
Oliver Møystad fra lternes i 
Elverum gikk uventet bort 
28. juni, bare 64 år gammel. 

Han var med i Nasj onal 
Sam1in~ fra starten, han 
hadde fulgt med i Martin 
Syltens «Nasj onalt 'I1idsskrift» 
og studert tidsånden både 
hjemme !og,ute, og var en 
god læremester for oss yngre. 

MØystad studerte til inge
niØr i Tyskland under forri
ge verdemkrig, lOg gikk et 
år på krigsskolen. I tredve
årene overtok han fedrene
gården MØystad, og i kamp
/trene ble stedet og mannen 
et samlingspunkt for de 
våkne. 

Han var ingen karrierej e
ger, heller :ingen stor taler, 
men ved sitt lune og beha~ 
gelige vesen og sin sosila~e 

innsikt fikk han folk med. 
Det sk~~des vel ikke minst 
ham at NiS vant 300 stem
mer i det røde fylke ved val
get i 1938, mem de fleste 
andre gikk tilbake. 

MØystad var med i kampen 
ved Midtskogen i ·april 1940 
som kaptein, men unngikk 
ikke å bli [arrestert da de som 
Ødela forsvaret begynte å 

. rope: «stopp tyven!» 
Under okkupasj onen var 

han mest interessert i hir
den og var en tid general i 
sikkerhetspolitiet. Men han 
likte seg ikke :1 Oslo og rØk 
uklar med. overlegne tyske
:r:e og fikk reise hj em. 

MØystad hadde såvisst ikke 
torturert noen, men han var 
en personlighet, derfor fikk 
han sitte i mange år i fan
genskap for å bli en god de-

OG 
Nr. 26 • 5. årg. Lørdag 14. Juli 1956 løssalg 50 øre 

------------:-, til å iaktta hans diplomati

OIiver Møystad ske evner ved forhandlings
bordet, MillS utpregede rett
ferdighetssans og hans vilj e 
til å hje'lpe der det trengtes. 

Det urettferdic;e 
rettsoppc;jør 

in memoriam 

Hans dØd vil bli mottatt med 
Under overskriften «Forvlir- ne» (Radi~alt Forlag, Oslo, 

ring» har advokat Knut BLom 1946). 
nomiske landssvikeTne, p'ro

fitØrene. Men der er en for
skjell. Nål.' det gjelder profi
tørene stå,r man overfor det 
paJ:laidoks at des t ø l' ste 
er de ,u syn 11 g st e. 

pend,ragere, de tok han, opp 
og bar dem frem på sin bre
de rygg, som fylkesfØrer, som 
taler, som ,skribent og som 
utrettelig vokter av de ver
dieT som han rent dnstink-

dyp sorg, ikke minst i iutlan
det, hvor hans mange venner 
fulgte hans skj ebne med stor 

anmeldt advokat Kiær Mordts «Alle dem e s t syn l i g e» 

sympati. 
Banksj ef Sandberg 

fØdt 3. !alugust 1897 i 
var 

New 
York. Etter merkantil ut

tivt fØlte var det vesentlige 
dannelse arbeidet han i for

både i norskdom. og, i ger 
- skjellige banker i ,inn- og ut

mansE samkjenSle ut over 
land. Fra 1917-18 var han 

alle landegrenser. 
Og slik ble han 

sj ef for Østerdalens Privat
da etter 

bank, Renal, kontorsjef i NDr
hvert noe av et begre'J1, ikke 

ges Bank 1918--19, nestfor
bare i sitt eget fylke, men fra 

bok! «Det urettferdige retts
oppgjØr». Hr. Blom skriver: 
Lenger ute får vi hØre at 
«Når Regj eringen gikk til ar
restasjon av henved 30000 
mennesker, viPe 'uvegerlig 
landets befolkning få noe an
net å tenke på enn førkrigs
forhold. Sagt med andre ord: 
Landssvikoppgjøret er satt i 
gang fIOl' å unngå kritikk av 
regj eringen ~gaardsvolds 

]andsende til landisende. Han 
mann i Norges Banks direk-

politikk før krigen. Videre 
sj on 1919-20 og fra 1920-45 

ble alles «OIive,r»,denl trau- at Regjeringen trengte syn-
adm direktør i Christiania 

ste Østerdalsbonde med . debukker bl. a. fDr næ/rings-
Bank- og Kreditkasse. Han 

tyngde og alvor i liv og gjer- livets samarbeide med tys--
satt i flere år SDm direk-

ning, den enkleste blant de kerne og fDrdi tyskerarbei-
sjonsmedlem li NDrsk Skibs-

enkle, den sterkeste blant de derne var beskyttet av Dands 
sterke, men 'også den munt- hypDtekbank, i Det gjens,idi- organisasjonen. Ja slik kan 

ge nDrske Uvsfors.selskap 
reste blant de muntre. Og man altså skrive. Men at 

GIitne, medlem av 50 manns 
gj ennom alle tiIs~~kke]se,r 
var han og ble han den selv- utvalget, Drdfiører fDr repr.

tantskapet Standard Electric 

man kan skrive det med krav 
på /t bU tatt .. alvorlig ligger 
utenfor min forstand.» skrevne hØvding, en sann 

gentleman og den gode og 
trofruste venn. 

Også denne nidkjære nord
mann:, som hele sitt liv kjem
pet Ifor det virkeUge Norge 
som skjuler seg bak all hum
bugen og all fornedrelsen, 
måtte gå den tunge gang 
gj ennom del1J s'kakl:-kj ørte 
demokratis fengselsporter i 
hine vanviddets dager. I åre
vis led denne Slkogens sØnn 
ondt bak murene og fikk der 
en knekk som han aldri 
overvandt. 

Vi står fattige tilbake ved 
OUver Møvstads bortlranlr. 

A/iS srumt fDrmann for Den 
norske Bankforening. Med 
banksj ef Slandberg I har fi
nansvesenet mistet en av si
ne aller dyktigste menn og 
Norge et kultivert og fint 
mennelSike Dg en v:arm fedre
landsvenn. 

S. ISchlytter-Henrichsen. 

Dette at «Den nye tid» var 
ute etter syndebukker for 
næringslivets samarbeide 
med . tyrskerne er sannelig 

ingen oppfinnelse av advokat 

Klær Mordt, det er gammelt 

nytt. Forfatteren lfelge Krog 

skriver i sin bok «6te kolon-

Justisminister Gundarsen 
som foredragsholder 

forbryterne rammes hårdt: 
Quislings nestkommande
rende og offentlige meda,r
beidere, NS'-ministre, NS
dommere, tyskernes mest ak
tive håndlangere og de gro
veste norske eller tys,ke tor·· 

Også her el' sammenhen -
gen enkel: 

De små eller middelsstore 
profitØrene - brakkebaro-

turister og angivere. nene, grosserere, entreprenØ-
Det er i sin orden. Men rer - de måtte nødvendig-

elIers -? vis opptre på markedet og 
Helt fra fØrst av fikk man vise seg offentlig, de ble fullt 

en beklemmende fØlelse av synlige. "\itn .de største pro
at de små tyver ble hengt, fitørene, storbedriftenes st y
mens de store gikk fri. Det remedlemmer og ledere, opp
er ingen tilfeldighet 'at dette tråldte ikke i p'ersonIig1 på 
ordtaket stadig hypp'igere markedet. De satt i skjul, 

, innerst i de stDre etater og 
har vendt tilb·ake l· den of 

I - omfattende administrasjo-
fentlige debatt: den beklem- ner, dekiket aven stJab' av 
mende følelsen er etterhån,.. funksjDnærer, fornnummet 
den blitt en beskjemmende bak et mektig byrakratisk 
visshet, som. stadfestes av apparat av kontorer, avde
altfor mange skandalØse lingeT og filialer, til pulveri
kj ensgj erninger. 

Myndighetene har d.et tra
velt med å jage opp alskens 
landssvikersk små~ilt, un.
derordnede funkisj onærer, 
sjåfØrer, t~le1iondamer, som i 
fjerde, femte eller tiende 
ledd var mektige folks umyn
dige, hj elpelØse eller forvir
rede redskaper. De dømmes 
til kraftige fengselsstraffer, 
men deres fristere, forledere 
skjermeJSI av .fine forbindel
ser foran· og bak, til høyre og 
til venstre, og som ofte går 
fritt omkring med fjær i 
h!a,tten. Forlorne fjær, st jål-

sering av ethvert ansvar --

-----~- Jl'oru. ,ide 4 

ENIG! 
Jeg vil søren meg heller 

ikke råde noen til å stå foran, 
bi-ølte oberst Kongstanke forle-
den, da forsvarsministeren forle
den oppfordret befolkningen til 
å stå bak forsvaret. 

(Politiken.) 

Den som ikke har fun-
net fram til bøkenes ver-
den, er i virkeligheten 
ikke våknet av den søvn 
han levde i fØr jhan ble 
fØdt - ja, han er sim-

KARKAMAL 
Uglad træl Kark 
sprang ved jarlens side 
over myr og mark. 
Jarlen skal få angre 
tungt med sorg og kvide 
at han ikke drepte 
trellen sin i tide!, 

Olaf lå ved fjorden, 
veidet jarlesønner, 
eærpil sendte bØnder. 
Trell grov hull i jorden. 

Jarl var uten glede, 
Kark var kold i bringen, 
da de lå der nede 
under grisebingen. 

Jarlen nØdig rønurier. 
Trell har onde drØmmer. 

Hvergang søvnig jarl 
viser trell nakken, 
griper hurtig hånd 
dypt i trellestakken. 
Hånd firmer kniv. 
Kniv tar liv. 

Jarlens tid var over, 
Håkon måtte falle. 
Resten kjenner alle: 
Der hvor jarl sover, 
handler trell tappert, 
trellen meget vover! 
At først neste morgen 
Olaf drepte trellen, 
trellen ille lønner, 
avler Karkesønner, 
alt den samme kvelden 
OVer Olafs land, 
tett lsom lØvetann. 
Trellens store bleike 
svarte avImm vokser 
opp så seigt som kveike. 

Olaf skal få angre 
tungt med sorg og kvide 
at han ikke drepte 
trellen sin i tide! 

Hvergang mann av byrd 
viser trell nakken, 
griper hurtig hånd 
dypt i trellestakken. 
Alle skal vi angre, 
tungt med sorg og kvide 
R.t vi ikkp iI,.pn!-.p 
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den og var en tid general i måtte gå den tunge gang 
sikkerhetspolitiet. MeD! han gjennom delfi iskakk-kjØrte 
likte seg ikke 1 Oslo og rØk demokratis fengselsporter i 
uklar med overlegne tyske- hine vanviddets dager. I åre
ve og fikk reise hj em. vis led denne skogens sØnn 

Møystad hadde såvisst ikke ondt bak murene og fikk der 
torturert noen, men han var en knekk som han aldri 
en personlighet, derfor fikk overvandt. 

lGlllU;:; v tuu. 1--" 
S. ISchlytter-Henriehsen. sk;:~e~ -;-~~~:~r:;;:-k~~O:~ :i::, v~:;~;~~e :~l: ;=~ 

Justisminister Gunde~sen 
som foredragsholder 

Den 18. jannar 1949 holdt vært reist tvil om dett 

rede r:edskaper. De dØmmes 
til kraftige fengselsstraffer 

, ' 
men deres fristere, forledere 
skjermes av ,fine forbindel
ser foran' og bak, til høyre og 
til venstre, og som ofte går 
fritt omkring med fjær 1 
hla,tten. Forlorne fjær, st jål-

e ne fjær, men fjær. --

...... "" ..... , _LV .... """ .. ...,.,,&N..Lu ...... .LL.l.~v'-' .... ~ ... .L J,VJ.J.t:;-

den oppfordret befOlkningen til 
å stå bak forsvaret. 

(Politiken.) 

Den som ikke har fun
net fram til bØkenes ver
den, er i virkeligheten 
ikke våknet av den søvn 
han levde i fØr !han ble 
fØdt - ja, han' er sim
pelthen ikke fØdt ennå! 

Arnold Bennett. 

Olaf skal få angre 
tungt med sorg og kovide 
at han ikke drepte 
trellen sin i tide! 

Hvergang mann av byrd 
viser trell nakken, 
griper hurtig hånd 
dypt i trellestakken. 
Alle skal vi angre, 
tungt med sorg og kvide 

. at vi ikke drepte 
trellen vår i tide! 

Jens Biørneboe i Aftenp. 

han sitte i mange år i fan- Vi står fattige tilbake ved 
gen skap for å bli en god de- Oliver MØystads bortgang, 
mokrat. Hadde de «gode men vi tror og vi vet at alt 
nordmenn:. hatt slikt vid- diet han stod for og alt det 
syn som Oliver Møystad, han kjempet for, det vil leve 
hadde de neppe hjulpet Sta- videre, selv om det ofte ser 
lin til å beherske verden. trist ut. 

Så lenge minnet om Nasjo
nal Samling lever i Trysil og 
Østerdalen, så lenge vil Oli
ver Møystad bH husket som 
en hØvdirug og et stort men
neske. 

Odd Melsom 

daværende justisminister 
Gundersen foredrag i Oslo 
Krets av Den norske SakfØ
rerforenling om landssvik
oppgj øret. F'ornten en. del 
andre ua.-iktigheter uttalte 
han m. h. t. HØyesteretts 
dom i Hå]andsaken om hvor
vidt medlemskap i NS er 
landsforræderi i henhold til 
straffelovens paragraf 86, at 
3 av die voterende dommere 
svarte nei på spørsmålet, 
mens sannl1eten er at det 
var 4 som svarte nei. Disse 

spørsmål, til tross for at prof. Det går mange fron1lkjem
Skeie hadde gjort oppmerk- pera på en stor ø,konomisk 
som på i sin stra.fferettsbok landssviker, har riksadvokat 
at par. 98 ikke kunne be- Sund uttalt. Den som ifkke er 
nyttes under oppgjøret. enig med riksadvokaten må 

Vi må ha rett til å forlange V'ære en idioteUer Sin slyn
av landets justisminister at gel. - -

Fra Spania 

Ola O. Furuseth 

Minneord om 

banksjef R. Sandberg 

LØrdag 30. juni dØde bank
sj ef E. San'dberg ,stille og 
fredelig på RØds Kors' kli-
nikk i Oslo etter et kort sy
keleie. 

4 var dommerne Alten, Fong
ner, Lassen og Hansen -,-
våre beste dommere fra, den 

Igjen er en av våre gjeveste 
kampfeller gått bort, og på 
ny reflekterer vi over alle 
tings forgjengelighet, fordi 
det ikke alltid er så Ilertt i et 
slikt øyeblikk å se ,alt det 
som tross alt spirer og gror 
i skogbunnen. 

Banksjef Sandberg: repre- tid. 7 aV' dommerne svarte 
senterte en viktig epoke i 
bankvesenets historie, og 
hans navn vil for alltid være 
knyttet tJtl de mange oppga
ver som ble lØst i alle de år 

j a, deriblant den inhabile 
Ferdinan:d S'chjelderup. Se 
Norsk Rettstidende for 1945 
side 32. Da foredraget senere 
ble utgitt som brosjyre, ble 

Oliver MØystad kom til Na
sj onlal Samling allerede i 
1933 som en av de første. 
mor ham var det en livssak 
å kj empe aktivt mot tidens 

han satt som formann flor denne usannhet tatt med. 
Den norske Bankforening. Når jeg så Lenge etter fo-
Da Norge ble trukket inn i 

materialisme og den bolsje- krigsibegivenhetene i 1940 og 
viseringsprOISess som tæret landet ble Okkupert, viste 
på folkets marg og livsduge- han sit~ varme fedrelands
lighet. Han kom med hele sinn ved trass i aUe ubeha
ØsterdalSSkogens styrlk,e og geligheter å gå inn i det 
friskhet, og han sp'arte seg kommiissariske statsråd, hvor 
såvisst ikke i kampen for det han satt som sjef for finans
Norge Slom levet i hans hjer- departementet til 1 februar 

redraget er klommet inn på 
dette, er. det fordi iSkrØnen 
fremdeles går, således i red
aktør Diesens anmeldelse av 
advokat Mordts bok: om 
l'Iettsoppgj øret. 

Den 20. september 194.5 av-
gjorde Høyesterett at med-
lemskap i NS rammes av 

1942. te. Alle de oppgaver som in Hva han der utrettet til straffelovens par. 98, som 
gen ville ha noe med å gj ø- gagn for ~prge vil st.kken belegger med straff den 
re i en vanskelig kaanptid, h dl' å f d t t historien gi ham anerkjen- an mg oran re s a s-
da intet våpen var !for sim- forfatningen med ulovlige 
peIt for materialismens vå- neIse ,for, en aneI1kjennelse 

han ærlig fortjente. Ved sitt 

Si ikke til din neste: Gå 

bort og kom igjen, jeg skal 

gi deg i morgen - når du 

kan gjøre det straks. 

Solomos ordspråk. 

noble lOg vinnende vesen, 
ved sin åpne og reelle ferd og 
sin ubestridelige dyktighet 
v/ant han venner over alt. 
Selv hadde j eg i de årene 
jeg satt som formann i Bank-

midler. I sitt ovennevnte fo
redrag uttalte Gundersen at 
det etter denne dom ikke har 

-,---==>~-------~ 

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

\ 
funksj onærenes Samfunn før 

=-___________ 1 krigen, rikelig anledning ':-__________ -= 

b!an er en på1litelig mann 
som ~oredragsholder. 

Ingenting har skjerpet 
mistilliten til rettsutØvelsen 
så sterkt som den skånsom-

For Folk og Land av pastor Hans Egede Nissen 

x. 
het, jlfll velvilje, profitørene er 

Han var en bra k blitt behandlet med. Likevel a r har den uro . som behersker 
Johan Nygaardsvold var en store deler av beflOlkiingen, 

bra kar og et Viarmhj ertet en dypere grunn Folk! flest 
menneske. Det er traglisk for har en følelse av at heller 
hans ettermæle at hans navn ikke disse, de pyntelig be
må knyttes til forstemmen- handlede profitØrer, er d.e i si
de historiske begivenheter i ste instans mest skyldige. Folk 
vårt land og i London. Om er ikke fullt klart over hvem 

enkelte for tiden domineren
de «nasj onale) størrelser 
hadde han uforfulskede me
ninger, som i dag hadde ren
set luften, om de var blitt 
kjent. 

som har det egentlige og in
nerste ansvar, men aner in
stinktivt at delr bakenfor de 
profitører, som inntil i dag 
er framvist for offentlighe
ten, star større menn og 
mektigere krefter, som ennå 
dekkes av sin anonymitet. 

Det lille vi til denne dag 
har fått vite om de politiske 
~osiale" og økonomiske for~ 
hold i Spania stamme'l' ve
sentlig fra journalister som 
«gjøn landet i LØpet aven 
U!kes tid eller fra skumle 
kneiper på Montmartre i Pa
ris, hvor telegrammer og 
rapporter om angivelige ka
tastrofale forhold i Don QuIi,
jotes land plioduseres på lØ
pende bånd for å sendes ut 
over Vestens kringkastings
staiSlj oner og den dertil inn
rettede og hemmelig sensu
rerte såkalte demokratiske 
presse i alle Herrens uran
redne land. 

Vi har alle i friskt minne 
iDet antas at han ikke er 

delaktig \i oklk\UlPasj onsmor
dene, d.v.s. de såkalte l~kvi- Dette folkelige instinkt er hvorledes kvinner selv stod 
deringer. Hans tragedie var rettvisende. De største, de opp at stride for spanske 
at han ut fra sin innstilling virkelig store profitører, er tomater på Vlippetangen. Pro
ikke kunne forstå et virkelig ikke trukket til ansvar, de er pagaudaen hadde fått innbilt 
militært og nasjonalt for- knapt nok blitt nevnt, og det intelligent Iliors'ke «mann-
svars betydning for Norges den store almenhet har en- folk» at nevnte tomater var 
nØytrale eksistens som SeIV-\ nå ik.ke fått øye på dem. politisk . forgiftet. Men som 
stendig stat. Ingen kan legge Hva kan det komme av? I Don Quijote kjempet mot 
en alen flil sin vekst. Men Forklaringen er enkel: vindmøller, så tok norske 
Johan: Nygaardsvold la man- I det rent politiske opp· kvinner kampen opp mot vår 
ge centimeter. Hele sitt liv gjøret er det, som påpekt, de tids chimærer og reddet vi
kjøpte han bøker. Og hva be- m e s t syn l i g e forbryter-

ne lovens arm har rammet. 
Det samme !gj elder de Øko-

dre var: Han leste dem. Hans 
tanker gikk til de kjære bØ-
ker i ,emigra;sij onens tiD:ne i .-___________ • 

TromSØ 7. juni 1940. Dette rØ" 
rende bilde kaster mere 
glans over hans navn enn en 
doktorgrad. 

Alexander Lange. 

Den som fornærmer an
dre trygger ikke seg selv. 

Leonardo da Vinei. 

taminene. 
Etter å ha oppholdt ,seg 

~ang tIid i S'pania har vår 
kjente forfatter Knut Geel
muyden nettopp skrevet en 
bok om sine inntryka{ fra 
Don Quij otes land, hvor han 
på sin grun'dige og saklige vis 
gir en analyse av Spania i 

Knut Geelmuyden: Fra 
Don Quijotes land. Eget 
forlag. Pris ikke opp
gitt. 

dag, som både er belærende 
og samtidig en sp'ennende 
lesning. 

Undertegnede aIllIl1elder vil 
lkke gi noe referat av bo
kens innhold, dEm må leses 
og studeres og bringe folk til 
ettertanke. Men jeg vil alli
kevel ne,vne den faktiske 
kjensgjerning, som har bragt 
vår hjemiige folkefront til å 
skj elle USA ut for å være 
fascistvennlige forrædere , 
nemlig den veldige dollarin
vestering i Spania og den 
~kke mindre betydelige vå
penleveranse og flyp!:assbyg
ning, denne tilsynelatende 
selvmotsigelse i Eisenhowers 
politikk, behandler Geelmuy
den på bredt grunnlag. 

Det er splinter nytt for un
dertegnede anmelder at man 
i offisielle 3.merikanske luet
ser anser hjelpen til Spania 
Siom så viktig lat den skj er 

Forts. side 4 

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

Henry Troya t. 
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LØrdag 14. juli 1956 FOLK OG LAND 
----~--------~------------~------------~-----------------------------------------~--~~~----~---- ~~,~,~--------~----~----.. '~"~.----------~----------------------

~-Amu::~G~::':::I-ebotn ~. Sensasjonell avsløring om forspillet til 9. april 
----------------------~ 

Et brev Ol: et svar 
Vi har i dag tatt inn et 

brev sam Forbundet sendte 
til Stortingets presidentskap, 
og vi bar tatt inn President': ~~~=:.M:=:: Fornoenårsldenu~The .... debudiKø_vnBay presl enw;skap 

slik periode må ha en slutt, Macmillalll fCompanyf ~ N'~w Av vår utenriksmed- Atherton telegraferte den 
en må vinne fram: til tan- (Yor~ :avdøde utenriks:milnli.s- 6. april at en tysk troppe-

skapets svar. svarte med ei DJ"ttnei! 
Forbundet fant i sin tid at 

det var grunn til å forelegge 
visse rettsspØrSlmål vedrØ
rende oppgjØret for retts
kyndige i et land som stod 
nøyltralt under verdenskri
gen. Forbluindet fikk støtt'e 
for denne sin plan hos fram
stå.ende og sindige menn -
også hos flere stortingsmenn. 
Da det ble Ikjent at også 
tingmenn hiadde 'underskre
vet henvendelsen; til det 
svenske rettsinstitutt, meld
te stortingsmann Ramndal 
straks en interpellasjon i 
Tinget. Vi kj enner alle re
sultatet ,av det' ordskiftet 
som fUlgte, og bare! to ting~ 
menn hadde mannsmot til å 

kens klli,rhet ~ sinnets ro, ter Cordell Hulls erindringer arbeider Germanicus styrke skulle landsettes i Til 
slik at en kan drØfte kjens- «The Memoire of Cordell Narvik den 9. april. Den ling i Stortinget om den 

svenslke utredning - even
tuelt etter at den har . vært 
forelagt norske folke.. og 
strafferettsk~dige til gjen
nomgåelse og uttalelse. 

gjerningene. Vi regner med Hull», et kjempeverk på 1200 ':....----------...! 
at betenkningen danner et sider. Boken vakte voldsom Dette er fer Øvrig ikke nytt, 
fullt bIiukbart grunnlag for oppsikt og ble betegnet som men det er interessant å få 

norske j' ministetforeslo 
stedfortredende· utenriks
minister Berle at De for-

en slik saklig drøftelse. det mest betydningsfulle kil- det ,skrift~g bekreftet av ente stater skulle vedta di-
At betenkningen er skre- de skrift til stmdium av den den daværende amerika:nske plomatiske skritt for å 

vet av svenske jurister er en siste verdenskrig. Merkelig utenriksminister. Av atskil- støtte den norske_ nøytrali
kj$s~jerniIl\g, at 'Sverige nok eir den ikke blitt omtalt tig større interesse er fØl- teten. 
ikke var okkupert, men nøy- her hjemme, hva ,'nu grun- gende ~tater fra 38. kapitel 
tralt, det e,r vitterlig, at nen kan være. Dette så me- _ Hitler slå,r til i nord: Så langt Cordell Hull. Så 

,svenJskene se'r på oss nord- get mer merkverdig som den I b' . Is ' tidlig som den 2. april fikk . egynne 'en av 1940 I alt " d '1~ ~~,~~ 
menn som «veslebror» er et også inneholder en rekke 's"" en amenAla~~ re-

opplysninger av den største fikk vi fr~ flere av,våre re- gjering rapport om den ty-
postulat, men: Har dette 
egentlig noe med den viten- interesse også for viire hi- presentrunter i utlandet ske troppeansamlinger, alt-

storikere; bl. a. et kapitel om meldinge~ 'som gikk ut på så den samme beskjed som 

Presidentskapet i Norges 
Storting. 

Ad etterkrigsoppgjøret 
i Norge. 
Da Institutet for Offentlig 

och lJnternationeIl Ratt, 
Stockholm, i februar d. ,å. 
sendte ut sin avhandling nr. 
18, «Den norska . Råttsuppgo
reIsen», foranlediget ,vårt 
Fortmnd at det hertil fØ'rst 
ankomne eksemplar ble til
stillet det ærede President
Skap. 

I det håp at det mii bli fo
rehold1l på denne måte, til
L9.iter vi oss vedlagt å over
sende ytterligere 3 eksetn
plarer av den trykte utred
ning. I nær fremtid, vil der
hos hver stortingsrepresen
tant bli tili:tillet et eksemplar 
til personlig orientering. 

skapelige vurdering av visse 
phmkter av rettsop'pgjøret å 
gjøre? Til niihar diSkusjo- Tele&;,I-aferte Moreenstierne til Oslo? 

Vår tanke med denne over
sendelse var at det - e,tter 
den omtale saken var viet i 

StortingleIt, bl. a. under in
terpellasjonsdebatten den 9. 

mars 1953 - ville være av 
interesse for Stortingets re
presentanter å bli holdt a 

Ærbødigst 
Anders Hafskjold 

formann. 
nen vesentlig beveget seg på 

si: «Det j eg skrev, det Skrev slike uvesentlige amrådeT. 
jeg.» 

Em. behandling i Tinget kun-
Resulta,tet av det svenske ne ha bidratt til at drøftel

rettsinstitutts granskning og sene for framtiden kunne 
overlegning har foreligo-et i' et '"' komme . til å dreie seg om 
halvt år. I dag, når man vir- realitetene. 
kelig har et diskusjonsgrunn- Og saken er at de svenske 
lag for hånden, er der ingen rettskunnige har pekt på av-
stortingsmann som står opp gjØrende svakheter ved opp
og interpellerer i Tinget, og gjørets rettsgrunnlag _ og 
Pl'Iesidentskapet finner ingen ved dets gjennomfØring, idet 
grunn til, på embets vegne, spØrsmålet om likhet ,for lo

angrepet på Danmark og 
Norge. 

I likhet med Paul ReYnaud 
og Winston ClW.rchill. legger 
hener ikke Cordell Hull skjul 
på at det ved siden av tys
kerne også var andre som i 
atskil1i~ hØyere grad var in 
teressert i å gjøre Skandina
via til krigstea,ter for å av
lede oppmerkSOmheten fra 
de sentl1a~e krigsskueplasser 

å ta opp saken til debatt. 
Vi mener at Presidentsk!ai

pets beslutning ikke kan væ

ven 'eT besvart benektende. og få tyskerne narret ut i 
Vi gjentar at President- periferien. Cordell Hull skri-

re vel overveiet. 
I disktusjonen om oppgjø

skapets standpunkt ikke kan ver: 
være vel gj ennomtenkt. Her 

Konflikten oppe i det 
nordlige Europa truet med 
å bli en del av den store 
krigen mellom Ty'sklandog 

ret har en nok ofte skrevet gj elde~ det tuseners ære og 

~;t, ~:!ke~!;:bifØ~:~::n:: I :~:~ UVSlYk~e~ig\~;~;. 
-' SI, __ . l' " ; . 

Dette nr. av Folk og Land gikk I ' .. Il 
i trymk~.onsdag 11. 'juli.. Vi Frå Trøndelag ~l ~; 
komm.er 'l.gJen IØr~l\<g 28. qs. Ar- , , . 
tikler og annonser som skal To bonnegardar låg så å seie 
med, må sendes oss snarest. ' ved sida avkvarandre, og vil

kåra for å greie seg var vel heilt 

de allierte, ettersom Stor
hrlitannia. og Frankfike 
gj erne ville senqe ekspedi
sj onsstyrker til Finnland 
gjenn~ Norge og SVerige, 
fremfor alt med tanke på 

at et sammenstøt mellom I den danske og norske mini
Tyskland og de allierte ror- ster Lot telegrafere hjem, 
modentlig ville komme til men som de respektive uten
å finne sted på norsk om- riksdepartementer avviste 
riide. HitIer 'hadde anvendt .sam fantasterier. Oppsikts
norsk " ! tel'TitoriaJ:farvann vekkende er imidlertid den 
når han traktet bjem den klal'ie og utvetydige bælkjed 
svensike jernmaJmen i lØ- til ~det amerikanske uten-

Helge Grønstad 
Forb.sekr. 

jour med reSUltatene av det Stortingets Presidentskap. 
nevnJte institutts arbeid. Forbundet for sosial 

Ved henvendelse på stor- OPltteining. 
tingshold erfarer vi imidler- Idet en viser til iDeres Skriv 
tid at det fra Presidentska- av 7. ds. hvormed oversend-

riksdepartement av 6. april 
om tysk angrep på Narvik 
den 9. april. Av Cordell ;Hulls 

pet av Vip.teren og begyn
nelsen av våren. Malmen 
ble fraktet fra Sv,e:rige til pets side ikke er tatt noe tes 3 e~emplarer laV avhand
den isfri, nOl1ske havnen erindringer går det klart og skritt i retning aven slik ling fra Institutet for Of
Narvik. I slutten av mars tydelig frem at det val" me- forfØyning, og at det sann- fentlig och Intemationell 
meddelte engelskmennene get intim forbinldelse mellom synligvis heUer ikke vil bli Rått «Den norska RiLttsupp
at de akt~t å overta kon- minister Morgleillstieme og gjort uten etter en direkte gorels'en»; med anmodning 
trollen o~~ de norske far- utenriksdepartementet i anmodning. om at avhandlingen blir fo
vann, ettersom nordmen ... Wash!ington iunder krisen - En slik anmodning tillater relagt Stortinget for å de
nene ~selv- ikke var i stand altså fra slutten av mars 1940 vi oss med dette å stille. E~ 'batteres, meddeles at Prem.
til å opp~ttholde sin nøy- og tiden fremover. Morgen- ter den' oppmerksomhet som dent/skapet ikke finner noen 
tralitet. stierne fikk derfor bækj ed denne slak: har vakt i vide grunn til å legge· deMe' $It 

Den, norske minister om angrepe,t pii Narvik alle.. k;rel1:Jselr ! innen almenheten, frem for stortinget. 
:Morgeøst~ne meddelte rede den 6. april. Hv.~ gj or- og ikke m:inst etter den de~ Oslo i ISltortingets president-
utenriks'lepartementet (det de han, med denne alarme- batt som foretagendet har skap, dtm 14~ jiln11956.' 
amerika~e) den 28. mars rende melding? Ga han øye- vær,t gjenstand for i selve ~ar Torp ;,' 
194Ø at ~rigen kunne kom- blikkeligbeskjed til den nor- S'tortinget, mener vi det må president. 
me til å. utvides til Skan- ske regjering? Eller holdt være skjellig grunn til ii gi 
il in g,via. More:enstiell'IllEll v.a,r han meldingen tilbake? Var plass for eni meninsutveks- Gunnar Hoff 
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ret har en nok ofte skrevet I gjemer aeli liuseners ære og 

og snakket forbi hve'randre, I Velferd;,,' livslykke "lOg ~~tter-" 
det, var mere fØlelser enn mæle,~, i", \,;w, ~ 

j ,.~! ]1": 

nordlige Europa truet med 
å bli en del av den store 
krigen mellom Tyskland og 
de allierte, etters'Om stor
blrlitannia og Frankrike 
gjeme ville senqe ekspedi
sjonsstyrker til Finnland 
gj ennO?ll Norge og Sverige, 
fremfor alt med tanke på 
ål åfPn6' en /ny jfront mot 
TYskland i Østersjøen og 
hindre den russiske eks
port til Tyskland. Men tysk 
trykk på IS'verige og sven
skenes egne: bestrebelser 
på å hindre at hele Skan
dinavia ble forvandlet til 
slagmark, gjorde sitt til at 
forslaget ikke kunne ut
fIormes nærmere. SiVel1ige 

nektet nemlig å la en 
fransk-britisk styrke pas
sere over sitt område. 

,. , 

Dette nr. av Folk og Land gikk I F å 
i trykken onsdag 11.' juli. Vi r 
kommer' igjen lør~g 28. $: Ar

Trøndelag ~ ,: 
tikler og annonser SOnt skal 
med, må sendes oss snarest. 

Brynjulf Vik 
tapte sin sak under full musikk, 
meldes fra Svolvær. Den nose 
stat hadde ingen ting med raidet 
der å gjøre (!!!) Hva blir der 
så igjen av lagmann Solems be
rømte tirade? OVerrettssakfører 
Vik erklærte på stedet at (han vil 
ha saken inn for hØYere rett. 

Norge efter 11 års' 
~ 

nytt « demokrati'» 
Sjangsen.e f(1t at iavisene 

skal få nye tilfØrsler av pa
pir mens streiken i papirin
dustrien pågår er etter hva 
NTB ejrfarer meget små. 

Forøvrig er ,detIvår:~ 
mening 
at Arbeidstjenesten bØr gjen.
opprettes. Vil gi vår ungdom 
styrke og auke aktelsen for 
maten på bordet., 

To bonnegardar låg så å seie 
ved sida av kvarandre, og vil
kåra for å greie seg var vel heilt 
dei same for båegTannane. Men 
folk la met-ke' til, at mens den 
eine bonden greidde, seg godt, 
vart det sveltihjel for den an
dre. 

Så var folkevittigheita ute og 
sa at «Når hanen gol på vel
stannsgarden sa han: «lE står 
mæ godt!» 

Men på nabogarden gol ha
nen: «lE svelt ihjel!» 

Er det ikkje på same måten 
ute i verda i dag? Når eit folk 
arbeider og strevar alt det ikan, 
og' blir eit \velstandsfolk, kan ein 
samstundes vera vitne, til, at ett 
anna folkeslag som har same 
livskår å 'arbeida under, balar 
seg til fant, og hanen der i hu
set gel: «lE svelt ihjel!» 

Så vaknar han Lat-Hans 'Or 
dvalen og skal" ta knekken på 
grannen. Etter dette driv masse
toskeskapen oss inn i atomalde
ren. Ein tUer sns,rt ikkje at no
kon har m.eire enn ein et 'Opp 
på dagen .• .( 

, OLAUS. 

Mellom venaer 

alt som er skj edd i årets lØP i 
brukshest og traverbransjen. -
Mye godt fagstoff og fine he
stebilder. 

_ Diskusjonen om hvor mo
numentet over Anders Sandvig 
skal stå er ennå ikke ebbet ut 
i Lillehammer. l 

_ Flere ganger tidligere har 
folk sett Luftspeilinger over Adal. 
Nylig ble det sett en bondegård 
i luftspeiling. En skogsarbeider 
og hans to sønner fikk oppleve 

- Vi gir i dag' melding om en det merkelige fenomen. Det ble 
konunende 'bok som alle bØr an- iakttatt fra samsjøen mot Viker 
skaifiie seg' når tiden er inne\. i Buskerud. 
Se merknad under det avslutte- _ Osmund Es,pedal på HusebY 

t Privatlærer Nils Hattland, de referat ay' Qruislings forsvars- i Lier har i år Norges stØrste 
Oslo.., tale 1945, side 4. blomkålåker, sammenhengende 

t Ernst von Born, finsk poli- - Den sbore ekstragevinsten 60 mål. I 
tiker av format, 72 åJ:. på 100000 kroner i siste g'llllfisk- _ En atomdrevet glØdelampe 

t Hollenderen van Heuven trekning ble vunnet aven obli- som vil redusere strømregningen 
Ooedjhart, Hlolland, høykommis- gasjon som staten selv satt med. til nesten ingenting, er oppfun-
sær for flyktningene, 55. år I sannhet et nydelig lotteri. net av Harvey Kravetz i West 

t Fenrik i luftvåpenet Øystein - Et rikt land: Svenskene vil Hartford i Connecticut. Lampen 
Stokland fra Nordfjord, bosatt i 'i år få kjØPe' 130 noo nye biler .. lyser av seg selv og kan brenne 
Narvik, 2'5 år, et nytt offer for' - Det, nyeste Norge setter ny i 12 år uten tilførsel av elektrisk 
kapprustningen blant seiel"her-: plisfordyrelsesrekord: Bensin- strøm fra noen kilde utenfra. 
rene. prisene ble 1. juli satt opp med Den geniale lampen har sitt eget 

5 øre, til 98% Øre pr. liter. kraftanlegg, en ørliten bit tho-
~ Den amerikanske forret- rium i sokkelen. Thorium-biten 

ningsmannen William P. Lear 
Hvor barnslig er ikke og frue har :fløyet : fra Berlin til ~-----------: 

den som lorundrer, seg Moskva. Det var fØ rS'tle gang si-

over noe som skjer her i 

verden. 

Mare Aurel. 

den krigen at sovjei irmserne ga 
en privatmann tillat else til å fly 
over, sovjetrussisk on n'åt'te. 

- Våre Hesters IlOIIlmernum
mer er kommet, und, ~r redaksjon 

Vårt ytre liver slett 
ikke .annet enn resultat 
av vårt skjulte liv. 

Steinberger. 

av Sverre Rhodin, qf rommer .:... __________ _ 

'~ 

nene seJ.,V ikke var i stand 
til å oPP,rettholde sin nøy

tralitet. 'l-, 
Den l norske minister 

l\forgen~erne meddelte 
utenri~epartementet (det 
amerika~ke) den 28. mars 
1940 at krigen kunne kom
me . til å utvides til Skan
dinavia. Morgenstierrue v.ar 
en lang, ~aftig mann med 
humoristiske øyne. Under 
hele krisen bevarte han 
sin ytre ro, mens han kok
te av in(lignlasjIQn innven
dig. Den '2. april fikk vi et 
telegram :~a Kirk i Berlin, 
hvori haJ;l, meddelte at ty-

,Il,'. ' 

ske tropper ble ti-ukket 
sammen \ ved den danske 
grense, Q,g. at ,~ndre trop-. '- \ 

per me~ utrustning ble 
innskipe~,i! Stettin. ' :Vårt 

Hvor la~gt skal man 
finne se. i å bli be
skattet ?':Hvor er gren
en? Nårfvar det gren
sen ble ioverskredet? 

, 
'I~ 

Sjarm~ ... offensiven 
Kritikken "fra de utenlandske 

kommunistpl\rlier og da særlig 
det itaI[enslæ, og franske, mot 
Krutsjov & Co. s diskriminering 
av Sitalin ko~ som perler på en 
snor, som e~r bestilling. MoIS

kvakjennere ;hevder at også det
te var et trtck, satt i scene i 
samråd med herrene i Kreml I 
gleden over '«splittelseIll» i lrom
mun:istverden~n skUllle så de so
sialistiske partier ha lettere for 
å gå med i den nye enhets- og 
folkefrontdannelse. 

H. 

er ikke større enn at den bare 
'Vil koste et par dollar, men ut
salgsprisene på. lampen blir nok 
betydelig større. 

~------ ---o ........... """' ... "" .... "''''''''-0'' ",""VV.l. " ... .L.l.5CU .l.V'&' ~ uC'" 

altså fra slutten av mars 1940 vi oss med dette å stille. Et~ . batteres, meddeles at Presi
og tiden frem'Over. Morgen
stierne fikk derflOr beskj ed 
om angrepet På Narvik alle
rede den 6. april. Hv.ru gj or
de han med, denne aHtrme
rende melding? Ga han øye
blikkeligbeskjed til den nor
ske re,gj ering? Eller holdt 
han melQingen tilbake? Var 

ter den oppmerksomhet som 
denne sa,k har vakt i vide 
k;retllsel" i innen almenheten, 
og ikke minst etter den de
batt som foretagendet har 
vært gj enstand for i selve 
StQrtinget, m,ener videt må 
være 'skj ellig grunn til å gi 
pla&'3 for eni meninsutveks-

dentskapet ikke finner, noen 
grunn til å legge denne ~ak 
fr:em for stortinget. 
Oslo i ISitortingets preSident-

skap, d~~ 14~ 'juni 1956: ,-.~~ 
.:,,) 

Osear TOt}) 

p'resident. , 

Gunnar Hoff 
det MQrgenstierne eller den ;;;;;======================== 
norske regj ering som under
sIlO den mes,t 'Oppsiktsvek
kende melding som tlQreIigger 
om 9. april 1940? - ;Vi har 
aldri hørt n'Oe om dette før, 
j:a, IOverhodet ikke noe 10m 
MQrgenstierne og 9. april, fØr 
han samme drug innfant 
seg i, uteriksdepartementet 
for å' meddele' den ameri
kanske regj ering om det ty
ske angrep. Hvem undel"slo 
meldingen av 6. april om 
tyskernes angrep p'å Narvik 
- regj eringen eller Morgen-
stierne? 

17.-30. juli: Int. leir på Frek
haug folkehØyskole ved Ber
gen, arrangert av FN-Sarn.
bandet. 

Ikke hele sannheten 
I Aftenpostens anmeldelse av 

kprvettkaptein Buch s bok om 
al.agskipet «Scharnhorsbs senk
ning (The Drama of the Scharn- I 
horst) leser vi: 

En nordmann kan etter nøy
aktig gjennomlesning ikke ~
late å gjøre seg den refleksjon, 
at den norske innsatsen i denne 
operasjonen, som var av vesent
lig betydning for hele hendelses
forlØpet, ikke på hoen måte har 
fått den omtale som er beretti
get. Tysk grundighet og nØyak
tighet savnes i denne forbin
delse. 

Det er ØYensynlig ikke alle som 
er klIar over den norske Hjem
mefrontens verdenshistoriske 
innsats tinder siste krig. 

\ H. 

~!!:~~~?..:..~~:~. ';~/'.! .>.<~~ . ..!. ,,~+' 

All oppblåst storhet står 
Gud i veien i Hans arbei
de for menneskers frelse. 

Th. Stenseth. 

Fra 1945 
Av quisliol:'s forsvarstale 

VI 
Vår stilling utad gikk altså ut 

fra den forutsetning at vi var 
et land i en de facto fredstil
stand» med Tys]danc.i, - at re
gjeringen i London var satt ut 
av funksjon, at den førte sin 
krig på egen hånd og Vi hand
let overensstemmende med det. 
Det er iallefall engelsk retts
praksis, som jeg har undersøkt 
for lenge siden, at de lover, de 
bestemmelser som en ,«de facoo
regjering» gir, skal fØlges, og de 
kan ikke omstøtes av bestem
melser som gis aven eklSilregje
ring som senere kommer til lan
det - - ellers blir det rot og 
kaos over det hele. 

;ef/l jor min deZ anerkien
ner ikke noen av de provi
soriske anordninger som elT 
gi.tt av ekSilregjeringen i 
Londen. 

Det var ut fra denne betrakt-

nfng at 'Vi arbeidet og SØkte å. 
gjøre det beste ut aV øen fore
liggenne situasjon. Fra krigens 
utbrudd i september 19~9 sØkte 
Vi å hindre en invasjon av frem
mede tropper og holde vårt land 
utenfor krigen. -Det ble lhevået 
av den legaliserte overløper SQltl 

sto her som vitne, den tyske of
fiser, atj jeg hadde forsøkt ,å 
fremkalle en preventiv krig n:ted 
Sverige. Han dristet seg til å 
skrive det i sin forklaring at jeg 
hadde forsøkt å provosere Tysk
land til krig mot Sverige. Men 
mine bestrebelser ~k ut på i 
enhver henseende" å "hindre 'en 
invasjon i Norge, å ihindre bor
gerkrig i Norge, å oPPretflhblde 
ro 'Og orden i Norge. Det var der
for vi grep inn like overfor' de 
elementer som søkte å skape' uro 

------ rortJl. lide 4 

Fram for «Folk og Land» 
Vi hJail' nettIOpp hatt kvar

talsskifte. Jeg tenkte om hver 
ablOnnent av FQlk og Land 
lmmne være så Qfferv1llig å 
sende flOr eksempel 10 kroner 
til ,en ny leser av bladet. Vi 
ville da med ett slag flOrdoble 
Qpplaget. - Vi lever i en tid 
da det for de fleste av oss 
ikke er vanskelig med en ti
lapp. Jeg hav i dag tinget 
bladet et halvår til en ny 
mann, og ber mine kamera". 
ter i Valdres og ut over det 
hele land gjøre det samme. 
Alle bØr vi være med å støt-

te vår egenl sak, og vi har in
gen grunn til å lite på.'andre. 
«Tek kvar lOg ~Iei~~in '/VeSle 
stein, snart er vår åker rein:.', 
som. Sivle uttrykte det. Nett. 
QPl> til deg vil jeg si: La 
budstikka gå! 

Valdres, 3. juli 1956. 
Engebret La,ngødegård. 

Hvis lovene kunne tale, 
viIIe de fØrst og fremst 
beklage seg over juristene. 

George Savile. 

---------------------
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,: 
Saker som Ønskes behandlet på Forbundets landsmøte 

29. august dette år (i Oslo) må være meldt til Forbundets 
sekretariat innen onsdag 18. dlUll :Ilørstkommende. 

Oliver Møystad 

in memoriam 

Igj en har vårt folk mistet 

en av sine, ja en 'aN sine al

ler beste. 

En ny tid? UR 
For en _ tid siden avsa ler ~ au. de kjente 

Gulating lagm;a~rett fengs- svettMrmedtel' lOlD. Omega, 
lingskjennelse over en 16 år gam-
mel gutt mt>-d så mange volds- 'LoueInee. Ceribut.. {lJma, 
forbrytelser på samvittigheten at Tfs8ot, Revue, Antilaa og 
man regner det som farlig å ha AIIsport. 
ham gående løs. Kjennelsen lØd 
på 9 ukers varetekt., Dette _ eD ttDHuk. 

Blr, medlem av Forbundet! Mløystad var utdannet som En slik kjennelse'synes Dag- De 'b. lIdr.e skul'et hver-
bladet er noe så helt utenom det ••• ~ ~ ". o" _. ' 

Forbundets årlige Landsle
dermøte står flOr døren. Det 
blir denne gang holdt i Oslo 
- den 29. august. Medlems
kort for 1956 gir adgang til 
å være tilstede og til å delta 
i debatten. ForsØm ikke den
ne anledning til å søke direk-

ingeniØr og offiser, men 

gjanisasj on (Oppe som en le- samtidig var han en god 

vende institlusjon. Det er 'bonde og skogbruker. 
gj ennom dem vt best og mest 
effektivt kan motvirke de 

Sin store innsikt og om

tanke satte han inn for feimplisertes parole om «den 
absolutte taushet» med den drene gården MØystad, og 
derav fØlgende historiefor- tross mange vanskeligheter 

fa1Jskning og balsamering av bragte han den frem til en 
te og personlig orientering det «rettferdige og verdige» ledende stilling i bygden. 
om situasjonen. NØY Dem rettsoppgjør. Gå med i For- Oliver MØystad var den 
ikke med 4de og 5te hånds bundet for å sette tingene på fødte leder. Hvor han kom 
rykter som stammer fra folk rette plass! 
som. lite vet hva de snakker MedlemSkontingenten _ ble, han sett opp til, og sam-

om., eller som kanskje attpå- minimum kr. 20.- p'r. år -
tJ1l I1 i bevisst, Ødeleggende sendes som postgiro-anvis
hensi~ lanseres av personer ning ('porto kr. 0.25) til: For
som er interessert i å slå oss bundet, postglronr. 15028, 
spillet ut av hendene. Oslo, eller o~ Slom vanlig 

Ska~ Dem rede på tinge~ anvisning; eUer bankobrev 
til: Forbundet. p:ostboks 
3214, Oslo. Medlemsbok vil da 

Sørg for å ordne Deres umiddelbort bli sendt Dem. 

ne selv! 

medlemskap! Skriv tydelig navn og adresse. 
Vær med og hold vår or- Forbundskassejreren. 

let lett folk om seg, - og 

det arbeidere såvel som bøn

der, eller kontorfolk. 

Alle trivdes i hans selska.p. 

Han hadde alltid noe å gi -

et godt råd, en god historie 

med livsvisdom i, - omtan
ke og velvilje. 

vahlige at det bringer et referat 
av saken, del' det både i over
skrift og tekst blir pekt på at 
det hel' dreier seg om «en used
vanlig lang fengslidgskjenne13e~. 

Hvordan var forhQldet med de 
«farlige» NS-folkene i sin tid? 
Husker man ennå. bva slags va
retekts-frister som var de al
minnelige i 1945 og 1946? Var det 
noen; av disse skrekk-inngyden
de NS'-medlemmer - innbragt i 
arresten aven triumferende og 
tungtbevepnet «heimefront» -
som slapp unna en fØrste gangs 
fengSlingskjennelse på 12 uker? 
Som ved senere «på-fyll» i svært 
mange tilfelle ble' forlenget til 
måneder og år? Og hva skrev 
Dagbladet den gang? 

Hva. skrev f. eks. Dagbladet 
om 17.åringen fra lIolmestrand, 
som satt på nebu fra mai 1945 
til over nyttår 1946 uten fengs
lingskjennelse i ~ hele tatt? 
Han som man l' skynningen 
hadde glemt av i det hele tatt.? 

Tidene har merk;bart tatt til 
å sk~fte. 

Il .... øver pris eller kvaDtet. 

R. Gjessing 
UBMAKIIB. 

DRAMMEN 

Telefon 2507. 

TaImIæce 
MARTIN KJBLDAAS 

HaMteenslrt. 2 
'ru. 4:4 '7554 

Kledespressen 
Drammen 

Ren.mlng, preIBing, 
vask. 
GUNNAR OLAUSSEN 

TeU.1810 

Liten leilighet ønskes 

Lørdag 14. juli 1956 

Den norska 
rattsuppg~relsen 

(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 Jæ.n også 

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

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

hetsfullt unngå postoppkravs-bestillinger. Under de 

rådende forhold medfØrer dette et betydelig ekstra

arbeid for ekspedisjonen. 

Professor SUndbergs utdrag av hovedutredningen _ 

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

, svarende måte for kr. 2.- pr.· eksplr. 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. 

Kontorarbeide - husstell 
En ikke for ung dame med hande,lsskole søkeS! 1iOr ,emk

lere kontomxbeide og litt lett l1lusstell. Mår" også være kva
lifisert til å lære å kjøre per sonbil. Bm. «Østlandsby». 

Han forstod alle. " Og om 
han selv V'all" stoc bonde . i 
dette ords gode mening, .så. H.N.H. Barnløst ektepar ønsker ______________________ _ 

USA's «Rock~t City» med 

tysli.e raketteli.sperter i 
topp -ledelsen 

30. januarnummeret av News- merne. Men etter hvert som ny
week hadde en spesialartikkel om loommerne kjøPte land, bygget 
den amerikanske, «rakettby» i hus og viste seg å være gode 
Alabama. Det heter der at US~ s naboer og pålitelige betalere, så 
industrielle utvikling ligger langt slappet spenningen av, og inn
foran Sovjets, at de ameriikanske byggerne begynte å bli stolte av 
'VitenskapSmenn ha.r mere ånds- den ting, at hvis f. eks. en mo
frlhet og at de har fått flere tor ik!ke ville sta.rte, kunne man 
tyske 'topp-eksperter' enn Kreml. stikke inn til naboen ved siden 
Sjefen for Forskningsavdelingen 8IV'" en verdensberØmt raketteks
far "styrbare raketter, ved Red- pert, som ville :n~ ,det. DIet 
ston~er. e~ <i3-årig ~eIli ved navn ,gjorde også inntrykk at en ,stor 
dr Wern:her von Braun, som var gruppe av' < vitensk!apsmennene, 
leder for ar~idet med det tySke inklusive von Braun, fikk ame
V-2 våpen lOg fi:kk med seg sine rikansk bioll'gel'S1kap i 1955. Byens 
dyktigste medarbeidere til (USA borgermester holdt en velkomst
etter krigen. Von Braun har tale, og der ble arrangert stor 
fremdeles som medarbeider sin fest i anledningen, 

var det ingen som forstod 

skogsarbeideren og den har- F' d' I 
de sliter bedre enn ham. rem e es 

Mange kan fortelle det. 

leilighet Ji Oslo omegn eller 
Vestfold. 

Bill. mrk. «Snarest». 
Revisjon og 

regnskapsførsel 
kt It Arkitekt 

Det er ikke få som har fått a u e Dyktig revisor tar imot 
direkte hjelp og støtte av HUS TAD oppdrag i revisjon og bokfØ-
MØystad. Han hj1alp arbeide- Fra en side sett er jeg helt ring. 
ren og sliter en til å vinne nlig med H F K i 14 Bill. mrk. «Medlem av For-

e. .'. nr. , B 5 ø Ull bundet» f t f t Ad n k jo d ærumsv. , . ern . as o Pc:lo en ors e 'r . når han vil overlate de små 
Han ville at den norske mann «jurister», som opptrådte i 
skulle ha norske og ikke landssVilroppgjøtet, til den 
fremmede tanker. evige glemsel. Bare i histo-

Derfor hadde også folk slik rietimen på skolen kunne 
tillit til ham,. man hente dem frem for å 

På sitt hjemsted Elverum illustrere hvordan de rettet 
hadde ham. en stor og trofast baker for smed. Nettopp nå 
flokk som stod om ham i syns j eg likeveL de burde 
gode og onde dager. Og onde fram i lyset. Jeg. tenkte da 
daget hadde MØystad, - som på de svenske rettåIærdes be
så mange i den flokk som tenkning, som vl" nylig har 
hevdet nasjonale ideer den fått. AUe disse juHdiske kan
tiden da de1t \var ;populært didater, som det visstnok for 
å være internasjonal. 

__ "- _____ ."J ___ L_.!I_ '1_.1 ____ "-_ manges vedkomn;lende var 

Telefon 556129 

o slo 

SALONGER 
sovesofaer, lenestoler, diva
ner og ellers alt i stoppede 
mØbler. Jeg mottar også om
stopning og trekning av 
mØbler. 

(Avbetaling innrØmmes.) 

Sig. Renberg 
N. SItorgt. 57, Drammen 

Betongblandere 
«Stetter»~blanderen med eller 
lUten heis fra 100 til l:\00 ltr. 

Fra lager kan vi nu levere 
1 stk. «stetter:. uten heis på 
1001tr. 

f stk. «Setter» med heis på 
150 ItT.' 

Be om tilbud. 

H. SlNAPRUD & Co. 

Kon gsb e r g. 

Hjelp en 
meningsfelle! 
Mor som mistet sint eneste 

sØnn ved fronten, har lliUi og
så ved brann (og ikke assu
rert) mistet alt: Arbeide, 
lokale, hjem, innbo O.s.v. 
Hjelp henne med hva De 
kan;, Klær, innbo 0.& v' r Jo
kaIe til intdustriskole eller 
med pekuniær hj elp. 

Skriv til Folk og Lands eks
pedisjon. 

Annetis. Parow 
T~ 

"1' rOD Cl b. e l'm 

GtaJe Johnsonsgt. 5 - V. Lade
moen kirke - Voldsminde 

Tannlege Maamoen 
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foran Sovjets, at de amer~kanske 
vitenskapsmenn har mere ånds
frihet og at de har fått flere 
tyske topp-eksperter enn Kreml. 
Sjefen for Forskningsavdelingen 
for styrbare raketter ved Red
stone. er, et 43-årig geni v-ed navn 
dr Wernher von Braun, 'som var 
leder for arbeidet med det tyske 
V -2 våpen lOg fikk med seg sine 
dyktigste medarbeidere til (USA 
etter krigen. Von Braun har 
fremdeles som medarbeider sin 
opprinnelige gruppe av 115 vi
telliSkapsmenn som flyktet fra 
prøvestasjonen i PenemUnde ved 
den Baltiske Bukt, for å overgi 
seg' til de amerikanske styrker. 

byggerne begynte å bli stolte av 
den ting, at hvis f. eks. en mo
tor ikke ville starte, kunne man 
strkke inn til naboen ved siden 
aN, en verdensberømt raketteks
pert, som ville fikse det, Det 
gjorde også inntrY'kk at en stor 
gruppe av vitens~apsmennene. 

inklusive von Braun, fikk ame
rikansk b!Oirgerskap i 1955. Byens 
borgermester holdt en velkomst
tale, og der ble arrangert stor 
fest i anledningen, 

PenemUnde-teamet ved Red
stone får stadig tilbud om stil
linger ifra den private; industri 
med langt hØyere lønninger, 
men bare et minimum har tatt 
imot det. 

tillit til ham. 
netlmen pa skOlen kunne 
man hente dem frem for å 

På sitt hjemsted Elverum illustrere hvordan de rettet 
hadde han en stor og trofast' baker for smed. N'ettopp nå 
flokk som stod om ham i syns j eg likevel i. de burde 
gode og onde dager. Og onde fram i lyset. Jeg:tenkte da 
dager hadde Møystad, - som på de svenske: rett'suerdes be

så mange i den flokk som tenkning, som vi nylig har 

hevdet nasjonale ideer den fått. AUe disse juridiske kan
tiden da dett ivar ;populært didater, som det visstnok for 
å være intern'a,sj onal. manges vedkommende var 

Det var MØ'ystads kjæreste deres førsteopptreden som 
tanke dette - å fØ'l1e den dommere, burde tå et eks
nasjonale tradisjon, hjem, 
slekt, j ord, fedreland - inn 
i det sosiale. 

emplar av betenkningen el
ler i e,t hvert fall et utdrag 
av samme. I like hØY grad 

SALONGER 
sovesofaer, lenestoler, diva
ner og ellers alt i stoppede 
mØbler. Jeg mottar ogSå om
stopning og trekning a v 
mØbler. 

(Avbetaling innrømmes.) 

Sig. Renberg 
N. Sltorgt. 57, Drammen 

Tlf. 4070. 

Malerarbeide 

«Stetter»-blanderen med eller Skriv til Folk og Lands eks-
'uten heis fra 100 til 500 ltr. pedisjon. 

Fra lager kan vi nu levere 
1 stk. «stetter» uten heis på 
100 Itr. 

1 stk. «Setter» med heis på 
150 ltl'. 

Be om tilbud. 

H. SlNAPRUD & Co. 

Kongsb e rg. 

Maskiner - redskaper. , 

Tlt'. 885 - 248. 

Nyoppusset leilighet 

Annetise Parow 
TA.NNIN'NSETNl'N 

Tro n d. h e l'm 

GIsle Johnsonsgt. 5 - V. Lade
moen kirke - Voldsminde 

Tannlege Maamoen 

Hansteensgt. 2 
Telef. 444333 

Von Braun er matematiker, 
ingen!iØr, kjemiker, fysrker, mu
siker, novellist og «froskemann». 
Autoritetene i USA anså ham for 
å lVære av så stor verdi, at da 
han reiste hjem til Tyskland for 
å ,gifte seg med sin barndoms 
sweetheart, mobiliserte de en av
deling fra armeen for å beskytte 
ham 'mot å bli kidnappet av de 
røde. 

General Toftoy, som brag
te PenemUnde-ekSpertene til 
USA, fortalte at han ville hatt 
med 300, men fikk bare med 
seg litt over 100. Han anser sine 
Redstone-eksperter f,or verdens 
beste på beHistis~ rakettvåpen. 
Van Braun uttalte i denne for
bindelse: «Blant de medlemmer 
av PenemUnde-staben som gikk 
til Russland, var det bare 10 av 
hØyeste kvalitet. Vi konsentrer-

Det er derfor en menings- gj elder dette også aktorer og 
lØshet uten like at en så de såkalte defensorer. Utvil
tvers igjennom nasjonal og i somt ville denne juridiske 
ordets beste mening human betenkning av hØY vercli væ
mann som MØystad har måt- re en kjærkommen gave for 
tet sitte mange år av sitt liv dem. Noen av navnene på 

utføres 
ledig for liten familie for 

Ring telefon 56 46 68, Oslo. sommeren på bondegård. Tlf. 
Jessheim 1024. 

Mjønvald Kafe 

Brandbu, Hadeland 

aJlbeEales 

Da disse tYskerne etter krigen 
ankom t11 Huntsville var det en 

i fengsel som «landssviker». 
Den som i sannhet er en na
sj on'al, god og medfØlende 

«arbeiderne i vingården» bØr 
ogSå fram i rampelyset. Kan
skj e de. da kunne finne det 

mann, og som vil det gOde opportJunt å grav~ sitt talent 
for sitt land, ~an ikke aven . d bruk d t liten by full av bomullsspinneri- te oss om vitenskapsmenn, mens opp av Jor en og, e e 

er. «Etter at tyskerne kom her russerne tok de som arbeidet domstol gjøres unasjonal. Så Til åpning på vekkelsesmøte 
har vi fått gjester fra hver ene- med fremstillingen. Jeg antok at vond og så urettferdig er kunne de jo synge salmen: 
ste amerikansk stat og fra man- der ville være folk nok i USA ikke verden. Den som kjem- «Herre, jeg har handlet ille» 
ge fremmede land,» stier en av som kunne produsere tingene, per for sitt lan:d når verst I fangetiden var det en av 
stedets hotelleiere. Til å begynne når de fØrst var ferdig utekspe- det knip'er, Jag så I,etterpå. 
med var innbyggerne tilbake- rimentert.» disse, som ville at vii. fanger 
holdne overfor de tyske nykom- Ø'. gj Ør det beste han kan, kan skulle synge'den,he salmen, 

ingen gjøre til «sviker» ved men den gang måtte han 
forordninger. Det retter hi- synge den alene, dessverre 

sikkert ikke med adresse til Da Moskva atter viste sitt sanne ansikt storien på. 

Det er ingen tvil om at seg selv. Ved å lese den sven-
Med tanks og kanoner gikk Hvis vi tenker oss at noe lig- den harde pl\kj enningen dske betenkningen kunne 

Polens rØde arme under sovjet- nende hadde hendt i Hitlers Møystad fikk, sterkt medvir- kanskje adresseringen for
russisk kommando, til angrep på Tyskland (hvilket i og for seg er 'ket til at han fant en alt ,fOT andres. _ En bØT heller ikke 
de demonstrerende arbeidermas- utenkelig), så strekker ikke fan- tidlig grav. 
ser i Poznan. Som i Øst-Tysk- tasien til for å beskri~e den for- glemme meddommere, noen 
land 17. juni 19531 hadde man ferdelse Og avsky avisene ville ha Han opplevet ikke den for- redaktØrer pluss avisreporter-
ingen 'Skrupler ved å skyte inn gitt uttrykk for, under kjempe- ståelse for sitt livs verk hos ne og ellers gj ern~ alle som 
i de sultende og v~geløse mas- OiVerskrifter. andre, som vil komme - - med liv og lyst- deltok i retts-ser. I 

Den tamme reaksjon på Borz- kanskje snarere enn de sØr- sviksakene, som de mamu-
nan gir et godt innbUkk i hva gende tror. flerte ved å kalle det rett 

AlS HEIM OG' SAMFUND 

Høyesterettsadvokat 

HANS KlÆR MORDT 

Det 
urettferdige 
rettsoppgjør 

En knUsle, orientering om
kring lovverket på rettslfø 

grunnlag. 

fM sider. Pris ib. kr. 2().

hos bokhandlerne. 

Til avisens lesere i Oslo 
Vestkantbeboere kan let

test få kj øpt Folk og Land 
hos 

GLIMA. 
Nomk presse gjenga hØflig, om

stendelig og omgående terrorre
gimets framstilling og forklarin
ger, og i fØrste omgang uten 
kommentarer, mens den røde 
terror i Øst-Tyskland fjor tre år 
siden vakte umiddelbar avsky og 
forferdelse. 

«demokratiet» avfinner seg med, 
når det gjelder den rØde terror. 

H. 

Tobakksforretning 
Orvar Sæther. Endelig har vi så naturgeniet i Ole Vigsgt. 12, inngang fra 

..-....,. ....... ""''''''-.. ........ _~.-.~..- På rettens område, «svikopp- Industrigt. 

Det ser ut til at «sjarme-of
fensiven» har svart til hens1kten. 

Virkeligheten er de illu
sjoner som kau gjennom
fØres. 

Piet Hein. 

Trondheim 
gj ørets grand old man, de' 

- Selv ,gamle mennesker med. 
en lavt tilmålt pensjon har fått Sverre fra Sklien. Håper at gjort i Folk og Land på våre 
sin trygdepremie mer enn tre- han allerede har fått et eks- kjære venner rettssvikerne 
doblet, den er nemlig satt opp emplar. Det skal bli moro å se - kristsvikerne og vå.re tj e

Madsens Bladforretning fra 1.15 iPr. uke til 3,70. Fine denne helts gjennomgåelse nere i de æresboliger, hvor vi 
er tilllyttet Øvre Bakk- greier. eller gjendriveise punkt for satt i årevis rundt om i lan-
landet nr. 60, like ved punkt av de svenske professo- det. Så snart navnelisten fo-
Glamle Bybro. Anbefales rers rettslære. Eller kan- religger, må vi som var off-
kjØpere av Folk og Land. Med lØgn kan man kom- skja «folkets rettsbevissthet» rene sende inn bestillin-
Hver uke p.ytt nummer. me gjennom hele verden, sprekker lik såpeboblen etter ger. Våre postforsendelser vil 
Tidligere nr. has på la- men ikke tilbake igjen. en flott, men uhyre kort ek- sikkert bli mottatt med glede. 

ger. Ukjent kilde. sistens. _ La oss derfor få Porsgrunn, 17. ma11956. 

INGRID RISTAN.~~~ navner og adresser offentlig- P.R. 

Kaare La-ake, Jessheim. ____________ . 

Sko sarbeider Oslø Stigefabrilik 
g Brand-, maler- og 

øvet skogsarbeider får 
helårs arbeid hos IUnder-
tegnede. TØmmer- og ved
hugst, grøfting, tilsyn og 
eventuelt sagskur. 

Nytt husvære. 

KRISTIAN T. HOVDE 
J elstad, Amot. - Tlf. 6926. 

Ved ilesøk i Egersund 
overna.tt på 

Victoria Gjesteheim 

Strandgt. 41. - Telefon 497 

skyvestiger olj et, ml 
kadimerte beslag 

Inneh. A 1fT. L u n de 

Mosseveien 8 

Tlf. 138 88 17, priv. 67 07 79 

La det ikke bli 

med talemåter! 
Nytt halvår er på.be 

gynt, det gjelder å nytte an 
ledningen til å skaffe Folk 
og Land flere abonnenter 
en eller flere, alle monner 
l drar! 

nerk! 
Prisen på Forbun.dt t!': særdeles leseverrlige :lrrosjyre «§ 

104», som for øvrig er nevnt i den svenske utredning, 
el' nå nedsatt til kr. 1.- pr. ekspIr. (+ kr. 0.25 til 
porto). Send Deres bestilling - helst på flere eks
emplarer, slik at De kan gjøre også andre delaktige j 

denne avslØring f:.V det Økonomiske oppgjør - til For
bundet, postboks 3214, Oslo (postgiro 15028). 

For å lette ekspedisj onen ber vi om at man gOdhets
fullt skriver tydelige navn og nøyaktige postadres
ser. Etter at hovedutredningen er kommet fra Sve
rige, ekspederes nå tidl. innsendte bestillinger i tur 
og orden. 
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Bladet koster FOLK OG LAND Vår adresse er: 
20.· kroner pr. år Kierschowsgt. 5, Oslo 

i B 

Fra Spania 
som vi har levert landet over i 
- så skulle man by oss en an
nen behandling enn å ta oss opp 
som gemene !forbrytere fra ga-

Embedsmenn som ble avskjediget ~:~t~~!~~~ret -
"OTts. fra sUle 1 t ten og behandle oss deretter. Bri annia, er Spania for Nor. For en tid siden skrev ad· tende i stillingene. Dette er Heller ikke disse var NS. 

ge og rest.Europa. Jeg tror ikke landet er stort vokat Blom to artikler i Mor- ikke tilfene. Jeg kan nevne Bølgende kraftSiats av de 
Det er dette Geelmuyden tjent med at man gj,ø'r fem genbladet om den svenske eksempler på prester som har svenske rettslærde er av lett 

år av dets historie til en 
til grunne.» Det er jo en litt med sin elegante og sjarme- kriminalhistorie. ut1!a[else ang. rettsoppgjøret. sittet i embetet i flere år og forståelige grunner ikke si-
annen tone ide t partituret rende penn på en overbevi- Der er andre som skulle stå Jl den anledning sendte jeg ble fjernet. En av dem fikk tert av adv. Blom: Det ar U-

under feltropet: «Enten hjelp 

til Sp'ania, eller Europa går 

dem var det vanskelig å få 
øye på. Og jo støirre virrksom
heten var, desto tykkere og 
tettere ble spinnet omkring 
dem som satt innerrst inne, 
og de ble enslags ovel1lnette, 
sakrosante buddha-figurer i 

produ~sj onstemplets aller· 
helligste, beærende, I høyak
tende, utilnærmelige og 
III syn l i g e :fior mannen på 
gaten, kvinnen i butikken, 
funksjonæren på kontoret, 
dessverre også oftest for ar· 
beideren på arbeidsplassen. 

sende måte gjør overvelden- til ansvar, det vil tiden vise, og bladet dette innlegg: den ære å bli satt i ]ens- kavaI ett misbruk: av ord att 
enn det norske kontrapunkt I de k art for enhver leser slOm jeg avventer med ro historiens I den siste artikkel om mannsarrest. Dem jeg ten- kalla en dylik inrikspolitisk 

'"'~.. .Ner pa var le' . uppgorelSie for en rettsupp-som henter sitt motiv fra ikke vil gJ'øre den danske tl'l- og Guds dom i disse ting. ovensta" ende """'ne sl·e·r advo· 1~, " 'kk NS 
folkeeventyret om kjerringa skuers utro'p i Holmenkoll- * katen at våre domstoler ikke Jeg vet om to prester som goreise. Med ratten i vanlig 
mot strømmen, selv om man bakken til sine, da han så på Tiltalen mot meg gjelder man- har straffet tjenestemenn begge ble utnevnt i 1942. De meni1"l10' }har den !ingen i, or-

ge og svære anklager. Jeg ."0 

må interpolere at i tomatkri- hopprennet fra tribune A: l . k . for å ha forblitt i sine stil- hadde begge skirevet under bl·ndel,se. k ages Ik e bare pa politisk 
gen mot Spania oppfØrer: «Det er skam løgn.» Stakkars grunnlag. Man vil også frarØve linger, men de har - og vel på en uttalelse mot bolsjevis,.. Når diiSse lærde uttale,r seg 
menn seg som folkeeventy- akterutseilte n!avigatø'rer som meg mitt gode navn log rykte med re!tte - anvendt straff men - vel å merke ikke mot slik, kan en visst ta hr. Bloms 
rets kjerring. det går 13 av på dusinet her skape den oppfatning at jeg er flor. overtagelse av stillinger kommunismen - som aldri il' uttalelser med ro. 

Geelmuyden har under sitt på berget. en , ensynslØS og havesyk /per- som var etablert eller om- ble offentliggjort. Den ene 
son som på utilbØrlig måte har 

langvarige opphold på den Jeg vil sluttelig ikke la væ- fOl'!an'dret i nyordningens fikk avskjed i nåde, den an-strebt etter egen vinning. Den inntla,tt i Morgenbladet. Det 
iberiske halVØY har hatt an- re å minne om de to kjente sikre overbevisning om min saks tjeneste. nen straffesak og ble fra-

Dette innlegg ble nektet Kan så være, vil man sva· 
re, men de erfarne og inn
siktsfulle personer som diri
gerer rettsoppgj øret, - d e 
kan vel ikke være blinde for 

ledning til å møte ma'pge av bØker av Geelmuyden: «For- rettferdighet kan ingen rokke Herav kan leserne få det dømt presterettigheter. Et 
landets betydningts'~ulIe per- lat oss vår skyld» og «Men 'ved. Og jeg taler ikke hare for inntrykk at alle fikk bli sit- eksemp'el på likhet for loven. 
sonligheter, han ha,r fått jeg giger eder» visstnok er å meg selv, men også for de tuse-

var undertegnet med navn. 

K. Nordby. 

studere landets interne for- få i handelen, men man må 
ner av mine medarbeidere som 
trofast arbeidet for Norges sak 

hold fra orkesterplass, j a til skynne seg skal man få tak. i i samme ånd som jeg .. 
dels har han vært bak kul- dem. Det lØnner seg å til- Når det gjelder så mange ,til-

issene, talt i spansk radio. 
Det er demte interne kj enn
skap til dette forunderlige 
land med det alvorlige og 
samtidig temperamentsfulle 
og livlige, strengt katolske 
befOlkning, som gjør boken 
verdifuIl og til et menneske
lig dokument av st,ørste be
tydning og interesse for hver 
den sj el som Ørus:ker å beva
re Europa fra den ~aretruen
de tidevannsbØleg fra syd og 
øst. Boken er brennaktuell. 

bringe sin tid i Geelmuydens 
selskap, hva enten det dreier 
seg om innfJøring i vanske
lige religiøse lOg teologiske 
problemer eller vi med Geel
muiden og guide tar en tur 
til landet med sitroner, to
mater og appelsiner. DeD 
eneste mangel ved hans bok 

talepunIkter har en lett for ikke 
å se skogen for bare trær. Men 
særlig, når det her dreier seg om 
en p o l i t i s k sak av så omfat

Menstad-affæren var ingen 
alminnelig arbeidskonflikt 

hvem som til syvende og sist 
Quisling Isom forsvarsminis- nøster de saftigste fruktene 
ter: og bærer det tyngste ansya".. 

Angående anvendelsen av ret? 
militær under indre forhold, Nei. Men de v i l helst ikke 
så kj enne,r ikke kri g !s- se det. Og da er det til god 
m la, k ten noe parti, den går hjelp for dem at folk fIest 
ikke inn hv,erken for den ene ikke kan se det. Pordi kon-

Hva Gibraltar er for Stor· 

• 

tende og dyptgående karakter, og I I 25 år har den kommu
forholdene er så kompliserte, er n1stisk-marxistiske pressen 
ikke straffeparagrafene i og for 
seg det avgjørende, men meget hårdnakket gjentatt be-
mere fØlgende spø,rsmål: skyldningen om at «QUisling 

sendte militære til Menstad 
1. ut fra. hvilke forutsetnin-

ger har 1eg handlet? for å slå ned arbeiderne.» 
2. Hva har min hensikt vært? Denlne påstand er i full 
3. Hva har jeg utrettet? overensstemmelse med den 

Og når en vil bedømme hva ondsinnede og usaklige pro-
jeg har utrettet bØr en også pagandal som har vært dre
tenke på det som ville vært uten vet mot QUisling siden han 

Hans Egede Nissen. min innsats. - Jeg mener å kom tilbake fra SIovjetunio-

«Don Quijotes land» er at 
den bare er på 106 sider. Den 
kunne godt ha vært tre gan
ger så tykk! 

Aros, juni 1956. 

kunne si ..:.. uten selvros - at nen i 1930 og til i dag. 
jeg i disse okkupasjonsår har 

* 

tFra 1945 
gjort Norge istore tjenester og 
vært en nyttig mann for landet. 
Om jeg ikke hadde gjort min 
innsats ville en hardere skjebne 
ha rammet Norge. Bl. a. ville 

Under Menstad-konlflikten 
ble nedenstående telegram, 
som var avfattet på tysk og 
datert 13. juni 1931 - sendt 
fra MOSkV~, adressert til Sø
derstrØm, Dronningensgt. 
21, Oslo: 

ill 

Forts. fra side 2 -----

i landet. Vi mente at det å bidra 
til å opprettholde ro og orden 
var den første og største t'orger
plikt, det var forutsetningen for 

. " 

rekvI'sIS' J'oner Il l det vært tysk forvaltning og en av a e sag, jeg langt mere hensynslØS utbytning 
skal bare nevne rekvirering av med, derav følgende økende uro 
hus, brennstoff, klær og penger. og de skarpeste repressalier. 
Det vil fØre for langt å komme For det annet må denne sak. 
inn på alt dette, men vi har i nØdvendigvis sees i sammenheng 

«InnkalI de viktigste di. 
striktet dele eretkonfe. 

foreningene og de ar· 

beidsIØse for organisering eller annen part. Forsvarets trollen nedenfra, den demo
av motangrep gjennom ordning har medført at der !kratiske kontroll, på dette 

utvidelse av kampen for rundt om i landet ligger sto- område er så sviktende, kan 
re lager av våpen og aJmmu- de uten fare for sin presti

forbedrin.g av lØnn og ar- nisasjon ;så godt som ube- sje lukke øynene for delt de 
belidsbetingelser. Hoved· skyttet. Hvis disse magaJsi- ser og det de vet. - Og det 
kraften konsentreres om ner sklulle :fiane i hendene på har de god grunn til å gjøre. 
utlØsning av streik blant uvedlwmmende ville det ha Hvis man (med et uttrykk 

SjØfolkene, havne. og tran. uberegnelige følger. av Nils Kjær) oppfatter de 
sportarbeiderne, jernbane- _ Det var fØrst og fremst mindre profitører som fiIi· 
folkene. Kamp mot strei- for å beskytte depotene ved pensere På samfunnslege
kebryteri på alle viktige Gråtenmoen at militære ble met, 'UtSlag av «urent blod», 

steder virksomste middel sendt dit under Menstad. så blir de største profitØrer å 
til utbredelse av in.ndrag- kon.flikten. anse som alarmerende symp
ning av massene til mot- Når dert gjaldt deI10tene torner på en total blodforgift· 
angrep og skjerpelse av ville Quisling som fOl'lslVars- ning. De små prifitører kan 
kampen. Riktig kamp i minister si hØyt log tydelig kansk~e fjernes ved ufarlige 
Skien overfØres fremfor fra, at der ville ethvert an- midler, piller og tabletter -
alt Oslo, Bergen. Skiens. grep bli møtt hurtig og en- nye lovparagrafer og lOVer~ 
kravet: fjernelse av mili. ergisk. Noe annet hadde han fIadiske reformer. En effek· 
tær og politi forbindes fop sin plart ikke tatt initia- tiv kur mot de ,største profi· 
med Økonomiske krav. Or. tivet til. tører ville derimot )medføre 
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i landet. Vi mente at det å bidra 
til å opprettholde ro og orden 
var den første og største t'orger
plikt, det var forutsetningen for 
at vårt land kunne få full like
stilling overfor Tyskland. Vi 
måtte innstille oss på mulighe
ten aven tysk seier, og en tysk 
seier lå innenfor de objektive 
mUligheters grense. Det var det 
Vi !måtte regne med,. vi måUe 
søk~ å sikre Norges stilling i til
felle aven tysk seier. Vi måtte 
hindre at Tyskland trass slike 
statsrettslige konsepsjoner i t.il
felle av seier at Norges stilling 
ble Ødelagt. 

Det er lett å si noe annet et
terpå, men det var ut fra denne 
forutsetning at vi måtte ar
beide. 

rekvisisjoner av alle slag, jeg 

skal bare nevne rekvirering av 

hus, brennstoff, klær og penger. 
Det vil fØre for langt å komme 
inn på alt dette, men vi har i 
virkeligheten spart det nlOil'ske 
folk for hlUldrevi:S av millioner 
kroner. Jeg nevner bare ganske 
kort kravet på 100000 ulltepper, 
100'0'0 ryggsekker, alle SYkler i 
Oslo. Hvem val' det som satte 
igjennom at det i k k e ble gjen
nomført? Var det ikke vi i NS? 
Tror noen at Administrasjons
rådet hadde klart lå gjøre det? 
Slik var det på mange måter. 
Når Wehrmaeht i stedet for å 
rekvirere private leiligheter og 
kaste :f)oU~ ut av deres boliger, 
slik som man hadde rett til ifØl
ge folkeretten, satte i gang med 
en omfattende brakkebygging, 

* hVem( kan man takke for det? 
Jeg har aldri tatt noen skritt Selv om det kostet mange pen

overfor nordmenn, forlangt at ger, hva ble ikke det norske folk 
de skulle sendes til Tyskland el- spart for på denne måten? Og 
ler lignende, slik som det ble så beskylder man oss for å ha 
nevnt i forbindelse med riks- gått tyskernes ærend! 
rådsforhandlingene, uten at de Jeg personlig, og jeg kan si 
simpelthen tvang meg til å gjøre det samme om de fleste av mi
det. I stedet har jeg marigfol- ne ministre, at vi aldri ga etter 
dige ganger gått i d'orbØnn for på noe punkt som gikk Norges 
mine landsmenn hos tyskerne ære for nær. I hvert ene
og reddet mange fra dØden. Jeg ste regjeringsmØte var det 
sier ikke dette for å unnskylde spØrsmål om slike krav fra tys
meg men for å konstatere en kerne, og hvordan vi skulle ber
kjensgjerning, for at det ikke I ge oss fra det, hvordan vi skulle 
skal falle et lys på meg som er minske det, finne andre lØsnin
falsk og uriktig. Jeg har aldri ger. Jeg tør si at ingen andre 
tatt hevn, - jeg har arbeidet kunne (ha oppnådd de resulta
ut ifra hensynet, til mitt ~and, ter som vi oppnådde. 
søkt å sikre det på beste måte 
ut fra de objektive kjensgjernin-
ger som forelå. 

Hva vi sparte for det 
norske folk. 

Man har' beskyldt oss i sik
telsen, .og det er også gjentatt 
i tiltalen, for å ha etterkommet 
okkupantens krav til overmål, å 
ha gått o v e r okkupasjonsmak
tens krav. Da kjenner man vir
kelig lite til vårt arbeide, hva vi 
har spart det norske folk for av 

i 

Vi var de eneste som tyskerne 
tok hensy;n til. og det var 
også i fØrste rekke 
vår misjon. 

Jeg mener at vi i tilfelle av 
tY'Sk seier hadde fått en stor stil
ling i El\.U'opa. Jeg tviler ikke på 
det, når jeg tenker på hva jeg 
har sett, hva jeg selv har 'Opp
levet. Jeg personlig ble behand
let ja som mere enn en konge 
i Tyskland, men det var allike
vel ikke meg personlig det gjaldt, 

• _____________ ~.j'- men Norge. 

Den kjØlige intelligens 
er nåtidsmenneskets far
ligste fiende, fordi d.en. 

legger hjertene på is. 

Hva de Økonomiske saker an
går vil jeg gjerne ha uttalt at 
når man har sittet i spissen for 
et lands styre i fem år, og styrt 
det så bra som jeg og våre folk 
har gjort, - og det !:;este bevis 
for at det er slik er den tilstand 

mm lllnSaJ;S. ~ J eg mener å kom tilbake fra Slovj etunio
kunne si ~ uten selvros - at nen i 1930 og til i dag. 
jeg i disse okkupasj onsår har * 
gjort Norge !store tjenester og 
vært en nyttig mann for landet. 
Om Jeg ikke hadde gjort min 
innsats ville en hardere skjebne 
ha rammet Norge. Bl. a. ville 
det vært tysk forvaltning og en 
langt mere hensynslØS utbytning 
med, derav fø'lgende økende uro 
og de skarpeste repressalier. 

For det annet må denne sak 
nØdvendigvis sees i sammenheng 
med min politiske kamp i de si
ste 10 år før okkupasjonen. 

Den 9. april 1940 var bare 
d~n dramatiske utlØsning på 
en årebng tragisk utvikling 
i Norge. 

Under Menstad-konflikten 
ble nedenstående telegram, 

som var avfattelt på tysk og 
datert 13. juni 1931 - sendt 
fra Moskva, adressert til S'Ø
derstrøm, Dronningensgt. 
21, Oslo: 

«Innkall de viktigste di-
strikter delegeretkonfe-

ranser fra bedriftene, fag-

Strid mellom forskjellige politi
ske systemer og samfunnssyn. 
Forskjellige politiske syn støter 

Hverken de som styrte landet mot hverandre over alt. 
eller vi i NS sto 9. april som ube- Og fordi det nasjonal-sosialis
skrevne blad. I 10 år hadde jeg tiske Tyskland har tapt skal alt
bekjempe de makthavere og an
dre politikere hvis partipolitikk 
og farsvarssabotasje da hadde 
ført landet til avgrunnen. En ut
vikling som jeg bare altfor klart 
forutså og sem jeg for fedrelan
dets skyld var fylt av den stør
ste bekymring for. Mot dette an
svarsløse styre og stell hadde jeg 
og mitt parti kjempet en fortvi
let og en forbitret kamp mot 
ovel."lllakten, i hellig overbevis
ning om at det var Norges livs
sak kampen gjaldt. Og vi hadde 
søkt å sette i stedet en ny, 'swm 
og sterk politikk, som kunne red
det Norge igjennom den ~om

mende krise. Men alle våre be
strebelser for å redde landet fra 
den truende katastrofen ble en
ten nedkjempet eller overlegent 
avfeiet eller tiet ihjel. 

Dansen mot undergangen gikk 
sin gang. Det er klart aten slik 
forhiStorie måtte sette sitt preg 
på vår holdning både 9. april og 
årene etterpå. 

så jeg og Nasjonal Samling nå 
dømmes for landssvik, skjØnt 
det i Virkeligheten gjeller kan
skje bare fOl\Slkjellige oppfatnin-
ger i en brytningstid av hvorle
des det bØr styres og stelles med 
vårt fedreland, hvor v å r opp
fatning kan$:je er vel så beret
tiget som de andres. 

Selv om mening står mot me
ning bØr ikke partisyn forveks
les med landshensyn, således 
som det gjøres her. For det er 
mangfoldige ll!o'l'dmenn utenfor 
NS, og også blant våre motstan
dere, som ihar «samarbeidet» 
men tyskerne mere enn oss. 

Men det er neppe noen her 
som har kjempet hardere mot 
det tyske. ovel'lherredømme i 
Norge enn meg, ingen som har 
utrettet mere for Norges sak i 
forholdet til Tyskland I()g for å 
føre Norge velberget gjennom 
disse krigsårene. 

Med et annet utfall av krigen 
ville folket ha ytet meg den an
erkjennelse jeg fortjener for 
min innsats og Nasjonal Samling 
ville hurtig hatt et stort flertall 
i folket. Når begivenhetene 
,k,ommer litt på avstand og sin
nene faller til ro er der mange 
ting som vil bli bedømt ann erle" 
nes enn i dag. 

* 

- ---------, "_A'A~~""- - ve., var Ijitrst og fremst 
folkene. Kamp mot strei- for å beskytte depotene ved 
kebryteri på alle viktige Gråtenmoen at militære ble 

steder virksomste middel sendt dit under Menstad
til utbredelse av in.ndrag- kon.flikten. 

ning av massene til mot- Når delt gjaldt depotene 
angrep og skjerpelse av ville Quisling som fovsvars
kampen. Riktig kamp i minister si hØYt log tydelig 
Skien overfØres fremfor fra, at der ville ethvert an
alt Oslo, Bergen. Skiens- grep bli møtt hurtig og en
kravet: fjernelse av mili- ergisk. Noe annet hadde han 

tær og politi forbindes for sin piart ikke tatt initia
med Økonomiske krav. Or- tivet til. 
ganiser selv-beskyttelses-
organer på bedriftsbasis 

og massestreikeprotester 

av arbeidere og arbeids

lØse. 
Furubotn.» 

Altså: et telegram fra Mo
skva for å dirigere utviklin.
gen aven arbeidskonflikt i 
Norge, og undertegnet av den 
norske kommunist og rKo
mintem-agent Fur u bot n, 

hvis endJe[ige mål var etab
leringen aven n!orsk sovjet

republikk. 

* 
I sin fOl'lSvarstale i 1945 ut

talte QuiSling: 
Menstad var ikke noe iso

lert fenomen, det va:.· et 
skandinavisk fenomen, dE:.t 
hang sammen med Adalsopp

tøyene i Sverige, og det var 
meningen <:I.t opptøyene ved 
Menstlad skulle t-re seg over 
hele Norge... Det som jeg 
gjorde var å.' sende militær 
til Gråtenmoen for å beskyt
te de militære depoter der, 
samtidig som jeg sendte 
krigsskip oppover for å stop

pe angrepet i fødselen. Det 
var en !meget farligsitua

sjon. 

* 
I sin tale i stortinget i 

1931 (stortingsdokument 

18. Juni 1956 vil bli stående 
som en stor dag i Egypts histo
rie. Da rykket de siste britiske 
soldater ut av den egyptiske so
nen med Suez-kanalen. Englands 
flagg ble firt og Egypts flagg 
heiSt over de tidligere bjritiske 
Navy House. ) 

74 års britisk o~kupasj'On var 
definti.tivt oPPhØrt. 

Egyptiske SN1ser forteller at 
det :var med gledestårer i øyne
ne at statsminister Gamal Ab
du1 N ass e r kysset det egypti
ske flagg fØr han Lot det gå til 
topps på flaggstangen over Ma
rinens Hus i Port Said. 

Med denne seremoni !ble den 
nye æra i Egypts historie for
melt innledet. Mengden ropte: 
Leve Egypts uaVhengighet. Leve 
Gamal, vår befrier fra frem
med herredØmme! Leve Gamal, 
repillblikkens president! 

Umiddelbart etter flaggseremo-
nien sa statsminister Nasser: 

Landsmennn Dette ØYeblikk 
representerer resu1tatet aven 
generasjons anstrengelse, det er 
i virkeligheten vårt livs store 
Øyeblikk. ! 

Vi har alltid drØmt om dette 
øyeblikk og håpet at vi skulle 
komme til å oppleve det. 

For det tredje må en også se 
denne sak i forbindelse med det 
store tidsskifte som vi gjennom
lever når en gammel verden går 
under' og en ny verden blir til. 
En verdensomveltning som av
speiler seg såvel i verdensmåle
stokk som i de enkelte samfunn 
og i de enkelte menneskers po
litiske lidenskaper, innstilling og 
holdning. Og stormaktskrigen Et konsentrat av Quislin.gs QuisL'ing-saken 1932) uttalte 

Landsmenn! Vi lQIp;plever full
byrdelsen av generasjoners håp, 
noe våre fedre og forfedre ble 
berøvet. Berøvet for denne opp
levelse ble også en del av våre 
brØdre som kjempet forgjeves 
for ellj dag å oro>leveat vårt 
flagg måtte bli det eneste som 

var ikke bare en maktkamp mel- forsvarsinnlegg i retten og 
lom stater, men samtidig en utdrag av forsvareren, hr. 

Det er lettere å leve et
ter faste regler enn etter 
takt og vurdering. 

Aldous Huxley. 

h.r.advokat Henrik Ber g h s 
innlegg er under arbeide og 
kommer ut i bokform i nær 
fremtid. Artikkelserien i Folk 
og Land avsluttes derfor i 
dette nummer. 

Red. 

Det er merkelig nok all

tid den litteratur som an
sees for minst 'Sannferdig 
som kommer virkelighe

ten nærmest. 
Huxley. 

vaiet over egyptisk jord. . I 
Vi bØnnfaller den Allmektige 

om at det må lykkes oss å full
fØre vår oppgave Og lede oss på 
den rette vei. 

Vi bØnnfaller' Ham om at in
tet annet flagg skal vaie over 
dette vårt land. 

Oe. 

".UHUt' V~VUIl!'l.Lt:'.L- ljom nil
pensere på Slamfunnslege
met utSlag av «urent blod», 

så blir de største profitører å 
anse som alarmerende symp
tomer på· en total blodforgift
ning. De små prifitører kan 
kanskj e fj emes ved ufarlige 
midler, piller og tabletter -
nye lovparagrafer og over
fladiske reformer. En effek
tiv kur mot de største profi
tører ville derimot 'liInedføre 
farlige og voldsomme kon
vulsjoner i samfunnslegemet. 
Den måtte bli et angrep på 
det kapitalistiske samfunns 
innerste struktur. Konse
kvent gjennom~ørt ville ku
ren bety en omveltning. 

Og dette er den Isiste og av
gjØrende årsa,k til at den 
krigsviktige ind)ustris eiere og 

ledere fremdeles får lov tU å 
sitte så lunt i uskiftet bo -
trosS i at de gjorde ~azi
Tyskland langt større tjene
ster enn Quisling, Hagelin og 
hele banden av «norske» mi
nistre, dommere, embet3-
menn, stapo, hird, front
kj empere og tyskerarbeidere 

t i l sam men l a gt.» 
Dette Iskrev Helge Krog i 

mars 1946, og ingen kan si 
annet enn at dette er tyde
lig tale. Men til nå har in
gen Våget å reise en disku
sjon med Helge JKrog, hva 
det nå kommer av. 

H. 
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halvår. I nøytralt om
slag kr. 30.00 pr. år, kr. 

15.00 pr, halvår. 
I4'Sssalgspris: 50 øre. 

Annonsepris: 
32 Øre pr. millimeter 

over en spalte. 
Bruk postgironr. 16450. 

Sambandstrykkeriet 
Oslo 
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