
Man s!<I:lI ej ~:,::;:e fGr at 
sIuge, 

men for at se hvad man 
kan bruge. 

Henrik Ibsen. 

Nr. 9 • 5. årg. 

\ 

OG 
Lørdai 3. Mars 1956 Løssalg 50 øre 

Et tilfelle som er godt, 
det regnes for forsyn, 
men et tilfelle som er 

vondt, det er skjæbne. 
Knut Hamsun. 

.\ 

In;:en skånsel· Dlot rettssvikerne 
Svenske -ut~edningen 

framla;:t på DamarlDøtet 

Vi må si det som det er: mål er forholdet mellom 
Denne ukes nununer av Folk straffelovens § 86, dens ut-

- og Land måtte av tekniske trykk «krig hvori Norge del
grunner gå li trykken tirsdag, 
det vil si: for å holde ruten. 
Altså dagen fm Hamarmøtet. 
Følgelig er det etter fOl'hånds
samtale med minister Blehr at 
vi h~r gjengir hovedlinjene i 
hans foredrag. 

De svel13ke vitenskapsmenn 
begynner med å g~ en over
sikt over et par svenske 
borgeres «landssvikdommer» 
i Norge, og uttaler at de er 
dømt etlter tilbakevirkend~ 

stm!febestemmelser (lands
svikanordningeq)1 på en tid, 
da de~ {etter svensk oppfa,t
ning ikke var krig i Norge. 
En annen svensk borger har 
fått sin villa i Bærum beslag
lagt til fordel for en norsk 
høyesterettsdommer (Skau) 
som har betalt en urimelig 
lav leie. Institutet uttaler at 

tar», og situasjonen etter 
Trondheimskapitulasj onen 10. 
juni 40. InstitUitet finner at 
kapitulasjone.n var en SITATS

AKT, som gjorde ende på kri
gen i Norge,' og der ble ikke 
siden fØrt krig i Norge. Sabo-
tasjen og' hjemmefrontens 
voldsgjerninger og snikmord 
(her bruker Institutet uttryk
ket «lønnmord»). 

var ikke krigshandlinger, 
det var heller ikke de en
gelske kystangrep. i 

Det var derfor ikke krig i 
folkerettslig forstand, men da 
der heller iike var fred, var 
der en formell krigstilstand. 

En fraksjon i Institutet 
henviser til at § 86 også ta-

vedkommende svenske borger ler om bistand med krig «for 
i Norge er blitt gjenstand for øye», og sier at forræderi etter 
«l n' jus t i c e P' a te ni te», § 86 ~an tenkes å foreligge, 

det vil si opplagt urett fra selv om tross akutt krigSfare 
norsk myndighets side, og av kr',ig faktisk ,ikke bryter ut. 
denne og liknende grunner Men her legger Institutet 
har to svenske advoka;ter an- vekt på det subjektive, og sier 
meldt saken tlil det svenske at ved bedømmelsen av den 
utenriksdepartement med an- enkeltes mulighet for å av
modning: om at de tas opp gjøre, om våpenskifte var av
med den norske regjering. ",l'l1:H;"t 011,,1' "w-o ~..... olrt"øll 

Vi gjengir her Arboe's berømmelige bilde fra Olav Haraldsons 
møte med Dale-Gudbrra'fTJd, I dal s-amtidens avgu(zsdyrkinf( fikk 
banesår. Kolbein Sterke svinget klubba med stort mesterskap. 
Det sprang rotter og mus ut av treguden, som ble detronisert IQr 

alle tider. - -
Herskerklikken i Norge har etter krigen d1/'l',~et «Landssvik

oppgjmet» som opphØYet guddom. Hørte du smellet da Professor 
Halvard Sundberg hin lovkyndige fra Uppsala. ii Oeste Kolboein 
Sterke-stil, plantet sin klubbe av klinkende klare '!)aragraf!er rett 
i maska på rettssvikernes tilbedte avgudsbilde?, ~jgler og 'Istygge 
dyr i menneskeskikkelse søker ly jor sine misgjerningers skyld, de 
har båret falske vitnesbyrd mot NS. ' 

Det går et historiens vingesus over det hele la~ld. Befrielsens 
time nærmer seg. 

s~ 

Overrettssakfører 

Erlin;: IJ eland 
- den første ikke-NS-jurist om de 
svenske vitenskapsmenns arbeide 

Da rammen omkring lands- lenger. De siterte ikke hans venhetene, og som derfor 
svikoppgjØret ble laget, var skrifter. Men ettersom tiden kunne ha forutsetninger for 
der ikke mange som prote- gikk sluttet flere og flere seg å gi en rettferdig bedØm
sterte. Men noen var der. En til kritikken. Det ble klart et-o meIse. 
av disse var professor Skeie, ter hvert at grove rettsover-I Med dette jSOIm halkgrunn 
som i ,en menneskealder had- grep ble foretatt i lovens nav", I ble det for tre år siden ret
de vært lan;dets fremste og ved hjelp av domstolene. tet en henvendelse til sven
strafferettlSlærer. Han skrev Men ropet om hevn var ske folk·erettslærde. Henven
at de anordninger som var for sterkt. Kravet om rett og deIsen ble ogSå underskrevet 
grunnlaget for oppgjøret, rettferdighet druknet. aven del stortingsmenn og 
ikke hadde noen rettsgyldig- Der opPsto da et Ønske om sek~ti andre fremtredende 
het. De var i strid med lov å få oppgjøret belyst ved kvinner Og menn,. som selv 
o.g grunnlov. Men hans tidli-, hjelp av lovkyndig,e som sto I var uberørt av oppgjøret. 
g,ere elever hØrte ikke på ham obj~ktivt i forhold til begi- Forts. side 4 

............. A .AA ,A ... -.... -
New York Herald Tribune 

melder at franske vitenskaps
menn har konstruert et nytt 
fjernstyrt rakettvåpen, som 
kan avfyres fra jorden mot 
må.! på jorden, Og som vil gjø
re tunge tanks fullkommen 
foreldede. 

Dwem har 
anlivft .. ~t 

'A ........... 00_00 00 00 _ . _ .... - - . - ,- ,""" ... ..,~"", 

Siden sist 

Rå_kapen tar aldri slutt 
Natt til onsdag 22.: februar 

ble 194 fanger kvalt. i en brakke 
i byen Kosti l Sudan, hvor de var 
stuet sammen l,aV' sine voktere.. 
Tusener av Folk og Lands lese
re kjenner såre vel til hvordan 

mat.» (Angivelig før arrestasjo
nen). Hadde dette vært i Norge, 
kunne Aftenposten laget en h€~
sides reportasje omkring hen
delsen, og det var J:ilitt ordnet 
med et «forhør», deretter ville i 
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i Norge er blitt gjenstand for 
«l n: jus tie e p a ten: t e~, 
det vil si opp~ag1t urett fra 
norsk myndighets side, og av 
denne og liknende grunner 
har to svensk.e advokiater an
meldt sak.en tIil det svenske 
utenriksdepartement med an
modning: om at de tas opp 
med den norske regjering. 

Det henvises 'i utrednin-
gen til at norske uttalelser 
går ut på at oppgjøret var en 
innenrikspolitisk nødvendig
het for å forebygge en vold
som utlØsning av det oppma
ganiserte hat. 

øye~, og sier at forræderi etter 
§ 86 kan tenkes å foreligge, 
selv om tross akutt krigsfare 
kr'.ig faktisl{ ,ikke bryter ut. 
Men her legger Institutet 
vekt på det subjektive, og sier 
at ved bedømmelsen av den 
enkeltes mulighet for å av
gjøre, om våpenskifte var av
sluttet, eller om en aktuell 
mulighet for dets gj enop'P
bluss en forelå, må den al
minnelige oppfatning i Nor
ge være ia;vgj ørende. Denn,e 
va.r, sier Institutet videre 

i masICa pa renssvucernes nLOea~e avguascmaei'. Ji,,/!,er oy ~~~Y!lye 

dyr i menneskeskikkelse sØker ly jor sine misgjer'f.ngers skyld, de 
har båret falske vitnesbyrd mot NS. Jr 

Det går et historiens vingesus over det hele la1it. Befrielsens 
" 
~ time nærmer seg. 
" 

Av høyesterettsadvokat Gustav Heber 

Når prof·es,jonelle politikere I te syndebukker, derom gir 
blamerer seg ved å begå det j3dj e Mosebok kap. 16 de for
som franskmennene kalle'r nØdne opplysninger. I den 
une betise (dumhet) eUer fa- komedie som ble startet i d.en 
dese (en blunder) eller et anledning, spiller :ypperste

AT GJENNOM KlAPITULA- feilgrep nærer de større I'· presten hovedrollen. Til den
SJONEN VAR KRIGEN frykt for følgen.e derav, enn ne trengtes det bl. a. 2 buk-

Men., sier Institutet, det SLUTT, HVlLKE'J1 FIKK BE- om de begår en forbrytelse, ker. Angående disse skulle I 
er allikevel et misbruk av KREFTEL~ GJENNOM DE- for hvis de har Stortingsma- ,skulle der kaiSt~ lodd om 
ord å kalle et slikt innen- l\IOBILlSERJNiGEN OG FOR- jorit\eten og Riksadvokaten hvilke av dem som skulle til
rikspolitisk oppgjør for et SlVARSMAKTEtNSi OPPLØS- på sin side, risikerer de ikke falle Jehova, og hvilken som 
rettsoppgjør. NING å 'bli satt under tiltale der- skulle jages ut i Ørkenen. SI. 

( MED RE'IT I V:ANLlG 
FORSTAND HAR DET IN
GEN FORBIND'ELSE. 

NAR DET GAR UT OVER 
FREMMEDE STATSBOR
GERE Elt DET OGSA 
FOLKERETSiS'mJDIG. ' 

SKE MENING» var at krig'3~1 
i Norge var opphØrt. Om stør
re krav bØ·r stmes til norske 

for. Men hva de mindre lett Miehelett med flere har i 1929 
«DEN OFFIISILELLE 'SVEN- kan verge seg mot, er folkets utgitt en korrigert' ov.erset-

borgeres ror~tand får stå hen, 
sier Institutet ironisk., 

En annen fraksj on har den 
oppfatning, lat «krig~ i straf-
felovens § 86 må antas å sik-

Institutet fastslår som te pa krigShandlinger, der· 

homedske latter. For det er telse av de 5,Mos®Ø'ker. Pag. 
intet en poUtiker er mere 231 i denne opplyses det, at 
redd for enn å bli et offer den bukk som skulle slippes 
for folkets unisone latter. I ut i villimarlten, skulle der 
denne situasjon griper de til tilfalle et vesen, som kalles 
el1 fra gammeltdd Jve~jem.t AzaiZel. FØr bukken ble slup
knep, nemlig det å skaffe seg I pet ut i villmarken skulle den 
syndebukker, som de kan be- belastes med a1le Israels 
laste med &ine feiJ.Wep og barns misgjerninger og alle 
dumheter og deretter jage ut deres overtrede'lser i alle de
i Ørkenen. Hvordan man i Is- res synder. Der ble i forbin
rael i gamle dager produser- Fort8ettes inne f bladet. 

nevnt, at landssvikanordnin
gen er anvendt med tilbake
virkende kraJtJ. 

imot ikke på en formell krigs
tilstand uten krigshandlin.ger. 
Dermed var § 86 ikke anven-
delig. 

INNHOLDET ER FOLKE- Etter Institutets mening er 
Rm'TSSTRIDIG \ FORDI medlemskap av NS ikke straff-, , . 

nE'l1 STRAFFER HAND.. bart, det kunne ikke rammes 
LlNGER SOM, ER TIL- av §86. Alle momenter viser 
LATT TIL DELS ENDOG at talen om at landssvikan-

NS rettsstridig voldt landet I bejide i adnti.nistrasjonens 
økonomisk tap, skulle gevinst hØyeste eller lavere stillinger. 
og tap være avregnet mot Dette gjaldt også for Quis
hinannen (<<eompensatid lu- lings regjering. , 

PABUDT AV FOLKEREtr
TEN. 

Regjeringen i London har be
kriget Okkupanten gjennom 
forordninger som lå utenfor 
regjeringens folkerettslige, til 
dels også grunnlovsmessige 
kompetanse. Et viktig spØrs-

En halv sannhet er far
ligere enn en hel lØgn: .den. 
siste er lettere å oppdage 
enn den første, som for
klær seg for bedre å kun
ne bedra. 

Th. G. Hippel. 

ordningen er en amnestilov
givning ikke er objektivt 
holdbar. «;Rettsoppgjø·ret~ 

kriminaliserer ell samarbeide 
med Okkupanten, som er be

en eum da.lmno~). 

Institutet påtaler skarpt, at 
oppgj øret ikke er basert på 
likhet for loven. At tyskarbei
derne slapp, skyldes antage-

fOlkningens plikt etter krigs- Hg politiske grunner. 
reglementet. Landssvikan~ 

ordningen inneholder straf-I EN ANNEN FEIL ER AT 
feskjerpelser og nye straffer, RETTSOPPGJØRET BYGGER 
alle m.ed tilbakevirkende PA BEStfEMMELSER SOM 
kraft. IKlKE ER KUNNGJORT. 

Under henvisning til flere 
rettssaker ttittaler Institutet, 
at NS synes å ha bragt lan
det Økon.omiskefordeler.Er det 
så, og har på dEm annen side 

BefOlkningen i et okkupert 
område står i lydighetsfor
hold til okkupanten.~Okku
panten er landets vise-regje
ring. Det var fullt legalt å ar-

SKA,U MANI)' GANSKE 
KORT SAMMENFATTE 
DET: SVENSKE RETTS
\INlSæJ(ruTTS' ISKARPE 
KRITIK/K." SA. GAR DEN. 
UT P it AT RETTSOPP-
GJØRET VAR FOLKFJ. 

RETTSSTRIDIG, GRUNN
LOVSSTRIDIG, I STRID 
MOT RErJ.Y.æISTATLIGE 
GRUNNSET~NGER, 

DET VIL SI MOT DE 
PRINSIPPER, SOM DAN
NER GRUNNLAGET, FOR 
RETTSSTAT~S KUL
TUR. 

kan avfyres fra jorden mQt 
må.! på jorden, og som vil gjø
re tunge tanks fullkommen 
foreldede. 

nwem har 
aUlivaret 

for at Norge ennå ikke 
har bygd seg en ordentlig 
iSbry:te'r? mens vi f. eks, 
tukl,er bort 2,5 mill. kro
ner til en såkalt konge
kirke i KØbenhavn, hvor 
der er kirker nok fra tør 

Norr:e 
r:1etnt., 
- Det kan se slik ut, sier Pet

ter Grinde, sem nettopp har 
vært i Mellem-Europa på en tre 
ukers studietur i treforedlings
bransjen, og som reiste ikke så 
ganske lite i tyske områder. OVer 
alt pranget det med flott turist
reklame i reiS€lbyråene og på, 
jernbanestasjonene. Særlig mer
ket han seg at vintersportsland 
som Sverige og Finnland var 
frampå,. Men også land som Pan
mark og Jugoslavia, og allerm!est 
Italia! Bare ikke Norge! Var det 
en tilfeldighet eller hva? 

I-- Og ellers? 
- Om mine faglige oppdrag 

kan jeg p.t. ikke uttale meg, men 
nevner gjeme at de tyske jem-
banerS vognmateriell nå. _ var 

førsteklasses; ikke minst de nye 
sovevognene, på m klasse. ,Be
tjening og alt var tipp-topp. 
Tempo og effektivitet i arbeids
livet var også imponerende, slik 
virket det iallfall på meg. 

* 
Landbrukskandidat Grinde var 

i okkupasjonsårene ekspedisjons
sjef i Landbruksdepartementet. 
Etter utsont belØnning driver 
han nå som bonde i Tingvoll på 
NerdmØre Han er allerede med 
i det nye herredstyre ,og har 
flust opp å gjøre også med an
dre offentlige tillitsverv, Slik 
skal det være. Vi har alle edel 
til Norge. Den kan ingen' retts
svikere frata oss, ikke nå len
ger. 

1------
Rå.kapeu tar aldri slutt 

Natt til Onsdag <22.: februar mat.~ (Angivelig før arrestasjo
ble 194 fanger kvalte i en brakke nen). Hadde dette vært i Norge, 
i byen Kosti i Sudan, hver de var kunne Aftenposten laget en hel
stuet sammen \SV' sine voktere. sides reportasje omkring hen
Tusener av Folk og Lands lese- deIsen, og det var blitt ordnet 
re kjenner såre vel til hverdan med et «forhØr~, deretter ville i 
råbarkede smØrgåser og denslags hØYden en enkelt iangevokter 
herk kan opptre, eg forstår der- blitt ofret og de øVrige smørgå
for djevelskapen så meget be- ser sluppet løs -igjen på, de gjen
dre. levende fanger. Men i Sudan, 

HØr baoo. Det heter i de fØr- som ØYijnsynllg er en slags retts
ste meldinger fra Sundan at år- stat, tegner det ikke til at affæ
saken til «ulykken» var Ukjent, ren er så helt enkel. Regjerin
altså nænnest uforståelig!i Der- gen har måttet rykke ut med en 
nest sendte Amin Shazly, en av erklæring, hvor den i hV,ert fall 
toppene i det sudanske politi, ut ikke turde lyve offentlig, Her 
et kommunike, hvor han er frek ble det ~nnl'Ømmet at Ifangenl<:l' 
nek til å hevde at «ventilasjo- var blitt kvalt. Landets helsemi
nen i brakken var god og at han nister tok fluksens fly til Kosti 
fØlgelig utelukket muligheten av sammen med en lang rekke Øv
kvelning~. righetspersoner flOr å ryd<!: opp 

Det er bare synd at de dØde i affæren. Fangene var sant 
ikke har anledning til å la ham I å si politiske fanger, ikke kri
selv prøve ventilasjonen. minelle. Så meget mere hadde 

Attpåtil var den samme Shazly myndighetene grunn til å vise 
så. full av åndelig forråtnelse at forstand, 'Men dette var vel å 
han presterte fØlgende: «Kan- merke i Sudan, ikke i Berg kon
skje har fangene spist forgiftet sentrasjonsleir. 

Ser ikkje skogen for 
Dr. Torsten HØverstad skreiv blind i 7 år til, so dØydde han. 

23. februar ein artikkel i «Natio- Vidare fær me hØyra um Soelvold 
nen~, som han kalla «Seint mel i Aker for meir enn 100. år si
Guds kvem~. Det går gjerne eit dan, som etter kvart har fått 
par tri mannsaldrar fyrr uret- historisk uppreising. Høverstad 
ten får sin dom, den skuldlause meiner at alt er til å ta lærdom 
si uppreising, sier han. HØver- av, og det har han mykje rett 
stad nemner som snarast Sokra- i. Men korleis er det med han 
tes, Kristus og Comenius. Han sjØlv? Har han ingen ting sky
fortel 50 mellom anna urn ein na t. d. av aksjonen mot NS? 
kapellan N. N. som i danske-ti- Trur han Guds kvern har stog
da søkte kallet til de~ blinde ga når de~ gjeld rettssvikarane? 
presten han arbe[dde hjå. «Hen- «Domen~ over NS var den styg
lægges, såsom Embedet jo ikke gaste misgjerning' som er Øvd 
er ledigt~, skreiv konselliet ' på, i Noreg på lOver 100 år, men nem
søknaden. Presten satt blind i ner det ikkje med eit lOrd. Kan
kallet i 7 år, 50 andast han. Då skj~ ikkje HØver:stad Jhal} 'IJ~W
rykte kapellanen upp, vart seina- daga det endå? Det plar gjerne 
re sjØl blind, sto blind i preste- vera soleis, surne granskarar ser 
kallet i 7 år, fekk avskil, livde I ikkje skogen for berre trer. 

Hvem er justisminister? 
Det er Jens Haugland fra I ministeren har i realiteten badt 

Vest-Agder, ikke Sverre Løberg hr. Løberg å ryke og reise. og 
fra Skien! Onsdag tok justismini det hadde han god grUnn til. 
steren affære i Czybulla-saken. Det var ogSå på hØY tid. 
Han fastslo at en tidligere okku Fort8ettes inne i bladet. 
pasjonssoldat i Norge, en It;ønn 
av Vest-TYskland, vårt lands 
nåværende /allierte, skal få bli 
hos kone og barn - bosatt i Roga
land. Czybulla hadde arbeidska
meratene på sin side. Hr. justis-

Jeg gir ikke mye for en 
mann som ikke er klokere i 
dag enn han var i går. 

Abraham Lincoln. 
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Lørdag 3. mars 1956 

___ .!fOLK OG LAND ___ , ... 
UAVFtliiNGlC UJW.A VIS 

Ans.varlig redaktør Jott.annes Kringlåotn 
Våre e;:ne ;:eneraler 

Min~t 100.000 kroner 
pr- da" 

Tt;kket være løbergistene Hvorfor nettopp fra 15. fe- I 

og andre rettsstat,-fiendtlige bruar? Fordi justisministeren 
individer, fortsetter det offi- fra selvsamme dag fikk seg 
sielle Norge å holde politiske overrakt den svenske utred
fanger 'innesperret både i Ung, eller vi kan gjerne sl 
i Berg konsentrl ~jonsleir og den dom over «landssvikopp 
på Botsfengslet. ELe\' snart gjøret» som er blitt avsagt 
1lj år spiller det vel heller aV IrLstitutet for Offentliv 
ikke noen avgjØrende ~olle och InternationelI Ratt 
med noen c'lger fra eller til. Sitockholm. InntU 15. februar 
Ikke annerJE'ies . enn at de vil regjeringens medlemmer 
nåværende re<;jeringsmed- muligens kunne påberope sev 
lemmer, regnet fra 15. fe- at de ytsste ikke t-edre enr 
bruar, C)0l' kunne gjøres per- . at LØberg sto over rettssta
sonlig .. ansvarlige. General- ten. Svensk6j rettslærde har 
preventive hensyn tilsier for- imftdleX'tid' detronisert ham, ! 

øvrig at det her ikke kan bli og pekt på norsk strafferett~! 
tale om fm ussel symbolsk er·· samt Norges Grunnlov og I 
statning. Vi foreslår at de I HaagkonvenSjonen som ene
skadelidte beregner seg ste rettesnor for behandUn-
100 000 kroner for hvert gen av NS. * 
overskytende dØgn pr. fange, Værsågod! Regjeringens 
utredet av de gjenstridige mi- medlemmer kan selv velge. 
nistre personlig. strengt men Vi tør tro at fortsatt halstar
rettferdig bør det j o være, I righet vil medfØre atskillige 
for å holde oss til den gjen- I ekstraordinære omkostnin
nom 11 år innarbeIdede ter-: ger som det kunne svare seg 
minologi. I å spare! 

Dette nr. av Folk og Land gikk 
i trykken tirsdag 28. februar. 

Terminliste 

VAR HONNØR 
TIL FANEiBU!STS AVIS, 

som var den første i landet til 
å bringe overrettssakfører Erling 
Uelands artikkel. 

Skinnarbøl, BJongsvinger, med ! 
forbundssekretær, overretts
samrører Helge Grønstad, 
Oslo, som aksjonsutvalgets 
alltid årvåkne Og offensive 
sekretær. I 

Som Folk og Lands lesere 
allerede vet er våre generaler 
menn som har vunnet respekt 
og aktelse over det hele land, 
blan1J venn som fiende --o 
Skjønt fiender har neppe no
en av dem i vanlig mening. Vi 
sikter derimot til det kobbel 
av rettssvikere som fortsatt 
biter seg fast tIil s'ine gamle 
pOSisjoner, i håp om at det 
ennå skal lykkes å forfalske 
Norges historie. 

Rettssvikerne har regnet 
feil, de regnet heller ,ikk.e 
med at v å l' e men n v i Il e 
h o Ide u t. De kjente ikke 
Blehr, Hafskj old, Egeberg og 
Grønstad lenger enn til skin
net. 

Da vi i Folk Og Land nr. 7 
ryresenterte for våre lesere de 
svenske jurister Halvar Sund
berg, Ji1e11x Fahlbeck og Hil
ding Eek, med portretter, fikk 
vi fra mange hold hØre at 
leserne var meget takknemll-

1 

Det går i dag ord over hele ternationellR~tt, De er våre ge o ve r å f å oS edi s s e 
Norg;e om kampen mot retlts- venner i beste forstand: De personer så levende 
svikerne av 1945. Norge ,skal har granske~:frettsoppgjøret» g j eng 1 t tJo 
atter bli en rettsstat, Fremst som sannhetfsøkere, ikke som Derfor følger vi samme tak
i denne kamp hadde vi lenge lakeier for ~b .. ergistene. Re- tikk 1 dag - også når det 
kaptein Hroar Hovden, sØnn sultatet kjrnner vi, ingen det gjelder de menn som på 

5.-9. mars: Landbruksveka 
Oslo. 

15.-17. mars: Stort planleg
gingsmøte for jordbruket holdes 
på GjØvik. 

av dikterpresten Anders Hov- skånsel erlltt v:tst rettssvi- norsk Side har rørt aksjonen 

Folkets rettsbev'ssfhet den. Ære være hans minne. kerne av 945. - Dernest lykkelig i havn. 
Manges tanker går til ham i kommer Fo undet for Sosial 

Det er en av de fraser sjåvinis- dag, med takknemlighet· for Oppreisning Inn i bildet, som 
tene her hjemme særlig kjæler hva han fikk utrette for de init'iativtagee, og som den 

1. Minister Eivind Ble h r 
er fØdt 20. jan. 1\881 og har 

Bonde Anders Hafskjold, Lillr 

2. Bonde Anders H1 a t- oppbygnin.g og drift av såvel 
sk j o l d, Lier, f. 2. 7. 1901, er jordveien som gartneriet (han 
utdannet som agronom fra har sannsynligvis også Nor
fylkeslandbruksskoleni Bus- ges største frukttre-skog!), 
kerud .. Han har odlet den sto-, har gitt ham plass blant Nor
re og prektige Grette Gård, ges mest aktive. og f'ramtøke 
hvor hans mønsterverdige I bønder etter krigen. 

God8eier Oscar E;:eberc 
til Skiuuarbøl 19.-23. mars: Ve~tlandske 

bondestemna i' Bergen. 
9. juni: stor fest på GjØvik i 

anledning «Skibladner»s 100 års 
jubileum. 

for. Og især ypperstepresten for fOrfUlg. tes sak, fØr han .hastig instans s~ .. t ... ha ... r. formidlet 
dem alle, stortingsmann Løberg 

således nylig hatt sin 75 års 3. Oppgjlørsgeneral Egeberg toli realartium 1902, ble cand •. 

fra Skien. Han blir ikke trett av ble revet bort. Etter at! det rettsbeten . ngens kostende. 
å brøle den ut fra hver en taler- første store slag nå er VUl1- Forbundet . ar hatt fremra
stor han får høve til å bruke i netmed laurbær til tidligere gende gener~er til sin rådig-

tPennaTervo, finansminister tinget, utover landet, siSt var det NIS, må vi dog være klar over het, vi nevrier 1 første rekke 
i FinnmI!d,55 ar. Ble drept' .J'ed borte 1 Stockholm. Sit æren fØrst og fremst til- Aks jon s Ult val g e t som 
bilulykke. I Han mener vel at han har 

t grunn til det. Han representerer kommer våre svenske ven- har bestått av minister Ei-
Lorentz B'agenbeck, senior- nÅ. t;nO',,+ " ... 1..~ft4-~ "~_ ... _ .... ___ ner. de svenske vitenskans- vind Elehr, Bærum, bonde An-

dag. I Folk og Land nl". 3 for f.· 28. mars 1883, sØnn av philos. 1904, og gikk deretter 
i år bragte vi i utdra.g hans kammerherre F, J, Egeberg over i forretningslivet, inntil 
vita. Han-er en erfare·n ju- 'hos kong Oscar Il, som også han ved flarens dØd i 1922 
rist og' sitter inne med en er vår 'Egebergs gudfar. Uans overtok SkinnarbØl lvltiger, 
kunnskap og en vitalitet som mor var' fru kammerherl'e en; av vårt lan.ds herligste 
det lyser av lang vei. Blehr Luci Egeberg, f. Parr. Egeberg! skogeiendommer. 
har en rekke av de hØyest 
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gingsmøte for jordbruket holdes 
på GjØvik. 

• "".1."'." • v ... "' ........ v ........ . 

1. Minister Eivind Ble h r til Skiunarbøl er fØdt 20. jan. Jl88l og har 19.-23. mars: Ve~tlandske 

bondestemlla i Bergen. 

Det er en av de fraser sjåvinis
tene her hjemme særlig kjæler 
for. Og især ypperstepresten for 
dem alle, stortingsmann Løberg 
fra Skien. Han blir ikke trett av 
å brøle den ut fra hver en taler
stol han får høve til å bruke i 
tinget, utover landet, siSt var det 
borte i stockholm. 

Manges tanker går til ham i Kommer .I:'·orfJUI1U~11 1Ul- OU.,~(:u 

dag, med takknemlighet - for Oppreisning inn i bildet, som 

hva han fikk utrette for de initliativtagere, og som den 

forfulgtes sak, fØr han hastig instans sont har formidlet 
ble revet bort. Etter at! det rettsbete~rgens kostende. 
første store slag nå er VUll- Forbundet JW,t hatt fremra
net . med laurbær til tidligere gende gene~er til sin rådig
NlS, må vi dog være klar over het, vi nevner l første rekke 
at æren først og fremst tll- Aks jon s Uit val g e t som 
kommer våre svenske ven- har bestått av minister Ei

ner, de svenske vitenskaps- vind Blehr, Bærum, bonde An
menn, som er knyttet til In- ders Hafskjold, Lier, og gods
stitutet for Offentlig och In-I eier Oscar Frederik Egeberg, 

således nylig hatt sin 75 års 3. Oppgj,ørsgeneral E:geberg toI,;: realartium 1902, ble cand •. 
9. juni: stor fest på GjØvik i 

anledning «Skibladner»s 100 års 
jubileum. 

t PennaTervo, finansminister 
i Finnlan:d,55 år: Ble drept v"ed 
bilulykke. I 

Han mener vel at han har 
grunn til det. Han representerer 
på tinget. en krets som hadde en 
meget stOr dcl aV' de innpå 
200 000 tyskerarbeidere under kri
gen. Og det forplikter. Like så litt 
som hans parti ville hatt regje
ringsmakten' ogflerlallet i stor,..' 
tinget siden 1945, lilre så litt ville 
herr t,øberg vært stortiIigsmann 
uten deres hjelp. 

dag. I Folk og Land m. 3 for f. 28. mars 1883, sØnn av philos. 1904, og gikk derette, 
i år bragte vi i utdra.g hans kammerherre F. J. Egeberg over i forretningslivet, inntil 
vita. Han-er en erfaren ju- 'hos kong Oscar Il, som også han ved farens d,Ød i 1922 
rist og" sitter inne med en er vår Egebergs gudfar. Hans overtok Skinnarbøl i vinger, 
kunnskap og en vitalitet som mor var - fru kammerherre en; av vårt lands herligste 
det lyser av lang vei. Blehr Luci Egeberg, f. Parr. Egeberg I skogeiendommer. 

t Lorentz Iragenbeek, senior
sjefen i dyreparken' i Hamburg, 
74 år. 

har en rekke av de hØyest 
hengende: ordener, 
morer ham meget (!) 

hvilket 

ling etter den 2(}. partikongress. 

t IngeniØr )f,rald RenbjØr, 
Levanger, 66 år. Sammen m:!d 
sin sønn,· ingeniØr Per RenbjØr, 
bygde :lan opp landets fØ1,'ste og 
hittil eneste fotokjemiske labo
ratorium for fremkalling, kopie
ring og forstørrelse av" negativ 
fargefilm. 

Mellom venner 

Det er således ikke -uten grunn 
han remjer så sterkt. Det er tyS-

s~ 
kerarbeidernes rettsbevissthet "'orts. fra side 1 ------

han går i bresjen for. Arme deIse hermed foretatt en rek
mann, skUlle man vel mene 
Men med Løbergs mentalitet en ke seremonier, hvorunder 

- Vikingeskipshuset på BygdØY'," 

er åpent alle dager kl. 11_15. 1111111111111111 - De vesttyske helsemyndighe-
ter har nedlagt forbud mot mas- i?H ) It 
sevaksinas.ion av barn mot polio-
myelitt, før det er foretatt grun-
digere undersøkelser. 

- Parrufinbrennerne anses ikke 
farlige. Vekeovnene er det kan~ 
skj~ verre med. 

- Holmenkolldagen er vint.~

rens 17. mai, sa ordfører Stran
ger ved den hØY~idelige åpr ing 
av årets Holmenkolluke. S::m
menligningen halter. Det er 
langt mindre fyll å se på Hol
menkolld~.6en. 

- Moskva har fastslått: En
manns-kultusen har !forfalsket 
Russlanrls historie. 

- Tuberkulosen er fremdeles 
vår viktigste smittsomme sykdom, 
og den kommer til å by oss store 
prOblemer i hvert fall i en men
neskealder framover. 

- Professor W. Werenskiold 
har i dagspressen slått til lyd for 
å frede Totak-vatn. Han er mere 
glad i norsk natur enn i våre in
dustrigale . politikere. 

- Thor Heyerdahl sies å ha lØst 
gåtene med kjempestøttene på 
Påskeøya. Det er bare her hjem
me at gåtene forblir uløste. 

- Knallperler fra kamerat 
Khrutsjtsjovs tale ved åpningen 
av den 20. kommunistkongress i 
Moskva her om dagen: «Parlamen
tarisk system er en vei til sosial-

herlig oppgave. Han får sikkert 
engang en bautastein for denne 
bragd. 

T. S. 
- Matforgiftning er alminne

lig i Norge, framgår det av et 
foredrag byveterinær Eieland har 
hOldt i Trondheim. Arlig behand
les 25000 tilfelle av akutt mave-_ Det er dyrt å ha gikt. Det 

lønner seg med' e~ badstue pr. 
uke. hen på seg og avlede dets vør, ·og der ka-n komme tide- tarmbetennelse, ,og' en stor del 

skyldes matforgiftning. Risikoen 
_ Alkoholen er ikke bare bra: oppmerksomhet ,fra andre verv, da folket mer og mer er del' allerede hvis maten står 

1514 fØrerkort ble inndratt i f<;>rhold, som kanskje intime skifter syn pl\altJ som har halvlunken på kjøkkenet en tid. 
1955.. . tl'leng@ nærmere ~ranSkn:ing. med retltsOPPFjøret å gjør~. rot ~kse.l: 11 Trondheim ble 

Oslofjorden råtner, skItten Israel gre'ide se,g med en Håndhevere av dette dØr et- 24 gjester på en restaurant for-
f~a' ~torbyens kloakker dreper, tSyndebUkk årlig, idet jeg reg- terhånden ener faUer for al- giftet av oppkokt laPSkaus,. ~m 
fISkehvet dør mer og mer ut. r t d b kk nf It d !~ d k viste seg å inneholde 6,5 mllho-
Slikt er lett å konstatere. Men ne'a en u som 1 a ersgrensen, fg er .vo ser ner bakterier Pl'. gram, fortalte 
man må også være oppmerksom Jehova, ikke rettelig bØr be- etterhånden opp en ny slekt, Eieland. 
på at de åndelige kloakker ren- tegnes ;som syndebukk, for for hvem. helet rettsoppgjøret . - En mann i Frankrike kled
ner uten opphold. den ble ikke' belastet med vil stå som "en t1fdrlståeJ!ig te seg her om dagen ut som , 

hverken ypersteprestens el- ting. Der tryk~es sm.dig nye skattyter. Altså uten en tråd på 

ler folkets synder. Når det rerker om telttsoppgjøre:t, kroppen. Han ble straks arre
sterkt. Fengselsvesenet må også 

gjelder antIaUet av synde- hvor der hevdes meninger 
D d · d tbet ha noe å bestille, så skattene kan ' 

- a or mngen me u a- bukker etter 8de mai 1945, som betydelig vil kunne aV- holdes oppe. 

- Bensin er satt opp fra 92,5 
til 93) øre, superbensm. til 95,5 
og dieselOlje til 35,5 øre pr. liter. 

ling av tilskudd for tømmer er ' antar jeg at vårt land har vike fra. hva $0In nu er god - Grensehandelen med kunst
ny og uvant for skogeirene, er 
det ordnet slik at de som rekorden. Det må være meget latin på berget; 
sender sine krav innen 31. mars som skal skjules, e11e[" som Oslo 9/2 19~6. i 

i år, får søknadene behandlet. opp-merksomhetenl skal hen- Gustav Heber. 
(Tenk det!> 

gjØdsel er ulovlig. Var det noen 
soln snakket om nordisk samar
beide? " 

ismen.» Så har vi da endelig re
ne ord for pengene. Han sa også: - Prisen på landbruksmaski
«Valget står mellom sameksistens ner går i år opp med 5 til 10 pro
og krig.» Da sameksistens synes sent. Det' ville ha vært 'høyst 
umulig mellom samtidens store, I merkelig ellers! 
kan vi altså på nytt regne med - Bygdene er blitt en avfalls
å bli skjØvet ut på kanten av av- dynge for «skilsmisse-møbler» fra 
grunnen, hvor vi i fjor befant Oslo, sier Råehel Thomassen til 
oss gjentagne ganger, ifølge ka- «Produsenten». Hun er formann 
merat Dulles. for Norges folkekunstlag og vil 

årets filmsmesterskap. 
- Vet du at det er klippfisk 

i hver dråpe kaffe som vi drik
ker? Staten subsidierer kaffen 
med 2,50 pr. kilo for at Brasil 
årlig skal kunne kjØPe for 160 
millioner kroner av oss, vesent
lig klippfiSk, og til gjengjeld på
dytte oss en import for 178 mil
lioner, vesentlig kaffe, Brasil
kaffen koster 9.80 pr. kilo. Pri
sen på Etiopiakaffen er 7.75! 

- Mens staten ville ha tatt 
inn 2695 kroD;a- i lØpet av 

en lO-års periode på en per
sonbil i kraft aV motorvogn.. 
beskatningen t 1939, går 

skattene og avgiftene i dag 

- Norge har i ålt gitt 19 
millioner til flyktningearbeidet. 

- Bergenskes «Nordsjeme~» 
ble satt inn i ruten torsdag. 

- Norges innskudd i Korea
sykehuset er 4,9 mill. 

- Malta er blitt innsprØytet så ha pinnestolen, plysj.en og de pa
mange engelskmenn at øya har lette bordene ut aVl bondebyg-
uttalt seg for tilslutning til Stor- dene. ; 
britannia. Vi ber om å bli spart - Oslo har stadig mangel på 
for den samme svindel her på faglærte arbeidere. 
berget. - Nils Viker vant overlegent 

_ FØrst lærer folk å snakke. 
Etter mange år lærer de å tie. 

opp i 26 101 kr~ner. " 
_ Spis honnin.g, min sønn, sa 

kong Salomo, for den er sunn og 
god. Hans råd bygget pQ flere 
tusen års erfaringer. 

- Skoleskipet «Statsråd Lehm
kuhl» skal på tur til USA. 
- Krutjtsjev har styrket sin stil-

- ElIa Hval er gjenvalgt i 
Norsk Skuespillerforbund. 

- Norge er nr. 9 av verdenE> 
skipsbyggernasjoner . 

- Sauda: Utbygging av Slet
tenvassdraget vil koste 50 mill. 

_' Chaplin skal lage en ny 
film: «Kongen i New Yorb. 

- 1200 konduktører ved NSB 

. Forbundssekretær Helge GrØnstad 

4. Oppgjørsgeneral Ilelg·e 
Grønstad, f. 20. 10. 95, var alt 
fØr 1939 viden kjent fra man
geårig arbeide som sekretær i 
Justisdepartementet. Under 
krigen fikk han seg tildelt en 

fremragende dyktighet. For 

Øvrig er han som torbund,s

sekretæ,r og populær medar

beider i Folk og Land så vel. 

kjent for bladets lesere at vi-

rekke meget krevende opp- dere presentasjon er overflØ

drag, han lØste dem alle med dig. I 

har sagt opp plassene. - Styrbare våpen skal erstat-
- US!A vil overlate 60 jet jager- te kanonene' i britisk marine. 

fly til Spania., - Ny statsminister i Westfa~ 

_ Kulden har påført fransk len: Fritz St-einhoff (sos,) 
jordbruk enorme skader. - Eden seg selv lik: Han vil 

- Panama har avvist Norges ikke avskaflfe dØdsstraffen. 
anklager mot Onassis. - De fleste amerikanske tur-

Stiftelsen norsk Okkupasjonshistorie, 2014

SNO



Skaffen 
Farne tiders eneherskere var 

i sannhet meget barnslige og 
ikke så lite dumme, stadig måtte 
de ha synlige og gripelige bevi
ser for sin n:aktfylde. Dere,> et
terfølgere i vårt århundre har 

. ikke vært et hår bedre. 
Dog, i diktatorenes rekker er 

der en som i ett og alt skiller seg 
ut fra de andre - den i hele 
verden regJerende diktator, 
Skatten. I individets, i folkets, i 
verdens, i menneskerettighete
nes, i hwnanismens, i rettsorde
nens, i verdenskulturens navn bæ
res denne diktator oppe, bæres 
fram og sikres gjennom tidene. 
Diktatorene avl kjøtt og blod 
kunne nåes og fjernes, de had
de bare et liv, Skatten kan ikke 
nåes, den er uten legeme og for
merer seg ved knoppskyting. 

Folket har ved sine valgt·~ re
presentanter lagt på seg Skattens 
byrder. Ved folkets ansatte og 
lønnede tjenere utligner og inn
driver Skatten sin tributt. Du 
kan ikke nyte en kopp kaffe, en 
sukkerbit. eller lese en bok før du 
har ytt Skatten hva han tilkom
mer. Ingen kan flykte fra Skat
ten den . første! ukeslønning og , . 
Skatten har tatt sitt.Oriver du 
for deg selv, din hammer og tang 
blir lagt i band og pant. Flykter 
du fra landet, du møter Skatten 
i det nye land. 

Skatten har sine skrifter, skat
tereglene overgår i omfang selve 
Den hellige skrift, og finanslæ
ren er strengere enn noen teolo
gi og dogmatikk. Skatten har sin 
geistlighet og en hær av lekmenn, 

Landsforræderi? 
Dlagbladett kunne' 9. fe-I Hvor er nå alle: de som 

bruar fortelle at medlemmer I ropte o så hØyt, og kjeU:Pet så 
av det britiske underhus har enestaende tappert l flere 
planer om å anmode Norge lange år for å gjenreise Nor
om å slutte seg til det Bri- ges frihf't og status som selv-

Brev 
He:rr fhv. 
BISKOP EIVIND BERGGRAV, 
Uranien.borg MenighetshUS, 
Daaesgt. 27, Oslo. 

hopper bukk over ubehagelige 
sannheter og andres mening. 

Deres ærgjerrighet og selvover
. vurdering har også i dette tilfelle 
vist hvor lite De forstår av den 

tiske Jjmperium - - -, og 
en spesiell komite 1. Under-

ad: Deres kritikk av Paul Hart- nøkterne oppfatning som nå er stendig nasjon? 
mannsbok: «Bak fronten». gjeldende eltter at glansen av De-

Såvidt vites er der enda res bambastiske skamskrit: «Fol-
Ja, misforstå meg ,ikke: Jeg huset arbeider for tiden med ikke kommet noe redaksjo- kedommen over NS» har gitt svermer hverken for Hartmann 

plass for roligere overveielser 
hos hederlige mennesker, som 

denne pLan. nelt kommentar i norske avi- eller noen av Londonklikken. men 
La oss gj Ø,re et tankeeks- ser - enda mindre en pro- det forekommer ~g mer enn 

tidligere lå under for propaganperiment eller to for å sette testJ til diSSe Storbritannias formastelig, at en malln som den 
daen og for glansen av Deres tingene i relieff: Det meldes imperialistiske planer fhv. biskop skal kunne sette tite- navn, som engang satte alle li-

fra; ,.Berlin (anno 1936) at, Norge hvlket tyder på at det len: «Bak sannheten(it på andres denskaper i bevegelse _ på 
' bØker, etter at det ve4 lagmanns-

medlemmer av den tyske må være nordmenn med rettsforhandling i !la.ngelandsa- usannhetens grunn. 
'ksd h l om o an Jeg skal ikke plage Dem med fl ag ar p aner a - spillet. ken ble påvist, at De som vitne 

mode -Norge om å slutte se,?; avla falskt vitneprov. \ en lengere imøtegåelse, men si at 
* De får aldri hverken l levende til det Stortyske Rike. . . Dette er jo ytterligere fastslått live eller som ettermæle vasket 

E I l er: S'traffelovens paragraf 83 ved offentlige artikler av den hØY-
. av Dem skammen ved å ha opp

Medlemmer av Sovjetunio- sier (om landsforræderi): aktede og kjente prOS~A. Hedem, trådt som Bisp Nikolaus nr. 2 i 
It . Il->:l Den som rettstridig søker også i hans kjente tre~ 3 - bro- Norges historie. nens .øY'e \Råt! \,~ar IP aner sjyrer som biskope~ rolig har 

om Manmod"" Norge om aO å b·eVl·rke eller å medvirke til De vil formodentlig kaste dette 
"') , . v' . . - måttet la gå over sitt/syndige ho-

. Il . d l brev i papirkurven, som De sann-sllutte seg til det Sovjetrus- at Norge e er noen e av de uten å turde pro*ere eller 
-, synligvis har gjort med mine an-siske Imperium, en spesiell Riket bringes under fremmed føre noe motbevis mØt. 
~ dre brev, bortsett fra det ene komite arbeider ... osv. 

Hvilke ramaskrik skulle der 
herredømme eller innlemmes Og for Dem, som jQjhar patent brev, som De returnerte med De-

på «sannhet med dolibelt bunn», i annen stat, eller at noen del 

av Riket lØsrives. straffes 
med hefte i minst 8 år eller 

ikke da reist seg fra landsen
de til landsende, om hen
h01dsvs landssvik og,i,lanJcLs-
forræderi? 

med. fengsel fra 8 år inntil 
på livstid. ø. 

Berggrav personlig 
I sitt blad «~rke og Kul- og deres 

res påtegning, og som inneholdt høver det etter min p?-ge forme-
en ny usannhet. ning nokså dårlig å Opptre som 

den der kan sette usannhetens Jeg forbeholder meg å offent
liggjøre dette brev på den måte stempel på noen annen, og jeg er . 

. . Jeg selv finneT passende. 
tilbØyelig til å tro, at:.denne me-I-
ning deles av den store almenhet, ÆrbØdigst 
selv om De med vanlig freidighet KARL SEELAND. 

Siden sist 
en skare som stadig taler om tur» har Berggrav siden kri- tenk, Sier B., hele 1671 ganger, 
Skattens velsignelser og stikker Parts. fra side 1 
oss brosjyrer om skattekronens 
velsignelse i rendene, særlig valg
høsteIle. 

En av Skattens stormestre ut
talte engang at det er aldeles 
utrolig hva folk uten å kl.age kan 
bære av skattebyrder. Denne 
mann hadde større innsikt i Skat
tens vesen og i folkesinnet enn 
et psykologisk og et sosiolOgiSk fa
kultet tilsammen. 

I hverdagens gråhet stiver vi 
oss alle opp med å føre bespotte
lig tale mot Skatten. Med et lunt 

_ øyeglimt lar Skatten dette skje, 
han vet så inderlig vel at ingen 
med varig hell kan stige fram og 
rope ut: Skattetyngede her og i 
alle land, foren eder, dere har en 
verden å vinne, bare deres skat
tetrykk å tape! Skulle en mann i 

gen boltret seg krampaktig hv,a skal man si om slikt? 

om sa~er og ting, som hver- Har B. derimot noepgang 

ken har stort å gj Øre med holdt regnskap med, hvor Ali:ttlelt sirkulære 
kirke eller kultiur. -Toppen mange tusener han sel v Følgendt tekst er iJmngfoldig- vi i år omsetningsavgift for 
(eller bunneIlj)< nådde han i har såret ved sin Folkedom gjort i Oslo og sendt til bygd og brukte biler. Alt dette skjer uten 

oM b k:t over N1SI? Elr Berggravs måte by - vi håper i et oppla.g stort at bileierne reagerer det minste, 1945 ,me.... sin ,ery ede ar- nok til å gjøre virkning: 
tikkel: «Folkedommen over å såre medmennesker på mere De norske bileiere må være de og myndighetene benytter seg av 
NS», og både fØr og siden har kriSteUg enn Hartmanns'.f mest tålmodige qJ.enneaker. Myn- dette og strammer til. Bileier, 

han stadig vært frampå med Hartmann er iallfall ærlig dighetene pålegger umenneskeli- våkn opp! A protestere nytter 
. f og benytter seg l'kke a·v «dob- ge skatter mr avg. ifter .. på bilene I ikke. Men lever skiltene inn til sitt fabelaktige ordgyden, ra ~. 

belt bunn" eller. av noe sOln gang etter- gang. Påtbppen fikk I politiet innen 30; mars d. å. mannen i månen til fanden " 

og hans oldemor. - Og ofte ligner denberggravske tira- b·· db k t 
kretset hans tanker om kri- de om nødvendigheten av å Næriucs, rev I Jor ru e· 
gen i alle dens faser og rela- «5 k j u l es,a, n n he ten». 

\Flertallet i n.ærihg~brevutval- partementet, \ yrkeSSkOlene og sJ'oner, så det virket akk'Mr. at Hvis B. hadde holdt seg til . . . , . . . 
-"" get, som er oppnevnt av Land- landbruksorganisasjonene anbe

sitt yrke, i stedet for å opp- bruksdepartementet, går mn for faler at den alminnelige land-
som det eiendommelige feno

men, at gjerningsmannen 

stadig vender tilbake til åst·e-
kaste seg blant de såkalte at de som eier, leier 611er beS~y- I bruksopplæringen blir ordnet Sy-

oritiske s isser hadde det 'en ommer over en VlSS 

Lørdag 3. mars 1956 

FOLK OG LAND 
Det viktigste stoff i bladets nr. 7 og nr. 8, medreg

net presentasjonen av de svenske rettslærde (med 
bilder) er utgitt i nytt opplag. 

Innsend omgående din bestilling 1 
Særtrykket koster 10 Øre pr. eksp. Send samtidig 

betalingen, helst over postgiro nr. 16450. For eksemp
larer som etter innsendte navnelister (nied påfØrte 
.adresser) postle:gges fra 'Forbundets kontor, betales 
inklusiv porto 25 Øre pr. stykk. 

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

landrover Jeep-- 1954- model 
tilsalgs 

8 Gear, trekk på allt 4. Vinch og remskive for saginnretning. 
TilbehØr:' Ny tilhenger, og stalslede for tungtransport, ikke 
brukt. - 4 sagblader, to 1 m diameter, hvorav et ubrukt, to 
nye Balataremmer, kjettinger til alle 4 hjul. Bilen er kun 
kjørt 19000 km, som ny. 

Prisforlangende for alt, kr. 20000. - Henvendelse. 

TRYGVE GUNDERSTN - Porsgrunn - Telefon 50436. 

----------.,~~------------------~-----

Cand. oecon. 
med 3-årig handelsgymnas og befalsskole SØker ny stilling 
som kontorsjef, regnskapsfører e. l. Er i beste år og har lang 
erfaring og allsiQ.ig praksis både fra industriell- som salgs
virksomhet. Er godt inne i moderne regnsskapsvesen og ad
minisVrasj on. 
Henvendelse redaktør Kringlebotn. 

JEG VIL GJERNE 

få kj øpit et gårdsbruk med bra 
hus. Kår- og odelsfrittl. 

Eksp. anviser. . 

l?OTO 
Reproduksjon. etter gamle 
fotografier, samt alle 
slags fotografiske oppdrag 
for øVrig, utfØres ekspe
ditt Og fagmessig. 

Daua--foto 
Bolkeløkken Alle :to 

Telefon 60 01 09 - Oslo. 

Alle 
pengeforsendelser til Folk 0' 
Land bes sendt -til Folk or 
Lands ekspedisjon. Benytt 
giro 16450. 

Folk Og Lands kan. 

Mjøllvald Kafe 

Brandbu, Hadeland 

anbefales 

Benytt 

HANISKOMAKEIEM 
Neuiterggt. 15, 'sle 
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kultet tilsammen. 
I hverdagens gråhet stiver vi 

oss alle opp med å fØre bespotte
lig tale mot Skatten. Med et lunt 

_ Øyeglimt lar Skatten dette skje, 
han vet så inderlig vel at ingen 
med varig hell kan stige fram og 
rope ut: Skattetyngede her og i 
alle land, foren eder, dere har en 
verden å vinne, bare deres skat
tetrykk å tape! Skulle en mann i 
full galskap finne på å si eller 
skrive noe slikt, har Skatten 
menn og, institusjoner «rett» til 
varig å ta seg aven slik «person 
med mangelfullt utviklede eller 
varig svekkede sjelsevner» . En 
slik påstempling av Kunnige menn 
- og hans skrifter blir brent, 
hans navn blir glemt og hans til
hengere gå)r' inn under skatte
åket som fØr. Og skulle pressen, 
denne fjerde statsmakt og tidellB 
trompet, har vist seg litt for in

~J.Ia..J..L Q lIaru.J.5 Vi:x:a", J.J.a..1.L.L}Ja J.I • .i....:;;u ...... """' ... v.......................... ........ .......................... ..........- .......... 0 ulgl1e""entJ p,;ut:!gg-~r WJlt::llll~:;J.'\o.t:aJ.- I UUf\../l. UJ:lp: ,t;~ }J.l.VU"-'o.J'U ___ .L"'" ...... J ..... __ 

sitt fabelaktige ordgyderi, fra og benytter seg ikke av «dob- ge skatu~r og avgifter.på bilene I ikke. Men lever skiltene inn til 
mannen i månen tll fanden belt bunn» eller av noe som gang etter gang. På tQppen fikk I politiet innen 30. mars d. å. 

og hans oldemor. - Og ofte ligner den berggravske tira-

kretset hans tanker om kri- de om nødvendigheten av å Nærinl:s~re", i jordbruket 
gen i alle dens faser og rela- «8 k j u l es,a· n n he t e n:~. 
sjoner, så det virket akkwat Hvis B. hadde holdt seg til \Flertallet i nærihg~revutval- partementet, \ yrkesskolene og 

som det etendommelige feno- sitt yrke, i stedet for å 0PP- get, som er oppnevnt' MT' Land- landbruksorganisasjonene anbe
men, at gjerningsmannen kaste seg blant de såkalte bruksdepartementet, går inn for faler at den alminnelige land-

at de som eier, leier eller best y-I. . . 
stadig vender tilbake til åst·e- pol'itiske spisser, hadde det rer landeiendommer over en viss I bruksopplænngen blIr ordnet Sy-
det. - I siste nr. av nevnte vært ganske unØdvendig «å stØrrelse, må ha næringsbrev et- stematisk, slik at forskjellige til
tJidsskrift har Berggrav en skj111e sannheten». ter 1965. For å få n;eringsbrev tak går inn som et ledd i et sam-
stor tåredryppende artikkel B. bebreider Hartmann at må de minst ha attest for god- let opplæringsverk i landbruket. 
om Paul Hartmanns bok: h k' Il t f Ik kjent lærlingetjeneste, og attest V1irki.~omheten t 4,H-klubbene, 

an. s Je er u o fordi' de for bestått eksamen i godkjent landbruksopplæringen i fram-
Bak front~n. Og denne ,artik- er uenige med ham. Men hva kursus fra en yrkessknle i land- haldsskolene og lærlingstjenesten 
keI bu'rde leses ay alle som gjør B.? Det kan en finne biruk. Utvalget som består av I må være viktige ledd i dette ved 
har 'fulgt Berggravs fantasti- svar på ved å lese Kl. & K. representanter for Landbruksde- siden RV yrkesskolene, heter det· 

ske litterære krumspring. Ar

tikkelen er et hjerteskjæren

de og naivt forsØk på å av-

Men B. som ellers ikke lar 
noen sjangse gå fra seg når 

det gj elder å breie seg i sine 

;~,; 

teressert i mannens våsete og feie denne for Berggrav og spalter i alle spektrets farger, 
samfunnsskadelige snakk ved: konsorter temmel1g kompro- han ha,r allikevel hoppet over 
ikke helt å ignorere ham, vil en I mitt!erende bok som vil kom- et viktig skrift, som er skre-

Kledespressen 
Drammen 

nar du 
fornyet 

abonne
mentet? 

hevning av portoen og aVgiften. ' .. . 
på avispapiret ha den fornØdne me tIl å stå som et vang Vlt- vet aven meget god nord-
Virkning. For Øvrig, den frie pres- nesbyrd om det politiske mann, og som vel burde .fri
se er fintmerkende slik, den har skryt og hykleri, som ga seg ste til behandling. Jeg sikter 
en fin nese når det gjelder den 
virkelige og varige makt, og inn
retter 'seg deretter. 

så mange hårreisende og gro- til den skarpe og intelligent!e 
teske utslag i deri hjemlige sokneprest A. E. Hedeans bro-
patriotiske leir, som vant kri- styre: «Kongens linje. Kir

gen, - alle disse «gode nord- kens konto. Rettens status», 
menn» med den selvgode som i tusenvis eksemplarer 

nasjonale bOldning, som det. er spredt utover og har vakt 
ogSå lyktes Berggrav å få stlor oppsi.kt, særlig blant ju-

Skatten har klart å jage en 
gul-grønn demon i oss alle -
misunnelsens djevel. Vår beste 
venn har hatt Økonomisk frem
gang, vi går inn og ut i hans 
hjem som velkomne gjester, han 
vil så 'gjerne vise oss det han har være med i. 
ervervet av hus" hytte, innbo, båt I derl~1e 

rister og teologer, og som hit
bokanmeldelsen til synes å stå uimotsagt. 

og bil. Om kvelden går vi hjem, regner han opp en masse ting Eller hVa! vil K. & K. ha å si 

Rensn!1ng, pressing, 
,'ask. 
GUNNAR OLAUSSF.N 

Tell. 16!!O 
.--______ =or. .. :a=~ ... _,_ 

Alverdens Homaner, hele 
Indbegl'ebet Dostojefski, er 
som Spindelvæv, lagt på en 
bylden Finger, i Forhold til 
at rejse ud og skaffe sig po
sitiv Besked, om levende Fol
keslag og deres Stadier. 

Johannes V. Jensen. 

Ved besøk i Egersund 
overnatt på 

Victoria Gjesteheim 
Strandgt. 41. - Telefon 497 

l 

- .. -r ... ""'----.... ,,--~ -- .. _-- 0-............ -

fotografier, samt alle 
slags fotografiske oppdrag 
for øvrig, utføres ekspe
ditt Og fagmeSSig. _ 

Dau3'-foto 
BOlkeløkken Alle lO 

Telefon 60 01 09 - Oslo. 

Tilbud hustømmer 
Et parti rundhØvlet tøm

mer - passende 2 etasj. hus 
8 x 12 m. Fint grovt- tømmer. 

Eksp. anviser. 

NYE 
KOSTER 

I MALER 
I BEST 

Vi har nå godt utvalg i 
pensler 

ALL ROUND 
En god amatørpensel. 
All Round med surrin·g i alle 
størrelser. 

JUNIOR MESTER 
En. rimelig pensel 1 hØY 
prisklasse. 

LAKKPENSLER 

CORAL , 
FARGEHANDEL 

Hofgårdsgt. 12. 
Telefon 4379 Drammen 

stikker hodene sammen og er så 
levende opptatt av vertens skatte
forhold. Og Skatten har sørget 
for at intet skal bli liggende i 
mørke, skattelistene blir lagt ut 
for almenheten og utgitt i tryk

som han synes Hartmann om adyokat Kiær Mordts bok: 
i k k ebu r d e ha s kre vet, Det. urettferdige rettsopp- Det gjelder våre krigsinvalider 

ken. 
. Skattesnyteri er blitt en for
brytelse i rang og på rekke med 
forræderi og hØYlforræderi. 

fordi det vil skade - som- gj ør? .For sannelig anmelder 
han sier - både Hartmann K. & K. langt mere ub etyde
o g oss. Ja, jkke sant? Er lige og uvesentlige ting enn 

ikke B. akkurat tJen rette denne, som skulle være midt 
mann i Norge til å dømme i blinken for Berggravs inter

om hva andre folk i k k e esser hittil. 
«Kjenner du ikke folkesolidarite- burde skrive? En slik mangel Men når Hartmann har be

red1J ham et slikt sj okk, kan 
det vel tenkes det ville bli for 

tens fØrste bud om at vi alle 
etter vår Økonontiske evne skal 
bære de byrder Skatten, påleg
ger oss?» 

Og vi bærer Og bærer, år ut 
og år inn, i en landsomfattende 
grå lenkegjeng. 

A. D. 

ister foretrekker nå Italia. 
- Metropoliten 1- Moskva, Ni

kalaj er kommet til Oslo. 
- Norge og Sovjet skal drØfte 

utbygging av Pasvik-elva. 
_ Eggene er gått opp, denne 

gang med 50 øre. 
- Koreasykehusets personale 

skal telle 80 skandinaver. 

på selvkritikk kan bare sam
menlignes med det verste 

han selv har prestert, og når 

han så voldsomt går i rette 

med Ha!rtmann, som har opp

levd tingene på fØrste hånd, 
så. er det selvsagt fordi Hart-
mann har revet he·le det dob

belt-bunnede nasjonale skry

tlet over ende, det som B. har 

mye på en gang ogSå å skulle 
«anmelde» Det urettferdige 

rettsoppgjør. 
Og det er vel ikke uteluk

ket at det! snart kan komme 
flere trykksaker av slik tyng

de, at det kan kOll1lllle til å 
skaffe noenhver gåsehud på 

vasset i siden tiragedien be- ryggen.' For når sannheten 
gynte. - Under lesningen av nå ikke 'langer nØdvendigvis 
boka har B. sittet og, tellet må «skjules»,' ligger veien 

hvor mange ganger Hart- åpen .for det som vil bli hi-

mann her har såret sine rfrc storiens dom. H. 

Til Hjelpeorg'anisasjonen for frontkjempere, 
Postboks 1407 - Vika, 
Oslo. 

Under forutsetning av at min Økonomi i kommende år ikke blir vesentlig for
verret erklærer jeg 

Navn .. , ..............•............•...•..... 

Adresse ..• ~ .•...••..•........••.... -.....•....• 

i et år fremover å ville betale til hjelp for krigsinvalide frontkjempere Og front
kjemperes etterlatte 

kr ............ .- .. 
(Beløpet gjentatt med bokstaver) 

som jeg ønsker å betale: a) i en sum nå 
<Understrek den betalings- b) i 2 halvå.rlige terminer 

form som passer) c) i 4 kvartalsvise termin er 
d) i 12 månedlige terminer 

Jeg sender beløpet med postgirOblankett til: . Hjelpe organisasjonen for front
kjempere, Boks 14m - Vika, Oslo. Postgirokonto 180 70. 

tlrandbu, Hadeland 

anbefales 

Benytt 

HANUSKOM1KEIE M 
Neu Itarglt. 1 S, Isle 

G8r8ntertf.lar,ea~er 

Ta~nlege Maamoen 

Hansteensgt. 2 
lelef. 444333 

lia 

Brand-, maler- og skyves-,:r 
Oljet, ml kadimerte begta;g 

Inneh. Alf T. Lunde 
Mosseveien 8 

Tlf. 68 8817, priv. 670779 

UR 
Jeg fØrer alle de kjente 

sveitsermerker som Omega, 

LongiBes, Ceriina, Cyma, 

T.i8S9t, Revue, Antima eg 

Allsport. 

Dette er en tillit&ak. 

De blir ikke skuffet hver

ken over pris eller kvalitet. 

R. Gjessin, 
URMAKER 

I>RAMWIIN 
Tel8!on 2607. 

Annelise Parow 

T~~a 

Trondhel'm 

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

Tannlæge 

"ARTIN KIELDAA~ 

Hansteemgt. 2 
Tlf. 44 7554 
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Bladet koster 
20. - kroner pr. år FOLK OG LAND Vår adresse er: 

Kierschowsgt. S, Oslo 

Hykleri å kalle Nor;:e en rettsstat 
- Forts. fra side 1 lig arbeider eller bonde eller 

Dette vakte stor opp !Sikt, og hvem det nå var rundt om
oppgjØlrets inn.piskere 'tvang kring i Norge, forstå situa
de fleste aV stol'tingsmenne- sjonen annerledes? 
ne til å gå tilbake på sine un-
derskrifter. Hverken kri;: 

Imidlertid. fikk iklre dette I eller fred~ men 
noen betydnmg. De svenske okkupasjon 
rettslærde tok på seg oPPdra-/ 
get, og nå vil en hok som Dette at krigstilstanden i 
har .titelen«Det norske retts- straffelovens betydning av 
oppgjøret?. komme i bokan- ordet opphørte, betyr ikke 
delen om noen få dager. det samme som at det var 

Boken er utarbeidet i fel- blitt fredstilstand. !Men det 
lesskap a\' de fremste folke- hadde til fØlge at landet var 
rettslærde Sverige hl\r, _ ia, kommet inn. i en rettstilstand 
ledende jurister ved 3 sven. der folkerettens regler for 
ske universiteter. okkupasjon gjaldt, - regler 

Det er menn med interna- som er fastsatt blant annet, 
sjonalt kjente' -;,vn, eksper
ter som også er benyttet av 
den norske regjering i inter
nasj ::mRI:;; affærer. 

~vensl~enes dOlu.., 
blir verdens dODl 

i HaagkonvenSjonen, og som 
påla tyskerne som okkupant 
visse p~ikter overfor befolk-, 
ningen, men som også ga 
Tyskland visse rettigheter, -
for eksempel adgang til å 
gripe inn i landets st~re og 
krav om et visst samarbeid. 

Oli:kupasjons
"lakten - folli:et 

« Grove rettskenkeiser 
• 
I lovens navn o:: Dled 

dODlstolens bist"nd» 
« Lite trolig at noen nørsk jurist føler seg 
kvalifisert til å imøtegå de svenske folke· 

rettslærde» 

handlinger som normalt reg
nes sotn straffbare. 

Med utgangspunkt i dette 
skal det bli interessant å se 

Landssvikmyndighetene har på utviklingen .. 
gj ort noe annet. De har gj ort 
obåektivt straff-frie hand
linger straffbare ved å sette 
stemplet utilbØrlig på. Der
ved blir hele rettsoppgj øret 
flytende. Det blir ytterst vil
kåJl"lig. Det :har intet med 
rett å gjøre. 

Tør in;:en norsk 
jurist iDløtelrå 
svenskene? 

Det er å håpe at denne bok 
må bli kj øpt og lest. På tross 
av at den først og fremst er 
av juridisk art, så er den 

Adulinistrasjons - lettskrevet, og selv lekfolk 
rådets forfat- som ikke er inne i juridisk 

terminOlogi, vil ha utbytte av 
å lese den. Og jeg skulle an

En ser i detaljene hvilke ta at ingen norsk jurist på 

niu;:sbrudd 

groteske resultater dette flØ- det nuværende tidspunkt vå-
berett.igelse Og utJ.ed~t sin makten, bØr ha for retttsopp- I straffe p ass i v er NS-med- rer til: Administrasjonsrå- ger å opptre med forsøk på 
kraft bare fra det faktum at gj øret. . le""mer. . dets virksomhet i 1940 inne- o. t ~u a lmØ egå utredningen. Der-
tyskerne godtok det Naor o D t'l k bar en. forandring l" statsfor-. -:- . Bade tyskerne o;: er lommer atJ straffe- til er boken for overbevisen-
det gjelder spørsmålet om satsene også er blitt endret fatningen. Dette straffes de, og forfatterne rager alt-
lovligheten, så skulle konklu- N .S. øvde Dlal~t- til skade for de dØmte. Lands- iklie, mens på d~n annen si- for hØyt, juridisk sett. 
sjonen av deWe bli at Quis- 'Overgrep svikmyndi§hetene innførte de enda til passivt medlem-' Men hvilke f ø l g er vil be-
Ungs regjering var like lov- Forfatterne konstaterer at således! det s o li d a ris ke skap i NS straff'es som lands- tenkningen få? 
Hg, sett fra let folkerettSlig slike maktovergrep fant sted erstatningsansvar. Deti er svik! Skal Vi fortsatt få hØre 
s~nsP~kt, som Adm. illiistlra-, både' fra tyskernes side Og fra I imidLertid bare en frase å ta_ Dette på tross av at myn- gjentatt dette hykleri at det 
sJonsradet var det. NS-folkenes side. Disse makt- le om erstatningsaJlsvar. Tl! dighetene i hvertfall fra be- er en re t t s sta t som har 

Quisling og hans folk had- overgrep måtte naturligvis det må det bl. a. kreves at gynnelsen av aldeles ikke tok preste'rt landssvi.koppgjøret'? 
de full rett etlter loven til å føre ti] forbitrelse og opp- landet er blitt påfØrt: tap, og avstand fra NS. Detl ble såle-

Den nom som disse feller 
vil bli tillagt avgjØrende be
tydning verden over, og det 
uten hensyn til hvorledes 
landssvikoppgjØrets menn vil 
reagere. 

ta imot et oppdrag fra tys- hisset stemning blant be- ved bedØmmelsen herav er des fra myndighetenes side Hva Dled dem 
- regjeringen kil"ne til å fungere som re- folkningen. Denne opphis- det meget galt når lands- sendt rundt sirkulærer til 

Forfatternes mening om de gjering. seIse ble ikke mindre på svikmyndighetene bare tar dommere Og advokater om at sonl fortsatt sitter 
!Forfatterne ;eir b*ti fore

lagt 4 spØrsmål, som alle 
har vært diskutert under 
landssvikoppgj øret og som 
alle er av avgjørende betyd
ning for den rettSlige bedØm
melse av oppgj øret. 

Det kan slås fast med en 
gang at i alle spØrsmål er 
svenskene kommet til et an
net resultat enn de norSke 
domstolene. Resultatet er 
([·erfor blitt en fellende kri
tikk av hele OPf .iøret, - en 
kritikk som munHer ut i at 
det er uriktig å knytte o~det 

rettsregler som gjelder i for- grunn av det forhold at NS med passivapostene i regn- det sto dem fritt f9r om de fen;:slet? 
Lov;:ivningsmyn - d t k k t O ville gå inn i NS eller ikke. 

holdet mellom 3-kantell.' ok- me re te unne klandre S ape. gså de fordeler som - d- h t d Det k t'lfØ t b' k Hvilke følger vil det få for .g' e en un er det tidligere styret i landet ble tilfØrt landet avØkono-·· anl yes a IS op 
klupasjonsmakten - befolk- B d d f d l ·tt 

ningen og regjeringen, --- er 

i hovedsaken fØlgende: 

okkupasjonen for hvorledes det hadde stelt misk art ved NS-styret må erggrav sen te et tilsv a- em som rem e es Sl er 
seg. Ved sin nØytralitetspoli- tas med i bildet. Og det er rende brev rundt til pres- fengslet på grunnlag av lov 

Men hva så med den lov- tikk og Ødeleggelsen av For- ikke gjort det minste forsØk tene. som ikke har noen rettsgyl-
givningen som den nor s k. e svaret hadde det lagt landet på å be v ise at ,'ren sådan NS-folkene hadde et argu- qighet? Hvilken betydning 

skj edden utvikling nao r det regj ering var opphavet til? åpent for en invasJ' on., og d.et oppstilling vil gi eu for NiSi men t som de har full grunn vil det få for dem som retts-
gjelder okkupasjonsreglene. Hadde eksilregjeringen ingen er erfaringsmessig en god ugUinstig resultat. til å kunne påberop'e seg, 

Det er i de siste 150 år 

Særlig Haagkonvensjonen myndighet til å gi lover? takt,ikk under slike forhold å nemlig dette iati deres hen- stridig er dØmt til dØden, til 
betyr et stort framskritt. Svenskene sieratl den hadde skylde·på andre for at egne Åpenbar ulikhet sikt var å bruke de stillinger lengere fengseis~traffer og 
M det men dl'sse lover· ma" t de overtok tl'l ve,·rn mlot ma.kt- tap av formue? 

ens en okkupasjonsmakt ,-'. - synder skal bli glemt. for loven 
te l'kk . væ . t'd d d overgrep. Og kanskJ' e det viktigste 

fØr kunne behandle befolk- e re l s rI me e 
. okkupasjonslovene som tys- Reø>iier.-nø>en ø>od _ Sammenlikner en virksom-

nmgen omtrent etter behag, !!!!Il'" !!!!Il !!!!Il 

så er det nå ved folkeretten kerne ga, for all den stund tok selv samar- heten som ble drevet av Ad-
gi tt regler som den plikter å disse erkj ennes som rettslig .. ~~ ..:a ~. ~ _ ~ _ __ ministrasj onsrådet med den 

spØrsmål til slutt: 
Forskjell på folk ~~fG" skal \,! f:)rcta en me· 

Det er en hoved!!l'1mm:p.,t.- ralsk omvurdering av vår dom 

Stiftelsen norsk Okkupasjonshistorie, 2014

SNO



alle er av avgjØrende betyd-' ·····0-'- -o '-"'J~""b"", - ". 

ning for den rettslige bedØm- i hovedsaken fØlgende: 
meIse ,av oppgj øret. Det er i de siste 150 år 

Det! kan slås fast med en skjedd en utvikling når det 
gang at i alle spØrsmål er gj elder okkupasj onsreglene. 
svenskene kommet til et an- Særlig HaagkonvenSjonen 
nelt resultat enn de norske betyr et stort framskritt. 
domstolene. Resultatet er Mens en Okkupasjonsmakt 
derfor blitt en fellende kri- før kunne behandle befolk-

ningen omtrent ette'r behag, 
så er det nå ved folkeretten 
gitt regler som den plikter å 
holde seg til. 

seg. v~ sin nøytralitetspoll- 1I~ weu l /Juueli. ug ueli er 
Men hva så med d.en lov- tikk og ødele1ggelsen. av For- ikke gjort det minste forsØ,k 

givningen som den nor s k e svaret hadde det lagt land.et på å b e, v ise at i,en sådan 
regjering var opphavet til? åpent for en invasjon, og det oppiStilling vil gi eu for NIS 
Hadde eksilregjeringen ingen er erfaringsmessig en god ugUinstig resultat. 
myndighet til å gi lover? taktikk under slike forhold å 
Svenskene sier at den hadde skylde' på andre for at, egne Åpenbar ulikhet 
det, - men disse lover måt- synder skal bli glemt. for loven 
te ikke' være i strid lIlled de 
okkupasjonslovene som tys- Reg'jering'en g'od _ Sammenlikner ,en virksom
kerne ga, for ,all den stund heten som ble drevet av Ad

tok selv samar- ' disse e,rkj ennes som rettslig ministrasj onsrådet med den 
forpliktende, må det vær'e på beidslinjen senere virksomhet under 

tene. 
NIS-folkene hadde et argu

men t som de' har full grunn 
til å kunne påberope seg, 
nemlig dette jati deres ihen
sUtt var å bruke de stillinger 
de overtok til vern mot makt-
overgrep. 

Forskjell på folk tikk av hele opt' ,iØret, - en 
kritikk som mun"er ut i at 
det er uriktig å knytte o;:det 
«rett» til dette oppgjør. Det 
hele er et "rganisert !')ver
grep. 

det rene at der ikke kan ek- Quislings styre, så er det hel-

Det er en hovedgrunnset
ning i aU ret~ at det skal 
gj elde likhet for loven. EJn 

Den har rett til å overta Men forfatterne fastslår at 
sl·stJere et an et s tt l ler ingen grunn ttil for' NS- sådan likhet har ikk.e eksi-ne' over som noen genereU repressaliead-
er i direkte strid med det styret å skjemmes. Admin'i- st ert, og kanskje det beste 

gang ikke finnes etter gjel-

som ikke har noen rettsgyl

.!iighet? Hvilken betydning 

vil det få for dem som ret,ts
stridig er dØmt til død,en, til 
lengere fengse'ls~traffer og 
tap av formue? 

Og kanskj e det viktigste 
spørsmål til slutt: 

'\0: skal li f.~rcta en mo· 
ralsk OIIllvurdering av vår dom 
over NS-folkene? Dn som før 
krigen så landets situasjon 
klarere enn oss og som hand
let deretter, og de som under 
krigen bedømte rettsreglene 

Kri;:s~i1standen 

opphørte med hæ-

styret i landet. Den har så
ledes overtatt Stortingets 
lovgivende myndighet. Og
så regjeringsmakte,n er ok
kupantens. Den eneste ,av de 
3 statsmakter han plikter å 

første. strasjonsrådet gikk i virke- bevis for hvorledes landssvik 
dende rettl. Enda klarere er rikt· ? 

O ligheten' Ilangt i sitt samar- myndighetene har oPpgl·tt 1gere enn oss. 
gså her sier svenskene at det i dette tilfelle fordi regJ· e- ' b ·d ed t k l·kh 4-," Det må her innskytes at 

tanken: er aksep' tart aV' de el e m ys erne, - og l e'..oprinsippet ligger i at ringen selv hadde' akseptert den omvurdering av NS-fol-
norske domstoler, ogsa av med regjeringens stilltiende de som arbeidet på tyske 

samarbeidslinjen. I denne samtykke. D'et! gikk enda sa" f t . l kene som må foretas, ikke 
H1øyesterett. Men da der li- ,es rungsan egg normalt ikke 

Det f~)rstei spØ,rSlffiål er respektere, er domstolene. forbindelse referer:es, også den langt at det sørget for å or- er blitt straffet på tross av behØver å fØre med seg at vi 

rens kapitulasjon 

, dette: Men under behandlingen kevel er en åp'enbar motistrid setning som en ofte har hørt skal godta som riktig alt det 
så lØser domstolene stn·den ganise,re direkte krigsviktig at d,e etter landssviklovens 

av det Okkuperte lands be- uttalt, at det va,r nØdvendig NiS folkene gJ·orde under kri 
Var Norge i krig med Tysk

land sett i relasjon til be· 
stemmelsen i straffelovens 

d fiskj 'D . arbeid for tyskerne. Og hva system åpenbart var straff- -' : -
folkning plikter han å syne ve en on. 'e SIer at 10- med et bredt landssvikopp- gen Slett ·kk 'Me det! som skal vi si til et forhold som skyldige. . . , l e~ n 
hensyn f Hh t H "å vene fra regjeringen først ·ø f å fbi ". , s u e. an lIlla s - gJr or ore ygg,e yn .. J- dette: I 1940 forlangte Admi- vi plikter å gj,øre, det er å 
liedes r"''''pektere p~vatll·vets skal ha virkning fra 6kkupa,- J·ustl·S fra befolkningens side k· t d å i d .."u . . . nistrasjonsrådet gjennom den Svenske stat""'bor _ er Jenne a er ogs en 
fred og privat eiendomsrett. sjonstidens slutt. Dette er Til ,.;"t svarer forfatterne ~ 1· ks· t t l· ·lj Der&om sådan krigstilstand ''W norske legasj on i Stockholm, ,eIr e IS ere en ær 19 VI e 

ikke eksisterte, så kom ~ 86 Befolkningen har på sin si- grovt ordspill, og den sven- at den slags argumenter ikke at den norske handelsflåte på g'eres rettsstilling' til å gjøre det som de mente 

§ R6. 

. de troskapsplik1l lIllot sitt ske utredning gjør dettf.: høre~ til j( et rettssamfunn.' var til beste for landet ut l det hele tatt ikke til anyen- klart. 170000 tonn, som lå i sven- Utredningen har ogSå etJ 
deIse, og da denne paragraf land, men denne troskaps- Det er et misbruk av ord å ske havner, skulle utleveres avsnitt! om svenske statsbor- fra dette syn, og ;at det sam-
er hovedpillaren i oppjgøret', plikt svikter de ikke ved å kalle et indrepolitisk oppgjør, til Norge og demned kO,mme gere og deres stilling under arbeid de hadde med fienden 

b ·d d kk t Ble Landsvikan- b ""'" t åd t ville hele byggverket falle i samar el e me o upan en, asert 1-'''' e s an grunn- i tysk tjeneste. Hvor mange landssvikoppgjØret. Det har fra deres side ikke var ment 
grus om en sådan krigstil- i hvert fall når det gjelder ordning'en Illed Lag, for et rettsoppgjør. d!ødsdommer ville blitt a,v- i Oslo-avisene vært en del som landsforræderi - noe 
stand ikke skulle ansees for den sivile administrasjon. vilje holdt hem _ sagt dersoIIll NS hadde gjort skriverier om dette punkt og SOIIll den svenske utredning 
å b tå Tvertl imot må det ansees SOlIll Erstatning'san- d t f t·ll har fastslått at det) heller es . Illeli"'? It' k det samme og hadde fått e rams l es som om dette 

\ 
Svenskene kommer til den en fordel' for et okkupert I!!!t svar... ....,. en nors kravet gjennomfØrt? avsnitt er det vesentlige ved ikke var. 

konklUl>jonen at det eksister land at der er folk som vil Det vesentlige ved en, straf- frase~ Det er derfor tlydelig at utredningen. Det er det selv- stav,anger, den 21. februar 
te krigstilstand den f'Ørste utgjøre æellomleddet, såle- felevs funksjon er, sies det, Et meget diskutert spØrs- landssvikoppgjørets menn sagt ikke. ERUNG UELAND. 
tid, men at denne' _opphØrte des at okkupasjonsmakten at folk skal ha kjennskap til mål under landssvikoppgjØ- stiller helt ulike krav til be- Når forfatterne hevder at 
i og med at hæren kapitu- ikk,e behØver å styre med si- lovene og innrette seg etter ret har vært dette' om lands- folkningen. En handling som dommen over de svenske "1-----------.1 
lerte. ne egne folk, .:..... noe som vil dem. Dersom idet finnes ;2 sviklovgivningen er gitt til- ble fø,rettatt aV' NS-folk blir statsborgere er uriktig, så FOCK OG LAND 

FØr den tid som faller sam- gjøre befolkningens' stilling sett lover som er i strid mp,d bakevirkende kraft, således bedØmt som landssvik,' melis har det sin bakgrunn i det 
temmelig usikker. h d h l d kal d f" '1">_" .1.+_ men med Administrasjonsrå- veran re, vor e es s a at den er ugyldig etter van- en tilsvarende og også gjer- aktlUm at landssvikoppgjØ~ .n.uua:.....,... og ut:Pvar: 

dets styre, måtte regelen i borgerne s-tille seg for å leve lige rettsregler og etter ne grovere handling som bHr r,et som sådant hviler på JO:BåNNBS ~TN 
straffelovens § 86 komme til Administrasjons - et ustraffelig liv? (kunnlo~ens § 97. utfØrt av ikke NS,..foJik, pas- sviktende grunnlag. ~j.n Gg 1møøe: 

anvendelse. Elttt.: den tid rådet måtte og'så Svenskene påvis~r at ett av Forfatterne sier til dette at serer upåtalt. Men det anføres noe som 
ikke. Dette var således den få råderetten sln de bud som oppstmes fot· at meningen med straffelovens gjelder særskilt for de sven-
hele tid den svenske regjer- an lov skal være gjeldende, § 86 er a. sette forbud mot Nytt rettsstridig'- ske statsborgere, nemlig det-
1ngs og de svenske retL' er- av okkupanten er at den blir gjort kjent --- kri g s v 11 k ti g hjelp' til fi- te at de har krav på å få be-hetsbeg'rep 
des standpunkt, og denne Dette som her er sagt har Offentliggjort. enden. skytteise aV den sv-enske stat. 
linj e ble fulgt konsekvent... de norske domstoler t e o r e- Når det gj elder landssvik,· Nå må det anses på det re- LandssYikoppgj øret innfør-Om den norske, stat vil mis-

Forfatterne p'åviser også at ti skikke tatt avstand fra. anordningen, så er forholdet ne at det å melde seg inn i te et nytt rett'sstridighetsbe- handle sine borgere, så er 
der blant de I'orske rettslær- Høyesterett har således i dette at det ser ut som den NS ikke har noen som helst grep. Det tales meget om det ikke noen utenforståen
de og norske styremakter var P ri nsi p P et gqdkjent re- med vilje ble holdt hemme- betydning i så måte, og for- u t i l bØr l i g het, og når de SOlIll kan gripe inn. Men 
atskillige som hevdet det gelen. Den gjorde det blant lig. Også av den grunn er den fatte,rne konstia,terer derfor, UltilbØdighets- o~ ret,tsstri- når fremmede statsborgere 
samme synspunkt, og det si- annet da den innsatte Admi- ugyldig. I at selv, om en bare ser hen dighetsbegrep:et kommer inn blir mishandlet, så kan v-ed
es ganske treffende at når nistrasjonsrådet. Dette råd I et av bokens avsnitt dis- til dette, så er landssvikopp- i et rettssamfunn under nor- kommende stat tla affære. 
s l i k e menn ikke forsto si- ble ikk,e lovlig fordi Høyeste- kuteres det hvilken betYd-, gjørets viktigste regel ugyl- male forhold, så betyr det at Som en parallell i den for
tluasjonen &l!nerledes, hvor- rett hadde utnevnt det. Det ning de mak.tovergrep som dig. De'r finnes ikke hjemmel vedkommende som blir til- bindelse kan nevnes Hanne
ledes kunne så en alminne- hadde sin eneste eksistens- ble foretatt av okkupaSjons- l str.affelovens § 86 for å talt kan bli frifunnet for vik-saken. 

PR .... MlU, .. 
mt~ 5, Qalo 

Teleføn 3'1 'Ji6 96 
Abemt.ementspriBer: 

Kr. 20.00 fJl". år, kr. )0.00 
pr. hair4W. Sveåge, Dan
llIUk: kr. ~.oo pr. k, 
B. 16øo pr. 1:Jafl.tr. __ 
laadet for ØfttI": kr. 
28.00 pr. Ar, kr. 14.00 pr. 
RaNAr. I ~t 0IIJ8Ia« 
kr. 30.00 pr. år, lir. 11.00 

pr. haWlr. 
~:5Øøre 

~: 
:H øre pr. mMmet .. 

ever en spalte. 
Bruk postgtumr. lt4fiO 
S~at 

()øIø 
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