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Det gleder oss 
Rektor ved Oslo universitet, pro

fessor, dr. juris Frede Castberg, er 
blitt tHdelt et av NATO's store 
forskningsstipendier for 1957--58. 
Ialt er det i år blitt utdelt tolv sli
ke stipendier til fremstående uni
versitetsfolk og pressefolk i NATO_ 
landene. Stipendiebeløpene.' utgjør 
tilsammen 21 millioner franc eller 
ca. 420.000 kroner. Stipendiene, 
som ble utdelt for første gang ifjor 
er opprettet i henhold til A-pak
tens artikkel 2, ,som går inn for et 
utvidet ikke-militært samarbeide 
mellom medlemslandene. Stipendi
ene skal etter planene brukes til 
studier og forskning av historiske, 
politiske, konstitusjonelle, juridiske 

OG 
Nr. 15 - 6. årg. Lørdal 13. April 1957 

Professor Frede. (Jastber;:' 
får svar på tiltale stendighet at landet var ok

kupert og Stortinget satt ut 
av funkSjon. Man må da an
tageleg se slik på situaSjonen 

Ad professor Frede Cast
bergs utredning over be
grepet Konstitusjonell nød
rett. st. Dok. nr. 2 (1953). 

Vi begynner med å gjengi en 
del viktige punkter i nevnte Stor
tIngsdokument. Uthevelsene er 
gjort her. 
«Oppgaven er etter min me

ning den å redegjØre i sam-
menheng for de viktigste til

«Konstitusjonell nødrett» i søkelyset at regjeringen måtte ha gan-
ske vidtgående skjØnsmessig 

fremsatt av president Ham- « .... Jeg mener etter dette at myndighet til å avgjøre hvor-
bro, fant ikke sted. Men Kongen fra 9. april 1940 har dan denne lovgivningsmyn
Høyesterett har i sin enstem- hatt adgang til å treffe de av dighet skulle brukes i det sto-
mige beslutning av 6. august krigen og krigsforholdene be-
1945 i Haalandssaken fortol- tinge de tiltak. .. deriblant 
ket Stortingets holdning på 
den måte at «fullmakten må 
ansees vedtatt av stortinget». 

re formåls tjeneste: å gjen
nomfØre frigjØringen. Det 
ligger også nær å fortolke 
Elverumsfullmakten på den-
ne måte». 

Løssalg 65 øre 

Planen, og vegen 
Av H. A. Aasmundsen 

PA SKE 1957 plan og veg. Det så ut som 

sosiale, kulturelle, språklige, øko'_. feller av nØdrettsutØvelse fra 
«Elverumsfullmakten var 

under hele krigen påberopt 

også å forberedet,.;jennomfØr
ingen av det rettsoppgjør som 
måtte komme når krigen en 
gang var slutt. ',' A gå ner
mere inn på hvor langt den-

Jesus hadde gjentatte gan- alle gode makter, represen
ger sØkt å gjøre sine disipler tert ved Claudia Procula og 
forståelig hva Guds plan og hennes hushjelp tapte. -
veg var med ham. Til å be- Påskedagen stiller med ett 
gynne med vakt og forsiktig. saken i et helt annet lys. De 
Senere tydeligere og sterkere. vant. Og smertenes mann fra 
Tydeligst og sterkest da de Golgata ble hel ten fra 
gjorde seg rede til å dra opp Golgata, livets hØvding, den 
til Jerusalem på den siste l eve n d e. Ved den åpne 
påskefest. Da sa han dem rett grav ble Guds plan og Guds 

Interesseavveiingen. ut at nå skulle han lide og dØ. veg åpenbaret. For kvinnene 
nomiske og vitenskapelige proble- ' statsmaktenes side her i lan- som grunnlag for bestemmel- ne Kongens lovgivende myn-
mer i forbindelse med Atlanter- d t d t d kt t'l 
havssamfunnets felles tradisjoner 
og historie. 

Det ene av studentstipendiene er 
tildelt frk. Kirsten Ohm fra Sta-
vanger, .som for tiden studerer ved 
Bryn Mawr Col~ege i USA. 

* 
Rektor, professor Frede Cast-

e og e s an pun er l ser av regjeringen på såvel dighet i krigsårene strekker 
problemene som er kommet Stortingets eksklusive myn- seg, finner jeg ved denne an
til uttrykk innenfor de kon- dighetsområde som på det ledning ikke nØdvendig».» 
sti tusj onelIe styringsmakter. myndlghetsområde hvor Stor- «Det faller 1 øynene at 

«Hva er forutsetningen for tinget og regjeringen normalt HØyesterett åpenbart tillegger 
utØvelsen av konstitusjonell utøver myndighet i felles- regjeringen en.' betydelig 
nørett?» skap.» skjønnsmessig myndighet til 

ber,g vil gjøre studier i sammen.. Foreløpig avgrensning av l~ å avgjøre hva som skulle fo-
lignende statsrett og blant annet begrepet: Konstitusjonell De provisoriske anord- retas og hva ikke, til fremme 
st.udere den politiske meningsfri- ninger under krigen. av det formål tIJJ .. ,. verumsfull-
het i vests, tatene. Det er hans plan nødrett. T 

å foreta reiser til USA, England, «Den konstitusjonelle nØd- «De mange provisoriske an-
Frankrike og Vest-Tyskland. t 

* re t kan vi foreløpig definere ordninger som ble utferdiget 
som retten til, når det er tvin- av regjeringen under krigen 

makten hadde f",tslått». 

NØdret og Uberal 
fortolkning. 

\ 
~ 

gende nØdvendig i en ekstra- utenfor rammen av grunnlo-
« .. mange av de provisorisordinær situasjon, da å hand- vens § 17, kunne bygge på El-

I ke anordninger. som ble ut-e på en måte som vel er i verumsfullmakten av 9. april 
k ferdiget av regjeringen under pa t med forfatningens prin- 1940. Men, som ovenfor frem-

sipper, men som strider mot hevet, innebærer Elverums
de normalt gjeldende. retts- fullmakten i seg selv en ut-
regler om statsmaktenes Øvelse av konstitusjonell nØd-
myndighet». rett. Provisoriske anordninger 

annen verdenskrig, må sØke 
sin hj emmel i nødretten. Bl. 
a. stred ,en rekke av disse an-
ordninger, som fØr nevnt, mot 

«ForØvrig kan man fastslå Slik sto det skrevet om ham i ble dagen en åpenbarings og 
at selvsagt ikke alle grunn- skriftene. Slik var Guds vilje. oppklaringens dag. De sØkte 
lovsbestemmelser har den Disiplene forsto imidlertid den dØde. De møtte den lev
samme verdi, ved bedØmmel- ikke noe av dette. De skjØnte ende: «Hvorfor sØker dere den 
se av nØdrettssituasjonen. Det det ikke, står det, og dette levende blandt ded Øde? Han 
skal langt mere til for at det ord var skjult for dem. Ja, er ikke her. Han er oppstan
skal være berettiget å krenke nettopp. Hadde det vært en den. Kom i hu hvorledes han 
grunnlovsbestemmelser. som 
er avgitt til vern av den en
kelte, enn for at regler om 
kompetansefordeling skal 

kunne tilsidesettes». 
«Etter min mening kan 

man ikke uten videre fastslå 
at en hvilken som helst til
sidesettelse a v grunnlovens 
bestemmelser om individets 
rettigheter innebærer en 
overskridelse av nødretten, 
uansett hvor store interesser 
som står på spill for stat og 
samfunn. Men visse absolutte 

hvilken som helst annen, så 
kunne de kanskj e til nød ha 
skjØnt det og godtatt det. -
Men han! Nei. Det er riktig 
som det står: det var Skjult 
for dem. De kjente ham ikke. 

talte til dere mens han ennå 
var i Gallilea, da han sa at 
MennskesØnnen skulle overgis 
i syndige menneskers hender 
og 'karsfestes og oppstå på 
den tredje dag. (Luk. 24, 5-7). 

Ikke ennå. For dem var han Da begyndte det å demre for 
profeten, den mektige i ord og dem. Det hadde han jo også 
gjerning. Og han var ve n- sagt. Han hadde ikke stanset 
n e n, den umistelige. At han ved dØren. Guds plan og veg 
skulle tas fra dem, og det til stanser ikk.e der. Da var det 
og med på en så grusom m~
te, det hadde vel aldri stått 
for dem som noen realitet. De 

jo bare reSignasjonen igjen. 
Og den svarteste pessimisme. 
Guds plan og veg fØrer gjen-

hadde vel neppe ofret det en nom dØden, fram til oppstan
grenser må allikevel gjelde tanke. Forts. lid6 4 

Vi håper den rettslærde herre vil 
komme tilbake frisk og fornyet -
med evne og påJgangsmot til å dre
pe draken av 1945. Hittil har han 
vært sørgelig tam og dorsk. Vi er 
oppriktig takknemlige fordi nett
opp Frede Castberg fikk dette sti_ 
pend, og det skulle glede oss 

oppriktig om han en dag ville ta 
opp sin fars, sorenskriver Johan 
Castbergs åpenlyse og aktive kamp 
for sannhet og rett, og ikke bare 

bestemmelser 1 formell lov, «Den konstitUSjonelle nØd- utenfor de grenser grunn- for den konstitusjonelle nød-
tross den uttrykkelige be- Nå var det med en gang ..o-..o-..o-..o-..o-~~..o-..o-

drive med strømmen. 

Omkring 

stortingsvalget 

rett kan utøves av et statsor- lovens § 17 anviser, ville man stemmeise i grunnlovens rett. Jeg mener at man trygt brakt dem nær inn på livet. 
gan i en konkret situaSjon, sikkert ha grepet til ogSå uten må kunne fastslå at det ikke Nå var det alvor. Det var 
Uten at der pa" forhånd er fat- Elverumsfullmaktens uttryk- § 17». ! under noen omstendl'ghet kan 

«Hjemmelen fir en slik til- Guds veg. Slik var hans veg 
tet noen beslutning overens- kelige bemyn.digelse til å fo- være tilstedelig f. eks. å ta 

sidesettelse av de. grunnlovsstemmende med gjeldende reta det nødvendige av hen-
lovregler om den ekstraordi- syn til landets sikkerhet og bestemte regler kal\ alene sø
nære myndighetsutØvelse. Og fremtid. For så vidt kan man kes i forfatningens \ prinsipp 

med Sønnen. Og slik er hans 
veg med alt liv. Gjennom li
delse til dØd. Jeg skjØnner 

om nØdretb. ' 
k · h o cl' utstrekningen av den myn- si at Elverumsfullmakten \ 

Ta s jeen l en annen an . iliO'h"t "' ... ,." ...... llIti"lt" .... ,,;,...,.... .... ,.... r"t.t."HO" ""tt ilrlr" "" ......... llIti" .......... _ \ 

uskyldige menneskers liv i 
strid med de fundamentale 
prinSipper for hederlig retts·· 
pleie som kommer til uttrykl{ 

det ikke, sier du. Nei, ingen 
skjØnner det. Like fullt er det 

JESU 
gravlegge/se 

Btille) stille! Jesus sover, 

ned fra korset ble han tatt. 
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opp sin fars, ,sorenskriver Johan lnyndl·ghet". tt p . . k d " re . roVISOrIS e anor ninger 
Castbergs åpenlyse og aktive kamp 

«Den konstitusjonelle nØd- utenfor de grenser grunn-

ordninger, som fØr nevnt, mot 
bestemmelser i formell lov, 
tross den uttrykkelige be
stemmelse i grunnlovens 
§ 17». 

samfunn. Men visse absolutte 
grenser må allikevel gjelde 
for den konstitusjonelle nØd
rett. Jeg mener at man trygt 
må kunne fastslå at det ikke 

hadde vel neppe ofret det en nom dØden, fram til oppstan
tanke. Forts. lide 4 

for sannhet og rett, og ikke 
drive med strømmen. 

bare 

Omkring 

stortingsvalget 

rett kan utøves av et statsor- lovens § 17 anviser, ville man 
gan i en konkret situasjon, sikkert ha grepet til også uten 
uten at der på forhånd er fat- Elverumsfullmaktens uttryk
tet noen beslutning overens- kelige bemyn.digelse til å fo
stemmende med gjeldende reta det nødvendige av hen
lovregler om den ekstraordi- syn til landets sikkerhet og 
nære myndighetsutØvelse. Og fremtid. For så vidt kan man 

, under noen omstendighet kan «Hjemmelen fot en slik til-

Nå var det med en gang 
brak.t dem nær inn på livet. 
Nå var det alvor. Det var 
Guds veg. Slik var hans veg 
med S'ønnen. Og slik er ham 
veg med alt liv. Gjennom li
delse til dØd. Jeg skjØnner 
det ikke, sier du. Nei, ingen 
skjØnner det. Like fullt er det 
slik. Det er Guds veg. Vi tutes 
nå om dagen Ørene fulle av 
«Det som skjer, det skjer». -
Ja, selvsagt. Noe så selvfØlge
lig. Man behØvde ikke bry sin 
hj erne med det. Men det er 
feil. Det heter ikke det. Det 

sidesettelse av de grunnlovs- være tilstedelig f. eks. å ta 
uskyldige menneskers liv i bestemte regler kan alene sø-
strid med de fundamentale 

T k h o cl I utstreImingen av den myn- si at Elverumsfullmakten a s jeen i en annen an . 
dighet som nØdsituasjonen rettslig sett ikke var nØdven-

Hr. Alfred Dale. Jeg nevnte danner forutsetningen for, dig. Det kan imidlertid ikke 
Anders Lange fordi han har vil bero på nØdssituasjonens ansees å ha vært uten enhver 
sine meningers mot, og fordi art og det behov denne situa- konstitusjonell betydning at 
han engang, offentlig, har sjon skaper for handling ut fullmakten forelå». 
uttalt seg uenig i rettsoppgjø- over de vanlige myndighets- «Der ble også utferdiget an-
ret. Hvis han derfor dannet grenser». ordninger som gikk ut på en-
nytt parti og på programmet «NØdretten forutsettes all- dringer av den lQvbestemte 
satte revisjon av oppgjøret, tid å bryte med de ellers gjel- rett, f. eks. Skjerpelse i straf
skulle han få min stemme. dende forfatningsregler. NØd- felovgivningen. OgSå dette er 
Det var foresten redaktØren retten blir for så vidt en som i strid med den uttrykkelige 
som satte min siste bemerk- regel uskreven - sp'esiallov bestemmelse i grunnlovens § 
ning opp til overskrift. av ubestemt innhold. Det er 1.7. SpØrsmålet om regjerin-

Olga Bjoner håper på de, nettopp denne motstrid mel- gens konstitusjonelle adgang 
nye representanter, i de gam- lom de normalt gjeldende til å utferdige anordninger på 
le partier. Det er selvfØlgelig forfatningsregler og nØdretts .. 

denne måte utover rammen 
riktig å tro godt om sine med- handlingen som Skaper det 
mennesker. _ Det gjør også forfatningsrettslige problem». av § 17, tok HØyesterett stil-
jeg. - Men unntatt herfra er ling til i den fØr siterte be-
de gamle partipolitikere. Elverumsfullmakten' I slutning av 6. august 1945. 

Og jeg er overbevisst om at «Noen formelig votering I Det uttales her av fØrstevoter-
disse, som i kraft av sine tje- over dette forslag, som var ende, dommer Schjelderup: 
nester, i partiene og som nu 
står på tur til å komme på lis-
ten, kan karakteriseres på 
samme måte som ble gjort i 
i min artikkel i nr. 12. 

Den eneste måte vi, etter 
min mening, kan få utnyttet 
Svenskeutredningen på, er om 
noen kunne stille seg i spis
sen for et nytt parti. Om vi 
ikke fikk inn mere enn 1 a 2 
representanter, i tinget, så 
ville disse være regj eringens 

Til riksad
vokat Aulie 

Fra Alexander Lange 

Atter henledes herr Riks- grovt kriminelle. Ikke minst 

onde samvittighet. - Da tror advokatens oppmerksomhet er - som De vel vet - man-

kes i forfatningens prinsipp 
om nØdrett». 

Handlingsrett og 
handlingsplikt. 

«Når det gjelder de provi
~oriske anordninger som ble 
utferdiget under krigen,er 
det klart at man ikke i hvert 
enkelt tilfelle kan si at regje
ringen har vært forpliktet til 
å utferdige en provisorisk an
ordning av det eller det inn
hold. Man kan i. hØyden fast
slå at regjeringen var forplik
tet til å utøve myndighet -
også lovgivningsmyndighet -
i den utstrekning det for re
gjeringen måtte fremstille seg 
som nØdvendig å gjøre dette, 
for å realisere det store mål: 
frigjØringen av landet:.. 

Den ordinære vel må 
være stengt. 

«UtØvelsen aven provisor
isk anordningsmyndighet ut 
over de grenser som er fast
satt ved grunnlovens § 17, var 
berettiget un.der krigen. Det 
ordinære lovgivningsappara t 
var da p. g. av okkupasjonen 
faktisk satt ut av funkSjon». 

Handlingen må være 
nødvendig. 

prinsipper for hederlig retts .. 
pleie som kommer til uttrykk 
i grunnlovens §§ 96 og 97». 

Folkets rettsopp
fatning. 

«Det er et viktig moment 
ved bedØmmelsen aven nød
rettshandling om den må an-
tas å være i overensstemmel-

heter: Det som ska l skje -se med den rådende rettsopp-
m å skje - det skjer. Der fatning i samf'unnet eller 

ikke». er en plan. Der er en fast, en 
like veg. Og den er lagt av 
Gud. Det er Gud som bestem-
mer: Det er Gud som rår. 

Vi ser det best på iangfre
dag. Hvis vi stirrer oss blinde 
på menneskenes ferd på den
ne dagen, da ser det håplØst 
ut. Da ser det ut som alle 

«Allerede a v den grunn var 
det av betydning at Stortin
get gj ennom El verumsfull
makten - slik som Høyeste
rett har forto!l{et d:mlle --- ga 
regjeringen i oppdrag å fore
ta det nØdvendige for å sikre 
landets frihet og fremtid. POl' 

d . di' onde makter seirer. Og som et vur ermgen aveprov S01'1S- . 
k d . . fØ' tIlsynelatende synlig tegn på 

e anor mnger om mn rmg I 
dØd t ff . k' t'd det, skjulte solen sitt åsyn da av ss ra l rlgs I en 

ill st t · ts bIt· rettferdighetens sol sluknet sp er or mge es u mng 
om dØdsstraff i 1945 en viktig på korset på Golgata. Det er 

Il St ti t k ikk da pessimismen og resigna-ro e. . or nge unne e. 
d tt fØl d l . sJonen feirer sine trumfer. ve en e er gen e ov gl 

tidligere utferdigede bestem-I Men det kom en påskedag. 

meIser en formell gyldighet, Og på vår påsk,edag så vi 
som de ikke måtte ha hatt 
allerede ved utferdigelsen. 
Men den ettel1fØlgende lovbe
slutning var dog et vitnes
byrd om den sterke støtte re-

opprunnet 
begge de soler som syntes 
forsvunnet. 

Jesus vant. Gud vant. --
gjeringens politikk på dette «Mennesket spår, Gud rår». 
område den gang åpenbart Han har spillet. Han bruker 
hadde, og under krigen har 

. t It t .. ge gJ'erningsmenn i disse sa- «Kravet om at nØdretts- hatt i folkets r tt o erbe . Jeg ross a ,a opprelsnm- på at påtalemyndigheten en- ,. e s v VIS-

oss. Vi er hans redSkaper, de 
utfØrende ledd i utviklingen. 
Men han trekker selv i trå
dene. Han har planen og ve
gen. Vi må tj ene hans råd. På 
langfredag brukte han ypper
steprestene, det hØye råd, den 
romerske landshØvding. Og 
han brukte Claudia Proeula 
(Pilatus' hustru) og en hus-

t · '11 l . d t f' ker - idag helt klar over at handlingen må være nØdven- nfng». gens lme VI e yse l e Jer- nå ikke har satt igang offent-
ne. - dekan vente reaksjon. At I dig, innebærer at den irregu-

MjØndalen, 31. mars. 

Torgrim Dahl. 

lige og rettSlige underSØkelser ordre giverne ikke tillater at lære fremgangsmåte må væ-
av mord, rØveri og andre gro- man straffer de umiddelbare re nødvendig som et adekvat 
ve forbrytelser under og etter gjerningsmenn får så være - middel til å realisere et nød-
okkupasjonen, når bare disse men det bØr fra påtalemyn- vendig formål». 

- Sosialdepartementet vil fremme ugjerninger syntes å være be- dighetens side tas initiativ i «Når det gjelder regjering-
proposisjon om å endre rusdrikk- gått med et riktig politisk retning av erstatning til de ens utøvelse av ekstraordi

Nødrett og Unntaks-
lovgivning. 

«En lov, som selv baserer 
seg på nødrett kan ikke 
skape kompetanse utover 
hva nødrettssituasjonen til 

JESU 
gravlegge/se 

Stille, stille! Jesus sover, 

ned fra korset ble han tatt. 

Lukket er de trette øyne, 

brustent er det milde blikk. 

Ikke mer i ild det luer 

når det inn i ondskap ser. . 
Han er borte, han den gode, 

han som bare gav og gav . ... 

Skjult han er av dype vanne 

- av det tause dødens hav. 

Jiørket ruger over jorden, 

han er drept som var vårt hdp, 

han som bar oss i sitt hjerte, 

far for alle, lærer, bror .... 

han som hadde omsorg for oss 

i en ømhet like stor 

som den bestes som vi kjenner, 

hun som fødte oss, vår mor. 

Han er borte, tornekronet 

døde han på korsets tre, 

plaget pisket og,/orhånet, 

døde i en navnløs v~ _ ... 

Stille, stille! se, han sover, 

ansiktet er fylt av fred _ ..• 

Så forunderlig det lyser, 

han var god, det kan man se. 

Hvordan kun nede ham 

drepe? 

Hvordan kun ne dette skje '! 

Se, han smiler jo! jeg fryser .. 

At han kun n e elske sån .... 

tilgi bødlene, de onde, 

som slo nagler i hans hånd, 

i hans hender, som velsignet 

Han var jordens største ånd. 

Han ble myrdet. Er han borte? 

Nei, for oss som hal' ham sett 

på hans kors, i ensomheten 

med sin Gud og evigheten 

- er med guddommen han ett! 

KAI NORJiANN. 

loven, slik at det får hjemmel til 
fortegn, eller anstifterne var etterlatte, og æresoppreisning nær lovgivningsmyndighet enhver tid krever av Dom- hjelp (en slaVinne) i Pilatus' ..c:;-~..c:;-..c:;-..c:;-..c:;-..c:;-..c:;-..c:;-..c:;-å begrense salget av maltekstrakt. 

I dag selges denne i spann på 0PP- tilstrekkelig hØgt på stråj av de myrdedes minne, iall- ved de provisoriske anord- stolens prØvelsesrett». palass. Noen mot, noen for. Et kyss er en måte å få to 
til 10-12 kilo, mens ett kilo skulle Dette er så meget mer på- fall bØr ikke påtalemyndig- ninger under krigen, berodde «I mange land er det slik Alle brikker i spillet om Men- mennesker til å komme hver-
greie seg lenge. Begrunnelsen for fallende som det er alminne- heten motarbeide søknader nØdvendigheten aven slik at domstolene er avskåret fra neskesØnnen. Alle rollehav- andre så nær at de ikke kan 
dette tiltaket er at maltekstrakten Hg erkjent at ugjerningene derom. myndighetsutøvelse fra re- å prØve rettsgyldigheten av ende i verdens største drama. se hverandres feil. 
er blitt misbrukt til ulovlig ølbryg-

var illegale, i mange tilfeller Fortl. side 4 gjeringens side på den om- regjeringens beslutninger el- Alle tjente de Guds råd. Hans Franklin P. Jones. lin&,. 

/" 
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___ FOI K OG LAND __ _ 
UAVHENGIG l Ki<:AVIS 

Ansvarlig redaktør Johannes Kringlebotn 

Itil.:ti;: #:,od paske 
Illie samOJen ! 

La ikk.e påskedagene gå fra deg. nytt dem til stillhet, til 
hvile og fred. Nytt dem også, når anledning byr seg, til 
å tegne flere abonnenter på Folk og Land. 

Illlr opp::jørs-juristene 
noe å lære? 

Mange har med spenning ha vært spart for de mange 
fulgt rettssaken i London - og opprØrende tragedier som 
mot dr. John Bodkin Adams. knehØnene og il"ettsbryterne 
Vi skjønner det ikke ander- hos oss avstedkom. - Ikke 
ledes enn at det var til ære minst tjener det den engelske 
for den engelske rettsstat at rettsstat til ære at anklage
dr. Adams ble frifunnet for des forsvarer fikk anledning 
den gemene mord teori mot til å utfØre sitt oppdrag uten 
ham som var fabrikert av selvtekt og inngrep fra dom
sladrekjerringene i Elastbour": stolens side! Slik var det ik
ne. Vi nevner saken ganske ke hos oss. Som regel var 
enkelt fordi det var påfallen- «forsvareren»s jobb i NS-sa
de hvor samvittighetsfullt ker spillfekteri og narrestre
domstolen i London analyser- ker. 
te og vurderte politiets og Engelsk likevekt og rettsinn 
riksadvokatens aksjon for å på hjemmebane hjelper ikke 

FOI.K' OG LAND 

atte't 

&finfæn 
1tamme't 

midt i 
Ved Alexander Lange 

Fortielse og forvrengning av historiske fallta, under ok
kupasponsQpgjøret, og de praktiske grunnlovstridige an
ordninger og improviserte reHspraksism.v. fåndt noen få 
tapre, uhildede og talentfulle forskere og angripere i Nor
ge. Jeg vil idag nevne et meget objektivt . og intereSsant 
arbeid av professor Hermann Tønnessen: «Holdninger til 
rettsoppgjøret (1945-1948) belyst ved lnfer'Vjuerav 150 
Oslo-jurister». 

Fremst i brodden av angriperne mot .den politiSke og"!or..;' 
feilede hevnaksjon sto, blandtandre: Marta ,Steiilsvik,\l'on 
Skeie, Johan Scharffenberg, 'H. Klær Mordtog Lorentz 
Vogt. 

Ikke minst har densistnevte, enmotstandet av Nasjo
nal Samling - skutt atskillig blinker i «Rettsoppgjørets» 
sentrale deler i de ganske få norske aviser som står åpne 
for denne blendende journalistiske begavelse og juridisk 
skarpskodde lovleser og ,dokumentbehandier.;:lIans artikler 
om emnet er ofte romanaktig spennende, samtidig med at 
de er gjennomdokumenterle. 

Det har også vist seg at de ikke er til å rokke ved. 
- - }, 

Lorentz Vogts innsats for sannhet og rett er ,så ,meget 
få den mann som var plasert oss, men vi tror nok at mang- mer verdifull som han ikke driver noen svart,.hvit-mal
i tiltaleboksen dØmt fra livet. en p~usket norsk etterkrigs- ing. Hvis jeg ikke husker feil startet han ~inkampagne 

Churchills tempe-

rament var umulig, 

sier medar heider 
En av Sir Winston Chur

chills eldste og nærmeste 
venner har avlivet legenden 
om 'Churchill som den ufor
styrrelige og kjØlige leder un
der den annen verdenskrig. 

Lord Brabazon av Tara hevder 
at OhurchiU hadde «et umulig 
temperament» og oppførte seg 
«som en tyrannisk skolemester» 
når han overøste sine medarbeidere 
med fornærmelser og skjellsord. 
Han forteller om dette i sin selv
biografi, «The Brabazon Story». 

Den 72-årige Brabazon, en av 
luftfartens pionerer og en kjent 

. Idrettsmann, var minister for fly
produksjonen en tid 1 en av Chur
.chllls 'krigsregjeringer. De to menn 
er fremdeles meget gode v'enner. 

l sin omtale av møtene i den 
komite somledet slaget om Atlam. 
teren, skriver Brabazon at «de var 
de ubehageligste møter jeg noen
sinne har vært med på. Saken var 
alvolllig, men den måten Churchill 
behandlet aHe på, var nesten utå
lelig». 

og han fØlte personlig ingen 
tillit til at de eventuelle ar
rangementer man måtte 
komme til med de tyske. be
falshavere i Oslo eller gjen-

LØrdag 130. aprll lær 

Fra Dannmark : 

Ned med Rostockforbryterne 1 
Det danske blad «Fædre- enkelte endnu levende Men
lande!», organ for DNSAP, nesker, og heller ikke til Re
skriver: geringsmedlemmerne i April 
Systemet forSØger med alle 1940 hver for sig, men deri-

Midler at forhandle Injurie- mod til hele den socialdemo-
sagen mod Lektor Galster i 
den Hensigt at slØve Interes
sen for Sagen hos den danske 
Offentlighed, men selvfØlge
lig med stik modsat Resultat, 
idet Forventningen 'Og Spren
dingen, der knytter sig til 
Sagen forØges desto mere, jo 
mere Tiden gaar, saa Syste
met maa endelig ikke gØre 
Regning paa at have Tiden 

kratisk-venstreradikale Ned
rustningspolitik, der gik for
ud for 1940, der gj orde be
tingelseslØs Kapitulation til 
det eneste mulige, og som Ti
den mellem 1940 og 1957 har 
fordØmt paa det eftertrygge
ligste. 

Vi nærmer os Valgdagen d. 
14. Maj. DNSAP opstiller in
gen Kandidater, dels fordi 

og Glemselen paa sin S,ide. den nuværende Valglov umu-
Ganske uanset, hvilket Ud- liggjØr en tilstrekkelig Repre

fald Galster-Sagen faar, vil sentation med reel politisk 
Aprilforbryderne af 1940 væ
re dØmt. 

Med Udtrykket «Aprilfor-

Indflydelse, dels fordi en 
Kandidatstilling vilde være en 
blank Accept af den demo

bryderne» sigter vi ikke til ___ -,-_ Forts. side 3 

for de bedre tider som måtte til å gi inntrykk aven større 
komme. 

Regjeringen har, heter det 
i protokollen, sammen med 
stortingspresidenten overvei
et dette spØrsmål, men fin
ner på det bestemteste å 

motstandsvilje enn riktig er. 
Videre mangler dokumen

tene vedrØrende administra
sj onsrådets opprettelse og 
derigjennom Paal Bergs tak
ketale til QUisling. Den tØr 

måtte fraråde at Hans Kon- dog være almen bekjent. 
gelige HØyhet blir tilbake i - Hadde vår egen rettsstat jurist, gjennom Dagbladet's med det grltnnsyn - som velvar lovens- a,t virkelige, mi .. 

av 1945 handlet etter de og Aftenposten's glimrende litære forredere i regulær krig som Norge atYvtdeUart-
nom den tyske legasjon, ville Norge og derved faller i tys- På slutten av artikkelen 
bli lenge opprettholdt etter kernes hender. Når Regjerin- skriver herr Vogt bl. a.: 

samme rettsprinsipper som reportasje fra dr. Adams-sa- de skyter man straks. Men dermed ,m.åtte llet også være. sin formelle valØr. Men han gen har funnet å måtte gi Jeg har ikke kunnet unn-
var avgjØrende for dommeren ken i London, har fått seg Hans allerede klassiske artikler bør snal'~ samles og f, Øyde til, at det skulle være I dett~ råd, så er det både av late å ta mine reservasjoner 
og juryen i Old Bailey i dr. en omgang i rettslære som utgis i bokform 

. ,ganske klart at det er en selv- hensyn til kongehuset og av overfor enkelte avsnitt i den Adams-saken, ville vårt folk, sent vil bli glemt. l 
DirektØr Lorentz Vogt har i fra de mange debatter som fØ ge at når Stortinget helt konstitusjonelle grunner. Vi Hambroske fremstilling. Det 

Adresseavisen for 20/21957 en hadde "funnet~'sted tInder kri- fritt har truffet sin avgjØrel- frykter for at Hans Kongelige forhindrer ikke at jeg i hØY 
FOLK. O~G LAND ! oppsiktsvekkende anmeldelse gen h.eltfra september 1939. se i denne sak, har jeg intet HØyhet ikke vil få anledning grad er enig i fremstillingens 

Neste nummer kommer lørdag Utenriksminister Lange opplyser av preSident C. J. Hambro's Nå måtte begrensning til annet personlig standpunkt til å kunne yte folk og land betydning. Hambro skriver i 
27. aprU. 

FORBUNDET 

at man på utenriksminisermøtet i historiske dokumentasjoner: skulle ikke boken svulme over enn den fulle lojalitet mot de tjenster som vi vet det er sin innledning: «Det er utro
Helsingfors 'Var enige om ikke å «7. juni - 9. april - 7. juni». alle grenser. ~essuten lar det det som måtte bli vedtatt un- hans hØyeste Ønske å yte, men lig hvor fort et slektsledd 
foreta noen demonstrative skritt Boken er som bekjent kom- seg ikke nek!te, at ved å ta der disse vanskelige vilkår». at hans navn tvert imot kun- glemmer som ikke har lært å 
mot Kadar-regjeringen i Ungarn. Den samme betenkell·ghet Nytt styremøte er innkalt til met istand på anmodning av utgangspunktet mØtet den 6. ne bli misbrukt. Dessuten vil huske historisk og bevisst, og med andre ord fortsette den <liplo-

onsdag 24 ds. matiske forbindelse. Altså med den Borregårds generaldirektØr april har Hambro straks fått næret Hambro og en del an- Regjeringen nevne at i fØlge denne nasjonale glemsomhet 

Georg Lichtenberg, 
kjent tysk fysiker, f()rfatter og fi
losof (1742-1799), ,har sagt: Foc' 

å være sikker på å handle rett 
tl'engst det ytterst lite jus, men 
for å være sikker på hva som er 

såkalte ungarske quisling! Arne Meidell. - frem'deh dmmatiske spen- dre. Men konklusjonen var at konstitusjonen er Hans Kon- rummer en fare for folkets 
Herr Vogt's anmeldelse ning:Kohts, :hg som det sy- man enstemmig gikk med på gelige HØyhet den nærmeste evne og trang til beredskap, 

_ Suppleringsvalget i Texas en- klargjØr: nes, hele Stoftingets ren.ksjon henvendelse til tyskerne om arvtaker til tronen, og vi er en fare for onde gjentagel-
jet Ikke stillingen i detamerikan.. 1) Dokumentsamlingen li- mot Englan~ulovl1ge utleg- en ordning. Var dette resul- ikke i tvil om at tyskerne vil ser». Det er utvilsomt at dette 
ske senat, 49 til 47 i demokrate- derav tJ,"e alvorlige mangler: ging avmil}e'lqnntll man ho':' ;tert'! en avtale var Kongen, benytte seg av dette til fordel er riktig. 
nes favør. En republikansk seier i a) Det norske fredsforslag li- . .en få dagrr etter våknet ved Regjeringen og Stortinget for sine interesser. Oig «glemsomheten» etter 
T'exas ville ha gitt de to store par- ke fØr rømningen, «LuleåfOlr-'lde, n tyske', helt l;1.ventede ok- vendt tilbake til Oslo, og man Regjeringen som både for- 1940--45 er understøttet av 
tier like mange plasser i Senatet, 7 h dd 

~~~,t~t.~~~. en inngående ha studert og visepresident Richard Nixon, ~l~:~~» .~~~g~~~~, __ b}' ø~id!~~' !~~~~L~~· ~~t~~~:e~~:l~~~ n~g.e ~~~t d~::ed:~::l: ~~~~ I ~~å~rki::;p~lle:pnhø~:::en;:~~ ;:r:~v::::~::~=e~~:e «~~~:~: 
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foreta noen demonstrative skritt Boken er som bekjent kom- seg ikke nekte, at ved å ta der disse vanskelige vilkår». at hans navn tvert imot kun- glemmer som ikke har lært å 
mot Kadar-regjeringen i Ungarn. D m b t k li h t FORBUNDET 

------ --'-01 -...., ....... ,.,---..-- .... - J ... "", .............. ... 

Nytt styremøte er innkalt til~ med andre ord fortsette den diplo- met istand på anmodning av utgangspunkt i møtet· den 6. en sam e e en e gene bli misbrukt. Dessuten vil huske historisk og bevisst, og 
onsdag 24 ds. matiske forbindelse. Altså med den Borregårds generaldirektØr april har Ha,.mbro straks fått næret Hambro og en del an- Regjeringen nevne at i fØlge denne nasjonale glemsomhet 

såkalte ungarske quisling! Arne MeideIl. - fremdeh dramatiske spen- dre. Men konklUSjonen var at konstitusjonen er Hans Kon- rummer en fare for folkets 

Georg lichtenberg, 
-....;.;;;..;;..;;.==:=..:====== Herr Vogt's anmeldelse ning: ~ Kohts, og som det sy- man enstemmig gikk med på gelige HØyhet den nærmeste evne og trang til beredskap, 

kjent tysk fysiker, forfatter og fi
losof (1742-1799), ~ar sagt: Fo,' 
å være sikker på å handle rett 
trengst det ytterst lite jus, men 
for å være sikker på hva som er 
urett må en inngående ha studert 

_ Suppleringsvalget i Texas en- klargjØr: nes, hele stortingets reaksjon henvendelse til tyskerne om arvtaker til tronen, og vi er en fare for onde gjentageI-
det ikke stillingen i detamerikan.. 1) Dokumentsamlingen li- mot Engli:m& Ulovlige utleg- en ordning. Var dette res ul- ikke i tvil om at tyskerne vil ser». Det er utvilsomt at dette 
ske senat, 49 til 47 i demokrate- d.erav tre alvorlige mangler: gingav mihel"',Inntn man ho':' ,tert 1 en' avtale var Kongen, benytte seg av dette til fordel er riktig. 
nes favør. En republikansk seier i a) Det norske fredsforslag li- en få dager etter våknet ved Regjeringen og Stortinget for sine interesser. Og «glemsomheten» etter 
Texas ville ha gitt de to store par- ke før rømningen, «Luleåfor- den ty's~e, helt 'ijventedeok- vendt tilbake til Oslo, og man Regjeringen som både for- 1940-45 er understøttet av 
tier like mange plasser i Senatet, h dd fått d d k d 

slaget» mangler. b)'Videre lmpa. s.J·.on .. ~De, .tte ,.re. fe.rat er. a e· en ans e or - står og i aller hØyeste grad en bevisst vilje til å «glemme» og visepresident Richard Nixon, ~ .~ ~ 
juristeriet. som er forsamlingens president, savner man referat fra det kOl:nP:\ety, Detsamroegjelder ning. Var denne avtale i~ke I påSkjØnner den uegennytte fordi begivenhetene ikke har 

den utslagsgivende stemme. siste statsråd i Tromsø, hvor- dessverre ikk.e referatene fra gått i ~rden, var det m.en~n- som ligger i Hans Kongelige I funnet sted slik som mange 
IfØlge opplysninger fra - En ny lov om veivesenet kan under Kronprinsen erklærte: 8. april. Det er beklagelig. gen at Kongen og RegJerm- HØyhets tilbud, må derfor på gjerne vil huske dem. Ham-

Bonn befinner det seg 420000 ventes i 1959, tidligst. seg villig til å bli i Norge. c) Men disse eksisterer kun del- gen skulle gått over til Sve- det innstendigste fraråde at bros bok er egnet til å friske 
. t . k Id t . ø t - Einar Rosvoll ble fylkesskog- i 

sovJe rUSSlS e so a er l s - mester i Hordaland. Desuten m.angler kapitula- vis som offisielle.dokumenter. r geo Men man regnet med en Hans Kongelige HØYhet blir opp hukommelsen hos man-
Tyskland, utstyrt med de sjonsavtalen i Trondheim. Derimot befinner man seg, avtale med tyskerne, og pre- igjen i Norge». Kongen er- geo Det er særlig en fordel at 
mest moderne Våpen. Denne 2) Desuten dokumenterer med hensyn tl1 referatene fra sidenten hevet møtet med å klærte seg enig heri. vi har fått for fØrste gang i 
styrke fordeler seg på 22 Diplomatisk herr Vogt at herr Hambros møtet på Hap:larog Elverum uttale at: «Stortingets for- Videre mangler i dokument- bokform det stenografiske re-
kampklare divisjoner og 650 tale i Kringkastingen 22. juni på sikker grunn. Det er også handlinger· er utsatt inntil samlingen kapitulasjonsavta- ferat fra møtet på Elverum 
fly med en mannskapsstyrke offensiv mot og Kongens brev til Stortin~ disse referater som det var nærmere kunngjØreise og inn- len 1 Trondheim. og Hamar. Men der er uteluk~ 
på 65000 mann. I tillegg til gets presidentskap av S. juli generaldirektør. MeideUs ho- kallelse som forhåpentlig vil ,Disse tre mangler er egnet ket for mange andre tln,. 
dette kommer syv øst-tyske Norden 1940 begge inneholder alvor- vedhensikt å få frem. Det kunne skje i lØpet av de aller 
folkearme-divisjoner, 65000 lige uriktigheter på et viktig fremgår av cPsse. stenografis- fØrste dager». Hermed avslut-
øst-tyske reservister, 45000 Av KAI NORMANN punkt, egnet til å villede bå- kereferatertØlgende:Minis- tet det siste Storting sine for~ 
militære folkepoliti, 30 ODe De sovjetrussiske noter, de den norske almenhet og terlet Nygaatøsvold blir. en- handlinger rør den lange ok-
grensepoliti og et halvmili- som nylig - med diplomat- presidentskapet. Hambro ut- stemmig an~odetom å bUkupasjonstiden. - Tyskernes 
tært bedriftsvern. iske kunstpauser mellem hver talte _ «at på det overor- sittende, e~.entuelt. sup'lert krav om å få QUisling som 

Verdifull 
av BB 

- ble overrakt de svenske, dentlige storting hØsten 1814 med enkelt~ '. representanter regjeringssjef tenkte på det 
norske og danske regjeringer ble fullmaktene fra de repre~ fra de Øvrige, partier, idet det tidspunkt ingen på. Men det 
som perler på en snor i rek- sentanter som kom fra om- blir understreket at den har var på det krav forhandlinge
kefØlgen Sverige, Norge, Dan- råder under svensk okkupa- åpen adgang, til «å bevare re- ne brast, på det og intet an
mark - synes å innlede eller sjon, ikke godkjent». Likegjeringen og ,derigjennom det net. Men hvordan dette krav 
fornye en diplomatisk offen- uriktig er fØlgende opp~ internasjonale symbol på ledet til brudd gir en norsk 
siv mot Norden. lysning i Kongens brev: - Norges uavhengighet og selv- hvitbok, utgitt av utenriks

Det er bemerkelsesverdig at I «stortinget i 1814 hevdet (de stendighet, ~n eneste regje- departementets pressekontor 
Bulganins note til Sverige motsatte) prinsipp, idet det ring som har en internasjo- 1 London juli 1940, nærmere 

Det er kommet brev til fremsetter og f. astholder spio- nektet å godkjenne mandatet nal bemyndigelse og . fullmakt beskjed om. Denne hvitbok 

byste 
til Molde 

Er Oseber;:(lrounin;:a 

av Vestmar? 
Av Jon Hvitsand (Il) 

Som ein kunne venta, har 
professor BrØgger i sin ele
gante stil ytt det allerbeste. 

og de yngste saker i fundet 
på minst 30, snarere 40 år. -
Da nu de ældste saker, skibs-

-,- Men han vinglar mellom stavnen etc., må stamme fra 
Molde folkeboksamling fra fr 
Dagny BjØrnson Sautrea 
Paris, om at hun har beslutte 
å gi den danske billedhogger 
Bissens store byste av BjØrn· 
stj erne Bj Ørnson i marmor 
med marmorsokkel til Molde 

!1asJ'ebeskyldninger so. m alt fra de stortingsmenn som til åopp.tre,!.,I.V .om den.sl.t. ter er ytterst interessant og er 
Guldbel'gs og SChreiners teo- tiden omkring eller nærmest 

~.idli!rere er blitt kategorisk møtte fr.a distrikter be. satt. av i fremmed! d». . også trykt opp igjen ---, så vidt. . 
~ ~ riar. I si fyrste avhandling - etter 800, vil vi som resultat 

ilbakevist av den svenske re-j fremmed krigsmakt. Det,byg- V~dere fre~gårdetat an- jeg vet - fØrste gang i Ham- av 1916 _ synest han god- av dette kunne bestemme be-
ijering. get på den logiske betrakt- .modningen til tyskerIle "oml bros bok. Det er nødvendig ti kjenne Guldbergs teori, me- graveisens tidspunkt så no

Hva kan være sovjeregjer- ningsmåte at en slik okkupa~ forhandUnge~e ble enstetp.- l1a disse opplysninger for å dan han seinare held seg til genlunde til tiden omkring 
ingens hensikt med - even- sjon måtte binde stortin.gs- mig, selv omd. et her var nok- forstå utviklingen i de nær-

, 8chreiners. - Og dette er 850. 
tuelt mot bedre vitende - å mannens vedtaksfrihet». . så deltemen~nger .. Kongens meste dager etter 9. april. 

folkeboksamling. Det er den beskylde Sverige for å drive Herr Vogt skriver: «Det 
originale bysten, og dermed organisert spionasjevirksom- fremgår imidlertid av Stor
en gave av stor verdi. Videre 11et i Sovjet Samveldet? Skjer tingstidende for hØsten 1814 
gir hun beskjed om at et av- det bare for å si takk f'or sist at disse uttalelser er uriktige. 
trykk av BjØrnsons dØdsma- med hensyn til avslØrt rus- Hvilket han derpå beviser ved 
ske og hånd vil bli gitt folke- sisk spionasje i Sverige? El- utfØrlige dokumentasjoner, 
boksamlingen. De to siste ler ligger det noe annet bak hvilke av plasshensyn ikke 

SjØlvsagt ikkje noko å seia på. Og vidare: 
innstilling har her særlig in- i Den beste «kan senerehen 
teresse. Om denne opplyste De manglende dokumenter. 
Hambro: «Jeg skylder å fØye Men ellers er de siterte do-
til at under 4e drØftelser man 
har hatt, og de forskjellige 
mOdaliteter, par Kongen vært 
av den oppfatning .at en un-

kum enter mangelfulle. Man 
savner det norske fredSforslag 
Uke fØr evakueringen - det 
såkalte «Luleåforslag». Videre 

gjenstandene er allerede som sovjetregjeringen ikke inntas her. derkasteise under de tyske savner man referatet fra det 
sendt fra Paris, men bysten Ønsker å uttale i klare ord, Lorentz Vogt skriver blant krav 1 Øyeblikket ikke ville siste statsråd i TromsØ, hvor
er stor og tung, og hun ser seg men som den går ut fra at annet: 
ikke i stand til å ordne med svenskene meget vel opp fat- Dokumentene fra 1940 be-
forsendelsen. Molde folkebok- ter? gynner med møtet i Stortin-
samling har derfor satt seg i Dette siste bekreftes av get 6. april 1940 og med uten
forbindelse med Kontoret for Bulganins neste og hans på- riksminister Kohts redegjØr
kulturelt samkvem med ut- følgende . utspill : notene til else for Englands utleggelse 
lan om å være behjelpelig Norge og Danmark. Det drei- av miner i nprske farvann, 
med forsendelsen til Molde. Forts. ståe 3 Den inneholder intetrefefat 

bety noen sjJ{kerhet for lan- under Kronprinsen erklærte 
det, da den ikke vil bringe oss seg villig til å bli i landet 
utenfor kampen. Norge vil bli ddet han mente at han ved 
krigsskueplass i et hvert fall, samarbeide f. eks. med adml

Betenk deg godi når du blir 
foreslått en god forretning. 

En,glsk ordsprl.k. 

nistrasj.onsrådet kunne, så 
langt hans evner strakk til, 
gjøre folk og land nytte- og 
kaniltj. for~rede steIllJl!nien 

komme til andre resultater». 
- Det er ærleg gransking, -
frå ljos til ljos, frå erkjen
ning til ny erkjenning. 

Både Schetelig og BrØgger 
har ved grundig gransking av 
ornamentikken i funnet ko
me fram til 2 ulike stilarter, 
ein eldre og ein yngre, og hev

«At gjøre noget forsØg på 
at komme denne tidsbestem
melse nærmere ind på Uvet, 
er ikke arbeidet værd. Så 
fine er lI00-elØbig ikke vore 

tldsmålere. Hvad vi kan si i 
indskrænkende retning av 
dette er at begravelsen lal
fald har funnet sted før 850, 

dar at «Osebergdronninga» er ikke efter. - «Tiden omkring 
hauglagd ein gong mellom 850'> betegner altså årene fra 
åra 830-850. 835-850 men atter igjen in-

Brøgger seier m. a.: 

«Det blir med andre ord 
en forskjell me1lem d. ældste 

denfor disse at nærme sig en 
sikker bestemmelse er ikke 
gjØrlig. - Stort fØr 835 kan 
det ikke bU tale om, Of da .. 
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LØrd~ 13. april 1957 
'h 

ARMBÅNDSUR 
Bnl;;anins brev Diplomatisk offensiv 

Forts. fra side 2 ----
er seg her om Apakten og de 

Prost A! E. Hedem 

VANNTETTE~ ST0TSIKRE l·STALKASSE 
Som vanlig tar det lenger 

tid for yrkesdiplomater, uten-

rikskomite og almindelige po-
OUlega Utiske forståsegpåere å lese 

Herre fra kr. 278,- m kr. 330,- Dame fra kr. 290,- til kr. 355,- noter og brever .. enn for gan-

Longines 
Herre fra kr. 283,- til kr. 350,- Dame fra kr. 300,- til kr. 360,-

Allsport 
Herre kr. 172,- Dame kr. 175,-

Revue 
Herre fra kr. 195,- til kr. 210,- Dame fra kr. 198,- til kr. 215.-

ske enkle og normale folk. 

Alt må studeres nøye. Det 
vil si at de enkleste ting må 
gjøres vanskeligst mulig. In
tet må i og for seg bety det 
som står, for da kunne lands
menn som både kan lese og 
skrive faktisk gjøre seg opp 
en personlig mening· om de 

Certina ting som betyr liv eller dØd 
Herre fra kr. 152,- til kr. 230,- Dame fra kr. 170,- til kr. 230,- for ham. 

Antima Inntil der foreligger et of
ficielt svar, fra Sta tsminister
en til Bulganin benytter uten
riksredaktØrene tiden til å 
skaffe folket den rette me
ning og forståelse. Når så 
svaret kommer representerer 
dette hva det norske folk 
mener. Vi vet allerede hva 
London, Paris og Washington 
mener om saken. De er av 
den oppfatning at Bulganin 
er en skurk som skremmer 
små og uskyldige mennesker, 
som intet galt har tenkt el
ler gj ort. Her hj emme, maler 
hele pressen på de gamle sa-

Herre kr. ,145,- og 152,- Dame kr. 150,-

Altus 
Herre kr. 136,- og kr. 143,- Dame kr. 141,-

Samme merker fØres også i 14 kt. gull og i double kasser. 
Tillegg-for stål-lenker kr. 8,-

Lommeur: 
utva:lg sendes portofritt. 

Omega kr. 183,
Longines kr. 187,
Zeicith kr. 170,-

1 års garanti. 

DRAMMEN 
. kene. som fremdeles er nØd

vendige for å bevare myten 
~~~~~?>~~~~~~~~~~~~(.}(.}00(.',~00~('}(.}000 (.'.(.'~00~0000000 om 9. april 194:0 og dens menn. 

Rostockforbryterne 
Forts. fra side 2 ----
kratiske Narresut, som et 
parlamentarisk Valg nu en
gang er. Boycott af Valgene 
ved at afholde sig fra at 
stemme kan vi fuldt og helt 
forstaa, men vilde være skæb
nesvangert for vort LandS 
Fremtid, 'da et par enkelte 
stemmer i de rØdes FavØr kan 
redde 'Ministeriet H. C. Han
sen og 'betyde Fortsættelse . af 
det huværende Misstyreog 
Sejr for Sammenbrudsmært
dette fta 1940. En steinJ:.lle til 
et <'I.ecideret antimarxistisk 
Parti er trbds alt et Mistil-

Man sier som så, det nytter 
Magt, grundet paa militær ikke å stå alene når man er 
Spionage udvist af Landet, I liten. Da kommer de store 
uden at der er foretaget yder- å tyner en. Det å være nøy
ligere Forsigtighedsforholds- tral i et stormaktsoppgjør 
regler for at undgaa dette i 
Fremtiden, f. Eks. ved at af
bryde hele den diplomatiske 
Forbindelse med samme 
Magt,b,eller ikke har man 
hØrt om, hvem inden for det 
danske Militær de to Spioner 
har haft Forbindelse med, og 
paa hvilken Maade Spionagen 
er udfØrt. Man maa jo gaa 
ud· fra, at Spionagetraadene 
gaar hØjere op end til Korpo
raler og Ministerialbude, og 
vi maa have Sikkerhed for, at 
der ikke blandt vore Politik-

hj elper ikke - man blir dre
vet inn i krigen om man vil 
eller ei. Man må ikke glemme 
9. april. Ja slik kan ting set
tes på hode, ja faktisk i den 
grad at man skulle tro, at si
den den gang så tenker en 
med bena. Forholdet var jo 
den gang, at etter 20 års av
rustning, så\,ar, vilJten noe 
som: helst forsvar. Ja i den 
grad at vi ogSå var uten no
en nøytralitet, som altid vil 
måtte baseres på alle former 

forpliktelser som disse to land 

har pådrat seg som Natoland. 

Sovjet Samveldet vil betrakte 

sin sikkerhet som alvorlig 

truet i samme Øyeblikk som 
det opprettes baser for atom

Våpen i Norge og Danmark. 

Nu er naturligvis til dette 
å bemerke at Norge og Dan

mark har like stor grunn til 

å se sin sikkerhet truet ved 

det nære naboskap til russis
ke baser. Det er bare rimelig 

at opprettelsen av baser fra 

den ene parts side fØrer til 

STATSMAKTENES REVOLUSJONÆRE 
FORHOLD TIL GRUNNLOVEN 

lste opplag er revet vekk. 2net opplag langt på vei til å 

bli utSOlgt. Send oss navnelister. Pris kr. 2, -pr. ekspl. + 
kr. 0,25. Benytt postgiro 150 28. 

FORBUNDET 

Postboks 3214:, O s l o 

Spis "t OBL spisesalong 

Hjemmelaget god' mat 

synsmåter, vel og merke når 

det gjeller dem ,~elv. Man 

behØver ikke å være større 

klok for å forstå den enkle 
ting, at hvis no~n nabostat 
til SOvj et lar seg benytte som 
basis for fly eller rakettvåpen 
vil disse baser'f'Jyebl1kkelig 
bli tatt under ild: Hva gjorde 
England ogUSA'lJl.ed de tys
ke V-våpen baserJ, Frankrike, 
Belgia og Hollanctunder siste 
krig. Jo. la dem;u.nder uopp
hØrlig bombardement. Det er 
nettopp dette BlJlganin lover 
oss, men denne gang vil man 
bruke H & A-bomber. Er det
te så.vanskelig å Jorstå ? Hva 
vUle USA ha foretatt seg, hvis 
Danmarkhadd~i.-, forpaktet 

motforholdsregler. Det hele Niels Juels gt. 31, _ Oslo _ Telefon 441498 
blir da en rent militær vur-
deringssak. LØnner det seg 

bort GrØnland til Sovjet og for Norge-Danmark 
latt det bygge.rakettbaser atombaser? 

med 
' -] 

der? 

Det er solekl~~ at vi får 
alt det i hodet~om Sovjet 
lover oss skriftlig. Vi hadde 
også fått det utep. Bulganins 
brev. Der er fØlgelig ingen 
speciell grunn til noen opp
hisselse. Vi som var utsatt for 
«rettsoppgjØret:.'husker jo 
ordkUsjeen om ar «man måt
te ha forståth etc. 

Den lille krets Som nu stel
ler med Norges~tenriksPoli
tikk mente tidli~reat man 
skulle bygge påtlmt til Sov
jet, som representerte den 
marxistiske verd;ensanskuel
se. Vår nuværende Gerhard
sen advarer jo så sent som i 
1936, i sin lærebok for parti
feller, mot faren.,:for at nor
ske arbeidere skal bli brukt i 

Russerne :har nu spilt ut 
hva de betrakter som diplo
matiske trumfkort, idet de 
gjør den norske og den dan
ske regjering og det norske 
og det danske folk oppmerk
som på (har noen vært i 
tvil?) at russerne i gitt til
felle vil sette hele sin krigs
potensialinn på å tilintetgjø
re våre baser. Her Vil de ikke 
vike tilbake for angrep som 
totalt ville pannekakekjevle 
vesle Danmark, sier de. 

Dette er klar tale og en 
klar advarsel. Hvilken rolle 
spiller den rent praktisk sett? 
Er russerne så slett underret
tet at de tror at Norge og 
Danmark vil bli skremt ut av 
Apakten? Og at Sverige vil 
bli skremt bort fra sin vest-

FOR GRUSTAK OG LIGN. 
Transportører fra 7-15 mtr. 
med elektro eller bensinmotor 
Siloer med patenterte tappe-

luker fra 4-16 mtr.3. 

SLEIPESKRAPERSPILL 
to-tromlet med 2 stØrrelser av 
skuffer. 

KNUSEANLEGG komplette 
med Dravn 400 R. - Stein-
knuser-silo med gitter og 
mateapparat, sikter og 8 mtr. 
skåltransportør . 

Vi leverer hurtig og med 
behagelige betalingsbetingel-
ser. 

H. Snaprud & CO. 
Kongsberg 

Maski ner-Redskaper 

Tlf. 885-248l 
krig for kapitalist1!3ke interes- orientering? 
ser. Det er jo ikke ,da noe rart Er ikke russerne oppmerk- ~ 
at Bulganin, påjen vennlig som på at frykten for Sovjet Hushjelp 
måte, nu gjør hatp. oppmerk- S'amveldet her i Norden er til enSlig ektepar sØkes. En 

noe eldre Ønskes. som på denne fare. Ja under- minst like stor som frykten 
Telefon: T a u 75 a. streker, at ulYkke~ kan ram- for vannstoffbomben og de 

me hele det uor*e folk in- andre t11intetgjørelsesvåpen? 
klusiv dem som socnertil Ar- Russerne har selv ved sin 
beiderpartlet. eksjanSjons og voldspolitikk 

Den fatale Glumhetsom er efter seiren over tyskerne i 
seget inn over vårt folk efter 1945 s kre m t verden så ef-
9. april og derefter,later til å tertrykkelig at fredselsken-

Daglig 
friske blomster 

100 kr. 
har Folk og Land lovet å ut
betale til den som innen 1. 
juni best kan redegjøre for 
hvor meget han loppes for av 
skatter og avgifter til det of

fentlige. - Hvem vil forsøke 
seg? 

Arkitekt 

HUSTAD, 

Bærumsv. 5~ 0. Ullern 
Telefon 556129 

O s lo 

--------_ .. _------
GodHønn og alt fritt 

!lb 

Plass ledig for flink inne
jente. Trivelig sted i Lier. 
Skriv til red. Kringlebotn. 

Kontor med 
telefon 

sØkes i Oslo. 

Henv. Folk og ~and. 
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forstaa, men vilde være skæb
nesvangert for vort Lands 
Fremtid, da et par enkelte 
stem'mer i de rØdes Favør kan 
reddeM1nlsteriet·o H. C. Han

1:i"l.lllUle 1 9 '1 J l' k . . apn. a s Ik an tmg set-
Magt, heller ikke har man t å h d' kt· k 
hØ t. h . d f d t esp o e, Ja fa 1si den rom, vem In en 'Or e 

grad at man skulle tro, at sidanske Militær de to Spioner 

Hleu 

har haft Forbindelse med, og 
paa hvilken Maade Spionagen 

sen og'betydeFortsættelse af er udfØrt. Man maa jo gaa 
det huværende Misstyre .og - ud-fra; at Sptonagetraadene 

den den gang så tenker en 
med bena. Forholdet var jo 
den gang, at etter 20 års av
r\lstn~.ng, .så, yar vi:ijten noe 
som helst forsvar. Ja i den Sejr for Sammenbrudsmæn-

derte rta 1940. E~ Steinl!le til 
et "'decideret antimarxistisk 
PaFti er trbds alt et Mistil
lidsvotum til Aprilforbryder
kliken,der tydelig nok intet 
vil og intet kan gØre for at 
forsvare vort Fædreland. 

Med faa Maaneders Mel-

gaar hØjere op end til Korpo-
raler og Ministerialbude, og 
yi maa have Sikkerhed for, at 
der ikke blandt vore PoUtik-

grad at vi ogSå var uten no
en nøytralitet, som altid vil 
måtte baseres på aUe former 
a v beredskap. Den lærdom vi 
nødvendigvis måtte trekke av 

ereog i vore Ministerialkred
se fin des et nyt Sæt Rostock-

9. april er altså den omvendte forbrydere, der nu skal dæk-
av den man nu anvender i ti-kes over. 
de og utide. Bulganins brev 

lemrum er to Militæratta- Dette kræver ganske sim- er i full overensstemmelse 
cheer for samme udenlandske f pelt vor nationale Værdighed. med Vestens tradis}oner og 

"'"Ul> .LV.L .l\.i:l..vll.a.lllSvUSKe lnl'erelS- orientering? 
ser. Det er jo ikke .da noe rart Er ikke russerne oppmerk
at Bulganin, på .*3n vennlig S'Offi på at frykten for Sovjet 
måte, nu gjør ham oppmerk- S'amveldet her i Norden er 

o~ li'~; h 1 
~; Hus je p 
til enslig ektepar sØkes. En 

som på denne fare. Ja under- minst like stor som frykten noe eldre Ønskes. 
streker, at ulykkellkan ram- for vannstoffbomben og de Telefon: T a u 75 a. 
me hele det n'Ors* folk in- andre tilintetgjØrelsesvåpen? 
klusiv dem som sogner til Ar- Russerne har selv ved sin 
beiderpartiet. eksjansjons og voldspolitikk 

Den fatale dumhet som er 
seget inn over vårt folk efter 
9. april og'derefter later til å 

efter seiren over tyskerne 1 
1945 s kre m t verden så ef
tertrykkelig at fredselsken-

ligge som en tykk tåke over de og tradisjonsmessig nøy
alle sinn, kan denne gang få trale folk som det norske og 
katastrofale fØlger. det danske har latt seg 

Man vil ikke lenger tenke skremme bort fra nØytrali
selv. Det overlater man til I tetslinjen. Likeledes har rus
Lange og Gerhardsen og de-! serne motsatt seg tilnærmel
respartitedaktØrer og efter- ser mellem Sverige og Norge, 

Daglig 
friske blomster 

KRANSER til alle priser 

SYNNØVE LIE 

Blomsterforretning 

Frogn.erveien 30, Oslo 

Tlf. 44 2230 

plaprere. 1 den'\. borgerlige eventuelt også Danmark, som VED BESØK I EGERSUND 
vi trods alt kommet til et nei på frieriet sitt til dotter grei og logisk konklusjon, «så presse. i sin tid ku n ne ha styrket 
nokså avgrændset resultat. Aasa, overfall han nottes ti- besnærende)) einfelt og ende- England 'Og Frankrike har disse stater, slik at det kunne overnatt på 

- - - der Harald på garden hans. fram. Alt klaffa. jo lagt på bordet sine planer ha vært opprettet en nØytral 
Dette er sikkert også på det Harald og sonen Gyrd blei - - - om i 1940 å føreltrigen over skandinavisk blokk med en Victoria Gjesteheim 

næraste rett. Men BrØgger drepne og Aasa med vald og Men så merkeleg lett og på Skandinavisk~ord, for å militærpotensial sterk nok til Strandgt. 41 - Telefon 497 
kunne altså. tenkja seg at makt fØrt til Vestfold, der ho greitt er nok spØrsmålet ik'- spare sine egne lhndområder at en stormakt ville betenke 
hauglegginga har kunna året etter fØdde honom sonen kje, «når man ikke skal gi seg for Ødelegg-else. r>et er selv'- seg på å angripe oss - iallfall 

Bruk 
gjenge fyre seg endå nokre Halvdan med tilnamnet Svar- ut på dillettantens sedvanlige sagt en fornuftig måte å fØre hvis vårt territorium ikke var 
år fØr 8315, t. d. kring 830. - te. Etter dette hende hyste gjetninger», for å bruka krig på, hvis de små land er av helt vesentlig betydning 
Dette kan i siste instans ha ho berre ein tanke: A få BrØggers eigne, litt arrogante villigetll dette offer. Sist for denne stormakt. 
sitt å seia, om ein i grunnen hemn over ransmannen og ord i si avhandling frå 1916. lånte Norge seg ut til kampen Forutsetningen for å få vår. FOLK OGLAND 
lkkje skulle tru at fem eller mordbrennaren. Dette lukkast - For det fyrste veit ein mot «Nazismen», nu står en nøytralitet godkjent og res-
ti år når det gjeld stilartar også. - Ein mØrk kveld blei ikkje det minste om at dron- annen «isme» for tur. Det er pektert måtte imidlertid væ
kan spela ei slik avgjerande kong GudrØd drepen av sko- ning Aasa fylgde med sonen selvsagt en storartet ting å re at stormaktene fØlte seg 
rolle. sveinen hennar på ein stad til Vestfold att. Det er tvert- ofre seg for !1lllSe «ismer», overbevist om at vår nøytra-

til dine 
Så langt synes alt vera i heitte Stivlesund. om ein reint urimeleg og men i H-bombens tegn kan litet ville bli effektivt forsvart annoner! 

orden., med omsyn til tidfes- Aasa nekta slett ikkje for upsykologisk tanke at Aasa ofret lett bli så stort, at der til alle kanter. Her står i gan-
tinga av gravlegginga. at dette var hennar Vilje og av ,fri vilje vende attende til ikke blir nokk folk igjen til å ske særlig grad Norge svakt 

Men så kjem det andre verk. Ho tog straks den eit ein stad med så mange for danne en ny demoiratisk re- på grunn av vår manglende Her står det da til våre 
hovudproblemet: års gamle son sin og rØmde henne såre og opprivande gjering-. Det kan jo tenkes at vilje til å forsvare oss mot statsmakter å veie for og 

!tott kan det ha vore for ei heimatt til odelsgardane sine minne. Eller som hr. Tank så den nuværende under slike de engelske planer og nøytra- imot. Resultatet er vel rime
hØgætta kvinna - «ei dron- på Agder. Der styrde ho ar- råkande seier: «Var der, rent ulykkelige forhold' vil' holde l1tetskrenkelser i 1940. Det ligvis gitt. Alt blir som fØr 
ning» -,-som haugen hyste? ven hans til han var 18-19 menneskelig set, egentlig no- seg trykt beskyttet langt bor- faktum at vi av den ene part bestemt. 

Her er det BrØgger ut ifrå vintrar. Då var han gamal get som skulde drage Aasa til- te (slik som Sist) så at Norge - England - Frankrike..:.- Visse reflekSjoner bØr imid-
si innstilling til kronologien nok til å krevja farsarven sin bake til Vestfold? Agder var ikke blir helt avfolket efter lot oss tvinge bort fra vår lertid være tillatt: 
1 800-talet, har kome til det på Vestfold og drog dit. stort nok og innviklet nok for en atomkrig. nØytralitet - virker ikke in- Ligger det ikke noe uhyg
svært nærliggjande resultat BrØgger tenkjer seg då at henne». Den lettsindighet som p. t. ternasjonalt tillitvekkende. gelig, noe likefrem ekvivokt i 
at «Osebergdronninga» inga ho har flytt med sonen IBin Ein må vidare vera heilt ei- utfoldes ved· de mangeartede Kohts bestrebelser for - når dette at vår vestlige sivilisa- . 
onnor kunne vera enn dron- attende til Vestfold og budd nig med hr. Tank også når redaksjonelle skriterier (an- endelig galt skulle være - å sjon og kristendommen, Kri- II 

ning Aasa Haraldsdotter frå der ei tid på garden Berg i han seier: - «Jeg mener at dre folk kommer ikke til or- få oss med i krigen «på den sti lære _ skal forsvares ved 
Agder som i si tid blei rØva Slagen ca. 8 a 9 km frå Aasa har eksistert. Men jeg de) om Bulganins brev, må rette side» betød et defini- hjelp av de mest.djeVelSkell 
og teki med vald av den vid- kongsgarden til sonen på våger ikke å fØlge den opfat- under en hver omstendighet tivt brudd med nØytralitets- Våpen verden noen gang har 
gjetne GudrØd Veidekonge. Borro, - og at ho har budd ning at hun skal være fulgt giS'ovjet det inntrYkk at dets linjen i norsk politikk. Vi lot kjent _ eller vil komme til å I 
Etter sagaen var ho dotter til og andast og blitt hauglagd med sin voksne sønn tilbake nabo ikke lenger er helt nor- oss tvinge inn i krigen av de kjenne? General Norstad har I 
egdekongen Harald granrau- der ein gong millom år 835- til Vestfold. - - Han var i mal. Man kan jo i Sovjet og- makter «vi sympatiserte med», offentlig erklært med hell- I 
de (d. e. raudskjegga) som 850. - Etter henne skulle så nittenårsalderen, efter dati- så gjØre seg andre tanker om Og derfor er nØytralitetslinjen blikk på opprettelsen 'av I 
andre kjeldur kallar Harald garden blitt heitande Aasa- dens opfatning en fullvoksen den norske reaksjon, som er for Norges vedkommende ik- atombaser i Norge (om enn i 
grenske. berg (Oseberg). mann, som såvisst ikke har av den natur,at det vil være ke lenger praktisk farbar - andre ord enn de jeg her 

Eg skal ,ikkje her herma Ergo måtte det vore dron- behØvet en mors beskyttelse straffbart (Beredskapsloven) med mindre vi totalt skulle bruker): «Her har dere deres 
det vesle som sog.a nemner ning Aasa som låg i Oseberg - selv om hun har vært både 
om honom. Det torer vera haugen. eli hevngjerrig, storråden og 
kjend:tl,ok. Då GudrØd- fekk Dette synut V8l''' eila .svært sterk naturl» (J'ramhald) 

i 

å nevne tingen ved na\'!U. endre kurs på en måte som forsvar!» 
Oslo, 10. april 1957. virket overbevisende også på Glo!!t!: ekvivokk, tv.tydig, hll.lv-

TelemarklDI'. Bovjet Samveldet. 

Skriv til red. Kringlebotn . 

Konformed 
telefon 

SØkes i Oslo. 

Henv. Folk og :Land. 

Gift ung mann 
får plass fra 23/4 eller før. Leilig
het 2 v. og kjøkken. Have. Like 
ved rutebil og bygrense. Traktor_ 
drevet. Anledning for hustru til 
timetarbeid. - Hovedproduksjon 
frukt. 

HUGO MALMKVIST 
Søndre Fjeld, 
pr. Drammen, tlf. 26 28. 

FIAT biler fra kr. 9 960.---
'J ARTBURG « (IFA) u. -'{j:øyv<?' 

; JKW 125---350 cc. m/ sykler 
JF A 125-250 cc. m/syk1er 
JAWA/CZ 125/350 m/sykler 
TEMPO Sachs Swing 150-175 cc. 
NSU QU]jCKL y mopeder 
ELECTRLUX KJØLESKAP 
KPS KOMFYRER 
Delelager, gratisservice, garanti. -

Be om brosjyrer. Avbetaling. 
Franko levering. 

FOLK OG IJA.:ND 
RedaktØr og utrrj"rr: 

JOHANNES KRINGIÆBOTN 
Pootboks 3237, 0::10 

Ekspedisjon og kasse: 
Kierschowsgt. 5, O~lo 

Telefon 37 7696 
Abonnementspriser: 

Kr. 25,- pr. år, kr. 12.50 
pr. halvår. Sverige og 
Danmark: kr. 29,00 pr. 
år, kr. 14,50 pr. halvår. 
Utlandet for Øvrig: kr. 
33,00 pr. år, kr. 16.50 pr. 
halvår. I nØytralt om
slag kr. 35,00 pr. år, kr. 

17,50 pr. halvår. 
Løssalg 65 øre 
Annonsepris: 

32 Øre pr. millimeter 
over en spalte. 

Bruk postgironr. 16450. 
Sambandstrykkeriet 

~10 
re 
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Planen og 
vegen 
FCNt~. fra side 1 

deIse og liv. Den vegen gikk 
Jesus. Det er optimismens 
veg. Det positives veg. Lidel
sen. smerten, dØden er der. 
Men det er ikke stetsevaren
de. Ikke vegsende. Ikke vegs 
mål. Det er en gjennomgang, 
en forbigang (påske betyr 
forbigang). En ny dag er må
let. Vegsende er livet. En av 
våre diktere har på en rent 
initiativ måte grepet hele 
saksforholdet i sin egentlige 
og rette sammenheng. Det er 
Henrik Ibsen, som legger dis
se ordene i presten Brand's 
munn: «Inn i natten, inn i 
dØden -». A nei. Langt deri
fra. HØr hva han sier! For en 
visdom! For et evangelium! 
Så tindrende klart: 

Kom i natten 
G j enn o m dØden 
Bakom demrer 
morgenrØden! 

Det er Guds plan. Det er 
Guds veg. Det var dette som 
begynte å demre for kvinnene 
ved graven: 

«Da kom de hans ord i hu». 
(Luk. 24, ~)\. Og pessimismen 
og resignasjonen ble forvan
dlet til optimisme og positiv 
reaksjon. Sorg ble forvandlet 
til glede, mØrke til lys, dØd til 
liv .. For en dag! ,For en opp'
leveIse. Men slik går det når 
en blir mint om Jesus ord. _ 
Når det blir levende for en , 
da begynner Guds plan og 
veg å demre for en. Da SkjØn
ner man det er Gud som rår. 
Det er hans plan, hans vilj e 
som fullbyrdes. For Jesus var 
dette en lev.ende realitet. _ 

FOLKOGLAND 
Professor Frede (jastber;: Fra den 

tyske 
offisielle -

hvitebok 
IV 

ler av visse arter av regjer- lovgivningsmyndighet, ville 
ingsbeslutninger». en sådan beslutning ikke hatt 

ne dØmmekraft det normalt· oppfatning temmelig lettsin
måtte være i besittelse av. dig måte». Med denne uttal

«Hos oss er det ingen tvil noen rettsgyldighet» . Han 
om at domstolene har kompe- overser stortingspresident Ne- Skeies «Landssvik» 
tanse til å underkjenne som ri Valens utredning om Presi- Castberg forbigår professor 
rettsstridig og ugyldig en be- dentskapets forhold under Skeies kategoriske dom i 
stemmeise, som er truffet av riksrådsforhandlingene, i «Landssvik» om at «Ingen av 
det ene eller det annet stats- hvilken Valen betoner at «El- de foran nevnte anordning~r 

else kan han ha tenkt på 
landssvikanordningene, men 
han sier det ikke. 

organ under påberopeise av verumsfullmakten» var en har noen rettsgyldigheb, en 

Lovgivningsmyndig
heten under okkupa-

konstitusjonell nØdrett, men fiksjon som fØrst ble brukt av påstand som Skeie underbyg-
som etter vedkommende dom- riksrådsforhandlerne for «å sJ'onen. ger i detail. om Stortingets 
stols oppfatning innebærer en vinne forernoner» i konge- lov om dØdsstraff av 6. juli 
overskridelse av nØdrettens spØrsmålet og fØrst deretter 1945 sa Skeie i samme skrift: Castberg nevner overhodet 
grenser». ble brukt av eksilregjeringen «At loven i sitt innhold stem- ikke den folkerettslige 
«I den situasjon som var skapt i propagandaØyemed. Valen kjennsgjerning at eksiIregJ'er-mer med en ugyldig anord-
ved okkupasj anen i Norge sier også at «politikarne Såg ingen ikke hadde noen lov-ning, skulle ikke kunne for-
under krigen, måtte, som det slik at det som var sagt lede noen til den tro at den givningsmyndighet i det hele 
fØr sagt, regjeringens ekstra- under møtet på Elverum, tatt over borgerne i det okkukan anvendes for eldfe hand-
ordinære lovgivningsmyndig- SjØlvsagt ikkje avgrensa Stor- perte Norge i okkupasJ'ons-Hnger». Castberg derimot fin-
het kunne utøves med en viss tingets kompetanse»,og «Stor- tiden. Folkeretten bestemmer ner loven å være viktig. 
frihet. Domstolene kunne ik- tinget Såg det slik som presi- jo at lovgivningsmyndigheten 
k I sin konklusjon sier Cast-

e i hvert enkelt tilfelle ta dent Hambro sa: «Stortinget går over til okkupanten. Jfr. 
berg at vår politiske historie 

stilling til hvorvidt vedkom- bekrefter alene .... O.S.v.» - Landkirigsreglementet, pro-
fra og med 1940 har skapt en 

mende provisoriske anordning 
hadde vært absolutt nØdven
dig i den foreliggende situa
sjon. Det er denne tilbake
trukne holdning til prØvel
sesspØrsmålet som kommer 
til uttrykk i fØrstvoterendes 
votum, i Haalandssaken den 
8. august 1945». 

Konklusjon og rettspolitisk 
vurdering. 

«Det ligger i dagen at prin
sippet om den konstitusj 0-

nelle nØdrett innebærer en 
stor fare for misbruk. Og det 
lar seg ikke nekte at vår po
litiske historie fra og med 
1940 har skapt en viss ten
dens til å bruke nødrett og til 
i den politiske debatt å påbe
rope nødrett, undertiden på 
en etter min oppfatning tem
melig lettsindig måte». 

«Det må aldri glemmes at 
den konsti tusj onelIe nØdrett 
skal være en virkelig nØdut
vei. Den skal ikke være en 

Det var soleis uturvande å fess or Skeie, professor dr. v. 
viss tendens til å bruke nØd-

gjera eit slikt vedtak». Waldkirchs betenkning, re-
rett, og han antyder en stor 

I motsetnl'ng tI'1 foranstå gjeringsadvokat Kristen Jo-
. - fare for misbruk. Tilslutt sier h b t k' 

ende sier Castberg «Elverums- han at nØdretten skal være \ an~e~ ; ~fn ~m~er ~l Nor-
fullmaktens Uttrykkelige be- en virkelige nØdutvei. l ges n us r or un e . 
myndigeIse», han pointerer ~ Som foran nevnt sier Cast-
domstolens kontrollmyndig- Han synes her å. komme inn ~ berg tvertom at « .... regjer-
het av lover og henholder seg på professo! Skeies fordØm- ~ ingen var forpliktet til å ut
til HØyesteretts godkjennelse meIse av, at nØdrett ~ under Øve myndighet - også lov-
av Elverumsfullmakten. okkupasjonen, utØvet av ek- givningsmyndighet .. ». 

silregjeringen i London, etter Man skulle derfor tro at 

Konstl'tusJ'onel1 nødrett frigjØringen ble benyttet som 
basis for rettsforfØlgeIsene 

Castberg godkjenner eksil- mot NS-folk. Men han sier 
regjeringens anvendelse av intet bestemt herom. 
dette begrep under krigs-
årene: «UtØvelsen aven pro
visorisk anordningsmyndighet 
utover de grenser som er 
fastsatt ved grunnlovens § 17, 
var berettiget under krigen». 

Ingen «Iovnød» 
hevdet Skeie. 

Skeie sa at det ikke forelå 
noen «lovnød» i forbinneIse 

For de anordningers ved- med rettlsoppgjØret, jfr. 
«Lanssvik» side 27 og flg. 

han i sin utredning kun sik
ter til regj eringens myndig
het i ikke besatte norske om-
råder inntil 7. juni 1940 og 
deretter til dens myndighet 
over nordmenn i utlandet, 
handelsflåten, de ikke besat
te Øyer etc. Men utredningen 
tar ikke noe sånt forbehold, 
tvertom. Castberg setter der
for folkerettens bestemmel
ser helt ut av betraktning, 
han plaserer den norske be
folkning mellom to herrer: 
okkupanten og eksilregjer
ingen. 

Erklæring fra 

von Ribbentropp 

Etter innledning, omtale av 
krigserklæring overfor Tysk
land 3. sept. (1939), og at di
rekte angrep mot den tyske 
vestvold måtte ansees håplØst, 
anfØres: 

utenriksminisker 

.---J 27 april 1940 

ke å ta hensyn til de nøytra
le staters rettigheter. Den 30. 
mars forkynte Churchill at 
det ikke ville være noen rime
lighet i at vestmaktene over
holdt de legale overenskom-

«Vestmaktenes politiSke og ster når det dreiet seg om en 
militære ledelse gjorde såle- kamp på liv Og dØd. Den 5. 
des en utvidelse av krigen til april fastslo Lord de la Warr 
den bærende tanke i deres at hverken Tyskland eller de 
krigspolitikk. Siden årets be- nØytrale stater altfor sikkert 
gynnelse har England og kunne stole på at England 
Frankrike derfor med alle ville forplikte seg til inn
mulige midler forsøkt å for- skrenkninger i sin handlefri
legge krigsskueplassen ved å het ved å fØlge loven til punkt 
trekke de nØytrale stater inn og prikke. Den 6. april 1940 
i konflikten. De engelske erklærte den engelske ar
makthavere syntes å betrakte beidsminister at hverken 
særlig de mindre europeiske Tyskland eller de nøytrale 
land som vel egnede objekter stater kunne regne med at 
i så henseende og deres folk vestmaktene ville holde seg 
som velkomne hjelpetropper, til folkerettens bokstav. Den 
hvormed man etter gammel 10. april 1940 advarte Lord 
engelsk skikk ville kunne skå- Halifax de nØytrale stater 
ne sitt eget blod. For å skape mot å vente for lenge med å 
et propagandistisk grunnlag be om hjelp da det kunne væ
for denne politikk som hadde re farlig for dem. Den 1. april 
en krigsutvidelse for Øye, inn- erklærte Reynaud på en tru
ledet de engelske og franske ende måte at de nØytrale sta
kampanje mot selve nøytrali- ter nu hadde all mulig grunn 
tetsprinSippet og mot de nøy- til å overveie sin stilling. 
trale staters bestrebelser for Mens disse uttalelser fra 
å bevare denne sin nØ,ytrali- engelske og franske stats
tet og holde seg utenfor kri- menn hittil enten inneholdt 
gen. 

Derfor ba han: «Skje din vil- snarvei til å realisere formål, 

kommende som var grunnla
get for rettsoppgj Øret sier 
han: «Der ble ogSå utferdiget 
anordninger som gikk ut på 
endringer av den lovbestemte 
rett, f. eks. skjerpelse i straf

Castberg sier: «Kravet om 
at nØdrettshandlingen må 
være nØdvendig, innebærer at 
den irregulære fremgangs
måte må være nØdvendig, 

Og dette turde være det 

Den 21. januar ga Churchill 
opptakten hertil med sin be
ryktede tale mot nØytra li -
teten og sin oppfordring til 
de nØytrale stater om å gå 
aktivt inn i den engelsk-fran
ske krig mot Tyskland. Siden 
den tid har dette krav overfor 
de nØytrale stater om å delta 

svakeste unkt i hans utred- i kam n mot T skland ikke 

en skjult oppfordring eller en 
skjult trusel mot de nØytrale 
stater, lot Duff Cooper den 
12. april masken helt falle og 
erklærte med brutal åpenhe1;: 
«Etter at vi har gj ort det klart 
for de nØytrale stater at det 
er deres egen frihet og uav
hengighet som står på spill, 
må vi uten omsvøp si dem, 
hva det er vi forlanger og 
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n:<tJS.:SJ un. i::>org Ole IorvanOlet 
til glede, mØrke til lys, dØd til 
liv. For en dag! ,For en opp'
leveise. Men slik går det når 
en blir mint om Jesus ord. _ 
Når det blir levende for en, 
da begynner Guds plan og 
veg å demre for en. Da skj Øn
ner man det er Gud som rår. 
Det er hans plan, hans vilj e 
som fullbyrdes. For Jesus var 
dette en lev.ende realitet. _ 
Derfor ba han: «Skje din vil
j e!» Og vi forsØker å stamme 
det etter så godt vi kan. 

* 
Mange mennesker er skuf

fet i dag. Rådville og desillu
sjonerte. Alt er blitt så ganskf 
!),nnerledes enn de hadde Øn
sket og håpet og trodd. Det 
hele ser så håplØst og fortvi
let ut. De gripes aven. usige
lig angst og frykt og spØr' 
Hva skal det bli til? Så uen-
delig mange griper til resig
nasjonen: «Det som skjer, det 
skj er; j eg kan ikke si deg 
mer!» 

Men en kan si det. HØr: «J I 
verden skal I ha trengsel 

Men vær frimodige! Jeg har 

overvunnet verden». Videre: 

«Eders hj erte forferdes ikke! 

Tro på Gud og tro på meg!» 

Videre: «Kom til meg, allE 

lar seg ikke nekte at var po- årene: «Ut~velsen aven pro- Iflyt;1I \\IUVIUfUIJ over HUl·Ulllt:UH l U~l<tllUeL, ~ -~.~-~ ~~_ ••• ~ ~ ••••• l".1v ..... 

Iitiske historie fra og med visorisk anordningsmyndighet handelsflåten, de ikke bes at- tet og holde seg utenfor kri- menn hittil enten inneholdt 
h d t Sk . . n en skjult oppfordring eller en 1940 har skapt en viss ten- utover de grenser som er eve eie. te øyer etc. Men utredningen ge . 

skjult trusel mot de nØytrale dens til å bruke nødrett og til fastsatt ved grunnlovens § 17, tar ikke noe sånt forbehold, Den 21. januar ga Churchill 
i den politiske debatt å påbe- var berettiget under krigen». Skeie sa at det ikke forelå tvertom. Castberg setter der- opptakten hertil med sin be- stater, lot Duff Cooper den 

tt d t 'd o noen «lovnød» i forbinneise for folkerettens bes.temmel- ryktede tal tøt l' 12. april masken helt falle og rope nødre , un er l en pa For de anordningers ved- med e mo n y ra 1-

tt . f t' t rettsoppgjøret, jfr. ser helt ut av betraktning, teten og sin op .... fo,rdrl·ng til erklærte med brutal åpenhet: en e er mm opp a nmg em- kommende som var grunnla- .t' 

melig lettsindig måte». «Lanssvik» side 27 og flg. han plaserer den norske be- de nØytrale stater om å gå «Etter at vi har gjort det klart 
«Det må aldri glemmes at get for rettsoppgjøret sier Castberg sier: «Kravet om folkning mellom to herrer: aktivt inn i den engelsk-fran- for de nØytrale stater at det 

han: «Der ble ogSå utferdiget t Ød tt h å d f 'h t 
·t Il Ød tt a n re sandUngen m okkupanten og eksilregJ'er- ske krig mot Tyskland. Siden er eres egen rI e og uav-den konstI usjone e n re, anordninger som gikk ut på 

k l· Ød t være nødvendig, innebærer at l·ngen. den tid har dette krav overfor hengighet som står på spill, skal være en vir eIg n u - endringer av den lovbestemte 
vei. Den skal ikke være en t k k' l . t f den irregulære fremgangs- Og dette turde være det de nØytrale stater om å delta må vi uten omsvøp si dem, 

re t, f. e s. s Jerpe se 1 s ra - måte må være nødvendig, hva det er vi forlanger og 
snarvei til å realisere formål, felov.givningen. OgSå dette er svakeste punkt i hans utred- i kampen mot Tyskland ikke 

måte må være nØdvendig som hvilken rolle enhver av dem som i og for seg kan være Øn- i strid med den uttrykkelige ning. Denne inneholder man- manglet i noen av de engel-
skelige, men som ikke lar seg 
realisere i overensstemmelse 
med forfatningen». 

* 
En analyse av professor 
Castbergs utr~dning ville 
nØdvendiggjØre en repiti
sjon av hendelsesforløpet, 
oppsatt i kronologisk orden 

bestemmelse i grunnlovens § 
17». Han innskrenker seg til 
å referere HØyesteretts god-

et middel til å realisere et ge interessante og korrekte ske eller franske politikeres skal spille i den allianse hvis 
nØdvendig formål». enkeltheter, men som et ora- taler. Her skal bare nevnes formål det er·å tilintetgjøre 

Og da rettsforfØlgeisene kelsprog kan det tydes etter noen eksempler: Tyskland. Hvis en eller annen 
fØrst kunne begynne og be- ønske. Den tilfretsstiller sik- av disse stater viser tegn til 

kjennelse av anordningene, gynte etter frigjØringen, da Den 31. januar klandret å nØle, må vi gå fram på en 
kert opdragsgiveren, men den C b l i t kt han tar ikke avstand fra den ... ingen lovnØd forelå, kan ikke am er ans er de nøytra- slik måte at en slik nØling 

ne. Tvertom sier han: d den 
situasjon som var skapt ved 
okkupasj onen i Norge under 
krigen, måtte, som fØr sagt, 

den irregulære fremgangs
måte i dette tilfelle ha vært 
nØdvendig som et helt tilsva
rende mid4el til å 

er heller ikke noen ubehage- l t 
esater for deres «Passive straks blir overvunnet». lig lesning for de forfulgte. 

Den vanskelige oppgave for 

og med henvisning til en regj eringens ekstraordinære 

en ærlig forsvarer å prosede
realisere re en dårlig sak, er lØst på en 

samme. genial måte. 

likegyldighet». Den 24. febru- Utvalget av den IV offisielle 
ar fastslo Chamberlain etter tyske hvitbok inneholder i 
den åpenlyse engelske nøytra- gj engivelse en rekke doku
litetskrenkelse og overfallet 

mengde dokumenter og lit- myndighet kunne utøves med Såvel ved denne uttalelse på det tyske skip «Altmark» i 
teratur. en viss frihet». som ved sin uttalelse om at 

menter som klart ViSET plan
legging, og gjennomførillg av 

Nødrett er et begrep man norsk territorialfarvann, at de engelsk/franske aggressive 
Utredningen er et typisk Nødrett? «En lov, som selv baserer seg 
eksempel på de mange for- på nØdrett~ kan ikke skape 
sØk som er gjort på å tåke- Men, sier han, visse abso- kompetanse ut over hva nØd-
legge det samlede rettsopp- lutte grenser må gjelde for situasjonen til enhver tid 
gjørs problem ved å utrede nØdrett, f. eks. kan man ikke krever», synes å tangere en 
en enkelt tese, under ute- ta «uskyldige menneskers liv innrØmmelse av at han be
late Ise av den antitese som i strid med de fundamentale tviler de provisoriske lands-

har i jussen ut fra den rik- dette bare var en «teknisk planer ovenfor Norge. Doku
tige betra:ktning at «nød nøytralitetskrenkelse». Den menter som etter hvert er 
bryter alle lover». Men det 27. februar erklærte Churchill blitt bekreftet ayak:'Ørene " 
må være en v i r k e li g 

nØd, ikke en innbilt eller 
oppkonstruert. NØden må 

de nøytrale staters rettighe- Tysklands ledende menn i 
ter. Den 20. mars uttalte den 1940 henholdt seg til folkeret-

somhet at and r e u t v e- ley at engelskmennene var d d er nødvendig for å frem- prinsipper for hederlig retts- svikanordningers gyldighet. samme synes en nuværen e 
k g e rik k e fin nes! villige og flinke elever av den t t k . i i B å 

være av den styrke og vold- engelske krigsmintster Stan- ten i spØrsmålet Norge. Det 

bringe syntesen, det er den pleie som kommer til uttrykk De kunne ik_ e skape kompe- ves - ys e regJer ng onn 
fulle og hele sannhet. i grunnlovens §§ 96 og 97». tanse etter 'frigjØringen, da JURIST. lære at det er fordelaktig ik- gjøre. Jfr. den tyske erstat-

som arbeider og har tungt å Man er uskyldig inntil man nØdssituasjonen ikke lenger .. _.____ ningslov som forutsetter 

bære, jeg vil gi eder hvile». - Elverumsfullmakten er dØmt. Ved at han tar med forelå. . Tt-I ri- ksadvo kaf A u Il-e fredsslutning. Har nordmenn, 
§ 97 kan man ev. anta at han Castberg' sier: « .... at re- . som for skyld brudd på folke-

Han er pantet, seglet, beviset Castberg gOdkjenner Elve- innbefatter eksekvering av gjeringen var forpliktet til å - retten, havnet i tyske konsen-
på Guds plan og veg. Haner rumsfullmakten som en full- dØdsdommer over medlemmer utøve myndighet - ogSå lov- trasjonsleirer under okupa-
selv vegen. Vegen til Gud. - makt for eksilregjeringen til, av NS, mens ordet «uskyldige» givningsmyndighet - i den Forts. fra side 1 hvordan de faktisk foregikk sjonen, noe erstatningskrav, 
Han som var dØd, og se, han i Lond-Ointiden å utøve myn- vel mel' ty'der på feilaktige utstrekning det for regjerin- A tale om krigshandlinger .- hvor mange som ialt er er det neppe ovenfor Tysk-

Send dighet utover den i grunn- likvidasjoner? Under avsnit- gen måtte fremstille seg som i denne forbindelse rammer drept, hvor mange av sakene land, men mere nærliggende er levende i eVighet! 
lovens § 17 foreskrevne, til- tet om Folkets retts opp fat- nØdvendig å gjøre dette, for overhode ikke disse former overhode er «undersøkt», osv. ovenfor de stater som trakk bud på ham! 
tross for at han innrØmmer ning finner han Stortingets å realisere det store mål: fri- for snikmord på kapitulert og Hvorfor skulle de drepes? Norge inn i den 2. verdens-
at ingen formell votering beslutning i 1945 om dØds- gjØringen av landet». okkupert territorium, som De Det må være en klar Jorut- krig. Han stelr for døren og banker, 
over Hambros forslag fant strafif å være viktig, selv om Castberg nevner flere gan- vet. - setning at undersøkelsen fo- Det store flertall av nord-A dyre sjel, gi akt derpå! 
sted. Han utelater Hambros Stortinget ikke kunne gjøre ger det store mål, det store Hva mordet på f. eks. tra- retas av uhildede folk som menn anerkjenner folkeret-Fornekt ham ei i dine tanker, 

og la ham dog ei ute stå! 

Jeg sier i mitt stille sinn: 

slutterklæring om at «Stor- en provisorisk anordning her- formål frigjØringen som basis fikksjef Knut Knutson Fiane hverken har tilknytning til ten, og anerkjenner et stand
tinget bekrefter alene ved sin om gyldig, dersom den ikke for utØvelsen av den konsti- angår, har De jo 12. mai 19M hjemmefront eller NS. punkt overensstemmende med 
beslutning den generelle ad- hadde vært gyldig allerede tusjonelle nØdrett. Men da skriftlig erklært at det i på- Det må ikke glemmes at det folkeretten. 
gang til å gi provisoriske an- fra utferdigelsen. landssvikanordningene ble talemyndighetens besittelse al tid vil være klokt å holde April 1957. 

Du Guds velsignede, kom inn! I 
ordninger som regjeringen At Castberg drar «Folkets benyttet mot NS-folk, da var ikke finnes noe som helst be- seg for øye - herr Riksadvo- Nordmann. 

- Som følge av at Skien menig- har i den tid da Stortinget rettsoppfatning» inn i utred-I allerede dette store mål opp- vis for angiveri. kat _ at i disse stygge saker 
hetsråd ikke ville la skuespHler 
Claes Gill lese av Jobs bok i Skien ikke er samlet». ningen, må være et svakhets- nådd. Men hva da, herr riksadvo- har det gang på gang vært Når man er Jwmmet dit at 
kirke vil heller ikke Kirsten Flag_ Han overser professor Skeies tegn. Han vet at okkupanten Castberg konkluderer med I kat Aulie? forsØkt å stimulere myndig
stad opptre der. Fru F1lagstad had- erklæring i «Landssvik» s. 27 var hatet aven stor del av at «det lar seg ikke nekte at Hva angår «likVideringene», hete ne til å gå lovens vei __ 
de svart ja på en forespørsel om å om at «Selv om Stortinget ved folket og han må vite at pres- vår politiske historie fra og f. eks. mordet på NesØybroen av hensyn til nåtid og frem
medvirke ved en veldedighetskon- en lovformelig votering klart sens og kringkastingens makt med 1940 har skapt en viss av Elsa Kristoffersen _ må tid. _ 
sert, men har trukket seg etter 
vedt~ket i forbindelse med Claes hadde tilkjennegitt at Kon-, til ensretting, etter frigjØrin- tendens til å bruke nØdrett.. det nå gis en offisiell og ut-
Gill! opptreden. gen skulle ha en ubegrenset gen berøvet «folkeb den sun- undertiden på en etter min tømmende redegjØrelse for 

Oslo 9. april 1957 

ALEXANDER LANGE. 

man aIItitl trengt-l" be1!,'iven
heter og stimulanser for ikke 

å kjede seg - hru man ikke 
da for alvor titpt sitt menne
skeverd? 

.Ronald Fangen. 
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