
Nr. 22 - 5. årg. 

Vår De som ikke fikk 
følge med på 
frammarsjen 

Vi har nu gått her i noen 

år, i fengsel eller frihet etter 
den store, demokratiske fre

--....; den og sett hvordan d.e. nyna
(ikke fikk oppleve opp
reisningen) . 

sj onale har tullet bort vårt 
lands frihet og selvstendig-

• veI 
For Folk og Land av 

Ola O. Furuseth 

Major Sverre LØvstad, 
Ullensaker 

het og skapte det om til en Til det vil j eg svare: Det er 
liten bondebrikke i det uhyg- eller burde bli en gyllen re-

(DØde under 
Kongsvinger. 
1946) 

. . å gelige sjakkspillet som fore- gel at når du ikke vet sikkert annspernng p 
festning a.pril står. 

Minister William Hagelin 
Direktør, bergingeniør 

E. Baumann, OsLo 
Direktør Mørk, Våpenfabrik

ken, Kongsberg 
Stiger Kortvedt, Kongsberg 
Skogforvalter John RØkkum, 

De nynasj onale har gj ort 
aklmIrat det de har beskyldt 
oss for, de har solgt seg selv 
og landets ungdom til å 
kjempe for interesser som 
står i strid med hVa det nor
ske folk ønsker. 

Vi er utsett til å spille Po-

hva som er riktig, så se etter 
hvordan de fleste gjør. De 
fleste, det må i dette tilfelle 
være de samlede demokrater. 
Når du ser hva de fleste gjør, 
så gjør diu'det stikk motsatte, 
for flertallet har bestandig 
urett. 

Hvorfor skal vi ikke kjem-
Kongsberg sØlvverk lens og TSjekkoslovakias rol- pe mot bolsjevismen nå? 

Redaktør Øivind Lange, Tek- le som bondeoffer, vi og 1) Fordi vi fikk en dolk i 
nisk Ukeblad, Oslo 

Maleren Christian Oppegaard, 
Oslo 

Dtsponent Petter Larsen, 
Oslo 

sannsynligvis Danmark. 
Danmark har ikke felles 

grense med; Sovj et, men det 
har vi, - og det kan komme 
til å dra ut for A-pakt1ande-

ryggen fra vest forrige gang 
menSi vi kj empet, og etterpå 
ble plyndret for arbeide, for
mue og frihet. 

2) Vi har ikke myndighete-
Ruth Dahnsen, Oslo ne å få samlet seg til å pla- nes tillit. 
FI1U! Therese Lund, Oslo sere såvidt store styrker her 3) Myndighetene har ikke 
Fru ingeniØr Setsås, Notodden a,t det kan sinke de russiske vår tillit. 

OG 
Lørdag 9. Juni 1956 

Fra dagens presse-debatt 

Wiesener og nordmennene 
Av h.r.adv. M. Dahl-Hansen 

~:i'C'C 

Advokat Wieseners inserat bindelse med diskusjonen om 
«Advokat Blom og! svenskene» ble rettsopgjøret og den svenske ut
veI heller ikke av t>am oppfattet redningen er det bare hans pa
som noe saklig bidrag til disku- rentes som frister meg til svar. 
sjonen om rettsoppgjøret. I mot- Dahl-Hansen siterer min kritikk 
setning til advokat Blom drøfter over at man har satt rettens 
han nemlig ikke de SØrsmål som etikette på noe jeg har tillatt 
oppstår i denne sammenheng. meg å betegne som et sirkus. 
Derimot mener han Øyensynlig at «Jeg visste ikke at man pleide å 
det er av betYdni~ å få sagt at sette etikette på et sirkus», sier 
de som mener at ø .... pgjøret med Dahl-Hansen spisst i en paren-
landssvikerne val" et virkelig 
rettsoppgjør, gjerne; gjør seg skyl
dig i en «ufri og lQ'ampaktig to
ne og fremstilling; .. » Advokat 
Bloms artikler er «lange og ut
flytende» og på ett punkt skre
vet «med rørende naivitet ... » 
Elleve norske stortingsmenn har 
vist «hOldningslØShet og skudd
reddhet», og det skyldes at deres 

tes. 
Akkurat der er jeg enig med 

ham. Jeg visste det heller ikke. 
(Morgenbladet 26,. mai.) 

* 
Til ovenstående innlegg 

kan vi ikke holde tilbake en 
bemerkning om at advokat 
Dahl-H1ansen med . hell har 

motiver for å trekke sine under- bidratt til flisespikkeriets hi
skrifter tilbake ikke var respek- storie i Norge. 
table. - Rettsoppgjøret bestod Han er utdannet ved det 
Øyensynlig bare i at «seierherre-
ne» gikk lØS på «de utslåtte». I juridiske fakultet i Oslo, og 

burde ha kunnet redegjØre 
saklig og uten tøv for sitt 
standpunkt til det svenske 

Løssalg 50 øre 

fl 
den 15. jufl 
8 dager for ca. 385 kroner 

Det har lykkes Linnea Norsk Reise~lag å få avtale om en 
selskapsreise til Hamburg med start fra Oslo lØrdag 15. julL 
Turen går med moderne turistbuss. Reiseledere me~fØlger. 
Det gjelder å være ute i god tid med sin bestilling, det blir 
stor rift etter plassene, så meget har vi allerede bJ.1agt i er
faring. Innmelding til Linnea, adr.1 Kierschowsgt. 5, tele
fon 377696. Vi gjengir her et kort utdrag av programmet. 

1. dag. SØndag kl. 7.30 - avreise fra Vikinglinjens lwn
tor, Rosenkrantzgt. 22 (rett overfor Oslo Trygdekasse)', An 
komst Larvik om formiddagen, hvor vi går ombord i «Peter 
Wessel», som seliler kl. 12.00 avgårde til Fredrikshavn. Mid
dag ombord. Aften inntas på «Peter Wessel» 'Ulmiddelbart 
før ankomsten til Fredrikshavn, hvor vi stiger ombord i 
bussen og fortsetter til Nord-Jyllands hovedstad, Aalborg, 

Fru Else Brochmann, Lille
strøm 

divisjoner. 4) A: gå inn i A-paktens 

virkeligheten dreiet det seg, etter 
advokat Wieseners mening, bare 
om et «sirkus», som man har 
satt rettens etikette på. (Jeg vis
ste for øvrig ikke at man pleide 
sette etikette på et sirkus, og 
heller ikke at noeIll pleier «tvi
holde» på slike etiketter.) 

betenkning. 
for overnatting. Om aftenen er det anledning til, for dem 

utenomsnakk er av liten in-
som måtte ønske det, å se litt næmnere på byen. Her ligger 

rettsinstituts 

Lensmnn Horgen, N. Eiker 
Fru lensmann Horgen (begge 

ble snikmyrdet a v norske 
mordere) 

Rådmann Harry HØ/st, Oslo 
Disponent Kristian Gande

rud, Oslo 
Ingeniør Sigfrid Nylander, 

Oslo 
OrdfØrer Hans BoIlingmo, 

Melhus 
Politibetj ent Leif Carlsen, 

Orkanger 
Henrik Rlutledal, ansatt i 

Bergens poIi tikorps 
Statskonsulent Olav FjærIi, 

Hva skal så frontkjemper- krigerforbund med Norges 
ne gjøre? geopolitiske og militærgeo-

Det bØ'r ikke være tvil om grafiske stilling er dumdri- Blant de få juridiske betrakt-
at vi ble de vi ble på grunn stighet som vi mener langt ninger artikkelen inneholder fin

ner man en påstand om at det av boljevismen og de så kalte overgår våre evner som miIi-
illelage Norges Ik,amp «dog var en 

demokI1aters kriminelle dis- tærnasjon. (Tross MiLorgs og illegal kamp». Det er ikke klart 
posisjoner i årene fØr den si- Hj.styrkenes bedrifter.) 
ste krigen. Det bØr heller 5) Vår vei er hverken ve
ikke være tvil om at vi er de stens eller østens, den er Nor
samme sam vi var, bortsett dens veL For tiden er det ba,. 
fra at noen av lOSS er blitt re Sverige som fØrer en nor
mer eIle,r mindre defekte. disk politikk, de andre nor-
Noen fikk skutt av seg lem
mer, fikk varige men på krop
pen, andre fikk psykiske ska
der i krigen, men helst 'a,v 
den etterpåkloke demokrati-

diske stater har mer eller 
mindre nØdtvungent solgt seg 
til øst - eller vest. 

6) Vi selger oss ikke til 
hØystbydende, vi er ikke 

hva advokat Wiesener mener 
med dette, men hva enten syns
punktet er sett i relasjon til 
norsk rett eller til folkeretten, må 
man kanskje kunne si at dette 
viser et «tydelig afrektmessig en
gasjement i en ~restmingsver
den som er lite jui'f~isk.» 

Advokat Wiesener mener øy
ensynlig at det er helt på sin 
plass, når han tilde~er advokat 
Blom en nedlatende og betinget 
attest for sistnevntes kvaliHka-

teresse, hvilket han synes å 
ha en viss vanskelighet med 
å forstå. 

Folk og Land. 

Innbydelsen til 

Moskva 
Av Benjamin Vogt. 

Hvis en norsk regj ering 
hadde sendt en invitt til ge
neral Fmnco 10m å gj este 
Norge ville det reist seg et 
ramaskrik ikke bare i (lpn 

I 

bl. a. den kjenteKJilden Restaurant, samt den mer intime 
Ambassadør, begge steder kjent for sine gode orkestre og 
sitt allsidige artistprogram. For dem som ønsker det litt 
enklere, finnes det mange hyggelige kroer, hvor man kom-
mer den danske, lune humor inn på livet. 

2. dag. Mandag: Frokost på hotellet. Fortsetter så tu· 
ren langs Jyllands Østkyst og passerer gjennom kjente byer 
sam Randers, Aarhus og Skanderborg fram til Kolding, hvor 
vi spiser lunsj. Ved Krusån forlaterv vi dansk jard og begir 
oss inn i Tyskland, hvor vi straks etter stopper i S!chlesvtg 
og smaker på det kjente og gode tyske Øl i e,t hYlggelig 
«Gasth!aus». På veien til Hambiurg passerer vi Rendsburg, 
hvor den norske brigade hadde sitt hovedkvarter, drar så til 
Neumtinster og gjennom typisk nordtysk landskap fram til 
Hamburg for middag og overnatting. 
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Oslo 
OrdfØrer Hans BOllingmo, 

Melhus 
Politibetjent Leif Carlsen, 

Orkanger 
Henrik R1utledal, ansatt i 

Bergens politikorps 
Statskonsulent Olav Fj,ærli, 

Trondheim, ikkje NS. 
Gullsmed Ole Aas, Trondheim 
Lærer og red. K. M. Elda, 

ISvorkmo 
Bonde Jens Ertshus, 

Soknedal 
Julius B. Wilson, Setså. 
Christian Sinding, den store 

toneskalden, Oslo 
Billedhugger Gustav Vige

land, Oslo. (Det er mulig at 
han ikke var innskrevet 
medLem av NS, men solemsk 
var han i hvert fall ikke.) 

Fru sokneprest Lyngå.s, 
Fåbe'rg 

RUtmester Mads Langå.rd 
Lærer Lorentsen, Skjeberg 

Vi har hittil hatt oppgave 
over 346 personer i denne 
fortegnelse. Dessverre må 
våre tap skrives med langt 
større sifre. Vær vennlig å 
sende oss flere navn, gjerne 
med opplysning om alder og 
dØdsårsak. 

langfeldt's 
herostratiske 
berømmelse 

samme som vi var, bortsett 
fra at noen av oss er blitt 
mer elleir mindre defekte. 
Noen fikk skutt av seg lem-· 
mer, fikk varige men på krop
pen, andre fikk psykiske ska
der i krigen, men helst av 
den etterpåkloke demokrati
seringen i norske konsentra
sjonsleirer og fengsler. 

Er det offisielle norske sty
res vei vå.r vei? 

Geirr Tveitt 
Harding og 
verdsborgar 
Geirr Tveitt! Berre navnet er 

originalt. Den siste toen i Tveit-
namnet er sett til seinare. Det 
har samanheng med konsertar i 
Frankrr"ike, der Tveit med sin t 
til slutt ville verka noko inkje-
seiande. Så har eigaren av nam
net rasjonalisert, om ein vil kalla 
det s,å. Noko anna ligg det ikkje 
i det. FØrenamnet har han. teke 
sjØlv, for han er dØypt Nils, etter 
godfaren på Herastveit i TØ,rvik-
bygd, det' svarar til Jondal herad 
i Hardanger. Men Nils-namnet 
var ; for dansk. Då toneskalden i 

no. rsk rett eller til fal. eretten, må 
man kanskje kunn . si at dette 
viser et «tYdelig aff tmessig en
gasjement i en fo stillingsver
den som er lite juridisk.» 

IVIOSKva vi spliser lunSj. Ved Krusån forlat~r; ~~-~~n~-~ j~;~'-~~' ~~~~; 

Av Benjamin Vogt. 

Hvis en norsk regj ering 

dens veL For tiden er det ba. 
re Sverige som fØrer en nor
disk politikk, de andre nor
diske stater har mer eller 
mindre nØdtvungent solgt seg 
til øst - eller vest. 

Advdk~t Wiesener mener øy 
ensynlig at det er helt på Si~ hadde sendt en invitt til ge-
plass, når han tildeler advokat neral Franco 10m å gj este 
Blom en nedlatende og betinget Norge ville det reist æg et 
attest for sistnevntes kvalifika- ramaskrik ikke bare i den 
sjoner som advokat. Det forteller sosialistiske presse, men in

oss inn i Tyskland, hvor vi straks etter stopper i Schlesvig 
og smaker på det kjente og gode tyske Øl i e,t hy/ggelig 
«Gasth!aus». På veien til HamblUJrg passerer vi Rendsburg, 
hvor den norske brigade hadde sitt hovedkvarter, drar så til 
Neumiinster og gjennom typisk nordtysk landskap fram til 
Hamburg for middag og overnatting. 

6) Vi selger oss ikke til 
hØystbydende, vi er ikke 
lanseknekter , men den nye 
tids politiske soldater. jo iallfall litt om advokat Wie-

seners mening om seg selv. 
Som jeg allerede har nevnt 

foranlediger advokat Wi~ers 
artikkel ikke noe videre disku
sjon om rettsoppgjøret. Når han 

nen store deler avfolket e1-
lers. For hvorfor skulle vi vel 
hylde en sUk 9-iktator og en 
------- Foru. side 4 

For dem som måtte ønske det arrangerer reiselederen 
en tur til Hamburgs bekjente fornøyelseskvarter langs Re
perbahn og Grosse Freiheit, med besØk på den egenartede 
tyrolerrestaurant Zillerthal og en del kabareter og natt
klubber. (Betales til reiselederen.) 

Forts. side 4 

7) Vi er ikke overbevist om 
at vest vil vinne dennle tred
j e verdenskrigen, fordi de 
sammen med østen til slutt 
klarte å. knekke det tyske 
militærvesen. Sovjet er den 
eneste som har vist militær 
og politisk kLokskap hittil, 
selv tyskerne handlet ofte 
overilet og psykologisk dumt, 
derfor tapte de krigen. 

imidlertid i artikkelen viser en '\IV\I\,""''\IV\I\,'\IVV'''''V\lVV'''\I\IoI\I\oI\I'IW'\IV\M~'''''V\oI\I'IlI'\IV\jMNW''''''''''.AlV\J'''''.AJ<U'\~'''''''''''\IV\IV\I\o 

8) Det er for sent å impro-
visere noen tyske divisj oner 
mot øst, det er for sent å. opp
rette en norsk (nordisk) 
fron tkj emperdivisj on. 

viss interesse for de fa'kitiske for
hold i forbindelse med Nasjonal 
Samling,s stilling under okkupa
sjonen, så vil jeg anbefale ham 
å lese utdragene i sakene mot 
Quisling og hans «ministre». De 
gir en dokumentaSjon som ikke 
er til å komme forbi. 

(Morgenbladet 22. mai.) 

SirI{.us 
9) I så fall ville de tyske di- Av høyesterettsadvokat 

visjoner og vi bli satt på Albert Wiesener 
. t f t t·l b 1\ hØyesterettsadvokat Dahl-unaspos er og o re - l e- Hans.d . I ens Sl eangrep pa meg i 

ste for hvem? Morgenbladet for 22. ds. i for-

Fra NaDldalen 
Etter Ordet fritt-spalten i ne a.rt, og derfor opptrer nu I øyensynlig ikke i disse spØrs

bondepartiets og venstres her l distriktet «staten» ved mål. Personlig svarte jeg W 

feJlesorgan«NordtrØinderen p'oLitimesteren i Namdalen således i 1951 på kmv fra «di-
og Namdalen» gjengir vi fØI- som anibyder, hvilket var til- rektoratet» at jeg aldri fri
gende inserat: felle ved en nylig avholdt villig ville betale noe som 

Erstatningsdirektoratet, po- aluksjon over en eiendom til- helst, men anbefalte bl. a. at 
pulært ka;lt utplyndrings- hørende en av de mest hØY- der ble SØkt dekning på sam
direktoratet, - har i· den reiste bønder i dalen. Myn- me måte som det i stor ut
senere tid utfoldet en intens dighetene tø,r i sine annon- strekning foregikk i 1945, 
virIqsomheti Namdalen. De ser øyensynlig ikke nevne nemlig ved legalisert tyveri.' 

...,..~ --- ..... -- ..,-..,-..,,.,- ,....-..-..-............................ , 
~ mange mennesker som i strid «Erstatningsdirektoratet» som Jeg mottok svar gående ut 

(jhnrehlll 
med Grunnlovens paragraf fordringshaver. Dertil ,har På at mine beskyldninger var 
104; (konf. professor Skeie, I vel ordet alt for dårlig klang. så graverende at brevet var 

h.r.advo~at Kiær Mordt m. Forannevnte bonde ble i oversendt Namdal politikam
fl. av våre anerkjenta juri- 1945 ulovlig arrestert a,v sivil-' mer til videre forføyning. 

ung alder lærde seg gamalnorsk, b - t t fD-tI noko som fall sem lett for han, var egoels re or I er ster) er dØmt til bøter og så- ister midt på n:atten. Hans Tross flere henvendelser til 
så nærsk~ylde som gamalnorsken kia,lt \inndragning elle,r er- forretning samt gården med daværende politifUllmektig 
og hardingmålet er, så ville han ! mer før oss.» statning, blir i disse dager besetning ble overlatt til hans lyktes det meg ikke å bli stil-
beint fram ikkje heita Nils len- F F Ik L d Det var ogSå Lloyd George utsatt for en forfølgeJ.se som 5 mindreårige barn (den eld- let til lansvar, men man har 
ger. Og så kalla han seg Geirr, or o og an av å b k· t t f som etter sitt besøk hos Hit- man m a Jern eppe or ste 16 år) samt hans senge- i stillhet ltt kravet på meg 
etter ein av ættefederne i Tv.eit-/ å f· k il 
ætta, heitte Greip, Seinare har Hans Egede Nissen ler 1937 sa de berØmmelige mne ma en t . liggende, 85 år gamle mor. preskribere. 
sonen fått det namnet, han hei- J ord: «Adolf Hitler er Tysk- Eiendommer i og besetninger Han ble i lengere tid nektet Hr. politimesteren i Naans-
ter Haoko Greip. I lands George W1ashington». averteres, etter politisk av- enhver forbindelse, telefonisk os! Mange med meg - og-

Men originaliteten går lenger Lloyd George skal ha sagt Vi husker alle her hjemme sagte dommer, til tvangsauk- eller brevlig, med barna. Bort- så utenfor vår krets - ven-
Olav Storstein har i en ar- enn til namnet. Geirr Tveitt er at «hans tidligere taler var 

tl·kkelrekk . R l dA· hVa «den hØyreiste kristne .sj on, og de allerede på for- sett fra sJ· elelige lidelser led ter på Deres orientering. Per-
e loga an VIS ron original kunls,tnar, lein som hans verste fiender». Blant fØ ho d· å kk hOt gitt en Hamsun-analyse som går sine eigne vegar og ikkje rer og sannhetsforfekter» an, gJennom en rre e an ogsa et s ort økonomisk sonlig ville jeg være Dem 

slutter slik: pyntar seg med lånte fjØrer, og disse taler må ikke glemmes Ole Hallesby sa på Geilo: sjikanerte og forfulgte men- tap, og han går derfor nå til forbunden: for åfå opplyst 
han er eit Originalt menneske, den han hØsten 1940 holdt i «,For Hitler og Hitlerismen bØr nesker får aldri fred. Selvsagt j.{ontrasøksmål mot ,\Staten. 

«Da Hamsun hadde fått sin ein personlegdom. Han er tone- Oa,rdiff i Wales. Der sa han vi prise Giud. Den er en fOI-/ møter intet anstendig men- Almenheten vil ved et så
attest for varig svekkede skald og pianist og dirigent, ein ordrett: «Vi engelskmenn bØr kebevegelse som ikke bare er neske ved en aukSjon lav den- dant søksmål få et innblikk 

Forts. side 4. skapande kunstnar av stort for- slutte med å innbille oss og nasjonal og politisk men so- i hva der i 1945 kunne preste-

Den som fornærmer an
dre, trygger ikke seg selv. 

Leonardo da Vinei. 

mat, det originale namnet hans verden at det er tyskerne stal, moralsk og religiøs.» res av demokratiske påskudd. 
har fare over verda, han har som har påfØrt· Skandinavia Men at også Winston Chur- Det er lettere å. leve etter Hvis der da ikke fattes retts-
halde konsertar i Leipzig, Ber- krigen. Vi hadde bestemt oss chill er med i denne krets aV faste regler enn etter takt Hg beslutning om lukkede dØ-
lin, Wien, Paris, London, og han for å besette visse punkter på fremstående vesteuropeiske og vurdering. rer og forbud mot omtale i 
har dirigert mange orkesteI'kon- den norske kyst men tysker- personligheter som utstedte Aldous Huxley. pressen. 

Forts. side 4 

Si ikke til din neste: Gå 

bort og kom igjen, jeg skal 

gi deg i morgen - når du 

kan gjøre det straks. 

Salo.mos ordspråk. 

Foru. Bide" ne kom som vanlig noen. ti- Forts. fra side 2 Likhet for Loven eksisterer ·~if'.7'i0';C='C,,,-;c:, 
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, __ e-.:FOLK OG LAND __ _ 
UAVHENGIG UKEAVIS ...... 

Ansvarlig redaktør Johannes Kringlebotn 

E. aldri Må liten sjangse 
for redaktør Per Todal 
Det er en avslørende presse-j fessor Jon; Skeie, Marta 

virksomhet vi refererer på Steinsvik, O. H. Langeland 
annet sted i dagens avis. med flere har skrevet om 
Forstmester Wilhelm Hals er «landssvikoppgjøret». Ingen 

Slå rio;: OlD bladet! 
Dette er noen ord til Folk 

og Land. Jeg vil be: stopp 
ikke bladet i ferien. E!n uke 
er det meste vi kan vente til 
neste nummer. Husk, det er 
nesten ikke e n avis i landet Herr redaktø,r! til Tyskland etter at krigen 
utenom F. og L. som sna,kker I bladets nr. 20 er der an- var slutt i Norge. Nei, da er 
sant om oss. LØgn opp og fØrt at «Tidl. statstjeneste- det langt mye verre å frata 
løgn in mente er parolen. nestemann» har tatt grundig en politimann, som er skutt 
Derfor trenger vi Folk og feil når han i sin artikkel i ned i tj enesten, hans lovlige 

vvvv 
MAURICE 

BARDE(JHE 

tJhnrehill Land hver uke (ikke bare . d t fl .. t nektet plass i «NordtrØnde- av de her nevnte var NS! nr. 19 skrev at i«politiin- pensJon - og e ere ar e -
ren og Namdalen» for et til- Han kommer heller ikke for- hver 14. dagl} Og denne som- spektø,r, senere riksadvokat ter at storkrigen vlar slutt. 

meren er særlig viktig for A ... 1'· Likeså å nekte å tiltale mor-
svar på inSinuasjoner fr" Ibi Hans Kiær Mordts bok el- nJLU'ie var sjef for en politi-

oss. Nå eller aldri! t dere eller å nekte etterforsk-bladets ene redaktør, Pl' ler «Den norska råttsuppgo- ropp til Tyskland 1941». I 
Forts. fra side 1 I Hitler, ~ere.s syn på ham og 

glimrende attester for Adolf' hans gJ ernmg. De har alle 
Jeg sender kr. 10.- ekstra . i l li f l'I1ller g Todal. Lenger er vi ikke kom- reIsen». Også disse bØ,ker er nevnte artikkel siterte jeg nmg ov ge o 'av e-

til bladet. mene snikmord. Jeg tror at Hitler, det vil vel noen knapt 
skåret klar! Mens den lille 

met i det .oPpis~~rytte demo- forfattet av menn uavhen
krati i N.orge, pr( ",efrihetens gige av NS. 

Hilsen Trønderbonde. 

* 

bare hva vår venn Per, hel- tro. Det er ikke desto mindl'e mann i g1a,ten, middelssvens-
ten fmi Narvik fortalte. Det alle mennesker, som har litt slOn, Larsen med og uten me" 

sunn fornuft og rettsfølelse i tilfelle. Det er jo da også et lodien, og den forsvunne pØl-
Hvis alle fØlger TrØnder- ket feil. En må da ogSå huske behold, vil være enig med faktUlITl at Adolf Hitler den semaker, samtlige ble straf-

lovpriste land. Etter at dette er gjort be- er jo beklagelig at han hus-

;F.olk og Land offent- står Todals sjangse i at han 
liggjØr jen kasserte ar- tilegner seg større vyrdnad 
tikkei av Wilhelm Hals, og for sannhet og rett. FØrst da 
vi synes oppriktig talt at han vil han kunne arbeide i pakt 

bondes eksempel vil bladet på at han har vært blind i meg i det. gang va,r like plopulær i Eng- fet, ilagt bøter og erstatnin-
komme hver uke. hele året. 13 år. Fo,r øvrl·g har de "go- T·l l tt ·1· be D m be tt . k . l· " l S U VI Jeg e - land som i det tredje rike. ger, sa lonsentrasJons eIr 

Red. de» nordmenn vært flinke til krefte, hvis De kan, om det Det er så underlig å blade i m. v. og gjennomgikk tortur 

svarer godt for seg. Per To
dal får en omgång som han 
bør lmmne lære adskillig av. 
Den samme herre er p,n ung 
mann, det ville være dumt 
av ham å dure fram som hit
til. Hvor skulle han ha fått 
mandat til å stenge av for 
det frie ord? 

Vi tør håpe redaktØr Per 
Todal vil oppdage den sjang
se han ennå har til å bli re
spektert s.om yrkesutØver i 
norsk p'resse. 1'1or det fØrste 
bØr han sette seg ,inn i det 

med de krav som er formu
lert i Norsk RedaktØrf.or
enings erklæring av 22. ok
tober 1953, sålydende: 

----....;..-------- å unnskylde alt de gjorde er riktig at kunstnere, som gamle eksemplarer av «Ti- fordi de lot seg friste lOg 
, både før og under krigen. har vært invitert på sight- mes», det fornemme blad i overtale av blant annet disse 

• 
Norges Sosial-Demokratiske Ar

«Det er en ansvarshaven- beider-Parti ble stiftet 1. mars 
de re'daktørs oppgave i sin 1921 og har regjeringsmakten i 
gjerning alltid å ha pres
sens ideelle mål for øye, 
og i troskap mot ytrings
frihetens ukrenkeiJ.ige 
prinsipper etter beste 
skjønn å arbeide for det 
som han mener tjener 
samfunnet.» 

Norge i dag. 

Enten de flØY med ert ropert seeing i Sovjetunilonen etter Fleet street. Det er av inter- tre kjente politikere. 
i Nordmarka og ba soldatene krigens slutt, senere er blitt esse å se hva Winston ehur- Det hører med i bildet at 
vende heim igjen, ga ordre nektet visum flOr reise, til chill skriver om Adolf Hit- disse tre ikke ble denazifi
til våpen- og ammunisjons- det store demokratiet i vest, ler i «Times» for 7. november sert i 1945, men hevet til 
fabrikasjon, bygging av fly- USA? 1938. Han skriver bLant an- skyene, som verdens 'frelser-
plasser o.s.v.- og det mens Oslo, 28. mai 1956. net: «Jeg har alltid sagt at menn. Tross deres prQi)agan-
Per sloss mot tyskerne - så om Storbritannia en gang da for Hitler. 
bl Tidl. statstjenestemann. 
,e det etter krigen strødd skulle bukke ,under i en krig, 

sand på alt dette. Personlig Vel talt! - Hva spØrsmålet om da håper jeg at det blant oss 
synes jeg at slike ting var nektet visum angår, skal vi un
mye verre enn .om en politi- dersøke dette nærmere. 
mann reiste på sightseeing Red. 

Man minnes et gamme,lt 
rim: 

De tyve små de henger 

han skriv,er om. iDet kan Det tjener ikke samflunnet 

Da Norge ble okkupert av tys
kerne fordi vårt eget NSDAP 
hadde forsømt forsvaret og ik!ke 
vist vilje til nøytralitet i stor
maktskrigen da rømte de skyl
dige ut a v landet, og vi.' som ble 
igjen måtte avfinne oss med 
storparten av NSDAP-med1lem
mene. Adm'inistrasj<mSrådet, 
bagler og «gjemmefronll», mens 
vi kjempet for Norges frihet og 
selvstendighet mot kommuniste
nes allierte Og mot enkelte ag
gressive i det tyske NSDAP -
N'ationalisozialistiscihe newtsche 
Arbeiterpartei, som ble stiftet i 
1927 og altså er endel yngre enn 
vårt eget «nasjonale» og «nor-

..."..._ ..... __ .... __ ..... _-~_ ..... ~ 

oppstår en Hitler, som kunne 
restituere for lOSS den plass 
som tilkommer oss mellom 
n:aisjonene.» Det er noe til 
ros. 

man, de ,store lar man gå! 
Det er verdens praksis kan 
man vel forstå!' Rettens 
gudinne har nå en gang tltnd 
for øynene. best ski e ved å les~ hva pro- " å forfalske historien om NS. 

Vaskeel~te seidenfadensl{ 
Ovenfor er sitert tre kjente 

personligheters dom om Adolf Hans Egede Nissen. 

VI BEKLAGER! Dette nr. av Folk og Land gikk 
Overskriften til Knut Sollids i trykken tirsdag 5. mai. 

artjJ{kel i nr. 20 om Fretheim, umenneskelighet Fra landområder ute·n 
tyskere og quislinger 

var etter manuskriptet «Bak ok
kupasjonens kulisser». Denne 
skulle selvfølgelig ha vært med, 
men var dessverre falt ut. 

Et rikelPe Norlre 
SØrlandsbanen er blitt v['.r 

fØrst ful1t el~ktrifiserte 

stambane. 

Britene 

Fra partistallen 
«Få ungdommen med i Ven

stres ledelse.'>, . leser vi aven 
overskrtft i pagbladet. Vii har 

ske» NSDAP. O. F. 
I sin bok «I politiets tj ene-I 

M. ellom venner ste» (Dansk Gyldendal) for- hadde så meget å, hevne 
teller den danske hj emme- fra besettelsestiden.» 

hvertfall jeg syntes at vi 

å å fronthelt og politidirektør ikke sett maken. Akkurat som om _ Avstaliniseringen synes g Helrr Seidenfaden forteller Kenyas slaveleirer er fylt av ningen på Kypern til anonymt 
venstre av 1956 skulle ha noen etter programmet. Med tilsva- Aage Se i d ~ n fad e n om kvinner og barn. Endog iflere 11 angiveri, dertil innfØrt kollektiv . videre at det .g led e t ham å 
ledelse overhodet. Et liberalt rende fart og presisjon må vi for maidagene i Danmark, at og 12 års gamle barn soner livs- straff. Hvem har ansvaret? 

k S· l l . se de danske henrettelser et -partt·-er det heller ik e;· ." ave vår del gjennomføre avso eIlllSe- han ogSå ivar spesielt inn- varige straffer. Hungersnød og * 
innen bondepartiet som' ar- ringen og avløbergiseringen. budt tl·l å overvære henret- tel' krigens slutt. Men der Krigen i Algerie blir verre og annen elendighet herjer landet. 
beiderpartiet finnes talsmenn _ Hotelleier Hans Eggum, var andre ting som gledet verre. Denne uke har kostet 
som i så måte langt overgår «le- Drammen, er hjemme igjen, et- telsen lav Vidkun Quisling. ham mindre: Tusenvis av frihetskjempere er mange hundre innfØdte livet. 

sliter febrilsk med å redde pre- derne» i venstre. ter to meget vellykkede og begi- Hva krigens slutt i Dan- «Etter befrie~sen ble dess- slaktet med moderne krigsvåpen. Frigjøringsstyrkene blir av Frank-
venhetsrike måneder i USA.. mark angår:nevner han bl. a. * rikes statsminister stemplet som 

! :--------.. ---.,1 - Molotover trådt tilbake. at der var diskusjon om verre adskillige av de høYeste Britene har oppfordret befolk- «vepnede bander». 

Il .. " AU" ".9. "nnnn ~~~ ble T~O~ ~i,~~~e:~T ::::;,m: I h~=~,_S~~_SkU::~_ .. for~~"~~: ~;dS~=:orræ~:i::fO~~:~:~ 
stisjen i Kypros-striden. 

Dagbladet. 
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men var dessverre falt ut. 

SØrlandsbanen er blitt v{,r 
fØrst funtel~ktrifiserte 

stambane. 

Britene 

«Få 'Ungdommen' med i Ven
stres ledelsa~,' leser vi aven 
overskrift i Dagbladet. Vi: har 
ikke sett maken.~urat som om 
venstre av 1956' skulle ha noen 
ledelse overhOdet: Etlib(iralt 
parti:'~r det heller· ikke;~8åvel 
iI1.nen "bOndePartiet . sOm ar
beiderpartiet' 'finnes OOsmenn 
som i så måte langt overgår «le-

Mellom venner 
_ Avstaliniseringen synes å gå 

etter programmet. Med tilsva
rende tart og presisjon må vi fOF 
vår del gjennomføre avsolemise
ringen og avløbergiseringen. 

slitet' . febrilsk med å redde pre- derne» i venstre; 
stisjen i Kypros-st~iden. 

- Hotelleier Hans Eggum., 
Drammen, er hjemme igjen, et
ter to meget vellykkede og, begi
venhetsrike måneder i US A.. 

_ lVJlolotov er trådt tilbake. Dagbladet. 

Bikuben 
hinsides Kjølen: Forslag om 
skattelettelser, t varierende fra 
375 til 725 millioner kroner, 
drØftes nå i Sverige. Samtidig er 
en tilbaJlrevenden til gullmyntfot 
blitt aktuell. 
-'-~''':''-·~''··~.'ttV-''\"''''''~·~r; 

A Skyve ansvaret 
over på) i andre 1ell" Jettvint, 
uredelig og feii~;'. Ansvaret 

• for okkupasjonså. ~nes van
sker og ulykker ble skjØvet 
over på NS. Det lyktes i fØr
ste omgang, dekket av rus
siske bajonetter. Men det 
mislykkes etter hvert som 
rettssvikerne kommer på til
talebenken. 

t Johannes Jørgensen, den 
store danske dikter, 90 år. Mest 
kjent er hans bok Franz av As
sisi, men også en om Katerina 
av Siena har vUIllnet betydelig 
utbredelse. Han skrev dessuten 
di:kt, romaner, esseys og reise
skildringer, og avsluttet med et 
selvbiografisikJ verk i syv bind 
med titelen «Mitt livs legende». 

Hvem har 
an.varet 

for at NRK fortsatt tier for 
det norske folk om Den nor-
ska rattsuppgorelsen? Det er 
gått, tre måneder, siden be
tenkningen ble offentliggjort. 
Hva nØles det etter? 

Ett ord på vegen 
Han ble som sidligere spådd i 
Folk og Land avlØst av redaktør 
Sjepilov. 

_ Regjeringen i Cambodia, 
inklusiv statsminister Khim Tit, HENRIK mSEN: d . _ .. 
jobbet her om dagen me JOL U-

«Ett er målet: det å blive arbeid i en bygd utenfor hoved-
tavler hvorpå. Gud kan staden Pnom Penh. Det skjedde, 

skrive.» dels for å hjelpe bØndene, dels 
Vi mennesker liker godt for å demonstrere at bondens 

. å høre vår egen tale, og se arbeide ikke er nedverdigende. 
_ Radioaktive substanser fo-

vål'le vakre ord på trykk. rekommer i all sigarett-rØYk. 
Men ,ingen 'kan gi mere _ Vi sakser fra fØrste side i 
enn han selv har fått. I bladet «Sunday Express» i Lon-
oss mennesker, og gjen- <<MisunneI' De ~ang'emillio-
nom oss mennesker Øver næren Barbara Hutton? Ten-

ker De dypt nede i Deres h\iC['-
Gud daglig sitt verk. Den te: Med hennes millioner a.v dol-
som ydmykt lytter til lars skulle jeg aldri være ulyk-
Guds røst i, sitt :Indre, den kelig? Her er en kvinne som kan 
som BØker etter Glads fot· kjØPe hva hun ønsker seg, og al-
spor p'å jorden, den som dri øfre en tanke på hva det 

koster: smyk!ker, pelskåper, biler, 
,søker å lære og tyde him- båter, hus, hva som ihelst hun 
meIens bokstaver, han er ønsker seg, men med en unnta-
den skr,øpeUge tavle, hvor- gelse - lykke!» 
på !Gud skriver. Han er - IngeniØr Peter Christie har 
det som ved sine gj emin- laget en ny sorteringsmaslkJine 
ger forkynner evangeliet. for sild. 

- De fleste vet at professor 
_________ .A ••• D_. _ Wilhelm Rasmussen og dikteren 

Kristen Gundelach etter mange
- 23 prosent av kYrne i Hed- årig tålmodig virksomhet atter 

mark er slaktet på 6 år. , har nådd opp i lyset. Nå holdes 
- stassen ser noe lysere 

nedrustningen ( ! ) 
- Polen utvider stadig 

skipsfart. 

på heller ikke Aasmund Sveen uten
for lenger. Vi ser han er blant 
dem som nettopp er tildelt et sin 
av staens kunstnerstipendier. 

Hamburger-turen tegner 
til «fullt hus» på rekordtid! 

Hittil har 20 meldt seg som I tatt på trykkeriet. Betalin
deltagere med Linnea Norsk gen haster det ikke' med fØr 
Reiselags tur til Hambiurg 15. 30. juni. 
juli. Vi har ennu plass til 10 
personer. Det er best å være 
rask i avtrekket nå! Send lOSS 

Red. 

k innmelding pr. brev, det er 
- Verden;~ !kullgruver rever , 

tuse esk l· det enkleste. :Slpar telefonen, 

Av all kjærlighet er egen
kjærligheten den størst~. 

W. E. Swedelius. årlig n(;~' menn elV. 
_ Kina skal ha 20 million0r i l i ,hvert fall mandager og 

sine slaveleire. (Arbeiderbladet). tirsdager, for da er vi opp-

hadde så meget å hevne 
fra bese ttelse sti den.» 

uy qUI~lllly~r 
ste» (DanSk Gyldendal) for- I 

teller den ;:danske hjelIl1me
fronthelt hg !politidirektør 

"" 

Aage Sei. e n fad e, n om 
He!l'r Seidenfaden forteller Kenyas slaveleirer er fylt av ningen på Kypern til anonymt 

maidagene \ i Danmark, at 
han også rar spesielt inn
budt til å overvære henret
telsen lav Vidkun Quisling. 

videre at det .g led e t ham å !kvinner og barn. Endog flere 11 angiveri, dertil innfØrt kollektiv 
og 12 års gamle barn soner livs- straff. Hvem har ansvaret? se de danske henrettelser et

ter krigens slutt. Men der 
var andre ting som gledet 
ham mindre: 

varige straffer. Hungersnød og 
annen elendighet herjer landet. 
Tusenvis av frihetskjempere er 

«Etter befrie[sen hle dess- slaktet med moderne krigsvåpen. 

verre adskillige av de høYeste 
dØdsdømte krigsforbrytere 

* 
Britene har oppfordret befo~k-

* Krigen i Algerie blir verre og 
verre; Denne uke har kostet 
mange hundre innfØdte livet 
Frigjøringsstyrkene blir aVFrank 
rikes statsminister stemplet som 
«vepnede bander». 

Hva !krigens slutt i Dan
mark angår nevner han bl. a. 
at der 'var diskusjon om 
hvem som skulle foreta ek
sekusj onene etter krigens 
sl\UU, og siell' ordrett: 

og landsforrærede benådet ----------------------__ _ 

«Enden på det ble at po
litiet fikk seg påla,gt ver
vet, hva der ikke var meg 
ubehagelig, ettersom i et-

Leserbrev 

med livsvarig eller langvarig 
fengsel ... » 

lPolitidirek'tiøren ble sendt 
til Norge for å overvære den 
første (Haaland var vel den 
føme?) henrettelse, der op
pe. Det gjaldt Quisling. 
ltenrettelsen var fastsatt 
til kl. 12 om natten, m.en på 
grunn av tåke ble flyet for-

Jeg takker for bladet som jeg sinket og Seidepfaden nådde 
synes godt om men skal meddele ikke OSlo fØr henimot kl. 2 
at nesten hvert nr. er revet i' om natten. Han dro da til 
stykker når j~ får det hit. Det pOlitistasjonen og sammen 
er ikke poståPlleren her som gjør med en politifullmektig kjør
dette, det, er jeg sikker på, men 
hvem det er har jeg ingen anel- te de i all hast til 
se om. Det er vel ikke stort å 
gjøre ved, men tenkte muligens 
at det kunne) være av interesse 
for bladet å \ite det. 

Vennlig hilsen. 
*LS J. RYDSA,' 

: Røsså. 
, ,e' 

Millioner av 
t)Tske nazister 

rykker i felten på det minste 
vink av NATO, hvis det gjelder 
å verne Norge under en fremti
dig krig., HvUken hensikt har 
det da med Dagbladets fortsatte 
kloakkviIlk\somihet i norsk presse 
mot dem som er satt til å lede 
det militære landevern for vest
maktene, selVl om de partipoli
tisk ikke er av samme farge som 
Dagbladet? Frec"ag 'l. juni heng
te bladet ut oberst S. P. SchiØdt
Eriksen over mange spalter som 
tidligere dansk nazist, i anled
ning av at han er beordret til 
tjenestgjØring ved NATO på 
Kolsås. Akkurat som om nevnte 
offiser skulle være en fiende av 
landet. Hvem' han er? En hØyt 
kvalifisert yrdæsoffiser som av 
strengt faglige grunner er valgt 
til sin nye jobb. Men selvfØlgelig 
må Dagbladet fortsette med å 
gulpe. 

«henrettelsesplassen, der 
en stor del norsk politi og 
militærfolk var oppmar
sjert. Min gode venn, po
litimester Welhaven, ~er 
lige var kommet hjem 
fra sitt fang~nskap i 
Tyskland - .mottok meg. 
Han hadde nemlig utsatt 
henrettelsen til kl. 2 for 
min skyld, og straks etter 
at jeg var kommet, kom 
en politivogn kjØrende 
med Quisling.» 

Opplevelsen gj orde ikke noe 
særlig inntrykk,på !ham, 

«for jeg inderlig unte Quis
ling å bli skutt. For meg 
var det egentlig nærmest 
som å se på en film.» 

«Balketter kjØrte vi ned på 
Oslo Politikammer og skulle 
ha en hjertestyrknling.» 

ø. 

Noen mennesker vokser 
,med ansvaret, andre blir 
bare oppblåste. 

Av Vi'dkun Quslings forsvarstale 

under rettssaken i 1945 
v , 

Den situasjon som forelå For meg personlig var det 
sommeren 1940 var for såvidt virkelig et tankekol1Si. hvor 
den sOim vi (i NlSI) hele ti- viidt jeg skulle beskjeftige 
den har arbeidet ut fra, meg mere med dette pl10blem 

at Norge var de facto i eller ta opp andre oppgaver 
fredstilstand med: TySk.- Jeg hadde en inngående 
land. . I samtale med Terboven om 

. . disse spørsmål fØr j eg reiste 
Det hadde Vl uttrykkelhg tl'l Ty kl d . b kt san, og Jeg ru e 

den tyske riksre.gjerings ut- så sterke uttrykk overfor 
taleise for. Vi mente at kon-

Terboven og hans klikk som 
gehuset hadde opphørt å vir
ke, a,t regj eringen Nygaards
volds fullmrukt var opphØrt 
og dens funksj ontid utløpet 
såvel etter Stortingets presi

at jeg for akt e r der e. 
Jeg kan reise til min gård 

i Telemark, dere kanl gjøre 
hva dere vil med meg for 
det. 

dentskaps henvendelse som Det tror jeg ikke mange nord 
etter de gamle og nordiske menn hadde våge,t å si til de 
rettsregler: i 

I ø,verste tyske embetsmenn 

kan' Nlorge. 
at en regjering ikke 

Jeg sto altså foran valget 
utøve sine funksjoner 
utenfor landets grenser. 

Vi så at vårt land var re-
dusert til den mest ydmygen
de stilling det kunne komme 

om j e.g videre sklulle beskj ef 
tige meg med mitt lands 
skj ebne eller trekke meg til 
bake til min hj embygd, så 
langt de ville tilla te det, eller 
ta meg av andre oppgaver 
ute i verden, oppgaver SOlIll 

jeg visste at jeg uten van 
skelighet kunne få. 

J eg valgte å beskj eftige 
meg med mitt fedrelands 

bero på en selv overvurdering skjebne. 
eller ikke. Jeg mener iallfall 

'i" en erobret provins, og vi 
mente at vi var de eneste SOlIll 

kunne bidl:a til å løfte vårt 
land opp fra den stilling det 
således var bragt i. Det kan 

at det var 'Overensstemmen
de med de virkelige kj ens
gjerninger, og v!i fikk også 
dette bekreftet fra tyske kret
ser som Viar v.elvillig innstilt 
overfor Norge. 

Det er bare ett helte
mot: å se verden slik som 
den er - og holde aV den. 

Romain Rolland. 
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Ijeg skre.vet' en rekke forskjel-
lige utkast, og det er forbau

l1l.I •• -" 'sende at man ikke har kun
....... __ ... I net finne et eksemplar av 

De som står til rest med kontingent for 1956 bes sende 
denne snarest til Forbundets giro 150 28. Hurtig innbeta
ling hjelper oss med frammarsj~n. Og er hjelp til selv
hjelp. 

den virkelige Eluvopapakt, 
som til og med var trykt i 25 
eksemplarer - og der Norge 
var sikret en heIt fri stilling. 
(Nærmere omtalt i Folk og 
Land 14. 9. 55.) 

Under mitt besØk i Tysk
land talte jeg med Hitler om 
situasj onen. Han var meget 
elskverdig og velvillig inn
stillet overfor Norge. Han be
klaget på det sterkeste den 
vending sakene hadde tatt. 
Og meget !forbitret over ord
ningen med Administmsj ons
rådet ved Terboven, men sa 
at han ikke kunne forandre 
noe på det av pre.stisjehen
syn, noe som for en stormakt 
spiller en rolle som vi i de 
små nasj oner har vanskelig 
for å forstå. 

Forbundskassereren. 

Den videre utv'nding fra de 
kommissariske statsråder var Vi i NS som hadde direkte februar 
regj eringsakten, 1. 

kontakt med tYSkerne, holdt 1942, hvor vi oppnådde å få 
oss rake likeoverfor dem, en selvstendig regjering for 
mens de andre som regel var 

Norge. Det var en regjering 
tilbØyelig til å gjøre bet yde- utgått aven norsk statsakt. 
lig større konsesjoner over- En slik 'Ordning hadde lenge 
for de tyske krav. vært en oppgave for oss !Jå-

Det er ganske betegnende 
at Rikskommissaren så snart 
denne ordningen med de 
kommissariske statsråder var 
kommet på tale, Øyeblikkelig 
ylar ute med forSlag til en ny
ordning, sOim skulle redusere 
Norge til et tysk forvaltnings-

de ,av hensyn til samarbeidet 
mellom departementene og 
for å kunne hevde Norges 
stilling. - - Jeg mener det 
var et veldig skritt i retning 
av å gjenreise Norges selv
stendighet. Man kan betegne 
det som et brudd på Norges 

område. Terboven fikk meg statSforfatning, om man vil. 
Hitler nevnte at Terboven med ut på Skaugum, og sam

hadde et forslag om rik s- men med Rediess bombarder
råd. Han sa imidlertid til te han meg av alle krefter 
meg at han helst så at jeg for at ieg smIle gå med på 
skulle overta regjeringsmak- innfØreIse av tvsk forvaltning 
ten i Norge; så kom Terboven f. N'orge fr!a: 25. sept 1941. 
nedover med en rekke inn
vendinger. Han fortalte at der 
i Norge foresto en rekke svæ
re vanskeligheter utover hØ
sten, men at det ville bli ad.
skillig lysere utpå vårparten, 
og at det da lettere kunne bli 
tale om en regjeringsdannel
se. Jeg sa at jeg for min del 
trodde akkurat det motsat
te, at /vanskelighetene' ville 
bli større etter hvert som 
krigen fortsatte. Jeg var 
imidlertid villig til' å aksep
tere riksrådsordningen som 
foreslått; det er derfor ube
fØyet når det har vært hev
det at jeg motarbeidet riks
rådet og riksrådsordningen, 
og deri legge så sterke an
klager som det er gjort i til
talen. Det gj aldt mere andre 

Men det var i alle fall ikke 

mer,a brudd på statsforfat
ningen enn riksrådsforfa t
ruingen og de konsesjoner 
som forelå i den forbindelse. 
Det var en nødsforanstalt
ning, en overgangsordning. 
Hvorledes den videre utvik
ling sktulle bli, fikkl .fremti-

personer enn meg. 
Jeg vil i denne fQrbindelse 

ogSå nevne at HitlJr i mid
ten av juli fremsatte et freds-

Stom allerede antydet visste 
ieg hva tysk forvaltning ville 
bety ... at kanskie helt ned 
til ordførerne ville være ty-' den avgjøre. 

ske embetsmenn, tyske bvrå- I Jeg skal ikke her komme 
krater, sa: vil man Ikans~fe inn p'å noe av det som tan
forstIt hva dette med nol'isk gerer partipo~itikk ~ . ~ ~eg 
gemytt ville hia: skapt av uro Ønsker ik.ke å ve,kke mere an
og uroligheter i Norge med støt enn nØdvendig 1 denne 
etterfølgende massakrer og sak. Men vi har i~k,e sØkt å 
henrettelser. Man kan bare fremme noe såkalt nazistisk 
se p/tBelgia, Polen og Tsjek- styresett i Norge. Vi har på 
koslovakia, der lignende ord- beste måte sØikt å gjennom
ning har vært praktisert. fØre de foranstaltninger som 

Jeg har i alle fall den hele var til det gode for det nor
tid arbeidet alt hVla: jeg kun- ske folk overensstemmende 
ne mot innfØreIse av tysk med vårt program, som ikke 
miIitærdi,ktatur og tysk mm- var noe «na2iistisk» pl10gram 
tærforvaltning i Norge, jeg 1 den injurierende betydning 
mente det ville være en av dette ord brukes i Norge. Og 
de største ulykker ISom kun- jeg rsynes gjerne man kunne 
ne ramm.e vårt folk. Det ville unnla,te å burke det i. en til
bety hele vår norske admi- talebeslutning. Vi har inn
nistrrusjon satt ut rav funk- ført reformer som er gode i 
sjon. I stedet har vi, bevart og for seg og som før eller 
rip" 't"In,.C\l1.ro 'nA,.......;_.:"40_ ........ __ 

tørdag 9. Junt 1956 

-------~Ir--------------~ SOMDESER 
Den kjØlige intelligens er 

tidsmenneskets farligste 
fiende, fordi den legger 
hjertene på is. 

Lyse utsil{.ter! 
I slutten 'av denne måned be

finner sjefen for det amerikan
ske flyVåpen, general Twining, 
seg i Moskva som gjest ved den 
store flyparaden på det russiske 
flyVåpenets dag., Mens de russi
ske langdistansebombere brum
mer over hodet på ham i lyn
rappe formasjoner, og jetflYene 
forserer «lYdmuren» i en .øredø
vende himmelstorm, vil genera
len utvilsomt tenke 'litt På de 
uhyggelige uttalelær hans un
derordnede, sjefen for USA's 
strategiske luftstyrker, general 
Curtis Le May, for ikke lenge 
siedn kom med. Uttalelsene ble 
gitt til den komite Senatet har 
nedsatt for å Skaffe seg klarhet 
over det amerikanske flyVåpens 
og luftforsvars styrke i dag. Ge
neral Le May sa bl; a. at i 1959 
kan Sovjet-Unimren Ødelegge 
USA med et overraskelsesangrep. 
Han sa videre, at slik so~ fly
produksjonen ligger an 1 de to 
land i dag, vil Sovjet ha dob
belt så mange langtrekkende 
bombefly som .US'A. i samme år. 
Lignende foruroligende u,ttalel
ser er falt fra hØyt militært hold 
i Amerika, hvor det gjelder' de 
tjernstyrte W"osjektiler. Og' sje
fen !for luftforsvaret av det ame
rikanske kontinent, general ERrl 
Partridge, som Qie eksaminert 
av senatskomiteen samtidig med 
Le May, ga uttrykk for en sterk 
frykt for at Amerika vil komme 
til kort overfor de russiske bom
befly på gruIUl/ av mangel på 
modeme jet jagere. 

23. juni: Stortinget tar ferle. 

31. juli: Dahl~~ opp i Kri
stiansand. 

8. august: Avduking av Rallar
monumentet på Rjukal\. 

- Alkoholismen: krever flere 
menneskeliv i Pmnkrilte enn 
TBC. 

:...- Moskva får i 1957 Europas 
største luksushotell' 

Forøvrig er det vår 

Det er en skam at 

Folk og Land ikke har 

20000 abonnenter 
Karl Seflland 

B har rett særlig da i betraktning av at 1945-~ , ~t 
myndighetene arresterte' 28/750 personer, or e 
98000! Alle som ble tilsØlt og ruinert kan med! god 
samvittighet slutte opp om vår avis. 

Kokke 
Til sentralt beligg. garneri i Lier søkes en dyktig kokke for 

internathu.sholdning (ca. 15 stk.) Kun middagsmat. Egen hybel 
søknad med attestkOpier sendes 

OSMUND ESPEDAL, 
Lier. Tlf. Drammen 6144. 

Fin sjangse for den rette mann 
Gift agronom SØkes som forpakter tu lettdrevet gård i 

Aust-Agder. Tiltredelse snarest mulig. Husforholdene meget 
bra. Lett adkomst. 

Henv. til dette blads redaksjon. 

AlS HEIM 00 SAMFUNn Hjulganger og 
forrstillioøer 

leser De selv denne lille annonse
Andre vil gjøre det sanun,e. Aver
ter 1 Folk og Land. 

TØrr snekkerfu~ og vanlig 
hØvellast k~ leveres utover 

sommeren og hØsten. 

SVARVERUD 'BRUK 

Lundeby p. A. 

Mjøltvald Kafe 

Brau.dhu, Hadelud 

awfales 

Benytt 

HANDS~OMAl(E Bil 
Neulaerlgt. 15, Oslo 

Garantert fal .... e .... r 

Annelise Parow 

'1roBclluVm. 

GUle MaMP •. 5 - V. LU.e
lill .. lIIi.tåe - VctldamØ\4e 

Tanni.e Maame8n 

Hansteen •. 2 
Telef. 444333 

(JR 

leg tøer alle de kjeate HØyesterettsadvokat 

Hans Kiær Mordt: 
sveHsumerk-er som Ola.,., med ny eller gammel gummi. 

Det 
urettferdige 

• rettsopPlJør 
En kritisTø. orientering om
kring lovverket pd rettslig 

grunnlag. 

164 sider. Pris :lb. kr. 20.
hOll bokhandlerne. 

Rogaland 
«Den Norska Råtts-

t Lon&ines CeriIDa, Cyma. Bredder 1,20 - 1,35 - 1,50 m r. ~ 

H. SNAPRUD & Co. 

Kongsb e rg. 

Maskiner - redskaper . 

Tlf. 885 - 248. 

Trondheim 
Madsens Bladforretning 
er tUnyttet øvre Bakk
landet nr. 60, like ved 
GlamJ:e> Bybro. Anbefalæ 
kj Øpere av Folk og Land. 
Hven uke nytt nfummer. 
Tidligere nr. has på 1a
Q'~1'. 

I'issot, Revue, Aatima or 
AlIspori. 

Dette el' eD tllUtsak. 

De bUr Ikke sk.uffet liver

ken OVel' pris eller kTaUtet. 

R. n· · U.l ess 'tTf,1 
URMA.KER 

DBAMlM1!IN 

TelelOR 2187. 

TønJ ... 

MARTIN IEI ••• AA8 
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foreslått; det er derfor ube
fØyet når det har vært hev
det at jeg motarbeidet riks
rådet og riksrådsordningen, 
og deri legge så sterke an
klager som det er gjort i. til
talen. Det gjaldt mere andre 

tid arbeidet alt hVia jeg kun
ne mot innfØreIse av tysk 
m'ilitærdiktatur og tysk mili
tærforvaltning i Norge, jeg 
mente det ville være en av 
de største ulykker som kun

var til det gOde ror det nor- stiansand. 
ske folk overensstemmende 

8. august: Avduking av Rallar-
med vårt program, som ikke monumentet på Rjukan. 
var noe «namstisk» pl10gram 
i den injurierende betydning 
dette ord brukes i Norge. Og 

- Alkoholismen krever flere 
menneskeliv i Frankrike enn 
TBC. 

jeg Isynes gjerne man kunne ~ Mos'kva får' l' 9'5"7 Euro'pas 

En ICrttls/d. ortenterzng om
kring lovverket på rettslig 

grunnlag. 

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

ne ramme vårt folk. Det ville ~ 
personer enn meg. unnlate å burke det i en tiI- største luksushotell .. bety hele vår norske admi- Rogaland Jeg '1' d f b' talebeslutning. Vi har inn-VIlenne or mdelse nistrrusjon satt ut a:v funk-
ogSå t H 'tl" d ført reformer som er gode i F . 

nevne a l er 1 ml- sjon. I stedet har vi bevart orøvrlg er det vår 
t . l' f t og for seg og som før eller «Den Norska Rlitts

uppgorelsem en av ]U 1 remsa te et freds- den norske administrasjon 
tilbud til England. intakt. Jeg tror ikke at de senere viI tviinge seg frem li 

Jeg var selv til stede og 
hØrte på det. Jeg må imid
lertid innrØmme at det var 
fremsatt 1 slike former at 
det ikke var lett å akseptere 
det flOr England. Det er imId
lertid et faktum at Hitler 
sommeren 1940 fremsatte et 
fredstilbud til Storbritannia 
etter at der allerede var 
kommet en ordning med 
Frankrike. 

som ,sa: . heller pr,otektorat, 
heller tysk l militærf'orvalt

modene utvikling. At vi ikke 
har hatt tiden for oss til å 
gj ennomføre dem i fullt om-

ning enn Nasjonal Samling, 
har vært klar over hVa det fang, at vi var opptatt med 
ville bety. krigens (umiddelbare kra;v, 

At man kan bebreide en det er en annen sak. Når 
nordmann at han under sli- man ser at de forente par
ke forhold går inn :f)or en tier nå opptar vår vesentlig
ordning med de kommissari- ligste progrrumpost «Rett og 
ske istatsråder i stedet for pLikt til arbeide for enhver», 
det annet alternativ tysk så er det en direkte adop

militærforvaltning, er for 
meg komplett luforståelig. 

sj on, en direkte opptagelse I 
av hovedposten hos NS, slOm 
hvis den skal gj ennomfØres i 
sitt fulle omfang, nettopp 
medfØrer et system som det 
vi er gått inn] for ... 

mening 
at Arbeidstjenesten bØr gjen
opprettes. Vil gi vår ungdom 

«Utdrag» av samme 

«Dette har hendt», 
Olga Bjoner 

kr. 30 

kr. 2 

kr. 10 

styrke og auke aktelsen for For øvrig bøker av enhver 
maten på bordet. art. Portofri forsendelse. 

Jo mindre du venter' deg 
av livet, desto mindre vil 
det gi deg 

Stille enslig dame 
sØker hybelleilighet - by el-

P. THJØMØE. 

Boks 122. stavanger. 

Telef. 21133. Postgiro 640 42. 

For-korn kjøpes 
Oppgi kvantum og pris til 

Hans Lie, Fall st. 

ler land på Østlandet. Helst ---=----------: 
Riksrådsforhandlingene 

strandet altså på et person
spØrsmål, og det var Terbo
ven som da !avbrØt forhand
lingene og henvendte seg til 
Nasj onal Samlfrn~ vedrØren
de de kommissariske statsrå
der. 

Man kunne akseptere en 
sli,k ting SOml Administra
sj onsrådet eller en slik ting 
som Riksrådet, men et slikt 
framstøt i nasj!Onal retning 
som de kommissariske stats
råder settes opp SOm en til
talepost! Da forstår man 

hos gårdbruker. ? 
At det i vår bevegelse ,kom Billett mrk. «Nu eller se- . 

nere». 

Fbr oss som kjente til de 
som har arbeidet bak kulis
sene, var det et skritt frem
over 1 den no~ske selvsten
dighetskamp like overfor 
Tyskland. Det var heller ik,ke 
slik at de kommissariske 
statsråder var absolutt fØye
l\ige redskaper overfor de 
tyske krav ... de minsket de 
krav tyskerne fremsatte og 
jeg vil uten overdrivelse på
stå ra,t det er veldige be[Øp 
de har spart det norske folk 
tior. Jeg kan også si uten for
kleinelse for de andre, at de 
som i k ketilhØrte NiS alltid 

• var b Ø y e l i g e reI r y g
gen enn de som tilhØrte 
Nasj onal Samling. 

inn mange uheldige elemen-
ter, det er sikkert, men ikke 
flere enn det kommer inn i 

sannelig ikke stort av den andre partier. Når man vil 
kamp som er fØrt mot det redusere vårt parti til ,en 
tyske overherredØmme i ubetydeLighet er det heller 
Norge. ikke overensstemmende med 

* virkeligheten. Vi hadde 45-
Med hensyn til det german- 50 000 innksrevne medlem

ske samarbeide var min opp- mer... vi hadde meget nØye 
fatning den, at samarbeidet rede på hvordan stemningen 
mellom de germanSke folk lå an i dette landet. Vi hadde 
innen Kontinental-Ejuropa hele folket kartlagt, de lSom 
skulle Skje på lignende måte tilhørte NS, de som var sym-

---------------------
Kledespressen 

Drammen 
RenSl1lng, pressing, 
vask. 
GUNNAR OLAUSSEN 

Tell. 1629 
I 

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

Georg Stray 
Autorisert eiendomsmegler. 

som samarbeidet har vært patiserende, de som var nøy- t Omse ning av bYl- og landeiendommer. Kapitalanbrin-
mellom de skandinaviske trale, de som var våre mot-
f Ik den eg'e'ntl1'ge t d d . Økt ågeIse. - Representant for forsikringsselskapet VESTA. As-o, men s an ere, e som V1 ns e' 
sta t l i geo r d n ing skul- ha inn li vår bevegelse... suranser tegnes over hele landet. Kontoradresse: Skipper-
le være en kontinental-euro- Hvordan situasjonen lå an gaten 47. Telefoner 3334 - 2222. - Kristiansand S. 
peisk ordning, overensstem
mende med det jeg så man
ge ganger har fremhevet, et 
Europas Forente- Stater flOr

visste vi meget godt, meget 
bedre enn våre motstandere 
har rede på og anelse om. BILER 

.------------. bundet med det britiske ver-
Personbiler - varebiler - lastebiler 

spesialbiler og busser 
Ekteskapet: et samfunn 

bestående aVl em hersker 

en herskerinne og to sla

ver. tilsammen alt i alt to. 

Ambrose Bierce. 

dens rike li en fredelig ord-
ning. 

Om det meget omtalte me
morandum som jeg i sin tid 
skrev i fortvilelsen over at 
de holdt på å innføre tysk 
mtlitærdiktatur 1 Norge, har 

De små. ledd i vanens 
lenke er som regel for ube
tydelige Itil å merkes -
inntil de er blitt for sterke 
til å brytes. 

Samuel Johnson. 

.~-------------------

Mot og uten kjøpetillatelse 

SVERRE TIDEMAND RUUD 

Gjøvik Tlf. 71747 

Trondheim R. Gjessing 
URMAKER 

DRAMiMl!IN 

TelefOll 2W1. 

Madsens Bladforretning 
er tilflyttet Øvre Bakk
landet nr. 60, like ved 
Gamle Bybro. Anbefales 
kjøpere av Folk og Land. 
Hven uke nytt nlUIll1JIler. 
Tidligere nr. has på la-
ger. 

INGRID RISTAN.I 

Tallnlæp 

MARTIN KJBIliDAAS 

Hansteenqt. 2 
Tlf. 44 'l5 5'4 

Den norska 
rattsu ppgørelsen 

(de svenske vitenskapsmenns hovedutredning om 
etterkrigsoppgjøret i Norge) 

er nå å få kjØpt i Forbundets sekretariat. Kierschows 

gate 5. Oslo. Pris kr. 30.00 pr. ekspIr. Boken kan også 

fåes tilsendt mot innsendelse av kr. 30.00 (+ kr. 0.60 

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

hetsfullt unngå postoppkravs-bestillinger. Under de 

rådende forhold medfØrer dette et betydelig ekstra

arbeid for ekspedlsj onen. 

Professor Sundbergs utdrag av hovedutredningen _ 

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

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

seg fortrinlig til spredning til kretser der kunnskap 

trenges. Send inn et beløp samt navnelister. så be

sørger vår ekspedisjon forsendelsen uten angivelse 

av rekvirentens navn. Prisen inkluderer i dette til
felle også portoen. 

nerk! 
, 

Prisen på Forbun.dt t~ særdeles leseverdige .1r..-osjyre «(§ 
104», som for Øvrig er nevnt i den svenske utredning. 
er nå nedsatt Hl kr. 1.- pr. ekspir. (4- kr. 0.25 til 
porto). Send Deres bestilling _ helst på flere eks.

emplarer, slik at De kan gjøre også andre delaktige j 

denne avsløring 2,V det Økonomiske oppgjør _ til For
bundet. postboks 3214. Oslo (postgiro 15028). 

For å lette ekspedisjonen ber vi om at man gOdhets
fullt skriver tyd,eltige navn og· nøyaktige postadres
ser. Etter at hovedutredningen er kommet fra Sve
rige, ekspederes nå tidl. innsendte bestillinger i tur 
og orden. 

I~--------------------~ 
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Bladet koster 
10.· kroner pr. år FOLK OG 

t· Ø,i 

- bare ved å se den, Til ori
entering for våre lesere gjen
gir vi hva Todal ikke hadde 
mannemot til å offentlig-

3. dag. Th'sdag: Froko~t på hotellet, Deltagerne sam- gjøre: 
les til formiddagssightseeing kl. 10.00 utenfor hotellet, Lo- Herr redaktØr Per TOdal, 

Langfeldt -
Forts, fra side 1 

Vår adresse er: 

Kierschowsgt. 5, Oslo 

:: 

Innbydelsen fil Moskva 
F'orts, fra side 1 best, Vi kunne innby både 
slik undertrykker a,v den frie Franco og Bulganin, 
folkevilje? Det ville også være kon se-

på ei 200 år gamal soge. Skode
spelar Bjarne Andersen sette 
dette spelet opp, og Edith Roger 
frå Den Norske Ballett hadde 
koreografien til dansen. Andre 
folkedansarer er med. 

Det er desse to hendingane 
kalkjent ~lide, medfØlger på turen, som foregår i vår egen 
buss, På turen passeres Hauptblahnhof, Kunsthalle (bil-

Namsos, 
Ved hj ecrnkomst frru reise 

er jeg blitt oppmerksom på 
Deres leder i «NordtrØnde-

sjelsevner og ble sluppet ut 
av huset med de tre låste Når derimot vår regjering kvent, om vi sa som så, at vi som serskilt gjer at denne artik-

- ffOr å gi dem deres rette vil ikke ha noe å gjøre med kelen om Geirr Tveitt vert skri-
dØrene, var han bare, gele, ven, For dei syner kor nyska-

ledgalleriet), Aussen-Alster og Binnen-Alster, Lombardsbrii
ehe, Botanisk hage (avstigning), Musikhalle, Justispaleet 

og usminkede navn - reiser noen ,a,v de kommunistiske el-
sier han selv, - hans sjels- I pande han er, og kor godt han 

der seg ikke en stemme til ler fascistiske land - vi viI evner var blitt varig svek- samlar hardingen og verdsbor-
Bismarckmonumentet og LandJungsbriicke, Fra Elbentunel- ren og Namdalen» nr. 65, Be- protest, De skal komme som hverken 10mgås dem i utide garen. Det ville ikkje vera nok å ket nettopp ved oppholdet på 
len, som besøkes, kjører vi vidAre langs havnen til city med viss eller ubevisst gir De det norske folks gjester, de eller innby deres overhoder kalla han harding og europear, Psykiatrisk Klin~kk, Hlan 
hovedforretningene, Børsen og Rådhuset, hvor turen avslut- Deres lelsekrets et fullstendig skal ganske sikkert hyldes i som våre gjester for å bli for han femner vidare, 

slepte seg «hjem» til gamle- I f' h d å F t 
tes med beSØk, En tidligere «a.ttmksjom --- ruinområdene uriktig bilde av hva der 1 hjemmet i Landvik og ruget taler og ved offentlige til- hyldet her hos oss, Den rus- spelk~:e;::ne ~n ;e~g:. Då v~r~ 
- faller bort, da det faktJisk ikke er flere ruiner igjen. Et- dag foreligger, over hevn i;seks måneder, stelIinger, og der skal ut- siske ambassade har allerede dei 15 fjellsteva hans frå Hard-
ter besøket i Rådhuset fortsetter vi til Hamburgs største Vårt forbund har anmodet veksles gjenSidige forsikrin- sikkert mer enn tre· ganger anger framførde av Harmonien, Akkurat som sagaens store 

«Institutet for Offentlig och manndrapel'eog mordbren- ger om dyp aktelse, og utta- så mange folk her.i landet og konserten vekte stor åtgaum 
vi InternationeU Rått» om å les håp om nærmere samar- som det trengs til å utføre både heime og ute, han vart 

nere! 
, tt 't lr. l' beide og inderlig forståelse. de "'a;glige, nød.vendige f0r- kringkasta i mange land, 

varemagasin, AlsterhJaus, som besøkes. 
Ettel1Illiddagen til; fri diSposisjon. Om kvelden møtes 

avgI en re SVI enSNae Ig ex- Men så slapp ulven sin hevn UJ 

4,dag, Onsdag: Frokost på hotellet, Avreise kl. lo, pertis på fri og ubunden ba- lØs! _ Den på sine sjelsev- Hva skal denne humbug retninger. La oss altså hver- ei :::t~~!~:l~::=t!. ~= :~ 
sls om det norske etterkrigs- 'kk d Id' tjene til? Enhver som har det ken innby Franco eller Bul- gamle"'arane var ha.rde hausa.r, 

til feIlesmiddag på hoteHet. 

til Hagenbecks dyrehage, sou er Nord-Europas stØrste og , ner varIg sve e e o mg, ru 

'd' H' . . . oppgJørs folkerettslige og Nobelprl's-dl'kteren so,m lO SOltt ringeste kjennskap til forhol- gianin! og dei var dugande spelemenn, 
mest allsl 1ge, er fmnes e ttt<:ilI av Jordens VIlle dyr, som t ff " , . . .. " s ra, erettsl1ge ISlder og I dene i de to land, vet at det Men det norskø standpunkt Toneskalden Harald Sæverud er 
lever så naturlIg som mullg Isme oppnnnellge omgivelser, d tt "syndig lange liv ikke hadde . e e Øyemed stIllet tllgjen- spanske styre er et snehvitt å lefle med Moskva samtidig og i ætt med Geirr Tveitt. Far 
Hele anlegget er flettet inn i et parkanlegg, ~vor det fmnes gelig' materiale til rådighet. vært oppe til annen eksamen larm i forhold til den svarte til Tveitt var den kjende folke-
restauranter, for~- Jyelsesanlegg, konsertpaviljonger o. lign" S enn folkeskolen~ avgangs- som man sparker bakut mot hØgskulestyraren Lars Tveit, og 

. . , ammen med denne hen- ø o 1870 • russiske bukko Hvor Franco Madrid har ingen rimelig mo·ra Johanna e'r fra" H,erastvel't 
et sted hvor Illlan VIrkelIg kan sIrappe av og nyte de herlige d l bl d pr ve I -arene og den fi-

, l ven ese e en a resse un- • d I holder hundre politiske mot- forklaring enten ut fra prak- i Jondal, og er syster til kompo-omgive Fer. re mane er ange stilskriv-
dertegnet av bortimot 100 stande re under lås og lukke, tiske eller ideelle synspunk- nisten Herastveit. Geirr er den 

Reste. av dagen tilbringer vi på dette sted, eller etter f tå d dm l ningen for \ realskoEelærer 
, ramsen e nor enn, - Langfeldt _ skrev det mer- holder Bulgianin og Krusjts- ter. Det er i virkeligheten ba- eldste og tok over odelsgarden på 

eget ønske, Om aftenen samles vi til middag på hotellet. d 'b l lI':! t t J' ov hundre tusener. Hvor der t t t L O å d t Tveit, Dt;)r har han bygt seg nytt 
Ett 'dd t t'l t t'll' k eln '.an~ ... , iS or ngsmenn kell'gste oldl'ngverk l' verdens- re e u slag av a .' p e· h ' , , It er ml ag arrangeres en rur I u s I mgen og par an- - dt I' t't t t I us, el samemmg av .gama og - oversen ns I U e , n- i Spania er pressesensur, er te punkt dominerer utenriks-
legget «Pflanzen und Bluhmen», en storslagsn utstilling av d' å litteraturen,sannsynligviS nytt, som ein sjeldan ser maken 

gen ,av Isse var p noen 180m der i Sovjet kommunistisk politik.ken, Franco har knust t'l Huset li el·t stykke frå 
p1anter og blomster fra alle himmelstrøk, Også her er det h 1st "t' l' t det ypperste i norsk prosa l. gg e ma e Imp Iser i opp- ensretting med systematisk de røde fagforeningers makt, gamletunet, i «BjØdnabrakjane», 
hele knyttet sammen til et vakkert parkanlegg med kon- 'ø t ål siden sagatiden. Han. lenket gJ re, Adressen var \ s y- f . «hjernevask» og åndelig ter- mens Bulganin og Krusjtsov i eller «BjØdnabrakjebakkane». 
sertpaleer, restauranter, damanlegg og lign" hvor vi kan de.n.de', pro essor Langfeldt - alias Der er moderne rom med store ror, Mens Sp'ania bygger på n a v n e t hylder «folkevil-
tilbringe noen uforglemmeligeaftentimer. Kvelden avslut- D tid .. , k morbror hans, Lars Oftedal glas og mylkije sol, og flygel, og 

«e er nnen ev inors e kirke og tradisjon, baserer J'em. I realiteten har selvsagt 
tes ved mørkets frambrudd med en enestående vannorgel- f Ik t tb dt Øk' t og andre inkarnasjoner av herleg utSyn over den blåe Hard-

O e ru. re ns e oma russerne sitt styre på den folket ennå meget mindre å f' d o d mm' dre 
konsert, et spill i farger, vann og musikk, som deltagerne d" ' h t tt l l barnehatets skapende fanta- anger Jor en. g er er 

e'-l mn en es en u a e se marxistiske fornektelse av re- si i Russland enn i Spania, rom med gamle kjerald og ut-
neppe har sett maken til. Da parken ikke ligger langt fra fra rettsilærde i et under kri- si - til sin egen udØdelighet, ligionen og alle Vestens ned- Det er å håpe når nå en- søkt husbunad. Ny tida møtest 
Hamburgs Fornøyelseskvarter, er det anledning til, for dem gen nøytralt land' om det Og der vil professor Lang- arvede kulturverdier. gang innbydelsen er sendt, at med gamletida her, Men når 
som måtte ønske det, å finne fortsatt runderholdning der, k tt k' ' . -< feldt til evig tid være dømt Tveitt lagar musikk, vil han helst 

nors e e er ngsoppgJYJrs til å nevnes i samme ånde- Spania tm.ter intet !Siom helst det norske folk vil vise sam- gå attende til den rike gamletida, 
5, dag. Torsdag: Frokost på hotellet. Formiddagen be- folkerettslige og strafferetts"- drett som Knut Hamsun, _ land i verden, aller minst me kjØlige indifferens som og i så måte har han intuitivt 

nyttes til rundtur på havnen med båt. Her får vi se Ham- l!ige sider. Vi vet ,at der viI men bare av denne eneste vårt eget, lOg vi har gaanle innbyr de russiske tyranner levt seg inn i dei merkelege læte 
burgs gigantiske havneanlegg, og får fØle dette eg,enartede bli reist en henvendeise til grunn,» ubrutte handelsforbindelser britene, Og det er videre å som naturen kunne by på i stein-
strøk nærmere på pulsen, Resten av dagen står til delta- det ærede Institut om å avgi med, den iberiske halVØY som håpe at Det norske arbeider- alderen og enda mykje lenger Hertil bemerker red. Fanebust attende. 
gernes egen disposisjon til innkjØP eller til besØ,k av steder en sådan l rettisvitenSkapelig i sin avis: ha,r ikke liten betydning for parti, likesom det britiske, vil Berre namna på musikkverka 
den enkelte vil bese litt nærmere. Deltagerne samles til mid- expertis på fri og ubunden Det er il~~e til å lite på at han begge parter, For å sikre oss vite å fremsette krav på IØs- hans fortel om noko rotnorsk og 
dag på hotellet om aftenen, basis, og at det vil bli kon- har truffet det riktige, når han mot russiske overgrep har vi lateiSe av partifeller og an-

trollert på betryggende må- slår fast at oldingens mesterverk derimot måtte,t oppgi vår dre ikke-kommunister, eller 

6., 7, og 8, dag, fredag, lørdag og søndag, tar vi på hjem te, at Institutet får ;seg fore- var et resultat av hat og hevn. ø t al't t d d 

tur illled opphold i KØbenhavn m, m. Nærmere om dette i lagt alt det materiale som 
neste nummer, Beregningen er, som leserne vil se, meget bØl( ligge til grunn Dor en 

lså fall er det visst første gan- n y r I e og inngå en for vil våge å ta opp e an re 
gen hat og hevn har skapt lØdig oss ellers fjerntliggende mili- aktuelle spØrsmål som måtte 
kunst, som menneskene kan gle- tær allianse med NISA og an- melde seg når besøket finner 

opphaveleg. Der er konsertety
den Eolsharpa, Prillar for orke
ster, ballettane Baldurs draumar 
og Birgingu, operaen Dragare
dokko, Stevleik, Vest-Sud-Aust
Nord, Himmelsk Neddemål, Hå-

..... 1~.,. nn '>01'< lr_~~~_ "" ___ _ .I!L ___ L • .. iL ___ , ..... _ selvstpnrli!! hArloimmpl~p '"(Ti 
-' _____ ... .,._~_.L ___ _ 
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Fra Natndalen 

vise sin «uskyldighet». 

I sitt innlegg 'skriver Hals Gm 
ulovlig arrestasjon i 1945, men 
han hopper ganske lettvint over 
arrestasjonene og henrettelsene i 
årene 1940-45. Vi har vanske
lig for å tro at Hals i de fem 
krigsårene gjennom avisene eller 
på annen måte protesterte mot 

Hvor barnslig er ikke den 

som forundrer se.g over 

noe som skjer her i verden. 

verden. 

Mare A Aurel. 

---------------------

tingsmen~ måtte, ette,r poli
tisk press, trekke sine navn 
tilbake under Ramndals in
terpellasj on i Stortinget, men 

stasjoner i fredstid, mens De 
øyensynlig mener at det er 
riktig å straffe NS-medlem
mene for de arrestlasj oner og 
henrettelser som tyskerne 
foretok under verdenskrigen .. 

Like så litt som jeg under 
okkupalSj onsårene protester-

mars d. å., så finner De der 
redaktør Diesens leder såly
dende: 

«Skylden for at Norge ble 
et utenrikspolitisk vakuum i 

~ 

1940 '\nar ikke Quislings eller 
hans ministres. Historiens 
dom vil få andre navn på 
sin tiltaleliste når det gj el
dea:- den saken. Der var en 

med den iberiske halVØY som 
har ikke liten betydning for 
begge pa,rter. For å sikre oss 
mot russiske overgrep har vi 
derimot måttet oppgi vår 
nøytralitet og inngå en for 

Wilhelm Hals. 

Det er ikke det du lærer 
som får deg til å forstå li
vet, - det er livet som 
får deg til å forstå det du 

lærer. 
Henri Troyat. 

håpe at Det norske :arbeider- alderen og enda mykje lenger 
attende. parti, likesom det britiske, vil 

Berre namna på musikkverka 
vite å fremsette krav på løs- hans fortel om noko rotnorsk og 
lateIse a,v partifeller og an- opphaveleg. Der er konsertety
dre ikke-kommunister, eller den Eolsharpa, Prillar for orke
vil Våge å ta opp de andre ster, ballettane Baldurs draumar 
aktuelle spØrsmål som måtte og Birgingu, operaen Dragare
melde seg når besØket finner dokko, Stevleik, Vest-Sud-Aust-

Nord, Himmelsk Neddemål, Hå
sted, - uansett om dette komarmål for kor og orkester, 
måtte støte de to diktatorer Skilpaddesesongen for song og 

på mansj ettene. 
Hva vi ikke må oppleve i 

landet er en folkehyldest i re-

skapt til dessar. Harmonien før
de verket fram, kJa,pellmeister Carl 
Garaguly var dirigent og spele-
mannen Magne Manheim solist. 
Det var eit storhende i norsk 
musikk. 

Dessutan har Tveitt til Fest
spillene denne gongen skrive 
dansespelet «Husguden». Der har 
han båda laga musikken og lagt 
til rettes hendingsgangen og 
dansen. Hendingane er bygde 

orkester, Dag og Natt for song 
og orkester, Hundrad folketonar 
frå Hardanger, og no Harding
felekonserten. På tySk! har han 
gjeve ut eit stort teoretisk verk: 
Tonalitåtlstheorie des Parallellen 
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