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Ben]' amin Vogt synger ut om åndslivets
frihet
Brilleslangene
.
og gullfrosken
o

Overhengende fare nar frihetens
umistelige gode vanhelliges
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Den lille sten
og den store
Little Rock

!.-------------:

Stortingsmann C P. Wright
lovpriste forle~en i \~Farmand» (nr. 20) C. J. Hambro
i anledning av forSlaget om
æresgasje, og ik~e uten grunn.
Det kan være s!{jelli.'s ft si i
Hambros fav~r cm ham' innsats som politike:r:, selv om dd1
ikke har lULtt, synderlig virkning på fordelingen av veigc!'massen. Og den 9, ap·:il var
han utvilsomt mer våken enn
våre øvrige ledende politikere,
etter at det først var blitt for
sent å gjdl'e d'Gt som burd~
vært gjort At han fikk «KOll'
ge, Regjer\ng og Stort,iq,,. ut
av Oslo til felles dl'Øftels r"::
utenfor invasjonsgrCll.'en, ril:}
vel således re~ne.:: ham til ~. r tjeneste. ;\11.1.:1 h~~1S l1en3ti!~ing
til den komprQmittterte re··
gjering om \ bij stående. burde det ikke være delte mpnin ..
•
'" 'd
t.
ger om ute!1!Ol' flr~Jel erpar 1et. Det offisielt/angitte motiv
_ at regjeringsspØrsmålet iKke kunne holdes svevende ___

SN

Det merkverdige sneversyn
som har preget slike ekte forkjempere for åndslivets frihet
som Francis Bull, Arnulf
Øverland og mange andre når
det gjelder «Den rØde rubin»,
kan ikke opphøre å forbause.
All frihet avhenger i siste
instans av folkets alminnelige
samtykke og dette samtykke
gis bare hvis friheten ikke
, • grovt misbrukes. Dette gjelder politisk frihet og Økonomisk frihet, men også åndelig
frillet.
Vår moderne tid ligger formelig strØdd med frihetsvrak
som ikke skyldes annet enn
frihetens eget selvmord. De
fullstendig uterlige tilstander
i Weimarrepublikkens Tyskland fØrte Ilke lukt inn i Hitlerismen. Da nemlig friheten
hadde sluppet alle tØyler, begynte selv tenksomme og an svarlige folk å rope på orden
heller enn på frihet. Og Tysk,..
land er bare ett av flerfoldige
eksempler på at den politiske
frihet er gått til bunns fordi
den politiske frihet er misbrukt. Akkurat samme fare
står Frankrike overfor i dag.
'Dette synes da våre litterære
skjØnnånder å forstå.!
På samme måte står den
Økonomiske frihet i fare hver
gang den økonomiske frihet
misbrukes. Hele grunnlaget

Svenske kroner har siden
1939 steget med 34 pst. i forre. Det er nemlig fOiiskjell pl bold til norske_ Vi er redd for
å skake opp folk på det dy- at det er ikke gjort ljted det.
peste som utallige forfattere \_
har gjort ustraffet, og å krenke dem i deres innerste fØlelser som Agnar Mykle gjør.
At grensene skal være vide,
betyr ikke at grensene skal
være borte. Det er forskjell på
å være åpenhjertig og å være
lidderlig, å være hemningslØs
sann og å være ekshibisjonisAv PER WIIK
tisk. Hadde forsvaret i Rubinsruken fått medhold, er det
~L-.--=-_-,
ikke vanskelig å tenke seg
Det er sjelden stenene trefhvilke farer for deres egen sak
det VI-Ile medfØrt_
fer der de sl{al, men det foreEnhver filleforfatter ville kommer. Dessverre forekomansett seg berettiget til å ser- mer det bare ved misforståelvere slibrige bØker under ma- se når de radika.)e kaster. Ja,
ske av litteratur. Vi ville gan- de norske radikale har titt
ske sikkert blitt overrent med hatt det vanskelig. For hva
mer detaljerte og mer outrer- skulle de gjort de radikale?
te etterligninger av Mykles Hva skulle de gjort hvis de
«vellykJkede» forfatterskap.
ikke hadde hatt .Franco, neOg hva vI'lle dette endt gerproblemet i aSA, de norske
med? Jo, slik som stemningen nazister og Hitlergeneralene'?
er blant alminnelige og skik- De hadde ståt'.i der. For det
kelige mennesker her i lan- har vært en ulvetid for dem
det, ville der fØr eller senere som sognet til Moskva i ungreist seg et uimotståelig krav doms vår og siden har gj ort
om virkelig undertrykkelse av det på bunnen av hjertene.
trykkefriheten for å sette en Franco har vært god å ta til,
stopper for utglidning og an- nå og da en neger borte i USA,
svarsløshet.
O.S.V.
Da kunne vi risikert å få
Noen hver ha!' fått en sten
Hitlers forbud mot moderne i hu~ fra de radikale. Det har
kunst, Stalins dirigering av gj.ort godt å kaste disse stemusikk og litteratur, pietis- nene. Det har frisket opp i all
ters og puritaners fordringer denne vamle grøt. For de
om bare bibellesning på sØn- ulykkelige radikale har måttet delta i så mye hyling og
dag!
fordØmmelse som ikke kom

Bambro

fnl" npt, l':!nl':!i!'llil':!til':!kp fnrmvn-

illuderte visstnok i Øyeblikket,
men det er vel overveiende
sannsynlig at partitaktiske
hensyn her ble gitt prioritet
foran landshensyn. Hambros
svar på Nygaardsvolds henstilling i privat samtale, om
Hambros overtagelse av ny
regjeringsdannelse, tyder på
det. Det var ikke saklig
grunn til å la «arbeiderregjeringen selv «sØbe» den kål den
hadde kokt». Situasjonen krevet tvertom Øyeblikkelig fjerneIse av den inkompetente,
gjennom mange år forsvarsfientlige regjering som hadde
det fulle ansvar for invasjonen. Den sjangse som her bØa.
seg burde vært grepet for
oppnevnelse aven ny, kompetent regjering av de partier
som var minst medansvarlige
for arbeiderregjeringens forsvars, nØytralitets- og utenrikspolitikk.
Hambros svar tyder på at
han av partihensyn vek tilbake for å overta ledelsen i en
vanskelig tid. En holdning

O

Etter Morgenbladet gjengir vi:
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Sandemose har uttalt seg
friskt og omsVØPSlØst om adskillige ting i intervjuer med Stockholmspressen. Han gir den gledelige opp~sningen at han er i
Sverige for å samle stoff til en
bok som skal handle om «det for-o
ryckta, onormala liv som de norske flyktningarna leva i Sverige»,
_ et emne han burde ha meget
sjeldne forutsetninger for å klare,
kanskje like godt som Sigurd
Hoel, som ikke har prøvet. Uten
forbauselse leser man at handlingen i denne boken «med bitterhet, brustne liv og alkohol» samles omkring et dødsfall, drap eller selvmord.

Livsfarlil
sak
Høyere lønn uten
tilsvarende
produksjonsøkning.

G. O. Normann vil ha et
mer karakteristisk nasjonal*o n U m e n t

Av OSCAR' ØRNULF AALL
Det sies at en brilleslange
som fikserer en hypnotisert
frosk først sluker frosken i
det øyeblikk denne rører på
seg. Altså, konkluderer Niels
Kiær i ett av sine udødelige
essays, kan en frosk .så å si i
all makelighet ut sulte mangfoldige meter med brilleslanger bare ved å holde seg i ro.
Det er virkelig et morsomt
eksperiment å la tanken leke
med denne situasjon: en flerhet av brilleslanger ligger og
fikserer samme frosk. Den
indre giftproduksjon i slangene øker og enhver av dem onsker at ett eller annet rovdyr
eller fanden selv Ilå ta alle
de andre.
Verdensøkonomiens mange
øyne var i mellomkrigstiden
rettet mot gullet med en konsentrert oppmerksomhet som
godt kan sammenliknes med
den interesse sultne brilleslanger nærer overfor en hypnotisert frosk. - Riktignok
tenkte ikke menigmann så
meget på dette blanke metall,
men han tenkte på arbeide og
lønn, arbeidsgiveren tenkte på
sine lån mot oftest ganske
drøye renter, långiveren på
sikkerhet og pengeverdiens
stabilitet, og de som sørget
for pengeverdiens stabilitet
tenkte på gullet, som jo er alle
tiders, og hele grunnstoffrekkens best balsamerte mumie.

Slik spredte denne tankebetingcte ådselforgiftning seg
Ie vikingene «vendte sine sku- fra hodet til halen på alle vergallesure
ders stavne fra Nord» og dro densøkonomiens
i vesterled. De som gj orde brilleslanger under et stadig
Jeg vet ikke hv~m som fØrst I på våre sjØf,oJks innsats. Det-I "tl'",nrlhllO'O' nil N'nl"O'pl':! kV.<:t (likende aiensidi!l hat alt eUer-

u. U. l ormann VII na et
k'
k
·
·
k
.
mer.'. ara .terl.stls nasJ 01
n a ID o n li ID e n t
~

frihet er gått til bunns fordi trykkefriheten for å sette en Franco har vært god å ta til,
den politiske frihet er mis- stopper for utglidning og an- nå og da en neger borte i USA,
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brukt. Akkurat samme fare
står Frankrike overfor i dag.
Dette synes da våre litterære
skjønnånder å forstå!
På samme måte står den

svarslØshet.
Da kunne vi risikert å få
Hitlers forbud mot moderne
kunst, Stalins dirigering av
musikk og litteratur, pietis-

o.s.v.
Noen hver ha!' fått en sten
i hu~ fra de radikale. Det har
gJort godt å kaste disse stenene. Det har frisket opp i all

Økonomiske frihet i fare hver
gang den Økonomiske frihet
misbrukes. Hele grunnlaget
for det sosialistiske formynderskap på det økonomiske
område er påstanden om at
under frie Økonomiske forhold
misbruker den enkelte sin

ters og puritaners fordringer
om bare bibellesning på sØndag!
Faren er ikke nær? Nei
visst! Faren er allestedsnærværende, i ethvert land og til
enhver tidsalder så snart frihetens umistelige gode van-

økonomiske frihet. Den eneste
mulige måte å opprettholde
økonomisk handlefrihet for
folk i sin alminnelighet er
derfor å sette grenser for misbruk av friheten for dem som
lett henfaller til dette.
Andslivet står ikke i denne
henseende i noen særstilling.
Herrene Grieg og Bull og
Øverland kan være sikre på at
hvis det skulle bli alminnelig
for litteraturen å gå på Burle-fØtter her i landet, da ville
åndsfriheten virkelig stå i fa-

helliges.
Det er den tOtale mangel på
virkelig oversikt og dØmmekraft hos våre ledende forfattere og andre av litteraturens
forkjempere som er så uhyggelig. Alle som holder på
åndslivets virkelige. frihet
skal være eVig takknemlige
for det ene avbalanserte og
frilynte utsagn som forekom
i retten fra litterært hold nemlig professor Winsnes'
vidneprov.
Benjamin Vogt.

denne vamle grøt. For de
ulykkelige radikale har måttet delta i så mye hyling og
fordØmmelse som ikke kom
fra hjertet. De måtte hyle
med om Ungarntragedien,
mens de rotet i skrivebordsskuffene etter Franco og et
par svartinger riktignok. Det

Ipå våre sjØf,olks innsats. Dette og at monumentet ikke lar
seg forstå direkte uten forklarende tekst, har så vidt jeg
har kunnet se, vært kjernen
i den kritikk som er reist.

minnesmerker som allerede er
Men det er ingen som hitreist etter krigen. La det være til er kommet m.ed noe forsom det vil med det; en ting slag til en annen utforming
er sikkert, en så kjØlig mot- av monumentet. Det er jo heltaking som det seirende utka- ler ikke lett. Jeg skal likevel
stet til nasjonalmonument tillate meg å komme fram
har fått både av enkelt.perso- med et forslag. Saken er at
ner og organisasjoner, det vi har et gammelt, praktfullt
har neppe noe utkast eller symbol som jeg mener ville
noen plan fått fØr her i lan- gi et slående uttrykk for alt
det. Vi har riktignok fått for- det vesentlige i denne forbinklart utkastet, at en eien- deIsen: et drakehode. La oss
dommelig forhØyning øverst reise et kjempemessig, høyt
skal forestille et båthvelv, drakehode, gjerne en kopi av
og at en stor kvinneskik-' hodet på Oseberg-skipet som
kelse og en liten manns- nasjonalmonument! Det ville
person i halvfigur skal sym- bli Ø'ynefallende, vakkert,
bolisere det norske folket nasjonalt og monumentalt,
o.s.v. Men de fleste har ikke kort sagt et Virkelig nasjonalvillet slå seg til ro med dette. monument. Og det ville vekke
De mener at di~se nakne og til live de rette assosiasjoner
halve menneskeskikkelsene og fØlelser hos alle dem som
ikke er noe verdig svmbol på monumentet er reist over. De
J
det norske folket under kri- I som dro over til England, ville
gen, og den omvendte båten bli minnet om ferden over sjØikke gir noe fullgyldig symbol ,en, da de i likhet med de gam_____

I
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Tyske eksperter
har hjulpet Sovjet

Jeg vet ikke hvem som fØrst
kastet ut ideen til et llasjonalmonument, men det må
vel ha vært en som ikke synes vi har fått nok med den
skogen av monumenter og

O
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er ikke greit å være radikal
i dag, det er nærmest balansering på slakk line. Det er
slett ik.ke enkelt å være Dagbladet og Ragnar Vold. Og det
er på ingen måte plankekjØring å være foregangsland og
verdens våkne samvittighet.
Franco har hatt sin misjon, det er sikkert.
Enten må Norge eller Tyskland melde seg ut av NATO.
.Teg f.areslår at sistnevnte gjør
det. Og tar med seg divisjonene sine. Det er temmelig
nøyaktig halvparten av fastlandsstyrkene i Europa, og de
blir sikkert alene om å oppfØre seg som soldater i den
kommende krig. - Det er åpenbart at nordmenn ikke liker tyskere. Og den situasjon
kan fort oppstå at det kom-o
mer tyskere hit for å slåss og da kommer nordmenn til å
kaste stein. Vi må nemlig være konsekvente her hjemme.
Det er ikke alet opp hverken
soldater eller generaler siden
1945 i Tyskland, de vllle i tilfelle være 12 år gamle. Vi bØr
bare godta de tyskere som er
fØdt i 1945. De andre er infisert. Hitlersoldater, Hitlergeneraler, Hitlertyskere. -Vi må ikke glemme de 5
lange tunge år herhjernme. Vi
led, men vi vant krigen til
slutt. Andre land led og vant
de også og har glemt mye av
det stygge tyskerne gjorde,
men vi bØr fortsette med å
være et foregangsland. Vi er
verdens våkne samvittighet:
Ned med Franco.

f.

Halvparten av New York kan
bli blåst bort aven sOvjetiSk rakett som bruker 85 minutter på
reisen, sa en vest-tysk rakettekspert her om dagen. En av de
siste H-bombene russerne slapp
ned et eller annet sted i Sibirla
hadde en sprengkraft tilsvarende 60 millioner tonn TNT. Også
London kan bli mål for de nye

Sannsynlig har en av disse ni.
Dr. Habermohl, ansvaret for en
slags flygende tallerken som det
har vært meget tale om i den
siste tiden. Den ble tegnet i Tyskland, men er siden blitt bygd ut
i samarbeid med sovjetiske vitenskapsmenn.

rakettene, og bare to raketter av
den nyeste størrelsen er nok til
å legge byen øde. Hvis raketten
skytes ut i Riga vil den nå 110ndon på 16 minutter.
Mannen som kom med disse
opplysningene, Rudolf Lusar, sa
at Sovjet har ihatt hjelp av minst
ni ledende tyske rakettforskere.
Disse ble tatt til fange i 1945 ved
Peenemtinde og Kummersdorf og
senere satt i arbeid hos russerne·

Av de 20000 som hver uke
sØker om tillatelse til å utvandre, er de fleste unge, fullt
utdannede teknikere som vil
Skape seg en fremtid i et annet land. Den skade som denne blodtapping av uvurderlig
arbeidskraft tilfØyer det britiske samfunnslegeme og hvilke konsekvenser den vil få for
Englands fremtid, er uberegnelig.

En;:land ida;:

I

Verkebyllen

Europa Skaper nye

komplikaSjoner for seierherrene

;~:~~~;~~: 0~5 d~v,~~~~,,:~~~~~
for

pengeverdiens

stabilitet

tenkte på gullet, som jo er alle
tiders, og hele grunnstoffrekkens best balsamerte mumie.
Slik spredte denne tankebeting de ådselforgiftning seg

le vikingene «vendte sine skuders stavne fra Nord» og dro
i vesterled. De som gjorde
strandhugg på Norges kyst
under krigen, ville bli enda
sterkere minnet om vikingeånden og vikingedåden riktignok med den forskjell fra
de gam l e VI'k'mge t ogene at na

fra hodet til halen på alle verdens økonomiens
gallesure
brilleslanger under et stadig
økende gjensidig hat alt eUersOm faren for å dø av sult eller selvintoksering stadig rykket nærmere.
«Du veit da det aUe snart
skjer det noe,» sa en svær t

gikk ferden fra vest mot Norge i stedet for omvendt. De
som satt heime i de la.nge åra,
ville kunne minnes de mange
dager og netter da de speidet
over hav mot England og sukket:
Hvor bliver RUser-Larsen?
Kommer ikke Johan Nygards-

ubelest gårdsgutt til meg i 36,
«for hå du kommer henne, på
arbeidsplassen og andre staer,
går folk og snakker vondt om
hverandre».
Gullets paSSivitet er et naturJfenomen. For så vidt kan
krisen godt kalles en naturkatastrofe. F u Il t så upersonlig kan ikke ans, ;~ret plasseres for at de håpendes øyne
ble rettet mot det dødeste av
alt dødt. Det ansvarsforholdet vil ikke jeg påta meg å
avgjøre. Men noen har alt
tatt på seg å plassere ansvaret
for krigen sam vel var en naturlig følge av hatet. Det måtte være en rimelig opgave for
dem å finne ansvaret for krigen ogSå.
I denne verden opptrådte

o

vold?
Og sjØfOlka, ja, de ville
neppe kunne få et mer umiddelbart forståelig symbol for
den ,farefulle og Vågsomme
seilasen på alle hav som de
deltok i gjennom fire lange år.
Men de av oss som satt heime og så det som en oppgave
å holde hjula i gang her, slik
at det skulle være noe igjen
å befri når frigjØringen en
k? J
. '11
bl'
gang om. a, VI VI e ogsa J
minnet om noe når vi så på
dette monumentet. Vi ville bli
minnet om all den eiter og
galde som ble spydd ut over
o

våre hoder i okkupasjonsåra
og de dØdelige hogga som ble
retta mot oss da frigjØringen
kom.
Jeg mener derfor et drakehode vil være den mest passende formen for et nasjonalmonument. Helst på en holme
og vendt mot land.
Aust-Agder, 7. oktober 1957.

Den 17. oktober prqtesterte de tre vestlige stormakter overfor
Sovjet-Samveldet mot «væpnede kommunist-demonstrasjoner»
Øst-Berlin og mot brudd på den frie trafikken mellom de to bydelene. I en felles note til den sovjetrussiske kommandanten, general Andrei Charnov henstilte de tre allierte til russerne å avverge fremtidige krenkelser mot «Berlins spesielle status». Protesten hel1lspHte på de arrangementer som var blitt truffet i forbinG. O. Nordmann.
deIse med den Østtyske valutareformen, da hele Øst-Berlin bok- \
stavelig talt ble isolert fra resten av landet. I henhold til en ~lles- I FARFAR DYKTIGERE
avtale er Vestmaktene garantert fri passasje over grensen
ENN oss.
mellom øst- og Vest-Berlin. Vestmaktenes protest var underFram til 1914 var som kjent
tegnet av den britiske kommandanten i Berlin, generalmajor F. 1 krone lik 1 krone i både NorRome, som også uttalte seg på vegne av sin amerikanske kollega. ge, Sverige og Danmark.

altså Hitler. Mange mener at
han var gal. Det er mulig: geni og galskap. Men i tilfelle
bare en fordel. En gal fanger
lettere oppmerksomheten enn
en sOm er riktig, og han skulle
lede interessen bort fra gullfrosken. Det lyktes. Og takknemligheten kjente ingen
grenser. Ikke landegrenser ihvertfall : Innenfor Tyskland
var den rettet direkte mot
naziregjeringen, utenfor mest
mot de såkalte «bedrede konjunkturen, enslags omskrivning for at den gale, fornuftige, dumme, begavete, djevelske, guddommelige - men i
hvert fall velsignet problematiske Adolf Hitler hadde klart
å skape liv og røre på et sted
som fanget interessen.
__
'ortJ. Øde 4
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Ansvarlig redaktør Johannes Kringlebotn

Britisk agent i NS tilkjent 550 000 kroner!

*********************************************
.
*
For skade påført i *
**
**
*
Råskapen 'må ha en ende l and s s v i k fen ~ sel i VARM TAKK
,~
*

Vi fant her om dagen fØI-

ling om tiltale. ~or eksempel.
F. syntes innesperringen på
11 måneder på NS-basis ikke
var rettferdig - når han faktisk bare hadde opptrådt som
britisk agent i de for det meste norskvennlige NS-folks
rekker.
Denne flinke F - ble etter en rettssak for lukkede
dØrer - tilkjent en erstatning
av Norge på kr. 550000.00.
Av dette vil det fremgå hva
en knust nyre og noen knekkede ribben er verdt når myndighetenes mishandling har
rammet et NS- medlem med
britisk, konspiratorisk formål. Hvor mange falske eder
er sverget, hvor mange prosesstricks --- og revestreker
er brukt for å gardere staten
mot lignende erstatningssØksmål fra alminnelige NS-folks
side, i tilfeller hvor disse har
vært gjenstand for mishandling, ran, boikott, boplyndring, ja endog mord?
Man skulle synes at F. nå
burde være tilfreds. Den norske p'åtalemYnd'19.h et b eord re t
fØrt hans sa,k for lukkede dØrer av minst to grunner: Det
kumie hjelpe «nasistene» at
det ble of,fentlig opplyst at F.
var blitt torturert i norsk demokratisk fengsel med et
for ham leit resultat: en
knust nyz:e og brukkede ribben. IntelIigence Service ville

SN
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Oppgjøret vi ikke
gende melding i Aftenposten
Det var engang under ok- mishandlet, fikk Ødelagt en
blir kvitt.
kupasjonen
at det befant seg nyre og brukket flere .ribben.
- fra bladets korrespondent
Klarere
kan
det
ikke
sies.
en
patriotisk
norsk agent for Alt for Norge!
i Svolvær:
785000 kroner er ennå Bonnevie avslutter med å er-:- InteIligence Service i Bergen.
Dette skjedde mens F. var
klære:
«Kan
boken
bidra
til
Han
heter
F
.
,
.
og
hØrte
til
under
beskyt~else av det såutestående i bØter og iun.
at
vi
(altså
de
som
ikke
var
dem
som
fikk
ordre
om
å
g'å
kalte
landssvikspoli ti
dragnmg hos nord-norske
landssvikere. 162000 kro- NS) tenker nærmere igjen- inn i Nasjonal Samling, og det som aldri har gjort noe
ner står ute i Nordland, nom vårt naSjonale medan- fØlge med der, slik at han galt, kfr. Anton Beinset og
604000 kroner i Troms og svar for rettsoppgjøret, er vi kunne rapportere alt til sine andre.
79000 kroner i Finnmark.
forfatteren stor takk skyldig». oppdragsgivere i England.
Historien vet å fortelle at
*
Forsåvidt bra talt, av herr Sovjet hadde lignende NS- «oppgjøret» var kanskje mest
korrupt i Bergen. Husk landsVar det noen som for flere lagmannen. Men det er i:kke medlemmer.
nok bare å la det bli med
Etter frigjØringen ble den- sviketterforskningen og henår siden sa at «rettsoppgjø«å tenke nærmere igjennom». ne britiske rugent arrestert på leggelsen av SQken mot skipsret» skulle være unnagj ort i Det kreves handling og
NS-basis og innesperret 11 reder Thomas Scheen Falck
løpet av kort tid? Det hele realiteter.
Den
ovenfor måneder. Herunder ble han junior tross politiets innstilskulle bli «raskt og rettferdig~> gjengitte melding fra Svolavviklet! Dette munnsvær e~' vær avkær til skinnet ynkverdigheten i det Økonodet forlengst slutt på, gansk'~
miske oppgjør - en meget alenkelt fordi rettssvikerne hal'
vorlig side av rettssvikernes
• bragt vårt folk ut i hengemy- misgjerninger mot dem som
Av KAI NORMANN
'" ra - og der sitter de også selv var NS,
i gjørme til langt opp på hal··
Ingen, helhj ertet, idealistisk aldri har vært i fiendens
Det gjenstår 785 000
sen. Betegnende i så måte er
innsats er eller har noensinne hånd,
kroner bare i Nord-Norge.
Quislings bærende ide var
et vitnesbyrd som så sept som
vært forgj eves.
Vi vil ganske enkelt hel. . at hans NS skulle være avantden 18. ds. fremkom i Mor•
La oss stanse et Øyeblikk i
t'l
tt
dk
d
'll
t
genposten. Her anmeldte lag·- Sle
l re e ve ommen e, avislesningen og la oss tenke garden for en åndelig oppmarsj i vårt folk, idebærer og
- d
mann Carl Bonnevie, (som e: en t en d et nåe r G erh ar sen over om ikke disse ord har
idespreder, enfnspirasjonskilat evig gyldighe~, er uttrykk for
t eller Haugland det gjelder,
en på mange måter utmer ke
d
de straks tar affære. Inndrivd r l
L d I
t
e og ys b ærer i en mØr k og
en an elg ov. a em renge mat erialistisk t i d , hvor folket
mann) Jens BJ'Ørnebo'e's bol~ n 'n
ktØ rene ma nopph o Id e- inn
l gsa
i ditt hjerte og kaste lys.
både innenfra og utenfra var
- og han gjorde det på en he- lig avslutte sin virksomhet.,
over spØrsmål som plager oss.
derlig måte - under over- råskapen må ha en ende, før Det er tragisl~ å ba lidt ned er- truet av store tarer.
En slik tid kaller på idealiskriften:
nye ulykker skjer.
lag i kampen for en sak, som ster, på en åndelig elite . . .
man mente hadde livets og
·vV\J\,o'\l\,'V"'V"'V"'\I\,'VVV'-'\I\,,\;VVVV\AIVVVVVV"'\I\,'\IVV\,'V"'\J\.
Det var et umåtelig krav
fremtidens rett. Men hvordan
hvert enkelt NS-medlem var
kan vi med sikkerhet si at neKronprins Harald
Dansk blad om
stillet overfor, et veldig, et hiderlaget virkelig var et neder- stotisk ansvar.
ansatt som sersjant lag?
kong Håkon
Besto vi prØven'?
Generalinspektøren har ansatt
M
. H.K.H. vernepliktig sersjantaspiGjennom historien går som
TI'
S om'k ons t"t
l 11 t'lOne l lonarr
neI' må hver en k elt av oss
havde Kong Haakon mege rant prins Harald som verneplik- en rØd tråd beretningen om rette sØk,elysetinnover i oss
)idt at sige politisk, men har tig sersj.ant fra 14, januar 1957 menn og kvinner som vendte selv. Her går det store skille
har heller aldrig saavidt m melder «Nytt. fra Forsvaret». nederlag til seier, f')rdi de var mellom dem ;som grep selve
bekendt menneskeligt haft e' Kronprinsen får ansiennitet fra fylt, ikke av nederlagets ånd, vår bevegelses innerste ånd,
eneste Ord at sige til ImØde- 22. januar i år.
men av den seierens ånd som dens kjerne, ng dem som bare
aldri kan underkues.
gaaelse af den forfærdende
var medIØpe~e, dem som svikSpørsmålet
blir
da
hvilken
Uret og uretslige, vilkaarligf:
tet i nederiatets ildprØve.
ånd som bor i oss. hvilken ånd
Behandlin en meget stor deFritt F orUID. Oslo

Tanker fil ettertanke
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-og et forslag
Hr. overrettssakfører Einar Grimsø
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lighet og hjertevarme som strømmer imot Dem i

:
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disse dager. Vi er ikke vant med noen manndig-
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het nemlig, og derfor må det nå smies mens jer-
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Jeg ønsker De skulle fØle litt av den takknem-

net er varmt.
Det som mest trenges er at vi får opprettet et
RETTS!iOLLEGIUM. Burde det ikke bestå av frie

*

*!
**
*:

:

jurister fra det hele land? Jeg kunne tenke meg

:•

at det burde være med 50-60 stykker. Her er

:

mengdevis av jurister nå som har kvalme over

:

«rettsoppgjøret», og som IKKE ønsker å ignore-

*
..
*

*æ

re sin lærer i strafferett, professor Jon Skeie.

i*

:

DETTE KOLLEGIUM ER DE GRJl\IISØ. DEN

:

1:

RETTE MANN TIL A FA ORGANISERT.

:

*
:
*

Til dette kollegiums nærmeste medlem kunne
så

de

UTPLYNDREDE og de MISHANDLEDE

•:
*'*

~* henvende seg med sin sak, og når den pådØ m - *=
..: mes,møter det ikke opp 1 - en forsva.rer, men :*'
bli noen
* 10 - ti. Da vil det ganske vist
*..
*: grunn til å misunne Erik Solems etterfølger i i*
::
dommersetet. «Erstatningsdirektorateh> tilplik..
• tes
*
å ordne med omkostningene.
**
*..
**
Skotselv, 14. oktober 1957.
*
:*
Deres ærbØdige
:*
*
IVAR FRIHAUG-OSA
*
:
*
****<)~******************..***********************'
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heller ikke ha offentliggjort Den svenske kinokonge Anders
sl'ne fr emgangsma°er
t ·l ...l.'4or'1'
Sandrew, som dØde nylig har etgeo Det er jo dessuten i krig terlatt seg en formue pa 11 millioner kroner som er gitt til
for livet uavlatelig.
F. er for tiden irritert over en stiftelse som skal arbeide til
visse påstander i den senere gavn for unge som mangler midtid om at det ikke er prestert ler til å skaffe seg en god ut- •
tortur, rettsfornektelse og dannelse. Resten tilfaller Sankorrupsjon av de «gode» drews sØsken og barn og deres
t...... __

2000 er

henrettet
I Ungarn

ansatt
Stiftelsen
norsk Okkupasjonshistorie,
2014 som sersjant
kong
Håkon
Generalinspektøren har ansatt
H.K.H. vernepliktig sersjantaspirant prins Harald som vernepliktl'g sersJ',ant fra 14- J'anuar 1957
melder «Nytt. fra Forsvaret».
Kronprinsen får ansiennitet fra
22. januar i år.

Fritt Forum, Oslo
Emne fØrstk. mandag: «Forskning, fakta og fantasi».

USA
Er USA på trappene til ny
krise? Statene har p.t. fire millioner arbeidslØse.

NB!
Til tross for at 4 værelses leiligheter på Oslo vestkant til
30 000 kroner selges allerede fØr
tomtearbeidet har begynt, er vi inne i en økonomisk nedgangsperiode som blir mer og mer merkbar med årene.

FORBUNDET
BYGGESUT

RUSSLAND OG VI

Red. Olsen iRevision.

Da dette nr. av bladet gikk

i trykken onsdag samlet Fnl"-

'.

I sin bok med ovennevnte titel (Jacob Dybwads Forlag
193Q) skriver Vidkun Q u i s l ing i det avsluttende kapi-

tel «Sammenfatning log utsyn» fØlgende som har en merkelig aktualitet også i dag.
Så ser vi da Russland for oss som verdensrevolusjonens
vel·k~ted og festning med front mot Asia og Eut"opa, med
sine agenter og blenke re over hele kloden fra Australia,
Syd-Afrika og Argentina til Norge og Island, fra Mexiko
og' Seattlø til Japan. En oppgave som synes skapt for
Russland som ligger der bredt og naturriltt i sin sentrale,
og dog noe bortgjemte og utilgjengelige stilling mellom øst
og vest; en sjettepart av alt land og med en tolvtedel av
menneskene på jorden.
Man spØr seg selv: Hvorfor all denne larm? En så veldig
begivenhet som den russisk.e revolusjon må dog bak ~lle
disse blodsutgydelser og ødeleggelser ha e:q dypere menmg
og hensikt både for Russand og verdens li~, enn en utopisk
verdensre~olusjon og praktisering av Karl Marx' ideer.
Forts. neste nr. Ved H.

ø.

bundets landsstyre seg til
møte i Oslo, unde!" ledel.::;evav
bonde Anders Hafskj old. Den
Norsk, dårskap
Hatten av for
viktigste arbeidsoppg8.ve som
Hvem kan h(jelpe oss med oppUeland og Fanebust
Før valget fikk vi hØre at Ar- forelå til behandling- var Forlysninger om hva det danske gebeiderpartiet var garantien for bundets organisasjonsmessig8
Vi viser til deres vurdering av
lav rente. Vi vet hva vi har, var utbygning.
Jens Bjørneboes nye bok, inntatt. neralagentur har måket inn på
slagordet. Nå har det statskon~
i dagens avis.
salg av Fordv?gner til Norge?
trollerte DNL - underavdeling
>I:
av SAS ~ tatt opp et lån til seks
En kvinne som regner seg
og en halv prosent med myndig- Det beregnende maksimumsHvem
var
de?
som
intelligent, krever samhetenes fulle velSignelse.
behov for nye industritomVilkårene skyldes «spesielle for- ter for Oslo-industrien i den
Hvilke gjenlevende norske ju- me rettighet~r som en mann.
hold». Selskapet måtte betale det kommende åtte-års periode er rister var det som var med og av- En kvinne s~m 'virkelig er insamme som en husbygger må gi ca. 2500 mål. HeIl"av faller sa dØdsdom over landsmenn i telligent beliøver ikke gjøre
for en annenprioritet.
omtrent 1500 mål på de min- fredstid? Send oss navn og opp- det.
Det er over et kvart hundre år dre bedrifter, og ca. 1000 mål lysninger. Også over de som føl'Den franske skuespillersiden vi har hatt Gå hØye renter på de større.
te aktoratet.
inne IEdviYe Feuliere.
i Norge. Men i programmet og
på papiret er Gerhardsen og
I første halvår i år seilte vår flåte inn netto 1,7 milliarder kroner. For annet halvår
Bratteli
den lave rentes bolde vil det bli noe lavere, men det vil bli rekordinnseiling av valuta, og flere hundre millioner
riddere.
(Dagbladet) .
mer enn 2,9 milliarder som skipsfarten bragte i landets valutakasse i fjor.

DYRE PENGER

I

l

. Den svenske kinokon:se Anders
Sandrew, som dØde ny!lg har etterlatt seg en formue pa 11 millioner kroner som er gitt til
en stiftelse som skal arbeide til
gavn for unge som mangler midler til li. skaffe seg en god ut- •
dannelse. Resten tilfaller Sandrews søsken og barn og deres
barn.

2OOO er

henrettet
I Ung arn

Den tidligere ungarske
utenriksminister Gustav Henneyvey har uttalt at 2 000 unUngarn
Kadar stengte onsdag, pa 1-års- garere er blitt henrettet siden statsminister Janos Kadagen for folkereisningen mot dar overtok regjeringsmak-

kirkegardene med ten. Henneyvey, som var
utenriksminister i 1944, er nå
de falnes graver.
leder for en organisasjon som
arbeider for de øst-europeiske
folks sak. Han opplyste videre
at 20 000 sitter arrestert og
15 000 er internert i arbeidsleirer etter oppstanden. 10 000
- Jansen nevner at jeg protesterte mot selvtekt overfor
personer har fått husarrest
de som hadde stått i forhold til tyskere. Hårklippingene
og 15 000 er tvangssendt til
osv. var straffbare handlinger, og når dydsdragonene ikke
Sovjet-Unionen.
sjelden samtidig st j a l i de hjem de ulovlig trengte inn
i, og undertiden blottet kvinnene og gned deres kjønsdeler
inn med nesler, var deres ~:edelige forargelse bare skalkeskjUl fur råskap. Iijønnsdriften er en urdrift langt sterkere enn nasjonalfØlelsen som er et sent oppstått kulturprudukt.
Vi må organisere
Fra psykologisk synspunkt kan man derfur ikke fordømme de mangfoldig tusen norske kvinner som forelsket seg vår deltagelse i neste
i og ikke sjelden forlovet eller giftet seg med tyske milistortingsvalg
tære, uten tanke på at de var landets fiender.
(Morgenbladet 29. 1. 1948).
Kj ære avisa mi.
russerveldet,

Seharffenber;:. har sacrt

SN

Som konstitutionel MonarI:
ha vde Kong Haakon mege
lidt at sige politisk, men har
har heller aldrig saavidt cc
bekendt menneskeligt haft e.
eneste Ord at sige til ImØdegaaelse af den forfærdende
Uret og uretslige, vilkaarlige
Behandling en meget stor deaf hans mest tro og lOVlydige
Undersaatter ble udsat for efter 1945, skØnt den er ep
Skamplet paa Norges Navn ot:
ogsaa paa Kong Haakons
naar han valgte å tie O[
aabenbart ogsaa samtykke
Vel kunde han kun have udrettet meget lidt, men har
kunde da som for Eks. ham
Broder Kong Christian a'
Danmark have nægtet a
underskrive tilbagevirkendE
Straffelovs DØdsdomme. Ved.
Grundlovsbrud ordne des Sagen alligevel i Danmark. efter Politikernes Ønsker, o[
hverken menneskeliv eller det
der er mere værd, ble sparet
men det var dog en kongeligHandling at nægte. Det, der
i den Retning savnedes hoc;
Kong Haakon, kan ikke erstattes med al Verdens Viral{
ved hans DØd.

"'' I *"=**~t-*****.".,******************************~'t****:

nvert enKelt NI:::i-mealem var I"' V'" .I.L"'..... "',,"'U . . "" ....... u<Ou.
kan vi med sikkerhet si at nestillet overfor, et veldig, et hi- knust nyre og brukkede ribderlaget virkelig var et nederstortsk ansvar.
ben. Intelligenee Service ville
lag?
Besto vi prøven?
heller ikke ha offentliggjort
Oj ennom historien går som
Her må hver enkelt av oss sine fremgangsmåter i Noren rØd tråd beretningen om rette sØk.elyset innover i oss geo Det er jo dessuten i krig
menn og kvinner som vendte
selv. Her gåtf. det store skille for livet uavlatelig.
nederlag til seier, fordi de var mellom dem~.som grep selve
F. er for tiden irritert over
fylt, ikke av nederlagets ånd, vår bevegelses innerste ånd, visse påstander i den senere
men av den seierens ånd som dens kjerne, og dem som bare tid om at det ikke er prestert
aldri kan underkues.
var medlØpere, dem som svik- tortur, rettsfornektelse og
korrupsjon av de «gode»
Spørsmålet blir da hvilken tet i nederlagets ildprØve.
ånd som bor i oss, hvilken ånd
Finnes det en åndelig elite nordmenn under «rettsoppdu og jeg er av. Har den livets i Norge i dag? Svaret er ube- gjøret». Vil han synge ut?
rett, er den uttrykk for de tinget ja. Den finnes både i og
ALEXANDER Lr1NGE.
byggende og bærende, de ska- utenfor våre rekker. Hvis denpende livskrefter?
ne elite kunne finne sammen,
Flyene Da har du og jeg gått igjen- arbeide og kj empe sammen i
nom et nederlag uten å ha lidt troskap mot felles idealer, da
Er det flere som blir rednederlag. Da er vi på marsj vil vi N1S-folk erkjenne at Vid- det .av ambulansefo/ enn som forinn i fremtiden under faner kun Quisling ikke har levet og ulykker under flyving?
som aldri har vært fratatt oss, kj empet forgj~ves.

O

Kronprins Harald

Dansk blad om

----

Grådig industri

.

- Quislingsaken ble forsert fram fØr den var ferdig forJa nå er valget over og de
undersøkt. Mange av de viktigste dokumenter ble først av oss «rettslØse» som har
fremlagt under hovedforhandlingen.
stemt, har ~ått mye igjen for
Forsvareren ådvokat Ber g h utbrØt oppgitt 21. august stemmene sme.
1945:
Jeg var tilstede på landsmØtet og fulgte med interesse
«Det er nå kommet et styrtbad av nye dokumenter over debatten om deltagelse i valmeg, og det Rommer nye fra time til time. Det er mang'e get. Såvidt jeg forsto var ca.
ting som skal undersøkes i forbindelse med dette. Tiden til 1/10 for delakeise og 9/10 var
forberedelse av saken har vært uhyre knapp. Uct ('r mcget mot. Dette stemmer godt med
vanskelig både fur min assisterende advokat og for meg å en undersØkelse jeg har
få gjennomarbeidet disse tjng, ja, det er så å si ligjØrlig å få gjort i distriktet her. Av alle
greidd opp på denne matc».
de jeg har spurt erklærte 4 Hovedforhandling burde ikke vært åpnet før alle d'lku- fire - at de stemte og alle de
menter fra Niirnberg var gransket. "
andre svarte et bestemt «Nei».
En annen mangel var at de tyske hvith~.,l;:('r nr. 4.5 og 6 Hvis dette kan tas som gjenikke ble fretnlagt, de fantes i biblioteker i Oslo og kunne nomsnitt for hele landet kan
vært skaffet på. dagen. De viste, med fotostatiske gjengi- Vi gå ut fra at stØrstedelen av
velser av engclsk~ og franske offisielle dokumenter, at de oss ikke har stemt. Sammen
allierte hadde planlagt å krenke Norges nøytralitet, forså- med de der kastet bort stemvidt støttet de Quislings påstand. (Morgcnbl. 9. 4. 1955).
men sin kan vi vel regne med
ca.
200 000 stemmeberettigede
(Samlet av A. L.).

I

.,

LØrdag 26. oktober 1957

Stiftelsen norsk Okkupasjonshistorie, 2014

Redaktør Hans Holten er med og Sitatmisbruk i
r ydde r opp i nor sk hYkle r i v:':e~s:~:ha~e~n~:
seiret i Mykle-saken. Og danske aviser deltar i koret, den
største danske avisen har til
og med betegnet den norske
dommen som vrøvl.

*
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Er bygdenes mangel på arbeidskraft slutt?

Er en ny epoke innledet i arbeidslivet på landsbygden? Det synes ikke lenger å være underskudd på arbeidskraft hverken i
landbruk eller skogbruk. Dette omslaget er kommet raskt og overraskende. Arbeidskontorene merket tendensen klart og tydelig på
høstfaredagen den 14. oktober.
Når folk som ellers er ansatt i landbruket, ikke lenger kan bli
plasert der om høsten, søker de seg over til skogbruket. Det har
de gjort i stor utstrekning i hØst. Følgen er at det i år for fØrste
gang etter krigen heller ikke har vært noen vanskelighet for arbeidsgivere imienskogbruket å få fylt alle ledige plasser.
Formodentlig er det mekaniseringen i landbruket som gjør seg
sterkere gjeldende enn fØr, likeledes nedslaktningen av mange
husdyr, fulgt av mer korndyrking enn før. Ellers er antallet sysseln

Bøker
De bør lise!

Vi ber deg være med oss i hjel-

pen for våre krigsinvalidelr.
Send ditt bidrag, stort eller
lite, til:

Generalauditør PUrschel: <!tett
kurs». Heft. kr. 14.00.

HJELPEORGANISASJONEN
for frontkjempere.

Senator J. R. McCarthy: <D••
forspildte Sejr». Heft. kr. lUtt.

Postboks 1407 V, Oslo.
Postgirokonto 18070.

Det må iallfall sies at VG's Benytt postgiroinnbetalingsoverskrift teknikk ikke bare er kort, det er enklest og billigst.
ondsinnet, men også sitatfeil! Ti Danmarks ledende
Iiteraturkriti1wr Tom J{r~sten
sensen har aldeles ikke skrevet at BjØrneboe:, bok er inVi ber om velvillig mottakelse av den skrivelse vi disse
fam og ondsinnet, hva leserne
dager
sender ut til Forbundets medlemmer og andre inifØlge VG's oversskrift må tro.
teresserte.
Tom Kristensen skriver noe
Støtt innsatslinjen, og målet vil være i sikte!
ganske annet. Han, skriver
positivt om ookens skildring
av de sentrale p~soner:
Majoren, FranSiska 6g Cato.
Det er derfor direkte usant
når VG skriver at han «levner i det hele den norske forfatters verk ikke stor ære».
Det er just det Tbm Kristensen gjør.
«L a u r bær kr ans en», et dikt av Kai Normann. Pris
Under titelell : «Ennu en
kr. 10.-, som kan innbetales over min postgirokonto 622 69.
norsk roman-sensasjon» gir
Kai Normann, Ny Hellesund.
han i nedenstående ljnjer boken en riktig bra omtale:
«Store partier av,· romanen
er udmerket. Skildringen af
den gamle officer, ~er bliver
nazist, fordi Norge bevidst
har forSØmt sitt f~svar, og
Belteopptakere
hans to bØrn, der fØlg-er ham,
Cato, der meldercllig ind i
Kastehjulsopptakere
«Viking» og kæmper på østfor traktor og hest
fronten, og Fransiska del' bliver sygeplej erskeyed RØde
Potetsorterere
Kors i Tyskland, er·()verbeViTørrV3skere
~ende. De tror selVfØlgelig ikke
Rotskjæremaskiner
på nazisternes gruspmheder,
det er engelsk propaganda.
Fraktfritt levert kjøpers nærmeste jernbanestasjon
'.
Men beskrivelsen av den veneller dIs-anløpssted
stre-iOrienterende, c advokat
Wastrup og hans els,. kerinde,
er infam og ondSinnet».
Innehaver Per Bradley
Kx-istensen liker. ikke ne,
denst"!;t ende l'n'
. T
B'Ø
BER G:E N
1 Jer 1 ~ens . J r-.
neboes bok:
Telefon 10 285
«De eneste som så pA krigen
i
fra et belt kvinneUg,~ fra et ~----------------------------------------

Appell fra Forbundet

O

Men så rykker de vel ut de
avisene her hjemme som fØr
så nasjonalt forarget avviste
at andre skulle legge seg opp
i lovgivning og lovanvendelse
her hjemme? Synger de ut i
hellig harme til sine danske
og svenske kolleger og minner
dem om det syn de selv hevdet den gang det var tale om
at svenske rettslærde skulle
granske visse deler av norsk
lovgivning og norske rettsavgjØreiser. Vi har ikke sett noe
større til det. Snarere er det
slik at de aviser som den gang
viste den største moralske forargeise over at andre skulle
sette seg til doms over norsk
lovgivning, de synes nå å ha
mest spalteplass til overs for
direkte sjikanøse ,mgrep pa
en norsk rettsavgjørelse. Uten
med et ord å gi uttrykk. for sin
nasjonale forargelse.
Om smak og behag kan det
som kjent ikke diskuteres,
heller ikke i dette tilfelle, noen liker Mykle, andre kan ikke
fordra hans «åndsverker» enten de nå er eget fabrikat eller ikke. Det får vi få lov å
være uenige om her hj ernme.
Men kunne vi ikke bli enige
om å si de danske og svenske
aviser som nå kappes om å
overgå hverandre i snØrrviktighet overfor norsk lovgivning og norsk rettergang et
ærlig og tydelig hold kjeft,
dette skal vi greie selv! Er det
noe i veien med norske lover

meret for 10. oktober) denne
tospal tede overskrift :\«Bjørneboes skildring ini:;\m og
ondsinnet». - SkarP kommentar av Tom Kristensen».

SN

Vi gjengir etter Nationen man var iklze videre skåns ::mfor 14. oktober følgende re- me mot de svenske rettslærde
daksjonelIe artikkel - SOlu heller som ville låne seg ut til
slikt. I dette siste støttet forbar overskriften «Den gang
resten også svenske aviser
og nå»:
ganske godt under, det gikk
Det va, cn 6 ung, og det er j1, virlw:i-; ikl:c n:.1 at s-;em.!ze
ikke så rent lenge siden heller, menn satte seg til å overgranat det fra n9rsk hold ble rct- ske lovgivning og rettsavgjøtet en henstilling til svenske reIser hos et nabofolk.
rettslærde om å gjennomgå
Det er ikke fritt for at man
og avgi betenkning om en viss nå om dagen tenker med en
del av vårt lovverk og retts- viss forundring tilbake på den
avgjØrelser innenfor samme gang da man på begge sider
ramme. Om det var galt eller av KjØlen var så engstelig for
riktig med en slik henvendel- innblanding i naboens rettsse, sett fra et nasjonalt syns- avgjØrelser. For det ville være
punkt, kan en her la ligge, det synd å si at den samme forsom interesserer i denne for- siktighet preger de svenske
bindelse er den harme den ut- aviser i dag, nå er man så
lØste i en stor del av den nor- visst ikke engstelig for å sette
ske presse. Språkets kraftigste seg til doms over norsk lovgloser ble tatt i bruk mot dem givning og norske rettsavgjø~om hadde så liten sans for reIser. Vi får høre at det er
"vår nasjonale verdighet at de diktaturmentalitet og middelville ha utlendinger til å utta- alder som rår hos oss, det er
le seg om norsk lovgivning og mørkemennene og reaksjonen
norske rettsavgjØrelser. Og som reiser hodet, og som har

Det gjelder våre krigsinvalider

og norske domstoler, så er det
vår sak å greie opp med det.
Og vi kan kanskj e også la våre
kolleger hinsides grensene

Def store opus fil minne om Vidkun QUiSling!

I

FOR POTETH ØSTEN

Erik Lærum: «Suez ~ Un/farJ:l
- Polen - Cyperr..' Heftet
kr. 7.00.
Generaladmiral a. D. Hel.'D1aa1il
Boehm: '«Norge mellom EIlI'laad.
og Tyskland. Innb. kr. 16."".
(Ventes i oktOber).
Jens BjØrneboe: «Under en hårdere himmel». Innb. kr. 25.-.
Boka er en sviende kritikk av
landssvikoppgjøret.
P. THJØMØlll,
boks 122. Stavanger.

Tlf. 21133 -

Gironr. 6404:!.

Boka. som har vakt stor
oppsikt i USA og i flere andre
land:
Senator J. R. MeCarthy:

«Den forspilte Sejr»
i dansk oversettelse.
175 sider. Heft. kr. 11, fritt

tilsendt.
P. TJØMØE,

I

boks 122, stavanger
Postgiro 64042. Tlf. 21133.
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I JUSTUS VERICULTOR:

Den norske
kapitUlaSjon

I

GUNNAR BRADLEY

10/6 1940

I

og

l Krigføringsproblemer
1940/45

I Lange: ,Boken vil hevde
A-

sin plass i bokhyllen til enhver tid:..

hØstfaredagen aen

1'*. UK.~UJJt,..

u

Når folk som ellers er ansatt i landbruket, ikke lenger kan bli
Stiftelsen
norsk Okkupasjonshistorie,
2014
plasert der
om høsten,
søker de seg over
til skogbruket. Det har
de gjort i stor utstrekning i hØst. Følgen er at det i år for fØrste
gang etter krigen heller ikke har vært noen vanskelighet for arbeidsglvere innen skogbruket åfå fylt alle ledige plasser.
Formodentlig er det mekaniseringen i landbruket som gjør seg
sterkere gjeldende enn fØr, likeledes nedslaktningen av mange
husdyr, fulgt av mer korndyrking enn før. Ellers er antallet sysselsatte i landbruk Og skogbruk omtrent konstant, til tross for de nye
årsklasser som er kommet til.
v

Forbruket av grønnsaker

V VJ.

5"'" ...... V"" ... u. ........ _
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tighet overfor norsk lovgivning og norsk rettergang et
ærlig og tydelig hold kjeft,
dette skal vi greie selv! Er det
noe i veien med norske lover
Og norske domstoler, så er det
vår sak å greie opp med det.
Og vi kan kans:kj e også la våre
kolleger hinsides grensene
forstå at den større åndsfridom de brisker seg av, etter
vår oppfatning ikke har brakt
dem så langt foran oss at det
egentlig gjør no~. Iallfall ikke
så langt at det berettiger det
åndshovmod som er kommet
til syne i denne sak, både før
og etter dommen.
Vi hadde ærlig talt ventet
~t de aviser som fØr var så
vaktsomme for vår nasjonale
ukrenkelighet på dette felt
var gått i spissen også nål,
men hittil har vi ventet forgjeves. Ble ,all foæargelsen
oppbrukt den gang, eller
skyUes den andre årsaker?

og

GUNNAR BRADLEY

Kri gfør ingspro blamer
1940/45
A. Lange: «Boken vil hevde
sin plass i bokhyllen til enhver tid:..

Har du skaffet deg

Fåes i Kiershowsgt. 5/1, og
i Teatergt. 6 (JOhannesen).

Pris kr. 5,-.

DEN NORSKA RATTSUPPGORELSEN?

Annelise Parow
TANNINN8BTNING

Tronclhel'm
01s1-e Johnsonsit-. 5 - V. Lade-

moen kirke - Voldsmlnde

O

velgere. Dette er en makt og
vi bØr sette all vår kraft inn
mer enn fordoblet
for å få våre folk fylkesvis orForbruket av grØnnsaker er mer
ganisert, så stemmene ved ne- I enn fordoblet her i landet på 20
ste valg k.an kastes inn på en år. Hver nordmann brukte jevnt
felles front hvor vi kan ha ca. 43' kilo grønnsaker li. 1956,
nytte av det. At vi som nevnt mens forbruket i de siste årene
på landsmØtet blir kalt for fØr krigen var ca. 20 kilo. For«furtne» skal vi ikke bry oss bruket av frukt er også steget veom. De samme personer har sentlig i samme tidsrom, fra ca.
også kalt oss «landssvikere» 31 kilo til 49. kilo pr. innbygger.
hvilket er mye verre. Som jeg Men, går det fram av den siste
anslo har stØrstedelen av vå- årsmeldingen fra statens Ernærre folk betakket seg å ta noe ingsl'åd, grØnnsak- og fruktforansvar sammen med brakke- bruket i Norge ligger likevel lavt
baroner, rØmlinger og tysker- i forhold til de land det er natur*
'd
F'
./
arb el ere. lre år .kan hØres Hg å sammenlikne med. SveitserSå langt Nationen. Uthevelsene
lenge ut, men det trengs lang ne for eksempel, spiser gjennom- er gjort av Folk og Land.
tid for å få utbygget forbun- snittlig 73 kilo grønnsaker og 84
det og arbeidet bØr påbegyn- kilo frukt i året, men så er det
nes snarest.
heller ingen europeere som slår
Siste nr. av bladet hadde en dem når det gjelder dette kontankevekkende artikel av o.r.- sumet. De norske grønnsakprosakf. Einar GrimsØ. Det var dusentene dekket det siste året
hårde ord, men på sin plass. omkring 90 pst ..av vårt forbruk
Det britiske arbeiderparti
Det burde vekke noen hver av Og fruktprodusentene ca. 55 pro~ har satt opp et pr,ogram i fem
'produkter som en eventuell ny
oss til ettertanke og aktivitet. sent.
arbeiderregj ering skal sØke å
Vi kan ikke i likhet med bØnsette ut i livet:
Staten er hva den er, fordi
der og fiskere organisere en
1. Stålindustrien og lanstreik, men vi kan som foran borgerskapet er hva det er
nevnt få istand en valgdelta- Om staten skal bli bedre, be- dedeveistransporten skal nasjonaliseres på nytt.
gelse på felles front og på den ror .derfor for oss selv.

Men beskrivelsen av den veneller dIs-anløpssted
stre-orienterende,
:~dvokat
Wastrup og hans elsJF,erinde,
er infam og ondsinn~~».
Innehaver Per Bradley
Kristensen liker ikke neBER G:E N
denst:lende linjer i J~s BjØrneboes bok:
Telefon 10 285
«De eneste som så på krigen
fra et belt kvinnelig, fra et
livsbevarende standpunkt, det
var tyskerpikene. Ogdemklippetman håret av på. gaten. Av
med håret, så kunne de vær
så god være gutter~n stund
og få litt bedre forstand!
«Det resultat Instituttet er kommet til tør kunne fornm
Mennene tok det lange, avskårne håret og svillget det i leres således:
luften, kastet det p~ hveranA. Den provisoriske straffelovgivning var folkerettsstridre, trampet på det. Hu hei,
dig og derfor uten rettsgyldighet.
har man sett på maken til
B. Landssvikanordningen av. dsbr .. 1944 var grunnfin måte å tukte kvinnen på!»
lovstridig og derfor uten rettsgyldighet.
På dette punkt har imidC. Landssvikoppgjøret var politisk motivert og derfor av
lertid BjØrneboe eu(meningsdiskriminerende karakter.
felle i mangfoldige livsbevaD. Mot den prinsipielle problembehandling i lagmannsrere bl. a. i Johan Scharffenrett og i Høyesterett reises alvorlige anker».
berg, hvilket fremgår - som
A. E. Hedem i skriftet Statsmaktenes revolusjoman vil se - av et Scharffennære forhold til grunnloven.
bergsitat på annet.sted i Folk Den Norska Rattsuppgorelsen kan du lettest skaffe deg
gjennom Forbundet. Det er en bok som fortjener plass i
og Land i dag.
enhver norsk bokhylle.
Alexander Lange.
Vedlegg bestillingen kr. 30 over postgiro 15028.
Hedem's ovenfor nevnte skrift har også vunnet stori
ry og bør spres i størst mulig utstrekning. Koster 2 kroner
pr. stykk, plus 30 øre i porto.

VED BESØK I

EGERSUND

overnatt på

Victoria Gjesteheim
Strandgt. 41 -

Telefon 497

~

MARTIN
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Siden sist

«rette siden», og jeg tror at
ferdig utbygget til neste valg,
vil den bli et kraftig o gfØlelig våpen mot rettssvikerne».
Sett i gang.
Østfold 10. okt. 1957.

Bruk

S. D.

All makt er degraderende. millioner- boliger skal overtas
Den degraderer den som ut- av staten eller k,ommunene.
Det er ikke maten og drikøver den, og degraderer den
4. Opprettelse av et fond
ken som skaper fest, men sinover hvem den utøves.
som skal brukes til gjennomnelaget hos dem som møtes.
Oscar Wilde.
A diskutere med kvinnfolk
Det vakreste ved, skJØnnheAlt som el' menneskelig- må
er som å kapp fly med kalver,
ten
er det som intet bilde kan
gå
tilbake
dersom
det
ikkl"
g'år
sier et gammelt norsk ordtak.
gj
engi.
Bacon.
Edvard. Gibbon.
(Et gammelt og dumt ordtak). frem.

I

FOLK OG LAND

til dine
annonser

NB!

Betjent

fØring aven pensjo:n.pordning
for alle britiske arbeidere.
til ass. forretrung og ski'~seks5. Opprettelse av
, et fond pedisjon får plass snarest. Praksom setter staten i stand til sis v· forretn. og helst handelså kjØpe aksjer i omkring 600 skole. Søknad med attestavskriv
britiske selskaper med en ak- og begynnerlØnn basert fri penskjekapital på hver 50 millio- sjon utbes.
ner med sikte på å sikre statHar også bruk for en flink pike,
Platon.
lig
kontroll
over
dIsse
induder
er villig å veksle husarbeide,
2. SpØrsmålet om nasjonabutikk
og ekspedisjonskontorarb.
striene.
Ethvert menneskelig vesen lisering av maskinverktøyinmed min kone.
er et geni når det gjelder å dustrien og flyindustrien skal
SIGURD KJELSBERG
finne på unnskyldninger for utredes.
BogØY·
sine feiltagelser og uvaner.
3. Halvdelen av StorbritanPrins Philip.
nias boligmasse, omkring seks

Lett huspost

Tannlege Maamoen

Troskapsplikten er gjensidig. En suveren og en regjering som rømmer landet i
farens stund, og kommer
hjem og dømmer levende og
dØde som har måttet ta en
okkupasjons hårde og folkeretts bestemte vilkår må
ikke for fremtiden kunne tale
om «troløshet» og «forræderi» i denne forbindelse.
Fra en artikkel i Folk
og Land 14. 9. 57.

Hansteensgt. 2
Telef. 444333

Urmaker

R. Gjessing
Torvet -

Tlf. 83 25 07

DRAMMEN

Pent pikeværelse Oslo Stigefabrikk

hos enslig dame for kiortere k ldt
t
Brand-, maler- og skyvestiger
o
og varm vann, sentral.
eller lengere tid, i' Oslo.
fyring, tilleie til en enslig oljet, m/ kadimerte beslag.

I

.
dame mot litt hjelp eller
Blll. mrk. «Attester eller re-\ uten. Referanser nØdvendig.
feranser».
Bill. merk. «Frogner».

I
I

.

.

Inneh ALF T LUNDE,
Mosseveien 8
Tlf. 688817, priv. 670779

~~
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FOLKOGLAND

~ Med lov skal

~ land bygges!
J.---.~~

L;:_. Sole_s Ar i I d

HaaIand leg ger
~vM~3~d~k~n~!~t~v~m naz i:sme n un der Iupen

ingen innlØpet noen feil i
ovennevnte artikkel.
På side 1 er fØlgende avsnitt delt i 2, adslcilt ved annen tekst:
«Allikevel avsa han dom i
rettssaken mot «lvIorgenposten» basert på at okkupa-

henvistes til et medsendt utdrag. _ _ _
HØyesterettsadvokat Kiær
Mordt har etter gjennomsyn
av begjæringen erklært at det
tvangsmessige grunnlag for
inhabilitetskjenneIse her forelå». _ _ _

,Forskeren Arild H a a l and
har etter en respek~innbydende arbeidsinnsats utgitt en
tung mursten om det huset
den skrekkelige Hitler bygget,

hatt ganske andre personlige
forutsetninger for oppgaven».
Til grunn for arbeidet ligger
ifølge herr Hegge dette magisterspØrsmål:

sjonsmakten etter Haagreglene ikke kunne kreve at pressen skulle drive aktiv propaganda for fienden:~.
På side 4, er i 2. spalte falt
ut et avsnitt, hvorved sammenhengen brytes på meningsforvirrende vis. Ifølge
manuskriptet skulle her stå

Fremleggelsen av begjæringen ble frarådet av forsvareren (h.r.adv. Finn SChjØdt).
som tok avstand fra den i retten, o.g fremholdt den stikk
motsatte oppfatning~.
l 3. sp. står: «prinsipielle og
embetsplikter». Her skal «og»
utgå.

et hus som nå rives ned av
mange fo.rskende fiender med
tidsmessige anskuelser. Arbeidet skulle ikke synes så altfor
vanskelig da Hitler presterte
mye nedrivning s~lv! Riktignok kjører Hitlerforskerne i
folkevogn og på Hitlers autostradaer for å studere hans

«Hvorledes kunne det gå til
at historiens mest siviliserte
nasjon ble SkYldig i historiens
største barbari? Hva var det
som fikk et folk, der har
fremMagt en Goethe og Schiller, til å gå i dØden fo.r Adolf
Hitler og Joseph Goebbels?»
Man behØver ikke å ha

«Under en
hårdere hiulluel»

Overrettssakfører Erl ing Ueland
skriver om Bjørneboes bok
Jens BjØrneboe:
«UNDER EN HÅRDERE
IflMMEL». Roman.
J. W, Cappelens Forlag.
Oslo 1957,
(Fra .Jærens og Sandnes
Avis).

Imennesker

som oss andre, med
tilsvarende menneskelige feil,
men også med gode sider, slik
som folk flest,

*
bok

Nå er den
kommet som
setter tingene på plass, ForfatteKrigstiden var på mange måter ren Jens Bjørneboe har skrevet
en hård tid, mørklegni:ng boksta- den.
velig og overført, ytrings- og me_
Den forteller om mennskene, _
ningstvang. Sorg Og lidelse fulgte Jm enQ'lH,nr1.t:.f~'Y"o1"n.o ............. ':n(nn~,""
..............

og sure myrer S
J.-

Gud signe deg Olav vår konge

For en misjonsprest er det et
stort savn, når han ikke får lov
å tale Guds ord.
Men det man ikke får si i våken tilstand, bryter seg ofte fram
i sø,vne.
Min kone forteller, at siden jeg
ble nektet a tale, er det ofte hun
praksis. Det er også utviklet hØrer meg preke og synge salmer
i søvne.
en rekke teorier om virkninNatten etter at vi hadde fått
ger i retning av nazisme».
viste at de siste politiske fanger
Man kan med andre ord si
at nazismen kom fra potten var frigitt her i Norge, hadde jeg
talt en hel masse, og hadde avog gikk i potten?
sluttet min lange tale med å si:
«Gud signe deg Olav - vår konUBEGRUNNET OVERFALL
ge».
PA NORGE
Helt siden 1940 har jeg høyakSelvfØlgelig har Haaland tet vår nåværende konge. Jeg
viktigere forutsetninger for hØr t e nemlig at han ikke den gang
nazismen å by på enn ovenønsket å forlate landet, men ville
stående. Skjønt meget komvære hos sitt folk såvel i de onde
mer med morsmelken og oppsom i de gode dager.
En skipper skal jo også være
leveIser i barneårene. Mange blir dikter på det. Men den den siste til å forlate skuta, selv

Men er ikke nøye Illed historisk logo!

O

I

SN

bl a.:
Ad artikkelen «Vi og val«I sine kommentarer har
t
ge ». «Dette taktisk-'politiske
herr Solem 'forsvart an.ord.
oppgJør, er her blitt til «dette
ningens inhumane Øko.nol.nl· _ praktisk-poll'tl'ske"..
//
ske bestemmelser, såvel som
Innsenderens signatur «J.
de Øvrige urimeligheter og in- V.» var dessverre falt ut.

""""~~-r

etterlatenskaper, og de taler oppnådd en magisters kolosforhåpentlig med folk som sale innsikt for å svare: fylte Tysklands divisjoner, VersaiIlestrakta,ten.
jevne og sikre mennesker som
Det tyske folk gikk i dØden
visste h vor for de kjempet. mot den ikk;e for Adolf HitDen slagne nazisme må
'
være en sterk realitet i disse
tyskfiendtlige forskere? Siden
Av
de på alle mulige måter b e - ·
Potemkin
skjeftiger seg med denne Europas avgjØrende epoke. Dengang da en lØsning i minne- ler Selv en Hitler kunne ikke
lighet kanskje siste gang lå skapt lavinen - uten realider og vinket etter forkjerri- tetenes diktatur.
Det ser ut som relatl·vt
pere. Mange kjempet og mange falt. Om deres dåd er det uopplevet puggverk gjør visikke sunget. l Norge er jo det se magistre aldeles rasende.
ikke nØdvendig. For her har
Man kan ikke si at Hegge
j o alle nettopp sett at dikt er godaktig mot en kollega på
kan erstatte dåd. _ Men dikt det lukrative antinazistiske
kan ikke drive bort påtren- marked, selv om det neppe er
gende problemer.
hans mening å skildre forskel
b k
ren Haaland som et siste
en o på 685 sider, ut- skudd på Erling Falks stamkommet på John Griegs Forl ag Bergen 1955 - «Nazismen me. Et skudd -- som i likhet
d En ana l yse av dens med de andre Falkungene ,l. TyS kl an.
.
f oru t se t mnger»,
legges det til personlig livgivelse har fe.
.
k
l'
h
t
som l Vlr elg e en er Versai- stet sine rØtter i en Offentlig
lestraktatens ektefØdte barn kasse
- in casu Chr Michel""'.,.,,, T"'H.~H •• ~4- 'C'n_ n''''~ __ l_~_

historiske sannhet - det vil om den er synkeferdig,
j eg ha frem - den tar ikke
Haaland så nøye som moderVi minnes Jesu ord: «Jeg er den
gode hyrde. Den gode hyrde settbrystet og potten. HØr fra
ter sitt liv til for fårene. Men den
side 583:
som er leiesvenden, han ser ulven
«I Norge ble nazismen re- komme, og forlate fårene og flyr'»,
presentert aven stat som Ja, så lyder Guds sannhets ord.
hadde utsa,tt oss for et ubeNår en eller annen «ulv» neste
grunnet overfall».
gang kommer til vårt land, tror
Takket være ikke minst jeg ikke at vår nåværende konge
britiske forskere vet alle, og- vil forlate oss for å redde seg selv,
så Haaland at dette er en di- Derfor vil jeg også i våken tilrekte usannhet. Et det for å stand gjenta hva jeg sa i søvne:
sk,rive slike usannheter inni- «Gud signe deg Olav - vår konmellom at herr Haaland får ge».
lov til å drive «forsking»?
R, S.

===::...:;============•
Ilaulbro og æresg3SJen

-==::::_=:-<_'!::.:::_~::::::::.;::_:::':::.::::~=.

Forts. fra side 1

som har vært avgi Ørende for
den senere utvH::ling i retnIng
av restriksjoner, ufrihet ('g inflasjon.
At kongen og regjeringen
k om u t av'OSl o fØ l' teIs tu t'e r19

mågrøft~~l

Usann agitasjon av
professor Alf Sommerfelt
Den .anglosyke professor Alf
Sommerfeldt ved Oslo universitet skrev i junin1illlmeret 1948
av DET BESTE:
«- Når tyskerne og japanerne Ødela skoler og universiteter,
biblioteker, museer og laboratorier Og drepte lærerlne'i var det
et ledd i der~s planer om et verdensherredØmme der andre folk
skulle være uopplyste slaver».
Professor Sommerfeldt forlot
sitt folk under okkupasjonen, og
ble englender. Han er ett av de
mange eksempler på at den vitenskapeiige tenkning forstyrres
av propaganda og hindres av
manglende mot til å ta et saklig
standpunkt. Dette er en av grunnene til at vårt unl'versl'tet delvlS'
er blitt et tilbakeliggende område i forhold til forskingen ellers
i verden.
Man kan selvsagt ikke stole på
vitenskap som presteres aven
mann som kan' servere ovenstående nonsens.
Major von Knurren.

..."...,...,.........'-'.......-_.--../''''''''.....................

Ignis Ardens
heter den leilighetsbetonte universitetskantaten
av
David
Monrad Johansen, skrevet 1933,
Komponisten bruker her et mer
l'n'
t t onespraOk enn l. t'dl
l Jær
l igere
verker og harmoniene er moderat moderne. Teksten til kantaten
er av Olaf Bull.
Man er ikke åndfull bare
fordi man har mange ideer,
like så lite som man er en stor

vens §§ 11 ,og 41. Det var Øn- feltherre fordi man har manskelig å «kunne si» at kongen ge soldater.
var i felt (iflg. gen. Ruge).
Camfort .
Regjeringens anordninger ut
over grensen av Grunnlovens ~ ~
§ 17 var uten konstitusjonell BrilleSlangene h'Jemme l
( vurd
'
. Forts. fra side 1
enngsmesslg
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Jens Bjørneboe:
mennesker som oss andre, med
«UNDER
EN HARDERE
Stiftelsen
norsk Okkupasjonshistorie,
2014
tilsvarende
menneskelige feil,
HIMMEL», Roman,
men også med gode sider, slik
J. W,

Cappelens Forlag.

Oslo 1957.
(Fra Jærens og Sandnes

som folk flest.

*
Nå er den bok kommet som

Avis).
setter tingene på plass, ForfatteKrigstiden var på mange måter ren Jens Bjørneboe har skrevet
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er godaktig mot en kollega på lov til å drive «forsking»?
det lukrative antinazistiske

som i virkeligheten er Versailestraktatens ektefØdte barn
_ den tyske nasjonalsosialisme _ under Arild Haalands
lupe.
I Morgenbladet 5. oktober
1955 gir magister Hjalmar
Hegge både surt og søtt fra
seg i anledning Haalands «allsidige belysning av det tyske

stet sine røtter i en offentlig
At kongen og regjeringen § 17 var uten konstitusjonell BrilleSlangene _
kasse - in casu Chr Michel- kom ut av Oslo fØrte sluttelig hjemmel
(vurderingsmessig Forts. fra side 1
sens Institutt For Videnskap til at de ogsao k o m li t av la'1
linJ' e med proposisJ' oner,
. ' - på
Men også utenfor hadde
og Andsfrihet.
det, og takl{et være Hambro iflg. prof. Skeie), foruten å takknemligheten
direkte
Men jeg vil legge til: Kas- med et tillitsv~tum» i lommen være direkte grunnlovstridige, adresse:
Churchill,
Frank
se eller ikke kasse - regimets _ et tillitsvot um som senere når det gJ' aldt bestemmelser Buchmann, m. fl. har gitt
skriverkarle er flinke tIl å av- er bEttmlS
· b rukt u t over det med «tilbakevirkende kraft». sterke positive utalelser om
lede
oppme'rksoheten
fra angitte f orm.
ål En n om H a m De dØdsdommer
som er felt Hitler.
.
angstfulle forutanelser. Med bro ha dd e fOa tt sta t smyn d'19- mao sees l' lys herav' ll'kesom
D e r F'lihrers guns t bl,e en f lOrborgerlighet og positiv dyk- hetene til å bl'l l. l and e t?, m'l
11 ao hele etterkrl'gsopp'gJ'øret for _
muespost på nesten like lintighet har Tranmæls parti vareta sine funksJ' oner på Øvrig. Dette bØr hamres inn i
slått ut sine motstandere, kons tl·uSJone
t·
I lVIS
' lOg f or egå bevisstheten hos den uvitende je med en god bankkonto, Både denne store nye profet
der lever på sine parti- be f o Iknmgen
.
me d e t g odt masse som ennå l' stor ut _
og gullet hadde sine fantasmaskiner som fortærer hver- eksempel, uten å l a seg' l me av stl'eknl'ng er l'nfl'sert av hets _
tisk troende: religionskrigen
andre!
okkupanten? Så man kunne propagandaen fra London og
lå i luften,
Haaland tar alt med når unngått splittelsen og de det ensrettede «retts»oppgjør,
Resultatet kjenner vi: L ihan side ned og side opp skal uklare forho Id som fØ rt e I
t'l som l'kke hadde
noe mod
rett
.
t,
k e t beseiret den G a le,
«klarlegge» det for innenatle- etterkrigsoppgjøret? D,v.s. den å bestille» (iflg. «Den norska
Det er krigens fasit, - et-,
sere i EUropas nye historie linje som var den prinsipielle Rattsuppgorelsen»), men ble
terkrigstidens etiske krav.
•
helt unØdvendige spØrsmål i Stortingets beslutning den gjennomfØrt under opinionsOscar Ørnulf Aall.
om nazismens årsaker.
9. april etter regjeringens f or- terror og villedende p r esse _
«DffiGIVNING»
slag med støtte av Hambro.
kommentarer, samt dessverre
Kjærlighetens gjerninger,
«POTTETRENING».
Noen konstitusjonelt til- med støtte av mange jurister
som
ingen mann kjenner til,
«Fyldige opplysninger om fredsstillende forklaring pa at som har sviktet sitt kalls ideeller noensinne kan få spurt,
de tyske skikker på dette regjeringen ikke fulgte denne elle krav.
punkt har vært vanskelig å linje etter den 13, april er ikke
Hambros innsats må sees i de forgår aldri.
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problem». Og det tiltross for
«Haalands egen opprinnelige,
nærmest marxistisKe oppfaitning og hans liebhaberi: de
psykologiske
«aggresjons»teorier».
Hegge skriver videre at denne «allsidighet er paradoksalt
nok blitt en alvorlig svakhet
ved verket. Den er nemlig
oppnåd på bekostning av det
personlige engasjement. Og
hvor dette ikke er til stede,
der mangler selvsagt også en
virkelig forståelse av fenomenene. Haaland er ut fra sine
ideologiske og metodiske forutsetninger nærmest umteress ert når det gjelder f. eks.
den åndshistoriske aspekt av
det tyske problem».
Hegge fortsetter og Gut vet
med hvilken autoritet: «Haalands analyse av denne side
av nazismen er både overfladisk og utilstrekkelig. Hva
man ikke på noen måte kan
si om hans behandling a v f.
eks. den Økonomiske og politiske aspekt _ hvor han har

I

Den vil bli 1st av almenheten av
tingmennene og statsrådene: av
statsadvokatene, riksadvokaten og
dommerne, både de impliserte og
de standsmeSSig indignerte som
hilser rettsstatens gjenreiSning
velkommen, BjØrneboes bok er et
hØyverdig bidrag til gjenreisningsarbeidet,
Toralv Fanebust.

R, S.
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Hanlbro O;: æresg-asJen
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Man er ikke åndfull bare
fordi man har mange ideer,
like så lite som man er en stor
ren Haaland som et siste
Forts. fra side 1 vens §§ 11 og 41. Det var Ønfeltherre fordi man har manskudd på Erling Falks stam- som har vært avgjØrende for skelig å «kunne si» at kongen ge soldater.
me. Et skudd -- som i likhet den senere uti'il~ling i retnIng var i felt (iflg. gen. Ruge).
Camfort.

marked, selv om det neppe er
hans mening å skildre forske-

med de andre Falkungene '- av restriksjoner, ufrihet ('g: in- Regjeringens anordninger ut
til personlig livgivelse har fe- flasJ·on.
over grensen av Grunnlovens
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en hård tid, mørklegning boksta- den.
velig og overført, ytrings- og meDen forteller om mennskene, ' tvang, S org og l'd
l fulgt e::lm englandsfar ern,
e om J'øssmg
' er
nmgs
l ese
i krigens fotspor.
i motstandsbevegelsen og ellers,
Vi gledet oss til frigjØringen, Men den forteller også om NS'
men det viste seg snart a t d et ble f oIk ene, og BJØrneboe
kjenner
t
'
d
t
'kk
,.,
Il
H
f
d
mange
mg som e I e var ..em a e. an or ømmer l'kk e,
'l
o
l d e seg over.
grunn tI age
men f orklarer, og blan t anne t
t
kn
t
t
'l' som
De usener som so e l'l NS f or t eIl er h an om den f ailllie
eller som av an d re grunner ble vv
h~ken Især
'
d
reIer
' seg om, - om
mistenkt for hjelp til tyskerne, :len bakgrunn som drev faren inn
f l'kk en mege t hå rd I
t'd, Men l'kke NS, gJor
' d e sønnen t'l
l f ron tk'Jembare d Isse,
Ogsao f oIk som st o per og da tt eren t'il Rød e Kors sø'
utenom følte t l'd en som en mØr ke- 3t er pao ø stf ronten, Han syner
tid der hatet var det mest fram- disse menneskene som idealister
tredende.
30m lar sine handlinger diktere
De poll't'IS ke par t'ler su
l ttet seg ut f ra en h eIl'19 overbevisning om
sammen for å gjøre opp med sine 3.t de tjener landets sak og gjør
politiske motstandere, og de gjor- ,in plikt ved å opptre som de gjør,
de det på en slik måte at folk som
Vi som arbeidet med disse ting
be t rak tet Grunn loven som,d e·t under oppgjøret ved at BjØrneboe
Viktigste når det gjelder lov og har rett til å skrive som han gjør,
rett, ble helt forferdet.
Vi vet at de beste innen NS var
Folk ble skutt - somme etter av de beste samfunnsborgere vi
rettergang, andre uten, Menn, hadde,.og det er ikke bare en likvinner og ungdom ble puttet i ten krets som vet dette. De menn
fengsler uten at de fikk benytte 30m har laget Landssvik0ppgJØret
seg av rettsmidler som hØrer et let det også nå, I den førstB OPPhvert sivilisert samfunn til, Folk hissende stemutng skjØV de den
ble plaget, Mange slik at de tok ,lags tanker til~ide, De kunne
sitt eget liv, Andre mistet for- da unnskYldes, Mer. det som g.iØr
stand og nerver,
;i6€n så forstern1l1endt~. det er at
Grunnlovens forbud mot konfis_ nå vet de at de h 1r tatt feil, Men
kasjon ble en papirbestemmelse, de tier h,yklerisk, Landssvil:c.ppHetsen fikk samme karakter som giøret skal være gj(~mt, ,tRo omhekseforfølgelsene i gamle dager, kring rettsoppgjrJret'>.
Juristene sjonglerte med fraser,
Men er vi et sunt folk, kan ikke
Kirkens menn sa: «Døm for at I Jet som er skjedd glemmes, Vil
ikke skal dømmes!» Pressens vi en rettstat, må erkjennel3e til.
menn ropte på hevn, og fra de
BjØrneboe vil Ion;elle folk sannøvrige åndslivets menn hØrte vi heten om disse ting, Han kan den,
lite,
og han kan fortelle om den,
Sigurd Hoel skreven bok der
Les boka!
han UiI1nskyldte NS-folkene med
Stavamger, den 8. oktober 1957,
dette at de var blitt forskrudd
Erling Ueland.
som fØlge av foregående begiven...
heter i deres liv. Men få forsøkBoken behandler også flere site å forklare at NS-folkene var
der ved okkupasjonstiden, før- og
etterkrigsårene, Den er nærmest
Bare arbeid - gleden kOnl- en heldig kombinasjon av rom.an,
mer av seg selv.
historisk roman og kriminalroGoethe.
man, spennende og vekslende.
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jo alle nettopp sett at dikt
kan erstatte dåd. - Men dikt
kan ikke drive bort påtrengende problemer.
I en bok på 685 sider, utkommet på John Griegs Forlag Bergen 1955 - «Nazismen
i Tyskland. En analyse av dens
.
l egges d e t
foru t se t mnger»,
-----

Drummond.
lys av denne senere utvikling
i forbindelse med hans forhold
Vi lever i en tid da spøkei aprildagene. I betraktning fuglene ser ut som likbærere
kommer også at han person- og kaller seg for politikere.
lig stemte for bekreftelse av
Guy de Maupassant,
bestemmelsen om dØdsstraff,
tross sin egen, klare begrensning av «ElverumsfullmakOG
RedaktØr og utgiver:
ten».

finne. I etterkrigsårene er det
levert to mer prinSipielt orienterte forsøk på å anlysere den
psykologiske bakgrunn for nazismen. Av disse nevnes psykia
trikeren Schaffner nesten intet om diegivningen ... Likevel tyder tallene på at slmffelser under diingen er hyppigere innenfor middelstanden
en blant de lavere klasser ...
Sterke frustrasj oner under
diegivnihgen
kan
utvikle
agressivitet . . . De forhold

gitt, men det er kjent at pkt.
2 i det engelske provo~asj onsprogram her ble aktuelt.
Herr Wright uttaler seg
forsiktig, når han betegner
StortingsbeSlutningen den 9.
april som et «tillitsvotum», i
stedet for å snakke om den
såkalte fullmakt» som av hr.
Hambro selv ble forklart å
være begrenset til å gjelde ordinær bemyndigelse i salllSvar
med Grunnlovens § 17.
Ut over denne begrensning

som interesserer oss mest, er
den forholdsvis direkte utformning, av tidlig aggressivitet».
Akkja, her kan være sådd et
forbryderisk nazifrØ. Men sier
Haaland på side 176:
Større betydning har sannsynligvis behandlingen i den
tid barna lærer å gå på potte.
Her foreligger det mer omfattende opplysninger om tysk

hadde regjeringen ingen «Elverumsfullmakt», selv om
Den kØyrer godt la!;s, som
man av opportunitetshensyn -\ god kone kØyrer i gard.
blir enige om en fiktiv sådan,
Ordtak fra Vest-Agder,
FoLkerettslig og konstitusjoDet ar på inedlillande med
nelt var regjeringen ute av
funksjon fra den forlot lan- sig sjalva som menniskorna i
våra dagar går under.
det, uten bemyndigelse til å
Oscar Levertn.
delta i stormaktskrigen. Dens
forsØk på å bli ansett som
Intet virker så tiltrekkende
«krigfØrende» skyldtes opp- som det tilbaketrukne.
rinnelig hensynet til GrunnloUkjent kilde.

FOLK

J. V.
Vi har alle nok kraft til å
holde ut andres lidelser,
La Rochefoucauld,
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