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ANDSREVOLUSJON Åpent brev til de ti Alwin Westerbotn sy.rer 
Herr bokanmelder Øystein re faktiske forhold boken be-

retter om? Og hva da herr. 
Skarsheim? 

Av Karl Seeland 

Vi hadde for kort tid siden De samme som i Kristi navn 
et kirkemØte, hvor åndstyran- brØt det enkleste kristenbud 
niet hadde tenkt å feire en om kjærlighet med sine med-

protesterende professorer 
Skarsheim (i «Tromsø)., 

Det er for meg og mange 
andre helt ufattelig hvorfor 
De går til et sådant angrep 
speSielt på denne boken og 
forfatteren herr BjØrneboe, 
når De som alle andre har 
anledning til å gripe inn len
ge fØr mot bØker og beretnin-

Det synes meg faktisk, at 
De selv har begått den skjeb
nesvangre feil De beskylder 
BjØrneboe for. De har vært 
for opptatt av angrepskamp. 
Var det ikke så hadde De sik
kert undersøkt først om Bjør
neboe kunne ha noe å støtte 
seg til /fØr De fastslo både 
dette og hint. Herr Bjørneboe 
har hatt 12 år til å samle be
vismateriale til sin bok. De 
herr Skarsheim har hatt den 

mennesker, og som istedetfor 
å veilede - villedte vårt folk 
og førte det ut i synd, forgå-

Ærede professorer. 

Deres spol\tane reaksjon Fra 

Sigurd:Lang- Ree 

Hvorledes likte De å se Vesten 
stå avmektig mens Sovjet 
lemlestet det frihetselskende 
Ungarn? Nok en dyrekjøpt 
konsesjon. 

F10r å vende tilbake til den 

mektig seir ved å vedta en 
resolusjon mot den mest ly
sende kristelige person blant 
de fremmØtte geistlige og leg
menn, som på sin side var ute 
på storjakt, men det merkeli
ge var at ved Guds ledelse -
for det forsikrer jo disse su
perfine intrigemakere å 
tro på - så ble det et ekla
tant nederlag for disse, nett
opp ved ved takeisen av den 
seierrike resolus}on, og da de 
så hvordan stemningen spon
tant gikk mot dem uten kom-

mot studentutveksling med 
Sovjet har gitt støtet til man

elser og forbrytelser - alt i ge slags refleksjoner, og jeg 
Hans navn, som ikke visste av kan ikke unnlate å gi uttrykk 
synd for sin person. De «sus- flOr en liten del av disse. sak. Det er j!C ikke tvil om at hjemlige arena. Hvor sto De ger utsent i snessvis av for-
penderte de 10 Guds bud" et den konvensj.o. ne11e «vestlige», dengang norsk «.rett" dØrr.te· fattere fra begge leire, både " - Skulle jeg ta med alle, måtte " • 
ter eget tykke og e"'kJ'ennelse livsform er f~ren aller største' RØde Kors søstre tl'l langvan'-' av sådanne som var direkte 

~: det bli en omfattende av-
for å kunne utfØre sine mØr fare. De farvede folks reis- ge fengse.lsstraffer for sa.ma- berØrt, og av helt utenforstå-- handling. 
kets gjerninger, som ikke til ninrg mot koJonivelde og ut

Når henvendelsen Skjer di- nyttelse er eL en ting, en an-
Foru. a«U 4 ende. 

De fastslår uten videre at samme tid til å bevise at bo
boken er ment som et flam- ken er usann. Saken er klar 

Gjø r for t gan gmende angrep på rettsopp- den. Sett i gang herr Skars-

dags dato har tålt dagens lys, 
og en prest som ennå fØ
rer stort ord i tillitsstillinger 
i kirken, både i innland og ved 
utenlandsbesØk brautet straks 

rekte pr. brev, er det på 
grunn av at vår presse på 
tross av sitt påståtte demo-
kratiske sinnelag, dessverre 
fremdeles er helt lukket land 

promisser, så fant de ut, at etter krigen offentlig ved et for en ikke ringe del av det 
det var vel alle vi andre som festmøte av, at han under norske folk. 
har misforstått denne «kjær- krigen sammen med de andre Personlig kan j eg, med visse 
lighets og tiIlitsytring», som hadde levd som en banditt. reservasjoner, forstå Deres 
de nå kaller den. Og en annen med et meget hOldning i den :foreliggende 

Det er kanskje ikke så rart, kjent prestenavn innskjerpet 
for de er drevne i dobbelt at nå måtte man begynne å 
bunn 'Og usannhet i sine yt- lære barna, at de måtte tale Nidarosdomen 
ringer, så vond vane er van-I sannhet, og ikke stjele og 
skelig å vende. «rappe» o.$.v. _ alt som de Når nå er bestemt at Olav V. 

nen og langt,farligere er Sov
jet-Russland4 enorme ekspan
sjon siden annen verdenskrig. 
Den gir dy,stre perspektiver 
for fremtiden og den vestlige 
kultur. Når yi ser på Europa 
i dag, d.v.s. tn del av Europa 
hvor de idealer vi setter hØyt 
skulle ha en viss !sjanse for å 
la seg prakt~,sere, så er det 
kun randsttter 'tilbake. Og 
her er vi ved)utgangspunktet. 
Den annen vf!denskrigs store 
tragedie Vaf at Europa var 
splidaktig med seg selv. Det 

gjøret, og er så ærekrenken- heim. De gjør titusener i vårt 
med å få spredd prost Hedems de at man har krav på bevi- land en stor tjeneste, meget 
«Statsmaktenes revolusjonæ- ser. De fastslår også, at der- større enn De i dag kan ane 
re forhold til Grunnloven». som han (BjØrneboe)' ikke rekkevidden av, uansett hva 
Send lister til oss over de som holder seg til faktiske forhold, utfallet måtte bli. 
bØr ha den og belØpet sendes må nemlig boken karakteri- Av andre skribenter og for
over giro 15028 Forbundet, I seres som en av de groveste fattere som da bØr taes med 
boks 3214, Oslo. La tredje litterære slyngelstreker som og bevise at De er litterære 
opplag spredes like hurtig som er begåtti vårt land. Er det svindlere skal jeg få tillate 
opplag 1 og 2. helt utenkelig at det kan væ- Forts. side 4. 

KNUT SOLLID : 

• Nå kan en spØrre meg, hva hadd·~ vært stolt over å SE at i Nidarosdomen skal ha kirkelig 
nå egentlig dette kirkemØte deres poder utfØrte under kri- signing som Norges konge, øn- er ikke ofte at en opplever 
har med vår sak å gjøre, og gen. skelig at den som skal forrette at delinkve~ten «heier» sin 

egen bØddel ~ frem. Vi så det 

Løgn I skolekri ngkasti ngen 
llVorf9r jeg bringer den inn i 
våre spalter? 

Jo, lederne og deres tilslut
tede medlØpere er de samme, 
som har alle forbrytelser i 
form av «kirkefront» og dens 
lovbrudd og forgåelser bak seg 
enten direkte eller indirekte. 

Og det var disse edle kri- ved høytideligheten, blir en kir
kens embedsmann ubundet av 

stelige personer som ikke , kirkelig fortid med embedsnedleg-
alene under krigen oppfordret gelse. 
til hat, forfølgelse og likvida- Nidarosdomen sto, og står, som 
sjoner o.S.V., men etter krigen det tause vitne på at her i landet 
oppflammet folket til den na- var intet forfall i disse år. 

ForU. lide 4 10/11-57. s. 

dengang. ~ner jUblet da de 
russiske a~eer veltet· frem 

Sannheten om Arbeidstjenesten 
mot vest. sta4smennene solgte For et par dager· siden kom fordel for tyskerne». 
Europa og dermed vår livs- jeg tilfeldigvis til å lytte på Dette var i sannhet objek
form nettoPf til Sovjet. s~olekringkastingen. Det var tiv undervisning! Da jeg var 

overmål av den kjennsgjer
ning at ansettelse i A. T. ikke 
ble tatt med under dands
svikoppgjØret». Og det skulle 
noe til i de dager! 

En passende sending i sko
lekringkastingen ville vært 

KAPITALEN ER OVER 

Og på baJtgrunnav Deres på slutten av sendingen, som riksplansjef i A. T. fra starten 
reaksjon mot Sovjet i dag er nok hadde handlet om noen og til sommeren 1944, skulle 
det jeg uten'tmsvøp må spØr- «heltegjerninger» under ok- jeg vel kjenne godt til disse 
re: Hvor _to De dengang? kupasjonstiden. De opptre- ting. Følgende er sannheten: OSS Jublet De?' Spyttet De, og dende oppgas å hete Maks· 
spytter De fremdeles på dem Manus og Redd Olsen. Dette 

Det ble ikke utført et eneste følgende; <Under okkupasjo
(Forts. s. 4). 

arbeide til fordel j)or tysker-
som frivillig dro ut for å var naturligvis dekknavn. De ne. Guttene var utelukkende 
kjempe for vår livsform og ville vel ikke med sine rette 

beskjeftiget med nydyrkning, IIfnr~t~nrl 
Etter de sDØrsmål å dØmme. I dens slutt ble dp. hrl'l.kt til h!'lTI_ h!'l11.0'Ol' "U ,/Da;"h"17 .. "rlH'17,,,,_ som nå delvis liQ'Q'p.r (lprnt.p i navn innp.stå for np.TI lo\P'11TIl'n 

Av valutasjef ANDERS MEL TEIG 
hno 
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lovbrudd og forgåelser bak seg oppflammet folket til den na- var intet forf.all i disse år. 

enten direkte eller indirekte. ForU. lide 4 lO/Il-57. s. 

KAPITALEN 

Og på bakgrunn av Deres på slutten av: sendingen, som 
reaksjon mot 'Sovjet i dag er nok hadde handlet om noen 
det jeg uten L'fnsVØP må spØr- «heltegjerninger» under ok
re: Hvor s~ De dengang? kupasj onstiden. De opptreE R O V E ROS SJUbIet De?, Spyttet De, og dende oppgas å hete Maks 
spytter De fremdeles på dem Manus og Redd Olsen. Dette 

Av val utasjef AN DERS MEL TEIG som frivillit dro ut for å var naturligvis dekknavn. De 
kjempe for vår livsform og ville vel ikke med sine rette 

Etter de spØrsmål å dØmme, dens slutt ble de brakt til ban- hauger av «Reichskreditkas- som nå delvJs ligger derute i navn innestå for den lØgnpro-
som jeg har fått siden jeg kene, som naturligvis heller senscheine» der_og få dem ho- fremmed jord. paganda de serverte. 
skrev min artikkel, «Rikdom- ikke turde nekte å ta mot norert etter kurs 166.67 med Hender det at De drar frem Det gjaldt en sabotasje
mens evangelium, fattigdom- dem. «Skutt blir den» ... norske kroner. minnet om Polen og de balti- handling oppe i Kirkeveien i 
mens svøpe» i nr. 35 for 9. «Skutt blir den» ... Det lå Denne kontoen, som der ske land? De ble glemt i jube- Os1:o og formålet var å Øde
november synes det Ønskelig som en mare over alt. ikke fins noen sikkerhet for, lens år, men tror De millio-Ilegge noen arkiver for Ar
å rekapitulere hendingene Norges Bank vegret seg i det ingen bokholderimessig mot- nene i Polen, Estland, Lett- beidstjenesten. Den ene av 
om det som foregikk. da ty- lengste, men allerede den post til, ble generalnevneren land og Litauen glemmer? karene sa bl. a.I: «Dere som er 
skerne klarte å bane seg vei 15/4-1940 godtok tysk.ocne for hele Norges næringSliv un- Dyre konsesjoner for våpen- barn vet vel ikke nå hva Ar
til okkupasjonskontoen i Nor- ordningen med Adminstra- der nesten fem samfulle ok- brorskapet, herr professor! beidstjenesten var for noe. 
ges Bank - og det allerede sjonsrådet, og så ble den ty- kupasjonsår. Godt at det er noe i psyko- Det var unggutter \Som ble 
fØr våpenstilstandsavtalen ske okkupajonskonto i Norges Personlig har jeg alltid sy- logien som heter fortrengning. sendt på tvangsarbeide til 
var undertegnet den 10. juni Bank opprettet, og bankene nes at det vidnet om liten fi-
1940. 

Altså fØr den norske hær 
la lled våpnene og krigen var 

Det i.;egynte slik: 
Som btalingsmidler had

kunne levere de oppsamlede 

Ny Djilas-bok 
Den .kjente jUgioslaviske poli

nansiell kombinasj onsevne og 
liten innsikt hos nordmenne
ne at det ikke ble ordnet på 
en smidigere og mere tilfredS-I 
lende måte. 

Tyskerne var realister -tiker og en gang TItos nærme-
i.l..; "y",,,;:etne med seg noe som m r t'l d t h lØ ste medarbeider og venn, Milo- u 1gens l e ensyns se, 
U2 kalLe «Reichskreditkassen- men de var fremfor alt re alivan Djilas, har skrevet en ny bok 
sCheine» -- et forferdelig og ster. På den tid var det nem-

i fengslet og smuglet manuskrip-
illevarslende ord». Disse pen- r o'ø'''' d o k f tet ut. _ Denne gang til Stor- 19 om a gJ re ... or em a s a -
gesedler ble dekretert å 
være «lovlige» betalingsmid-
ler. Kursen var satt på en 

britannia hvor forlaget Methnen 
skal gi den ut. Boka har titelen 

fe seg enslags norsk «good
will». Alt taler f:Oir at Norge 
dengang kunne ha fått en «Land without Justice» - «Land 

rent teoretisk prisniveau-ba- overenskomst, som gikk ut på 
sis, til kr. 166.67 for 100.00 uten rettferdighet». Boka er av t . f d b lØ t k 

norske kr. Tyskerne forlang-
selvbiografisk og skjønnlitterær a VI or e e p, som ys er

te ikke clearingskursen for 
kRrakter. Den behandler Milovan ne trakk ut av Norges Bank 

Djilas' oppvekst i Montenegro og kunne ha fått et tilsvaren
sine «betalingsmidler... Den 
lå noe hØyere. 

slutter med at forfatteren kom- de clearingstilgodehavende i 

mer til Beograd for å studere 
Disse «Reichkreditkassen-

1929. 
scheine» flØt inn i forretnin-
ger, kafeer og hvorsomhelt ty-

Tyskland. På den måte had-
de nemlig okkupasjonSkonto
en ~ommet på kommersiell 
basis og Norges Bank hadde 

skerne synes å ha bruk for ! kunnet bevare sin solvens. 
noe av våre dengang temme- Titos lege har innstendlg til- Det tØr vel også være en 
Hg rike forsyninger av enhver holdt ham å reise til Sveits for å riktig antagelse at de andre 
art. ta en kur mot sin lumbago. Han krigfØrende makter vil ha 

Ingen turde nekte å ta mot har avslått, fordi det ville være anerkjent et slikt kommersielt 
disse «lovlige betalingsmid- dårlig reklame for kurstedene 
ler». Henimot forretningsti- Jugoslavia sier han. 

Forbundet -

mellomværende som et in
ternt anliggende, Norge
Tyskland. 

Det tør vel også antas at det 
demokflatiske Tyskland av i Vestfold Fylke 
dag - om ikke av annen 

MØtet holdes i Svenneforeningen, Øvre Langgt. 9, TØns- grunn enn hensynet til seg 

berg lØrdag den 7 .. des, kl. 16. selv - ikke ville ha gått fra 

Valg av fylkesformann. 

Fru Bjoner vil redegjØre fOr stillingen nå.. 

MØt opp. 

en slik avtale. Det hadde iall-
fall vært en prØvesten for 
Tysklands fforpliktelser over-
for Norge. (Fri,ts. s. 4) 

Den første bauta i Norge over sagaskriveren, 
islendingen SIl orr e Stu rlas on, reist under 
okkupasjonen i Slousparken- revet ned 
den·8, mai 1945 av den nasjonale kuIturfront 

•• • _ ..... "' ... ~ULU.=: J.lCl. J eg var 
riksplansjef i A. T. fra starten 
og til sommeren 1944. skulle 
jeg vel kjenne godt til disse 
ting. FØlgende er sannheten: 

Det ble ikke utfØrt et eneste 
arbeide til fordel :Lior tysker
ne. Guttene var utelukkende 
beskj eftiget med ny dyrkning. 
grøftning. senkningsarbeider 
og hjelp under innhØstningen, 
samt endel skogplanting og 
mindre veiarbeider. A. T. var 
faktisk en belastning for ty
skerne. Ved at ca. 20000 gut
ter hvert år ble innkalt til ar
beidstj eneste. ble det sikkert 
mye mindre tilgang på folk i 
tyskernes krigsviktige anlegg. 
Dessuten la vi beslag på store 
mengder redskaper og utstyr. 
Vi brukte således ikke ganSke 
lite sprengstoff og uniforms
tøyet, eksempelvis, kom di
rekte fra Tyskland. De kunne 
vel hatt god. bruk flor 'begge 
disse saker selv. skulle jeg tro. 

Jeg vil i denne forbindelse 

ble tatt med under dands
svikoppgjØreb. Og det skulle 
noe til i de dager! 

En passende sending i sko
lekringkastingen ville vært 
fØlgende: «Under okkupasjo

(Forts. s. 4). 

Uforstand hos Aften
postens Bonn-mana 
Ai tenposteIlIS BO'l'lkol'l'espon

dent presterer følgende: Nylig 
satt jeg over en kOl):) kaffe med 
f'n embetsmann i et av Bonns de
pa.r~emente;r. Han var sint på 
nordmennene for deres behand
ling av Knut Hamsun Og ha~ 

laJ~erte et hovedargument Ic,r å 

bevise at de hadde oppfØrt seg 
slcH overfor den sto':e dikter. «S~ 
pa Sven Hedin, han sympatisel'
te også med nazistene, men SVI.ll

s!mne kastet da ikke ham i reng
spl»_ (Selv i Ilja Ehrenburg har 
tYskeren en meningsfelle I. 

Så konkluderer da denne så 
nevne at minister Axel stang ukjente Bjørn Heimar: Mell aldri 
og sjefen for A. T. general hadde jeg møtt en slik uforstand 
FrØlich Hanssen var meget sil. høyt til topps i det nye Tysk
nøye på at A. T.-guttene ikke lands statsapparat. 
skulle plaseres i arbeide som Når nu Aftenposten, som har 
i minste måte kunne ha til- norsk presserekord ved siden av 
knyttning til tyskernes virk- Axel Kielland - ~ Il finne seg til 
somhet her i landet. rette i denne verdens realiteter 

Det kan kanskje også vært! - skal komme på talefot med det 
grunn til å minne om hvem nye Tyskland - bØr a.visen sen
som bygget ut Arbeidstjene- de sin glimrende beskrivende jQur
sten fra starten av. Sjefen nalist - Halvdan HlIdledit ned. 
var oberst Hagem. Organisa- Hydle har jo gitt uttrykk for --
sjonssjef var senere sjefen for omsider - at Knut Hamsun ble 
sivilforsvaret, general August ikke noe mindre under den tyske 
Tobiesen og stabssjef var se- okkupasjon av Norge. Hydle kom_ 
nere sjefen for forsvarsstaben, mer til å gjøre Aftenposten større 
generalO. ;Berg. Personaisj ef i Bonn. Det kan nå trenges. 

var oberstlØytnant Munthe og 
forsyningssjefen (generalin
tendant))< var major Eriksen. 
Endelig var oberst Thue sko
lesjef. Alle sammen var used
vanlig dyktige folk og gode 

Munchen - Jalta 
Chamberlains Miinchenav

tale med Hitler er blitt sterkt 
fordømt. 

nordmenn. J eg minne., dem Hva skal man da si om Roo
alle med glede og takknem- sevelts og Churchills Yalta
melighet., Vi hadde det beste avtale med Stalin. 
samarbeide. Stalin fikk alt han ba om 

At Arbeidstjenesten ,hver- - unntatt tillatelse til å slakte 
ken utfØrte tyskerarbeide el- 50000 tyske offiserer. Roose
ler på annen måte gjorde noe velt var enig ogSå i dette, men 
klanderverdig, fremgår vel til Churchill sa nei. 
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LØrdag 30. november 1957. 

___ I'OLK eG LANIl __ _ 
~ lM'\II!IIE)fMG lMtEAVIS ~ I -..og ,.- Job<nnes KrtnsJebotn I 

En 
etter 

av de mau;:e 
• utstått 

som 
har 8001n;: 

fått - livsva.'ig dom 
som tilleggsstraff 

NN !fikk som «landssviker» skapsfulle påfunn bØyet pen
en dom som resulterte i at sjonsstyret seg for. Halv pen
han måtte sone sin «brØde» sjon til en syk og nedslitt ma
med nærmere tlo et halvt års skinst som har over 300 må
innesperring, 10000 kroner i neders tjeneste i den norske 
«erstatning», og han ble dess- handelsmarine. Når skatten 
uten kastet ut aven stilling er trukket sitter NN tilbake 
han hadde i sin hjemstavns- med caJ 180 usle kroner pr. 
kommune, med derav fØlgen- måned. Han har med andre 
de rettighetstap. ord fått en livsvarig tilleggs-

Nei, ellers takk, sa NN, jeg straff som loven oss bekjent 
vil ikke la meg knekke. Kref- ikke gir adgang til, men som 
tene svulmet i hans bryst og like fullt trumfes igj enn om , 
mannen var ikke snauere enn og alt dette Skjer uten at det 
at det lyktes ham å skaffe er gått ut over nattesøvnen 
seg hyre som maskinist i ris- hverken hos Justisministeren 
fal'ten mellom Singapore og elle,r Sosialministeren. NN har 
Bangkok. Det holdt i to år. brukt det meste av sitt Itv un
Var hj~mme en måned. Ny der Norges flagg på alle hav. 
hyre, men mønstret av i New Etter dette påføres han lem
York etter krangel med kap- lestede rettigheter på grunn 
teinen.! Hadde da seilt 7 må- aven «brøde» som endog var 
neder. Han ga seg ikke med sonet allerede fØr nevnte pen
det. Fikk jObb på en av An- sjonsordning trådte i kraft 
ders Jahres tankskip og hang (1948). 

...._-
«FOLKETS ALMINNELIGE RETTSBEVISSTHET» Fra storadmiral 

Raeders bok 

Av kaptein OLAF HOLM 

den fremsatt mot bedre viten- tilkalt og gikk straks til åtak 
de. Ti hvorfor opprettet man mot maj oren - åpenbart i Aftenpostens mann i Bonn 
særdomstoler for de såkalte sangvinsk tro at han sto har «med stadig stigende lm-
«lan'lissvik»-saker. og samtidig 
brøt det virkelig demokrat.i
ske prinsipp, som nettopp sik
"er at just folkets alminnelige 
rettsbevissthet upå\'irket gjør 
seg gjeldende, nel':~.lig lagret-o 
tens 10 legmenn - «de ti med 
det friske blikk:?, som Carl 
Platou uttrykte det i sille ma
nu.duksjoner. Og her var ad
g'ang forbudt for jurister! 
Alene skulle lagretten avgjøre 
skyldsspØrsmålet, etter å 1'13-
påhØrt lagmannen& re',tsbely.
ring. -

Hadde den for «landssvik'l
eaker speSialkonstruerte pro-

overfor en ganske alminnelig dring» lest igjennom storad
major av middels: størrelse. :':. al Raders memoarer «Mein 
Han kom senerehen til andre Leben». (Annet bin ~~ og han 
resultater. Professoren fikk sjå,.r boken igjen med et be
stryk fra åpen scene og trakk st~mt nei. Dette pei fra Af
seg hurtig tilbake, ikke uten te'1postens Bonn-manll 
flenger i sin juridiske pels. kommer boken neppe til å 

Her måtte tyngre Våpen tit overleve! 
Det var jo selve den skinnbar- Rader skriver 0111 hlsloriske 
lige, alminnelige rettsbevisst- fakta, som ennå ikke er for-
het, som reiste hodet i skik
kelse aven major. Det siste 
kunnekanskj e virke noe vill
ledende siden påtalemyndig
ten eller de som sto bak, -
ikke så det med en gang, men 
måtte se dom fØrst for å be-

døyelige i Norge. tror korre
spondenten, men fe'.l 

sessordning n()~n annen !.1en- gripe noe. 
sikt ,enn å «bØYp. retten>" Mi la 

1. het som fØlger med. Det er oss få vite det. s. U. 4. 

Aftenpostens maun finner 
(' tt «trist å se dep mottagel
;·:e Raders renvaskeisesforsØk 
bRr fått. F-'rankfurt-aviEen 
Der Abendpost - det nest 
største masseblad i Vest-Tysk
land - har begynt ei trykke 
hans memoarer som fortset-

Når rettsoppgjøret har vært intet vettugt menneske hf'r i 
på tapetet - har vi fått hØre landet i dag, som ikke er klar 
fra iscenesetterne at det har over at professo/ Skeie hadde 
vært avviklet i samklang med rett i sin kritikk at det hele --
folkets rettsbevissthet. fra det falsum som ka11e:) 

Ja, har det nå det? Elverums-«fullmakten» til 
For det fØrste er i en rett.s- Landssvikanordningen, 

stat - vel og merke en retts- uten rettslig gyldighet. 
er 

stat - en slik henvisnIng 
overflØdig og vil ove'rhode ikke 
forekomme. Påstanden rØper 
tvil om at man står på lovens 
grunn og den onde sam vittig-

For det annet er p'åstand~n 
et utslag av feighet og e~ Øn
ske om å plasere ansvaret an
dre steder enn der det er. 

For det tredje er påstan-

Majoren ble altså tiltalt for telsesfortelling», oP.' det til-
2. injurier. I mellomtiden had-

De:t bega seg for noen år si- de man hatt noen «vansker» 
den at' en majo,r, som står med å finne en dertil skikket 
med begge ben på jorden, __ aktor som ikke trakk seg i 
norsk jord, og med hele sin siste Øyeblikk. Til slutt ble det 

slekt fra det fØrste landnåm lansert en yngre jurist av veb
nerklassen, som var ute etter 
et par gylne sporer. 

(Forts. s. 4). 

Fanebustsaken 
Hva er angiveri? 

tl'OSS for at det «for «Radu 
ingen tvil hersker om at det 
tyske folk under Hitler kjem 
pet ,en rettferdig og heroisk 
!nsvarskamp uten a vite at 
det ble ledet aven falsk pro
ft>t». (Bjørn Heimaf& _l.i 1 Af
tenposten) . 

Påfalende er d9"C at korre
~;pondenten Våger .:tuno 1957 
a. gjengi noen av REderi; san·
ne ord om Quisling siik: 

i som ifØr, denne gang i nær- Er det ikke ydmykende tar- """'~~~~'V\.'V\. 

hvilende i samme, - så seg 
arg på denne humbugen. Han 
skrev to bØker - «DØmmer 
ikke», og «For at I iikke skal 
dømmes». Her holdt han en 
rekke herrer. som delvis had
de etablert seg som folkets 
veiledere - delvis Slam pa
tentpatrioter - opp i lyset til 
folkets beskuelse; pa bak
grunn av deres egnehandlin-

«Da kom Quisling til Berim, 
- Men som jeg forlengst (og ved Rosenberg,; hjelp fikk mere 18 måneder. Var da velig? Nevnte du floskelen den 

rammet av kronisk astma og norske rettsstat? Nevnte du 
måtte på sykehus. Det er tre floskelen om at vi alle skal 
ar siden. FØrste året var han være like for Grunnloven'? 
meget dårlig, og kan ikke len
ger seile. Er snart 63 år gam
mel, SØkte om Sjømannspen
sjonsom alle maskinfolk gjør. 
Avslått! Dette tiltross for inn-

Vi har bedt ham vente tll 
Stortinget trer sammen i j a
nuar 1958. Da skal vi ta sa
ken opp med Stavang, Bunk
hJoJ.t, Hovdhaugen, 'rande og 

skuddene i pensjonskassen. Molaug, og andre hederlige og 
Avslått på grunn av hans på- rettsbevisste tingmenn -- vi 
ståtte «uverdige forhold» un- håper jo at det vil vise seg at 
der krigen. Henvendte seg til det i det nye Storting er 
Sosialdepartementet som fast-I atskillig flere av dem enn de 
slo h a l v pensjon. Dette ond- her nevnte. 

Hr. Koht berattar historia 

Scharffenbørc bar ••• ' 
- Så kom ALTMARK-AFFÆREN 16. februar 1940. Med 

full tilslutning av den britiske regjering ga Churchill ordre 
til å borde «Altmark» inne i Jøssingfjord for å befri ca. 
300 engelske fanger, uten hensyn til at Norge derved kunne 
bli drevet inn i krigen. De norske myndigheter forbød våre 
to torpedobåter å skyte. og Utenriksdeptet nØyde seg med 
diplomatiske protester. 

Churchill selv har innrømmet at affæren fremskyndet 
den tyske aksjon. Den fremkaldte de alvorlicste advarsler 
fra tysk side og styrket mistanken om at Norge ikke ville 
gjøre aktiv motstand mot engelske overgrep': . 

Hadde Tyskland også. g'l'unn til å frykte J'ngelsk ckkupa 
sjon av norske havner? 

- I 1939--1940 kom det engelske krav om mineutleg
ning, mens Tyskland ennå sto på Høyden av sin makt. 
Hensikten var å tvinge malmbåtene ut i åpen sjø så den en
gelske flåte kunne kapre dem. Norsk mineutlegging i denne 

har skrevet i Farmand, kon
sekvensen av at jeg ble kjent 
skyldig og meget ettertrykke-

han en samtale med Rader. 
Han går ikke i detaljer om 
hva Quisling hadd~ å fortelle, 

ger og unnlatelser under ok- Hg dømt, og den forhenværerL men han summerer I)pp Quis
kupasjonen. de riksadvokaten Sven A l' n t- hugs mot. ve r for Berlin

BØkene ble bestsellers, og z e n forhåpentlig tilsvartnde rt'isen; Han ville advare mot 
gikk på lån fra gård til gård rehabilitert, - er at de manbe bolsjevismen og anså Tysk
og fra tømmerkoie til tøm- som under «rettsoppgjørets land som det eneste cffekti-

merkoie landet rundt. 

3. 

Myndighetenes juridiske 
altmuligmann i disse saker ble 

pmvisorium er dØmt uten sub- Ve forsvar mot faren fra pst. 
jektiv skyld. men utelukkende Hvis ikke Tyskland tok dell-
på objektive indikasjoner - ne trussel med i betraktnin
det er rettstridig dØmt. gen i forbindelse mpd mcldiu-

(RedaktØr Fanebust i Fa- gene om en' foresti't.ende en· 
nebustsaken lI, s. 18). 

* 

gf'Jsk invasjon i Norge, kunne 
fØlgene bIl katastofale for den 

«Norge mellom Av sakens videre gang går v(,8tlige kultur». 

England og Tyskland» det fram at pOlitiet straks lot 
advokat Arntzens og lens-

I brev av 20. ds. meddeler manns fullmektig Dahls for- med blir selv livet deres for
npnrpt, - det står i nerma-
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Avslått på grunn av hans på- rettsbevisste tingmenn -- vi 
ståtte «uverdige forhold» un- håper jo at det vil vise seg at 
der krigen. Henvendte seg til det i det nye Storting er 
Sosialdepartementet som fast-I atskillig flere av dem enn de 
slo h a l v pensjon. Dette ond- her nevnte. 

Hr. Koht herattar historia 
Utriksdepartementets ut-

redning borde gora slut på den 
ryktesspridning betraffande 
kung Gustaf som forre nor
ske utriksministern Koht på 
sis tone lignat sig åt. I sam
band med utgivandet aven 
ny bok om den tyska ockupa
tionen har hr Koht i en in
tervju forklarat att den sven
ske kungen formedlade en 
tysk hlinvlindelse til den britti-

och hans hus «skulle i de vi
daste kretsar i Sverige och i 
hela Norden framkalla en all
varlig forstlimning» och att 
Hitler uppmanades att d for
hållandet till Norge, des ko
nung och folk framgå med 
all den moderation som kan 
anses mojlig». 

Vad som fortfarande fram
står som hogst anmlirknings
vlirt er att det skulle behova 

ske monarken for vidare be- ta nlistan fem år innan miss
fordran till kung Haakon med for:ståndet klardes upp. Inte 
en begliran att denne måtte forriin i slutet av januari 1945 

abdikera. Trots påpekanden bade då varande-svenska slin
att det i en norsk vitbok re- debudet hos den norska re
dan 1947 forklarades att ryk- geringen i London fått en re
ten a om en sådan framstlill- dJogorelse av sin britiska kol
ning måste bero på ett miss- lega som gaven forrklaring 
forsånd och trolis att ,samma till den fortsatte ryktessprid
vitbok meddalede aut! kung' Ilingen. Mr. Collier bekråftade 
Gustaf i juni 1940 vlidjade till i denna att både kung Haa
Hitler att avstå från en akti- kon och kronprit,s Olav hade 
on mot kung Haakon har hr fått del av den Iorsta, felak-
Koht vligrat att återta sina 
uppgifter «Slirskilda orsaker» 
har gjort att han inte kan 

tiga rapporten men dliremot 
inte hade kannedom om till
rli ttalliggandet. 

Churchill selv har innrømmet at affæren fremskyndet 
den tyske aksjon. Den fremkaldte de alvorligste advarsler 
fra tysk side og styrket mistanken om at ~orge. ikke ville 
gjøre aktiv motstand mot engelske overgret, 

H.adde Tyskland ogsa &'runn til å frykte engelsk okkupa 
sjon av norske havner? 

3. 

Myndighetenes juridiske 
altmuligmann i disse saker ble 

jektiv skyld, men utelukkende Hvis ikke Tyskland tok den· 
på Objektive indikasjoner _ ne trussel med i hetralcLnin
det er rettstridig dØmt. g{'n i forbindelse mf'd mcldill-

(Redaktør Fanebust i Fa- gene om en· forestitende en· 
nebustsaken Il, s. 18). 

* 

gf>]sk invasjon i Norge, kunne 
fØlgene bli katastofale for den 

- I 1939-1940 kom det engelske krav Oln mineutleg- «Norge mellom Av sakens videre gang går v(,8tIige kultur». 

ning, mens Tyskland ennå sto på H.øyden av sin makt. England og Tyskland» det fram at politiet straks IDt 
Hensikten var å tvinge malmbåtene ut i åpen sjø så den en- advDkat Arntzens og lens- med blir selv livet deres for-
gelske flåte kunne kapre dem. Norsk mineutlegging i denne I brev av 20. ds. meddeler manns fUllmektig Dahls for-

sterkede be'gJ'ærl'ng ga" vl'dere nedret - det står i permahensikt ville være folkerettsbrudd, men før den kom til forlaget at admiral Boehms 
nent oppDsisj Dn til det virkeutføreise, la den britiske flåte selv natt til 8; april 1940 ut norske utgave kan ventes og til Deutsche Passtelle, som 
lige livet, d~t vil si til den miner i norsk farvann. foreligge ferdig «om 14 da- straks varslet det såkalte sik-

General von Falkenhorst Ønsket bare en rent militær ok- ger», d.v.s. ca. 10. desember, kerhetspoliti, som lot dispo- skapende virksDmheten og til 
kj ærligheten. kupasjon og misbilliget Terbovens inngrep i Nor~·es indre i så fall håper jeg at alle som nent BjØrn S. Johanssen 

Russer'1e har reduser,; menforhold, men Terboven hadde langt større innflytelse hos har bestilt boka vil kunne få skygge og senere a,rresterte 
Hitler enn generalen som ikke sto i nazipartiet. -

Aftenposten 11. 1. 1951. 

* 
- Men Norge fikk ingen offisiell advarsel 'fra vestmak-

l 
tene. Den mest logiske forklaring synes, hvdr kynisll.: den 
enn er, å være at de ønsket å slippe tyskertie inn i Norge 
for å lette trykket pr,. Frankrike. Derfor burde Norge være 
uforberedt. 

med okkup'asJ'onstl'dens stør- neskene til null, ::,lik vesten 
den fØr jul såfremt den ikk.e har lært dem. 
blir ytterligere forsinket. ste opprulling SDm resultat. 

Jeg har fMt i oppdrag å eks- (Fanebustsaken I, side 24). 

AFTENPOSTEN 
9. APRIL 1943: 

Den som skulle lmnne seire 
over Sovjet nå, den måtte 
klare å alliere seg med alle 
undertrykte slaver øst for 
jernteppet. Men det kan en 

«De historiske kjennsgjer- ikke vente av noen av vestens 
ninger lar seg ikke bortfor- senile Dveråringer. 

Den norske tillit til at den engelske flåte ville hindre en 

pedere alle fDrhåndsbestillin
ger og motta betalingen for 
disse, prisen vil SDm tidligere 
oppgitt bli kr. 16.00 pr. eksem
plar pluss porto. Forlaget be

buder imidlertid at den vil bli 
klare. Avisene fra de dager er For snart to tusen år siden 

tysk invasjon, ble styrt.et ved en opplysning som den briti- noe dyrere når den offisielt en dokumentasJ'on av Norges 
gjestet Jesus jØdene. De heng-slie admiral H. Boyes om formiddagen 8. april ga or!f)gs· 

kaptein H. A. Steen i admirahtabens etterretningsavdeling. 
(I F~r:ITand 23. november 1557). Samlf·t .rv A. L. 

* 

kommer i handelen, bestillin -
ger som mottas fØr 10. desem
ber vil dog bli levert til oven
anfØrte pris. Ved forskuddsbe-

vei inn i Englands krig. Mot te ham, og nDen år etter jev-
folkets vilje». net Titus Jerusalem med jor

I . den. 
Livet er hverekn en fornøyelse 

Som man ser kommer Scharffenberg taling også fritt tilsendt. til nøyaktig dc:n 
For noen få år siden gj estet 

eller en lidelse men en alvorlig Hitler EurDpa, han hadde 
~amme l<onklusjon som ~år mt>tlal'beider Leif Sun d t 
i hans vitenskapelige dokumsentasjon i artiklene - «Da 
Norge ble lagt ut som åte». Red. 

Stavanger 24. november 
1957. 

oppgave som er blitt pålagt oss reist sitt fDlk fra fornedrelsen 
og som vi må løse på en for oss 

P. H. Tjømøe. ærefull måte. Tocqueville. 

holder endeløse konferanser lært dem å sette mennesket 
uten synlige resultater. Og lik null. Det er vesten som 
hele sivilisaSjonen vrir seg 1 har lært dem å gjøre samfun-

Dg sett faren fra øst. 
Men Europas fariseere ville 

i[{.ke ha ham og fikk fDlkene 
til å skrike korsfest! 

Sputnik og den 25.time 
uppge sin klilla. Det er ofrånkomligt att det maskinalderens og idiotiet~ net til e:l kolossal masi~in. 

Og for å Ødelegge denne ene 
mann og hans verk var det 
de la Europa Øde. 

UD:s redogorelse forklar ar uppstår irritationsmomellt Vi får håpe at alle demD- Og, hvis de ikke gjør det, kramper. Vesten fører altså kald krig 
på et fullt tilfredsstiillande mellan två grannliinåer som krater og antinazister over så Gud hjelpe allverdens d:'\,- Alle som kan strømmer til mot den kommunistiske va
slitt hur missforståndet kan från ett likartat utgångliiga hele verden gleder seg over rer som tror de har seiret. de store byer, alle vil gjerne riant av sin egen SivilisaSjon. 
ha uppkomit. En felaktig rap- hamnar i så vitt skHda posi- at et par ekstra måner og ei Jeg tror vi er i den femog- være der det el' sJangser til - Hvordan det enn går blir 

Fasitten er klar. De har fått 
Sputnik I og Sputnik It. 

Det kommer nok flere. 

port från dåvarande britiske tioner som NDrge och Sverige bikkje farer rundt i verdens- tyvende time, timen da det er 
ministern i Stockholm att gjorde under kriget. Att en, rummet. For de var jo med for sen t fot vesten. 

Og når panikken brer seg, 
i>. få en vannst0ffrakett i hue. mennesket en proletar i sam- så skal vi minnes de dagene 
En skulle tro at noen hadde funnet. Kampen står mellom i mai 1945 da de hentet oss I 

kung Gustaf varit delaktig i som det forefaller, helt obe- Dg brakte seiren i land for Vesten, denn~ maskinsivili.. lært av den siste krigen, men to slags roboter som sleper t 1- enkeltvis, mannsterke og 
en aktion ·foratt få den Dor- griplig forsummeise från brit- Sovjet, de laget invasjon i sasjon som lever på rester fra nel. I sin iver ett-er mere senvis av slaver av kjØtt og kjekke. 
ske kungen att abdikera ha de tiska vedeborandes side i oni)- vest, slik at russerne kunne Europas kultur, hykler kri- f.lammon og vel\'ær~ for seg blod etter seg, og slavene er Ikke d h t d 

I me a, men me 
via Foreign Office kommit bå- naden skulle bidra till att uka erobre de tyske vitenskaps- stendom som tilber biler og selv glemmer de alle forsik- ikke mere med i kampen enn sorg over at de som kaller 
de till kung Georges och kung denne irritatiDn framstår dock menn og deres h")mmelige mammon. DiSS, stater er de tighetsregler. romernes galeislaver var med seg mennesker ikke har kom-
Haakons kiinnedom men dli- SDm bekllimmand'~ och tra- planer. virkelig skyldige, Dg har å Jeg sitter og blar i boken, i tidens slag. met lenger. 
remot hade dessa icke blivit giskt. Det må vara att kung Med hele Eurasia bak seg Dg hente sin lØnn,. slik SDm So- «Den 25 time» av Virgil Ge- (S. 411). Medlemmeue i dol- Om ikke annet så blir det 
underrlittade om en andra HaakDn sent omsider ble un- tYSk vitenskap i bur fØler sik-- doma og Gom o;ra , Karthago, orgiu, og må gi ham rett. Det kedemokratiene» er slik de er, kanskje igjen noen jetier i 

rapport 1 vilken minister Mal- dcrkunnig Dm det ratta for- kert Krustsjovog CD. seg nok- Jerusalem, Rom og Berlin. er vesten som har skylden, al- ikke fordi de er blitt maski- Himalaia og noen sasquats
let redogjort for det riitta for- h:111andet, men den som un- så trygge. Hvor enn i verden Har ikke tidens «stats- le teDrier kommer fra vesten, ner, men fDrdi de mer Dg mer menn i Canada SDm kan set. 
hållandet~ Ingen av dem vis- der flera ytterst påfrestande de gode kapitalistdemDkrater menn» lest historie, eller for- alle oppfinnelser, russerne har går Dver til å bli en slags un- te menneskene på rett vei. 
ste sålunda om att kung Gu- år levat i en felaktig fore- prØver å pirke på noe, så får står de den iklk,e? gått mere radikalt frem ror dermennesker med hatet mot For vår vei var ikke bra nok. 
staf i ett personUgt budskap stlillning kan ha svårt att se- de en lØftet pekefinger Nei, de fØlger maskinenes, å sette dem ut i livet. (Side alle fDrmer av fysisk og psy-

.. . f å l Østerdalen 9. novbr. 195'7 . . tillHitler forkla,rat aLt ett nare helt frigora SIg r n (en. Moskva. og trekke .. ' seg sei- jazzens rytme, danser rock'n 395). kisk overlegenhet som nær 
avslittande av kung HaakDn Fort.. ftde 3 rende tilbake. I roll, smiler· til fDtografer og Det er vesten som har sagt eneste livsprinsipp. Der- Ola O. Furuseth. 

, 
• 
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Villrede hos 
... 00-

Motstøt mot urettsoppgjøret 
fra « Sol b ris » -I e der 

Selskaps

klubben Gimle 

LØrdag 30. november 1957 

Optima Elite 
ml tabulator. Kuf1fert kr. 

seierherrene 
«Inndragningen IV 61 000 kroner hviler på sviktende 

595.-. Optima Plana ml 
avholder sin årlige store fest- skinnkuffert kr. 545.-. Optlgrunnlag» aften med dans på <-:Kongen» 
lØrda;g den 'i[. desember kl. ma Standard ml desimaltabu-

«Hitlers metode var feil, ik- overfor de små land» var det Alfred Cook dro fra landet sam- gen var slutt. Seinere ble det kjent til at den var altfor stor, og hev_ 19.30. Kuvertpris kr. 35.00 pr. lator kr. 1220. 
ke hans mål. Det var et sam- nØdvendig med et utvidet men med en rekke NS-folk 1947 at skipet hadde nådd fram til Ar- det at det var dukket opp ma- person. Påtegning innen 3. de-
let Europa under tysk fører- nordisk Økonomisk samarbeid. og affæren vakte oppsikt over he- gentina. teriale som viste at inndra.gnin- sember ved innbetaling av kr. 
skap han arbeidet for. Nå, 12 Planene om det var ik.ke blitt le landet. En krets politiske inne- Herfra sendte Alfred Cook full- gen ble bygd på bristende forut- 20.00 pr. person enten til post- Greie betalingsvilkår. 
år etter hans dØd, viser ut- mindre aktuelle. Det var over- sperrete, hadde på en utrolig må- ma.kt til stu hustru i Bergen om setninger. giro nr. 10337 eller til Johan-

l Nfærmere opplysninger sen-viklingen at han' hadde rett. for idet «europeiske» feI es- te via medhjelpere fått kjØpt et at hun kunne opptre på hans statsadvokat Odd Sch ei pro- sens Tob.forr., Teatergt. 6, 
Forutsetter nemli.g ikke det marked at frihandelsområde helt skip som lå ankret opp og vegne overfor Erstatningsdirek- sederte saken for det offentlige, Oslo. 

Festkomiteen, 
europeiske fellesmarked tysk - nettJopp mer nØdvendig enn klar til dem. De foretok en vel- toratet. _ Familien fikk en inn- mens overrettssakfØrer Edvard 
ledevstilling? Hitlel' VIlle br,l- før å få utbygget det nordiske l"kt flukt, Irom seg ombord i ski- dmgning på om lag 61000 kroner, Mo hr representerte Cook. 

J .o-..o-o-.o-~..o-o-.o-.o-ke tvangstrØyen for il. fa, mcd- samarbeidet, hevdet han. pet _ «Solbris» _ og det lyktes som fruen vedtok. Vi kommer sikkert til å hØre 

lemsland., Det var feilen, de Den fare som truer Norge ikke myndighetene å få tak i dem. I august 1954 vendte Alfred mer fra AlfredCook, han er ikke l Undertegnede har overtatt 

må slutte seg til frivillig». og norsk Økonomi fra de store Solbrisfolkene fikk god støtte av Cook hjem til Norge igjen av dem om vil sitte med hendene RODELØKKA LEKETØY. 
En tysker, en tidligere SS- internasjonale truster og fra britene og av andre, som visste og fant seg tvunget til å i skjØdet. Ti den som ikke vil 

mann, har uttalt dette tll en et «samlet Europa under tysk at de norske myndigheters for- vedta forelegg. Dermed begynte 'kjempe for sin rett _ kan mis
norsk journalist. Nå skal Hit- førerskap» er åpenbar og stor. følgelse av dem ikke var rettmes- Cook å ki~kepå inndragningen tenkes for å mene at han ingen 
lers mål, som han ikke klarte Gjennom det «europeiske fe1- sig, eller Ønskelig _ etterat kri- og kom ved t~myet overveielse rett har! Major von Knurren. 

OG KORTEVARE· 
FORRETNING 

des 

BERTEL BRUN 
Boks 4017 - Oslo. 

Vær tidlig ute med 

julehilsener i år! 
å gjennomføre med de meto
der han brukte, bli virkelig
het. Det er denne gang den 

lesmarked» og «det europeiske 
frihandelsområde» skal Hit
lers og den tyske storkapitals 

Økonomiske tvang som bru- mål gjennomfØres. Men den forteller ikke hele sannheten 
som anbefales på det beste. 

Send inn til -giro 16450 Folk GØteborggt. 11, telef'Ou370550. 
og Land - med tekst til jule-

kes. Det kalles «frivillig». «Et Det er naturlig overfor 
samlet Euro:pa under tysk fØ- denne situasjon å betrakte et Av .... F. K. 
rerskap» skal bygges opp. utvidet nordisk samarbeid - Johan Scharffenberg har I England/:< ansvar for det tyskf; I. Hva vil det egentlig si, at 

DirektØr Brofoss i Norges hvilken form det så må,tte meget å fortelle om «Kohts angrep. Det var også alle an- Norge skulle gjøre motstand? 

Gjertrud Parow. 

Bøker 
De bør lese! 

Ballk holdt forleden et fore- få - som et forsvarstiltak. tilbakeblikk og forklaring» og svarlige politikere klar over Ja at nordk ungdom uten 
drag om de Økonomiske inte- Men det må også sØkes an- Scharffenberg gjØr sitt ytter- den 9. april. , Ja man nadde øvelse og med f(~ enkle v:3.pen 
greringsplaner.Også harL talte dre veier. ste for å friske på f.h.v. uten- lenge forstått at England ville skulle sette seg tIl motverge 
ganSke åpent om den trusel iDet som gjør truselen fra riksministerens hukommelse. med alle midler drive oss inn mot Europas bp-st..:! hær og ut- Generalauditør PUrschel: <Rett 
som Norge er utsatt for fra de internasj.onale karteller Anmeldelsen slutter med å ut- i krigen" Me~ på den annen styrt med de mest moderne kurs». Heft. kr. 14.00. 

de internasjonal~ karte!ler og og truster så sterk er at vårt tale at boken selvfØlgelig for- side sØrgetznan :l)or å gjØre Våpen. Dertil kom at ved ei Senator J. R. McCarthy: <Den 
den Økonomiske stormaktspo- land så ensidig i sin Økonomi tjener å bli lest av alle som minst mulig 'forberedelser for fcrsømme en 0rdnet mobili- forspildte 8ejr". Heft. kr. l1.00. 
litikken. Han understreket at er knyttet til den vestlige, ka- sOlker a" rsakene tl'l den nasJ' 0-' ti. hindre ei slik katastrofe. sering var sjansene til en ord-

'fJ Erik Lærum: «Suez _ Ungarn den kontinentale blokken - pitalistiske verden. Derved nale ulykke, men at boken ik- ForklaringenJ.igger jo i luften, net motstand lik null. Re-
- Pelen - Cypern~ Heftet de seks maktene som danner står en svakt overfor det hen- ke forteller den hele sannhet. vi ville risikert å komme inn gjeringens beslutning om 

1 kr. 7.00. det «europeiske fellesmarked» syns Øse spill som drives av Nei det gjør hverken Kohts på «den gale siden>., i krigen. kamp var fØlgelig en forbry-
'd . t . l t tk l' . tId" Generaladmiral a. D. Hermann - blir dominert av Tysklana, en m ernasJ'ona e rus' ap - bok eller overlegens anmeldel- Ja det mente dlSse folk som e se av rang, mor pa unge 

t l D Ø · d' ke l d - d k 'kk f Boehm:<Norge mellom England u,';' at en st·)., overfor mektige a. e vrlge nor IS an - se. Begge vet meget mer. Jeg bestemte No},'ges skjebne. I nor menn. Man an l e or-

hilsen. 

Pr. hilsen kr. 10JOO. 
F&7L. 

Urmaker 

R. Gjessing 
Torvet - Tlf. 83 25 07 

DRAMMEN 

Annelise Parow 

lltenlandske konserner, stor- unntatt Finnland - er i sam- så i sin tid et interessant akt- Stortinget var det enstemmig_ utsette, at soldater skal forstå og Tyskland. Innb. kr. 16.00. 

. t'll' A fO l tt o d -, k h d bl b kt t'l (Ventes i oktober). bedrifter samt horisontale og me s l mg. a s u pa en- sty~ke. Det var en rapport fra het om at NIorge sulle holde va e e ru l. O1sle Johnøonagt. ~ _ V. Lad.-
vertikale sammensl1.ltninger. ne enSidigheten og bevisst til- kaptem' Munthe, som var sC'g absolutt; nØytralt og da Ett er ganske ,sikkert, nem- Jens Bjørneboe: <Under en hå-r-

Tr ond hel'm 

o moen kirke - Voldaminde Grunnlaget er, sa han, det strebe en lang intimere Øko- jourhavende i ,Forsvarsdepar- selvtiagt vergE! sin nøytr'1litet. lig at de militære sjefer ior- dere himmeb. Innb. kr. 25.-. 
gamle kjente at de store skal nomisk forbindelse med de tementet den 8. april 1940. Dette var bare svindel, hvis sto' at en motstand den 10. Boka. er en sviende kritikk av 
ha sine hjemmemarkeder fol' land, som ha,r kvittet seg med Det fremgikk at han mottok da storting~I!'.ennene hadde april var håplØs. Man gikk landssvikoppgjØret. 
seg selv og så skal de dele kapitalherrene, er i dag - ved den britiske marineattasJ'e, noe de skw,.le ba sagt med altså ikke i strid flor å vinne k M ART I N J[ I. L B A ... I 

Forøvrig alle årets nye bø er _ ........ _ .... _ 2 mellom seg tredje lands mar- siden av det nordiske samar- som klom for å forvisse seg hensyn til «rn senere utvik- _ men kun aven grunn for -___a ... 

keder». beid - et nØdvendig forsvars_ om at minene ikke var blitt lmg. Alt tyder på at det var å dekke regjering og Konges 
Brofoss trakJk den slutning tiltak for å sikre våre lands utlagt! Så er det et annet og f'nengere .klikk som ledet oss feige flukt fra ansvaret. Det 

. boka 122, Stavanger. at for å «kunne hanskes med selvstendighet og stenge for meget viktig spØrsmål å stille. ut i eventyret. var altså en Quisling-
Tlf. 21133 - Gironr. 64042. de store karteller ute i verden import av arbeidslØshet og Hvem ville mobilisere og hvil.. General R\!ge ga skriftlig regjering man ikke ville 

og mØte de mange forsØk på krise. ke store folk (med og uten el'klæring onl at han måtte ha. Nei, det er klart, 
Økonomisk stormaktspolitikk I m'yndighet) satt seg imot det- gå i graven mecl vissy opplys_ han var jo den eneste som 

~..---..~..,...,...,. te? ninger. Da man av fulle folk hadde sagt fra hvordan det Nv rnmnn nv 

P; THJØMØE, ru. 44751Wa 

Tannlege Maamoen 

HQnsteensgt. 2 

Telef. 444333 
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ha sine hjemmemarkeder for land, som har kvittet seg med Det fremgikk at han mottok da stortings,w.ennene hadde april var håplØs. Man gikk landssvikoppgjØret. 
seg selv og så skal de dele kapitalherrene, er i dag - ved den britiske marineattasje, noe de skulle ba sagt med altså ikke i strid for a vinne 

'd d t d' k Forøvrig alle årets nye bøker 

TaD-.... 

MARTIN KI.L.AAI 

:I!anateemIt. 2 
mellom seg tredje lands mar- Sl en avenor IS e samar- som klom for å forvisse seg hensyn til d€'~ senere utvik- - men kun aven grunn f0f 
keder». beid - et nØdvendig forsvars_ om at minene ikke var blitt llng. Alt tydw; pa at det var 

Brofoss trakik den slutning tiltak for å sikre våre lands utlagt! Så er det et annet og pn engere killtk som ledet oss 
at for å «kunne hanskes med selvstendighet og stenge for meget viktig spørsmål å stille. ut i eventyret. 

å dekke regj ering og Konges 
feige flukt fra ansvaret. Det 
var altså en Quisling
regj ering man ikke ville 
ha. Nei, det er klart, 
han var jo den eneste som 
hadde sagt fra hvordan det 

de store karteller ute i verden import a v arbeidslØshet og Hvem ville mobilisere og hvil.. General Ruge ga skriftlig 
og møte de mange forsøk på krise. ke store folk (med og uten elklæring onl at han måtte 
Økonomisk stormaktspolitikk I m'yndighet) satt seg imot det- gå i graven med viss~ opplys. 

~...-...-.~...".....".....".. te? ninger. Da n;!.an av fulle folk 
Morgenstierne i Washington o~ barn ofte. kan høre sann- ville gå med Norge under et 

Hr. I(oht berattar historia spkte, den 8. og 9. april, U.S.A. lleter, så fortal\;p- er. fremstå,- slikt styre av militærnektere 
om støtte mot det britiske ende offiser meg ved en til- og med en konge som godtok 

(Forts. fra side 2). I oppenhjartiga som valf(ir- overfall på Norge. Overlege feldig silde ,anledning, at en en regjering hvis politiyJi; var 
Vad hr Kohts roll betraffar tjanta betyg hr. Koht Scharffenberg gjør det klart bestemt og mektig person basert på Karl Marx'ses ge-

ar det minst sagt egendom- i sin nya bok ger Sig sjiUv fOr inntil det kjedsommelige, om l1adde sattsAf\ imot mobili- niale lære. 
ligt att l1an ansett sig kunne insatserna natten tm den se ringen, og at l1an av den At Quisling skulle dukke 
utslunga en mycke" ful bl:;· S"desdigra 9. april. Det ar svår~ ...,..."..~...".....".....".......,.. grunn ikke lenger hadde noen opp på et slikt tidspunkt var 

skyllning - till på kopet på att varja sig for irtr~'ctet att Kjenner ikke Sve- aktelse for vedkemmede. Da selvsagt mer katastrofalt for 
forl1and dementerad av det han råkat ut for en fOrUingd ieg vet at mange må kjenne den herskende klikk enn det 
utrikesministerium l1a l l till version av samrnf. malM n'ir 
februari 1941 var chef for· - ha nu givit sig in på en privat 
och darefter sol~a sky del bak- historieskrivning om kung 
om en anonym «kalla». Både GUf'tafs roll i juni 19lO. 
som historiker och som tid~-

gare utrikesminister borde 
han vara medveten om det 

Svenska Dagbladet 
den 9. november 1957, 

betankliga i en sådan metod. De kvinner som faller har ingen 
Det markliga l1ar emell~rtid strengere dommere enn sine med
intriiffat att l1r Koh'c sedan skyldige. 
han på fredagen fått del av octave Fe-uillet. 

rige sin styrke? til dette forp-oln og da ved- tyske angrep. Ja man kunne 
kommende skv1åige ikke len·· risLkert l1el rengjøring, og 

Det svenske blad «Vagen f.tr lever - kUlm,~ det være det er et ord som gir politi
framåh skriver: Vårt land er på title å få sannheten fritln. kere gåsel1ud~ 
og forblir en del av Europa. Det tyske ,overfall om nat- Alt er i virkeligheten nå 
Vår muligl1et til på lang sikt ten, som den herskende klikk oppklart selv om Ruge og an
å hevde vår standard, vår fri- yndet å betegn ~ det som dre foretrekker å gå i sin grav 
l1et, vår eksistens som folk Churcl1ill kaldte et gjengje- med sin viten. La dem bare 
består i Europas fornyelse. delsesangrep kommrr etter- det, l1vis deres samvittighet 
Det svenske folk innsBr ikke hvert i sitt rf'tte lys. Det er ikke skulle bli for tung på 
i dag dette faktum. Vi tror at ikke usannhf;t. men det er dØdsleiet. Det er jo ikke sik-

!.kn kraftiga svenska demen
tien forklarar Slg ta denna 
SV!ll en bekrafteise p:t de upp
gifter l1an lamnat. 

vi kan skj øtte våre egne prob
Klag ikke under stjernene over Ilemer uten hensyn til utvik

mangel på lyse punkter i ditt liv. Hngen for Øvrig. Vår avhen
Henrik Wergeland. gighet av svensk eksport til 

lØgn med d:e besky1dninger kert at Berggrav kan være til 
som l1er bl~ fremsatt mot stede. 

Bakgrunnen for rettsopp . 
gjøret er nå n~rmest kom-

«Något måste ha klicks.t i plett. Det var et mennesl{eof

p; THJØMØE, 

bob 122, stavanger. 
Tlf. 21133 - Gironr. 64042. 

Ny roman av 
Astrid Berge 
«Mens korset sto skjult». 

Pris kr. 17.50 innb. +, porto. 
Bestilling sendes fru Berge, 

adr. 0kernv. 255 b, Arvoll pr.[ 
Oslo. I 

ru. 4475 &4 

Tannlege Maamoen 

Hansteensgt. 2 

Telef. 444333 

Oslo Stigefabrikk 
Brand-, maler- og skyvestiger 
oljet, ml kadimerte beslag. 

Inneh. ALF T. LUNDE, 

Mosseveien 8 

Tlf. 688817, priv. 6767 Tt 

.ti r et sju lecaw e: 

Det store epos 
av Kai Normann 

«L a u r bær k ran sen», et dikt av Kai Normann. Pris 
med dedikasjon kr. 10.-, som kan innbetales over min 
postgirokonto 62229. Fåes kjØpt i forbundet. Pris kr. 6,-.. 

Kai Normann, Ny Hellesund. 

Det gjelder våre krigsinvalider 
min l1j arna den kvallen» Nesten alle rom har villet 
år det lika a vv5.prlande grunnlegge en sekt har hatt kvin

andre land såvel som vår geo
grafiske beliggenhet vii::>er ty
delig at dette ikke er mulig. 
32 pst. av vår eksport gar i 
dag til de seks kontinental
makter, som tilsammen utgjør 
det europeiske- marked. 20 pst, 
går til England og 16 pst. til 
d.e nordiske land. av l1vilke 
Danmark lOg Norge till1Ører 
Atlanterl1avspakten og som 
fØlgelig både politisk og mi.li
tært l1ar bundet seg til Vest
europas skjebne. En katastro
fe ville det være om 68 pst. av 
den svenske eksport falt bort, 
en total katastrofe for l1ele 
vårt næringsliv og dermed et 
sammenbrudd for l1ele det 

Tyskland. Tyskhncl ville un
der et l1vilket 30m beIst poli
tIsk system (da spesielt under 
et Cl1urcl1illsk) ha miHtet au- feI', som i l1edensk tid (og med Vi ber deg være med oss i hjel-

ner i sitt fØlge. 
H.r. dommer Berger 

Ofte lærer man mer av et av
l anledning Knut S o Il i d s skrekkende eksempel enn av et 

glimrende artikkel om Ar- godt. 
beidstj enes ten -- må vi bringe 
i erindring a,t hØyesteretts-

Pascal. 

dommer B. Ber g e rvoterte - Tokkeanleggets historie skal 
i HØyesterett for at tjeneste ikke få noen sjanse til å gå i glem
i A. T. i k k e skulle medføre I meboka. Det vH bl. a. bli laget en 
noen forfØyning mot A.T.-be-/ fullstenclig film over hele prosjek_ 
fal. tet. Det skal tas filmopptak av an-

Dessverre var Berger i le~get etter hvert som arbeidet 
mindretalL Hans votum blir skrider fram, og innspillingen be· 
ikke glemt. gynte 7. august. 

gripe Norge Io: å sikre seg kirkens velsignelse) for å pen for våre krigsinvalider. 
selv. Dette er i full overens- dekke over en masse uredelig Sen.d ditt bidrag, stort eller 
stemmeIse med folkeretten og politikk. Ennå får deltakerne lite, til: 
Norges forpliktelser som nØ y- i denne gigantiske svindel I 

WELPEORGANISASJONEN tral stat. Vi har derfor selv- rundt 9. april store begravelser 
s~gt intet krav på noen er- hvis de tilhØrer den krets, som I for frontkjempere. 
statning, tvertimot. må gå i graven med sin vi-

Postboks 1407 V, Oslo. 
Overlege S'chaifenberg opp- ten. Det kan ikke vare· lengE: 

lyser om a der var stemning når fØr den alminnelige mann Postgirokonto 18070. 

for kapitulasjon på møtet på fØler stanken også av de døde. Benytt postgiroinnbetalings
Elverum den 'J. april, men at H . .1<"0 K. kort, det er enklest og billigst. 
kravet om utnevnelse av ·Qu-
isling til statsminister avgjor
de at Norge skulb gjøre mot
stand. 

Det er mange grader i hØflig-

Bruk 

FOLKOGL.A.ND 

Konsulent 
Alle spørsmål vedrørende økonomi. 

produksjon og omsetninl, 
Finnes det noen NS-mann som har tjent så mange pen- svenske samfunn». Så langt heten: jo mere forfinet ditt sinn 

ger på tyskern~ som visse anerkjente - tild~ls dekorerte «Vagen framåt». Dette var er dess finere blir også din hØf
gode nordmenn? Tenk for eksempel på Norges storindustri mer pessimistisk tale enn vi lighet. Den gir seg til kjenne i 
- Norge skulle leve - alt beskrevet i Nemnda for omset- er vant til fra det hold. Kjen- dine manerer, i din tale, ja, endog 

til· dine 
annon3er 

fra de minste til de største. 

«Noen må også ta seg tid til å gruble» 
Skriv til 

kandidat G. H. T. Holtskog 
Adresse Nannestad 

ning og Industri3 underslåHe protokoller. ner ikke Sverige sin egen st yr- i din taushet. 
Skal Norge leve under en ny okkupasjon? ke? Madame de Lambert. 

Stiftelsen norsk Okkupasjonshistorie, 2014

SNO



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

FOLK LAND 
, -- ----- -- -- --~ " 

?Med lov skal } 

OG } og folkebedraget: 
) } 

Iland bygges! } 
) 

~ 9. april oppklares! ~ ) 
i ,- --- --- --------- " 

) ) J-...,..--- -- --------~ - -
Det Skjøre Skjold NATO tåle p.et», svarte majoren un-I ikke vil erkjenne og bekjenne 

der alminnelig munterhet, sa denne synd, vil den fortsatt 
langt dette tl1lates i en ting- undergrave våre rettsprinsip

Vil et evt. forsvar mot Sov
jet bare vare l tolv tim.er? 
(Skal vår riksledelse Øke for
virringen med å rØmme fra 
landet?) Radarvarslingssyste
·met er ineffektivt. Denne 
nordatlantiske forsvarspakt 
er iferd med å bli fullstendig 
inneffektiv som militær-alli
anse. Dette faktum (som selv 
ikke norsk Natopressee kan 
skjule for norske lesere) - er 
hovedtemaet foil' regjerings
sjefenes møte i Pail'is i desem
ber. Medlemsstatene vil bli 

bedt om å gl opp mer av sin 
grunnlovsmessige ua vhengig
het. Meget mer vidtgående 
militær kontroll vil bli kre
vet av general Norstad og 
hans stab, skriver NEWS 
CHRONICLEl 22. november. 

ner som amerikanerne, men sal. Det viste seg da også at per og vår rettskulturog få 
alle russiske forband har noen majoren hadde tatt riktIg mål meget ulykkelige fØlp;er for 
slike våpen. De har omkring av sine objekter, de ble rolig folk og land. 
19000 fly pluss satelittstate- sittende i sine stillinger. Det Vi må be Gud åpne vårt 
nes 2500. Disse siste tilsvarer forlyder dog at en av dem, folks øyne fØr det blir for 
i antall om ikke styrke Ame- skal ha forespurt om han ik- sent». Slik skriver en kristen, 
rikas strategiske luftflåte. ke burde ta konsekvensen av som raker et hode oppover 

Dagbladet legger vekt på at dommen og tå avskjed. Han gjennomsnittet av vårt folk. 
den norske basepolitikk er i ble beroliget - såvidt erin- * 
fare. Dessuten er JO dell no1'- dres av den juridiske all- Det er ingen grunn til :l 
ske marine moden for muse- makt - i allfall ble han sit- slappe av i vårt arbeide for å 
um ifØlge admiral Jacobsen. Lende. få rettssviket fjernet og få 

Det ser ut som man nå i all ,!'ormentlig er det gått opp vårt folk tilbake til rettens 
hast vil ha grunn til å næl'.-1 Hh· ue nupusene at uet ikke grunn. Ingen som «landssvi
me seg overlege Scharffen- var ueres a)'1'e det gjaldt å ver- kerstemplet» er blitt satt På, 
bergs urokkelige standpunkt ge, men at forestillingen må finne seg lat det ikke blir 
helt fra 1945 om nøytraiiser- nadde en ganske annen hen- fjernet og ingen møye må 
ing og fredlysning av Norge: Sikt: gjennom en dom over sp·ares flOr å nå målet. Selv er 

Er det nå klart at vestmal{- majoren å sette «folkets al- jeg - som leserne vet - ikke 
tene og Norge handlet skjeb
nesvangert galt dengang da 
man knuste og kriminaliserte 
dem som sammen med Tysk
land - kanskj e for siste gang 
- kj empet mot stalinismen? 

Forøvrig bØil' dette spøil'smal 
stilles: Har Russland vist mi
litær og håndgripelig aggre
sjon spesielt mot Norge? 

minnelige rettsbevissthet» på 
den plass denne var tiltenkt 
i det såkalte rettsoppgjør. 
Dertil trengtes noen politisk 
farvelØse. 

ett av ofrene for denne jus
tisskandale, men j eg fØler den 
like sterkt, fordi uten sann
bet, rett og il'ettferdighet må 
vårt folk gå til grunne etter 
Guds rettferdige, evige lov. 

19. november 1957. 

Karl Seeland. 

LØGN I 
j'OTtS. ITa sute l ----

nen gjorde vi oss skyldige i 
endel grove feiltagelseil' som 
dessverre i mange tilfelle før
te til dØd og Ødeleggelse for 
uskyldige mennesker. Således 

fl 

mente vi engang at det ville 
være en god patriotisk hand
ling å Øve noe saboltasje mOll 

Arbeidstjenesten. Ja, dere som 
er barn vet ikke hva A. T. var 
foil' noe. Det var utSkrivning 
av unge gutter i verneplikts
aldere.n og de ble samlet i lei
rer på ;IIorskje1lige ste~cil' Il 

landet. Her måtte de være i 

.) måneder og utfØrte da en 
mengde jordbruksarbeide av 
fors1kjellig slag som tjente tlJ 

at det ble prod.usert mere mat 
i NOil'ge. Og det trengte vi godt 
til i denne tiden, da tilførsle
ne utenfra var stengt. Vest
maktene lå rundt kysten og 
passet nøye på at ikke noe 
skulle komme inn i landet. 
Det var bare fra Tyskland. og 
delvis fra Sverige vi fikk noe 
mat den gangen. Særlig fikk 
vi fett og korn fra 'l'ysklanct. 
Men det ble j o i knappeste la-

Som stillingen nå er kjen
ner Natos politiske ledere 
disse fakta vedrøil'ende deres 
forenede stridskrefter. For
svarets skjold er skjørt og vil
le splintres under et massivt 
angrep. Sverdet eil' skarpt 
lllen spinkelt, og vil Ikke væ
re istand til tilstrekke llg å 

gjengjelde huggene fra Russ-

A, L. 

Uten historisk sans - og hi-
lands sværere våpen. storisk florandring finnes der 

Biskoppen, som i sin «Fol
kedommen over NS» nok had
de prostituert seg vel meget . 
med å ta «folkets alminneli
ge rettsbevissthet» til inntekt 
for sine rett eiendommelige 
synsmåter, - hadde i stillhet 
(det er forresten ikke belt 

riktig) satt fra seg den kjæ
re bagallen (krumstaven) , og 
tmkket seg tilbake som hjel
peprest i UranienblOrg - om
fattende også Slottsparken 
med påstå ende bygninger og 
disses tilliggende herligheter. 
Publikum er senere gj ennom 
pressen holdt behØrlig a jour 
med hans viil'ksomhet innen 
denne del av menigheten. 

ALVIN WESTERBOTN - get., Så det var om å gjøre å 
produsere mest mulig på vår 
egen jord. j'orts. fra side 1· ------

NATO disponerer 45 divi- -ikke noe samfunn - bare masse. 
sjoner. - Inklusive reserver. «utjevning av forbruket og lik-

Sovj ets armeer beløper seg I het i personlig levemåte er noe 
opptil 175 ~iVisjOner PIUS~ 65 reaksjooært, småborgerlig tøv, 
fra satteh~tst~t~~e. Mmst I Verdig. en primitiv asketisk sekt, 
30 av sovJetdIvIsJonene er men akke verdig et sosialistisk 
utenfor grensene og enda lig- samflUUl. 
ger 60 til rett utenfor Polens Vi har ingen sikkerhet så len
stuedØr. Russerne hail' ikke ge vi er avhengige av andre. 
spesielle atombombe-divisjo- Thomas Aquinas 

«FOLKETS ALMINNELIGE -» 
Forts. Ira s. 2 

Innen saken endelig kom retten en hel liten «rettsbe
:llor retten var «droppet» en læring» av eget fabrikat. Lag
rekke slemme nunkter. Arsa- mannen Vl'l.r infl'l.m nok ikke 

8., 
Etter majorens frikjennelse 

ble hans to bØ,ker beslaglagt. 
Det er vanskelig å finne den 
logiske årsaksssammenheng 

meg å nevne noen få av et 
stort utvalg. Rettsoppgjøret 
som rett betraktet. Professor 
Skeie, SCharffenberg, prost 
A. El" Hedem. Statsmaktenes 
revolusjonæil'e forhold til 
Grunnloven, SVenskeutred
ningen, frainstiuttet for of
fentlig og internasjonal rett, 
Det Norske rettsoppgjøret. 

Av skribenter og fOil'fattere 
som behandleil" forholdene 
nevneil' jeg også noen få. Ma
jor Langelands to bØkeil', hen
holdsv. Dømmer ikke, og for 
at i ikke skal dømmes. Martha 
Steinsv~k, Olga Bjoner. Dette 

Da vi gj:oil'de dette attenta
tet i Kirkeveien, levde vi i den 
tro at virksomheten til A. T. 
var til fordel for tyskerne. 
Men vi tok feil den gangen. 
Nå vil dere vel si at vi kunne 
undersøkt nøyere hva A. T. 
drev på med. Ja, vi skj Ønner 
j o det nå etteæpå, men vi var 
vel ofte så opphisset dengang 
at vi ikke tenkte klart nOk». 

Det er ufattelig at det frem
deles fortsettes med historie
forfalskning i skolene. Oss 
som eil' dømt, kan det j o ikke 
skade ytterligere og det kan 
ikke være til fordel for den 

KAPITALEN 
---- ForU. fru side 1 

Med andil'e ord; Norge had
de hatt· et tilgodehavende til 

å kjØpe tyske varer for, og 
Norges Bank hadde på den 
måte hatt en reel motsva
rende post til okkupasjons
kontoen å operere med i sine 
bØker. 

Og - hvorom all ting er så 
vi alle som leser dette forstå, 
at de 10-11 milliarder kro
ner, som tyskerne etter hån
den trakk ut av Norges Bank, 

uten har kommune og stat 
kunnet inndra hundrevis av 
millioner kroner i form av et
terligning. Godt forresten at 
disse skattersnyterpenge hav
net der, hvor de skulle. Men 
det offentlige som helhet be
traktet har i etter-krigsårene 
nydt godt av det, som vi, 
som var hjemme måtte unn
va)re «under en hårdere him
mel» i fem lange år. 

• 
Når jeg i mange stille stun

der har sittet for meg selv og 
mediteil't over disse~akene, 
så har tankene alltid vendt 

alt sammen gikk over til tilbake til et ·punkt: Tenk om 
nordmennene, og det el' aet opprettelsen av okkupasjons
som gjorde at så mange kun- kontoen i Norges Bank hadde 
ne nedbetale sin gj eld og leg
ge så mange kontanter til side. 
Nedbetalingen av gjelden var 

vært en handling av Nasjonal 
Samlings adminis~rasj on? 
Det skulle blitt et insoliduIll-

under okkupasjonstiden en- ansvar, som jeg tenker på 
Orill, ,ogformuesforØkningen i med gru. iog hva verre er: 
form av kontanter fantastisk. 
Bare Oslo kommune alene 
hadde en gj eldSinedgang på 
omkring 145 millioner og e1-
leil's var det noenlunde for
holdsmessig gj eldsnedgang 
blant kommunene oveil' hele 
landet. 

Private, kommuner og stat 
fikk av tyskerpengene. Selv 
L. O. fikk av disse pengene, 
for ,tYSkerne fOil'langte med
lemskapet i fagorganisasj onen 
oppretholdt og kontingenten 
ble trukket hver uke. 

På den annen side ble va
reknappheten mer og mer 
fremtredende - fremtreden
de til det fortvilede. 

Resultat: Pengeoverflod. 

Tenk om jeg skulle ha opp- < 

daget, etterpå, at adgangen 
til kontoen i Norges Bank var 
gjort åpen allerede mens de 
norske soldatene ennå. kiem
pet, altså før kapitulasjonen 
og mens Kongen var i landet. 

Jeg tror nok jeg hadde kom
met til å ha vendt Henrik 
Ibsens ordsvØpe mot meg selv. 
Han sier et sted: 
«Drag du på flugt fra 

fædrestavn, 
Jag over havets hvelv. 
Gå glemselsgang fra havn til 

havn 
Og list deg til et fremmEd 

naVll 
Og gjem deg :Jjoæ deg selv». 

Det var denne pengeover
flod som nØdvendiggj orde så-

Det vail' dette som var årsa- vel sperring av innskudd som 
ken til at Finansdeparte- seddelinnlØsning, både for 
mentet og N,orges Banl{ sikkerhet å kunne registrere 
frYKtet en ukontrollbail' stØræelsen av den pengemeng
prisstigning og pengeverdiens de, som en da hadde å regne 
Ødeleggelse, ;Og det var det med og for såvidt mulig å få 
som vail' årsaken til at staten vite, hvem den tilhØrte. 
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--- - - --- - --- -------.. - ..., .. ""' ........... 
stuedØr. :Russerne har ikke ge vi er avhengige av andre, 

~.v~v ••• W4,""U ... "U"' ... .u./:i <I. JUU1· fentlig 'Og internasjQnal rett, jo det nå etterpå, men vi var de til det fQrtvilede. 
med hans virksQmhet innen 

Det NQrske rettsoppgjøret. vel 'Ofte så 'Opphisset dengang Resultat: Pengeoverflod. 

vg gJ~111 u~g llUlJ.'" aeg ::selY». 

Det var denne pengeQver
flod SQm nØdvendiggj 'Orde så-denne del av menigheten. spesielle atQmbQmbe-divisjQ- Thomas Aquinas 

Av skriben~ 'Og fQrfattere at vi ikke tenkte klart nQK». Det var dette som var årsa- vel sperring av innskudd som 
s'Om behandler' t'Orh'Oldene Det er ufattelig at det frem- ken til at Finansdeparte- seddelinnlØsning, både for 

{( FOLK ET S A L MIN N E L I G E - )} 8.; nevner jeg 'Også n'Oen få. Ma- deles f'Ortsettes med hist'Orie- mentet 'Og N,Qrges Bank sikkerhet å kunne registrere 
Forts. Ira s. 2 Etter majQrens frikjennelse jQr Langelands tQ bØker, hen- fQrfalskning i sk'Olene. Oss fryk.tet en uk'OntrQllbar størrelsen av den pengemeng-

ble hans t'O bØ,ker beslaglagt. hQldsv. T\,)('mmer l'kke, 'Og fQr s'Om er dømt, kan det J''O ikke· de, som en da hadde å regne Inn k d l , k tt h l lite rettsbe -'Jl" prisstigning og pengeverdiens en sa en en e 19 om re en en e n « - Det er vanskelig å finne den r å få 
'k t L at i ikke skal dømmes. Martha skade ytterligere 'Og det kan Ødeleggelse, ,'og det var det med og fQr såvidt mu 19 iior retten var «droppet» en læring» av eget fabn a. ag- lQgiske årsaksssammenheng tlf AJ t'lhØ t 
nok ikke Steinsv~k, Olga Bjoner. Dette ikke være il fQrde or uen SQm var årsaken til at staten vite, hvem den Ire. 

rekke slemme punkter. Arsa- I ~annen var infam mellQm lagrettens, kjennelse har hendt. (Et tidsbilde). oPPvQksende slekt at de må 'Opptok det ene milliardlån Nå er denne pengemengde 
ken kan ha vært, at de, skjØnt å bruke klubben. og denne beslagleggelse. Be- l k d o d 

" Sistnevnte bQk ber jeg Dem leve på en øgn om det SQm etter det andre. FQr staten gjennom s apen e an og de var drøye nok, var innly- tt d d tt' 
~ re ige e og ermed ny 1ge spesielt være 'Oppmerksom på skjedde før, under og etter SQm sådan hadde l'kke bruk villige hender blitt til realver-sende riktige. Eller var. årsa- 6. b k b l hit 

ø er Ør ve es av «ge- i fQrbindelse med avsnittet De krigen. dier og rentebærende kapital. 
ken en annen: Frykten fQr en Lagrettens kjennelse lØd på , fQr nye lån. Der var overskudd NaO forlanges l1/.

2 
prQsent over 

liten «riksrett», s'Om man like at maj'Oren hadde fØrt san~- ~;;:l:r;,~;;:~;edeh~:::::t:t- nevner fra bolcen «Under en Det må vel hk eld ler sies å væ- på statsbudsjettet under ~k- ks d7: k t f 
'l l hårdere himmeb. AfrQdites re temmelig s a elig fQr dem kupasJ''Onen. Av dette 'Over- NQrges Ban IS 'On o or en 1 f'Orveien med møye hadde hetsbevis,fQr de fleste tI ta e- LandssvikoppgJ'øret er ikke t bl' , 

ø» med arresterte tyskerpiker når de senere i livet sikkert vil skudd var det innbe'talt til 1. prioritets pan o 19asJQn, r'Odd seg utenom. Ja, hvorfQr punkter, men ikke fQr a.lle. i overensstemmelse med f'Ol- t S l 
l Ira 17 år 'Og Qppo\'er, Overlege oppdage hvordan det hele Norge Bank enmilliardtrehun- dog minimum 5 prosen . e v t'Ok man ikke disse interes- Han måtte på dette grunn ag kets alminnelige rettsQPpfat- k '10 t'l 65 

d f t k Scharffenberg berØrer også egentlig gik for seg. Vi har dredeogfemtimillioner k det siste S.A.S.- an l . pro-san te punkter med? frikj ennes for e Ørs e pun - nl'ng, det er stikk l' strid nled k ro-. t t . 
dette i en artikkel Morgen- n'O dessverre ikke dekning sent ble nærmes en eglllngs-Det reiste seg ennå en van- ter. Dette kunne være kje- denne. Det er i dag en hurtig ner. ., tått 

d li k f d " i t bladet 28. 1. 19451.. c!eg tillater for den helteglorie som man Det er penge fra disse obli- skandale. Garantls ene m . e skelighet. Den var verre. Ma- e g no or e «illjur er e~" voksende fraksJ'on innen vå,- f t t 
kk d å meg å sitere: --i Jansen nev- forsØker å skape omkring det gasjonslån og 'Overskuddet på overta de mes e. jQren kunne ikke aksj'Oneres men det fi da en a g . Men re m'Otstanderes leir, som ser f d 

M ' bl ner at jeg pl'Ottsterte mot norske folks krigsinnsats. statsbudsJ'ettet under krig'en, Tyskerpengene, som or e for den omtalte særdomstol, hva verre var: aJoren.,.e at de er fØrt bak; lyset og d øt 
l selvtekt ovenfor de som hadde Er forklaringen til all lØgn- i alt seksmilliarderogfemtimil_ relativt få var 'Og er en s e ti dette var jo ingen «lands- ogSå frikjent for de ik {,e brukt til å medvirke til den l.tt 

' kt d stått i forhold tH tyskerne. prQpagandaen den at «f'Or- Iioner kroner, som innesto i kløe, er nu for de mange bl svib-sak, dessverre. Saken sannhetsbevIste pun er, a skJ'endigste forbrytelse i lan- k I 
t f t f tt ls Hårklippingene ,osv. var bryterne» kretser omkring Norges Bank ved okkupasJ'ons- et gjeldsbyrdens spø ese. måtte foretas for 'Ordinær lag- lagret en an remse e en dets historie. Den blir ikke så t t N 

straffbare, 'Og når dydsdrago- åstedet? tidens slutt. Hva kan det nyt e a .. orges mannsrett. Det ser nesten ut av disse av majorens anteg
s'Om denne kalamitet var neIser berettiget . . . 
oversett. Skj edde dette for å minne 

lett å hanskes med og den 
blir ikke så lett å; få tidd 
i hjel heller. 

Så ble da retten satt over en biskop, en fylkesmann, en Det er allerede en frempå 

nene ikke sjelden samtidig 
stjal i de hjem de ulovlig 
trengte inn i, og undertiden 
blottet kvinnene og gned de-et skjønnsomt utplukk av de politimester, en sorenskriver i disse dager. Hvem blir den 

eller to Dm den nasjonale res kjØnnsdeler inn med nes-
. neste? 

Knut Sollid. 

APENT B,REV 

Obligasjonslånene, som sta
ten således ikke behøvde til 

Bank besi;emmer diskont)en, 
når kapitalens ledere ikke 
bryr seg en dØyt om det. eget bruk, var lavprosentige, 

men allerede da kunne folk Kapitalen er over oss, herr 
finansminister. begynne å tj ene penger på de 

I Amerika har F'ederal Re-
av majorens antegnelser, som 
man antagelig mente å kun
ne gjøre seg håp ''Om å ta ma
jorens skalp på - for mang
lende sannhetsbevis. 

dyds bene 'Og trange vei? For- ler, var deres sedelige f'Orar- Forts. Ira side 1 penger, som de hadde tjent på 
Olaf Holm. l b k Ik k' l f o serve Bankene nylig satt ned ge se are s a es "Ju or ra- ritangjerning 'Overfor både tyskerne. A si at staten har smedelig! 

Nå, denne nesestyver fra ~~ 
['Olke~ alminnelige rettsbe-

ka S't titt diskDntoen med en halv Pl"'O-s' p. l a su. venn og fiende i nØd? Hva tjent av tyskerpengene vil na-

ANDSREVOLUSJON 
Så vidt jeg kim se så har tr'Or De Florence Nightingale turligvis være helt galt, for 

vissthet satt. 

5. Dr. jur. Gustav Smedal skrev 
kort ,tid etter en bok: «Pa- Forts. frø, si.ete 1 ------

herr BjØrneboe til sin bok ba
re benyttet stoff tatt pent fra 
kanten. MUlig at han har tatt 

ville sagt? Gufs fra inkvisi- staten det v i, unge 'Og gam
sj'onens tidsalder. le, rike 'Og uformuende, men 

Det har ikke manglet på Etter-Krigs-Norge har på en 
Det er ikke meget i denne troisme og landssvik», som var sjonaUorbrytelse som heter hensyn til hva litterær kost- advarsler 'Om Sovjets hensik- måte profitert av pengerike-

verden som e,r helt blottet for temmelig harsk. «Rettsoppgjøret». f'Orandring kan medfØre hos ter og mål. Vendte De det dØ- ligheten. Hundrevis av millio-
komikk. Denne sak var det et pUblikum . n l å k k h t t t kk t En avis 'spurte justismini- FØr det norske folk renser som 1 e ang r- ve Øre til burde sa tens da- ner roner ar s a en ru e 
ingenLunde. Det s'Om foregilrk steren 'Om han ikke ville bli den Augias-stall som heter rekke har levd bare av hjem- gens situasj'On gi stoff til et- inn som engangs-skatt av for
var j'O virkelig «Staten mot tiltalt for boken. - «Nei, folk Statskirken, og fØr stats kir- mebakelse. Jeg skulle person- tertanke. Deres og Deres kol- muesforøkelse under okkupa
f'Olkets alminnelige rettsbe- må skriveJ hva de vil,» var kens geistlige bekjenner sin lig også Ønske at slike forhold legers resolusjon er kun en sj'Onen. Vel, endel av denne 
visstheb. svaret. synd og gjør bot, kan Gnd aldri hadde eksistert. Men det liten krusning på vannet i det engangs-skatt er gått til av-

Ikke mindre komisk var den Senere er ubehagelige skrif- ikke se med velbehag på det er jo engang forskjell på Øn- store erkjennelsens hav som drag på okikupasjonskontoen 
ynkelighet man kunne iaktta ter sØkt ignorert ved taushet, norske folk eller vedkjenne skedrømmer og realiteter. Til burde være naturlig. i Norges Bank, men endel er 
1 vitneb'Oksen: de eiendDmme- sogar Svenskeutredningen, seg den kirke som har mis- slutt skal jeg tillate meg å A tie - å fortrenge _ gir nok ogSå blitt et «forsol'lgs-
l1gste bortforklaringer av ja nettopp den. . . brukt Hans hellige navn tll fortelle Dem hva en mann ansvar - og ansvar Øker i bidrag» til statskassen. Dess-
handlinger som vel var både sine forbrytelser og hykleri. som kjente både medaljens takt med posiSjon og innfly-
naturlige 'Og riktige dengang 7. Jeg siterer et brev fra en fQr 'Og bakside 1 en sum be- telse. 
de ble foretatt. Hertil kom Under saken ble, majoren hØytstående personlighet (det tegnet retts'OPpgjøret og dets Kjeltring i dag - helt i 

ÆRLIG KOHT: 

«RØynsler ifrå både 

gransking og liv har lært meg 

at minnet jamvel hos dei be-

blant annet at plantasjedirek- spurt hvorf'Or han hadde ret- er ikke biSkOP Schjelderup) fØlger med. «Djevelskapen». morgen, sannhet i dag -løgn 
tøren fra reservert tilhØrer- tet skytset just mot herrer som hverken var NS ellel' del- Denne mann var ingen ringe- i morgen, forstillelse, lØgn, 
plass på fØrste benk fikk hØre som var hØyt på strå Et i aktig i rettssviket. Brevet er re enn avdØde Lagtingspresi- brødnid, servilitet ~r mere 
sin lege prove at direktØrens og for seg eiendommelig datert 6./11.>--57: dent Aldor Ingebretsen. Han enn ingredienser 1 dagens bil- ste er ein skrøpelig reiskap, 
berømte 7 armbrudd ikke ek- spØrsmål, vitnende om en ude- «Etter min mening innvars var et mannfolk, noe vi har lede, de er tvertom domine-
sisterte. mokratisk innstillin,g hos let det såkalte rettsoppgjør uår på i dagens Norge, dess- rende, 

En taletrengt stortingsmann spørgeren i retten. en dyp rettslig f'Orfallsperiode verre. Hvem tør 'Og kan bringe lys? hugse». 
serverte fra vitneboksen lag-/ - «Desto bedre kunne de i vårt folk. Og så lenge folket Alvin Westerbotn. Si&,urd Lang-Ree. 

so ein bØr skrive minst mog

leg berre efter det ein synes 

sent. Der forstår de tydelig
vis at en depresjon er langt 
farligere i sin samfunnsska
delige virkning enn en mild 
og kontrollerbar inflasjon. 

Anders Melteig. 
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