
Nygårdsvold
talte
Stortinget
Heimefrontens leder, hØyestefebruar 1939 og kom inn på det
rettsjustitiarius, Pål Berg, sto

besynderlige fenomen «at når
den tid nærmer seg at Stortinget
trer sammen, blir det likesom
mer liv i det som kaller seg
Norges forsvar. Da holder generaler og hØye embetsmenn, alle
sammen, store foredrag om hva
der absolutt bØr gjøres.» - Og
så la han Ol! hans «sammensvorne» alt til rettes så tyskerne
skulle få oss billig.
Mowinckel advarte i Stortingsmøtet den 2. april 1940 mot forsvar3budsjettet som «ville ødelegge hele vår sosiale kulturelle
og materielle standard».
Hva med fellesansvaret? Hva
med sammensvergelse?
Hva skulle det blitt til om

skrevet av 2 av våre mest kjente
jurister og datert 3. desember
1940, heter det at de dommere
som måtte Ønske å melde s'eg inn
i N.S., iikke måtte misforstå situasj onen og la være å gj Øre
dette av frykt for at lydighetsplikten mot QUisling dermed
skulle komme i konflikt med
dommereden.
Den Norske SakfØrerforening

skrev til sine medlemmer «at enhver står fullstendig fritt i spørsmålet om han vil melde seg inn 1
Nasjonal Samling».
Bislmp Berggrav skrev at «hver

måtte fØlgf sin overbevisning».
Alt dette skjedde i slutten av
1940.
Kan hende svenskene har forstått denne bakgrunn bedre enn
lands:svikoppgj ørets menn gj Ør
det. - Eller kanskj e de er ærligere i sin vurdering og at det
er derfor de ser den politiske
side som et a v de tydeligste
trekk ved landssvikoppgjøret.
Det er politikernes hevn over de
menn som tok fra dem makten
som er mest iØynefallende.

glemt det. Hjemmefrontens folk
glemte det også fra det tidspunkt da tyskerne tok fra dem
anledningen til samarbeid og
ga Quisling styret.

Disse næringsdrivende er stort
sett gått fri og har beholdt sine
fortjenester. Men blindt og vil-

O

Det synes ofte som om den
eneste begrunnelse var: De sto

SchjØdt mener at det i hvertfall må sondres mellem bistand
som ble utført etter pålegg fra
tyskerne og bistand når det
gjaldt handlinger som tyskerne
nok kunne pålegge nordmennene å utfØre, men som de norske
gjorde uten pålegg, - frivillig.
Det siste må i hvertfall være
straffbart, hevder Ann. SchjØdt.
Sett på bakgrunn av det Økonomiske landssvikoppgjøret, far
en kvalme av å hØre slik tale.
Ikke på noe felt har humbugen
ved oppgjøret synt seg tydeligere. Jeg har nevnt fØr hvor-

SN
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Heimefrontens enkelte medlemmer skulle stå til ansvar for de
mord dens folk begikk under og
etter krigen? Hva skulle det blitt

som en av forgrunnsfigurene
under disse forhandlinger. Hans
organ «Dagbladet» skrev at hele
fOlk'et «i aktivt samarbeide med
d'e tyske myndighetene» måtte
ta fØlgende av at kapitulasjonen
var et faktum.» Og videre at:
«Kongen og regjeringen - flyktet i interesse for sin egen
person til England og slepte endog sØnner a v vårt land med for
å adlyde Englands befaling og
interesser. De har latt oss i stikken. Vi må prØve å ordne oss
uten dem».
Det hører' med til bildet a 1.
Dybwad Brochmann som omtrent på samme tid ga uttrykk
for noe liknende, fikk tre og et
halvt års tvangsarbeid. Det ble
lagt sterk vekt på at han ved
slike uttalelser hadde villedet
folk, slik at de gikk inn i N.S.
Jeg går ut fra at Dagbladet
var enig i dommen. Bladets egne
skriverier var det selvsagt ikke
grunn til å ta alvorlig!
Når hele folket således ble
opplært til dette at norsk styre
var å foretrekke fremfor rent
tysk, og at samarbeid var nØdvendig, så bør det gå an å forstå N.S.-folkene når de meldte
seg til tj eneste under QuiSling
etter at tyskerne hadde gitt erklæring om at bare ham ville de
samarbeide med.

I et rundskriv fra Justisdepartementet til dommerne, under-

til om den enkelte borger ble
gjort ansvarlig for at en av
hjemmefrontens mest populære
medlemmer, straffritt etter krigen, gikk inn i en tysk fangeleir og skjØt ned 2 forsvarslØse
fanger som han ikke hadde noe
annet utestående med enn at de
var tys1kere. Denne mann fikk
Kgl. res. for at alt var i orden?
Svenskene vet, og de sier:
Straff forbryterne, de skyldige
men ikke de som sto utenom. Det
fører ut på viddene om det
enkelte medlem av et parti skal
stå til ansvar for alt det ledelsen

gjør og straffedØmmes for «medvirkning».
Da dØmmer en ikke personen
for hans handlinger, men for
hans meninger. Slikt ble gjort i
Tyskland, det gjøres i Russland

De, fulgte da bare den linje
som allerede var opptrukket.

N.S. hadde også den attet:st
som Pål Berg ga Quisling i radioen 15. april 1940, å holde seg
til:

med på å oppheve Elverumfullmakten, slutte fred med
tyskerne, avsette regjeringen og
suspendere Kongens makt, innordne hele landets næringsliv
under tyskerne, - bygge flyplasser og krigsskip for dem o.s.v. -

«Etterat reQjeringen Nygaardsvold hadde forlatt Oslo,
var det i landets hovedstad ikke lenger noen representant
for den utØvend3 makt. I denne for land og folk skjebnesvangre tid har hr. Quisling
stilt seg til disposisjon i den
hensikt å bidra sitt til å unngå blodutgytelse i de okkuperte distrikter og til at ro og
orden skulle overholdes. Ved
nå å tre tilbake har han på
nytt vist sin ansvarsfølelse og
sitt fedrelandssinn. Jeg takker
derfor herr Quisling for hans
erklæring, ved hvilken den av
hØyesterett etablerte ordning
er blitt gjort mulig».
Den norske dommerforenings
styre skrev i et rundskriv til

De ba bare om en ting: At de
selv måtte få lov å styre landet
som tjenere for tyskerne.

sine medlemmer at det hverken
ville tilrå eller frarå sine medlemmer å melde seg inn i NB.

og fra 1945 er det gjort i Norge.

Svenskene sier at det er utSlag
av samme vilkårlighet.
Det var kun måten å tjene
sitt land på som skilte N.S. fra
sine landsmenn.
Alle visste at et samarbeid
med tys,kerne måtte til. Politikerne i 1940 ikke minst. - de
som arbeidet og forhandlet så
skumsprøyten sto: - De gikk

Krig eller fred?

- Bes'to det krig eUer fred i
tidsrommet
mai 1940-april
1945? SChjØdt Gler det eksisterte
krigstilstand. Kongen sa at
kampen fortsatte, - illegale aviser fortalte det og radioen gjorde
det også. Nordmenn kjempet
aktivt.
Men en ting er i hvert fall sikkert, og det er at vi var i krig
inntil kapitulasjonen i NordNorge. Og det. var i denne tid
at Administrasjonsrådet med

hjemmefrontens leder som krumtapp, drev sitt samarbeid med
tyskerne på det hardeste, satte
industrien, gruber m. v. i stand
så de kunne arbeide for den
tyske krigsindustri, sørget gjennem sine organer for at de frigitte norske krigsfanger skulle
få arbeid på tyske anlegg, - .o.s.v.
- Hvorfor gjorde de dette?
Var det fordi det var krig? Eller var det fordi det juridiske
spØrsmål om «krig» eller «fred»
føltes uvesentlig?
Det sikre er at vi var et okkupert land. Da var samarbeid
nØdvendig for at vi skulle leve.
Dette er okkupasjonens bud.
Det fØlger av Haagkonvensjonen. Dette vet svenskene. Det
visste vi også, før. SchjØdt har

ledes Administra1sjonsrådet staket opp den tydelige samarbeidsvei her. Sentraladministrasjonen holdt samarbeidslinj en under hele krigen. De store

næringsdrivende fulgte parolen
og hadde svære kontrakter med
tyskerne. Store anlegg ble anlagt, modernisert og fikk sitt
solide Økonomiske grunnlag på
denne måte.

kårlig har oppgjørets
slått ned på småfolk.

menn

så laglig til for hoggl
O

Hovedsynspunktet må være:
Har et land forpliktet seg til
å samtykke i at visse handlinger skal kunne kreves av
befolkningen, så er også dermed samtidig sagt at det fra
befolkningens side er lovlig å
yte slike tjenester, og lovlige
handlinger skal folk ikke
straffes for.

Landssvikopgjørets menn bygger på noe annet. De spØr ikke
etter handlingens
objektive
kjennemerker. Men de sier: Enhver bistand er straffbar når
den er utilbØrlig. Og spørsmålet om den var utilbørlig eller
ikke, ble da aVhengig av hvorledes dommeren likte tiltalte.
Var han N.S., fantes det i hvertfall ingen nåde.
Sådanne rettsregler skaper
vilkårlighet uten grense.

Schjødts enighet med
svenskene
I ett punkt er SchjØdt enig
med svenskene: - Det solidariske erstatningsansvar for N.8.folkene har mer karakter a v
straff enn av erstatning, sier
han.
Dette har tydeligvis Schjødt
oppdaget nå, 11 år etter at
landssvikoppgjØret startet. Det
er beklagelig at han ikke så det
fØr, for da må vi forutsette at
han med stor iver hadde grepet til pennen og med sin solide posisjon hindret den utplyndring av N.S.-folkene som
har funnet sted. For SChjØdt
vet selvsagt at fØr krigen var
det etter Grunnlov og lov ikke
hØve til å ilegge noen en større
Økonomisk straff enn kr. 10,000.
Det prinsipp det her er tale
om er et av de aller Viktigste j
enhver stat. Den som ikke i avsky tar avstana fra slik framferd, har derfor liten rett til a
belære andre om rett og rettferdighet.

Er De enig i plyndringen, Annæus Schjødt?
Dusruen ble gjort ansvarlig for "erstatning" mannen ikke evnet å betale

O.r.sak/. Uelang gir rettssviket enda en bredside

Jeg kunne ha lyst til å spørre
Annæus SChjØdt om hans mening om en annen sak:
- Noen hundre norske kvinner var gift med tyskere og bor
her i landet. Flere sitter igjen
som enker med barn.
Sta ten har tatt deres oppsparte formue. Den kaUer det
«krigsskadeserstatning». Giftermålet var tilstrekkelig begrunnelse.
Noen vet at Europarådets
konvensjon om menneskerettighetene sier det er tillatt for enhver å gifte seg uten hensyn til
ektefellenes rase, nasjonalitet o.
s. v., og uten hensyn til den
rettslige stilling landet er i. Norge har skrevet under på
kon vensj onen.
-

Er De enig i plyndringen,

SchjØdt? Eller synes De at folk
som kritiserer
målbindes?

den

slags

bØr

Vil De anbefale Tyskland å
forholde seg slik med de tyske

mØdre som har vært så uheldig
å ha hatt forbindelser med
amerikanske soldater?
Hva med de nors,ke RØde Kors
søstrene som fikk opptil 3 års
fengsel fordi de gikk inn i tysk
sykepleie på østfronten? Genferkonvensjonen gjør det som
kj ent til p l i k t å pleie både
venn og fiende under en krig,
men advokat SChjØdt synes
visst det var et mandig resultat
domstolene kom til?

Likheten for loven
SchjØdt er tilfreds med den
måte likhetsgrunnsetningen er
praktisert på under landJssvikoppgjØret. Det er således rimelig at tyskerarbeiderne går fri
på grunn a v deres underord nede og avhengige stilling.
Selve denne tanke er selvsagt
svenskene også innforstått med.
Men dersom SChjØdt hadde studert boken nærmere, så ville
han ha funnet det vesentlige i

svenskenes kritkik : Det er ikke
dette at arbeiderne gikk fri, men dette at så mang' en bistandshandling av langt mindre
betydning er straffet, som svenskene klandrer. Hvorledes kan
den slags handlinger være
stra.ffri når det ble dømt som
straffbart landssvik å gi kr. 5.00
- fem kroner - til Frontkjemperkontoret?
Tar vi den passive N.S. mann,
så var det mange a v disse som
aldri kunne tenke seg å ta arbeid på en tYSk flyplass. De
vme i k k e bistå tY1skerne. Ved
sitt medlemskap ville de bare
hj elpe landet. - På grunn a v
det presset de var utsatt for
under krigen, ble en del nok
drevet inn på en veg de fra
fØrst a v ikke Ønsket å gå.
Men a Il e N.S. folk ble
straffet, handlemåte, motiver,
redelighet i framferd, i n tet
kunne frifinne. Det ble stundom
enda til sagt at det var straffskjerpende å ha oppfØrt seg bra,
- for da ble andre villedet av

