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Kan en ansvarli;: dOlDstol avvise 
Den siste «landssviksak» i Norge er ennå ikke 

pådømt. - Kan den føre til en ny realitetsprøve 
av hele det juridiske grunnlag for «rettsopp-
gjøret» i Norge? 

Etter vår mening m å den det. 
Siden HØyesterett i 1945 - også den gang un-

der dissens - avsa de prejudikater som danner 
grunnlaget for hele det senere domskompleks, er 
et svært juridisk dokumentarmateriale skaffet til 
veie. Dette materiale var Høyesterett i k k e kjent 
med i 1945. 

Vi har bedt vår juridiske medarbeider, or.sak
fØrer Ole, Sch j er ven, utarbeide en koneent
rert oversikt over dette nye materiale, - som 
hovedsaklig finnes i «svenskeutredningen» - og 
stille det opp punkt for punkt til belysning av 
de begrunnelser HØyesterett ga fiOr sitt prejudikat 
i 1945. 

Som man vil se, er materialet både fyldig og 
etter vår mening avgjørende. Og når det da -
gjennom erklæringer av våre fremste norske 
rettslærde, er slått fast at domstolen til enhver 
tid har både rett og plikt til å sette prejudikater 
til side når man finner dem uriktige, skulle sak
en være klar. 

Vi går ut fra som en selvfØlge at det materiale 
vi her off'entliggjør, blir lagt på rettens bord i 
en eventl. ny sak. Og da kan etter vår mening in
gen dommer i en rettsstat late som om det ikke 
eksisterer. Han kan ikk e uten videre' ignorere 
Genfertraktaten og Europakonvensjonen, som 
Norge har ratifisert. Han kan ikke avvise aner
kjente fokerettslærdes mening eller utvetydig 
domspraksis fra andre europeiske land i tilsvar
ende saker. 

Ener kan han det? Isåfall er han etter vår me
ning hjelpeløst kompromittert, ikke bare i våre 
og den norske befolknings øyne, men også blandt 
de stater som har tiltrådt Genfertraktaten og 
Europakonvensjonen om menneskerettighetene. 

Befant Norge seg • 
I med krig 

o 

dette? 
En ny NS-sak må idag føre til 

realitetsprøvelse av hele «retts
oppgjørets» lovlighet. 

Retten kan vurderej alle n~e opplys. 
nin;:er uten å være bundet av preju· 

dikatene fra 1945 
Det kan ikke herske noen Oversikt over Norges Rett, 

tvil 10m at domstolen i en 1949, side 16. Dessuten har 

eventuell «Thronsen _ sak» professor Arnhol~ gitt enda 

står heIt fritt i sin bedØm- klarere uttrykk ftr det i en 
avhandling over emnet i Tids

meIse av alle grunnleggende skrift for Rettsvidenskap 

tilstrekkelig grunn til a\ 
man senere - når man 
innser feilen - skal gjøre 
seg skyldig i et bevisst ju
stismord. 

I hvilken 
domstolene 

utstrekning 
tilfelle vil 

juridiSke spØrsmål. Riktignok 1933 side 161 flg. Han sier bl. 
har HØyesterett i 1945 i den a. på side 172: 

ta opp de grunnleggende 
'«Er man av den opp fat-sakalte Håland-saken preju

disielt avgjort at Norge var i 
krig med Tyskland under he
le okkupasjonen, at de provi
soriske landssvikan.ordninger 
var 'lovlige og gyldige, og at 
de således heller ikke strider 
mot grunnlovens pgf. 91\ 

prinsipper. for landssvikopp
ning at tiltalte etter riktig 

Men hvis retten i dag, på 
grunnlag a v de man.ge nye 
opplysninger som er fremlagt 
siden den gang, kommer til 
andre resultater, er den ikke 
bundet av 1945-prejudikatet. 

Dette sies ganske tydelig 
bl. a. av profesor Knoph: 

gjøret, og holdbarheten av 
lovfortolkning ikke er 

dem, er naturligvis umulig å 
straffskyldig, hal' man ikke 

forutsi. Det kommer bl. a. i 
rett til å dømme ham fordi 
man har et p~ejudikat i 
motsatt retning. Her spil
ler det ingen ro'e om pre
j,udikatets løsni+g er blitt 
en festet rettspppfatning. 
Og hensyn~t til .. domstole
nes autoritet er\på dette 
området overh~et intet 

hensyn. Den omtendighet 
at det en gang e inn.truf
fet et justis d l' a ,er ikke 

hØY grad an på i hvilken 11t-
strekning forsvaret vil påbe
rope seg de ting som senere 
er kommet til, og som jeg her 
vil forsøksvis har oppsummert 
endel av. 

Men at retten isåfall kan 
gjøre det - og vel også van
skelig kan undgå å gjøre det, 
synes hevet over tvil . 

OLE SCHJERVEN. 

-
Bonde Nils Eng; a 

til mLnne 

BON,DE NILS ENGJA, Sauda, 
dØydde 6. desbr. 58 år gml. 

Det er vanskeleg a finn a ord ved ei så tragisk 
hending, at ein så god Og fin mann går i grava 
med så mykje uoppklåra urettferd hengjande 
over seg og huslyden, men slik er lagnaden for 
so mange mill om våre. 

Han var ein i Rogaland kjend og velvyrd 
mann. Alt som ung kom han med i det offent
lege styre og stell. Som 20-åring vart han tilsett 
som heradskasserar og seinare forretningsfØrar 
i trygdekassa, to stillingar han skjØtta på ein 
heilt tilfredsstillande måte fram til 1945. Ved si
da av dette var han under krigen ogSå lens
mann, eller fen der som han sjØlv kalla det, 
og det var reint utruleg kva han makta å ut-· 
retta i dei fem lange krigsåra. Som venteleg var, 
kom okkupasjonsmakta stadig med krav, som frå 
ein norsk. synsstad måtte avleidast eller reduser
ast mest mogeleg. Det skal her berre nemnast at 
han makta å forhindra at norske sivilpersonar 
måtte flytta or husa sine p.g.a. militære omsyn, 
noko som kan synest vanskeleg nok i dag - i 
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domspraksis fra andre europeiske land i tilsvar
ende saker. 

soriske landssvikan.ordninger 
var 'lovlige og gyldige, og at 
de således heller ikke strider 
mot grunnlovens pgf. 9t'!. 

rett til å dømme ~am fordi 
man har et pr1udikat i 
motsatt retning. ,Her spil-

hØY grad an på i hvilken. ut
strekning forsvaret vil påbe
rope seg de ting som senere 
er kommet til, og som jeg her 
vil forsøksvis har oppsummert 
endel av. 

i trygdekassa, to stillingar han skjØtta på ein 
heilt tilfredsstillande måte fram til 1945. Ved si
da av dette var han under krigen også lens
mann, eller fen der som han sj Øl v kalla det, 
og det var reint utruleg kva han makta å ut-' 
retta i dei fem lange krigsåra. Som venteleg var, 
kom okkupasjonsmakta stadig med krav, som frå 
ein norsk synsstad måtte avleidast eller reduser
ast mest mogeleg. Det skal her berre nemnast at 
han makta å forhindra at norske sivilpersonar 
måtte flytta or husa sine p.g.a. militære omsyn, 
noko som kan synest vanskeleg nok i dag - i 
fredstid . 

Eller kan han det? Isåfall er han etter vår me
ning hjelpeløst kompromittert, ikke bare i våre 
lOg den norske befolknings øyne, men også blan.dt Men hvis retten i dag, på 

grunnlag av de man.ge nye 
opplysninger som er fremlagt 
siden den gang, kommer til 
andre resultater, er den ikke 
bundet av 1945-prejudikatet. 

ler det ingen rO~1 om pre
jlildikatets løsni er blitt 

de stater som har tiltrådt Genfertraktaten og 
Europakonvensjonen om menneskerettighetene. 

en festet rettso pfatning. 
Og hensyn~t til. omstole
nes autoritet er på dette 
området overhodet intet 
hensyn. Den omstendighet 
at det en gang er inn.truf
fet et justis dra p, er ikke 

Men at retten isåfall kan 
gjøre det - og vel også van
skelig kan undgå å gjøre det, 
synes hevet over tvil. • Befant Norge seg I krig med nette sies ganske tydelig 

bl. a. av profesor Knoph: 

Tyskland etter at våpnene var 
OLE S·CHJERVEN. 

. 
lagt ned i 19401 Men utakk er verdens løn. Og den forfylg

jing han vart utsett for etter krigen er så små
leg og skammeleg at me vil helst ikkje nemna 
det, så opprivande vondt er det. Men Engja SjØlV 
bar over med all småleg usseldom. Han tok ikkj e 
til gj enmæle eller mottrekk, han bar over med alt. 
Noko av det siste han satil dei som vit ja han på 
sjukesenga var at han bar ikkje nag til nokon. -
Han orsaka dei som hadde forfylgt han med at dei 
kunne ikkj e for det, det var tidsånda ~om var 
slik. 

Begrepet «krig» må her sees i 
relasjon til straffelovens pgr. 86. 
Det skal ha vært «en krig hvori 
Norge deltager», eller bistand 
som er ydet «med en sådan krig 
for øie». 

Skulle domstolene nå kom
me til det resultat at sådan 
krig ikke var igang etter 
kampenes avslutning i 1940, 
da svikter hele «rettsopp
gjøret»s grunnlag fullstendig. 
Samtlige provisoriske anord
ninger i London 'lJ;nder okku
pasjonen og landssvik loven 
etter okkupasijonens opphør 
bygger nemlig på at det her
sket krigstilstand mellom 
Norge og Tyskland, og at 
medlemskap i NS også var 
straffbart direkte etter pgf. 
86. (Om dette spørsmål dis
senterte tre dommere, Alten, 
Hanssen og Founger i hØY
esterett). 

Den prejudiselle dom for at 
Norge var i krig med Tyskland 
helt til 1945 er avsagt av HØY
esterett i den såkalte Håland
saken, Rettstidende 1945 side 13, 
flg. - Førstvote['ende, dommer 
Næss, henviser om dette punkt til 
Eidsivating lagmannsretts doms
grunner. Disse finnes inntatt på 

side 22, hvor det heter: 
«Fra de krigertske opera

sjoner tok til, var Norge 

Staten har gjort opp 
for seg 

Som vi tidligere har med
delt, ble fru Schiller (Lippe
stad) av Oslo byrett tilkjent 
kr. 20.000,- i erstatning av 
staten. 

krig med T·yskland. Den om
stendi~het at landtroppene 
etterhvert måtte kapitulere 
log hele området ble okku
pert, avsluttet ikke krigen, 
som ble fortsatt av Kongen 
og Regjeringen med sete i 
London. Dette var almindelig 
kjent. Retten anser det for 
l3ikkert at tiltalte har for
,stått at det fremdeles var 
krig». 

* 

Mørkemennene vert· sett på plass! 
Gode med tidlIgare kyrkje- dØmmemøtet i Lillehammer. 

Etter de uttalelser som de 
menn 

minister Lars Moen i brodden sl ær 

ring um biskop Schjelderup 

fleste av biskopene og andre 
framtredende . teologer kom 
med i Schj elderupsaken, er 
det ikke mulig å lØse strids-

Det var ein mann som hei- han påla vedkomande skri- spØrsmålene uten på et ån
ter otto Langrnoen som i sep- bent å forme setninga om delig plan, heter det i artik-

Hvis man ikke vil insi- tember sette igang aksj onen 
nuere at lagmannsretten mot Kristian Schj elderup. Då 

har dØmt mot bedre vit- svara Lars Moen i «Dag

vranglære, kanskj'~ det var kelen. 
Langrnoen eller Hallesby? Men likevel fortsetter fra et 

Eg innbiller meg ikkje at oestemt hold det man vil kal
det blir lagt vekt på kva van- le hetsen mot biskop Schjel
lege mennesker meiner, men derup. Om det ik.ke er til
det skal seiast lell: Ein kan siktet, får likevel innleggene 
ikkje unngå å merke seg at fra sokneprest Hans Da h 1-

for biskop Schjederup er ho- st r ø m i Lom karakteren av 

ningen» på Lillehammer, un
der overskrifter Vranglære, 
soleis: 

Innan den flokken som 
gj erne vil bli rubrisert under 
nemninga kristenfolket eller viUdsaka kristendommen, for ren personforf. Ølgelse. og vit

som senere er dokumen-
miSjonsfolket er det respekt- Langmoen & Co. er det «be- ner om dØmmesyke og selv

tert, og s()lm jeg skal 

ende, må man gå ut fra 

at retten på dette tids
punkt - den 12 juli 1945, 
ikke har hatt kjennskap 
til de avgjØrende ting 

able og vetuge folk, som i an- kjennelsen» til kyrkja og an- godhet aven slik art, at man-
dre flokkar. Men også folk av dre serdeles menneskelege på- ge sikkert vil be Gud fri og 

gjengi nedenfor. 

Det synes hel t k l art typen Otto Langmoen. Eg har funn. Pel er attgangarar frå bevare seg for slike sjelesØr-

Nils Engj a var ein kunnskapsrik, venesel og 
gild mann, og alle kj ende seg velkomne i den vak
re heimen hans. Det var nå fedrenegarden som 
låg han på hjarta i dei siste år. Han hadde så 
mange planar om forbetringar i skog og mark, og 
han var komen langt på veg, då sjukdomen tok 
overhand. Han vona like til det siste at han sk'UI
le koma seg att, men var og budd til å fara til ei 
betre verd, og kjende seg glad og rik i trua på 
Gud. 

Ved gravferda var det stor deltaking og 
veId av krans ar dekte båra, som vart fØrd 
Sauda gamle kyrkjegard. 

eit 
til 

IK. J. Fjørtoft. 

at domst.olene i dag har ikkje den ære a kjenne hr. den tia Olav-kongane med gere. Vi tillater oss å gi sok- enn er å tenke på - so har Samfunnet består av to 
et ganske anderledes Langrnoen, og held meg til det mishandling, mord og makt·· neprest og likesinnede et lite vi likevel i denne jula og i klasser: de som har mer mat 
fyldig og ganske ander- GudbrandsdØlen gjev att i bruk tukta folk til å gå over råd: - Bl1uk all den tid dere det året som nå er ute, opp- enn appetitt, og de som har 
ledes avslørende materi- går frå Vårt Land om oppmo- til ei ny lære. Dei måtte fin- nå ofrer på bokstavtrelldom levt lkkje berre juleglede og mer appetitt enn mat. 
ale å bygge på når den dinga til å boikotte bispe- ne seg l lære dei ytre formene, og spissfindig teologisk pro-I broderkjærleik mellom «krist
skal og må ta standpunkt dØmmemøtet og grunngjevin- men kor lite kristna dei ennå sedyre til arbeid i menighet- ne» brØr, men og ei kristeleg 
til spørsmålet. At dom- ga for oppmodinga. er! en, skriver avisen. dØmesykje som vi gudskjelov 
stolen isåfall må være [Kva kan ikkje Bibelen bru- Ikkje for det eg trur lyden * må mange år tilbake for å 
helt ubunilet av prejudi- kast til. A leite fram hØvele- trengte oppstiving. Men just ISoknepresten i Vang, øy- finna maken til. Vi har sett 
katet i Hålandssaken som ge, gjeme lausrivne setni.ngrtr nå har Hallesby herja i dis- stein Hovden, som i parantes at både enkeltpersonar og så
er avsagt på grunnlag av som med hØ'veleg tolkning triktet for å samle pengar til sagt er ein bror til vår fyrste kalla kristelege blad har vå

Chamfort. 

Polfareren 
Olav Bjaaland hedres 

et mangelfullt kjennskap kan brukast til å stemple an- fakultetet sitt, har baktala og formann i Forbundet, kaptein ga å stemple og stikke og På Morgedal 'Duristhotell 
til de faktiske forhold, dre og andre sine meiningar, -'~istenkeleggjort universitets- Hroar Hovden, har og lete Sjikanere Hamarbispen Krist- ble det nyttårsaften avduket 
synes sikkert. Ikke desto det er ein fiffig takti1{k. Så teologane etter dei notene høyra frå seg. I Arbeiderbl. ian Schjelderup meir eller et maleri av polarfareren 
mindre har domstolene kan dei løfte røysta og rope: han ein gong har lært seg. for 3. januar, fyrer han av ei mindre åpenlyst, - til tider Olav B j a a l and i nærvær 
under hele «retts()lppgjø- Dette står i Bibeien, eg fol'- Målet og midlet. kraftig salve til mØrkemen- og på ein måte som mange av 

av Olav Bjaaland selv og 
ret» lagt Håland-dommen kynner Guds ord. Og reknar * nene i Hedemark. Me hardes- oss synest grensar langt bort 
til grunn uten videre, og med at det blir godteke, som På lederplass har hØyre- verre ikkje plass til heile inn- mot «forSØk på mord». Det er hans familie. Trygve Gran 
uten å diskutere dens det ofte blir. Men enn om det bladet Lillehammer Tilskuer legget, men gjev att det vik- ikkje berre eg som frys ved holdt en kort tale der han 
holdbarhet. ikkje var biskop Schjelderup skarpt kritisert den debatt tigaste. Her er det: tanken på den åndelege istid mintes Bjaalands ferd til 

Etter hva vi får opplyst, 
har staten n.å godtatt byret-. 
tens dom og utbetalt fru Lip-I 
pestad beløpet. _____ _ Forts. lide 4 Gud hadde hatt i tankane da som har pågått etter bispe- Kor uhyggeleg og nifst det Forts. ajde 4\ Sydpolen. 
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Lørdag 12. januar 1957 FOLK OG LAI.'Iffi 

Eisenhower vil bruke våpenmakt ___ 3* __ , FOLK OG LAI~'I). _ 
Jf' UA\W::XGTG UKEAVIS ~ I \nsy,vJ', redaktv.,,- joi annes Kringlebotn . I 

Kina på frierføtter 

•• 
~~~~~:,:Z~'W;;,'~:~,t''-5:-\~'J1Ei~fi':]~1~:J2lW::lfÆ~~!Ii~ 

'" 

I President Eisenhower har 

bedt Kongressen om fuHmakt 
til å bruke amerikanske kop,

per til forsvar av frie land i 

Midt-Østen. mot væpnet ag-

Il,'is SOlljet ;:'år til a.ksjon 

iltlidt · Osten 
i 

Den danske rettsstats u,· I 2ktivt. Profeis,30r Hal Kad 

skeieIser av UH') har hele t: ~ s:ttcr opp under denne dom. 
V'ært nder cC'; " ei O' ? n3'> 'o, en u, ~ .. "C b ~ . J ~., I ;'lan h'1r t~Jdt forliket «De' 

gresjon fra kommunbtland. en blandet mottagelse i Kon- dervurdert denne nedgang 

Han gjorde det .helt ldart ~t I g. ressen. Det er klart idag, at de siste 10 årene, dette er 

han regnet SovJet som mulIg. Kongressen vil sØke mer ut- kanskje den alvorligste feiI
fredsforstyrrer i Mir.lt·-Osten, regningen i amerikansk uten-

tømmen de beskj ed om regj e-
akkurat spm på tilsvarende 

Men Eisenhower tilføyet: rikspolitikk siden krigen. 

uhæderEge kompromis) Of, 
måte den norske rettsstat lIar 

ringens planer, fØr den gir sin USA'l . lØ t fO " Sovjet har intet å frykte fra VI l pe av a mane-

vært det hos oss. Siste nytt rektor Carl Gad har sagt a ' 
er at en gjennomtrengende «ved denne berØmte stute

dansk lyskaster- har spillet handel fornektede politikerne 

opp med full styrke, nemlig deres fortid og motstandsbe 

redaktØr Frede Jordan, som vegeIsen lwmpromitterte sir 

USA i Midt-Østen eHer noe tilslutning, hvilket den er der bli nØdt til å ta avgjØrel

annet sted så len.ge det selv nØdt til å gjøre. ser og påta seg nytt ansvar, 

ikke går til aggresjoH. ne,tte Det nye program er i vir:{e- og spØrsmålet blir derfor om 

erklærer jeg hØytidelig og ligheten ikke nytt, og det er den nye verden skal fortsette 

med ettertrykk. US;\'s miH- heller ikke noe program, skri- å overta den gamle verdens 

innen gamleåret (1956) lØp 

ut, fikk trykt en bok han 

med god grunn har kaldt 

fremtid». Tidligere statsmin

ister Erik Scavenius har der

til hevdet at landets politike-

, 
tærmakt vil bare bli brukt ver New York Times i en le- forpliktelser. 

hvis den angrepne stat selv der sØndag. [SpØrsmålet er om den ame-

lIistoriens dom, hvor han gir re ved nevnte anledning sav

en oversikt over det storpo- net evne til «å beskytte and

litiske forlik. som i sin tid re enn seg selv». Til gjengjeld 

«Gjennom indiske briller» har den verdensberømte tegner David 
Low kalt denne tegning i Manchester Guardian. Eisenhower har 

fått Nehrus briller på seg og skimter i bakgrunnen Mao 
og Krusjtsjev. 

ber om det, og en militærak

sjon vil være underlagt Sik
kerhetsrådets autoritet. På oL 

fisielt hold peker man ljå at 

denne reservasjon ikke vil be-

Avisens Washington-kor- rikanske regjering skal ta for 

respondent, James Reston, seg de problemer som vil opp
sieriver at Eisenhower unnlot stå ett for ett, eller gå rett til 

å ta opp selve grunnpl'o:)le- krisens kjernepunkt som ikke 

roet: Den britiske og dell ligger i Midt-Østen, men i At-
kom i stand i Danmark mel- fant de, akkurat som hos oss, 

lom motstandsbevegelsens så meget lettere frem til de En ting er nokså tydelig like stats- og utenriksminister Chou 
menn og besettelsestidens po- for dem passende skyteskiv- etter årsskiftet. Det storpolitiske En-lai. I lopet av de siste måned
litikere - med de for daask er, som ingen skyld hadde for ;nitiativ e'r for ~yeblikket slått ut er har MaO-China på mange måt-

ty noen særlig begrensning av franske verdensmakts sam- lanterhavs-samfunnets split

USA's handlefrihet. Eisenho- menbrudd. Både demOkrat.e-
1 
telse og svakhet, skriver Re

der sa ikke at han vil vente til! ne og republikanerne har un- Iston. 
Sikkerhetsrådet har godkjent 

l d t l kk av hendene pa de europeiske er gitt utt:,ykk for sitt Ønske om rettspleie mest katastrofale an e su y e· en aksJ'on men at USA ikl~e 
.stormakter i vest, og den hek- å l"omme pfI talefot med Ameri- ' 

fØl R d l'tØr Jordan kar Vi hilser fra norsk side '1 h dl t t .:Jt k gero e a,,' "' . - tiske storpolitiske virksomhet har ka, som stadig har en «China- VI an e mo eve".·11 av 
aktiserer nevnte forlik som Jordans bok med stor takl{- vesentlig vært utøvet a~v utenom- lobby» i Kongressen, minst like rådet. Og noe vedtak viI det 
et tvert igjennom usselt og nemlighet, den tjener blant europeiske statsmenn: Amorilcas uforsonlig o\"orfor Mao som torie- ikke bli hvis en av stormak
vel planlagt f o l k e f o l' æ- annet til å gi Svenskeutred- Eisenhower og Dulles, Indias nec Suez-gruppe i Underhuset er tene bruker veto. 
der i, og han synes å føre i ningen om det norske Tetts- Nehru og Chinas Chou Enlai. overfor Nas~cr. Og Chou benyttet 

Selv Sovjet har vært så opptatt da også anledningen under sitt Eisenhowel' foreslo videre at 
marken avgjØrende bevis for oppgjør sitt rette nordiske med sine vanskeligheter i øst- offisielle besØk i India til å in- det skal brukes 400 miHbner 
at han vurderer forholdet perspektiv. Europa, at det fØrst nå lot hØre fonuCl'e Ne'1ru em de synspunkt- dollar til et økonomisl.: hjel

Forfriskende! 
Kjære redaktØr og bror i lide!· 

se og forfølgning! 

Dette nr. av bladet gikk 

trykken onsdag. 

fra seg igjen. Hvis det ikke blir er han gjerr:e ville ha bragt vide-
noen forandring i planene, skal re frem til presider.t Eisenhower 
8hou fly tii Moskva 12. januar. og utenriksminister Dulles. FØrst 

Som kjent var statsminister og fremst vil jo det røde China 
Nehrus t\~sØk hos president Ei- svært gjerne med i FN, noe som 
senhower et forsinket svar på en kun kan skje hvis Amerika til H. vo rfo r v.o gammel innbydelse. Presidentens slutt gir opp sin motstand mot 

:;:r."rjP sykdom og den amerikanske dette. Det er tYdelig at noe lØfte Hjertens takk for den ::; _ .. 

pep~ogram for landene i Midt

østen, men gav ingen detaI-

jer om denne side av planen. I 

Presidenten inn.rØmmet at I 

valgkampen kom imellom, Men cm en endret amerikansk hnld-
nyttårshilsen! Den miner meg I s"k at rgJ'errl'OOe despoter · k o akkurat nå passet besØket godt ning til dette spØrsmål har Nehru loer re . " 
.oppreisningens og sanningens tje- w·'· '. inn i Eisenhowers nye tilnær- ikke kunnet få. Her står frem- kan gjøre en feilberegning. 

det nye program innebærer I 
visse byrder og en viss risiko 

for USA. Men den største ri-

Egypts hat fil England 
har sine gode grunner 
I 1946 var England ikke 

tressert i internasjonal 
kontroll av Suez 

av øyvor Styren 

. 
In -

om at jeg har gjort for l i t e i I <e gar 
I melsespolitikk overfor India. - deles begge de store USA-partier Talen har fått en. noe blan-neste i året som gikk. Jeg ha: t o l' o få o '. b 

dessverre vært som en av de t1'.';" t .·1, k •• r k e Amerika har skaffet seg ikke lite:! i samlet isfront. Men det ryktes det mottagelse _ raseri i Sov- skal vi heller si det med sitt re te a SIppe a sme gJernmger e-

KColoniseringen av Egypt (elle1' de kunne skatte seg lykkelige over 

goodwill i denne såkalte «nøy- i Washington at det slett ikke er Stol'brl' _ navn: "underkuelsem,?', begynte i dpmt aven engelsk okkupasjons-se mø,yer i Matheusevangeliet, jO[;; jet, anerkjennelse i 
traliserte blokk» etter sin bestem- utelukket at det kan bli et møte 

har ikke Hatt olje på min lampe . tannl"a og flere av de berØrte 1&75 og nådde sin klimaks med makt». 
·1 te .opptreden mat Storbritanrua mellom Chou lOg Dulles. 

- jeg har bare vært en slags NS var ikke noen religiøs og Frankrike, land i Midt-Østen, mens Egypt det «militært nødvendige~" l:>Offi.- Dette skulle kanskje være nok 
husmannssjel med kontrakts- I dette srillet har så Sovjet 

. bevegelse; men et nasjonalt Det er god grunn til å tro at forelØpig stiller seg avventen- bardement av Alexandria den ll. til å forldare grunnen til det in-messl'g pll'ktarbside. Jeg kan iklee meldt sPg SOl" aktl'v dpltaker OP' 
Nehru er blitt kvitt noen av de ~""" o 

engang si med dicippelen i Jesm, politisk parti, som hadde for- FN t har invitert. Chou En-lai til de. Det rår ingen tvil om at juli. 1882. Det sklojyeS herom i tense hato England som koloni-fordommer, som hans' -u sen-
parabel: (Luk. 17, 10) Jeg er pliktet seg til å verne kristen" ding Krisjna Menon har vært så Moskva etter. hans nye møte med Eisenhower vil få de n.Ødven-
blott en ringe tjenel', jeg har Nehru. Denne invitasjon er det dige fullmakter, men det vil ta dommel1s O'runn"el'dlo "'r energisk til å banke inn i hodet 
blott gjort det jeg er sky l d i g. '" v ~ ". - vel mest naturlig å se som ut- noen tid og kanskje ikke gå 

Men a llloke"el fikl.;: vi dess- på ham, belvom Nehru hverl{en . f kt f t 
å gjøre. v liker NATO eller SEATO. trykk for sqvJets /yo o o~o a_ så glatt som man hadde ven-

Men hØr nå her angående verre de fleste religif1se leder- Men det v"r også en annen Mao Tse-tu~ skal mne pa a ga . t 
svenskeutredningen: fcrstår jeg: ", ' , P. o . o, o.l te " 

«vVarldstragediens År»: "Den en- makt er blitt gjenstand for. 
gelske journalist - Beamer -- ta- M.h.t. oberst Nassers nasjonali-

ler om det brennende Alexandria sering av Suez-kanalen, så inn
rømmes det nå i pressen (bl. a. som et «Dantes Inferno» og skild-
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ning til dette spØrsmål har Nehru "·"V~' 'H """6J~"''''~ ~~"pv~v. 

ikke kunnet, få. Her står frem- kan gjøre en feilberegning. 

I aKKUnt{, na, pa,s,,,e( Ue"f)Ke~ guu~ 

Koloniseringen av Egypt (eller de kunne skatte seg lykkelige over 

om at jeg har gjort far l i t e i 
oppreisningens og sanningens tje

neste i året som g'iklc Jeg ha; 
dessverre vært som en av de liV;" 

se møyer i Matheusevangeliet, jeg 
har ikke qatt olje på min lam:Jc 
- jeg har bare vært en slags 
husmannssjel med kontralcts
messig pliktarbeide. Jeg kan ikke 

~kl(e ga.r 
til kirke 

inn i Eisenhowers nye tilnær
I meisespolitikk overfor India. -
I Amerika har skaffet seg ikke lite:::t 

goodwill i denne såkalte «nøy-

deles begge de store USA-mu·tier Talen har fått en. noe bIan-
i samlet isfrm1t. Men det' ryktes det mottagelse _ raseri i Sov- skal vi heller si det med sitt rette å slippe å få sine gjeminger be-
i Washington at det slett ikke er d k l traliserte blokk» etter sin bestem- jet, anerkjennelse i Stol'bri- navn: "un ,er ue sen"?', begynte i dømt aven engelsk okkupasJ'ons-
utelukket at:· det kan bli et møte 

. te opptrecten mat Storbritannia tannia og flere av de berørte 1&75 og nådde sin klimaks med makt". 
religiØS mellom Cho\t og Dulles. " NS var ikke noen 

og Frankrike, land i Midt-Østen, mens Egypt det «militært nødvendige;> 
I dette sUiilet har så Sovjet Dette skulle kanskje være nok bevegelse; men et nasjonalt 

lJom .. 

engang si med dicippelen i Jesm, politisk parti, som hadde for·, 

Det er god grunn til å tro ,at 
Nehru er blitt kiVitt noen av de 
fordomm8r, som hans PN-utsen

1 forelØpig stiller se~ avventen-meldt seg SOl~ aktiv deltaker. Og = bardement av Alexandria den 11. til å forklare grunnen til det in
de. Det rår ingen tvil om at har invitert Chou En-lai til juli . 1882. Det skl'iyes herom i tense hat. England som koloni-parabel: (Luk. 17. 10) Jeg er l'kt t t'1 ° l . I P l e segl a verne {Xlsten, 

blott en ringe tjener, jeg har 
ding Krisjna Menon har vært så Moskva etter hans nye møte med Eisenbower vil få de n,Ødven-

blott gjort det jeg er sky l di g dommens grunnverdier. 
å gjøre. Men allikevel fikk vi dess-

energisk til å banke inn i hodet Nehru. Denne invitasjon er det dige fullmakter, men det vil ta 
på ham, f.elvom Nehru hverken vel mest naturlig å se wm ut- noen tid og kanskje ikke gå 
liker NATO eller SEATO. trykk fGr Sovjets frykt for at Men hør nå her angående 

svenskeutredningen: forstår jeg verre de fleste religiØse leder-
stakkels legmann herrene rett at ne mot oss. 
de mener Norge var i krig me6 Etter kapitulasjonen i 19i5 
Tyskland også etter 10/6 19'-:9~' var der ingen grenser for det 
(Både ja og nei, gode Egede Nis-

hat kirkens 
sen, formellt i krig, men ikke 
reellt, i relasjon til straffelove::u: gen. 

Men det vltr også en annen Mao Tse-tung skal finne på å gå 
asiatL~k ;;>olitiker, som hadde stor veier, som ikke passer i Moskvas 
interesse av å koble seg inn i den-I' kram. 
ne forbindelse. Det var Chinas (Aftenposten). 

så glatt som man hadde ven-
tet. 

* 
Presidentens tale hal' fått 

§ 86! - red. anmerkning). Iså- Både mere privat og fra 
fall fortrØster jeg meg til profes-, prekestOlene hisset de pØbelen 
SOl' Castberg, som fast~lår at der 

mot oss - helt tilsvarende 
gie3 flere aspekter enn krig og/el-
ler fred: «krigen kan, i det hele hva yppersteprestene i sin tid 
opphØre ved at den faktisk eb- gjorde overfor Jesus fra Nu
t'er ut idet fientlighetene innstil- saret. Hans Iidelseshistorie 
les. At det da ikke blir sluttet ble i den tid meget levende 
fredstraktat, er ikke å anse som 

Svik ikke ditt na~n 
o;: dit. ætt! 

De påsto at barn av }fS-folk lærepenge i jula. Det minste:: det. 
I . 

vedvare _ uanset+, den faktiske var «Djevelens barn», som det jeg kunne gjøre, er å sende I Heldigvis har jeg en nabo 
situasjon». da selvsagt ikke var noe i vei- den videre til andre. med bedre vett. Han slo sitt 

Så langt Castben c'mstøtter k ltd' . en for å banke eller likvide- Jeg er ingen jurist, og in-'I e semp ar av u re nmgen l 
seg: til vedtatt folb;:'~tt og de b 

:01' oss. 
nrrmalt, men det vil ikke med-

Jeg fikk meg en alvorlig' lest, det fikk være bra 

føre at krigstilstanden ansees f',. 

ham som «brakte skam» over 

gården og slekta. Hvordan 

«vVarldstragediens År»: "Den en- makt er blitt gjenstand for. 

gelske journalist - Beamer -- ta- M.h.t. oberst Nassers nasjonali

ler om det brennende Alexandria sering av Suez-kanalen, så inn

som et «Dantes Inferno» og skild
rer hvordan ordenen ble gjenopp. 

rettet ved innføreise av standrett, 
som hurtig fyllte med lik den ene 

rømmes det nå i pressen (bl. a. 
av Manchester Guardian) at den 
ikke er rettsstridig. Kanalselska
pet har fra begynnelsen av vært 
et egyptisk selskap, registrert 

massegrav etter den andre. Den loverensstemmende med egyptisk 

okkupasjon som ble frukten av lov. Manchester c:uardian, skriver 

dette inngrep i Nillandets affæ- bl.a. at de «kan tkke fatte, at det 

rer, ble av lord Hal'tington nmen 
parlamentet oppgitt å skulle væ-

hadde «Siviliseringen,) dtså pågått 

atskillige desennier og gitt seg ut
slag som eksempelv.is i lord Kit-

er mer urimelig at Nasser na-

samvelde har okkupert kanalson-
en har de øst inn umåtelige sum-

f re gen lesehest heller. Jeg had- ordet. Jeg skulle ikl{e få fred kan ellers mine barnel,c"'n Ol! 
leste autoriteter. Jeg bØyer meg . _"e< = fØ . h dd t d t d f cheners 'behandling av sudaneser-
totaliter for dem. Dette si meget Biskop Fjellbu, som kom til de igrunnen slått fra lneg he- r Jeg a e s li el' en ra olderbarn verge seg og- sitt 

mer gjennom sine britisk-kon
trollerte selskaper, og det er for
ståelig at det må føles bittert 
fremtidig å måtte gi ,avkall på Pe t'l r~e etter slaget ved Omdurman. 

mere som Nygårdsvold, Koth, Norge sammen med den rØde le «svenskeutredningen». - rm l perm. navn mot falsk historicskriv-

Berggrav> Holthe og hele Vmdon- hær, heiste de kommunistiske Konklusjon.en kjente jeg jo, Ing e n burde få fred før I ning og falske dommer? 
regjeringen forØvrig alle til hope emblemer på hØyalterer; i Ni- Hedems brosjyre hadde jeg de hadde, gJ'ort det samme. Den NS-mann. som ikke lar 
erklærte at krigen var slutt 

To andre ting beviser også det- daros-domkirke. Jeg går ut fra at Forbundet I svetlskeutredningen få den 
te tilstrekkelig: Ved en speider-gudstjene- -.----.... ----.--. konsentrerer seg om den sentrale plass i sin bokhylle, 

1. Ruge og hans overkomman- ste i domkirken la han de un- NS var «tørre grener på sam- oppgaven., -;-.spesielt om vå- ban begår svik mot sitt navn 
do gikk med på å reparere funnstreet». re bØdler, "'- de som skapte og sin ætt! 

Om de der begåtte masakrer skrev slike resourser og gå utenom egne 

i 1916 medlem av det egyptiske selskaper for å få tak i den så 
uunnværlige oljen. Og på dette l'.asjonalparti dt. E. Eloui, at de 
grunnlag - på dette tilsynelaten

kunne fullt likestilles med d'3 mas- de hØyst materielle grunnlag -
sakrer engelskmennene foretok i bryter både England og Frank-

Tel el Kebir, der tusener av egyp- rike sine forpliktelser overfor FN, 

tere ble slitt i stykker og kastet gitt med bindende underskrifter, Bardu og Skånland flyplas- ge speidere på hi erte, at de ! 
k Il kk h" d t'l Derfor skulle de ilUgges av og gjennomførte «rettsopp- BONDE ser for tysk krigs bruk i 1940. S U e re e venne_ an l i Ismailia-kanalen. Hvordan fri- om at «internasjonale konflikter 

2. Norske tropper ,sammen alle mennesker uam;ett rase kastes på ilden både for tic.1 gjØreb. Det vil sikkert bli en .' skal lØses ved forhandlinger'!>. 
i heten den dag i dag (J 944) ser ut 

med tysk Wehrmacht, sto eller religion,' men selvsagt og evighet. stri jobb. ' * " ? i den - fØrst i 1922 og siden i 
ifølge stats akten av 10/6 ikke til «slikt djevlepakk som De fleste prester gil{k inn. Men for oss som ble døm;1; ,og ett må vi være klar over: 
skulder ved skulder til felles 'k ,,', for at politiske motstandere .. 1936 - som uaiVhengig forl{ynte Hvis statsminister Eden får støtte 

u l 11 d egyp IS esa en, e øve' her ikke til å gjennomføre sin uberettige-forsval' av Fl'nnmarko ø ... st-I tJs ere og na.,lstel». og svimerket, må saken være t· k t t b h 
å beskrives, men om de norske de og mer enn u ans var l i-grense mot Russland. Mange NS-folk var person- S {li e Ømmes til dØden. klar. Det spiller i denne for- Den polSke hær skal Sk'l'fte 

k l' k' t d Jesu bergpreken skal barp b' dl' Il t . Disse ting utelu 'ker fortsatt 1ge ns 'ne; men e ble nek- . ~ m ese mgen ro e at naboe,~ 'li sme sovjet-ipspirerte uni- studenter ville bry seg med å et- g e aksijon mot Egypt, så fører 

krig mot okkupasjonsmakten! Det tet å gå til alters eller å være forkynnes som et ideal, meD og andre er: blitt «rimeligere» former med uniformer av tersforske sine egyptiske kollegers han også vårt lille land like lukt 

var norsk forsvars høyeste ledelse faddere ved barns eller bar- det er Moseloven som skal og gJ'erne vil akseptere. oss, samme type som ble brukt l' inn i en verdens brann, som idag 
. 'kk d " Il' erfaringer om hvorledes en na-som lJnngl enne vapena lanse praktl'seres", het det'. spøker .; angstfyllte menneske-

b d o I l' It t']f l " som det heter. Heller l'kke a A •• , Polen fØr krl·gen. Pols1?p, a"l's- ' "n m SIer seg a være n een sinn, og som or ver time p med fordums felles fl' ende. VI'sst- ne arns ap. . en:ee e ,L e - . -'--' oJ'O so' . f 'h t f h å 

k . 'kk l 'kk o ler ble de endog ne)'tet " k 1m !Kvintessensen a v Mose lov.. va" re barn og va ° re n.æ'·uleste er bragte bl' Ider av de nye no er JUss l e Ogl ,men va-' - cc l - • ,- . forkjemper, finner det fOl'måls- dagen får en mer og mer skrem-

penallianse er heller ikke krig, me til kirke. De fH~k heller 
og sundt folkevett er bedre enn ikke lov til å reise gravstener 

givning er «øye for øye, tann aldrI' har betraktet oss SO'111 unl'former nyll'g og d . t d kt l·t t' . ,e VIS e tjenlig _ endog i fredstid it be- men e a ua te. 
for tann - du skal elt-:ke din «landssvikete». Det skdves at alle russiske trekk s1ml La oss derfor som kristne, handle universitetsalummer, som 

fredselskende mennesker holde 
dristet seg til overfor okkupa- sammen i forbitret og krevende 

interressebetonte erindringsfor- l te h t d' f' d eller andre minnesmerker på I es ,men a e 111 len e». historie,også i dette land, fjernes. 
skyvninger og mytedannelser ! 

Sl'ne dØdes graver' Prester opptrådte også som og VI' vet hvem som skrI·ve'-. 
Så går vi altså et nytt år imØt~ . . . 

under dårlige auspicier. Eisen- I fangeleirene virket ofte falske vitner for il få oss den, - foreløbig ialHall. Of!,' 

howers doctrine - en slags Pax de ansatte prester nærmest skutt. m:i n c barnebarn Oi{ deres 
Judaica til Israels hjelp lukter s()m . åndelige torturister. Kan vi etter dette forundre" etterkommere skal iallfall ik
ikke godt, selvom avisene her slu- Mens prestene utenfor leiren over at mange tidligere med .. 
ker bluffen rått. . brplte at «hevnen~ time var lemmer av NS' finner det min·· 

Med ønske om et godt nytt år 
kommen», påsto fengselSpre-\ dre hyggelig å gå til kirke? 

stene at alle medlemmre av R. Sandstad. 
for deg og vårt organ! 

Hans E,gede Nissen· 

ke stå utell materiale til å 

vurdere hva slag. «lands
sviker» jeg var og på hvilket 

I grunnlag de «gode nordmenn» 

* sjonsmakten å hevde nasjonale 
Hva blir det til her i Norge, synspunkter, så skulle de finne at 

hvor lenge sl {al våre egne sol

dater springe rundt med lån_ 

te fj ær? Rekk,er ikke 'Vår 

suvernitet lenger enn at også 

klæsdrakten skal være fjern

styrt? 

Bedre å bo i et hjØrne 
på taket enn med trette-
kjær kvinne i felles hus. 

Salonnos ordspråk 21, .9 

protest mot enn y,k r i g - en 
ny nedslaktning og massakrering 
av verdens stauteste ungdom ~ 
en krig som med alle nye og 
djevelske våpen av enhver art 
blir mer ufattelig i sin gru enn 
den menneskelige tanke kan ane. 
Ned med v å p n e ne ! 

0yvor Styren. 
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Historien om de dyreste epler i Norden II 
Jeg sikter til de tre tonn dans- Horsensgarden kler seg i sine 

ke eplene som kom til Oslo ved fineste uniformer, Og kommer i 

juletider og som skulle deles ut et tall over et halvt hundre til 
til gamle og syke i Oslo, Moss og Norge for å overrekke eplene. De 

Finnmark .. Det var vakkert av får gratis opphold båqe her og 

den danske byen Horsens å ville der, de får betalt reise til Vinstra 

forære sykehus og gamlehjem dis- hivor de i tre dager er gjester på . 

se eplene, men måten gaven kom et av våre fornemste høyfjells'

til Norge på og bakgrunnen for hoteller, de reiser gratis tur-re

gaveoverrekkelsen, har fått meg tur med danskebåten, norsk og 
til å tvile på at det var det gode dansk røde kors ordner med frakt 
hjertelag hos danskene som o/ar av eplene, tollen lukker øYnene 
utslagsgivende i dett tilfellet. og slipper eplene inn og Norges 

Horsensgarden - som er et Statsbaner eller kystrutene frak
dansk musikk-korps i fargerike ter eplene nordover, alt mens 
uniformer - var bl. a. i Oslo i guttene blir avbildet på gamle
fjor sommer. De ble mottatt av hjem hvor de deler ut epler til 
musikkledere på Kampen og stelt pasientene som minner om al
meget godt med. De gjestet også missehungrige innbyggere i un
Moss som er Horsens' vennska,ps- derutviklede avkroker av verden. 

b!Y og en rekke andre steder i Personlig er jeg rystet over he
Norge. le forestillinger, men enda verre 

POLK OG LAND 

Hva er en «quisling» ? 
Vi siterer: 

Skal Europas eksistens og de kommende slektledd væ

re trygget, kreves en grundig opprydning med bolsjevis

men og en radikal nyordning i hele Russland. 

Hvis ikke går Europa en farefull fremtid imØte. 

Tyskland ofrer sitt beste blod og pålegger sitt falk de 

største savn for at ikke en slik katastrofe skal ramme 

Europa og for å sikre Europas fremtid. -

Tusener av norske frontkjempere har satt livet inn på 

østfronten for å hjelpe til å avverge denne faren for sitt 

fedreland. -

Det er vår hellige plikt overfor forfedrene, oss selv og 

etterslekten å anspenne våre krefter til det' ytterste for å 

tedde vårt folks naS'jonale og kulturelle liv, og ht,ndre at 

Norge blir skueplassen for en allt ødeleggende krig. 

* 
Dette citat er hentet fra QUislings store tale til de 

norske frontkjempere den 22. februar 1943. 

Kan så Verdens Gang, Arbeiderbladet m. fl. Ut 08S et 

tilsvarende citat fra Kadars tale til de ungarske' frihets

kjempere? 

Disse avise.ne har jo utnevnt Kadar til «Ungarns qui~

ling,,! 

o vare egne ikke Bør 

Historiens største og 
u hyggeligste spøk 
at USA hjalp Stalin å spre 

verdenskommunismen 
«Da Hitlers panserdivisjoner I år etter krigens slutt - og som 

rullet inn i Sovjetunionen i juni nettropp i disse dager har avslØrt 
1941, holdt eks-president Herbert seg som de barbarer de er. 
Hoover en tale der han klart ad- Om noen i det hele tatt i dette 
varte mot at USA skulle støtte land skulle hatt forutsetninger 
Sovjetunionen og bli innblandet i for å fatte det ungarske folks lid
krigen.*) elser, måte det heller være de 

På et nylig holdt møte i Chi- som ikke kalles «gode» nord
kago uttalte mr. Hoover, at ut- nordmenn - de som helt fra 1933 
~'iklingen hadde gitt han rett. fØrte en uavbrutt kamp c--' og 
Både mr. Hoover og general Wood uten opphØr advarte - mot den 
var mot ethvert skritt som kunne 
fØre USA inn i krigen, de hevdet 
at det ville bety historiens største 
og uhyggeligste SpØk «om vi 
skulle hjelpe stalin til å spre ver_ 
denskommunismen». 

Mr. Hoover hadde inntrengen
de fremholdt at Sambandstatene 
skulle stå utenfor krigen «mens 
Hitler og Stalin mattet hverand
re ut». 

bolsjevikske trussel, Og som med 
fredens utbrudd ikke hylte av be
geistring over den Røde Armes 
invasjon av Europa" 

Men selv ikke det trekker til 
å fatte dybden og omfanget av 
Ungarns tragedie. 

* 
Skulle' ikke de GODE nord

menn bØye sine hoder i ydmyghet 
og takke Skaperen for ,at Norge 

Hvor annerledes ville ikke ver- slapp så rimelig ut av verden
den vært idag om den tyske krigens Ragnarol<'.k - istedetror 
Wehrmacht hadde fått lov til å å fortsette den a,ngsbitende hets 

Det ble en minnerik tur, og de ser historien ut i t~rre tall. Hvis 
glade musikanter ville gjerne tak- vi for enkelthetens skyld lar alle 
ke Norge som hadde gjort så me- gjestene være barn og setter tal

/' get for dem. Dermed samlet de let til 50 kommer vi fram til fØlg
inn epler og gjorde tre tonn klar ende utgifter: .e ? befri verden for den sovjet-asiat- mot quislinger, fascister og <<llaz-
til å sendes til Norge landsmenn hJe elpes lørst iske'trussel og spart oss for trus- ister» de store folkeoavegelser 

Men så skulle ePle~e overrek- Reise tur-retur København: i • selen om en katastrofe som langt som i 20 ... årene reisLt> ~eg mot 
50 billetter til ca. 100 kr. pr. OIl å tlf S . t As· ? kes, og med en kjærlig tanke til Vl e overg den 2nen verdens- russe en ra oVJe - la. 

stk. 5,000'-0 Reise tur-retur Vin- l . Il l t k ig ø l d ·kt t'l de glade dager i Norge, får en el- Vi eser stadig oppfordring- mme e e emen er som neppe r s redsler? Tenk om en ver an anSI l 
ler annen leder i Horsnes, eller stra 20 kr. pr. stk. 1,000.-. La å k ff l T h t blir noe aktivum for 08S? Uansett hva «anti-nazister» ansikt med denne trussel som nå 

oss slØyfe reisepenger til Moss og er om s a e el 19 e er og 
Danmarks turistsjef i Norge eller b kj ft· l f k Jeg bll·r selvfØlaø!l·g stemp- over hele verden mener om Adolf igjen er blitt åpenbar for hele 

heller konsentrere oss om dag- es eIge se or ungars e "t~ Mfhild Hovdan ~ neppe noen Hitler og det nasjonal-sosialist- verden, turde stå frem og si at 
av de små guttene _ den fabel- penger. Vi bahøver ikke' sette flyktninger her i landet. Det let som hard og'kynisk når iske Tyskland, så kunne det umu- de gode nordmenn burde slutte 
aktige ideen at de skal reise til disse til mer enn 7 kr. pr. døgn antydes i fØrste omgang tre- jeg hevder meninger som lig blitt noe verre enn det som er \ med å slikke sine sår og gå tig
Norge hele hurven _ over 50 i pr. Horsensmusikant - jeg tror sifrede tall, og man vil ikke dette. Men jeg forbeholder idag. Man må ikke glemme at gergang hos tyskerne 1)or å få 

det koster en smule mer på Fe- T kl dEl ~.'" t t· . k t t f . tallet - og overrekke eplene. for. Da får vi ca. 50 kr. pr. uke hØre tale om hverken retur- meg rett til å være såpass fri ys an er uropas eqeuue ers a mng l on an er or sm 
Og her 'mener jeg komedien . _ ng J·eg kan gJ·erne Sl· n.øy- kulturs tat,. mens USSR represen- patriotiske innsats og kanskje til 

tt l t tI 2 5"0 VIsum, eller noen forhånds- >' komnler inn. pr. gu og sam e u egg ,v .-. tereret asiatisk barbari hvis ma- og med fortelle at Norge kom 
Gaveeplene fra Horsens har granskning av flyktningene. tral ~ i min tanke~ang: I ke Europa ikke har sett siden bedre ut av den annen verdens-

dermed kostet 8,500.- kroner, og Hjelpsomhet er vel og bra, Er Ikke alle flyktmngspro- Djengis Khan. krig enn fortjent? I et hvert faU 
det gir en solid kHoiPris. Og her- og vi fØler alle med det un- blemene, - leirene, mishand- For å få tingene i et riktigere bedre en..1'J. noe annet tysk-:okkup

Slik skal det være! med kommer min surhet inn: Var garske folk. Men bØr vi ikke lingen av annerledes tenk- perspektiv kan vi også tenke litt pert land, kansl{je unntatt Dan
det virkeleg nØdvendig med dette allikevel tenke litt på vårt ende i alle land _ er ikke tilbake på de tyske soldaters ek- mark. 

De to bØndene hadde vært ven- anstaltmakeriet i forbindelse med semplariske oppførsel i Norge, og de prafundis. 
ner helt fra barndommen. Men eplene fra Horsens som dog skul- eget? BØr vi ikke tross alt alt dette en direkte fØlge av de rØde «befrielsestropper» som *) President Hoover er far til 
selv om de begge var like flinke le være en takk for guttenes opp- huske at en rekke av våre eg- de 3-4 stores politikk runder etter seiren invaderte Europa, bl. Herbert Hoover jr. som fungerte 
og arbeidssomme, gikk det helt hold her i fjor sommer? ne landsmenn i hØY grad og etter siste verdenskrig? - annet Ungarn, og barbarer er som utenriksminister under mr. 
forskjellig f'Or dem. Den ene Danmarksvenn (tross alt) mangler boliger, til en viss Burde ikke FN kunne for- olitt sittende der foreløbig i 12 Dulles' sykdom. 

hadde lykken med seg i alt og i Verdens Gang, 4. jan. grad ogSå . arbeide (særlig de midle og bygge ·ut den hjelp 
tjente bra med penger, mens den 

«litt eldre») og i hØY grad I 

LØrdag 12. januar 1957 

Tannlege Num •• 

Hansteenset. 2 

Telef. 444333 

UR 
Je~ fØrer alle de kjente 

sveitsermerker som Om .... , 

Longines, Cerlina, Cyma, 

Tissot, Revue, Antima o, 
AIlsport. 

Utvalg sendes portofl'itt 

R. Gjessing 
URMAB:IIB 

DR.AMMEN 

'Telefon 2501. 

MARTIN KJELDAJI 

Hansteenset. 2 
Tlf. 447554 

Annelise Parow 

TANNINNSETNING 

Trondhel'm 

Qtsle Johnaonsgt.. 5 ~ V. Laå

moen kirke - VoldsmiBde 

Oslo Stigefabrikk 
Brand-, maler- og 
skyvestiger oljet, ml 
kadimerte besl,ag 

Inneh. A Jf T. tun d e 
Mosseveien 8 

Tlf. 68 88 17, priv. 670'1 79 

A~rkitekt 

HUSTAD 
Bærumsv. 5, 0. ml .. 

TeiefoB 55612' 

o slo 
andre' 'på grUIlJll, a,v sYkdom, uhell 
og en litt for rundhåndet inn
stilling, til slutt satt med en be-o 
tydelig gjeld. En vinter for et 
par år siden dØde den sistnevnte. 

Noen dager etter begravelsen 
kom den avdØdes venn over til 

Tvangsauksjoner over 
gårdSbruk i lødingen 

skoler, sykehus m.m.? Kort 
sagt: FØrst legge forholdene 

som trenges i denIle forbind
else? Burde ikke' fØrst og 

fremst land som kan brødfØ 

slik til rette for våre egne at seg selv og som harledig plass 

de slutter å sysle med emi- og arbeid, ta imot flyktning

grasjonstanker, fØr vi stiller ene? Jeg mener det er altfor 

Det hadde vært en hard valgkamp, men partiets kan

didat hadde greidd å hale seieren i land, og nå skulle han 
I Spis • 

I OBL 
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• •• ~~ •• ~ •• _ •• ~ ••••.•• ~~ •. _. _____ .. -- garsKe IOlK. Men bør Vi iKke nngen av annerleC1es tenk- }I"l"Vt'l'o..H ,,"<Ul Vl U!;1:i" ."UKt: HL" }I"n lItllU, KWUSKJt: UlUl\.a"L~ van-
det virkeleg nØdvendig med dette allikevel tenke litt på vårt ende i alle land _ er ikke tilbake på de tyske soldaters ek- mark. 
anstaltmakeriet i forbindelse med semplariske oppfØrsel i Norge, og de profundis. 
eplene fra Horsens som dog skul- eget? BØr vi ikke tross alt alt dette en direkte fØlge av de rØde «befrielsestropper» som *) President Hoover er far til 

HUSTAD De to bØndene hadde vært ven
ner helt fra barndommen. Men 
selv om de begge var like flinke 
og arbeidssomme, gikk det helt 
forskjellig for dem. Den ene 
hadde lYkken med seg i alt og 
tjente bra med penger, mens den 
andre på grunn av sykdom, uhell 
og en litt for rundhåndet inn
stilling, til slutt satt med en be
tydelig gjeld. En vinter for et 
par år siden dØde den sistnevnte. 

le være en takk for guttenes opp- huske at en rekke av våre eg- de 3-4 stores politikk runder etter seiren invaderte Europa, bl. Herbert Hoover jr. som fungerte 
hold her i fjor sommer? ne landsmenn i hØY grad og etter siste verdenskrig? _ annet Ung,am, og barbarer er som utenriksminister under mr. BæruDlsv. 5, 0. Ull .. 

Danmarksvenn (tross alt) mangler boliger, til en viss Burde ikke FN lXunne for- olitt sittende der forelØbig i 12 Dulles' sykdom. Telefon 55 612~ 
i Verdens Gang, 4. jan. grad også' arbeide (særlig de midle og bygge ,u~! den hjelp 

Noen dager etter begravelsen 
kom den avdØdes venn over til 
enken og fant henne sittende 
bØyd over gårdsregnskapene. 

Tvangsauksjoner over 
gårdsbruk i Lødingen 

Nyttårsaften ble det holdt fem 
tv,angsauksjoner over middelstore 
gårdsbruk i LØdingen. 

Auksjonsgrunnlaget var skyldig 
kommuneskatt, og i alt skulle 12 

ditt eldre») og i hØY grad som trenges i denne forbind
skoier, sykehus m.m.? Kort else? Burde ikke fØrst og 
sagt: FØrst legge forholdene fremst land som kan brødfØ 
slik til rette for våre egne at seg selv og som har ledig plass 
de slutter å sysle med emi- og arbeid, ta imot flyktning
grasjonstanker, fØr vi stiller ene? Jeg mener det er altfor 
moderne leiligheter til dispo- mye krigspsykose og sugges
sisjon for Ungarnhjelp, Ko- sivt fØleri i dagens skrik, om 
rea-hjelp, jøde-hjelp og In- at vesle Norge ukritisk skal 
diahjelp. ta imot 1000 flyktninger eller 

«Værsågod og sett deg», sa en
ken, «så skal jeg koke en kopp 
kaffe til oss». Og ute fra kjØkke
net fortsatte hun: «Jeg vil gjerne 
at du skal ta noe til minne blant 

eidommer vært under hammeren, En annen ting i samme for- mer. La oss fØrst bygge hj em 
men 7 skatteskyldereklarte å bindelse: 18[{al man se helt og utkomme for våre egne 

Jalwbs etterlatte saker». innfri sine forpliktelser overfor 
«Du kan ta akkurat det du vil kommunen i siste liten. De som 

ha». _ nå måtte gå fra eiedommene sine 
Da hun et Øyeblikk etter kom var skyldig skatt for flere år, 

inn i stuen igjen, så hun sin melder Nordlandsposten. 

bort fra den nærliggende mu- landsmenn i rolige som urol

lighet at det blant flYktning-, ige tider. 
ene er mer eller mindre kri- B. J. Kollemo. 

Det hadde vært en hard valgkamp, men partiets kan

didat hadde greidd d hale seieren i land, og nd skulle han 

feires. Et stykke ut i middagen reiste paTtiformannen seg 

for d holde en tale. «Mine damer og herrer», begynte han, 

«1 China er det en god, gammel skikk at foreldrene kys-

ser sitt nyfødte barn pd den del av kroppen som de hdp-

er den lille en gang vil gj~re seg berømt ved. Hvis de 

hdper at deres barn vil bli en filosof, kysser de det på 

pannen. Hvis de hdper det md bli en stor taler, kysser 

de det pd munnen. Hvis de hdper det md bli sanger, kys

ser ,de det pd strupen. Jeg kan jo ikke vite pd hvilken del 

av kroppen vdr kjære nye, stortingsmanns foreldre kysset 

ham som liten - men så meget vet jeg, at han er som 

talte regninger i lommen. Verdens redn.ing er ingen 
«Du sa selv at jeg kunne ta ak

kurat det jeg ville ha», sa han håplØs oppgave, men den vil 

mann svenn putte en bunke ube- Vi V i I også ha pe n 5 jon!. "-~ska_pt_t_il _4 s_itt..,..,e ... på_ti .... ng_et»_! ~ ........ ______ ~ 

FELLESREISER I 1957 stille. «Og jeg vil gjerne få lov aldri bli fullbrakt av dem Ærede herr redaktør! 
til å ta deg på. ordet. Dessuten t k Dere skreiv noe om atte når kjerra før vi gyver på med krav 

ska itte før få en ta dem bak i 

som tillater at den an en 
er jeg sikker på at Jakob ville fanten var mett, bleien stor i om statspangsjon for drosje-
være enig med meg i at du ikke I dukker opp at oppgaven vir- kjeften. Og nå er jeg mett, etter kusker, ledsaga a' hissige tråkk 

Vi ønsker å gj enoppfriske kontakten med tidligere 
innskrevne medlemmer og med nye som akter å slutte seg 

til. - , har noe bruk for disse papirlap- kelig er håplØs. jula, hr. redaktør, mett som en på gasspeddalen og hvin i hjula 
pene her». I R l stortingsmann me forhØya lØnn rundt hjørne. 

Så reiste han seg fort eg gikk. Bertram us se . S~ulle itte denslags parlamen-og livsvarig pangsjon a' kjempe-
I lØpet av 1957 håper vi å kunne ordne med fØlgende 

fellesreiser: 

Prost A. E. Hedem 

STATSMAKTENES REVOLUSJONÆRE 
FORHOLD TIL GRUNNLOVEN 

1ste 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 15028. 

FORBUNDET 
Postboks 3214, O s l o 

Den norska 
rattsuppgørelsen 

Som er vår oppreisning, og som alle våre feller 
bØr anskaffe seg. - Hovedutredningen pris kr. 
30,- + porto kr. 0,60. - Utdraget (på norsk~' 

pris kr. 2,-. Send oss navnelister. 

format under Vår hånd Og Rigets tarisk opptreden væra effektiv 
segl. nok, får vi bruke samma taktik- 1. Reise til Lillehammer og Fåberg med besØk hos Erling 

ken mot stortingsmenna som .BjØrnson og i De Sandvigske Samlinger m.m. Sannsyn-
Det er påstått ifra hØyeste hold Theodor bruker imot visse milli-

I atte en viss mann sørjer for sine. tæI1Personasjer som han har i ligvis 3 dager. 

I Men nevnte personlighet blir :io velbehagelig erindring fra denti 2. Utfart til Trysil - Skogbygd nr. 1 i Norge. Eleverum 
reine dettaljisten imot de 150 han var på mon i 48 daer. inngår i programmet. Pl:3.nlagt til 3 dager. 
I som sørja for seg sjØl her like - Er Dere irnlfanterist? spØrn 3. BesØk i Lier, - Norges vakreste bygd. 2 dager. OVer-
fØrt jul. Snakk om å høste jule- Theodor såsnart det dukker opp natting i Drammen. 
tree, hr. redaktør! en uniformsperson ve dØrhand- 4 Varmlandsferd til Sunne, Rotneros vidunderpark, SeI-

S lvføl l· h d t l't t take. Hvis dem bekrefter nevnte . e ge 19 arem e s l som. ma Lager1i:ifs Mårbacka, samt Karlstad. 4 dager (en 
Ingen veit det bere enn Deres mistanke og spØr å det har me 
medarbeider, som skysser em i 
drosja båtte herfra og derfra og 
tel ymse desstingasjoner på for

skjelligste tier a døgne. Dem er 
IOOk båtte trøtte og slitne dann 
og vann, det er sikkert ,nok, og 
vi ska itte forlange atte dem 
støtt og stadig ska møte opp i 
salen og vottere rekti tel eihver 

'drosjekjØring å gjøra, kommer 
svare kontant: 

- Da kan du gå, siern Theo
dor. - Så nå veit stortingsmen
na å dem står (eller går) henne 
dersom det landsviktige pang
sjonsspØrsmåle ikke lØSes promte. 

ÆrbØdigst 
OLA STYGGPAJORD. 

ti. Det v.ar sant det han. sa, Theo- rp.S. Vi er villige tel å ta med 
dor i første, _ jøssenam sa'n når reddaktøra i aksjon vår! 
en enkelt mann ska væra båtte 
fylkesmann Og stortingsmann og Ethvert portrett som er 
statsråd og opparbe båtte lØnn og malt med følelse, er et bilde 
pangsjon i alt det derre, attpåtell av kunstneren _ ikke model
skattefritt, jeg blir utsliten bare 
å tenke på det, jeg, sa Theodor. len. 

I den forbindels vedtok Theo-

I dor og jeg tostemmig over den 

Oscar Wilde. 

* 
Bli ikke ergerlig over kri-

tikk - lær av den. 

natt i Sunne og en natt i Karlstad). 
5. Fellestur til Hamburg. 10 dager. 

Det forutsettes at samtlige turer får Oslo som ut
gangspunkt, og at vi samar-beider med et av byens auto 
riserte reisebyråer om hver enkelt tur. 

Nærmere opplysninger siden, rgj ennom kunngj Øring i 

Folk og Land. 
Forslag om andre aktuelle turer mottas med takk. 

NOlRSK LINNNEA REISELAG 

Postboks 3214 Kierschowsgt. 5 
OSLO 

Stillingen som Forbundssekretær 

lyses ledig. 

søknadsfrist 15. januar 1957. 

FORBUNDET, Kierschowsgt. 5, Oslo. 
Benytt postgird 150 28, O slo. I 

siste skvetten ut'iL Dagros Blenr å 
reise krav om likestilling ved 1_-------------------...... ---...:. første hØve, som det hetter. Vi 

Dale Carnegie. 

o slo 

Spis OBL • 
I 

spisesalong i 

NlELS JUELSGT. 31, 

Hjemmelaget god mat. 

tlf. 4414 98. 

JUSTUS VERICULTOR: 

Den norske 
ka pitu)asj o Il 

10/6-40 

og 

Kri gt ør ingsproblemef 
~"&"".S~" .. t,. 

1940/45 

A. Lange: «Boken vil hevde 

I sin pass i bokhyllen til en
hver tid». 

Fåes i Kierschoesgt. 5/1, ~ 
i Teatergt. 6 (Johannesen). 
Pris kr. 3,-. 

UNGKAR OG GARDBRUKER 

.Er det noen ensom ,front
kjemperenke eller søster, som 
er straffet for sin barmhjer
tighetstj eneste - som vil 
skrive til meg. 

Bill. mrk. «Ungkar og 
gårdbruker». 

Hybel 
i Oslo 

ønskes 

for tidl. NS, 33 år, stille og 
rolig kar, som skal flytte fra 
Trondheim. 

Bill. mrk. «Snarest» til 
«Folk og Land»s eksp. 

I BERGEN: 

fåes avisen hos: 

Carl Lund-Olsen, 
Domkirkegt. 6 A l. Bergen 
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FOLKOGLAND 
Kan en ansvarli;: • 

regnes å være krig. Etter rettens I 
oppfatning tar krigstiden til fra', 

• det øyeblikk da det f&ktisk åpnes 
kamphandlinger». Konsekvensen 
av dette burde vel da bli at 
krigstilstand ikke menes å fore-

NYTTARSTANKER 
lagstifting tilbakaverkande 

kraft.» 

.... Dette er altså en offisiell, 

svensk uttalelse! 
Forts. fra side 1 

HVA SOM F AKTISKFORE- I ere kunne anta at kapitulasjons-
GIKK I NORGE I 1949 avtalen omfatter noe mer. Og den 

er nå helt klart. Etter en serie 
lokale kapitulasjonsavtaler det 
sydlige Norge besluttet genen"l 
Fleischer som leder av 6. divisjon 
den 6. juni av divisjonen i lØpet 
av 8.-10. juni ~kulle gå tilbake 
og på nærmere oppgitte steder 
samle og lagre alle våpen. Befal 
og soldater skulle deretter dimit
teres. (Fleischer: Etterlatte pa-
pirer, side 63), 

'l foredrag i statsråd 7. juni 
erklærte Nygårdsvold bl. a. at 
«det vil være håple·st for Norge å 
fortsette krigen». (Nygårdsvold, 
Beretning, side 19). I samme fo·

re drag konkluderte N. med en 
henstilling til Konge, kronprins, 
regjering og stortingspresident om 
å flykte til et alliert land for der
fra å opprettholde den lovlige re
gjeringsmakt for Norge». Som 
begrunnelse anfører han fØrst og 

fremst at det da vil være van-
skelig for fienden å kunne etab

eneste logiske forklaring på at 
alle norske krigsfanger Øyeblikke
lig ble løslatt (ikke bare de fra 
6. divisjon) synes å være den at 
alle norske stridsstyrker skulle 
unnlate å gripe til våpen igjen 
mot Tyskland eller noen av dets 
allierte sålenge krigen varte. 

At avtalen er noe mer enn 

en ren militær kapitulasjons

avtale for et enkelt frontav

snitt, fremgår også uten vid

ere av det faktum at den inn-
gåes a v general Ruge som 

Øverstbefalende etter spesi

ellt oppdrag av Konge og re

gjering. Derved er overens

komsten en sta t' sak t, ikke 

et lokalt militært anliggende. 
Riktignok har de norske for

handlere etter freden erklært 

a t avtalen ikke var noen 

lere en lovlig regjering i Norge. fredsslutning. Men selv gene
Om fortsettelse av krigshandling- raI Ruge har som vitne er
ene nevner han i.ntet. klært «a t andre mennesker 

l den proklamasjon Kongen som U<:k.e kj ente forhistorien 
utstedte før flukten til England, kunne komme til en annen 
heter det imidlertid uttljykkelig oppfatning både av uttrykke
at det er kampen innenlands 

nei avtalen og i proklamaForsvarets overkommando har 
rådet Kionge 'Og regjering til å sj onen (Stortingsforhandlin
oppgi. Kampen for å gjenvinne gene 21/1 1952 nr. 11 side 82). 
Norges selvstendighet vil halde Blandt disse «andre mennes
fram utenom landets grenser. At ker» var bl. a. stortingets fol
dette skal skje ved Dåpenhand- advokat 

kerettskonsulen t, Zinger sies ikke. 
Holthe som i presse og radio 

General Ruge ble av I:::onge og t 
erklærte at «krigen opphØrue regjering bemyndiget og beordret 

til å avslutte kapitulasjonsfor- 9. juni, da våpnene i Norge 
handlingene med tyskerne. Alle- ble nedlagt. Om nordmenn i 
rede 8. juni hadde Konge og re- utlandet velger å gå i krig 
gjering forlatt landet, og først for Storbritannia er det en 

den 10. juni ble ,avtalen sluttet frivillig sak, Norge som stat 

Avtalen finnes inntatt i Under- bindes ikke». (Smedal: Pat-
sø'kelsesklommisjonens innstil~:ng riotisme og landssvik, 

av 1945 bilag 1, side 108 flg. Det 199. Justus Vericulator: 
er i dens pkt. 9 uttrykkelig sagt 

at den tyske tekst er avgjØrende 

side 
Den 

norske Kapitulasjon, side 27. 

når det gjelder å fortolke over- være gitt av regjeringsadvo-
En lignende utalelse skal 

enskomsten. På denne b::Lkgrunn L_L T ___ '_L- __ T_' ______ ._ , ____ _ 

svensk område. Men etter av
talen av 10. juni endret den sven
ske regjering dette standpunkt 
fordi «krigen i Norge i realiteten 
er opphørt». (UD. redgjørelse s. 
41-.12 jfr. Hansson: Svensk håll
ning och Handling, side 96 flg.) 
Hjemsendelsen av de norske in
ternerte i Sverige på denne basis 
protesterte Londonregjeringen ik
ke mot .. Heller ikke protesterte 
denne regjering da Sovjet er
klærte at Norge ikke lenger var 
suveren stat og at dets sende
mann i Sovjet derfor ikke lenger 
hadde noen representasjonsrett. 

Selv om man går med på 
den konstruksj.on at det fol
kerettslig formeVlt bestod 
krigstilstand mellom Norge 
.og Tyskland etter 10. juni 
194,0, syn.es det ikke tvilsomt 
at avtalen iallfaU slår fast 
at enhver form for krigfør
ing på nor s k territorium 
skulle være utelukket så len
ge krigen varte. 

l tilslutning til dette bØ,r man 
være oppmerksom på rettens 

standpunkt i QlUislingsaken. 
(Rettst. 1945 side 112), hvor det 
uttales at rekkevidden a,v den mi
litære straffelovs uttrykk «i 
krigstid» ikke er «bestemt ved 
folkerettens regler om hva der 

ligge når krigshandlinger ikke er 
påbegynt eller når de etter over
enskomst opphØrer. Og hvis det
te er den militære straffe10vs 
fortolkning av begrepet «krig» 
finnes det neppe noen holdbar 
grunn for å fortolke begrepet an
deriedes i forbindelse med den 
borgerlige straffelov. Jfr. her 
skrivelse fra Justisdepartementet 
av 18. januar 1946 til general
advokaten, hvori hevdes at ut
trykkene «krigstid» og <<fredstid» 
i den militære straffelov må f,or
ståes slik at ft'edstid inntrer i og 
med at krigsmakten settes på 

fredsfot. Det kan neppe være 
holdbart å fortolke den borger
lige straffelov og dens§ 86 på 
noen avvikende måte. 

Når man da har for øye 

at Administrasjonsrådet -

som var godkjent av Lon

donregjeringen., den 5. 
august 1950 uttrykkelig 

og offisielIt o p p I øst e 

den norske hær fra 30· 
sept em ber 1940, synes det 

Min sjel, søk styrke fra de svuudne år 

som lik en lang alle for minnet står! 

I din erindrings rad av tause trær 

som var det nu, er fortiden deg nær. 

Hvert skritt er merket av, hvert år er kjent 

- og ennu ikke er din van.dring endt. 

Alleen fremover er skjult i dunst. 

Du skuer den ved fantasiens kunst. 

Se! For ditt åndeØye stiger frem 

en vid alle, en vei som fører hjem. 

Det suser i de hØye lindetrær. 

Du skimter toppene i stjerners skjær. 

Min sjel! SØk styrke fra :din fremtids år 

som i et dunkelt slør for øyet står. 

Din f,ortid og din frem tid bor idig 

som dine fottrin på den samme vei! 

KAI NORMANN. 

silregjeringens «landssvikanord· I nevnt ovenfor, årgang 1947 

ninger» var så betryggende som 108. 

* 

Det kunne være mange andre 

ting å kommentere - således det 

rent juridiske spørsmål om den 

såkalte «bistand til fienden» etter 
§ 86 ikke må være rettstridig fØr 

den kan straffes, dvs. at både ob-
jektive og subjektive straffbar-
hetsbetingelser f.oreligge. Det-
te spØrsmål synes imidlertid å ha 

vært drØftet meget inngående i 
de tidligere avsag1;e dommer, uten 

at noe spesielt nwtt materiale nå 

er kommet til. Dermed er ikke 
sagt at folkeop[nionen _. og dom

stolene - i dag uten videre er sa 

helt enig i 1945-dommenes krav 

til hva den almindelige mann 

Norge (deriblandt f. eks. Holthe, 
s'Om foran er nevnt) «hadde 
eller burde ha forståtb, nemlig 

at vi fortsatt var i krig med Tysk

land, men at det var fullt lovlig 

man i folkerettens og menneske-

nr. av 0;;10 kommune it skrive ut ar

beidere til å utvide F'ornebu fly-
E'ndell'g kan nevnes en dom 

fullstendig urimelig å rettighetens navn har lov å kre
hevde at man heller ikke 

. . plass den 15. april 1940 - samt il. 
inntatt i samme publikasjon år-

gang 1919-22- side 189 flg. hvor 
sørge for at tidligere krigsfanger 

fikk fortrinsrett til slike arbei-
fra dette tidspunkt over

gikk til (~fredstid» i straf

fe�ovens forstand. 

ve. 

Er eksil- regjeringens provisoriske 

l den fort'indelse må nevnes at 

Castren (The present law of war 

and neutrality, side 215) uttaler 

bl. a. «It is not certain whether 

the radiJolbroadcast is suficient, 

particulary as the occupant may 

jam all enemy broadcasts.» Det 

en belgisk domstol har slått fast e.er for tyskerne (denne henven

at lover som utferdiges aven ek- delse ble støttet bl a. av Admini

silregjering i den hensikt il. ba- strasjonsrådet og Landsorganisa
kjempe Okkupanten Og' skade hans sjonen) _ mens det var lands

makt, ikke gjelder i militært ok-I forræderi å melde seg inn i NS. 
kuperte 'Områder. eller gjennom medlemskap i f. 

eks. «Sol i Arbeid» å arbeide for 
bedre hygieniske forhold på ty-

anordninger lovlige etter Det samme har hollandsk rett 
slått fast i en avgjørelse a~r 1917: 

fol keretten ? var jo nettopp hva okkupanten Eksilregjering kan ikke utferdige ske arbeidsplasser. (Hvor det alt

gjorde i Norge! Og på side 216 lover for okkupert område når 'Ok- så ikke var straffbart å utføre 
legger Castren tl·l·. «A.s an occu- kupantens forordninger gjør dem 

. h t t I som Norge har ratifisert. Artikle-Det har vært emg e om a 
den tyske okkupasjon av N0fge ne 5 'Og 6 i denne konvensjon tar 
må bedømmes etter Haagkonven- sikte på å, gar.antere at en ankla
sjonens 'Og landkrigsreglementets get skal ha fullt kjennskap til 

Pant has positive rights into oc- virkningslØse. 
selve flyplass- eller bunkers bygge-

bestemmelser. Haagkonvensjvnen 
er senere - nemlig i 1949 - blitt 
komplettert med den såkalte 
Genferkonvensj'On om beskyttelse 
av sivilpersoner og forholdene 
forØvrig i okkupert område. 

Når det gjelder retten til å ut
ferdige lover i det okkuperte 'Om
råde er det ikke omstridt at ok-

cupied territor,y, and not merely 

defacto authority, the occupying 

state is entitled to prevent the innholdet av de bestemmelser han 
application, not only of laws enecanklages fo å ha brutt. 
ted by the territorial state but 

Det synes uunngåelig å innrØm- also of other meaSUl'es taken by 

me at det samme krav også må it if these measures are aimed at 
rettes til det okkuperte lands re- restrieting those rights to which 

gjering når det gjelder str,affebud the occupant is entitled accord-
den utsteder i eksil. ing to international law». 

Vi må vel ha lov å regne 
arbeidet!) 

med at de in.ternasjonale En nærmere behandling av dis-

domsavgjØrelser som her er se ting får manimidlel'tid heller 

gjengitt, har vært ukjent komme tilbake til. Hensikten 

for Høyesterett når den med nærværende utredning, som 

Haalandsaken har slått pre- sikkert er blitt mer enn lang nok 
judisielIt fast at en kunn

gjøring i engelsk radio og 

illegale norske aviser er til
strekkelig til å gi eksilre-

som den er - val' Jo i første rek

ke å gjøre leserne -, og forhåp

entligvis domstolene - kjent med 
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regjering bemyndiget og beordret erklærte at «krigen opphørte 
til å avslutte kapitulac,!cnsfor- 9. juni, da våpnene i Norge 
handlingene med tyskerne. Alle- ble nedlagt. Om nordmenn i 

gJorae 1 Norge! Og pa side 216 lover for okkupert område når ok- så ikke var straffbart a 
legger Castren til: «As an occu- kupantens forordninger gjør dem 

utfØre 

rede 8. juni hadde Konge og re
gjering forlatt landet, og først 

den 10. juni ble avtalen sluttet 

Avtalen finnes inntatt i Under-
sØkelsesk;ommisjonelns innstill;ng 

utlandet velger å gå i krig 

for Storbritannia er det en 

frivillig sak, Norge som stat 

bindes ikke». (Smedal: Pat-

pant has positive rights into oc-

cupied territo~y, and not mere ly 
defacto authority, the occupying 

Det har vært enighet om at I som Norge har ratifisert. Artikle
de? tyske okkupasjon av No;:ge ne 5 og 6 i denne konvensjon tar 
rna bedømmes etter Haagkonven- sikte på å garantere at en ankla
sjonens og landkrigsreglementets get skal ha fullt kjennskap til 
bestemmelser. HaagkonvensJonen state is entitled to prevent 

innholdet av de bestemmelser han 
the 

er senere - nemlig i 1949 - blitt 
komplettert med den såkalte anklages fo å' ha brutt. 

application, not only of laws enec

ted by the territorial state but 
riotisme og landssvik, side Genferkonvensjon om beskyttelse 

av 1945 bilag 1, side 108 flg. Det 199. Justus Vericulator: Den av Sivilpersoner og forholdene 
Det synes uunngåelig å innrøm- also of ,other measures taken by 

Vl·rknl·ngsløse. selve flyplass- eller bunkers bygge-

Vi må vel ha lov å regne 
arbeidet!) 

med at de in.ternasjonale En nærmere behandling av dis-

domsavgjØrelser som her er se ting får man imidlertid heller 

gjengitt, har vært ukjent komme tilbake til. Hensikten 
for Høyesterett når den med nærværende utredning, som 
Haalandsaken har slått pre-

er i dens pkt. 9 uttrykkelig sagt norske Kapitulasjon, side 27. 
at den tyske tekst er avgjØrende 

forøvrig i okkupert område. me at det samme krav også må it if these measures are aimed at 
Når det gjelder retten til å ut- rettes til det okkuperte lands re- restricting those rights to which 

sikkert er blitt mer enn lang nok 
judisiellt fast at en kunn-

som den er - var Jo i fØrste rekgjøring i engelsk radio og 
En lignende utalelse skal .. o d t . Id t aff b d 

når det gjelder å f'ortolke over- ferdige lover i det okkuperte om- gJermg nar e gJe er s 1', e u the occupant is entitled accord-
være gitt av regjeringsadvo- råde er det ikke omstridt at ok- den utsteder i eksil. 

enskomsten. På denne b:otkgrunn 

skulle det ikke kunne prosederes 

om betydningen av avtalens pkt. 

1: ~ 

«Die gesamten norwegis-

chen Streitkrafte legen die 

Waften nieder und werden 

sie wiihrend der Dauer des 

gegenwartigen Krieges nicht 

weider gegen das deutsche 

Reich oder dessen Verbi\ndct n 

eingreifen». 

Det har vært hevdet at «d:c 

gesamten Streitkriifte» bare gjel-

SpØrsmålet blir da ganske en-
kat Kristen Johansen i en er- kupanten har rett til å utferdige 
klæring av 14. puni 1940). lover som trygger hans krigfør

ing og troppenes sikkerhet, og keIt, om den norske eksilregjer-

ing to international law». 

( 
Grekenlands hØyesterett har 

Som et l~lart og utve- dertil rett til å utferdige provi- ings provisorisrke anordninger un- fastslått (Annual Digest and Re
tydig punktum for det soriske lover for å trygge det of- der Ikrigen har vært betryggende ports og Public International Law 
hele kom imidlertid Ad- fentlige liv og den almindelige offentliggjort i det okkuperte Cases 1943~1945 side 147) at 10-

fred og orden. (Landkrigsregle-
ministrasJ'onsrådets be- Norge. Om dette har HØyesterett mentet art. 43, (jfr. Genrferkon-

5 t 19·0 uttalt (Rettst. 1945 side 13) at slutning av . augus T vesjonens art. 64, som bekrefter 

ver gitt av den greske eksilregje

ring ikke gjelder, og ikke kan en-

om at den norske for- og understreker dette). «den bestemmelse det her gjelder dre tidligere og regulært offent-

svarsmakt i sin helhet 

skulle opplØses fra 30. 
september 1940. (Under

søkelseskommisjonens 

bind Il, side 204 flg.). 

På den annen side er det uom- er for Øvrig kunngjort på den må- liggjorte lover fØr de er publiserl 

tvistet at også det okkuperte ten.og i den utstrekning som det, i Athens officielle aviser. De hol

lands egen regjering beholder sin hensett til forholdene, var mulig. landske domstoler har slått fast 
forfatntngsmessige rett til å ut- Den er meddelt i radio og illegale en lignende mening. Dommen er 
stede lover. Befolkningen i det 

aviser, likesom den er inntatt 
okkuperte .område blir således un-
derkastet to lovgivende institu Norsk Lovtidende som utkom i 

inntatt i samme publikasjon som 

illegale norske aviser er til- ke å gjøre leserne -, og forhåp-

strekkelig til å gi eksiIre- ehtligvis dom.stolene - kjent med 

gjeringens provisoriske an.- de nye momenter som er kom

ordninger lovs kraft. Det er met til siden de prejudiserende 

jo det samme som å påleg- dommer ble a;vsagt i 1945. 
ge befolkningen i et okku-

pert område å bryte forbu-

det mot å lytte på Lond,on 

radio, og forbudet mot å ut
gi og lese illegale aviser. 

Bryter man ikke sin folke-

Hva vi mangler 
Det er nØdvendig å bygge 107 

nye skoler og bygge om 101 gam-
rettslige lydighetsplikt mot le skolehus for at Nordland fyl-
okkupanten er. man hjem- kes behov for skolerom skal være 
fallen til de sværeste straf- dekket pr. fØrste juli 1960, går 

fer. 

der 6. divisjon, og ingen andre HVA VARE NABOLAND 
norske styrker. Dette synes å væ- MENTE,. 

sjoner, og resultatet ville fort bli London. Denne form for kunn
fullstendig kaos, hvis man ikke gjØring må etter rettens 'oppfat
sørget for å !livgrense disse to ning, alle forhold tatt i betrakt-

Strider landssvi klovgivn ingen 

Grunnlovens paragraf 971 

mot 

det fram av opplysninger som 
skoledirektøren i fylket har inn
hentet i forbindelse med planene 
om å gjø,re den l-årige fram
haldsskolen obligatorisk for hele 
landet. Videre må det bygges in
ternater med plass til 64 senger, 
skaffes soveplass til 7923 elever 

re en noe ønskeb:t~!nt oversettel

se av elet tyske 01':1 «gesamt». -

Dertil kommer at " divisjon på 
dette tidspunkt a:~ r ,de hadde 

nedlagt våpnene, nemlig den 9. 

juni kl. 24, så må man uten vid-

Mørkem~ 

Mens kamphandlingene varte, myndighetsområder slik at det 
nektet Sverige transitt av tyske ikke oppsto kollisjoner. 
iropper og materiell til Norge Det er innrømmet selv av 801-
(UD.s redegjØrelse side 34) og em (Landssvikanordningen side 
internerte såvel norske som tys- 11) at Kongen ikke kunne gi an
ke militære hvis de kom inn på ordninger som krysset okkUJ)a-

sjonsmaktens myndighet. 

Det avgjørende spØrsmål blir 

- her hvilken mulighet eksilregjer-

ning, ansees som tilstrekkelig.» 

At denne påstand mildest talt 

er uriktig når det gjelder den HØyesteretts grunnlag for it er- gen videre med mer effektive re- og privat innkvartering for 2.504 
elever. Etter dagens byggepriser 

prOVisoriske anordning av 15. klære «Landssvik anordningen» striksjoner overfor landssvikerne. vil de samlede utgifter til nye 

desember 1945, er imidlertid lovlig i forhold til grunnlovens for- At man har tatt si1{te på en ut- skoler og internater løpe opp i 
f orlengst på det rene. videlse av selve det :ltraffbare om- vel 97 787 000 kroner. Den fore-bud mot å gi lover tilbakevirken-

Beviset finner man direkte i 

rettstidende 1945, side 31: «Et-

råde, fremgår også tydelig nok av løbige oversikt over behovet for 
de kraft, var som kjent at alt hva nye skolerom er basert på orpp-

statsråd Hartmanns bok «Bak 
anordningen bela m d" t aff l gaver innhentet fra alle bykom-

ter hva det. er opplyst var for _ e sr., a - fl1onten» side 43: «.J eg fremholdt 
ingen har for å få publisert sine muner og 59 !liV landsdelens 63 

holdet ikke bare det at anordnin- lerede på forhånd var straffbart at det som fØrst og fremst måtte 
Forts. !-ra ,~it., 1 : den velsigna «vranglæraren» 

lover på betryggende måte. landkommuner. 
gen ikke er kunngjort på den etter straffelovens ~ 86, og at an- bestemmes var å fastsette en pas-

Om dette sier bl. a. Genferkon-som desse inst8.~,:.;~r og per-! Lliskop GleditSc~ .. 
sonar prØver å skapa med sin StØylen skreIv. «Eg held vensj:onen av 1949 i artikkel 65 at 

t 'l k . t t k t okkupantens egne straffeforskrif-
b k t t Id . k Id meg l rIS en ru og a e-

o s av ræ om og sm 'a s- k f 
kisme, og so fær dei elles ter ikke an tre i kraft Ør de er 

måten som er foreskrevet i 

norsk lov. Den ble overhodet 

ikke sØkt gjort bek1ent for al-

ordningen var en «amnestilov». sende straff for dem som var na

Med det materiale som nå fore- zister, uten at deres forhold gikk 

ligger, tør det være nokså klart at inn under forræderibestemmel 

-
FOLK OG LAND 

menheten, tvert om ble anord

ningen holdt hemmelig helt til 
ikke engang lovgiverne selv har 

sene.» 

At landssvikanordningen var en 
lege rasjonalisme i kristeleg granska og tenkja både høgt kunngjort for befOlkningen på 

liv og lære. Undrast på kva og lågt. SjØlvsagt vert det dens eget språk, og at de ikke kan 

Meistaren SjØlv ville seia? skrik, kva ein so gjer, men gis tilbakevirkende kraft. 

Kanskje «Far, forlat deim, når det er rett for Gud og En amerikansk rettsavgjørelse 

for dei veit ikkje kva dei samvitet, so fær folk seia det som fullt ut støtter dette, og som 

ment at pa:ssivt med~emskap i NS 
etter landets befrielse. Inntil amnestilov har tidligere vært 

ble) rammet av §'86 .. Således uttaler 
dette tidspunkt var således an- t hjemmefrontkomiteen i sine moti- kommen ert, så det er neppe 
ordningen ukjent for alle andre ver for anordningen av 15. desbr. grunn til her å gjenta disse argu-

enn noen få innviede.» 1944 at minstestraffen på 3 år i menter, bl. a. at «amnestiloven» 

gjer». 

* 

dei vil». 

Takk for signingsrik til-

stiller strenge krav til offentlig-
DOMSAVGJ0RE:LSE FRA 

gjØreisen, finnes i Hackwort: Di-
ANDRE LAND. 

gest of inlternational Law, VI, side 

§ 86 «vil gjøre bestemmelsen uan- skjerpet strafferammen til dØds

vendelig på flesteparten av de straff. 
Kjære biskop Sch~elderup! synstenesta mellom oss i 1956. handlinger det ville være Ønske- Ukjent for mange vil det 
Lat meg få helsa Deg med Takk for varmegradene midt 392 flg. Etter avsigelsen av det citerte lig å ramme» (Samling av div. 

eit ord av biskop StØylen. i all kuldegufs. Og så: Godt Hensikten med Genferkonven- prejudikat av 1945 er som man prov. anordninger, kgl. resolusjo

Det ståri eit brev eg har frå nytt år, kjære biSkop, med sjonens bestemmelse kan ikke ha vil se både Genferkonvensjonens ner m. v. 1945, Oslo, side 132 flg. 

den tid «dei» heldt på å dre- helsa og frimod til ny tenesta vært noen annen enn å hindre art. 65 og Europarådets konven- - jf. Ot.prop. nr. 92 1945-·46 si
pa han både med offentlege i den kyrkja som så sårt har okkupanten fra å krenke gamle, sjon om menneskerettighetene, de 72). 

<;kriverier og med anonyme bruk for mannen med det anerkjente rettsgrunnsetninger - art. 5 og 6 tiltrådt av Norge. Landsvikanordningens far, 80-

smussbrev, - fordi han fann store hjarta. som også nå er fastslått i Euro- SpØrsmålet blir i dag om man - lem sier også at dp.t har vist seg 
det kristeleg rett å samarbei- Vang prestegård, 27/12-56. parådets konvensjon om menne- dvs. domstolene - fremdeles vil nØdvendig å suppler;] straffelov, 

da og stå side om side med ØYSTEIN HOVDEN. skerettighetene av 4. novbr. 1950, hevde ,at offentliggjørelsen av ek- givningen og utbygge lovgivnin-

derimot kanskje være at 

Sveriges øversta tthåHarem

bete officiellt har anført at 

«uppgørelsen kommit at 

innebara åsidosiiUande av 

bland ann at en så grund

liiggande straffrattsligprin.

cip som den om førbudet 

mot at giva skarpt straff-
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