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Jordbmk er ikke bare
levevei, men også en. livsform.
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Troskap og alt som kan
Øve et menneske opp i den,
er veien til å utvide vårt
hjerte og vår karakter.
BjØrnson.
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Løssalg 50 øre
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Siden sist

rettssvIkernes leIr

---

Av forbundssekretær Helge Grønstad

I tlo og tre kvart år har folk flest gått i uavbrutt spenning. Hva kommer de svenske vitenskapsmenn til å si? Og
når vil vi få høre fra dem?
Pessimister var det fler enn nok av - særlig blant, dem'
som ikke selv var villig til å ofre noe sOim helst, men som
likefullt nok kunne tenke seg å ta fOr seg så sant det kom
noe ut av det som «andre» strevde med. For å døyve sin
egen passivitet fikk disse pessimist,ene det særs travelt med
alskens rykter. Det hele var nok bare bortkastede penger,
het det. Det ville ikke komme så mye ut av det at det dekket håndbaken! Og ettersom tiden dro ut, fikk disse mØrkekrokenes helter dessverre lokket en del med seg. Sistpå
var det ikke et rykte så tåpelig at det dog ikke gikk ned
på høykant hos enkelte godtroende sjeler. Enfoldigheten
hadde st,ore tider.
Men - nQen var Idet likevel som ikke lot tvil eller misstemning rå med seg. De visste at sakene var i gOde hender. Helhjertet ga de sin fuUe tillit til dem som sto i
spissen Qg like helhjertet sikret de den ØkQnQmiske siden
av saken. De SkjØnte resultatets betydning Qg Slapp ikke
et øyeblikk troen på at det ville bli gOldt. Det som var sant
Qg rett k III n ne ikke knektes av und,erfundighet og beregning. På tross alv all kamuflagje Qg tildekking, på tross av
all list Qg beregning, v i Il e sanneheten vinne fram.
De tillitsfulle fikk rett! De måt te få rett!
Og i avvikte uke kom så det, som alle ventet på. Det
svenske Institut avga sin utredning i trykt form. Og
h v i Ik e nutredning!
Som en ren eksplosjQn vil den virke i det Øyeblikk
riktige folk, de med den nødvendige respekt for de historiske ,og rettslige fakta, får orientert seg. Ennå finnes det
nemlig slike folk. Selv her i Norge. Vi har sett bevis på
det like opp til den aller seneste tid. Og det ville være en
absolutt utenkelig tanke at ikke disse folk vil vite å si ifra,
og det både lydelig og tydelig, når de nå ser det vitenskapelig godtgjort at deres tvil Olm sakenes sammenheng og
om de forføyninger sOm har vært truffet, var hU[ldre prosent berettiget. Trangen til å kjempe fram historisk sannVi gjengir her en del klipp Hvilke nazister
het og juridisk rettferdighet er en gammel og hevdvunnen fra, Oslo-pressens ove\fskrif- ker om vet
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ukjent ber:l"ep for oss norske
Det dyrkedee areal pr. inngyg- 'dene - og ofte under magre kår
ger her i landeete skal være halV-log i trange tider - har hatt en
parten eller endog mindre enn grunnfestet oppfatning i den retdet tilsvarende areal i våre

na~ ning.

/
Det ville kanskj e være for opboland, Sverige og Danmark, Men timistisk å håpe at en også på
likevel hØrer en ofte om angrep enkelte hold blant sosialistene
på åker og eng. Det er vannfalls- begynner å reagere mot alle
regUleringer, og vassfallsutbyg- j disse angrepene som tar sikninger, ledningsnett, utvidelse av, te på bondens jord. Eller
byer og villastrØk, anlegg av nye! i all fall tvile på om den
industrisentra, og utvidelse av
kurs som der nå stevnes mot er
ke eller andre tettbebyggelser, den riktige til landets og folkets
jord til anlegg av flyplasser og sanne gagn,
idrettsplasser, vei og jernbaneanFor den produktive jord som
legg og tomter til ditt og datt, går tapt telles det opp tusenlapskriver bladet «Trøndelag».
per, En synes å trøste seg med
Sammenlagt er det store are- at de verdier som går tapt nå
aler dyrket jord som blir Ødelagt skal tjene høyere formål enn å
som jordbruk.
yte sitt tilskudd til matfors:1Ø1nDikteren synger at jorda er gen i landet, Og det er; så.1åen
trofast og et annet sted sier han: ikke den dårligste jO~'~O-~et
«Jorda skal du ære, hellig er din blir lagt beslag J?å~,~~t, e5,,~m
jord», Det har vært en styrke for bekjent ikke smerterurli~{)i .en
vårt bondesamfunn, a~ en ~ stor Isom skjærer bre~~Jle~'
andel av bondestanden gjennom led- ,nen mann& ~lf.·' ~l".t",
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FinnlaOfl ili:li:e rlit1ed i
stormali:tspoli.'kKen
, 'iIrt":'

I utenrikspolitikken har president Kekkonen stilt seg som oppgave å være Paasikivis nærmeste
arvtaker. Den såkalte Paasikivilinje går ut på vennskap med

Sovjet-SIIJlIJIrJeMet; og den går
samtld""'\t1l <:pl å holde Finnland
";,(j' , .

utenfor:s1t6rmaktsPolitikken. Dette
O:fØ'K~kkonens program.
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,""~>"

Indonesia' løsmiSrer seg
helt fra Nederland
Indonesia har underrettet Ne- \ hadde kjØrt seg fast, Unionen
derIand om at det har t,'rutt ut mellom de to landene ble grunn!l"tT

nninnp!", l")1A.l1.l'--~ no. tf'""!. lQnrJ.

(Sl""''

19.Q"t. i

1,9l91 etit.et: I'\.t den indonA-

IndoneSIa toK uenne PeslutnmrepUbllkk var oppl'eot~~ vell
gen etter at de indonesisk-neder- opplø,sningen av det nederlandske
landske forhandlinger i Genf I kolonistyre i tidligere Øst-India.

snak- I stadens presse.
Forbun-! Bare ven.t, det kommer nok

<:;.tU)lJ!Vi:>JUU vu uen vlrKe l aet øye01i~ de
riktige folk. de med den nØdvendige respekt for de histonorsk Okkupasjonshistorie,
2014 seg. Ennå finnes det
riske Stiftelsen
fakta, får orientert
,og rettslige
nemlIg slike folk: Selv her i Norge. Vi har sett bevis på,
det like opp til den aller seneste tid. Og det ville. være en
absolutt utenkelig tanke, at ikke disse folk vil vite å si ifra,
og det både lydelig. og tydelig, når de nå ser det vitenskapelig gOdtgjq'rt at deres tvil om sakenes sammenheng og
om de fori'øyning,er sOm har vært txuffet, var hUindre prosent be~ettiget. Trangen til å kjempe fram historisk sannhet og juridisk rettferdighet er en gammel og hevdvunnen
trang i BjØ-rnsons og Ibsens land. Selv en elleve-årig rettens Fimbulvinter har ikke klart å kverke den.
Og - nå er øyeblikket der da denne trangen skal mobiliseres for fullt. Nå er det hver manns plikt som vil sitt
lands vel, å være med og flytte deilde-stJeinene tilbake
dit de hører hjemme.
Midt oppe i all denne forlØyetheten og lummerheten som
vi nå så lenge hår forpestet i, har disse dager de svenske
vitenskapsmenns klare og fre~agende verk lågt til rette
et sprengstoff som både vil pulverisere alle kunstige bunkers og sIciliPe et kraftig og re~sende Luftdrag i all den. indrepolitisketåkeleggingen.
Det' er nemlig hverken mer ener mindre enn en knusende dom som de nøytrale, internasjonalt kjente vitenskapsmenn ~ og med sin utredning avsier over det norske etterkrigsoppgjøret. Med feste i folkeret~, in;terrnasjonall rett
ellers og straffe'rett e'r domlIlien drepende. Det er med full
berettigelse at,den svenske utredning munner ut i den kon. klusjon at det er

Indonesia . løs~er se;:
Ilelt fra Nederland

~u.u '"'u .. " U

dette har de svenske vitenskapsmenn s.agt
sit t. Nå står det til oss på denne side av IGØlen å vise om
vi har myndigheter som har såpass mannsmot og såpass
anstendighet at man tør se sannheten i øynene og forholde seg deretter.
Den glade lek: er forbi. Tiden for maske-fall er inne.

fast.

Unionen
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~!r~~!~n: ~!l:et ~:~t~:~~t . :~~ojm
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IndoneSIa 1fok ~nne beslutmn-I S1':;",,, !'~blikk var "Opprett@t"'V@l!"""'
gen etter at de indonesisk-neder- oppløsningen av det nederlandske
landske forhandlinger i Genf kolonistyre i tidligere Øst-India.
Vi gjengir her en del klipp: Hvilke nazister bladet snak-I stadens presse.
fra, Oslo-pressens ove,skrif-I ker om vet ikke vi. ForbunBare vent, det kommer nok
ter omkring utredningen fra det for Sosial Oppreisning er mere! Den opprinnelige plan
det svenske Institut for Of-I nemlig en 100 prosent upo- om å tie ihjel, såvel advokat
fen,tlig 0011 InternationelI 'Ilitisk gruppe, og kan ikke Mordts bok som de svenske
Rått.
karakteriseres som nazistisk, rettslærdes utredning om
_ _ _
uten gjennom bakvaskelse og «Den norska RiittsuppgorelHelt' siden i desember, da tilsiktet usannhet (= løgn), sen», har glippe,t taket, og
det begynte å gå opp for selv dertil kommer at. det i k k e godt er det. Alle rettsindig
de mest tykkhudede retts- er, dette forbund som har ut-I tenkende mennesker må omsvikerea,t svenske-utrednlin- fØirt nevnte grans\king, hvil- sider forstå at det aldri blir
gen var på trappene, har det kei Verdens Gang den hele I normale arbeidsforhold igjen
rådet et meget lummert kli- tid har vært vel vitende om! i vårt land, fØr det såkalte
ma på visse hold i gamle Der.. nevnte gransking har «rettsoppgjør» er blitt reviNorge. Det begynte med at det svenske rettsinstitutt ale- dert fra bunnen av. Forvir«Verdens Gang» prØvde å Ille ansvaret for!
ring og uro kan skapes foren
forvirre 'sine lesere med å
De ovenfor gjengitte klipp stlm,d, men som varig tilsnakke
øm
«nazistenes» viser ;til fulle arvesyndens stand, nei, det skal ikke lykgransking av ,rettsoppgjØret. virkninger i en del av hoved- l kes!
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«et misbruk av ord å kaUe et slikt innenriks-poli, tisk oppgjØr for et re t t s-oppgjØr. Med rett i vanlig forstand har det ingen forbindelse.»
(Utredn. side 122).

Med

Indonesia har underrettet Ne-\ hadde kjØrt seg

Visse lærebøker må få
me.- lev'ende stoft
- Religionsundervisningen er blitt et problem, som må overveies, Og vi må være forberedt påat:Mblir noe aven kulturkamp,
sa biSkop Schjelderup i en tale tfl"MWitt:tte ved Hamar folkeskoler
den 14. februar.
.
J'l1"w:"

Skulle striden komme, fortsatte
biskopen, vil den bli utkjempet på
skolefronten.
Det er betenkelig at det skal
være så vanskelig å få unge mennesker til å gå inn for kristendommen. Derfor er det viktigere
å engasjere ungdommen i kristendommen enn å oOverlesse den med
kunnskaper. Det kan oOgså være
spØrsmål om Luthers pedogogikk
er den beste i dag. LærebØkene
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Hvordan var Norges stilling
ved krigsutbruddet i sept.

1939?

Oslo-avisene var raske til å være frampå i selvsamme
øYeblikk da det forlød at Institutets utredning var avgitt.
De meldinger som ble gitt, hadde - som en vel nok kunne
vente seg fra dette «mspirerte» hold - et mer eller mindre
forvrengt innhold. Som vanlig sørget også denne gang Dagbladet for å være foran, og det på en særdeles freidig måte.
uten å ha sett eller satt seg inn i utredningen - men bare på grunn av et kort telegram fra NTB's Stockholmskorrespondent - ,Uitfyller Dagbladets redaksjon telegrammet med fØlgende smukke, men dessuaktet helt usanne, tilForsvaret var brutt ned til gren- nevnt 19. mars 1935 med profesføyelse:
sen av avvepning, befalskorpset sor dr. Halvdan Koht som utendesimert, militærøveisene helt riksminister og skoleinspektør
Arbeiderpartiet Christian Fredrik Monsen som
«Da vi forstår at norske landssvikere står beredt utilstrekkelige.
hadde
systematisk
svekket for- forsvarsminstt'r. Koht var en
til å nytte ut denne betenkningen for seg ogSå, finner
svarsviljen, men det var ikke ale- fremtredende pasifist, men ikke
vi li måtte gjøre oppmerksom på at betenkningen gjelne om ansvaret, det hadde ikke forsvarsnihilist. Monsen var ivder bar e svenske statSborgere i Norge, ikke norske flertall i Stortinget, også «bor- rig talsmann for avvepning.
borgere».
gerlige» partier må dele skylden. Den annen verdenskrig var forNygaardsvolds regjering ble ut- ,utsett, de som hadde studert Hit- - - - - - - Forts. side 4

Scharffenberg fastslår at blindheten i
dagene 4.
8. april 1940 var dypt
nedverdigende

ler spådde alt i 1933 at hans politikk ville føre til krig, men mange av de ledende politikere (såledeS Lloyd Geo,rge, Churchill,
Chamberlain) lot seg lenge blende.
Fra 1936 regnet de fleste kyndige iakttagere med krig som nær
forestående, dog tolket mange
Forts. side 4

l~t:'~~:~~es om, slik at stoffet b.l~ Il1-efnWrqnde.
Bisko.p,m,~ . ~ inn på
sPØrsmålEi"t orn.rlfiirJ.æg:r. som ikke
regner seg' ~ Vofr~Fiw:\ personlig
kristen, hl10r r~?~~ ~dllldervise
i kristendomsfag,.'
:yclet at
"

JUle
..... .

undervisning, mens et~b~e
menneske, som ennå sø~~; c~
goOd samvittighet bØr ~ fi~
dervise i kristendom.
.

Harme i Lofoten
Striden om notfisket pjå Lo-I vil . fremtvinge et eget P.Olitisk
fothavet ser ut til å bli skarpe- partI for NOl'fl-Norges fIskere,
re enn noensinne f\7Jr. Fiskerne som vil foOrstå om nØdvendig å
bruke makt for å beholde livets
har på massemøte i Stamsund og rett til utøving av fiskerinærinHenningsvær gått meget sterkt gen.»
I
imot at noen får slippe til i LoI Henningsvær var det 420 fi-'
foten så tidlig som 5. mars, og skere til stede, og bare en fisker
det ble anbefalt å sette første stemte mot reSOlusjonen" og) i
dag til 19. mars. Fiskerne i Stam- Stamsund var det' enstemmighet
sund kritiserte det de kalte fjern- blant de 300 fiskere om de
styringen fra Oslo. I en resolu- fremsatte krav. Det ble pekt på
sjon som ble sendt til Fiskeride- at noten forstyrrer skreien under
partementet heter det blant an- gytingen, oOg at den direkte og
net:' «Fiskernes kårne ~ ikke indirekte hindrer de andre bruksmisbruke fiskernes valgtillit. Det arter å Slippe til.

Bønder

•
I

Cortina

Toralv' Fanebust skriver i kvigene skulle hete «Cortina» ! og
sitt utmerkede organ Jærens bli premieku og bjølleku. Og var
og Sandnes Avis:
jeg Norges KJøtt- og FleskesenDet ble bØndene fra Målselv og tral, ville jeg sende en do. do.
Trysil som hentet olympisk gull «Cortinus»-okser til h~er av kviog heder til Norge. Og som jeg gene. Men han. Hallgeir ville jeg
satt i veibussen og hØrte Hegtun døpe om til Helgeir!
snakke over seg så tårene glim- Var jeg Melkesentralen ville jeg
tet i øyenkroken på oss alle, da I sende merino saubukker: Og var
lovet jeg meg selv at dersom jeg jeg Ford jr. eller Bulganin sjØl,
var Norges Bondelag, da ville jeg ville jeg gratulere med et par
forære Sverre Stenersen og Hall- traktOl'er eller femsetere.
geir Brenden hver sin årsgamVar jeg derimot verdens eneste
Forts. side 3
mel kvige av blått blod. Begge
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Hø~esterettsadvokat

Knnt Blom - frister
skjebnen
Idet bladet skal til å gå i av vårt folk, det ville selvtrykken oppdager vi at hØye- følgeIigbIi det samme spesterettsadvokat Knut Blom i takkel. Så bunn råtten er ikke
Morgenbladet nr. 45 o·
O':ir sin
kollega Mordt alvorlig på
pelsen for Hl; han har skrevet bokel, ~Det urettfer,:~lge
rettsoppgjør».

det norske folk at man kan
telle opp landssvikere i titusenvis i slengen. Det hele
er tåpelighet. BaJ.'e syke
hjerner kunne utklekke en

Etter å ha lest Blom skjøn- slik aksjon.
ner vi g~'dt at han må være
*
komme1t på feil hylle, han
Vi rekkj:lr ikke noen nært(urde ha levd .okkUiPasjons- mere analyse av Bloms artikårene i !~olen, ikke i Norge. keI i dag, og håpet olP. å
Hvis han da hadde fått ovel'- kunne få ham på bedre tanleve, hvilket var alt annet kerer ikke nevneverdig stort.
enn lett, ville sikkert oppholVi kan bare bringe ham en
det i «landet uten quislin- hastig og hØyst uærbØdigger» ha lært ham større sans hilsen og dunke ham på
og evne til å skille mellom samvittighetens
dør med
lØgn og sannhet.
følgende påminnelse:
Det er nedslående at en
Om NS sommeren 1939
man som hØyetsterettsadvo- hadde latt seg innskipe til f.
.'_~ !{nut Blom nå etter 11 f'ks. Australia,
så haddf'
..:;>cAr;; l . r rettssvikernes ær- ~'\rge og Knut Blom like
(--Il mer nedslående er fullt måttet gjennomleve dp
",
.
I
.
, , : fremdeles ikke samme ydmykendt> ol.kupaf~"
'!,lh0ldbart det sjonsår fra 1940 til 1945, Ol!"
er å ~ne- .u.\~~egruppe ,. bare kommet enda verre fra
på 100 l)Qq . "e~ makt- det. NS var absolutt uten
bud erkl~!,', '"
,~ip. lands- I skyld for hva som hendte
svikere. om.~~t", ~~..P~vd på vårt land av skam og skade
nytt, med en .~.
raksjon under den 2. verdenskrig.
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Ja, hvor mange er det som har
det. Vi har nylig, fått en prØve
derpå, idet av 13 mann, som
sendte en skrivelse til Stortinget,
forlangte de 11 å få sine navn
og underskrifter strøket av denne
henvendelse. Nu tror jeg ikke at
der herpå kan bygges noen statistikk. Jeg tror· tvertimot at minst
50 pst. av alle nordmenn er så
rakryggede, at de har sine meningers mot, ja. muligens enda
mange fler. Jeg anser ikke folk,
som ikke har sine meningers mot,
for gentlemen. Englenderne kaller dem the others, og blant dem
bØr også de foran nevnte 11 plaseres. Jeg har den dypeste mistillit til slike folk og vil ikke kunne
gi dem min stemme, selv om de
blir foreslått kumulerte på de
forskjellige partilister under valg
til stat eller kommune, eller andre tillitsverv. Man bØr legge vel

j
merke til Sl~ fo~k, om de SkUlle,
~orsøk~ å få, Si~ navn smuglet
mn pa enpfu-tIllste, og deretter
stryke deres navn på den stemmesedd~ soIlliman selvavleverer,
etter å ha erstattet denne med
mere påliteliie navn, Etter hvert
som dette bli' håndhevet, vil man tillater jeg meg å servere et
kune lære 0Im folk til å ha sine klipp fra Arbeidebladet for noen
meningers mot. De vil etterhån- tid tilbake, hvor den drabelige
den kunne fR~tå, at det farlig- Dorian Red er ute og bjeffer i
ste de kan innlate seg på, at de anledning den smekk Dja Ehikke har sinerneningers mot, hva renburg ga 109 små «norske»
enten de gjør dette skriftlig ell~r pennehelter, som fant det opmuntlig, H~ de på den måten portunt å være med i hylekoret
ml'stet
sl'ne ·ur·velgeres tl'lll't
'1
. , VI mot Hamsun:
ethvert forsØk på å reparere uet«APENT BREVKORT TIL
te være håpløst, uansett hvilke ILJA EHRENBURG.
unnskyldninjJer eller bortforklaIlja Ehrenburg avfeier like flott
ringer med ...eller uten dobbelt som kynisk de 109 norske forfatbunn, de måt~ komme med et- teres svar på hans henvendelse
terpå.
med å si, at en eneste Knut
Oslo 13/2 ~6.
Hamsun er mer verd enn alle
GUSTAV TfEBER.
disse 109.

Apropos
HAMSUN

Når blir den svens}(e
utredning a få~jøpt?
o
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Sine men.n;:ers mot

O

_ _ _ FOLK

pi lMlI!,

- t

s6,;i7,~'

Dovenskap,
tærer
fortere enn arbei..~~r ut,
mens den brukt! ~~iItid
er blank.

Ben1a~;~~klin.

HI'Jye;:;terettsadvokat Paul
Franck, ., 6 år. Med ham er en
';remra~ellde
dyktig t'lJsmann
for norsk na>ringsHv gåjt bo,"t,
At han etter 1945 deltok aktivt i
forfØlgelsen av NS var ham derimot til liten ære.

er satt over styr?' Hvem an-

/

vi retter spørsmålet til for- Ibergs utdragc;av utredningen, og

bundssekretær GrØnstad, 'som' inntreffer ikfe også her noe eki
straordinært,.~ skulle vi ha densvarer:
- Ett~r planen var det me- ne ekstrakten ferdig i betimelig
ningen at boken skulle bli å få tid før møtet'På Hamar.
kjøpt i umiddelbar tilslutning til
Dessverre rår vi ikke med værLandsledermøtet på Hamar den gudene, som"får i en særlig grad
219. februar. Isvanskelighetene ser ut til å~e seg fra den
i Botniska Viken ser imidlertid minst elskverdige side. Vi må be
ut til å skulle spille oss et kjedeom at man i flser oss litt overlig puss. Utredningen er nemlig bærenhet nåfl. det gjelder selve
trykt på Institutets faste trykhovedutredni8gen. Det Viktigste
keri i Helsingfors, og alt var
er jo 'at den· er avgitt. De som
klappet og klart for avsendelsen
har bestilt de hos oss i Forbunav det antall bØker som skulle det, skal få; aen så snart som
til Norge. Selvsamme dag da
overhodet mulig. Videre melding
bokkolliene skulle leveres på
skal bli gitt :gjennom avisen.
dampskipskaien i Helsingfors, ble
- Hva kOmmer hovedutredbåtforbindelsen med Sverige innstillet, og slik er situasjonen en- ningen til å koste?
nå i dag. Når isen går opp og
- I Stoc\dlolm koster den 28
forbindelsen kan ta til igjen, kan svenske kron~. )Ier i Norge skal
bli Jlt spørsmål. På grunn av vi søke å hoide en pris - inkl.
godsmengden gis livsviktige varer omsetningsa\;~iften _ av 30 norprioritet på de finske jernbaner, ske kroner, altså ca. 12 a 13 kroog da. utredningen på tross ner under h., det forlanges 1
av vårt avvikende syn - ikke Sverige. 30 norske kroner er selvblir ansett s~m livsviktig av fin- sagt mang~· penger, men visste
nene, beror det for Norge .. i>e- m~f\,hV~J.loo',,:Ø~l'beid . s~m ligger
stemte kvantum frem(hl
~·",,",~~~Iff ae~ rl'!.,.......... ~~. __ • ,-. U'J':llUVIU ,
pakkepo :ne med hva'pran tår t hende så
sten fikk vi imidlertid forut for blir denne ~en likevel en lIten
trans.pbrtstojPPten· en håndfUll belastning . den enkelte. Man
eksemplarer til Oslo. Disse har vi får iet hve fall full valuta, og
da forelØbig måttet manøvrere det bØr vær en selvfølge at enmed så godt som mulig. Bl. a.

Von Ehrenburg - von Ehrenburg, De er en mektig kar,
dog gir De selv oss usle små et
'/l-elt oppriktig svar.
At Deres syn på dagens strid er
både frisk og samsunn,
det fremgår best av hyldesten De
hØflig gir herr Hamsun.
Von Ehrenburg - von Ehrenburg,
hva vil nå Stalin si?
Tenk om han skulle komme med
et lite dementi?
Kan hende .pappa Josefs store
tillit til Dem brister?
Han vet at her i Norge har vi
aldri tålt nazister.

-Von Ehrenburg - von Ehrenburg,
De er et stort geni,
hva teller sd 'talentene, de
stakkars 109.
Men svaret, som De sendte dem
Ivar meget likt en pØbels .
De minner rent uhyggelig ja,
om en viss herr Gøbbels.
Dorian Red.»

I ..

At den nestsiste linje i dette
eleverte produkt kunne ramme
herr' Grobian selv som en boomerang, var han vel· ikke oppmerksom -på dengang, da det
gjaldt å holde seg frampå og
trampe på annerledes tenkende,
som· alt lå i støvet. Men kanskje
han blir det nå, etter at Hamsun pa ny erkåretJ til 'dikterkonge.

Responsum och utredning
Den norska raftsu ppgj øreisen
Det verk som er utgitt av Institutet for Offenilig
och Internationel! Ratt er delt i fem hovedavsni,tt.
FØrste avsnitt omhandler vår straffelovs § 86 og
landssvikanordningen.
Annet avsnitt omhand!er fiØrst det folkerettslige
krigsbegrep etter Haagkonvensjonen. Deretter f'Ølger
en gjennomgåelse og vurderin.g av hendelsesforløpet
i Norge i april 19!O, og det samme når det gjelder kapitulasjonen og kapitulasjonens følger. Videre· behandles på den ene side eksilregjeringens krigsdeltagelse og på den annen side hvorledes forræderiparagrafen (str.I. § 86) ble tillempet etter behovet (!)
Tredje avsnitt omhandler okkupasjonens folkerettslige side. FØrst gjennomgås de regler som etter
Haagkonvensjonen gjelder når et land er .okkupert
(lan.dkrigsreglementet). Herunder gis en utredning
av borgernes lydighetsplikt mot okkupanten, statsorganenes stilling under okkupasjonen, de lovlige
statsmakters (altså her den flyktede regjerings)myndighet over det okkuperte område, okkupantens lovgivnin.gsrett, virkningen av kollisjoner mellom landets lover og okkupantens lover, og til slutt virkningen 'av okkupantens makt- og myndighetsoverskrideIser.
Fjerde avsnitt omhandler fØlrst hvordan. «landssvik»-lovgivningen ble gitt tilbakevirkende kraft tross
Grunnlovens § 97, som sier at «Ingen lov må gis tilbakevirkende kraft». I neste punkt fastslås hvordan
«landssvik-begrepet» ble utformet etter 1945, og hvordan myndighetene gjennom landssvikanordnin.gen
klarte å komme utenom at en handling må være
rettsstridig for å være straffbar, og til slutt hvordan
prinsippet om lik behandling a valle borgere ble skutt
til side.
Femte avsnitt omhandler de svenske borgere som
ble dØmt i Norge etter lalldssvikanordningen.
Boken avsluttes med et sammendrag på engelsk på
11 sider.
o

matte ha forstått!

Paal Berg & Co. går ·den moralske .bankerott i møte. De var
drevne og vel ansette jurister,
som lot seg bruke i et politisk
OppgtlØll'" De måtte ha forstått
at i ,det lange lØp lønner det . seg
aldri å svike sitt fag (vitenskap),
jussen, for å oppnå tvilsomme
Det kunne for Øvrig være in- laurbær av politikerne. En slik
teressant å vite, 'hvem de 109
herlighet og glede visner fort. Al«talenter» var. Hvis det omsider
lerede etter ti år går de herrer
er gått en prås opp for dem og- m 'n

Iplante,

som har vokset opp, og
hvis ypperste blomster sprer sin
ulidelige stank over landet. De
borgerlige politikere er vergelØse gjennom felles-programmet.
Det var disse ting vi i .sin tid
forsto, da Vi sluttet osstn NS og
Quisling i 1933. Nemlig at nye
folk. måtte til, ·at de gamlepoj<
litikere var ferdige, hvis det
ikke skulle gå galt med Norge.
Vår offervillige kamp ble det
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en pris - inkl. herr Grobian selv sOm en boo1
fortere enn ar~iiifl:r ut, t\t han etter 1945 deltok aktivt i bli ..et SpØrSmål.. På grunn av vi søke å !lde
'.
Paal Berg & CO.går·den mo- plante, som har vokse.t oPP.', og
mens den brtikt~ ~., '(\ltiltid forfø~gelsen av NS var ham der- godsmengden gis livsviktige varer omsetning, -'giften -av 30 nor- merang, var hanyel. ikke opp·
t De
hvis ypperste blomster sprer· sin
imot
prioritet på de finske jernbaner, ske kroner.•,iA,·'ltså ca. 12. fl. 13 kro- merksom 'På dengang, da det ralske bank ero tt I mø e.
var
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er blank.
ulidelige stank over landet. De
og da. utredningen, _ på tross ner Under;,va dettorlanges 1 gjaldt å holde seg frampå og drevne og vel ansette jurister, borgerlige politikere er, vergelØBen1amtf";a~klin.
'-.1
av vårt avvikende syn - ikke Sverige. 30. ·..•.• or.s.k.e. kroner er selv- trampe på annerledes tenkende, som lot seg bruke i et politisk se gjennom felles-programme.
t
P' enger, men Visste som alt lål støvet. Men kanskje ppg"ør'.
D'e m'a"tte ha forsta"tt'
blir ansett sO,m livsviktig av fin- sagt man
u
Det var disse ting vi i sin tid
nene, beror .detfor NOrg....e be~ .nHI;i).h,yi,~,,,"7:.• ,;,;,.,~\;?
. ;,::rE
•. ,. eeiidd s.om. ligger han blir det nå, etter at Halll- at idet lsu.ge lØp lønner det seg f.orsto, da vi sluttet {)Ss· til NS og
stl'mte kvantum frem" ',1.
'''''''''''~'''U-Ptt' 6.,,~ l'e- SlUl pa llY er Karetl til dikter_1_,~-" __ ' .,.. '-:"J-cnl1U~~, . pakkepo-ne med hva ~all får i hende, så konge.
aldri å svike sitt fag (vitenskap), Quisling i 1933. Nemlig at .nye
sten fIkk VI lmidlertltlforut forblir denne prtsen likevel en liten ,Det kunne for Øvrig være in- jussen, for å oppnå tvilsomme folk måtte til, ·at de gaml~LPQ'"
trahspbrtstoppcn en håndfUll b i t .
..
laurbær av politikerne. En slik litikere val', ferd.ige,. h.v.is det
.
.....
'
" e as 'nmg p.. den enkelte. Man teressant å vite, 'hvem de 109
for at samholdet' i vårt folk eksemplarer til Oslo Disse har vi f"
herlighet og glede visner fort. AI- ikke skulle gå galt med Norge.
. '
ar Jet hvert fall fullvaluta,og «talenter» var. Hvis det omsider
d t bØ
..l
Ivf l
lerede etter ti år går de herrer
Vår offervillige kamp ble det
er satt over styr ?' Hvem an- da forelØbIg måttet manøvrere
rettsoppgj~r
. e .' r vær.. en se Ø ge at en- er gått en prås opp for dem ogmed så godt som mulig Bl a
omkring med narrebjeller rundt spyttet på også før 9. april 1940.
dre skulle det være enn retts.• . . . hvet interessert ser seg utvei til så,har de kanskje ond smak
måtte vi reservere et eksemplar å anskaffe hOVedutredningen.
munnen.
halsen, og skammen vil følge dem At man skulle gå så langt, at
Til advokat Knut Blbms ansvikerne?
for Stortingets Presidentskap og
,
inn i graven. Ja, hva skal man man i borgerlig-marxistisk formeldelse av min bok og spesielt
et for Justisdepartementet. Mo·t- komme
- Enn
Hva vil 'det
Th. ø.
si om J'urister som rettssvikere? elg
n'n dØm t e oss som f orrædere
til hans uttalelse om, at avsnitpå?utdraget?
i'
. 1.
satt oppfatningen på visse hold
I
Med den beste vilje er det ikke 1945 ved hjelp av det rettsappatet om dommer Solem ~hoI
arbeider vi nemlig med helt åp- Utdraget,blir noe mer Onlmulig å bygge opp noe forsvar rat som var landets .siste vern
der «forvrengning av i19~jer
ne kort, og det var jo en selv- fattende enn f hva' vi opprinnelig
TI SINTE ORD,
for dem. De har med viten og vil- mot overgrep fra Statens side _
ningene» ønsker jeg å , _ . ' a t
kan gjøre mer skade' enn tu- je gjort vold mot det de el' for- hadde vi ikke tenkt.
- Det er satt i gang innsam- fØlge at vi i fØrste rekke tilgode- hadde regnet med, men vi tror
j eg i teksten har ,..«je.Qffit'. '. de
Ung
av
penger
til
reisning
aven
så.
våre
hØyeste
myndigheter.
likevel
å
skuJle
kUnne
holde
en
sen gode ord kan reparere.
pliktet til å verge, nemlig rettsNu ligger hele borgerskapet som
kjensgjerninger ;',.~!P, ;.~~es
Ellers har vi måttet trosse om- pris av kr. 2rr (inkl. o m s . a v g i f t , _ staten. Det el' en langt verre for- det har 'redet. Der er meget som
o~ som b:,r0r på:<~MjV bevis. bauta til minne om kronprinsesse
bryteise, nål' den begås av folk skal sones, egOismen som påfØrDIsse kjensgjt!~ ~r ikke Martha. Enda er det ikke i orden kostningene og bedt om å få og forsendels~l· Utdraget er en
o
med en lang utdannelse og erfa- te oss de marxistiske strømninkorrekt ell~_e~g'referert med det planlagte minnesmerkt> sendt 200 ekspir. pr. fly. Dette smakebit, be#ri.et på å gi merav advo~!;\; ,. , ,
over dronning Maud. Snop-e- partiet venter vi her så å si hvert smak. Det bU*4e inn i hvert hjem
ring, enn aven hvilken som helst ger. Profittbe!U~ret under kri' .
Løberg. Man kan nemlig ikke for- gen, som ArbeiderPartiet ga avTil
1~iSkrift «Forvi~- bautaen ble revet ned. Monu- øyeblikk. Men selv dette rekker i landet. Lese.f;man først det, får
Stortmgsmann. ~ars. Ra~n-Ilange noen «folkets rettsfølelse», lad for, hvis deres egne ble straf'r~m !'tt man leser mentet til minne om fedrene på ikke engalIlg til forbJandsbestil-' man lyst p~ /povedutredningen,
, Overveier hvor for- Eidsvoll haster det vil ikke med, Ungene. Vi har bare å håpe på og har man sA Jest den ja - da dal, formannen l JustIsnemn-' når de menn, som måtte ha for- fefrie, og de borgerlige jurister
v',.
størst. Det er vel Norge har ikke rotet med den- væromslag og at trafikken over har man e~y~rvet se~adskil1ig Ida, har kome med privat lov-I stått sviker og bygger opp et kva- lot seg låne ut til å forfølge alle
' .
framlegg om eit tillegg til
si-juridisk grunnlag, og kirken anti-marxister.
,'_~%kat B: am ønsker å hin- ne sak i mere enn 142 år. Det Botniska Viken kommer i gang viten.
l)Cjæ.,~den form han har gitt var viktigere at krigshelten Roo- igjen, slik at vi om mulig kan
'Det vil anQe{aIe seg at man va om
l'k t gir det moralsk velsignelse.
Når vi fortsatt kjemper for å
personnamn, s I a
VI' Ønsker selvsagt I'kke noen tilintetgjøre det såkalte rettsopp-fIMn~eIdelse..
seveIt omgå en d e fl'kk p1ass ne d e starte salget umiddelbart etter sender Forbun<iet et beløp, ledsaved NesoddferJ' a i Oslo.
Hamar-møt et .
get aven adresseliste, så vil vi det blir opna hØve til å byte rettssak mot dIsse fallerte gamle gJ'ør, er det l'kke så meget fo'r' de
"
H. KlÆR MORD'T.
- En av dem som ble uvettig
Ellers har vi i øyeblikket un- herfra besørge forsendelsen.
etternamn for ein mann skygger eller deres oppdragsgive- ulovlig og urettferdig dømtes
behandlet runder det såkalte del' trykning i Norge den norske
Også om dette vil det bli gitt som gifter seg med ei kvinne re. De går i graven i tur og 01'- skyld, som for samfunnet.· Det er
Endelig
«rettsoppgjØI1» var direktør Alex oversettelse av professor Sund- melding gjennom avisen.
med odelsrett og som saman den til evig glemsel og skam. Nu en kamp mot bolsjeviseringen av
Odelstinget har ve~tatt at Christiansen, Horten. Fra hans
med henne overtar garden og da er det mulig at de må hen- det norske rettsapparat, mot viltes frem, til advarsel og skrekk kårstyret·
øyketrygden skal omfatte alle. hånd ventes nå en bok som heved odel.
for vordende jurister, prester og
Jurister som ikke gjorde seg
r dag står 10 prosent utenfor. ter «Makt er ikke rett). Det er
y

Hvem har

Det urettferdige
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oppklaringstjenesten
UtVidelsen gjelder fra 1. juli. godt
fungerer og stadig blir bedre.
_ IngeniØr S. F. Moe har slått
seg ned på Svartskog. Arbeider
som spesialist i fjell~renBlnin19.-23. mars:
Vestlandske ger.
bondestemna i Bergen.
- Vi SØker kontakt medlæ9. juni: Stor fest på GjØvik i
anledning «Skibladner»s 100 års rer Nils Husøy fra Romsdal.
Hvor eI! han? Hvilken adresse
jubileum.
har han? "
- Hvorfor regjeres vi så dårlig? Er det gullkalven som har
slått det norske folk med blindhet?

Terminliste

Velferdsstaten

Det er en illusjon å tro at en
pris- og lønnsøkning vil fØre til
høyere levestandarri.
Handelsminist;· Arne Skaug
under finansdebatten i Stortinget.

«lntet annet enn det
frie ord kan frelse mennesket og fri vår jOrd.»
ArnuU Øverland.

Kri-sen

I-

Mdt _ sfe' n

Fylkesmann Trygve Lie holdt
7. ds. foredrag i Nobelinstituttet
i Oslo om Midt-Østen, og uttalte
herunder at det er araberstatene
som har hovedskylden for den
spente Situasjon, likesom det er
araberstatenes vedv~rende uforsonlige holdning mot Israel som
mest bidrar til å hindre en fredsslutning.
Foredraget ble mottatt med

- Som leserne forlengst er J
vitende om har den 20. sovjet- l
kongress styrtet Stalins avgudsbilde i grus, og dagspressen var tens lomme». I det demokratiske
meget rask: med sine referater pleiehjem hvor vi alle er stapfra øst, bortsett fra «Friheten». pet inn heter det «Hvis du bare
_ På besøk 1 Oslo denne uke: vil slipper du å bli tvunget». Det
Rektor Sigurd Saxlund og frue, blir o~trent som 1 ~skland unJustøya.
der Hitler: «Der Filhrer denkt
filr uns».
- I dag ville det ta 24 minut- Hver eneste svenske som
ter å angripe KØbenhavn fra nær- kjøper margarin i Norge får en
meste russiske flyplass.
-.; TaleflommeIlJ under årets
Ingenting er så lett. at det
finansdebatt i Stortinget ble ikke
ikke blir vanSkelig, hvis du
avstengt før etter 17 timer.
- Redaktør Per Thomsen har gjØr det med ulyst.
Terents.
i en utmerket aviskronikk fastslått at «din vilje lig·ger i Sta-

1-.

ø'.

Nord _Norge og
I f
te e onen

sterk applaus ba den meget tallrike og ganslt.e sikkert distingverte forSamlirlg. Hvilket viser at
Få steder trenger man mer
selv de distingverte ikke alltid er I til telefon. enn i Nord-Norge.
så godt orien1lel't som de burde Likevel er det minst 10000 på
være,
"
ven.telistene. Vi syns at tålDe faktiske forhold om Midt- modigheten må ha ~n grense.
østen er nemirg disse:
'
Etaten. ledes så usselt at nye
Jødene har ',gjennom århund- menn må settes inn, eller oppFort8. side 41 gavell overlates til private.

I
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.
presang På 6 Jtroner pr. kilo av Ilanteren. 350 fartøyer med modervår rikhoidige .statskasse!
skip er i arbeide. Neste år ventes
- Man kan bruke valuta til å en utvidelse til 500.
kjøpe russiske biler. Det er .10Vlig.
- Eggforbruket i Oslo el' blitt
Men bruker mllP valuta tIl an- flerdoblet på kort tid.
dre biler, da el;" man såkalt va_ Etter Sonjas is-show på Jorlutasvindler!
dal i Oslo var nettobelØpet til
- Hemmeligheten ved å bære Oslo kommune ca. 44 000 kr.
en stoffkåpe er å virke som om
man bært\r mink.
- 'Tro;;s all skilsmissestatistikk
Hvis Moses hadde vært medel' ekteskapet fremdeles like po- . lem aven komite, ville Ispulært (!), lesE\r Vi i et ameri- raels barn fremdeles ha oppkansk tidsskrift
holdt seg i Egypt.
- Østblokk-Ia.ndene driver enRolanå Dangerfielå.
ergisk fiskeri-offensiv i Nord-At-

I

"------------------------

politikere.
At kirken og jussen har slått
seg sammen tidligere for å fremme politiske formål er velkjent,
men man håper jo alltid at det
skal gå fremover med sivilisasjonen. Hva nytter det med A-pakt
og våpenhjelp, nål' det fOlkehjem
man skal verge er rettSlig møllspist og idealismen dØd? Er det
levestandarden man skal ofrE) livet for, hvis krigen skulle komme? ,i
Nei, saken er ganske enkelt den,
at den politiske junta, som i dag
regjerer Norge, må før eller senere feies bort. Den er vokset opp
i en søledam, gjØdslet med proletariatets diktatur, med militærnekting og programforpliktende
forræderi, så overrislet med patriotisme, rettssvik, levestandard
og skatteflåere samt inflasjon.
Det er i sannhet blitt en nydelig

medskyldige 1 1945 og den unge
garde med juridiSk embetseksamen etter den tid har nu anledning til å sette tingene på plass.
Tiden er nu inne til å danne en
juristgruppe av ukompromitterte
som tar for seg «rettsoppgjØret»
og -dets «lovlighet». Hele den
norske juriststand seiler med lik
i lasten, så lenge dette ikke blir
gjort. Der skal en herlig renselsesfest til, for å avvaske den
skamplett som en del jurister av
1945 påførte sin stand og sitt
land. Tiden er nu inne, før det
neste valg. La. ingen politiker
mere slippe til, som gikk god for
rettsoppgjøret og Landssvikanvrdningen. Fei vekk de jurister som
ble belønnet med embeter for å
svike sitt kall. Skaff ren luft,
det er den eneste levestandard
som det er verd å kjempe for.
H. F. K.

~ Til tross for den sterke fOI-1 til denne produktivitet.søkningen.
keflukten fra bygdene har jord- Det er få land i Europa som har
bruksproduksjonen i Norge Økt et sterkere mekanisert jordbruk
ganske sterkt i de siste årene. I enn Norge.
1954/55 lå produksjonen pr. års- - I USA har man regnet ut at
verk omtrent 60 pst. hØyere enn det ikke er mer enn om lag 100
i194V48. De sterke investeringer meter gate eller vei for hver bil.
i teknisk utstyr er en av årsakene
- Fire tømmermenn fra Vefsn

"
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Den nye jordiowa

FOLK OG LAND
Det viktigste stoff i bladets nr. :71 og nr. 8, medregnet presen,tasjonen av de svenske rettslærde (med
bilder) er utgitt i nytt opplag.

Den 18. mars 1955 fekk me ei
ny jordlov. Denne lova lØyser f~
1. joouar i år av jordlova '*av 22.
juni 1928, med andre ord set den
ut av kraft. Desse to lovene er
reine kontrastar. det vil seie, dei
Særtrykket koster 10 Øre pr. eksp. Send samtidig
har stikk motsett syn på saka.
Det som er sams, er at samfunbetalingen, helst over postgiro nr. 16450. For eksempnet i båe tilfellef.hev rett. å oreiglarer som etter innsendte navnelister (med påfØrte
ne frå privat eiga for å nå desadresser) postlegges fra Forbundets kontor, betales
,se stikk motsette mål.
Det er
inklusiv porto 25 Øre pr. stykk.
berre det, at den "'rivate
eige~,
domsretten er endå fleire hakk
innsnevra no. I lova av 22. juni
1928 skulle eigedomsretten tene
til å gjeve bygselfolk eigedoms.;
rett - og det var bra _ men
- ......._ - den skulle også tene til å dele
opp jordgods så det vart hØve til
å byggje opp nye heimar, nye
småbruk. I den tid hadde altså
småbrukar;rørsla enno det store
tak
på samfunnet. Denne lova av
for Forbundet for Sosial Oppreisning vil bli avholdt
1928 var ei fårleg lov. Bers får·
onsdag den 29. februar 1956 kl. 12
leg for jordbruket med omsyn til
oppdeling av gardsbruka. - Når
i «Bå.n.dverkeren»s lokaler, østre gate 61, Hamar.
det ikkje gjekk verre enn det

Innsend omgående din bestilling 1

~

rar. Det vert InYkje papir og
lite resultat etter" den nye lova
også. Det vil ta lange tider tør
ein ser noko endrIng i bygdemilj~t for skuld den nye jordlova.
Ein kan vere sikker på at sal av
gardar vert innskrenka når det
gjeld sal utenom odel. Det er dei
som detder mest a\l. Ein kan rekn~ m~, at, .tung:brukte bruk
kjem. til å frelSte ~ nytte lova,
for
a få tak .i melr
lettdreven
.
.
Jord for å leggJe. de~ tlmgbrukte
Øyde. - Det er tm&" Inga lov kan
hindre.
Lova er radikal med omsyn til
oreigning og den private eigedomsrett. Ein kan' segje det bØr
gåast varsamt fram. Over store
deler av vårt lanif"er det gamal
tradiSjon, gamal Ie~tekjensle som
gjer at bruka vert prevne og oftast"drevne godt.
Fell denne bOrt, 4ett også inn-

r LANDSLEDERMØTE

Landsledelsen består av forbUndsstyret, fylkes- og/eller gjorde, er det sunt vett hjå jord-

distI1ktstillits~ennene 'samt inntil 5 speSielt oppnevnte re- styra å takke. Mitt inntrykk er at

"
'
presentanter fra hvert fylke. Andre vil ha adgang til møtet mot framvisning av medlemskort for 1956 (som evtl.
kan lØSes ved inngangen) eller mot bevis for bidrag ytet i
1955/56.

det 'Var Vestlandet som fekk
4--. te skad
S"",,8
en og største oppdelinga. Vissa då i førstninga. Sia
ordna folkemeininga resten.
Den nye lova har fått si prinsipielle utforming etter denne

Til behandling foreligger: 1. Arsberetning. 2. Regnskap
1955. 3. Budsjett 1956. 4. Valg. 5. Tid og sted for neste
.
møte. 6. Eventuelt. Etter en pause vil Eivind Blehr kl.
16.30 gi meddelelse om den svenske utredning cDen norska
rlittsuppgorelsen). Deretter fellesmidclag i cHåndvel"keren)s
restaurant.

folkemeining som lova av 1928
skapte, nemleg at det er galt å
dele opp' i for små bruk, men
den nye lova gjeng utruleg mykje lenger. Lova gjev samfunnet
forkjøpsrett til all jord som er til
sals med undantak frå far til son
og i allernæraste rekkefylgje i
opp- og nedstigande slekt. No er
det altso staten si mening, at
bruka skal slåast i hop, so det
vert større brukseiningar. Bygdene skal bli meir grisgrendte.
Den tilleggsjord til dyrkings som
finst i bygdene, ialIfal her vest,
kan utvide dei enkelte bruk noko,' men' det er svært overvurdert 'med denne dyrkingsjorda.
Ein skal vere glad, om det vert
dYrka. 50 mykje nytt, som det A.rlegårs vert nytta, Og må nyttast

På grunn av speSielle forhold har dette møte måttet
"
. beralnmes med meget kort fnst. En VIt derfor be om at de
som akter å møte og som vil delta i fellesmiddagen (kr.
16.- + 10 %) godhetsfullt omgående melder dette skriftlig
til Forbundets sekretariat, boks 3214, Oslo.
"

~d henblikk på plassforholdene på stedet vil en tilråde at de som må overnatte og ikke kan sikre seg privat
innkvartering, snaæest sørger for å reservere seg hotell-rom.
.'
Innkvarteritlgsnemnda., boks 144. Hamar,
vil om Ctetl Ønskes være behjelpelig.

Bønder
....

.\
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kO~itjeenbhat

ADOLF AASE i Nationen.

Cortina

Forts. Ira side 1 - - - - - alle klutene så effektivt til i Corprodusent av Silosvans, så skjøn- tina, de kastet glans· over vårt
ner du resten, var jeg J. W. Cap- kjære, gamle, evigunge Norge, og
de satset under ett for alle oss
pelen, så sendte jeg. Gr!mberg, og som aldeles i utrengsmål fOl'søkte
var jeg Gyldendal, så var jeg vel å skjule at vi felte gledestArer og
fikk klump. i halsen \ da Hegtun
ikke fanten velTet"
Som tekstilfabliklmt ville jeg snakket over seg som sagt.
vel sende nye flagg til flaggstenOg la så de gledelige overraskelsers
tid være inne - etter som
gene, eller kamga~ess til kara
den ene store gl~en er de mansjøl. Som annen"industriherre
ge små gleder vel verd, ikke som
ville jeg sende k.fifleskap eller
betaling, men som en hjertelig bebarnevogner, enkle;eller doble et- lønning.
ter fruenes ønsker Osv. osv.
Men etter som jeg bare er Bustefan, tar jeg det jeg har og sender verdens frieste." blad fortlØpende og overlater til hver især
å følge mitt gode eksempel og hitmed staver kjØpes Henv. telf.
te på tilsvarende nasjonalgaver,
3~ 76 96, Oslo.
hver etter sin habitus. For det
var ikke ene og alene for seg selv
og sin ba.rndomsbY'id de satte

Brukte tur-ski

Ve Ife,. s•.
t,at"··n.

dyrka jord til leikeplassar, vegar
red"
og ,mykje meir. Det skal knipe
..
er
med det, Sjølvdomd skti&tentils°ko ta
svært ra,us me
Yr ngs
o.
Den nye lova har nokostretlgare
S.,
...
regler mot vanhevd av jord enn
lova av 1928. Men endå vert det
mØdeleg for jordstyra å nå noFn arbeider i Trønl.eIag har et
kon veg mot likegyldige eigarar - rom på 7 kvadratmeter" til seg og
til <fels riks folk - som let g o - ·
.
For dem som savner a.nledning til å delta i Hamar-møtet, gjør rlp aA,,,rl<:..,, fn"fA.llA" 'nPn n.,ndpm_ familien, kone og tr~ barn. Han

Bend i tilfelle straks skriftlig bestilling til den an·
fØl'te adresse, angi for hvilket tidsrom plass Ønskes tinget, og
skriv tydelig navn og poststed hvortil svar skal sendes. For
,
.
:v
bestdllHte
trollm(V'isvil
)eldl representant
'
G ran
.
S~ e Pi:ll
o e
a VIS em .8 •
agen før mØtedagen kl. 17-21 og selve møtedagen kl. 9-11.30.
Værelsebestilling og middagstegnling er bindende.

atilnY~~dlng

inarksgjerda ned. Den nye lov
gjev inntrykk av å ,vilje samfunnet sitt beste på lang sikt. Meir
jamnstore jordbrukseiningar ville slå beina unda denne Øydeleggjande gruppedelinga i organisasjonen. Lova burde ha ein paragraf til som slo fast, at bruk
måtte ha. over 10 dekar jord for
å kunne reknøst som småbruk.
Det som er under er støttebruk.
N
I denne lova k'Jem likevel
o ve,
til å verke i den leid at det vert
klårare kva som verkeleg er ein
j/ordbrukseining. Det er største
gode ved lova. Det er i tilfelle ei
uvurderleg gode for bondestanden.
Det som er mindre bra er dei
landbruksselskaPa.
overbefolka
Der vil gå ganSke god tid fØr dei
når i den store vårvinna.; ,
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Utkommet'er:

«Justus Vericultor»
DEN NORSK!E KAPITULAS'JON
ved Forsvarets Overkommando 10/6 40
og
KRIGFØRINGSPROBLEMET
1940/45
sub spesie veritatis.

ifølge foreliggende kjensgjerninger og uttalelser fra
kompetente hold. ,
Pris kr. 5.-.
Fåes

Kierschows gate 5, I,. og ITotergaten 6
(H. Johannesen).

Gartneriarbeider
får post fra ca. 15. mars ved gaætneri i Lier. Eget kosthold,
event. middag. Godt værelse. TarifflØnn.

BJARNE iSlØRUM, Reistad pr. Drammen.

Radio

Fin torvmuld

BestilI!ing på torvmuld for Ibillig til salgs. Billett mrk.
«Standard i full orden», men
levering 1956 mottas nu. Bla- med gammel skal~.
dets ·abonnenter kan gjøre
regning med å få tIorvmulden
,~
for kr. 10 pr. kbm. pluss frakt,
.~.:f \' " ' ", .
lllien håper da til gj engj eld
å kunne kvittere for et belØp pengeforsendelser ~u:~./'
tJil Forbundet for Sosial, Opp- Land bes sendt ~i._sL6g ",
reisning, som tilsvarer minst Lands ekspet1itM " , y t t
giro 16450.
,.c "
kr. 1.50 pr. kbm.
s kass.
Tar ogSå imot bestilling på
)·Mwgj.,,:ivaV/"
plankebjerk med god torv'~",,~
~
klump. Har levert bjerker helt
opp tJil 7 m hØye, og de har
greid seg bra.
/".,
,• .t_j~fb.h(Jhøvlet tØffiThorleif Gran
mer~f.~de 2 etasj. hus
Telefon Sande 244.
8 x 12 . . . . .<grovt tømmer.
Sande i Vestfold.
EkB)lt. . . . . .r:'
!.,~fir."

Alle

:f,.-.r....

. rAIClustømmer
,

\

Det er en skam--_at
...,_.......-Folk og Lan~ ik~e har

2000'0 abonnenter

Benytt

HANDSKOMAKE RE N
Neuberggt. 15, Oslo

,k-, .'

.'

mnKvarrenng, sfialtest sørger for å reservere seg hotell-rom. Ein skal vere glad, om det vert ug sm oo.rfidomst>Ygr, de

Innkvarteritlgsnemnda., boks 144, Hamar,
vil om aetl
ønskes
være
behjelpelig. 2014
Stiftelsen
norsk
Okkupasjonshistorie,
Send i tilfelle stral{s skriftlig bestilling til den a.nføæte adresse, angi for hvilket tidsrom plass Ønskes: tinget, og
skriv tydelig naVn og poststed hvortal svar skal sendes. For
anvisnipgav bestilte rom vil komiteen ha en representant
til stede på Grand Hotell (vis a vis jernb.st.) dagen før mØtedagen kl. 17-21 og selve mø,tedagen kl. 9-11..30.
Værelsebestilling og middagstegn!ing er bindende.

dyrka 50 mykje nytt, som det årlegårs vert nytta, og må nytf;ast
dyrka jord til leikeplassar, vegar
og mykje meir. Det skal knipe
med det, sjØlv om staten no er
svært raus med dyrkingstilskota.
Den nye lova har noko strehgare
regler mot vanhevd av jord enn
lova av 1928. Men endå vert det
mØdeleg for jordstyra å nå nokon veg mot likegyldige eigarar til aels riks folk - som let gode gardar fm'falla. Den nedstemmande verknad desse våre hevda bruk har på vyrdnaden for
landbruket er voldsomt kostbart
for samfunnet.
.
lEg veit kor kronglete det var
etter den gamle jordlov for jordstyret å nå nokon veg med desse
vanskeleg.e og likeglade jordeiga-

SUlli .id,

satte

.!

Det. er en skam at

,i.

Velfer~s-

staten'

20000 abonnenter

I

I

:,-============

SAl\IBANDSTRYKKERIET A.S

kurat hvorfor kan jeg
ikke erindre i Øyeblikket.
Oscar Wlilde.

Heime og ute

- Det ble ny rekord: 9,6 millio~
ner hektoliter storsild.
~------~~----Den årlige generalforsamLing avholdes onsdag 29. fe- bygging av fiskebåter til Færøy- - Nehrus Norges-besøk i år blir
det ikke noe av.
bruar 1956 kl. 11 på «Håndv,erkeren», østre gt. 61, Hamar. ene. Det har vært tale om fiske- Folketallet på jorden er p. t.
Til behandling:
båter av stål og omkring 100 fot. 2774 millioner.
En representant for FærØyene har Skurlasten dyrere: Går opp ca.
Regnskap.
vært og konferert om kontrahe- 35 kr. pr. standard.
Valg.
ring, men noen avgjØrelse er en- .:..... Antikommun:istene i Ungarn
Eventuelt.
nå ikke tatt.
frykter nye forfølgelser.
STYRET.
- Kong Ibn Saud av Saudi- - Sandefjord: «Thorsholm» deArabia har i Milano kjøpt et mid- ler ut 20 prosent. t..
dagsservice i sølv for 200 perso- Edvard Just!, tysk fysiker,
ner. Det veier ikke mindre enn 1 tror ikke på Halden-prosjektet
er klar med monteringen aven ning-sformen, at han fikk laget et tonn.
- Legene sier at Eisenhower
større norsk tømmerhytte for en prakteksemplar som først ble reist
kan la seg gjenvelge.
gjerne
brite, som gjennOm mange år har i Vefsn. Hytta ble deretter de- Frankrike vil fra 28. til 30.
fisket i Norge. Han var blitt så montert og ført til Aberdeen
Borgermester J. B. Haynes, mars forSØke fargefjernsyn.
glad i den typiske norske byg- _ Ennu er ikke alle jomsvikin- Boston, som er medlem av pre- President Kekkonen er 5.6 år.
ger dØde. Det har KOlbjØrn Ned- sident Eisenhowers rådgivende Under krigen lå han helst i hi
rud på GjØvik bevist i vinter, for- forsvarslromite, sier at Sovjet
- Prisindeksen holdt seg pr.
Det røper en stor mann teller Samhold. Heit til den 23. har fremstillet et rakettvåpen 15. januar fortsatt på 143.
at han sier meget i få ord,
januar tok han nemlig sin med en så) fryktelig Ødeleg- Den nye Wehrmacht har til
daglige dukkert i Mjøsa. Da la gelsesevne, at det amerikanske sin rådighet 600 rakettforskere.
men det er tegn på ube.
isen seg, og det ble" for mesivilforsvar er blitt foreldet.
- NRK har hå 948 343 inntydelighet å snakke meget get bryderi å holde åpen råk Raketten, som har atomten-I registrerte lyttere;
for å fortsette badningen.
ning, kan nå Boston på e~ halv
- Makarios kjenner britene!
uten å si noe.
- Det er kommet foreSpØrsel time.
Han hal' avslått tilbudet om
til verksteder i Sunnhordland om
«selvstyre» for Xypern.
il;

,Karl Seeland
Han har rett, særlig da i betraktning av at 1945myndighetene arresterte 281750 personer og siktet

HANDSKOMAKEREN
Garantert fagarbeider
Tannlege Maamoen

93 OOO! Alle som ble tilsØlt og ruinert kan med god
samvittighet slutte opp om vår avis.

Ha~$teensgt.

2
Telef.44 4333

Sykepleierske

I anledning opprettelse av nytt moderne pleiehjem
sØkes forb1ndelse med sykepleierske i satt alder. Bill. mrk.

<-Gårdsbr.»

Argentina

Oslo Stigefabrikk
Brand-, maler- og skyvestig,er
olj et, ml kadimerte beslag
Inneh. Alf T. Lunde
Mosseveien 8
Tl!. 688817, priv. 670779

Ung mann som ønsker å emigrere, SØker kontakt med

UR

firma eller enkeltperson som kan skaffe et eller annet arbeide (kontrakt) i Argentina. B. m. '«Tekniker».

Jeg fØrer alle de kjente
- - - - - - - - - - - - - - . - - - - - - - - - - - - - sveitsermerker som Omega
Longines,
Cerlina, Cyma
Tissot, Revue, Antima og
glad i barn, får post. Moderne hus, sentralt beliggende og All«port.
mye ungdom.
llnni Hafskjold, Grette, Lier.
Dette er en tillitsak.

Ung pike,

De blir ikke skuffet hver
ken over pris eller kvalitet.

Kri.tue Venner

R.

Gjessing

avholder

URMAKER

møte i Gabelsgate 4

Telefon 2507.

DRAMMEN

(ved Ski Ilebekk )

I

=-__________......

Benytt
Neuberggt. 15, Oslo
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Fn .arbeider i Trøndelag har et
rom på 7 kvadratmeter til seg og
For dem som savner anledning til å eIeIta i Hamar-møtet, ;/jør
familIen, kone og tr.e barn. Han
man oppmerksom på at det er Forbunds!edelsens hensikt i umidfant at det var uholdbart, bygslet, en tomt og slet både sent og
del bar reJckefølge etterpå å arrangere møter innen de forskjellige
tIdlig med å felle tømmer 1 egen
fylkesdistrikter. Meddelelse om tid og sted for disse møter vil seskog. Han drev selv på et sagneTe bli cUt gjennom Folk og Land.
bruk og fikk saget opp tømmeret. Selv gjorde han trearbeidet
N,B! Vær av den godhet å bistå oss ved å sende
inklusive fabrikasjonen a'v vinmøteunderretning og rombestilling mest mulig
duer og dØrer. Han klarte kort
sagt alt på egen hånd. Men så
omgående!
kom Gerhardsen med sine prisog
rasjoneringsinspektører på
Fest deg aldri ved en forFORBUNDET FOR SOSIAL OPPREISNING
kl)ntroll
før mannen hadde fått
nærmelse, for det skaper bare
På vegne av Forbundsstyret
byggetillatelse.
Det ble pOlipanhat og bitterhet.
Sekretariatet.
meldeIse, en bot på' 500 kroner og
~==========:_~ en Inndragning på samme belØp.
.'
Da mannen ikke v&itok, kom han
for retten, og velferdsstatens reTil Forbundets medlemmer.
, Det er i bagateller og når presentant møtte også her, i form
man ikke passer på seg av aktor. Han uttalte: «Etter 10F'ra 1. februar sender Forbundets kassakontor pr. brev ut selv at man best viser sin
Vf::n er det ikke den enkelte pergiroblanketter fot innfordring av medlemskontingenten for
karakter.
son SOm nu kan. ta sin spesielle
1956. Vær så vennlig å sende inn skyldig kontingent så snart
Schopenhauer.
boligsituasjon opp til vurdering
og finne ut at n~ må jeg byglJe mottar blanketten. Vi hadde betydelige ekstll'aordinære'
geo Det er staten som har overuttellinger allerede i månedens første halvdel. En rask retatt denne vurdering av bestemmisse vil være oss til stor hjelp.
Livet, kjære venner, er
meisesrett for den enkelte.»
Forbundskassereren.
som en japansk vifte, ak-

Folk og Land ikke har

~~_vald Kafe
IM..a'-9hu, Hadeland
. '>f~ri~. anbefales

fredag 2. mars kl. 19.30 presis

Hans AasmundselI:
Se del menneske. •

Annelise Parow
TANNflIt."NSETNDlG
Trond hei'm
Gisle Johnsonsgt. 5 - V. Lade

moen kirke - Voldsminde

• •

(Matt. 27,11)

Tannlæge
M'A RTIN

Ta med salmebok

Alle hjertelig velkommen!

K.JELDAAS

Hansteen~gt.

Tlf. 447554

2

\
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Bladet koster
20. - kroner pr. år

FOLK OG LAND

Den svenske Ferts. fra sitle 1

For «Folk og Land» av Knut Sollid
Det ble i 1945 sagt Om eksilregjeringen at ministrenes navn
ville komme til å lyse med gullskrift i historien. Hvem som sa
det husker jeg ikke. Men det var
i alle fall mange som allerede den
gang syntes at gullglansen var
noe svak, og Hartmanns og Lies
memoarer har fjernet den siste
rest av forgyllingen.
Hartmanns bok er forstemmende lesning, men herr Lies bok er
på mange måter verre. Det er bedrøvel!g å lese om hvordan Kongen og hans sønn måtte flykte
ut fra Oslo, over hals og hade, og
flakke om fra sted til sted gjennom hele Norge, under stadig
livsfare og dertil plaget av tan-

svarsbæringen? Har arbeiderpartiet erklært seg uverdig til å styre folk og land nu etterpå? EIler har dets fremste menn, med
statsrådene i spissen, trukket seg
tilbake fra sine embeter? Ville
ikke dette vært en passende reaksjon og en verdig måte å bære
ansvaret på? Ellers blir jo det å
bære ansvaret bare en tom frase.
Her passer et sitat fra Thorvald Aadahls bok «Skumring over
Makrellbekken»: «Han er mektig
imponert over å se et folkeflertall (Arbeiderpartiet) som moralsk og sa}l:lig er slått til jorden,
må regjeringen bære i fellesskap.» freidig reise seg igjen på sine egFlott sagt!
ne ruiner. Maken til bedrift er
Men hvori består så denne an- ukjent i historien».
ken på hvordan det skulle komme til å gå med folk og land.
I tillegg til dette måtte de
flykte sammen med, og være omgitt av nettopp de menn som i
første rekke hadde skylden for
den situasjon landet og de selv
var kommet opp i.
På slutten i sin bok erkjenner
da også herr Lie at det var begått mange feil. Han peker bl. a.
på den totale forVirring som hersket i regjeringen den 8. og 9.
april, og mange andre ting. Han
tar på seg skylden sammen med
de andre og erklærer at «ansvaret

SN
O

Anei da, ærede Dagblad! Utredningen gj Ør ikke det.
Og siden redaksjonen nå har fått seg tilsendt den' hele utredning, så har den selv full adgang til å kontIrollere riktigheten av min benektelse. Det er riktig nok at noen
Stockhol:r1;S-advokater hadde bedt Institutet om å se nærmere på tre svenske ofre for etterkrigsoppgjøret i Norge, og
det samtykket Institutet i å gjøre. Men til samme tid sikret de norske initiativ-tagere seg at utredningen ble gitt på
bredest mulig, generell basis. Dette preger hele den nå
foreliggende bok. Det er en ganske forsvinnende del av den
som direkte omhandler de svenske ofre. Mer enn 90 prosent omhandler «den norska, rattsuppgorelsen» som sådan. At Innst[tutet nytter sine svenske medborgere som en
slags bakgrunn, er imidlertid en utvilsom fordel, sett fra
vårt synspunkt. Derme1. er nemlig det hele kommet inn
på diplomatiske enemerke~', og Institutet har da ogSå i samsvar med det:te' overlevert et avtrykk av utredningen til det
svenske Utrikesdepartementet. Fra det hold kan man om en
tid vente seg å høre nærmere, og det skal bli! særdeles
interessant å erfare hvordan man her i Norge vil møte
denne aksjon, Folkerett el' jo dog folkerett!.· Den er hverken sær-norsk eller sær-svensk. Og Dagbladets forhåndsk9rnm€lltar til utredningen er i et hvert fall ikke holdbar.
"

Etter et par dager å ha bragt adskillige sitatier fra den
"l~e utredning riktignok med en litt spiss og sur un~d~e.~ meddeler Verdens gangs redakSjon i en leder
derti18.. Apruar a,t

.

«ser det'tlt'~i1 at konklusjonene både bygger på nmn!
gelfullt kfen'IlBkap til de faktiske forhold i Norge
under kr\igen og på juridiske resonnementer
som ikke bare virker formalistiske, men direkte
luholdbare.»
Temmelig kraftig kost når redaksj onen for det fØrste
ikke har lest den foreliggende utredning, og man dernest
,....

1.-.. •• .:11 ... ..:.

.! ____ .! _. . . .

De offentli;:e
arkiver
Gjentatte ganger har overlege
Sdharffenberg gjennom pressen
etterlyst Stortingets «hemmelige»
referater. Senest skjedde det i

forbindelse med ønsket om å få
fremlagt de offisielle reiferater
vedkommende I utenriksminister
Lhlens debatt-innlegg under den
første verdenskrig. Forfatteren
Kåre Fasting, som nettopp har
sendt ut en bok om Ihlens liv og
virke, hadde { denne bok sitert
en del av utenriksministerens
nevnte innlegg, og overlegen var
nu ute for å få vite om disse sitater var autentiske, og hvorfra
de stammet.
I
I et svar i Morgenbladet meddeler Kåre Fasting at Ihlens innlegg i sin endelige form forefinnes
i Utenriksdepartementets
arkiv. Selv hadde han imidlertid
fått fatt på både forarbeidene
og utformingen i de papirer som
oppbevares av Ihlans familie.
Om Stortinget og de såkalte
«hemmelige» referater som
presidentskapet hevder er fjernet
av tyskerne - kommer herr FasOm vinteren samme år overtal- ting med følgende bemerkelseste Scotty Allan, «the king of the verdige ytring:
trail». meg til å delta i veddelØ«Hvor\:,idt familien Ihlan har
grunn til eller fØler seg foranlepet med mine hvalper. Det teg- diget til å overlate papirene til
net til å bli et fint spann, men Stortingets arkiv, kan jeg ikke
var ennå for unge til å delta i uttale meg om. Iså tilfelle vil de
veddeløp. Scotty visste jeg kunne

9leh lJØtden6 Iiuncleliiø'teJi Wi" l

u.aIVte cbto.nning &/MUutce

-'. ~1F1>er;,';:umUlig å felle noen endelig dom over de
nI
SVeD.Ske,..~isters gransking og vurdering av vårt
retlts0.Q
~n å ha studert deres skrift i deScotty Allan var en av de betaljerj ',,,,'
'k~naturligVis gjøres til gjenstand for ste hundekjØrere i Alaska den
gang. Han hadde helst hunder av
e4f.B~d~ri og inngående analyse.»
blandet avstamning, som veide
, .;,~,> . ~;,;'l,,'~,
'
Meget forl).ilf,tig~prd! ISom imidlertid blir vesentlig fra 32,--36 kilo. Malemute-blosvekket v"u ati:\!let umiddelbart etterpå blir sagt at i den
utstrekning .som· man gjennom die) foreliggende' referater
av de svenske vi~mennsresultater kan bedØmme det,
.. .

Vår adresse er:
Kierschowsgt. 5, Oslo

SOm disse har, men det er gode
hunder.
Jeg har' den overbevisning at
alle polarhunder er nær beslektet, hva enten man kaller dem
greenland-, labrador-, alaska-,
malemut-, huski- eller samojedhunder. Det er polarvargen, dens
det var overveiende, men det var gemytt og hårdfø'rhet som går
.
fid
bli seierherre, men han ville ha
også en go d porsJon ug ehun - igjen hos dem.
blod i sledehundene hans. De ble
I 1913 kjøpte Jafet Lindeberg en ny skalp i sitt belte. Det gikk
gjerne langbente med kort pels en flokk Sibir-hvalper, ætlinger dog ikke etter hans hode, John
og tålte i~e kulden godt. Det av Fox Ramsays berømte spann. Johnson, «Jern-finnen», vant IØvar gode hunder og kunne sette HlJ,n ba meg om å trene dem. - pet det år.
opp en svær fart, men en måtte Hensikten var Il. forære Roald
I 1915 var mine hunder et år
ta godt vare på dem. Sibir-huskie- Amundsen et fullt innkjØrt spann
eldre, og jeg begynte treningen
ne har derimot massevis av god med slede,. trekkliner og seletøy
pels med særlig tett underpels. - når nani,o,m nordover på sin sto- tidlig. Vi gjorde oss godt kjent i
Jeg har kjØrt i snøstorm og i re ferd
t Nordpolen i 1914.
løypa og fant ut de bes,te hvilemange og fØrti kuldegrader, hvor
Da h lpene var 7 måneder j,'Plasser.
kviksØlvet forlengst var krØpet gamle,~ynte jeg å kjØre med
Jeg kunne stole på min gode,
ned i kula, Og jeg behøvde aldri I dem Og v\nne dem til seletØyene. I gamle lederhund «:S:uggen»; had-
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vel få presidentskapets lås og segl
og da vil forskere som måtte ha
interesse av dem, iallfall belage
seg på å spØrre noen år i forvelen, hvis de skal ha håp om å få
dem utlånt, når presidentskapet
får somlet seg til å svare. Personlig har jeg ikke engang vært verdiget et svar på mine ærbØdige
anmodninger om å få. se skri!let
med det rare 1.»
Det er forsåvidt gledeUg å se at
det ikke bare er vi som har gjort
slette erfaringer i Stortinget nål'
det gjelder arkivsaker. I 1952den 19. juni - ba Forbundet
Presidentskapet il. opplyse om
man i anledning av den planlag-.
te gransking av etterkrigsoppgjøret ved nøytrale vitenskapsmenn
kunne regne med at offentlige
arkiver ville bli gjort tilgjengelige. På dette SpØrsmål innlØp ikke'
noe som helst svar fØr neste års
april - etter at vi hadde opplevd
den skandaløse interpellasjon av
stortingsmann Ramndal den 9/3
1953, og - svaret var naturligvis
et avslag!, I
Det kan være ~unn til å spØrre om hva de offentlige arkiver
egentlig er bestemt til. Det ser ut
til at det er mere om å gjøre å
stikke sakene unna enn å la dem
tjene som grunnlag for en riktig
historieskriVning.
S. M.

Midt-østen

Forts. fra side 2

rer, man kan gjerne si årtusener,
hatt som det store mål å få tilbake Det Hellige Land, som de
mistet da romerne stormet Jerusalem i år 63 før Kristus. Lan-

at der i dag skytes langs Israels
grenser. Israelerne er da også
fullt klar over at de må 'bygge
med sverd ved lend og har derfor
en militær tjenestetid på 36 må-
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utstrekning som man gjennom del foreliggende' referater også en god porsjon fuglehund- igjen hos dem.
en ny skalp i sitt belte. Det gikk
I 1913 kjøpte Jafet Lindeberg
av de svenske~P8mennsresultater kan bedØmme det, blod i sledehundene hans. De ble
gjerne langbente med kort pels en flokk Sibir-hvalper, ætlinger dog ikke etter hans hode, John
Stiftelsen norsk Okkupasjonshistorie, 2014
I og tålte i~e kulden godt, Det av Fox R.amsays berømte spann. Johnson, «Jern-finnen», vant lØ«ser detut'tij at konklusjonene både bygger på manvar gode hunder og kunne sette Han ba Ineg om å trene dem. - pet det år.
gelfullt kjennskap til de faktiske forhold i Norge opp en svær fart, men en måtte Hensikteq var il. forære Roald
I 1915 var mine hunder et år Forts. fra side 2 - - - - - under krtgen og på juridiske resonnementer ta godt vare på dem. Sibir-huskie- Amundsen et fullt innkjØrt spann eldre, og jeg begynte treningen rer, man kan gjerne si årtusener,
trekkliner og seletØY
som ikke bare virker formalistiske, men direkte ne har derimot massevis av god med sledt\.
J.'
tidlig. Vi gjorde oss godt kjent i hatt som det store mål å få tilpels
med
særlig
tett
underpels.
når
han
KØm
nordover på sin stoluholdbare.»
,løypa og fant ut de beste hvile- bake Det Hellige Land, som de
Jeg har kjØrt i snøstorm og i re f erd mot Nordpo1en l. 1914 .
mange og fØrti kuldegrader, hvor
Da hvalpene var 7 måneder Iplasser.
..
mistet da romerne stormet JeTemmelig kraftig kost når redaksj onen for det fØrste kvikBØlvet forlengst var krØpet gamle, begynte jeg ~ kjøre med
Jeg kunne stole pa mm. gode, rusalem i år 63 før Kristus. Lanikke har lest den foreliggende utredning, og man dernest ned i. kula og jeg behøvde aldri Idem og venne dem tIl seletøyene.! gamle lederhund «Suggen», had- det ble dengang romersk, senere
erindrer seg hvilke juridiske kapasiteter disse ord er ret- å beSkytt~ hundene på noen Jeg hadde en god lederhund, da de den en gang kjØrt en rute, persisk, så arabisk og fra 1517 ti
\.
måte.
går det meget lettere. Forskjelli- kjente den seg igjen, snøstorm og 1920 tyrkisk.
tet tal.
Under 1. verdenskrig trengte
Malemutene er mer tilbØyelig ge forhold gjorde at Amundsen mØrke gjorde ingen ting. Jeg var
Jeg kan betro Verdens Gang at jeg altf for en tid siden til å slåss enn Sibir-hundene og ikke kom seg avgårde i 1914, og bedre forberedt da jeg meldte meg England jØdenes finansielle støttil the Alaska sweepstake i 1915. te, )hvorfor den britiske regjefikk anledning til å lese det første eksemplar av utrednin- har heller ikke den utholdenhet hundespannet ble mitt.
ring i november 1917 proklagen som kom til Norge, og har fått tid tlil å studere det
merte sin hensikt å opprette et
inngående. Jeg kan etter dette berolige Verdens Gang med
nasijonalt h.1em for det jØdiske
at de svenske herrer åpenbart vet meget god beSkjed om
folk i Palestina, Dette var den
hva de har gitt S~6 av med, og at! de har holdt seg godt unna
såJkalte Balfour-deklarasjon.
England trengte imidlertid
både «formalisme» og «sofisme». Det vil nok også Verdens
ikke bare penger, men også solGang snart bli klar over, vil jeg tro.
dater, og lovet derfor visse deler
Ellers er ..leg, skjønt ,enig i at det ikkefo~eligger noen
av Palestina til araberne. Et
grunn til å gå nærmere inn på temaet, før de interesserte _ _ _ _ _ _ _ Forts. fra side 1 vakte langt større engstelse hos
Selv etter senkningen av «Rio samvittighetslØst dobbelspill som
har fått anledning og tid til å sette seg inn: i det som Inregjeringen og Stortinget, men de Janeiro» ved middagstid 8. det er så mange av i Englands
stitutet v i r keI i g har lagt fram. Til videre vil det fra Miinchenforliket hØsten 1939 etter Moskva-freden trodde man april ble minene ikke lagt ut i blodige historie.
\
Oslofjorden.
Det val' den kjente engelske
at den verste faren var over.
vår side bare bli gitt et orienterende referat av utrednin- som et fredsverk.
Koht og Monsen innså fra 1936
Utenriks- og iforsvarspolitikken oberst Lawrence, som arbeidet
Advarslene
fra
Tyskland
møtte
gen under vårt forestående LandsledermØte på Hamar. krigsfaren. og sørget for at foren uforsvarlig vantro, blindheten 1939'--1940 kan bare forstås ut for Englands politikk blant araSelvsagt aven som har hatt anledning til å sette seg inn i svaret ble styrket en del, men
i dagene 4.-8. april var dypt fra den urokkelJige tillit til at den berne, og da han var en hederselve utredningen og ik.ke bare i byrå- eller korrespondent- langtfra tilstrekkelig.
engelske flåte ville og kunne lig kar og venn av araberne skrinedverdigende.
Norges forsvarsevne var utvilverne
Norge mot et tysk over- ver han i sin bok «De syv søyler»
referater.
Som vitne i et forhØr 1945 utsomt svakere 1. september 1939 talte general Keitel, at en tidli- fall.
følgende som gir en forklåring
enn 1. august 1914, og de forholds- gere norsk mobilisering ville ha
8. april ventet man at en en- på! hvorfor araberne i dag er
(opp umedgjørlige:
i regler som straks ble truffet, var gj ort invasjonen langt van,ske- gelsk flåtestyrke ville ta
Det som i særlig grad har gledet undertegnede
for- ikke så vidtgående som dengang.
kamp
i
Skagerak.
ligere.
uten den objektlive fremstilling av hendelsesforLØpet, som Således ble minene ikke lagt ut.
«Hadde jeg vært en ærlig rådForsvarSdepartementets) "JefeI' i 1939,-1940 var Monsen giver, .hadde jeg måttet si araDenne sorgløshet skyldtes den
bl. a. omfatter den hovedka:pitulasjon i Trondheim i 1940,
(syk), Nygaardsvold og Ljung- berne at de skulle .dra hjem og
som man hittil her i Norge har lekt ganSke godt gjemsel merkelige undervurderen av Tysklands ~i1itære styrke og overberg - de var Holtfodt langt un- ikke sette sitt liv inn i kampen
med - det er den fyldighet hvormed Institutet har-undervurderen av den engelske flåtes
for et bedrag. Men vi drev dem
derlegne.
bygget sine folkerettslige og strafferettslige betraktninger, herredømme over havet, også ved
Jeg vil ikke prØve noen inn- i ilden i tusener, ikke for å vinne
Det er ikke her tale om noe studerkammerskjØnn av sub- Norges kyst.
gåJende mannjevning mellom deres krig (mot tyrkerne), men
Også den ~onomiske del Ihlen og Koht. Var !hlen «rund.» for ål sikre England !MesopotaPå de fire nordiske utenriksmijektiv art. Det er glassklare juridiske synspunkter som legges fram. Og basert på absolu~t objektive gjengivelser av nistrenes møte i Oslo 30.-31. au- av landssvikoppgjØret bØr nu så var Koht om ikke «kantet», så mias korn, ris, olje... I mars
gust 1939 antok Koht at Norge
dog steil, og han stolte visst mere 1917 lå jeg syk i mitt telt i Ørdet (underliggende sak-forhold.
S[Økes endelig avviklet, sier
ikke ville få bruk for infanteriet.
bare på seg selV; enn .forgjen- kenen og tenkte over hvorledes
Stortingets
.
justiskomite
i
en
I
utenrikskomiteens
møte
34.
augeren.
Større erfaring fra det jeg skuffet mine arabiske venner.
Apropos objektivitet, - så var det Dagbladet som i fjor
gust
praktiske
liv ville vært et gagnlig Jeg gikk fra min egen overbevisuttalte
han
at
utenriksmiinnsiillingom ettergivelse av
engang meddelte sine lesere at v,e,l nok kunne man vente
tilskudd til hans store evner og ning og sa meg selv at arabernes
nistrene mente at «reint miliseg en fyldig og samvittighetsfull utredning fra de svenske tært ville fåren ikkjevera så stor in.ndragning og erstatning til viten. 8. april val' han overan- hjelp var nØdvendig for raskt og
professorer, men -- og d.et var nok et stort men for Dag- som i 1914-1918. Ein fåre er det statskasseq i straffesaker. Ju- strengt og kombinerte ikke «Rio billig å nå til seier i det nære
bladet - de hadde ikke selv fØlt! tyskerne på nakken, der- sjØlvsagt alltid, vi kaIlj aldri stisdepartem.en.tet har opp- de Janeiro»-affæren med minis- østen, og at det var bedre om
for passet det seg ikke for dem å uttale seg! Hva slags kjenna oss heilt trygge, men vo- lyst at det vil sØke å gjen- ter Scheels telegram 5. april. - England vant og brøt sitt ord
objektivitet er det egentlig Dagbladet kre,ver? Den som re- nene for nøytraliteten vår skulle nomføre tiliak for å få strø- Koht var blitt atskillig bedre be- enn at det tapte krigen.»
etter det som alle utanriksminihandlet enn Ihlen i pressen og
- - .....
I
presenteres av Sven Arntzen, Jens Chr. Hauge eller O. C. strane meinte, vera vel så gOde ket de beløp som ma betrak- Stortinget.
Nå vet vi altså hvem det var
Gundersen? En slik Objektivitet ville i hvert fall vi hatt som del var i den fyrre krigen.» tes som uerholdelige. Det står
Mitt perSOnlige skjØnn er at som lærte de norske offiserer at
visse invenJinger mot, selv om det passet Dagbladet aldri
Utenrikskomiteens formann i dag ute et belØp på tilsam- Norges fred kunne vært reddet selv en gentleman kan uten skaHambro tok avstand fra denne men 46 millioner kroner, og også i den annen verdenskrig de på sin sjel bryte det helligste
så godt.
optimisme, men fremholdt dog en stor del av dette må be- med en mere forutseende uten- for en offiser: Æresordet.
som sin personlige oppfatning
- -- riks- og forsvarspolitikk.
«at etter forholdsvis kort tid vil traktes som uerholdelig. KoJeg anser det postulat vår seJØdene fikk altså Palest.ina og
Vel, de svenske vitenskapsmenn har sagt sitt. Og om de det ikke være tyske fly utenfor miieen mener at der an- nere utenrikspolitikk: bygger på, flyttet inn, mens hundretusener
på enkelte punkter går vårt syn imot, så bØyer vi oss for Tysklands grenser, og det vil hel- svarsbelØpene kan. drives inn, som en tilsnikelse for å dekke arabere havnet i nØd og elendigdet. Vi dummer oss ikke ut med noen retts-kvalitativ ler ikke være tyske marinefar- bØr inkassoen effektiviseres over regjeringens og Stortingets het og måtte hjelpes av FN. tøyer over havets overflate». feilvurderinger, forsømmelser og Hvis noen hadde rett til Palestima,.nnJ·evnl·ng.
og påskynnes, når dette kan
Hambro angret visst siden denne
blindhet.
' na, måtte det være araberne, som
Hva gjør våre m.ostandere?
spådom.
skje uten at sØkerne! mister
Johan Scharffenberg
hadde bodd der de siste 1200 år,
I
HELGE GRØNSTAD.
Den finsk-russiske vinterkrig sitt hjem eller sin levevei.
i en kronikk i Morgenbladet.
så det er ikke annet å vente enn
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Midt-østen
at der i dag skytes langs Israels
grenser. Israelerne er da også
fullt klar over at de må 'bygge
med sverd ved lend og har derfor
en militær tjenestetid på 36 måneder. Noe å tenke for dem her
hjemme som klager over byrdene
ved våre 16 måneder. Forresten
klaget de også (her hjemme)
over «militarismen», den gang det
bare var 48 dager.
I 1948 brast tålmodigheten for
Israels naboer, og de rykket over
grensene, men de ble slått. Israels lille, men moderne hær var
for· god for de arabiske ryttere,
som dro i krig med rifle og noen
patroner, og hva nu egypterne angår, så var hele deres krigsmakt
pilråtten, takket være kong Paruk.
Etter 1948 har det ikke vært
større kamphandlinger, idet vestmaktene sørget for at bare Israel fikk våpen. Nu er imidlertid
østblokken dukket opp på arenaen og leverer våpen også til arabare og egyptere, så nu tales det
om: «økende .krigsfare» i Midtøsten. Trygve Lie har nok rett i
at den stadige uro skyldes araberne. Han skulle bare tilfØyd:
«Israels naboer reiser seg til forsvar av sine århundregamle rettigheter, som de har mistet takket være England. Mesteren over
alle' mestere når det gjelder
skinnhellighet.»
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