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Fru Ragnhild Wiesener er, 

når det gj elder kampen for 
sannhet 0'g rett den beste vi 

har i Norge. Hun er nr. 1 i : /;./., I.~]rl 
hj ertelag, i rettferdighetssans ••....• 
og likeledes når det gj elder 
rettferdighetskrav. Hun er 
alle n0'rske haltepinkers onde 
samvittighet i vår såkalte 
rettsstat, hun er ul0'vlighet
ens fiende nr. 1. Tenk 0'm jeg 
bare hadde vært 20 år yngre, 
var hennes utrop til 0'SS, for
an 80-årsdagen den 28. juni. 
Hun er takknemlig for at hun 
har fått leve, men kjemper 
nå med avta;gende krefter 

~,' med de enorme påkj enninger 
det har vært å gj ennomleve 
n0'rsk usselhet 0'g n0'rsk svik 
av kjempeformat. Ingen ville 
ha trodd - fØr den 2. ver
denskrig at vi n0'engang skul
le ha sunket så dypt - vi det 
n0'rsk f0'lk S0'm alltid gj orde 
krav på å være bedre og he
derligere enn noe annet folk 
på j0'rden. 

Vårt f0'lk mente liksom å 
være et slags sentrum når det 
gjaldt både kristendom 0'g 
ære. Dette mente vi også un
der den fØrste 
da vi fordrev tiden med san
selØse orgier i aksjesekulasjo
ner - mens de krigfØrende 
landes ungdom blØdde i hj el 
i milli0'nvis. Det angikk lik
som ikke 0'SS, bare vi kunne 
samle på innbilt profitt og 
jamre 0'ver at våre sjømenn 
i tusentall betalte med sitt 

liv.. Så k0'm den 2. verdens
krig. Ikke hØrte vi en bombe 
smelle fØr det ble temmelig 
mo\l1kt. i vårp. hip.rneki1':ter. Da 

vil W ikke hØre, ikke dele an-I vink hosham. Eller du fin"ner 
svar, heller more seg, og dØm- en kopi av Olav Brennhovds 
me andre. Med de største be- siste preken Allehelgens SØn
kymringer spØr fru Ragnhild dag i 1945 i NRK. Ordet ble 
Wiesener om hva framtiden ham siden fratatt. Vet du det 
vil bringe, undergang for vårt ikke? Han sprengte seg som 
land, eller hva? sekretær h0'S noe som heter 

Tross motgang og treghet 
hos et villedet folk er det li
kevel vidunderlig hva fru 
Ragnhild Wiesener har fått 
utrettet - 0'g hva hun har 

biskop Eivind Berggrav. Der
etter fornyet Brennhovd sitt 
liv med å begynne S0'm skole
far fDr ny-eur0'peisk ungdom 
og bygget sitt Nansenhaus i 

Fru Ragnbild Wieseners hovedpunkter 
DEN TAUSE UMORAL 

Fruen sier: ; Her kan jeg som bare er et menig med

lem av samf,*net offentlig referere opplysninger in

neholdende den alvorligste anklage mot de ansvarsha

vende i statens styre for bevisst å ha gått inn for et 

'ulovlig rettsoppgjør mot egne landsmenn, og det ser ut 

til at de må l~~et sitte på seg. 

Så forferden.de har rettsstaten og våre statsmyndig

heter stelt ser. 

DE MEDSKYLDIGE 

Store deler av vårt folk har latt seg føre bak lyset. 

ne går med lukkede øyne og avstengt hjerte. De har 

latt seg bruldJ til å skape en opphisset opinion ut fra 
" 

et grunnlovstridig rettsoppgjør. Deretter bruker staten 

dem som r et t s kil de! Derved har de gjort seg 

med sky l di g e i forbrytelsene mot NS-folkene. 

PR.JCJtsENS MANG LENnE ANSVAR 

Pressens f~3te plikt er å gi folk opplysning, men vår 

presse har på) den skammmeligste måte forsømt sin 

oppgave og tØtkt. Pressen villedet og fortiet. Dermed 

sviktet også den sitt ansvar. 

FOLK ER SA REDDE 

For hva? dIold bare meg utenfor!» sier de, og tror 

dermed å kunne redde både skinnet og æren. De tar 

helt feil. Hvorfor flykte fra sannheten? Det finnes på 

dette punkt bare en måte å unngå feil, nemlig ingen 

ting å gjøre. Men det er den mest utilgivelige feil. 
, 

til har hun tros alt ,kunnet I Men skal 'tro om legevitenska
holde kampen gående, kam- pen gjør oss en tjeneste med 
pen for alle soni, lider urett i å holde liv loss? Jeg er redd 
dette land - etter" det såkalte for at aUe gamle har det 
rettsoppgjør.,~ vondt når vi ikke strekker til 

- og ikke kan hindre de yng-

V·l d røfter atens re i å rØre skam over vårt 
folk. Jo lengre vi gamle le-

ogs~ 
må grøftes ut! 

Løssalg 65 øre 
t-~,~~~~~~~~~~ 

Når Grunnloven 
settes utenfor 

- Var ikke rettsstatens 
0'Pptreden i 1945 nærmest et 
sjokk? 

- Helt Dg h0'ldent, og jeg 
er takknemlig fordi mine øy
ne var åpne. At det n0'rske 
fDlk dengang lot seg fØre bak 
lyset var en katastrofe. Og 
jeg var ikke fØ,r, begynt med 
min nye oppgave fØr jeg had
de en samtale med en frem
stående n0'rsk lege (vi fikk 
navnet også, men venter med 
navnet til en senere' anled
ning) som sa: De må vite at 
enhver mann, f. eks. i vårt 
justisdepartement er fullt vi
tende om at rettsoppgjøret 
e r lovlØst, men de mente at 
det måtte til (!) 

- Opplevelt De flere slike 
avslØrende episoder? 

- Det manglet ikke på det. 
Jeg kan nevne fra et foredrag 
holdt 1 Nobelsalen hØsten 
1945, og det var Nic Stang 
SDm talte. Han sa virkelig 
dette: «Vi vet så inderlig vel 
at de provisoriske anordnin
ger er 1 strid med Grunnl0'~ 
ven, men det er vår hellige 
plikt å fØlge dem». Aldri fant 
nordmenn det riktig å bryte 
Grunnloven! FØrst etter fri
gjØringen fremst0' en rekke 
uærlige personer S0'm tok seg 
til rette på egen hånd, og 
som Våget å sette seg ut over 
Grunnloven. 

- Og slikt ble kalt frigjØ
ri11 0'1 

,Forsvareren hysj et på henne 
med de ord: «Han må gjøre 
det for å få dem dømt». Stør
ynkelighet må man reise 
langt fDr å finne maken. En 
postfunksjonæ,r, en hæders
mann i aU sin ferd., har f0'r
talt meg at man i retten 
glemte å spØrre ham 0'm han 
mente at krigen hadde ved-

------- FortA. side 4 

•••••••••••• 
Kan dikt 
er8tatte 

dåd? 
Oppadstrebende kvinner og 

menn i Norge har utvilsomt 
meget å takke kong Haakon 
VII for. Dog neppe for yt
ringsfrihet, «demokratiets 
seier», eller for lmmpromiss
lØS kamp mot rettsstridige 
overgrep, ti hvordan kunne 
Maj este ten få anledning til å 
befatte seg med slikt? 

Ei heller a:\'rer man i kon
gens person et historisk hel
temot, slik som kong Ola v 
TrygvasDn viste det i lØ'fting
en på Ormen Lange, Kong 
Christian IV ved masten på 
«Treenigheten», kong Carl 
XII på stormstigen ved F're
driksten, eller kong Fredrik 
Ill, som ville dØ i sin rede. 

Nei, kong Haakons eksempel 
må være noe helt nytt. Der
som de nevnte tilfeller kalles 
monumentale, må vårt siste 
kongelige forbilde nærmest 
kalles kurant. 
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da vi fordrev tiden med san
selØse orgier i aksjesekulasjo
ner - mens de krigfØ,rende 
landes ungdom blØdde i hjel 
i millionvis. Det angikk lik
som ikke oss, bare vi kunne 
samle på innbilt profitt og 
jamre over at våre sjømenn 
i tusentall betalte med sitt 
liv .. Så kom den 2. verdens
krig. Ikke hØrte vi en bombe 
smelle fØr det ble temmelig 
mØl'lkt i våre hjernekister. Da 
vårt land ble invadert av ty
ske tropper, var det som om 
ingen annen nasj on på j or
dens overflate led tilnærmel
sesvis så megen urettferdighet 
som Norge. ,Fru Ragnhild 
Wiesener våknet opp til en 
virkelighet som hun aldri 
hadde drØmt om. Hun var ik
ke NS, men hun fulgte tin
genes skj eve gang og brukte 
sin forstand. Hun så og vur
derte, ikke ved hjelp av infor
masjoner utenfra, men ved 
hjelp av sitt klare hode, og 
ved hjelp av de absolutter 
hennes far innprentet henne 
fra barnsben av - om å være 
ubestikkelig, kompromisslØs 
og mOdig. 

Fru Ragnhild Wiesener er 
kvalifisert til å være hele lan
dets mor - og rettleder. Men 
er hun det? Nei langt fra. Det 
norske folk har nok med sin 
selvgOdhet og ubendige dØm
mesyke. Det gis ikke Ørenslyd 
for godhetens og edelhetens 
sannsigere. Vål1t arme folk 

Vi gamla rodisar, vi som i 
vår ungdom kåmpade som le
jon for - ja aut det vi nu 
har, ar ant litet hapna når vi 
ser oeh hor på dem som nju
ter frukterna av vårt arbete. 
En floek standigt missnoj da 
och i grunnen olyekliga miin
niskor. En skara bortskamda 
barn. 

Rektor Palm i Olle Hedbergs 

nye8te roman. 

* 
A leve er - krig med trolle 
i hjertets og hjernens hvelv, 
å dikte - det er å holde 
dommedag over seg selv. 

HENRIK mSEN. 

Hennes slekt. 

Og hjemme hos fru 

Wiesener selv 

Hennes far var en hØyt an

sett lege, dr. Otto Aamodt, f. 

i Skien (av Coueheron Aa

mot-slekten)', og Marie stolt-

Nilsen fra Haugesund hennes 

mor. Legeparet levde lenge på 

Kongsvinger, hvor det ennå 
går ord om hvilke eiegode 
mennesker begge var. Fru 
Ragnhild Wiesener fikk en 
arv å bære som hun aldri 
har veket bort fra, ikke en 
millimeter. . Selv om dumhet 
og svik raste tårnhØyt gj en
nom rettssItat og samfunn har 
fru Ragnhild Wiesener stått 
fast ved roret, som om hun var 
både mann og profet. Det nyt
ter ikke å' hykle landssvik
beskyldninger innen hennes 
rekkevidde, hun avkler hyk
lerne til skinnet og tar sin 
Gud hånd. Kommer man i 
hennes hj em finner du alltid 
bud fra den levende menne
skehet i vårt land eller fra 
andre land. Du finner gj erne 
blomster og varme takkens 
ord fra kjente og ukjente NS. 
Du finner 200 kjærlighetens 
brev fra Klosterberg iPassau, 
skrevet av brev-vennen den 
tyske munkebror og pater 
Augustin Martin Shøllhorn 
- sOim falt under krigen som 
sykepasser. Eller en nyskre
vet artikkel hun vil vise en 
av sine fortrolige venner 
(ikke NS), for å sØke råd og 

SIGRID UNDSET 

- Ja, det er jeg viss på. «Ida Elisabeth:. 

en eventuell neste gang også. 

På nasj onale festdager ser 

det virkelig ut til at Dikt kan 

erstatte Dåd. 

TjØme, 3. august 1957. 

Oscar Ørnulf Aall. 
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LØrdag 11. august 1957 

___ FOLK OG LAND __ _ 
UAVHENGIG UKEAVIS ~ 

Ansvarlig redaktør Johannes Kringlebotn 

Partipolitikl.: kontra 
nasjonal politili:k 

Biskop Olay ~o Sto r t ing s val g e t 
Sokneprest A. M. Olay, • 

Det har ikke lykkes bak
streverne fra egen leir å 
knekke Folk og Land, trots 
flere års iherdig undergTav
ningsarbeide. Bladets venner 
bar bedt oss om å starte en 
pågående offensiv for å vinne 
nytt terreng og nye abonnen
ter. Vi må opp i 10000 faste' 
lesere for det første. - Vær 

l disse år som er gått siden trenger et NS, en gruppe kvin- Hoffsveien 22, SkØyen, er i 
NS ble opplØst, er det er ner og menn som ikke lar seg morgen 18. aug. 70 år. Der.,. 
spØrsmål som jeg ofte har re- dupere men som er selvsten- med har da også han nådd 

og VI 
med å ta et tak du ogt<;å! -
Hvor blir det forresten av 
Odalen? Vi venter et positivt 
svar. Slutt opp i rekkene, vi 

flektert over: dige nok og ærlige nok og den grense som loven setter Med v i mener jeg selvfØI- der alt for høytidelig. 
l hvilken grad bidro den frykteslØse nok til å gå til for offentlig embedsmessg gelig alle som direkte eller Vi NS-folk skal ganske sim-

må aktivisere hverandre! -
Bruk alle hederlige midler, 
Send oss tips og forsl~g. -
Dette må bli en llon-stop-of
fensiv for å sikre bladetvok
ster og framgang. Det er vår 
felles sak det gjelder. 

kamp som NS fØrlte fra 1933 bunns i spØrsmålene _ noe virke i vårt land. inndirekte har vært berØrt pelt stikke fingeren i jorda og 
Og fremover til å skape klare- som flertallet dessverre sjel- Olay er KarmØyværing, fØdt av rettsoppgjøret. Og det lukte hvor vi er. Vi skal 
re linjer innen norsk politikk? den gjør. Det ert det 'politisk i Kopervik. Oppvekst og ung- '. 'skulle vel blL. .. adskillig tusen I fremdeles huske på visse ting, 

At kampen ikke var fruk- uinteresserte eller overfladis- domstid falt i Sandnes og' stemmeberettigede over' det at vi i sin tid ble titulert for 
teslØs vises best av den hold- ke flertall som i demokrat- S~avanger. Her ble han stu- hele land. Vi er igrunnen en å v~e bunnfallet av bermen 

ning nasjonens nåværende le-I iske stater Ska. per problemene, 
dere inntar i nasjonale, po- idet disse mennesker så lett 
litiske og samfunnsmessige lar seg svinge både hit og dit. 
spØrsmål sammenlignet med Partiagitasjonen tar sikte på 
disse personers holdning og å få et sikkert tak på dette 
innstilling i årene .før 33 og flertall. Siden gj elder det å 
fremover. bruke klok taktikk for å be-

dent i 1907 (altså 50 års jubi": faktor tpuslespillet om man- i det norske folk, at vi frem-
lantiår) fra gamle, heder- dater 1 stortingssalen. En deles har våre fingeravtrykk 

~,~~~~~~,,~~~~ 

kronede Kongsgård skole, <tE!n faktor som sikkert de borger- med tilhØrende foto i politi-
skole BornKieHandhar gitt oss lige partier regner med å inn- ets forbryteralbums, at-'lllan- - USA har satt fram kl'av om 

en så uforlignelig klassisk kassere til sinfordel vedhØs- ge av oss er blitt blakket til bed!'e sikkerhetsregler til sjøs. 

skildringavi «Gift». Samme Ran'begynt'&'rtstraks arbei- tens stortingsvalg, for muU- siste hvit og skilling i form - Kunstsamlingen i Dresden 

år Olay ble student, kom han det på lang stkt.Selvsagt ble gens å kunne fravriste Ger- av inndragning, forelegg etc. har besluttet å arrangere en utstil. 

til et åndelig gj ennombrudd hanmedlem{ av og f~rmann hardsen & Co. makten i st()r- Foruten alt annet som er ling av verker av J. e.. Daml fra Er det en tilsnikelse å gi NS holde overtaket, slik at folket 
spiser av partiets hule hånd. og fikk oppleve det kristne i. en rekke k~~l,male styrer ting og regjering. overgått oss. Og sto ikke alle museer og private samlinger i noe av æren for a,t mange fØr 

neglisjerte saker av betydning 
ble tatt opp til debatt og for
di det ble nØdvendig å ta 
klarere stilling ,til en rekke 

livssyn som siden har vært samt i enrq,angfoldighet av Jeg håper det står klart partier i Stortinget skjønt Dresden. J. C. Dahl var som -kjent 

ledetråden for hans liv og alt foreninger al" kirkelig, mi- for alle NS-folk at enten re- enige om disse spØrsmål? professor ved kunstakademiet i 

hans virke. Hans livsveg var sjons og hu~itær art. Men gjeringenheter Gerhardsen Selv talsmenn for Kristelig Dresden og ,bodde her til sin død i 

bestemt. Han gikk inn for teo- det som Sirdal menigh.et ved eller E:airtbro så vil vi være F0'likeparti fant jo at dØds- 1857, i nesten 40 år. 

spØrsmål av hvis lØsning na
sjonens velferd i det lange lØp 
avhenger? 

NS' betydning i årene fØr 
krigen kan ikke måles etter 
den minimale tilslutning NS 
som parti og organisasj on i 
disse år vant i det norske folk. 
Så paradoksalt det kan 'lyde 
lå NS' største betydning i sel-

Det er blitt noe aven viten
skap og meget av et problem 
for vårt nåværende' regjer
ingsparti (Arbeiderpartiet) å 
gi folket å ete, slik at partiet 
kan beholde den makt det har 
skaffet seg tOver dette flertall. 
Det betenkelige. er bare at en 
politikk som tjener Øyeblik
ket og ser bort fra hva som 
i det lange lØp tj ener nasjo-
nens interesser, ikke er nasjo
nal politikk. Det er partipoli
tikk 'Uansett om vedkommen-

ve den motstand det møtte de parti sitter med regjerings-
fra alle partiers side. makten. 

Likegyldige tanker og ideer Her står Vidkun Quisling 
kunne ikke na vekket en så for oss NS-folk som en av de 
innbidt og forbitret fiendtlig
het fra en nærsagt samlet 
presse, en presse som ved sin 
opinions dannende virksomhet 
gjorde hva den kunne for 'å 
legge på is det som for Vid
kun Quisling og hans hånd
full idealister sto som bren
nende, livsviktige spØrsmål. 

få nordmenn hvis virke var 
rent for utenforliggende hen
syn. Quisling var ik.ke parti
politiker. Han var statsmann. 

KAI NOItM.ANN 

logien, ble kand. teol. i 1914 siden av ha~s klare og full- lØsningen av spØrsmålet om straff var det eneste riktige - Det 'er gmnn til å tro at heI-

Og tok praktikum 1915. Akkll- for~nelse mest-vi1 revisjon av rettsoppgjøret li- middel til å ta knekken på leristningsfeltene i Hegra 'er lan· 

rat i de dager da censuren ForU. lide .. ke nær når de fire år er gått. «farlige» motstandere. dets største. Feltene har vært kjent 

falt, nærmere bestemt 18. ju- ~.:..... ....................... ~ Og det' e,r j0' revisjon av retts- Hvorfor skal så vi, sam- i flere år, men det er først i år at 

ni, ble han utnevnt.· til sitt !··:D·· ,'1:k·.·-t : ::.·t' .. ·. op~gJ'øret snarest mulig som funn«:fts utstøtte, vre-re med man har gått til systematisk av. ._ . eter!'!'l' 19.aprlsene 1,' . , 

første kall S0'm sokneprest tIl '. .',' kk' .. o er alt for oss. Forts. side 3 de~kingav dem. 
. . nå kai'feog Jjo!,~ . er ",pa ver-Slrdal .J." ..' ,'J" " 

. . '. M" densma.rke.d~ er falt i den Vi har neppe nu, og får Olay er skippersønn. en ..,. ,'.. . . 
senere,ti~tio~AAStatens pns- heUer ingen i kommende re

han er ikke «skippersakenes» tilskudd for å holde de nu- gjering selv om vi ofrer alle 
mann. Det fikk denne hans .' - il' . værende forb.rukerpriset' på våre stemmer på hØy,re eller 
fØrste menighet der nede på disse varer her i landet ufor- bondepartiet eller det såkal
sØrspissen av Norge erfare. andret,har nDnsket tilsvaren- te kristelige folkeparti, som 

Eidsvoll-monumentet 
let brev til Stortingets presidentskap har de fire gjenlev-

ende medlemmer av komiteen for reisning av Nasjonal
monumentet'over frigjØringsverket på Eidsvoll i 1814, Gud
olf Blakstad" Harry Fett, Jacob S. Worm-Mliller og Axel 

de.'Menprisimelial'ikke falt /tør risikere nakken i en eller 
_ På branntomten på Bryggen så meget at subsidiene er blitt annen baktrapp i Osl0' for vår 

'ol.rerf.lødige. ,;,.... sak net kan jo være d.em som Revold, bedt presidentskapet om å overta det som er ferdig 
~ Bergen holder man nå på år av~ . " 

,-.- ISt.r.øm .. m .en..,: .. _.a ... v .... ,fl.y,k.t .. ninger fra .. lov. er i ø. st og vest sånn foran av monumentet 0'g ansvaret for dets videre skjebne. 
dekke et båtfunn fra 1300·tallet. -

JugoslaviA. til,~terrn(e har tiltatt :valget for å sikre seg at lim- Henvendelsen ble referert i preSidentskapets siste møte 

- Hvorfor anglefiske når man 

kan stemmefiske ? 

. ' . .. F.armand 

-" , ~, l*""" - --: 

betraktEl:Ug Qd~ 81* par måneder. ingen til taburetten ikke skal før Stortinget ble opplØst. Man vedtok at medlemmene 
I løp~t aF jult,ea:r,:i aJt 796 jugo. gå opp. Ord og lovnader hver for seg skal sette seg nærmere inn i saken, og den vil 
slaIVere s~t 0p .golitislt~yl i 0s_ er billige saker i Noa:ge i dag,komme opp igjen i neste møte i preSidentskapet, sann-

:terrike,.og i juni c.a.-. 500.. så, vi skal ikke ta slike lovna- Isynligvis i oktober, melde,r Morgenbladet . 
: .,~ ~~<1' ',,:.:; _1' .::'-- _~ 

NS rørte ved noe som hadde 

:~a;:::;~~~en a:as;~n~~:Pg~~:~: ({J eg e ri k k e en .o .. ·.e Is kl) Il' 
skade, nemlig partipolitikkens _ . 

ding. «Harding' er verre enn prestegjerning llndervise i grunn av min politiske innstil
Hiti~r», sa 'jeg. «Meget me- engelSk. Men da engelskmen- Hng stadig var gjenstan..c:i,}Q,r 

'get verre»' var alltid svaret, nene bekvnte med å heng-p liårlia h",hnY\nHY\~ "'--
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mnOlm og rormtret nenatllg- få nordmenn hvis virke var 'o\i .. rerfIØdige., sak Det kan jo være dem somtGevola, oeat preSld.entsKapet om a overta aet som er rerQlg 
~ Bergen holder man nå på å av, . . t f d t· k' b 

het fra en nærsagt samlet rent forutenf. orliggende hen- ,- IStrøm .. 1'ru> • ,Tl .av .. fl.yktninger fra lover i øst og vest sånn foran av monumentet og ansvare or e sVIdere s Je ne. 
dekke 'et båtfunn fra 1300-ta11et.·· --~-;;1"C. ". ". 

presse, en presse som ved sin syn. Quisling var ikke parti- 'Jjlgoslaviat\L0sterrike har tiltatt valget fOir å sikre seg at lim- Henvendelsen ble referert i presidentskapets siste møte 
opinionsdannende virksomhet politiker. Han var statsmann. betrakte1igit~e si~te p!i,r måneder. ingen til taburetten ikke skal ifØr Stortinget ble opplØst. Man vedtok at medlemmene 
gjorde hva den kunne for 'å KAI NORMANN _ Hvorfor anglefiske når man 'l løpet a;v j~ ha:ri~lt 796 jugo- gå opp.' Ord og lovnader hver for seg skal sette seg nærmere inn i saken, og den vil 
legge på is det som for Vid- ? l . ø er billige saker i NOll'ge i dag,komme opp igjen i neste møte i presidentskapet, sann-., ... kan stemmefiske. slavere søkL~ politiS~.ilSY l s_ 
kun Quisling og hans hånd-F,arf!'and ;terrike,og i tnica. 500. 'så vi skal ikke ta slike lovna-: Isynligvis i oktober, melde,r Morgenbladet . 

• >. ; ,;~,~ :'::" ""fly',c ,tl .. ~~~ : "'["-"::";"};f:-:--- .• : full idealister sta som bren
nende, livsviktige spørsmål. 
NS rørte ved noe som hadde 
lmrakteren a v en upåaktet 
verkebyld, en nasjonal grunn
skade, nemlig partipolitikkens 
'kortsynthet og forkvaklende 
eVne til å gjøre selv hederlige 
menn og kvinner blinde for 
helheten, de store linjer, det 

<deg er ikke engelsk}}1 
Opplevelser og inntrykk fra Grækenland 

Av Sigurd Sylow-Kreutz 

vide utsyn. Partipolitikken - «Hvor er De fra?», er det I Kypros og over hele Gre~ 

med dens innpiskede parti- fØrste man blir spu.rt om når kenland for øvrig ble det 
disiplin og dens fornektelse av man kommer inn i en butikk i gj ort alt for at den unge gutt 
andre synsmåter enn de av Athenes .. Jeg skulle enganglia skulle få beholde livet. I At
partiet vedtatte - sto som en noe so.m var vanskelig å få henes var det stadig så store 
hindring for det norske folks tak i, og måtte gå i flere bu- demonstrasjoner at hele ho- . 

_.1,' -n j--

ding. «Harding er verre enn 'prestegjerning 1.ll1Qervise i grunn av min politiske innstif
Hitler», sa 'jeg. «Meget me- engelsk. Men da engelSkmen- ling stadig var gjenstan.d.JQir 
get verre»' var alltid svaret. nene hekynte med å henge dårlig behandling fra den 

. mange svarte meg da med unge gutter på~ypros, slut- nOirske ambassade fant jeg på 
tet alle som en i Ioannina å å gå til den egyptiske, og ble 

'lese engelsk. De begynte alle her mottatt av chancellieren i Både Sovjet og Egypt blir 
medtysk. The reverend hadde hans private gemakk. Det var regnet som vennligsinnede 

stateir, og . det blir ofte vist 
Men kom-

'munismen blir ansett som en 
li~e stor fare som England. og 

studert i Wien hvor han var som eventyret i d001Natt». 
under Anschluss. Han fortal-I Etter en interessant samtale 
te flere fornØyelige ting fra om den politiske situaSjon, 
den tid, men jeg skal ikke ta spurte han hva mitt besØk 
det med her. Tyrkiet, og de fleste kommu .. 

, Tilbake til Athenes. 
nister sitter akkurat som i i 

gjaldt. Jeg sa at jeg gjerne vil
le ha hjelp til å få o.ppholds-

- . !Her var de fleste av ser tillatelse i Grekenland. «Hvor-
Spania og Portugal, 1 fengsel. I M k . nasjo.nale samling omkring ti~keir. Jeg var blitt trett av vedstadens politistyrke var på preget av Kypros og a an- fbr:går De ikke da til Deres 

dets vitale livsinteresser. å gjøre regnskap" for hvilken benene. De kraftigste prote...: Det er formell krigstilstand I DS. En av de største aviser «Ta egen ambassade?» spurte han 
Her var det at Vidkun Quis- nasjon jeg tilhØrte, og svarte ster kom fra student~ne, som n:ellom Grekeland og Alb~"'1 Nea» (Nyhetene) bragte en meg. «Jeg er av den mening 

ling møtte selve den store ikke, men gjentOk i stedet mens de marsjerte gjennom ma, og Grekenland har, sa- morgen en meget betegnen- at Suez er arabisk, og at eng-
bØygen, nattsiden av den nor- mitt spØ,rsmål om han hadde gatene skrek: «Frihet fDr Ka- vidt vites, ikke svart på den de ka.rikatur på fØrste side. lenderne ingenting der har å 
ske fOlkesjel, slik som Ibsen det jeg spurte etter. «Nei», raolis». - Guttens foreldre sovjet-russisk.e note om å Vi så Hiter og Mussolini fra gjøre». Chancellieren tok da .~ 
har skildret denne i Peer svarte han kort, - «det har hadde fra Kypros sendt en gOdkjenne det rØde styre i Al- Himlen beskue hvorledes Ma- sin telefon og sa til sjefen 
Gynt. Ibsens visjonære inn- jeg ikke». «Jeg er ikke en- skriftlig bønn om benådning bania for å: sikre seg alle Sov- karios med pistol for pannen for passkontoret: «Jeg pre-
leve Ise i både dag og natt- gelsk» sa jeg da. «Ja, d a er til Englands dronning, som jets stemmer når Kypros- ble bortført av Harding. Hit- senterer den norske journalist 
siden av det norske folk som vi venner», sa han og kom etter hva det ble meg med- Michael KaTaolismedbritisk ge- problemet kommer DPP til leir: «Benito, han overgår oss». Sigurd Sylow-Kreutz. Vær 
han elsket og avskydde (det fram med den etterspurte delt ikke engang gad lese den stapo ba,~ .. G~~te,n går med hånd_ behandling. Så sto det under: Ikke en~ vennlig å forlenge hi:ms opp-

jern. Bildet er skåret sterkt ned. 
ble fDrnærmet og viste ham i vare. men lot den havne ulesti Jeg var siste hØst en tur til gang Hitler la hånd på pre- holdstillatelse. Han er min .... . ".... , 

lang tid den kolde skulder og Grekerne er det mest gDdrp.o- papirkurven. Dermed hadde ikke ha sagt;' for de svarte al- landsbyen Zitza, ved den al- ,stene.' venn». Da jeg kom tilbake til, 
han tilhØrte selv dette folk og dige Dg elskverdige foll~ .Jeg England sådd hat i hele det le som en med å bombardere banske grense. Den minnet Jeg ble sist jul gjennom den «Service des e'trangers» fikk 
diktet det frem av sitt eget har truffet, de både respekte- greske folk. Den dag KaraoUs m.eg<mea' 2~h{;dep"Jter for å om en garnIson. Jeg ble vist- tyske evangeliske prest i At- jeg Øyeblikkelig forlenget min 
indre) lærer oss meget om rer og hOIIder av utlendinge- 61e hengt, ble .fridag og fri-fårnefti('ffop€lried d.em at nok mistenkt for å væ'1'e spi- henes formidlet en innbydel- !illatelse til fortsatt å opphol
hvilken dybde QUislings kamp ne _ som grekerne helst vil hetsdag, Universitetet og alle Kypr()s~ef~re~k.M~n jeg ble dn, enda jeg oppriktig talt se til en <morsk» familie, for de meg i landet. 
hadde. Det var bokstavelig en stå på god fot med såfremt forretninger ble stengt. Den ved det jeg hadde 'sagt og til- var konunet for å smake på at jeg ikke skulle bli sittende «På havet med englender
kamp som trengte helt til utlendingene ikke misfo.rstår britiske ambassade måtte be- fØydeat ~1?riotel)ec"~dde ~en berØm"te chalilpagnelig- alene julaften. Den «noirske» ne» eller «DØd oveir englen
bunns i det norske folks sjel. den greske gjestfrihet o.g stje- skyttes av alt disponibelt engelsk og ikke gresk pass. nende Zitsis-vin! Dette frue kom straks inn på det derne» var den mest brukte 
Kampens hensikt var i fØrste ler av deres land. gresk politi, da . Grekenland Jeg ble da fullstendig begravd fremholdt jeg også fo.r ste- aktuelle KyprosspØrsmål, Q1g hilsen i Athenes. Ved siden 

av «EPRA - ElOKA», navnet 
på den hemmelige frihetsbe
vegelse på Kypros. 

rekke å få det norske folk til for enhver pris ville unngå i hodeputer. Tllsluttble de dets politi, som meget elsk~ jeg svarte med at Kypros var 
å besinne seg fØr korsveien Etter at engelskmennene internasjonale fDrviklingeir vistnok redde for at jeg var verdig påla meg å forlate en gresk øy som englenderne 
og ikke velge skjebneveien begynte med sin henrettelse som det fryktet hvis det skuI ... blitt kvalt, lior de.beg;v.nte å stedet tidlig neste mOirgen, kunne holde seg borte fra. 
som førte frem til 9. april a.v de greske frihetskjempere le lykkes den opphissede befri meg.pet,varsOl1l sagt idet de tilfØyde at jeg hver- Fruen sa da etter noen mi-
1940, da folket sto der med på Kypros, henrettelse av un- mengde å storme ambassaden i 1955. Siden lærte jeg å for- ken skulle betale hotellet eller nutters fravær: «Herr Kreutz! _ Det gjøres for tida store fram

et gjennom årrekker sabotert ge gutter under 20 år, kunne og lynsje personalet. stå hele det greske folks be- reisen, og jeg var ve1'kommen Jeg har ringt. De er nazist. skritt med Ibyggmgen av et moder

forsvar, med en umobiIisert de i Grekenland ikke lenger I Girekenland ble jeg bare el1 rettigede krav på Kypros, tilbake med den påkrevde Jeg må be Dem forlate mitt ne smelteverk for !kobber i T'im

hær og med en ucl!uelig re- regne med den hengivenhet gang personlig utsatt for gre- hvor 80 proåent av -';~foiknin- spesialtillatelse fra Ioannina. huuus (hun sa huuns»). Det nah, nord for Eilat _ i området 

gj ering som ikke hadde for- fra det greske fo.lk som blir ske studenters vrede.D~ j eg gen er greslk og tafer gres.k, 20 I byen Ioannina (40000 men- var min julaften hOis «nord- hvor kong Salomo hadde sine !kob

stått å verne landets nØytrali- vist andre utlendinger. Den ankDm til Athenes i 1955 bod- prosenttytkisk og mindre nesker) teller den protestant- menn» i et annet land. bergruver/for 3000 år side,n. Det 

tet mot nØytralitetskrenkel- greske godmodighet måtte de jeg den fØrste tid på Uni- enn 1prosf\nt er engelsk. Alle iske menighet bare 40 med- Det er meget vanskelig i er ennå ikke aVIgjort når det vil 
nØdendigvis utvikle seg til hat l' k h Id t'l sene fra vest, - slik at vi ble versitetsklubben, hvor vi lå de grekere,~egkom Jsnakk lemmer og den evange IS e Grekenland å få opp OSI - komme i drift. Med det maskine-
overfor alt som var engelsk, et t 

påfØrt den tyske okkupasjon ca. 20 studenter på samme med fikk j~ inntrykk, av var prest der er faktisk det ene- lateise ut over de vanlige re riet som nå blir installert der, reg_ 
med alle de byrder, ulykker hat som under mitt Q1pphold i hØyeste grad nasjo.nale.' De ste menneske i byen som kan måneder. Jeg gikk opp til ner man med 'etter noen år å.kun-

i Athenes gikk oveir til kald sal. Jeg kom da for fØrste '. v··· 
og problemer dette medførte ble begeistrede når talen kom andre sp rak enn det greske~ den eIilbedsmann som ikke ne raffinere 14000 tonn kobber i 

for landet og befolkningen. krig. gang (men også siste) til å innpåHitI'etttMussolini,FTan- Den evangeliske kiirke er fat- ville forlenge min oppho.lds- året. 

Den tanke har mange gan~ Den kalde krig begynte fortelle dem at Kypros vel var co, salass~'og Peron, men ttg i Grekenland, så the reve- tillatelse uten en anbefaling _ Norge hadde i juli et under-

ger slått meg at ethvert folk med Michael Karalois.Både på engelsk. Men det sku.lle jeg hatefulle * jeg nevnte Har- rend måtte ved siden av sin av ambassaden. Da jeg på skudd i EPU på. 21,14 mill. dollar. 

Stiftelsen norsk Okkupasjonshistorie, 2014

SNO



~iden lIist_, -....r 

En pinlig aff'ære: København-avisen «B. T.» opplyser 

at Dansk Film Co. i nærmeste fremtid vil begynne innspil

lingen aven film om den unge svenske Jane Horney, som 
ble likvidert av den danske motstandsbevegelse under 

Honnør til 

Ellen Haugseth 
Det ~om vel som en overraskel

se på de aller fleste utenom hennes 

egen næl'ffieste ikrets da forbunds. 

sekretær Ruyt~r under ' middags. 
pausen på Landsledermøtet i Oslo 
30. juli plutseHg grep ,ordet og 

komplimenterte frøken Haugseth 

med åremålsdagen. At hun også 

krigen. Avisen opplyser at manuskriptet til filmen forelig

ger ferdig. Dansk Film Co. hal' hatt anledning til å gjen
nomgå er stort materiale, og filmen vil bygge på den dan

ske oppfatning av affæren - det vil si at Jane Horney var 
hadde nådd den i privat - og i 

tysk spion og farlig for motstandsbevegelsen. Direktøren 
samfunnslivet så markante milepel 

i Dansk Film Co., Olaf BØØk Malmstrøm, har ennå ikke 
hadde vel de færreste ,kunnet ten

avgjort hvem som skal, spille hovedrollen, etter hva «B. T.» 
ke seg. Tenk 70 år! 

opplyser; men antagelig kommer både danske og svenske 
IDIlen Haugseth 'er student (fra 

skuespillere til å medvirke. Opptagelsen skal foregå dels i,1906) med lærerprøve. 'Hun gikk 
Danmark, dels i Sverige. 

- Kart virkelig Sverige stilltiende godta denne gemene 

filmplan? 

straks inn i læreryrket. Det ikled. 
de henne, og, hun det. Hun var 
som skapt for denne Hvsgjerning. 

Hos henne var det sikkert et kall. 
Saiken om de islandfIke håndskr,ifter i Danmark er nå kommet inn ·Det er 1Jkke vanskelig å forestille 

i en ny fase. Dagens Nyhet,er forteller at det skal bestem, mes nye , , seg ihenn', f lin ba forhandlinger mellom Island og Danmark etter at den islandske ' e len orsam g av , rn. 

......... 
I FOR POTETHØSTEN 

Belteopptakere 
Kastehjulsopptakere 

for traktor og hest 

potetsorterere 
JTørrvaskere 
~ Rotskjæremaskiner 

Fraktfritt lev~tkjøper8 nærmeste 

.• '; eller dIs-anløpssted 
'l 

jernbanestas jon 

" , 

GUNNRR BRADLEY 
BERGEN 
Telefon 10 285 

't'" 

Terminlister l ' 
17. aug.: I dag å4>ner Bergslags_ 

måSsan ~~rlsk()ga. 

Stortingsvalget 
Forts. side 3 

ambassadøren i København på sin ilIegjerings vegne har rettet hen- .Hun ga av hele sitt overdådiige 
vendeiser til stats. og utenriksminister H. C. Hansen og anmodet forråd. Hun ble avholdt, resp~ktert 
om at det innledes fo!1handliIlJger 'om håndskriftene. Henvendelsen og elsket av ~barn, fOl'eldre o.g kol. 
vil bU forelagt regjeringen i løpet av denne måneden. Deretter vil leger. Hun gikk opp i aI'lbeidet, 
den bli. gjenstand for drøftelser meUom regjeringen og partiene. H. 19.-24. aug.: En lwnferanse 

levde Iforkallet. Det tar krefter, 
som Ubetydelige brikker i 

kampen om mandater i stor

tingsvalget? -' La Arbeider
partiet få fortsette sin i de-

C. Hansen tilføyer at han vil anbefalevegjeringen å stille seg imøte. Moskva. skal drøfte li. 
kommende overfor henvendelsen. men det gir også, modner og utdy-

per. Derfor fikk hun også et over. 

President Eisenhowers fremste rådgiver for internasJ'onal skudd, så hun kunne være med og 
,/ 

økonoDli, Eric Johnston, slo til lyd for et fellesmarked for ofre seg i fJ.ere år i organisasjonens 
hele den vestlige halvkulen, i en tale han holdt i det ameri- tjeneste. Sine siste år i lærerYI'Iket 

;--.., 

kanske handelskammeret i Brasil 8. august. var Ellen Haugseth tilsynslærer 
ved Rosenhof skole i Oslo. Hadde 

Verden har nå fått vite at en svel'ffi av gymnasiaster (over ikks tiden blitt så ugunstig, så 

1000) den 12. og 13. juni skapte fullstendig kaos i byen Hanyang burde hun ha rykket et trin høy. 
ere opp. Med heder ville hun ha 

i Sentral.Kina med voldsomme opptøyer rettet mot kommunistregi-
met; i'neldte defoffisieIlekineslSke telegrambyrået 7. august. bekledd en overlærerstillingi sam

me by. 

En av 'd~nsiste krjg~ns mest~jntyrlige spioner er, Edeh Gimpe!. Meget tidlig kom hun inn i våre 

vets oppst!en,!på jorden 
(og hva si 1) 

res øyne ihve,z~tfall storartede 
23. aug.-2. sept.: Den store han· militær- og kcngehuspolitikk. 

delsmesse :1 iBeograd. Hvis de bOorgerlige partier me-
28.-29. aug.: Omkriing 30 norske ner noe annet får de ved egen 

stasjonssj~er - ambas. hjelp foreta utkastelsen. 
sadører,ministre, gene. 

ra.1konsuiet og konsuler 
- fra ;aHe"kaIi:ter av ver

den komm~r sanUnentil 
.sin årlige \Samling i 

Utenri'kSdepartementet. 

Nei, vi NS-folk og eventu

elle tilhengere sikal aldeles 
ikke umake oss med å legge 

våre stemmer i urnen denne 
gang. La CSS bli enige om at 

vi ikke har noen å kaste vå-

Historien o.m hans liv var foren tid siden opphavet til en film «Spi. rekker. Man merket straks at de 31. august: Malay. erklæres som re stemmer på. 
on for Tyskland» som gjorde stor lykke. Erleh GiIIl[lel ble landsatt hewed var tilført en ny ;kraft. Og «.selvstendig» sta" , ... Vi må selvfØlgelig fØr eller 
inov,ember 1944 på østkysten av USA fra en tysik ub,åt. Hans opp. denne kraft den leder og v'-1-er 

' !1~ 31. august: Sve" .. t,ft. Amerika Li. siden komme dithen at vi stiI-
drag var å skaffe staff om den amerkanske atomforskningen. Han den dag I dag. Hun har ikke :gått .........,. 
hadde med seg 60 000 dollar i kon tanter, briljanter til en verdi av mens <Stockholm, skal anløpe ler opp med egne kandidater 

ved stcrtingsvalgene. I den 
forbindelse vil jeg sitere et 

sutrende log klynkende gjennom de 
100000 (Jollar, falsk pass og en radiosender. Han klarte seg 'en' Bergen. 
måned før han ble grepet og han ble dømt :til døden. Men dagen siste 12 årene. Hun er like posiU,v 
før han ,skulle henrettes døde pres1dentRoosevelt, og'president Tru- og levende opptatt i dag som i 19.-28. sept.: Store NATO.øvel. 

utdrag aven artikkel som sto 
man benådet ham og han ble i stedet dømt ti 30 års tukthus. Etter 
ti års ,fangenskap ble han sloppet ut og dro tilbake til Tyskland. In. 
teressen omkring ham var meget stor og han fikk hundrevis av ek~ 
teskapstiLbud, men han ignorerte dem. Han er bosatt i Bayern og 
arbeider som mgeniør. 

sine beste yrkes. og organisasjons
år. Florbundet har i henne en av 
sine største og beste &tøtter. Og 

ser i Danmark. Det Iblir i «Farmann» i 1948 betitlet 
første grulg offiserer fra 

«Audia1JUr altera pars»: 
det nye . 'Vesttyske for-

på !den indre front - medlidenhe- svar deltar i manøvrer . «-. - -
tens og lbarmhjertigJhet'ens front - på dansk grunn. Da bitterheten, særlig da en 

",_nepfransJu~J'~gje:t'ing go.dkjente 7. august et såkalt der kommer hennes gode hjerte 4. oktober: Tre 'dager før 'Val. vel begrunnet bitterhet, som 
Iløysomhetsbudsjett for i958:'F~r~la-g~t forutsetter at sta- riktig til sin rett. Men der er in. Iget kringkastes et bredere anlagt denn~, sveiser folk sammen, 
te, ns utg' ilter blir skåret ned, med 600riiilliarder francs (12 tet kontoført. -. Ordet negativ tør konsekvensen bli at vi her ord§lkifte påUnje m~ det man 
;inilliarderkroner) . kjenner h.un ~kke. Hun ,er alltid kjenner fra,tidHgereår~ Her får i landet om 10--15 år viI ha 

like ,!positiv, enten hun kommer hver av innlederne tre ttninuttertil et politisk parti medrevisjcn 
med et friskt innlegg i ,en debatt, rAdi21hAt 00' n .. :Ir"-1Yl ........ Hl "N'lA i av landssvikOppgjØret sOom av-

LØrdag 17. august 1957 

Hedems brosjyre 
Det er 3. opplag scm nå foreligger. Send inn nav

nelister, heng i! La sannheten trenge inn i alle 

hjem! Kjøp «Statsmaktenes revoliusjonære forhold 
til Grunnloven~. 
Kr. 2,- pr. brOosjyre +, kr. 0,30 i porto. Benytt giro 

150 28~ 

Dessuten: 

Vi har ennå endel på lager av A. E. Hedem's: 

«Landsvikoppgjøret og rettskildene», og av «Det nor

ske nøytralitetsbrud samt Haag og Høyesterett». 

F O,R B U N D E, T 

Boks 3214 - Giro 150 28 

OSLO 

For Grustak eller lign. 
1 stk. transportør 10 mtr. lang (ny) 

1 ~ -~- 7 ~ ~ (ny) 
1» -~- 4 ~ ~ (brukt) 
1 ~ grussorterer (Pay & Brinck AlS) 

med 10 Hk. elektr.motor cg 9 Hk. bensinmotor. 

H. SNAPRUD & CO. 
MASKINER .:... REDSKAPER 

Kongsberg - Tlf. 885 - 248 

Av Karl Holter 
Skinnbreveb - <Kleivdøler~ - «Terkel» er nå avslut-

tet med «Gode Makter). «Gode Makter» er alt !Ut-

kommet på tysk og har fått strålende omtale i pressen. 
Nye tingere bes skrive direkte til forfatteren under adresse: 

Amot på Modum. - Pris kr. 13,~. 

Bruk «Gode Makter~ til vennegave! Boken blir ikke tilsalgs 

i bokhandelen. 

Spis • OBL spisesalong 

Hjemmelaget god mat 

Niels Juels gt. 31, - Oslo - Telefon 441498 

H~bel søkes til min sønn, som 
komlller til Oslo omk~ 2.Q.aug. 

Henvendelse skjer til dette blads 
ekspedisjon - ,eLler ldirekte til 
Oddmund Tokle, Isfjorde:p.. Armbåndsur 
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måried'før han ble .grepet og han ble dømt til ,døden. Men dagen siste 12 årene. Hun er like positåJv forbindelse vil jeg sitere et 
før han skulle henrettes døde president Roosevelt, og'president Tru-0g levende opptatt i dag som i 19.-28. sept.: Store'NATO-øvel- utdrag aven artikkel som sto 
man benådet ham og han \ble i stedet dømt tl 30 års tukthus. Etter sine beste yl1kes_ og organlsasjons- ser i Danmårtk. Det ibliri «Farmann» i 1948 betitlet 
tt.års· tang~nskap ble han sloppet ut og dro tilbake til Tyskland. lrl~ år. Forbundet har i henne en av 
teressellromkring ham var meget stor og han fikk hundrevis av ek~ .sine største og beste støtter. Og 
teskapstiLbud, men han, ignorerte dem. Han er bosatt i Bayern og 
arbeide'i" sotiJ. fugeniør. på den indre fron~ - medlidenhe

tens og ibarmhjertigiletens front -

første gang Offiserer fra «Audiatlur altera pats»: 
det nye _tyske for-
svar deltar-i manøvrer 

«,.....,--

på' dansk ~; Da bitterheten, særlig da en 

Hjemmelaget god mat 

Niels Juels gt. 31, - Oslo - Telefon 441498 

Dl f k . i dk' te 7 u t et såkalt der kommer hennes gode hjerte 4. oktober: Tre d~ger før val- : vel begrunnet bitterhet, som i Hybel søkes til rrliri. sønn, som ""''''''~'V\I'VV\lV\lV\lV\l''' 
";;øy::~t::ri.~~~!;:e~~~&:i::8: "~;;;~iag~t :o~:etter atsta- rliktig· til sin rett. Men-der er in- get' kringkastes et bredere anlagt denne, sveiser folk sammen, ko:mm~r til Oslo ornltring 29LaUg. 

t~risU:tgitter blir skåret ned med 600 liiilliarder francs .(12· ;tetkontoiørt. . <>roet negativ ord$1d.ftepå lil}je, lll~ ~~ man tør konsekvenstm bli atv(her Henvendelse skjer til dette blads 
1~ilitarder'kroner) . kjenner hunU~ke .. Hun er alltid kjenner !fra ti~~iår.:;HerfA.r i landet om ,10-15 år vil ha eksped1sjon - lel1er direkte til 

like. (pOsitiv, enten hun kommer hver av innlederne tre minutter til etpollttSat parti m,ed revisjon Oddmund Tokle, Is:fjorde~. 
,., " med et friskt Innlegg i en debatt, rådighet, og de~er 'til oilde 1 av landssvikOppgjØi'et som av-
,,o.e,n 6~ år ga.rrueSir Albdul Rahman Lbni al.-MarthUmj'funku Mo" -'ler"'un ved en ... _ ...... Ug .anl·.ednin' g . gjØrende programpost og bak 

'" 01 .. "",c,", denne rekkefølge: ,:Kr. folkeparti, '," '. ' , 
hammeder valgt til den første konstitusjonelle m.0nark i Malaya~ holder en .liten tale, f. eks. for for- Regjeringen, Bondepartiet, V~e, dette krav Vli stå flere hun-
Den nye stat vil bli proklamert 31. august, og annen ,september . vil Ibundets avholdte formann. Hun dretusen stemmer. Det tør 
'. bli tit l rt' .... ::- ' .. ' M . st t Arbeiderpartiet, Kommunist~egg 

den . .nye monarsk bli ikronet. Han vil u e «~,f~, aJe e », . Ik a n slike ting. V:i !post festum'ere '. . derfor bli en kostbar afffære 
, Høyre. Dette projam avsluttes 

og 'I:>etraktes som en konge, men hans f,unksjonstid~~ begrenset til er med og yter vAr honnør i an- at myndighetene ikke fulgte 
efi ..... unni' med en appell fra hVert av partiene... . fem år. Hans mynd1gilet er strengt d . nelC ~ gr. . oven, men som lednin:g de 70. professor John Skeies kloke 

. ' ed 'k d l b"~ 'lkni' . .' i denne relmtefølge: Bondepa.rtiet, øverste å.ndelige leder for den muhamm ans e e av ,=0 n- . l.' råd, det som .stortingets iU. _ 
Det står en av våre mest yn- Arbeiderpartiet, Kr. folkeparti, Of 

gen~Æi9ffi er over halvdeLen av l~dets samlede folkemengde, vil han dede sanger ved festuge an1ednin- stiskomite faktisk. støttet, 
- " KOInmuni. stene, R~ .•.... tingen, lløy-

få sto~,~~ytelse. 'ger: «Søtt er dahvellf ungdOmS- re og Venstre. Proitammene bUr ne,mlig å tufte det 'nødvendi-
kvad, som en røst vemodi!g glad geoppgjør på lovbestemmel-som vanllJg Jedet av I en program-
i de tause lurids». Det siste passer meW1.rlbeider fm ~gkastingen ser som ikke kunne bestrides 
·kk· h T'-ke på'E"en Haugseth fra noe 'hold, nemlig de ved 

Cocker-Spanlels 
, .' 

Hvalper av beste blod tilsalgs. 

Kjennei Gelinall, Nannestad. 
Telefon 60 - Gelinah. 

Tannlege Maamoen 

Hansteensgt. 2 

T elef. 4443 33 

Armbåndsur 
VANNTETTE, STØT

SIKRE I STÅLKASSE 

Omelof3 
Herre fra kr. 278,- til kr. 330,
Dame fra kr. 290,- til kr. 355,-

, Lonlofines 
Herr~' fra kr. 283,- til kr. 350,
Dame fra kr. 300,- til kr. 360,-

Allsport 
Det røde Kina har~kiaget siI+ mest berØmte kVinne,li-: 

ge forfatter, Ting Ling, for å ha ledet «en antikomm1J:Pist,
iSk» partiklikk SQJll motarbeidet partiets lederskap i litte;' 
rærtarbeide, lOg SQJll strebet etter egen makt, meldte Pe
king radio her om dagen. Anklagene ble fremsatt på et 
møte i den. kommunistiske forfatterunion. Sammen med 
'en mindre kjent forfatter, Chen Chi-~ia, hadde Tin~ 

I ,e er. .&JA ... ' • og det er meningeliat innledmn-
Å nei - ikke ennå! På ~enge len- okkuasjonens inn~reden. gjel-gene ved de seks første program_ 
geo dende lover.» mene skal være meget kortfattet, MARTIN 

Herre kr. 172,

K1J:LDAA8 Dame kr. 175,-

lI.A. 

Lingx<gått til angrep mot den fUll~entale partipolitikk - I Pasvlkdalen avslutter Aust
i samarbeide med Shanghai-avisen .Wen Wei Pao, som da Flnnmal1k skoglforvaltning i disse 
var kontrollert av Chang Fio Chuns og Lo Lrung Chis h~re-' dager sommereI1$, arbeider på 
orienterte allianse». De nevnte herrer er he~oldsvis sam- Gjøkåsveien mnover mot Ellen
ferdselsminister og minister for tømmerind\lStrien .. IfØlge :vann. Ca. 13 !kilometer av denne 
Peking radio var både ':l'ing og Chen blitt kraftig klritisert av veien er ferdig nå mens fem kilo-

: propaganda..;avdelingen i kommUnistpartiets sentraNoomite' meter står igjen. Veien Ifra Furu
i 1954: ,og 1955, og var «blitt straffet i samsvar med parti~, lien innover mot J3rannfj,ellet er 
etse regler,Chen hadde innrØmmet sien forbrytelser mot, påbegynt. Her skal .et anlegg på 
partiet, mens Ting fremdeles nekte'r, ble det sagt. ca. 25 ikiLometer fullføres iløpet 

, av tre-fire 'sommersesonger. 

maksimum to minutter hver. Vi var mange som delte 
~ herr. Hedems oppfatning av 

6. okt.: Prix de 1t',Are de Triom- situasjonen dengangen, og 

pMi, ~. FørstePre- ikke bare NS-folk. ~en ga
wen er Pl godt 800.000 tens parlament ble satt i hØY-

" 
kroner. Slåpsreder Bras.-
tbens hingSt Vlscunt skal 
deLta. 

5:-12. okt.: Stat.steren 'l'den 
kln,e.s1ske .~olkerepublikk 
Chou En-iai, på offisielt 

besøk (~for å ha 
samtaler ~ president 
Nasser. 

HanateenaKt. 2 
Tlf. 4<175 54 

Aimelise Parow 
T4NNINNSBTNINO 

'i' r ond h • i'm 

æ. Johnaon,qt. 5 - V. Lade
moen kirke· Voldøminde 

Til avisens lesere i Oslo 
Vestkantbeboere kan let

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

()ertina 
Herre fra kr. 152,- til kr. 230, 
Dame fra kr. 170,- til kr. 230, 

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

Altes 

AUer er en spion tatt, men heller [,lmte denne gang i Norge. Fra.' 
iJsA er meldt at en oberst i den 'sovjet-russiBke etterretningstjene-' 

setet, og da vet vi • hvordan 
det går. Og nu er det gått 12 
lange år siden hetsen mot oss 
tok til, og det må. vel kunne 
sies at Vi befinner oss om
trent-på samme nivå. Selv
fØlgelig. er j ~g klar over. at 
farger skildre. den nØd og 
vårt forbund har utrettet sto
re ting i disse 12 år og j eg sik
ter da spesielt til SVenska ut
reQningen. Men hva har så vi 

Herre kr. 136,- og kr. 143,-
test få kjØpt Folk og Land Dame kr. 141,-
hos 

ste som harlVært arrestert siden 21. jun! nå er blitt tiltalt ,ifor-! Sjefen for general Pal Maleters livvakt, Janos Ge~yi er dømt 
"bu~dsretten i. Brooklyn for å ha drevet omfattende spionasje i USA.~ til åtte års fengsel for deltakelse i kontrarevolusjonær . virksomhet, 
Det a;merikanske utenrilksdepartement heskriver arrestanten, den 55- • . Id f gf nin t "T k' ..... , B A.ft~ st 'Gergelyi ~'ar . . '. . nre er a ore gsorgane «.,epa ara."'. u ..... ".e . • 
åI'li'ge Rudolf Ivanovd,tsj Abel, som ,leder av Sovjet-Uruonens spiona- . ' 
sjevirksomhet i USA. Han er den høyeste irangkl'asse innenlfor den, ansvarlig for general Pal Ma.~etens sikkerhet i ~Ul:-ikasernene 

russiske etterretningstjeneste som hittil er arrestert for spionasje i: under oppstanden i Ungarn i fjor. Han tok ogSå del il angrepene på 
USA. 'Albel atom ti! Amerika fra' Kanada på ulovlig rvi.s i 1948. I de sovjetiske tropper, ihevder a.visen. 
1'953 opprettet han et fotograJfisk atelier i en beskjeden ·ititen by;g-
Ding li Brooklyn, hvor han tilsynelatende ernærte seg som privat fo
tograJf. IfølgeankJageskriftet drev han i vil1keligheten spionasje fra Det blusser opp til ny strid mellom kirke og stat i Polen 

, sitt atelier som han også brukte til i lage mlkrofihn, som transmit-, etter nesten åtte måneders husfred. Kardinal Yyszynski 
;' terte heIDbetige oPPlysninger til .sovjet-Unionen. Han brukte fJ!ere 
forskjellige dekknavn. sendte nylig et budskap til alle katolske geistli.~ der han 

forbød dem å ha noe å gjøre med litteratur utgitt av det 
1 de siste årene har antallet ansøkninger om høyere tollavgifter kommunist-kontrollerte «Pax», og han truet med kirkelige 

:. vært'J·evnt stigende. ,Den siste stortingsprO!(>osisjon om tollaV'gifter; k • 
,san sJoner om noen ikke fulgte parolen. Den statlige sen

sOm nå foreligger trykt, omfatter 44 slike ansøkninger, og det er ve_ 
sur grep imidlertid inn og hindret at budskapet ble gjort ·sentUg mer enn i noe ~et år etter krigen. Det er alliikevel likke 

så mange som det vanligvis var i årene før krigen, da den årlige 
-" "tollprdposisjon var adsldlli:g mer innholdsrik enn den som nå erlagt 
'fram. 

kjent i katolske aviser, og dermed kom Vatikan-kringkas

tingen inn i bildet. Den kringkastet WyszinslWl. budskap 

og 'angrep de polske myndigheter sterkt for overgrepet. 

ELIMA 
andre gjort, alle de tusen som Tobakksforretning 
ble berørt av rettsoppgjøret, i Ole Vigsgt. 12, inngang fra. 
annet enn lese om hva for- Industrigt. 

. bundet har maktet å ·utrette? 

Samme merker fØres også. i 14 
l,t. gull og i double kasser. 

Tillegg for stll-Ienker kr. 8, 

Lommeur: Det er vår skyld at herr 
Hedems profeti i 1948 ennu 
ikke er gått i oppfyllelse, og 
aldri vil gå i oppfyllelse hel-

VED BESØK I EGERSUND Omega kr. 183,-

ovematt på. 

ler hvis Vi ikke tar oss sam- Victoria Gjesteheim 

realiteter ved bruken av stem-

mesedlen på menn og kvinner av vi aldri våken hvis vi ikke 
Vi ikke har tillit til. Tvertimot konsentrerer oss om vårt For
vil ,det være et middel til- sta- bund og vår presse. 
dig mer og mer å holde oss 
i den Tornerosesøvn vi øyen- SOknedal i august 1957. 

synlig befinner oss Log hvor- Sigurd Øie. 

Longines kr. 187,
Zenith kr. 170,-

r.ip~ ,Jl~ 
DRAMMEN 
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FOLKOGLAND 
9lun - Titos ven og allikevel tre års En chanse gjennom kontakt 

samme menighet, og sto som 8 år. Vi får nokså smukt si 12 
sådan til 1945. år, for alt fra det fØrste år 

Forts. fra side 1 ------ fengsel for en avisartikkel 
Sitt samfunnssyn har Olay var der varmhjertige kvinner 

engang formet slik: «Mitt og menn som så galskapen og 
To russiske radioreportere på oss, var at den ble utspilt samfunnssyn er at det vårt begyndte å stampe mot brod-

som hadde oppholdt seg i Oslo for åpen scene. Men vi ve~ at folk trenger er mer alvor, mer den. _ Vi har «stampet» i vart i Norge. Likevel sto det i 
premissene: Han har erkj en 
at .osv. 

I. en måneds tid, ble ved avreis- den samme voldsmentalItet moralsk kraft, mer arbeid, mer 12 år. Vi står like fjernt. 
Milovan Djilas, Titoskamp- re fordi deres kommunister en spurt aven avis om lytter- hØrer med til kommunist- flid, mer klokskap, ledere hvis Når nå Forbundets anstren

felle fra «motstandsbevegel- fikk sin makt fra sovjetstyret. ne i Sovjet kunne hØre på diktaturets hverdag, også når hjerte brenner fOir folkets be- gelser overfor de offentlige 
sens» tid og Jugoslavias vise- De jugoslaviske lederes mot- utenlandske stasjoner. S'elv- vi ikke hØrer om dem. Også ste og som kan glemme sitt myndigheter har slått så stor
president inntil 1954, skrev i stand mot Moskva-dominer- fØlgelig kan de det, lØd svaret. dette kunne vi ha fortalt re- eget, en omdannelse av folke- lig feil, hvem skal det så hen
november i fjor en artikkel i ingen stimulerte også masse- De to herrer visste at de lØY. presentanter for den russske ånden, så Gud igjen ;får sin v,tlnde seg til? Trygve Engen 
den anti-kommunistiske uke- nes motstandsvilje. (Hva de for øvrig ogSå fort- ungdom under et såpass langt rette plass i det norske folk, mener det må bli til «folkets 

Også kirken 
sviktet 

- Hva er etter Deres me- avis «The New Leader» (tidli- I Jugoslavia var utviklingen satte med i sin reportasje fra og chanserikt samvær som en og Guds ord igjen kommer i brede lag», det som Egede 
. k d It· l· t· k .) k t Il t fr og festival innebærer. ning det mest trag~s e me gere så ka «sosla IS IS »avls . nøye on ro er oven a . Norge.) Lytterne i Sovjet kan akt og ære hos folket». Intet Nissen så betegnende kaller 

. t·t l Th t til å å·d . Det er vår rett og plikt å «.rettsoppgjø'ret»? Artikkelen hVIS l e var« e mulighe en g VI ere l ikke hØre på de daglige ame- under at han fant sin plass i 
t h It E t E bl t · k t· l t· t demonstrere ved fravær og - At kirken svikte e og storm in as ern urop'e» . e demokra IS re nmg re a IV rikanske sendinger på russisk rekkene av de kvinner 'Og 

E b 1 56 · ·tt· . dl· boikott når en bestemt akutt holdent i en slik tid. n av 19. novem er 9 gJengI l svake. Mens en revo uSJonæ- fra Miinchen, som blir for- menn som fra 1933 av med 

«Det tause Norge». - Ja prØv 
godtfolk, prøv! 

våre øverste geistlige kunne sin helhet i det amerikanske re fortid var et aktivum i stYlrret av støybØlgerav en situasjon innbyr til det. Men Vidkun Quisling som fØrer 
helt straffritt Offentliggjøre «U.S. News & World Report» kampen mot Moskva-domi- ganske enestående effektivi- på lang sikt må vi ikke gi av- gikk inn nettopp for en slik 

' . t h f d tå d ut . bl d tter hvert kall på den kontakt på like i Norge og Svenge e smuss- - vor ra ne ens en e - nermgen e en e tet. Det Goebbels pæsterte av omdanning av vårt folk og makthavernes Norge? Absur-
Il kr· t t tt k å d t . aldt å vilkår som tyranniet alltid vil skrift i strid med a . IS en- drag er a.. en hems o, n r e gJ radiohyl mot BBC under kri- samfunn fra grunnen av på 

Skal jeg sp'å? Det «tause» 
Norge er og blir taust. Og hva 
skulde det ha å by op mot 

lære og menneskelighet. Den- Djilas mener at revolten i komme videre frem til politisk gen var rene barnemat i sam- frykte og friheten alltid stå nasjonal og kristelig grunn. 
ne mann hedres den dag i dag Ungarn innvarsler slutten på I frihet. menligning. seg på. Positivt innstilt til alle li-

d t . t l·ttl Eu k tstan R. HALLE i Morgenbladet av den norske kirke, e er kommunismens l sa el an- I øst- ropa om mo - Det russiske folk er tan- vets mangslungne forhold er 
nedslående. dene, kanskje ogSå i selve den mot Moskva fra misnøy- kemessig isolert. Den kommu- •••••••••••• Olays vesen preget av åpen-

Russland. en hos de store masser, mens nistiske statspropaganda har het og ~rlighet og en konse-
Venner som ikke Med nasjonalkommunis- lederne har sØkt å hindre monop'olisertallformidlingav Ol kvent og åndsbåret forkyn-

mens seir i Polen begynte et enhver avstandtagen fra meninger og ideer. Den har a W neIse av delt eneste botemid-
h O I d t m å I nytt kapitel i kommunismens Moskva, slik som f. eks. i ingen motvekt og tåler ingen i!J del mot all tidens nØd: Kristus 

- Holdt Deres personlige og de øst-europeiske staters Tsjekkoslovakia og Romania, motvekt. Mens Sovjet selv har verdens håp. I hans sinn vug-
Forts. fra side 2 ------

Bulgaria, og særlig Abania. sine velorganiserte agenturer ger havet sin evige melodi, en venner fru Ragnhild Wiese- historie. 
? Med reisningen i Ungarn nff. I 

_ Dessverre, de fleste ble begynte et nytt kapitel i men-
oppslukt a v oppurtunismen, neskehetens historie. 
og var med og øvet legemlig Dsse to hendelser viser hver 
og sjelelig tortur. De gjorde på sin måte det latente kon
seg selv skyldige i det de an- flikt-stoff i satelitt-landene. 
klaget NS for. Flere av de Hendingene i Polen forster
venner SDm tidligere satte pris ket kDmmunist-partienes 
på meg har sviktet meg, redde krav på likestHling med 
som de ble for at deres så- Moskva. 
kaldte nasjonale anseelse Revolusjonen i Ungarn var 
skulle ta skade av å vedkjen- et gigantisk sprang fremover 
ne seg meg. Det koster, skjØn- .og aktualiserte selve frihets
ner jeg, å være kar! 

- Men nye venner har sik
kert erstattet de gamle? 

kravet innenfor en kommu
nistisk stat, kravet om å er
statte det kommunistiske sy-
stem med noe annet, med et 
nytt sosialt system. 

Trass i at disse to hendelser 

Jugoslavia stimulerte de i alle land, har Vesten ingen minnes ham for er hans lang- konkylie-symfoni i dur og 
tendenser som gikk mot na- opinionsskapende representa- siktige og målbevisste inn- moll som har vært med å 
sjonal kommunisme, men så- sjon på den andre siden av samling av midler blant sir- skape ham til den helstØpte, 
snart utviklingen truet med å jernteppet. . dØlinger i og utenfor bygda, harmoniske og av kristelig og 
gå videre, bort fra kommun- Derav følger at enhver kon- også i Amerika, til fordel for kirkelig kultur fast pregede 
ismen, - slik som i Ungarn -- takt, enhver form for debatt en forskjØnnelse av Tonstad personlighet som hos alle der 
tok det avstand bl a. ved å og meningsutveksling, vil væ- kirke. De innsamlede midler kommer i kontakt med ham 
avholde seg fra å stemme for re til gagn for den vestlige, resulterte i et vak,kert og ut- virker inspirerende Og vekker 
Sikkerhetsrådets protest mot demokratiske ideologi. Den er merket kirkeorgel og en pen aktelse og hengivenhet. 
invasjonen i Ungarn. ellers uten enhver chanse altertavle. Dette arbeid skaf- Vi gratulerer med milepe-

* blant den milliard mennesker fer ham anerkjennelse på len, og Ønsker ham og hans 
Moskva - med sin imperi- i Eur.opa og Asia som lever i hØyeste hold, idet Sirdal her- familie mange gOde og lykke

alistiske appetitt - har ikke I åndelig isolasjon. redstyre uttrykte sin s~rlge 'lige samværets år framover. 
vært noen passiv tilskuer til De chanser vi har til å opp- takk og et lØfte om at gaven 70 år er ikke noen endelig 
de siste hendelser. For å vin- nå kontakt, er ikke mange og skulle bli vedlikeholdt av grensesten. 
ne tid - og for å hinde en ikke store. Men nettopp der- bygda. 
«ungarsk» reisning - gikk for gjelder det å bruke dem I 1919 kom Olay som sok- For _ som kjent _ også sytti 
det med på Gomulkas makt- som er. Hver gang de ikke neprest til Bynese,t menighet 
overtagelse. Med denne del- brukes, er det våre muligheter i SØr-TrØndelag. Her kom han 

er der nDe nytt i. 

de tanke, men ære være dem 
som er så gOdtroende Dm sine 
medmennesker. Men livet har 
lært meg noe annet. 

Jeg skulde anta det er som 
enkeltindivider de forskjellige 
interesserte Ønsker kontakt 
med sine tidligere motstan
dere, og mener de Virkelig å 
kunne utfØre en pOSitiv gjer
ning her, så er det vel bare å 
sette igang, de vil isåfall få 
takk og ære. Men j eg hØrer 
til dem som mener at all 
virksomhet for det mål som 
er satt (all offentlig sådan), 
tilkommer Forbundet for 80-
cial Opreisning, og dette ale
ne. Man må merke seg at det 
er godkjendt av myndighete
ne Siom forhandlingsorgan. 
FØrer ikke dette frem, vel så 
er sikkert alle veier stengt, 
det gjør vi sikkert klokt i å 
ta med i beregningen. Noe 
ganske annet er at kommende 
verdensbegivenheter kan 
komme til å feie vekk rubb 
.og stubb av dn kamarilja 
som har mareredet oss nå i 

- Ja, heldigvis. Jeg har i 
rikt mon fått erstatning gjen
nom nye vennskaper med 
mennesker med en ganske an
nen holdning. Forfulgte og 
mishandlede NS-folk viser of-

fant sted omtrent samtidig, vis uavhengighet fra Moskva som går tapt. inn i et rikJt og mangeartet ar-
ligger der i realiteten en hel tok Gomulka et historisk Foranledningen til disse be- beid, på det kirkelige, huma- sikkert til å merke det. 

I dette tilfelle kommer 

epoke mellom dem. Forand- skritt fremover. Men med tra;ktninger er ungdoms,festi- nitre're og s.osialpolitiske felt. H J. 
te en kvalitet som har impo- ringen i Polen ble en triumf halvhjertede reformer vil han valen i Mo.c;kvl'l,. _ Rll'l-nt. ill> Ved sin solide og kunnskaos-

vi mere enn 12 år. Det samme 
som Skuggevik sikter til. El,· 
lers må jeg si at de som har 

-9......... 'Y'Io ... rt,.;,...._ ... 1,,. ... -.....- ........ .:,..-... ..... _ 
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et gigantisk sprang fremover * I blant den :milliard mennesker I fer ham anerKjennelSe pa I --~ -- -- --- . 
og aktualiserte selve frihets- Moskva - med sin imperi- i Europa og Asia som lever i hØyeste hold, idet Sirdal her- len, og Ønsker ham og hans 
kravet innenfor en kommu- alistiSike appeti~t ~ har ikke I å.ndelig isolasjon. redstyre uttrykte sin s~rlge I f~1ie mange gode og lykke

_ Men nye venner har sik- nistisk stat, kravet om å. er- vær~ noen paSSIV tIlskuer til De chanser vi har til å opp- tækk og et lØfte om at gaven hge samværets å.r framover. 

kaldte nasjonale anseelse 
skulle ta skade av å vedkjen
ne seg meg. Det koster, skjØn
ner jeg, å være karl 

kart erl)tattet de gamle? statte det kommunistiske sy- de s~ste hendelser. For å. vin- nå. kontakt, er ikke mange og skulle bli vedlikeholdt av 70 å.r er ikke noen endelig 
_ Ja, heldigvis. Jeg har i stem med noe annet, med et ne tId - og for å. hinde en ikke store; Men nettopp der- bygda. grensesten. 

rikt mon 1:ått erstatning gjen- nytt sosialt system. «ungarsk» reisning - gikk for gjelder det å. bruke dem I 1919 kom Olay som sok-det med pA Gomulkas makt t For - SOm kjent - også. sytti 
nom nye vennskaper med Trass i at disse to hendelser <:lo' - som er. Hver gang de ikke nepres til Byneset menighet 
mennesker med en ganske an- fant sted omtrent samtidig, overtagelse. Med denne del- brukes, er det vå.re muligheter i Sør-TrØndelag. Her kom han er der noe nytt i. 
nen holdning. Forfulgte og ligger der i realiteten en hel vis uaVhengighet fra Moskva som gå.r tapt. inn i et rimt og mangeartet ar
mishandlede NS-folk viser of- epoke mellom dem. Forand- tok Gomulka et historisk Foranledningen til disse be- beid, på det kirkelige, huma
te en kvalitet som har impo,- ringen i Polen ble en triumf skritt fremover. Men med traktninger er ungdomsfesti- nitære og sosialpolitiske felt. 
nert meg~ for nasjonalkommunismen, halvhjertede reformer vil han valen i Moskva. - Blant de Ved sin solide og kunnskaps-

slik vi allerede har den i Jugo- snart nå. et dilemma, slik som 30000 utenlandske gjester var mettede forkynnelse skaffet 

Oppreisningen 
først og fremst 

personlig sak 

er slavia. Men den ungarske Moskva forutså.. Han vil må.t- det vel anslagsvis 25 000 over- han seg rik inngang ikke bare 
reisning er noe mere, et nytt te balansere mellom de Øken- bevsningstro kommunister, i sitt eget sokn, men også el-

en fenomen, som kanskje vil vise de frihets kr~v innenlands og 3 OO~ 000 kommunistsym- lers rundt om i fylket. Han 
seg ikke å. ha vært mindre be- de krav Moskva fremsetter patisØrer, og kanskje 1000 inntok en rekke talerstoler i 
tydningsfullt enn den fran- for og oprettholde det kom- nysgjerrige uten bestemt inn- fylkets byer og bygder fra 
ske og russiske revolusjon. munistiske makt-monopol. stilling. stiftsstaden selv og helt opp 

- Når det snakkes om opp
reisning. -

- Oppreisning gi:r NS-med
lemmene seg fØrst, og fremst 
selv. Det hindrer ikke at jeg 
er glad fordi vi har fått den 
juridiske utredning fra Det 
svenske Rettsinstitutt, og at 
stadig flere aktstykker kom
mer fram for offentligheten 
- til .orientering om de fak
tiske forhold. 

* 
Eltter sam talen med fru 

Ragnhild Wiesener gj orde vi 
et kort sammendrag av det 
som hun mer enn noe annet 
brenner for å. imprente sin 
samtid. Vi kaller det hennes 
fire kardinalpunkter - og 
gj engir dem i ramme på fØr
ste side. 

Disse to hendelser har bragt Nasjonal-kommunismens Tenk om den vestlige verd- til Levanger og Steinkjer i 
følgende nye spørsmå.l i for- seier i Po~en er ikke slutten en hadde møtt med noen tus- Nord-TrØndelag. Han var en 
grunnen: men heller begynnelsen på. en kunnsjap:srike, politisk aktet og hØyt anskrevet taler 

1) de videre muligheter for ytterligere konflikter bå.de skolerte og aggressive ung- ved stevner for Indremisjonen 
nasjonal-kommunismen. med Moskva og i Polen selv. dommer, ink,tillet på. å. ta opp Hedningemisjonen og Israel-

2) erstatning av kommun- I Ungarn er slike konflikter en prinsipielI debatt og tolke misjonen, likesom han gjen-
ismen med et nytt sy- forbi. Moskva forsøkte fØrst å. det humanistiske grunnsyn og nom alle 9 å.r her oppe hadde 
stem, men bl. a. rett til etablere en nasjonal-kommu- den demokratiske tenkemå.te sitt faste sete som medlem av 

for folket å. velge sin egen nisme under Imre Nagy, noe som er kjemen 1" vå.r kultur. eller formann i disse institu-
ikke-kommunistiske stats- som bare kunne skje med Gjennom daglige samtaler og sjoners styre. Ved siden av 
form. hjelp av russiske bajonetter, diskusjoner med den russiske alt dette var han en flittig 

3) SpØrsmå.let om Sovjet- idet Na;gy var modig nok til ungdom, og' da ikke minst den bidragsyter til Indremisjonens 
styrets fremtidige utenriks- å. ofre partiet og kommunis- akademiske, som makthaver- 'Organ «Hyrden». 
(og fØlge min opp'fatning) men for sitt lands frihe~ og ne allerede'synes å. miste tak- I 1927 søkte Olay seg sØr
også. innenrikske politikk og selvstendighet, han ba om at et på., ville vi idet minste hatt over og tiltrå.dte vå.ren 1928 
styre. sovjetroppene må.tte trekke en chanse til å. rokke ved noen som res.kap. i Rakkestad. I 

Jugoslavias erfaringer sy- seg ut, erklærte Ungarn nøy- av de verste vrangforestillin- 1938 ble han sokneprest i 

nes å bekrefte at nasjonal- tralt og ba om beskyttelse av gersom notorisk uvitenhet og 
kommunismen er ute av stand FN. ensidig 'og enerå.dende propa
til å overskride kommunis- Moskva sto overfor to alter": ganda har:-' skapt innen den 
men, d.v.s. å gjennomføre nativer: enten å. overlate Un- kommunistiske verden. 

Jeg synes jeg hØrer innven-reformer som gradvis vl·I føre gam til seg selv eller å. sende 
Tilslutt takker vi fru Ragn- til mere frihet. inn sine tropper og okkupere dingen: Urigaml 

hild Wiesener for hennes kla- Utviklingen i Jugoslavia det. Det er ingen innvending, 

* 

Et fritt samfunn kan <bare eksi
stere Lså leng'e sarrM'unnsånden opp
veies aven IiJke sterk tilbøyelighet 
til å passe sine egne saker. 

Prof. EDW. SHILS 

re og oppmuntrende ord, og 
skal vel vite å ta vare på de 
råd og vink hun dessuten har 
gitt oss for arbeidet i Folk og 
Land. 

synes også. å. vise at nasjonal- Og dermed mistet sovjet- etter mitt skjønn. Det var 
i «The Torment of Secrecy». 

* 
k . ·kk b imperialismen sin siste «s08i-ommumsmen l e are riktig å. markere sin avsky for En mann kan sitte hele dagen 

ganske enkelt kan bryte med ~listiske» maske. Sovjets voldsdespoti da den ved sin pult uten en eneste gang å 

Moskva og på egen hånd kon- * ungarske frihetsreisning så. tenke pti henne, for hvem han dog 

struere et system identiske Moskva og alle andre k.om- brutat ble slå.tt ned. Men Un- q,rbeider. Derimot tenker han me-

med kommuismen. munistiske regimer vil nå., gam er ikke noe enestående get pti, hvorledes den artikkel han 

* hver på. sin måte stå overfor kapitel i Mloskvakommunis- arbeider pti, vil ta seg ut i bladet, 

e l emma de aldri før har mens saga. Det samme har og hvilken virkning den mtiskj·e Intervjuet har stått over - inn- Jugoslavias motstand mot t d·l 
til fru Ragnhild Wiesener kom til- Moskva i 1948 var muli'g, for tått ·kt t s anSl il ansikt med. skjedd - og skjer daglig - i har pd neste forfremmelse. 

hake fra Tjøme. Vi 'Ville ha hennes det fØrste fordi selve revolu- De kommunistiske regjeringer Øst-Tyskland, i alle de balt- OAMILLA OOLLET 
lbekreftelse på at vi i ett Ol!" alt· f t <t' SJonen an sted under kamp i Øst-Europa må. enten kom- iske land .og i det hele tatt * 
hadde 1)orstått henne riktig. t f mo en reII1pled okkupasjon. me til å. bryte lØS fra Moskva, overalt hvOr sigd og hammer «Amtmandens døtre» 

Det gjorde det mulig å skape eller bli enda mer avhengig. er blitt det' herskende symbol. Det er for en mann noe sd ube

en uavhengig stat, og en ny Ingen av disse land, selv ikke Selve systemet er ens overalt, skriveZig 8Øtt og tilfredsstillende i 

I dette tilfelle kommer 
sikkert til å. merke det. 

HJ. 

Herr redaktør. 

vi 

Jeg har aldri tillatt meg å. 
si noe ufordelaktig om de i 
mitt innlegg nevnte personer. 
De to av dem, BjØrnson og 
Olga Bjoner kjenner jeg, og 
hØyakter den tredje, herr 
Lærum kj enner j eg bare a v 
navn gjennom denne avis, 
men det forhindrer selvsagt 
ikke aLjeg respekterer ma:6.
hen og hans meninger, selv 
om det kan røyne hårdt på 
etter å. ha lest hans artikler i 
nr. 23 og 24. Hans tilbØyelig
het til å. nedvmdere den som 
ikke uten videre vil godta 
hans standpunkt, er litt fior 
på.fallende. 

Men nå sakens kj erne: I de 
siste 8 å.r har vi som felles
nevner hatt et organ kaldt 
Forbundet for Social Opreis
ning. Hva er det dette For
bund har syslet med i disse 
å.r? Hva i all verden er det 
vel annet enn en ubrudt kjede 
av anstrengelser for å. komme 
«på. talefot», og det med de 
organer som Hafskj old så. 
lrorrekt anfØrer som de eneste 
rette til å sØke forbindelse 
med, - nemlig de offentlige 
myndigheter. Jeg har en fØl
else av at dette er gå.tt hus 
forbi hos de fleste. Jeg undres 
på. om selv Hwfskjold hadde 
dette moment for øye da han 
skrev sitt innlegg? 

FØrer ikke dette frem, vel så. 
er sikkert alle veier stengt, 
det gjør vi sikkert klokt i å. 
ta med i beregningen. Noe 
ganske annet er at kommende 
verdensbegivenheter kan 
komme til å. feie vekk rubb 
og stubb av dn kamarilja 
som har mareredet oss nå i 
mere enn 12 å.r. Det samme 
som Skuggevik sikter til. El
lers må. jeg si at de som har 
støttet med med sine innlegg 
har oppfru1ltet meg Korrekt. 

Så. ser jeg at redaktØren er 
interessert i at vi «feier for 
egen dØr». En tiltalende tan
ke. Jeg svarer for meg selv: 
Det har andre besØrget så 
grundig at regningen kom på. 
6 å.r. - Hva med hensyn til 
andre NS-fol~? - Jeg skam
mer m ~g ikke over å være i 
disse rekker, men om redak
tØren regner seg som hørende 
til disse er vel et spØrsmål, 
ettersom han setter «vå.re» 
rekker i gåseØyne. 

Nå.r redaktØren mener at de' 
meget aktverdige kvinner og 
menn han navngir, er opini
onsdannende i Norge, vel sa 
få.r han lov å. mene det. Men 
venligst levn også meg en 
smule frihet for min oppfat
ning. 

New :Westminster B. C., 
Canada, Juli 1957. 

Deres oppriktige 
M. I. Almers. 

FOLK OG LAND 
RedaktØr og utgiver-: 

JOHANNES KRINGLEBOTN 
Postboks 3237, Oslo 

Ekspedisjon og kasse: 
Kienchowsgt. 5, Oslo 

Telefon 37 7896 
Boks 3214 

Abonn&D1entspriser: 
Kr. 25,- pr. år, kr. 12,50 
pr. halvår. Sverige og 
Da.nma.rk: kr. 2$,00 pr. 
A.r, kr. 14,50 pr. halvår. 
Utlandet for ØVTfg: kr. 
33,00 pr. år, kr. 16,50 pr. 
halvår. I nØYtralt om
slag kr. 35,00 pr. år, kr. 

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

- Sement for 4000 korner er herskende klasse det k m J l· ·1 k , '.o - ugos aVla, VI omme uten.om dets uttrykksformer også.. Det dette d vite med seg selv at han Men resultatet av disse 8 32 øre pr. milllmeter 
blitt ødelagt ved uforsvarUg ~ag- munistiske byråkrati. Ikke dette valg. Ikke på. noen må.te som gjorde at den ungarske har tilgitt sin hustru. års anstrengelser! Kan noen over en spølte. Bruk postgironr. 16450. 
ring på militærforlegningen sta- noen av de østeuropeiske land 'kan massebevegelsen bli stan- tr.agedie virket så. umiddel-
rum på østre Toten. hadde et slikt skikt -av lede- set Y B b t j k • p. ar s o kerende og rystende 
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«Et dukkehjem». 
på.peke resUiltat, og i tilfelle Samband.stTykkeriet 
hva gå.r dette ut på.? Jeg sa _____ 0sJø _____ _ 
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