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PAKTEN og NORGE . .
_.ey' ~r an s· ømtes
Av sogneprest EysteinPoulsen
p r Of II er. Av H·I:F. K. •

siste tale

i.

Ole RØmer Sandberg. ny"algt stortingsmann fra Hedmar k , var en gang kort tid
.
rormann
i Bondelaget. Sorr.
sådan falt det i hans lodd å
fange inn igj en de fortapte
få!'. som i okku!,asjonstiden
var lØpt bort fra f(ll\1.:n og
OVtr i Bondesambandet. Hans

«hjuri~ger» gikk igang n.ed «å

HØyesterett laller man føigende: «Jeg mene~ at jeg har erkjent
fOl" dette
l
nye Guds rikk
-<t det er det som
har drevet m~,~, sammen med
min fedrelan~i8kjærlighet og
min Plik. tføle ,."."!. Jeg mener at
heT settes nil 11 overfor noe
mer enn Ha~'id
Hårfagre og
,
Hellig Olav.' l&:n
. kan dømme
•
meg om man' t vil, men man
tar dermed e~.··,~ blodskY'ld over

ogar~'idet

I

Etterforskning og· aktorat
i Rinnansaken

det nOirske f,k Jeg har ikke
gj,o['t noe SOl·. fortjen. er hverken dØd
· Ner f engsel. Jeg
frykter ikkei.)Øden f":" meg
selv· Jeg b lager den for
mine nærm~ . og l C 6 frykter den for .· •.· ·..\fi!t norske folk.
Man må ~'"
fqJ~t;\ -- man ser
jo det og je...~n vel si det nå
etterpå, j eg @.:J'~' nå med dØ, \
den ansikt ~9tanslkt - ma.r.
kan fDrstå,,+, i nJn person
står manf-og for 3eg like
over1lor et }>l'nblem SO!l\ man
ikke lett koinn1el' forbi. Jeg
har kjemp!ti som en ærlig
nordmann.'eg har ikke SØKt
makt. Jeg bfLt ikke va-:rt op-

under gransking på den tid
landssvikoppgjøret ble startet.
FDlk kom rett inn fr!). gaten
og ble ansatt som etterforskere. Mange av dem hadde ikke
nådd myndighetsalderen. Den
samme mangel på erfaring
var også vesentlig i de overDrdnede stillinger innen anklagemyndighetene. Det var
ikke rart at N10rge gikk inn i
de underlige tiltalebeslutnin-

portunist. Jeg hat s~kt å fin.,.
ne ut: hva er. det sonl skal
skje 1 verde.? ,Hva er det som
skal gjøres? ra
du gjøre 1 verden? vilken innsats
skal du gjør, i verden?
Jeg har gj, ~t m'.n innsats.
Den e,:ka.llst·:~~ falt~~gativt
ut på enke1te'bOld., men man
vet at veien. banes, detjevnes vei for det nye. og jeg
ser det nye som kommer. Jeg

O

;

I domfelteE! forklaring for

AV LUCIFER

SN
O

Menneskene i den hele verStDrrting og regjering har
den er i urD og frykt for det som kjent undertegnet Atlansom skal hende hvis den tred- terhavspakten uten fØrst å
je verdenskrig bryter lØs. En spØrre om folkets mening.
krig som i Ødeleggelse og tap Hvis noen sinne et re'ferenav menneskeliv langt overgår dum hadde vært påkrevet,
alle tidligere kriger. Det er jo måtte det være i dette til1 flere år foregått en kapp- felle hvor det gjelder folkets
rustning mellom de to makt- eksistens som et f~itt
, og selvblokker i øst og vest. Histori- stendig folk. Resonnementet
en lærer oss at kapprustning er J'o dette·. VI' er alt.fDr svake
alltid har fØrt til åpent krigs- til i et kommende verdensopp. '
utbrudd e tter a:it smnene
på gjør å kunne hjelpe oss selv.
begge sider er blitt mottageli- Vår eneste sjangse må være
ge for det resonnement at det ved tilslutning til NATO å siker bedre a få ende på den uta" _ re oss hjelp fra de allierte
.
lelige spenning sOim den kalde stormakter. Men er dette et
krig medfØrer og få et endelig vern vi 'kan sette vår lit til?
Dppgjør.1t har grunn til å Det er et spØrsmål om ikke
regne m.at vår egen tid i så den gamle latinske sentens
. henseende ikke danner noen også har sin sannhet «vestiaia
b·
1
unntagelse.
Forts. side 4.

Artikkel 5

Det er tidligere i antydet
at
etterforskningen
den store
Rinnansak var tilfeldig og fØl-'
gelig mangelfull. Der foreloom
ogSå brudd på lovbudene som
setter strenge krav til fremgangsm~nved ettertorskning.
Som leseren formOdentlig
allerede vet ble adgangen til
rettslig fDrundersøkelse ved

gå -opp kantem, som det heter
geitespro~E't, o~ j:lge
villstyringene inn igjen i flOK.
ken.
Det gikk nok noe trått, for
~elve overhjurillgen hadde
sluppet fra s'eg den opplysning, at han hadde mindre
i sau- Dg

(F()1't,.

B.

4)

mensjonerte tiltalebeslutninger hadde imidlertid vært
gjengitt i pressen, bitevis Dg
samlet. Den tiltalte var godt
svertet. Opinionen var påvirket og ingen må komme og
fortelle at dommerstanden
h~ i landet ikke~~steaviser.
RiIinansaken var førstesidestoff et helt år fØr saken ble
fremme,t i retten.
Selve rettssaken måtte fra

l

s~al

QUisling som meget tidlig minelagt og strØdd med torIser hVDr den rette veien er var
fDrsto hvilken vei det gikk. Ja ner. Velferdsstatens gode sko.
her hjemme.

Gerhardsen og venner må jo
nå traske den vei som QUisQuislings anke til HØyeste.,. ling allerede i 1930 J:tekte på.
rett ble forkastet av fØlgen- Men nå er veien underminert,
de menn: Paal Berg. Helge
KlæstJad, Emil Stang,Sigurd
FDugner og Henrik Bahr.

2.

Det er forbundet med et
stDrt ansvar å anvende dØds-

tøy gjør at 1io~ket ennå ikke
kjenner tornene. Men de er
der og fDrbannelsen Dver dette
- - - - - - - - rortl. Ilde 4

Nu skal de nevnes
ved navn

straff, og da spesielt når
dØdsstraff, etter mange lærdes mening, var strid med vår
Følgende juridiske don·me.
straffelov.
re: MentzDarre LØdrup, Hal3.
yard Ryen og Johs. Rivertz
QUisling er dØ r1 , og det er har satt sitt navn under en
Gerhardsen & Co SDm nå må rettsbok for Eidsivating lagstake ut «den rette veien her >nann.:rett, som jeg skal få lov
lijemm.e:..
~
I til å cl1(ere fra. Deli står: «Def,
Jeg tror ikke jeg undervur- er videre tydelig at· tnialtehar
derer de menn som nå leder vært imot det som fol' ham
landet, Dm jeg påstår at det t sto
lurvet1.. .... 4· som
.: __ ...korrupsjon
_ _ ..,._... : ............og
........
L __

ne landet på tross av at jeg
forsto at jeg forråtte det da befinner man seg i nærheten av vrøvlets apeteose.
Nei hva lagretten var satt
for, det var for å straffe meg
og ikke under noen omsten dlghet ålri1:inBe _m:eg. .Jes.'
fikk 6 år tvangsarbeid som
var avsonet ved «varetekt».
n .... .f,.

__

.:_

.: _ _ _ .......

__ .;;..!

L!'1'1 _ _ '1 __

etterrorsKIlmgen l ueu o:; WJ. C, og ble ansatt som etterforskeRinnansak var tilfeldig og fØI- re. Mange av dem hadde ikke
gelig mangelfull.
Der foreloom nådd myndighetsalderen. Den
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også brudd på lovbudene som samme mangel på erfaring
setter strenge krav til fremvar også vesentlig i de overgangsmåten' vectetterforskordnede stillinger innen anning.
klagemyndighetene. Det var
Som leseren formOdentlig
ikke rart at NlOll'ge gikk inn i
allerede vet ble adgangen til
de underlige tiltalebeslutninrettslig forunderSØkelse ved gers epOke. Eller hva skal
provisorisk anordning av 16· man si om mannen som var
februar 1945 opphevet for tltalt for å ha tatt av seg jaklandssviksaker. Den var ga- ken på en truende måte. Det
rantien jJOIl' en forhal:ltet an- var faktisk ikke den ting som
klage for grove forbrytelser. I ikke kunne henfØres under §
landssviksaker kunne således
påtalemyndighetene reise til·
tale for en hvilken som helst
Av
forbrytelse bare på grunnlag
PER WIIK
aven politirapport. Det er

,..... _-- _ ...
samlet. Den tlltalte var goUl. --...--- o .. ,.,·"'... ·
re
i
verden?
;HVilken
innsats
svertet. Opinionen var påvirskal
du
gjøre
~
verden?
ket og ingen må komme og
fortelle at dommerstanden
Jeg har gj9rt m!.n innsats.
Den er kans!i'f' falt negativt
h~ ilandet ikkeJeste aviser., ut på enke~:~ld,meh man
RiIinansaken var fØrstesidestoff et helt år fØr saken ble vet at veien banes, detjevnes vei for delt nye. og jeg
fremmet i retten.
-~"-'

aktoratet side bli en kamp dessverre med alle midler flor å opprettholde disse tildels lØst underbyggede anklager, ihvertfall matte ikke

"Under en hår dere
himmel"

avstanden bli så stor at den
ble påfallende. Og her er vi
J. MEIDEL CHRISTE...~SEN
ved des Pudels Kern: Aktora-I AGDERPOSTEN:
tet i Rinnansaken vek under
saksbehandlingen l'kkA til- I denne forbindelse har
bake for å ,,,,lr~"'e straffe- det liten hensikt å trekke
~
frem den enkelte som ble ram_
prosessreglene til side i et
knipetak. Der måtte nØd- met. Heller iltke har det noen
vendigvis oppstå slike s1-- hensikt å, prosedere mot
tuasjoner. En overfladisk et- landssviklovans anvendeligterforskning og pressens må- het. Det var nemlig intet til

G ø r for tg ang

og sant om politikernes unnfallenhet f. eks. i forsvarsspØrsmålet, om en~elte uheldige sider ved landssvikopp-

t r~ne' dokugjør et, og enkel'c
t '.
b t .'
h Il
:~:. asJoner e vlles e er

O

y

nedslange gjengivelse av diSl>e
av den grunn tildels roman"
aktige tiltalebeslutninger rørte gang på gang aktoratet opp
i tvanssituasjoner. Og dette på
tross av at vitnene - de fornærme de - sjelden gikk tilbake på noe når deres anklageprov var kommet på trykk i
en tiltalebeslutning, selv om
de var aldri så mye på villspor. Kjennere av den menne_
skelige natur vet at det er
slik. Dette rØrte til mange
gale avgjørelser fra rettens
side - med tragisk utgang.
En av de henrettede 'ble dØmt
for mishandling mens han
ennå befant seg på Østfronten. Og dette tross av at fornærme de i saken, en herr Arne Mikkelhaug fra Ørlandet
faktisk i retten ble avslØrt
som en mann <'<om for med
.,.
usannheter. Hans politiforkla. som ankl agene var bygge t
rmg
på var intet mindre enn et
fantastisk aktstykke, han var
mishandlet av 12-·15 mann,
men de fleste av disse kunne
bevise at de ikke var i Trondheim på det tidspunkt mis~ ... 4

ARILD
HAM SUN
I AGDERPOSTEN:

hinder rlOr at juristene hadde
maktet Sam.me rettsoppgjør
_. Hva er det nemlig Jens
med gjeldende lover. Det er BjØrneboe har skrevet om?
bare en formuleringssak.
BjØrneboes bok er en ,solid
'j uavviselig argumentasjon på
V. S. I NORSK TIDEND:
grunnlovens grunn mot be- Mykje verre enn den må- handlingen av NS-folk. Boken
ten han forsvarer svik og svikt forlanger at rettSioppgjør~t tas
på, er det luLtefulle, det heilt opp til rev isj o n. Lektor
igjennom vondtenkte åtaket Hof s et h s kritikk kan kapå dei ansvarlege norske st y- rakteriseres med hans sluttremaktene både fØr, under og avsnitt:
etter krigen - fØrst og fremst
«Men alle vi som husker har
for de~ måten re1l~orppgjeret godt av å lese den, fordi den
vart gJennomført pa. inneholder et varmt menne, skeUg forsvar for dem som
KlELL ERHARD IVARDEN~ tenkte ann e r led e s enn
_ Men er det lØgn og opp- oss».
spinnaltsammen?Nei,deter
Arild Hamsun: __ Det
det ikke. Det sies mye riktig
_
Forls. side 3

yard Ryen og Johs. Rivertz da bellnner man seg l nærnehar satt sitt navn under en ten av vrØvlets apeteose.
rettsbok for Eidsivating lagNei hva lagretten var satt
'l1annsrett, som jeg skal få lov for, det var for å straffe meg
tll å citere fra. Der star: «Det og ikke under noen omstener vide~e tydelig a,i tiltalte har· dighet å fritinBe. meg; '..Jes
vært imot det som for ham fikk 6 år tvangsarbeid som
sto som korrupsjon og lurvet_ var avsonet ved «varetekt».
het innen partiet og a.t han
Det er jo ingen vei tilbake
også uvørrent og impulsivt for folk som har latt seg uthar tatt til orde mot de par- låne av pOlitikerne til hevn i
tifcller som han mente mer rettslige former. Det eneste
sørget for sin egen person enn man har å gjØre er li. be om
for å tjene landet. Ettel; ret- unnskyldning. Den vil man få,
tens oppfatning var han )1111.- slik er vi <<forrædere».
stillet mot tyskerne når de
Så lenge slike folk sitter
truet norske interes,"er og som dommere uten å ha gjort
dl't må antas at hall i sin avbigt, så kan man ikke fors t rI'd mo t t ys k erne var u t sa tt lange av oss, som har forsta' tt
k
t·
r tt
'ø t
for stor personlig risiko. Men un en m.g av e soppgJ re,
alt dette kan ikke frita ham nemlig at det var en forbryfor straff for hans forl'cdcri. telse begått aven sammenSelvom hans hensikt har vært svergeIse av politikere for å
å gagne landet, har han som dekke over skandalen den 9.
foran nevnt etter rettens opp- april 1940 og rI'ksra d sf orh an d _
o

fatning utvilsomt forstått at Ungene etc. For å bevare tahan bisto fienden mens lan.- burettene, at 'Vi skal ha noen
det var i krig og han har ber- som helst respekt eller akteIunder sveket den troskaps- se for domstolene. Når vi ikke
plikt han hadde overlol' vårt hverken fØr eller etter «rettslands lovlige myndigheter».
oppgjØret» er kommet i konDette leste jeg fØrste gang fhkt med Loven, så er det for_
etter' å ha sittet i varetekt di vi alltid var hederlige men1095 dager, i henhold til loven nesker.
om menneSkerettigheter. Jeg
Etter den svel1s1:c betenkvet ikke om de nevnte herrer ning om rettsgrunnlaget har
i dag vil sette sitt navn under man her på bjerget ingen
et liknende dokument, jeg an- sjangser til å sett,e nesen mer
ser det usannsynlig. Men det i været, som en rettsstat. Den
fritar dem ikke for ansvaret må bæres i en klut. Her, ex.
for å ha påsvindlet meg en generalsekretær fyikesmann
oppfatning om at jeg utvil- Trygve Lie og hans menn
somt måtte hØ: forstått at jeg marsjerte til sJutt gjennom
bisto fienden. Jeg har aldri loven da dert ble nødvendig for
muntlig eller skriftlig og hel- å redde partiet. Først gjenler ikke i handling etter ret- nom forsvaret og så gj ennom
som I tens mening gitt uttrykk for loven og så over et hav med
75000 mennesker ble drept eller såret, krigsskader
belØper seg omkring 200 milliarder franc (ca. 4 millioner dette. Nei tvertimot.
sau.
Telemarking.
Hele k'onstruksJ'onell er opp
kr.) og lØpende krigsutgifter ,for Frankrike på ca. 700 mil.
_
Iiarder franc (ca. 14 millarder kr.) om året. Slik lyder det lagt svindel fra ende til an._· ULYKKELIGE UNGARN
nen
tragiske regnskap for Algerie-krigen som nå har vart i n ø y
- ' Forøvrl'g en kons t,ru k'
sJon Landets økonomi ble påfØrt
aktig tre år. Siden en rekke nasjonalistgrupper 1. novem- som går igjen i alle tilsva- skader som er beregnet til 22 milber 1954 for fØrste gang gikk til spredte, men samordnede rende saker. Vi skulle gjøres liarder fomt eller 3.8 milliarder
aksjoner mot franskmennene, har frihetSbevegelsen utvik- tilflorredere uansett hva vi, sv. fr. Dette tapet hadde måttet
let seg fra å være en tilsynelatende relativt ufarlig revolte i gjerning hadde begått. eller føre til en sterk inflasjon, hvis
til en veritabel krig som i dag tærer på Frankrike som en tenkt. Når man da pa toppen ikkearidre konununistland hadde
kreftsvulst og er den vesentlige årsak til landets akutte fi- er så frekk at man uttaler at ytet Ungarn en «massiv» hjelp 1
nansielle og Økonomiske krise.
min hensikt har vært å gav- form av lanisiktig kreditt.

SN

SNORRE STURLASON

s.

Quisling er dØr1, og det ':!r
Gerhardsen & Co som nå må
stake ut «den rette veien her
J
hjemme».
Jeg tror ikke jeg undervur. l eder
derer de menn som!Ilå
Selve rettssaken måtte fra ser det nye som kommer. Jeg l and e t ,om j eg P åstår at d e t

....

ogSå kjent at etterforskerne
ved landssvikavdelingene som 86. Det måtte bli slik, det
ble opprettet for en stor del kunne ikke være anderledes.
var nye 1loJ.k uten rutine i fa- Og all den galskap sprang ut
to i full blomst natte n
get, idet de eldre e,rfarne po,· og s
.
litifolk her i landet for det over i en av de fØrste fredsmeste ve,k tilbake for delta- dØgnene. Jeg minnes en Hamkelse i landssvikoppgjØret. sun-setning: Det var ingen
Mange av de dyktigste var selv trolldom heri, men jeg hadde
ikke opplevet det fØr., O
nei. Jeg kjenner ingen rettssak
Med takk i hjarta og hatt i
i dette land hvor anklagemyn_
hand
dighetene 'Var så lØsaktig og
i tanken eg stend ved di grav, slepphendt med å sette grove
du hovding gjæve frå det
forbrytelser som det ikke var
harde land
dekning for på tiltalebeslutlangt ute der vesteir i hav.
ningene som i denne RinnanFor når det lever eit Norge
saken. Eu uhildet utenforståenn
ende eller ikke-juridisk avisfrå Stad til Sulitjelmanut,
leser kunne neppe ved fØrste
me takk ar fremst av alle
blikk se at en rekke av tiltamenn
lepunktene var reneste fyllehan Snorre Sturlungagut.
kalk,ogjegsikterikkehertil
småsynder,
Per Sivle noen t brukbare
kl
kte
t
men il an agepun r e ter straffe~ovens § 233 'Je
drapsparagrafen.
På den
måten var det noen gan:med å få spredd prost Hedems ske få av
de 30 tiltalte
ts
som
unngikk
tiltale for
«Sta maktenes revolusjonære forhold til Grunnloven». drap. En hel serie av disse tilSend lister til oss over de som talepunkter måtte frafalles i
bØr ha den og belØpet sendes retten etter bare lØselig beover giro 15028 Forbundet, handling. Dette gjaldt også
boks 3214, Oslo. La tredje en rekke tiltalepunkter etter
opplag spredes like hurtig som straffelovens § 229 -- gliov
mishandling. Disse overdiopplag 1 og 2.
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Norge idag?

i

'. Av

.v.a.h,~'t.
MELTEIG
J aSj,e"f", "A"NDERS
'

tet bestemt infVid. Penger foræmtWlnet-Vedrentesttg- sale'varehUnger; som aen'si-'
I mine to tidligere artikl~r er ikke skitne.! Kan en ikke ning, vendeir jeg nok engang ste krig skapte, og med de
- nr. 35 - 'OV 38 i folk og betale den pfts', som :lJorlan- tilbake til okkupasjonsk'Onto- usikre forhold som fortsatt
Land - har jeg fortalt om ges for kaplta.J,en, så blir re- en, fordi den er u,ttrykk f'Or varer.
opprettelsen a\" den tyske 'Ok_ sultatet: mt med 'bedrtften ny gjeldsbelastning. Denne
At en nå står foran en dekupasjonsk'Onto;;n i Norges., bort fra. eiendommen k'Ontoen oppfØres nå i ban- presjonsperiode ,står vel klart
g"E't tydæ på at han overho- Bank, hva der gikk forut, og aT'n, ut av leitigheten din.. kens ukesoppgjør med rundt for de fleste. At' krisen
det ikke har lest noe mer. hvor pengene gikk hen;
2.~
fem milliarder og femhundre blir skarp kan' en være sikH3'n beklager seg bl. a. over nemlig tilbake til de gamle Ved tankeløs i argumenta- millioner kroner. Imidlertid ker på., 'Om ikke en ny krig, en
hva kaptein Olav Holm skre,v i nordmenn selv.
sjon og såkalt wstramning på er f'Orsorgsbidraget, MarshaU;' ny redsel skulle komme til å
dette nr. om St.ortingsvalget Jeg har ennvidere pekt på pengexnarkede~I,har nå renten hjelpen inngått på denne kon- vifte med seddeln.assen.
'Og han trekkæ fram cRinnan-1 at hele denn~ enorme sed- suksessivt ste t fra 2,5 pst. to. og det kan en i denne forDer er tilstrekkelig av konbandens virksomheb. Del delmasse ved innsatsvilje og p. a~ ,lfor 1. p oritets pante- llindelse se bort 'fra, idet det fliktstoff. men jeg tror ikke
'rillige henders
b'd
meste av hans artikkel lar \'1 '
ar
eld' e er lån til 1.5 pst. over Norges nok reduserer tyskerkontoen, egentlig SIt det braker løs
'
f rv dl t til
Ugge. Vi finner imidlertid dæmed
o an etil rcntebærelldekare't\ver leI: og Banks disk., d08", - som det sies men
går igjen i det frie mar- igjen så fort. For Vestmaktene
k
grunn til A. und~rstreke- at ital
- til minimu
pst. Med an- ed på 'en annen ,må,te, så er for svake til å slåss.
rolk og Land like ~te har soli- p D . '1
dre ord: gjel
den samlede gjeldsmengde,'
Sputnik har åpnet hele vedarisert seg med Rlnnan som
en ,'aongtfN betydnings- re et par år til e er f'OrdiOib- forårsaket--,av okkupasjons- stens øyne, og president Ei.lØse, men dog enkle og lette
lo
med hjemmefronten.:> mordelet med et pe" estrøk. Dess- sedlene, på norsk nælringsLiv senhower gjorde det klart i
re 'Og drapsmenn. Nei takk" sak å regulere den overflødi- uten får l
tør noIk regnes til minimum sin siste tale til det amerikanl1Jtet av dette pr vår sak, og ge seddelmengc.e ved å inne8 mllUarder kroner.
ske folk i Oklahoma. «Nå ser
vI tror heller ikke så vondt sperre den .i Norg'C;s Bank
Går en ut Ifra dette belØp vi at de der borte ikke bare
om Christiansen at han p.l har forvanctl~t seg til et pro- ede rente vil
beregnet en blir rentebyrden for landet - har kvantiteten. De har også
ll'Oen som helst måte var im- blem av svære gjeldsdimen- garanti- og fo
tntngsprovi- selv I01n en bare regner med kvaliteten». Sa ban.
pli~~rt eller solidarisk med sj'Oner.
sjon på 1 pst.
ann'O. Lån- Norges Banks disk'Onto -- 3.5 Russland har dessuten forde nederdrektign kampmidler
OkkupasjiOnsmm~onene cr tSigeren må
pst. - 280 millioner kroner mådd å samle store deler av
t.om av enkelte ble brukt i ok- blitt til en sterk og egenmek- 'Også. betale f
pr. år. Stiger renten til 5 pst. østen til en frigjørelseskamp
kup~sjonsårene. Så meget tig kapital, hvis eneste forblir rentelastningen 400 mil- mot fremmedvelde i hundremerkeligere er det at han mål er profitt, selv om det e'r
lioner pr. år.
der av år, og bare Russland og
spØr om vi h9.r glemt hva i strid med satr.funnets san·
Er bankf
ngen.e
Tolv år er nå forløpet, siden Kina tilsammen har en be~Rinnan og hans bande» pre- ne interesser 'Og kun tjener
'Okkupasjonens slutt. Utregnet folkningsmengde på over l
sterte?
til forhØyelse av det enkelte
etter Norges, Banks d1skonto milliard.
individs arbeidsfrie inntekt. Mange enkel~ennesker og blir det tover 3.5 milliarder
Sta~in uttalte an stund før
et n::r~~!:)~~:tv::I: :~ Er det mangol på en vare, 'bedrifter
klare den- k~oner. Ette'r en 5 % sats blir sin dØd, at de to store og vidt
'Og den ikke prisreguleres, Så. ne renteforhØY ls~ om nØdig det 4.8 milliarder kroner. I forskjelli<J'e Økonomiske" "'yste..:
vi under
e l i vsannhet
r e et
m
m e mer,
n°
~ og
te
tu krigen intet kjen- går pr'isen opp, ~~~lv'Om frem- ved å str
skrekkinnjagende
det kloonmunistiske
Ri,nnans meritter. stillingsomkostningene ikke inn, men kan' funnet som tall.
det kIWitalistiske, måtte kunKanskje Christiansen deri- ,er stegetJ • Prisen på kapl·ta- helhet klare det~ Hvis ikke,
t ' "
Hvis vi enda under ok:ku- ne leve i fred med hverandre,
~o v~~5~rientert? Nå hØ- {len uttrykkes ved renten, og hva så med bankene.
pasjonen hadde fått noe for og han hadde - ut fra sin
s en
finner hat!. det kapitalen danner ingen unnJeg har :n'Ok truffet mange d'
t
tankerekke _ rett.
t
'
Isse
all,
som
tyskerne
forårberettiget aD krftlS'ere
. a tageIse. Også her er trangen fremragende bokholdere blant saket l Norges Banks bøker,
R""'"'and
Rinn
~
behØver ingen
bl ;ns virksomhet ikke til prisforhØyelse tilstede og banksjefene og også enkelte så hadde det hele hatt en snev krig, for Russland vinner i
feile s klanset, Hmen skyter på kapitalen er. en mektig fak- gode O11gan1sa~er.men jeg av f'Orsonende sjæ,r over seg, fred og det blir mye billigere.
h sve.
d ik vorfor stanset tor i vårt samfunn, så mek- har truffet b , en finans- men også her får nordmen- Russland har en mengde av
an
væ en l'ke selv? Vil han tig at det er berettiget å kal- mann. De andr er ikke ~m- nene selv ta endel av skylden. stoffer av alle Slag innenfor
19 å besvare det le den en diktator, og den re_ met lenger.enn
k hØkerens Det var nemlig ikke noen sitt territorium, 'Og det har
re eth
vennrt
uten
t
ve, u enoDlsnakk? presenfierer ikke engang det cUSIk. , : ; , f
~
særlig arbelØsydelse, særlig;.nå fremdeles umå.lelige uu.tforVIlasstHbyr-,ham
den
spalteopplyste
enevelde,
men
kjenBankene
bØr:,
også
erindre
h
t
de tyske anlegg, Vi husker aL skede iOOIll"åder. Russland har
P
an renger.
netegnes på samme må.te som at staten har viSt dem en ne- Ie parolen om dim p'å fing- dessuten klart å stabilisere
,T V' OG LAND har på lnmiddelalderens mest dystr'e sten utrolig imØtekommenhet rene». Nå ligger også «Iimreg- s·m valu ta, og 1evestandarden
FO:&.on.
rlikt.!l1:111'..,. TTt..... ',.l.,!),,, .p",.. ... med de såkalte «en-bloc-av- .. ; ... ~... _ .. _ ... ~ __ .:II_" ""2 ___ • __ , har dette landp.t fnrhtAvp.t. v .. t'I
1.

En kommunalpolitiker ved

navn Sverre Chlistiansen jr.
_ innvalgt i herredstyret i
Oppegård av hØyre __ har
vært ute etter oss 1 Østlandets Blad, som utkommer pa
SkI. Det skjedde 23. 'Oktober,
og-uet gikk fj'Orten dager' før
vi ble kjent ,med hva som
hadde hendt. Hans innlegg
var av ..en sUlt' art a.t vi anså
det heldig både for ham og
for oss 'Om saken kunne kom-
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me under offentlig debatt, og

O

Har CJhristiansen inlrentiDa- lært 0lr iDlrentinaforstått?

det lyktes /OISS 'OgSå å leie lokale på Ski- til dette formål.
Den rørste ledige dag var tors: dag 5. desember. Planen gIkk
ærlig og redelig ut på å tilby
herr> Christiansen jr. å møte
oss f'Or dette forum, med nøytral mØteleder, og slik at vi
hadde 'Ordet to ganger hver a
15 minutte~.med adgang til etterfølgende ordskifte for deltakerne på møtet. Det var videre vår hensikt å tllDJ ham
halvparten av plassene i l'Oka.l t
t øt t l f
e
,
og
ame
o e rElferent
re erelt
fjor dagspressen aven
'som til begge sider hadde stått
utenfor det såkalte landssvikoppgjør.

Dessverre er vi på grunn a v
en forestående omlegning av
den redaksjonelle ledelse av
vårt blad blitt forhindret i å
realisere nevnte møte, i hvert
fall på denne siden a\T julen.
Til gj engj eld vil vi her kort
omtale hva det er som Christlansen besværer seg 'Over i
Østlandets Blad for 2';. oktober. Han starter opp med den

kan§2

I

En fornem
kjemper for rett
Da adv'Okat H; Kiær Mordt
for ikke lenge siden rundet de
70, skrev bl. a;; ogSå Aftenpo'"
sten meget anerkjennende om
Mordt som er fØdt i iFredrikstad, tatt artium i Stavanger,
og juridisk embetseksamen
1910. Deretter var han i 6 år
fullmektig hos advokatene
Seip, Lundh og Rygh, inntil
han i 1920 begynte egen f'Orretning i Oslo. Aftenposten
f'Ortsetter: I sin fuI1mektigtid
utførte han mange saker for
Aker kommune og hadde også senere betydelige o.opdrag
fra Aker. Han var således i
1920 sekretær i Akers.byutvide1seskomite og fra samme tid
lWmmunens k'Onsulent og advokat i anledning av ervetve1sen av Hemsilvassdraget
for kraftforsyningen 'Og senere av Langlivrussd.ntget for
Vannverket. Fbrømg har han
drevet en utpreget juridisk
forretning av betydelig Olnfang, vesentlig knyttet til
større sivile saker, tildels også
for forskjellige offentiige institusjoner. 'Og står fremdeles
midt oppe i sin virksomhet
som skrankeadv'Okat.
I 1926 fikk advoka.t Kiær
Mordt Kongens gullmedalje
for sin bok: cTømmerdriften
i Glommensvassdraget:i> og
har sene're skrevet flere juridiske avhandlinger i Tidsskrift .for RettsVitenskap,
samt av1sartikler om aktuelle
juridiske emner. Videre .har
han skrevet to ~ker, den ene
i tilknytning til den i sin tid
meget om.sk.revne SteinsvlkRiesterer-sak, den annen etter frigjØringen med titel
«Det urettfe,rdige retts'Oppgjør»j
Fra 1945 har han vært formann
i Skøyen,Vel og som sådan 'OgSå skrevelt vellets 25års innberetni:ng.
Advokat Kiær Mordts ar-

I
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en forestående omlegning av
Rinnans virksomhet ikke
ledelse
av
ble
stanset, men skyter på
den redaksjonelle
Stiftelsen norsk Okkupasjonshistorie, 2014
vårt blad blitt flOrhindret i å
feil skive. Hvorfor stanset
han den ikke selv? Vil han
realisere nevnte møte, i hvert
fall på denne siden av julen.
være vennlig å besvare det
uten eth~eft utenomsnakk?
Til gjengjeld vil vi her klOrt
Dmtale hva det er som ChriVi tllf)yl;' ,ham den spalte··
stiansen besværer seg lOver 1
plass han trenger.
Østlandets Blad for 2";. oktober. Han starter opp med den
FOLK 00 LAND har på innær sagt obligatDriske tirade gen måte slOlidarisert seg med
Dm at «vl» - alt3å de som hjemmefrontforbrytelse eller
dømte NS - både hadde hå.- tyskbeordrede forbrytelse. pet lOg Ønsket å glemme oss Derimot er det gitt spalte~
rettsforfulgte og det vi retts- plass flOr en saklig eg glimrenforfulgte «gjorde». Det tenker de formet påvisning av retvi nok! Han flOrtsetter: «Men tergangsfeil i Rinnanprosesså en dag sitter vi der med sen.
Videre presterer herr Chrlavisen «Folk og Land,> i hen..
dene og illusjonene forsvinner som sol for dw.rg:to. Videre - ~ mazistekaller han vårt blad
nes organ» i Norge, eg vi ser
derav at han ikke vet det
aller rl'ngeste Dm det emne
Med dette ber vi bladets lehan tar fatt på. Det er spe- eerE' slutte opp om innsamlinsielt Folk
' og LanL(.l nr. 29 for gen av pengemidler til b€1:>te
i år han jamrer over, og me- fo r va"re krigsinvalide, v~d å
benytte det innbetalingskort
som fØlger med avise:l denne
gang. Det arbeid son vi driver er helt avhengig av den
Villrede hos
t..ielp vi kan få hos de~n r-lads
!esi"re. Vi er takknemlige for
seierherrene
den hjelp og støtte vi hittil
Denne artikkel 1 nr. 38 var har fått, -men skal hjelpen
hentet fra «Friheten», men vi fortsatt kunne føres videre,
hadde satt til vår egen over- mil det nye pengemidler til.
skrift for å markere den tra- \'i håper derfor at hver engikomiske forvillelse som i kt'1 av blades lesere vil, huske
den senere tid har bredt seg oss med sin pengegave nå til
blant «seierherrene,.
jul.

- saKet i Norges Banks bØker,
""'L "'L ~n:ull;;t:Il
JtI' l prisflOrhØyelse tilstede 'og banksjefene lOg, også enkelte så hadde det hele hatt en snev
. eli,men J' eg av forsonende sjæ,r over seg,
gode- lO1W'anisatdr
kapitalen er en mektig f a k
·o
tor i vårt samfunn, så mek- har truffet bare en finans- men Dgså her får nordmentig at det er berettiget å kal- mann. De andre er ikke ~m- nene selv ta endel av skylden.
le den en diktator, og den re_ met lenger enn ;bak hØkerens Det var nemlig ikke nloen
preseniterer ikke engang det diSlk:.\,.;~:,
særlig arbeidsydelse, særlig ~å
opplyste enevelde, men kjenBankene bØt 'også erindre de tyske anlegg, Vi husker aL
ne tegnes på samme måte som at staten har vtst dem en ne- le parolen Dm «lim på fingmiddelalderens mest dystre sten utrDlig imøtekommenhet rene». Nå ligger ogSå dimregdiktaturer. Uten risiko for å med de såkalte «en-bloc-av- ningen» på bordet. Nå må vi
miste sitt omdØmme kan den skrivninger», sqm har gått betale den ogSå. En synder
opptra hensynsløst, for den opp l kje.mpemOOsige beløp. nemlig aldri ustraUet met de
er anDnym, representerer in- Jeg har liggende foran meg et Økon.onu·ske IDve.
par hundrede bankregnska- OkkupasjlOnskontoen flOrfølper for de siste 3 år - privat- ger lOSS den da.g i dag eg vil
stiansen bl. a. følgende:
banker og sparebanker. Jeg tiortsatt komme til å gjøre
«Det går atskillige rykter skal ikke ne*e noen tall det.
om at nazistene igjen har or- denne gang, me~det e.r uhygganisert seg, lOg at det drives gell'ge belØ,r1
lLnskJ'e værst
4.
l:' _
~
omfattende kurs- og opplær- "'10''"
spareb.ankeJs
vedkDmAlle
vil
være enig i
L ..
IJ;e
tngsvirksDmhet».
mende.
I.
at dette gir et nedslående bilVi stempler dette som en I det daglige v må vi fin- lede, og at dette må være vår
påstand fremsatt mot bedre ne oss i at v personlige alles plikt å avbØte de verste
vitende. Vårt verneting vil trang til å ta os friheter blir fØlgene. For husk at dette er
ham få ved å henvende seg kuttet noe ned samfunnets bare et beskåret billede av
til Folk og Land.
felles interesse. en betyde- gjeldsSituasjonen i Norge i
ligste, den vikt'ste og den dag. Her er ikke tatt i beMed det samme. Er vår Op- mest nødvendi g er p1lskon- traktning landets eldre såkalpegårdske kommunalpolitiker trollen. .
..
te «nasjDnalformue». Blir den
totalt uvitende om hva menn
Det el" &ikkert nØdvendig i tatt med blir billedet atskillig
som Skeie, S:charffenberg, vår felles intere' e å pålegge grimmere. Vi får snakke cm
La.ngeland, Ueland, Sundberg, kapitalen den sal me priskon- det senere.
Kiær MDrdt. Hedem, Holm, troll.
Det har klart seg i denne
Moseid, Stavang, Bergsvik, .
3.'
utrolig lange og store oppHarsem, Lange, Blehr, Grøn[<1lOr å belyse f .. emomentet gangsperiode med den kollostad, GrimsØ,· Hoel, Smedal,
Meyer, SkDdvin, Liddel Hart,
Henkey og Churchill har lagt
fram til orientering om krigsårenes faktiske hendelser og
Av Kristen Gunde/ach
dermed om rettsstatens svika'ktige framferd mot oss som
i
var NS? Har det gått ham hus
Da TYSklandt hær av l eve n"d e var slått
forbi hva Marta Steinsvik. og
og aUe store yer var lagt øde,
Ragnhild Wiesener har vitnet
tok også «gOde nordmenn» til å glØde
av et rent lOg uselvisk hjerte?
av mot -- d~t kom litt sent, men' det kom g o d.t.
Vi bare spØr. Skulle vi vurdere saken etter herr ChristianBladene skrek: «Husk mødrene har grått,
sens innlegg i Østlandets Blad
de brente våre garder, stjal vår grØde,
synes han inge!l ting å ha
befri nu Ekeberg, kast ut de dØde
lært eller forstått. Måtte
soldater som 'bar der sitt gravsted fått.
den kIOmmende julehelg åpne
en glØtt på dØren til hans tilOg tapper kirkefront og. fast kulturfront
murte samvittighet og kaste
samt ikke-virkefrønt og være-sur-front
et stenk av lys inn over hans
for løs så sølen skvalpet rundt kalosjene.
bedrøvelige uvitenhet om de
tusender av ruinerte nlOrske
Dessverre int~masjonale bud
hj em som fulgte 1 crettsoppga falne fred. Men nordmenn takker Gud
gjøreta. sppr.
at de fikk lov å kutte av på kor sen e.
V~b"'~'"

Våre krigSinvalider

~till1ngen s:om redaktør av Folk og Land er
ledig fra 1. januar 1958.

Henv. til styrets formann: F. Brun Knudsen.
Tlf. 557656 (om aftenen) innen 15. des. 1957.
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Til Forbundets medlemmer!

Vær vennlig, begynn allerede nå å sende inn til Forbundet - giro 15028 bDks 3214 Oslo din medlemskontingent
for året 1958. De Slom fremdeles står tilrest med kontingenten flOr 1957 må være vennlig å sende denne inn fØr
årets utgang.
Kassereren
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Fri: Den r~ fred - sonetter
!

harnisk

.tt.U8S1ana. behØver ingen
krig, for Russ[and vinner i
fred og det blir mye billigere.
Russland har en mengde av
stDffer av alle slag innenfor
sitt territDrium, lOg det har
fremdeles umålelige uutflOrskede områder. Russland har
dessuten klart å stabilisere
sin valuta, lOg levestandarden
har dette landet forhØyet ved
å senke prisen på livsvik,tige
prOdukter med bibehold av
lØnningene. De tekniske frem_
skritt har besørget denne >utvikling,
Med president Eisenhower
får vi nå begynne å se sannheten.
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meget lOm.s1krevne SteinsvI'k_
Ri t er
k den annen et
-sa ,
, titelteres er
frigjØringen
med
«Det urettferdige rettsoppgjør»j
Fra 1945 har han vært formann i SkØ,en,vel og slOm sådan IOgså skrevet vellets 25års innberetning.
AdvlOkat Kiær Mordts arbeide har alltid væ,rt preget
av hans medfØdte anlegg for
grundighet lOg soliditet. Hans
store og allsidige erfaring og
hans Dmfattende juridiske
innsikt har bevirket at han
lett og hurtig har kunnet gjøre seg opp en mening angående spØrsmålene i de saker
som han har fått til behand5,
I ling. Han har i hØY grad nydt
På d
' . tillit såvel blant de mange
en
annen
side:
Allere"'!
de under den siste krig på- Iklienter, hvis interesser han
pekte den ansette forfatter og i årenes lØp har vare,tatt, som
journalist Walter Lippmann hos dlOmstolene, ikke minst
på grunn av de inngående be- still going strong - at Amerika flOrlengst var (flOrtid) ved tekninger som han gir i sine
saker og bygger sin prosedyre
.
grensen av sme resursers y te- over.
evne.

Til dette kommer a,t Sput"
nik-a.ffæ,ren har paralysert
hele de,t amerikanske flOIk,
Mann står mot mann og myndl'ghetene oversvøromes av
hånsbrev og spottord. Eisenhowers sykdom fikk de amerikanske bØrser til å knake i
sine sammenfø'ynlnger, Billedet er i sannhet dystert.
Her i Norge kan vi naturligVis ikke gjøre noe hverken
fra eller til i dette store spill.
Men la 'oss i ethvert fall
sørge flOr at kapitalen ikke får
lov til å gjøre vondt i vårt
samfunn ved ukontrDllert og
uten restriksjoner å tyne o~s
med hØye renter, og på den
måte bidra til kaos, soro
rammer OSS alle, og til slutt
også kapitalen selv.
6.

spØrsmål trenger .seg
ukuelig frem: Er k~tpitalen
allerede så lOvermektig, at våre myndigheter ikke tø: binde
an med den? For jeg tør vel
ikke antyde at uvitenheten og
Et

Aksjonen mot
Andreas Meland
avblåst?
Den av lensmannen i Skoger tillyste tvangsauksjDn i
Drammen 27. nov. ble det ingen ting av. Om det betyr at
aJ{sj onen dermed er definitivt
Qppgitt og avblåst kjenner vi
ikke til, Vi håper at fornuften
for en gangs skyld har seiret
over dumheten selv Dm vi nok
synes at rette vedkJoonmende
har svært lite av det !første
mot et hav av det siste. Saken gjaldt slOm bekjent
152.000 kroner.
uforstanden er så stor at ledelsen ikke forstår virkningen
og rekkevidden av sine handlinger.
Hvem regjerer 1 Norge i
dag? Er det Storting og regjering eller er det kapitalen'?
Anders Melteig.
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Gi din julegave til vare krigsinvalider!
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DOMSTOLENES UAVHENGIGHET
Av Sorenskriver OTTAR HUUSE
Når vi taler om domstolenes uavhengighet mener vi
deres uavhengighet av de andre to statsmaikter: Stortinget
og Regj eringen, Det sier seg
selv at det er av den største
betydning i en rettsstat at
domstolene
i sin virksomhet
\
er uavhengige av de andre
statsmakter. Rettssikkerheten
er helt ut avhengig av det.
Jeg tenker da på rettssikkerhet mot statens maktmisbruk
mot sine undersåtter. Domstolenes oppga ve er ikke bare
å dØmme i rettstvister mellom undersåttene innbyrdes,
men også i tvister mellom

det er at dommerne og særlig hØyesterettsdommerne er
blitt helt uavhengige så at de
i frihet :kan dØmme etter loven og sakens bevisligheter .
SpØrsmålet er om våre dommere i virkeligheten er uavhengige 1 sin dommer-viri{somhet.

B.

'm'U.

Det var visstnok ,den al•
fru .we 1
minnelige mening på den hellige dyr måtte ikke uroes,
tid iblant juristene at min- og rettsstaten og rettssten ble
dretallet hadde rett. Det kun- etablert under den Istrengeste
ne være fristende å trekke pressesensur. Modige, uavhenfram noe lignende fra den gige menn og kvl~er _ som
store riksrettssak i 1884. Jeg redaksjonene ikke tille avvise
mener at det ville være hel·· _ fikk anledning til å uttale
digere om HØyesterett selv seg mot r rettslø~eten, og
utnevnte sine dommere, men etterhvert satteliet inn en
det må grunnlovsforandring opplysningskampanje,
som
til. Etter min meniing bØr po- forelØbig har kulJZ~nert med
litikere i det hele tatt ik!<-e ut- BjØrneboes ibok.
nevnes til dommere da deres
_ Denne utviklingen er
respekt 1)or sannhet og rett er ikke gått glatt og smertefritt
blitt svekket ved deltagelse i tor seg, parolen om «r o o mpolitikken. 2. Høyesteretts. k r ing
r ett s o p p gJødommerens lØnn foreslåes av re t» står frenUleles ved
regjeringen og bevilges av makt, mange avis.r er lojale
~tortinget. Dette er også en mot parolen, og adkkillige bra
svakhet ved domstolenes uav- borgere så sin sosiale posisjon
hengighet, men den er van- svekket etter deres innsats
skelig å komme forbi. . Staten for de undertryktes sak.
kan sikre seg hØyesteretts-, Det er sannsynlig at BjØrdommernes godvilje ved å gi neboe vil lide samme skjebne,
dem lønnede ekstrahverVOg det er sannsylilig at han
(bein>. Det foregår i ikke så visste det! Han visste hva han
liten utstrekning. Det fore- gikk til. Endel aviser har alklammer meg således at den lerede startett sitt undergravbekjente Pål Berg har vært ningsarbeide mot den talenten flittig beingnager. En gang fulle forfatteren.
fØlger
for ett a to år siden så jeg i dkke parolen. Han fØlger sin
Stortingstidende at en eller samvittighet. BjØrneboe er
flere stortingsmenn slo på at dikter, han styrer sitt stoff
Stortinget burde benytte hØY- med sikker intusjon, og han
esterettsdommere til å gi rØper i boken at han vet meStortinget Juridiske råd eller get om et kunstvefks helhet.
noe lignende. De ville m.) a. o.
Hva har han å hevne? På
at HØyesterett skulle knyttes egne vegne ingeIlr~g. Han var
nærmere til Stortinget. Jeg ikke NS. Og han'~jenn,er så
mener 'at det svekker HØyeste- godt dem han gjør en innsats
retts uaVhengighet at denne for, at han vet at de har ikke
domstol knyttes næTme,re til behov for hevn! Det eneste de
de andre statsmakter på den- krever er rett og rfttferd.

SN

Hertil tør jeg uttale fØlgende:
1· Dommerne her i landet utnevnes etter grunnloven av
regjeringen. Allerede denne
omstendighet er egnet til å
s"Vekke domstolens uavhengighet i forhold til regjerin, staten på den ene side og gen. Denne består nesten
dens undersåtter p'å den an- alltid av partipolitikkere" 30m
dre, og herunder har de mynhar en viss tilbØyelighet til å
dighet til å aVlgjøre lOlIl lover
utnevne partifolk iallfall til
og administrative beslutninhØyesterettsdommere. Når reger er gyldige eller ei. Det vilgjering log S'torting vil gjen...;
le med andre ord si at domnomfØre store ,forandringer i
stolen har myndighet til å
samfundsforholdene, og den
kontrollere de andre stats- rettslige hjemmel er tvilsom,
makter i rettslig henseende· er det selvfØlgelig godt å ha
Man forstår da hvor viktig partifeller ~l'1ig i HØyeste-

Ironiens våpen

Ironiens våpen kan stundom gjøre sin nytt~ Som
når D. H. (Dagfinn Hauge>
i Luthersk Kirketidende harselerer over det imponerende
utvalg av sakkyndige som besteg vitneboksen i Mykle-saken. Ikke bare lit~ratur
forskningen og etikken, men
ogSå psykiatrien og pedagogikken var representert ved
meget tiltalende eksperter.

rett som nok ville «justere»
vekk tvilen til fordel for staten, når denne forlanger det.
Jeg husker en rettssak fra
1920-årene
om hVlorvidt
hjemfaHsretten i Konsesjonsloven er grunnlovsstridig eller ei. Da denne sak skulle
irmfor HØyesterett, ble det
plutselig utnevnt 3 venstremenn til hØyesterettsdommere dav. byrettsdommer
Pål Berg var den ene av
dem - og av de ,omkring
20 hØyesterettsdommere, som
doms

G~mle

"Under en hårdere
himmel"
J

c.

klubben

avholder sin årlige store festaften med dans på ~Kongen~
lØrdag den 7. desember kl.
19.30. Kuvertpris kr. 35.00 pr.
person. Påtegning innen 3. desember ved innbetaling av kr.
20.00 pr. person enten til postgiro nr. 10337 eller til Johansens Tob.torr:, Teatergt. 6,
dom ... Dere vnse at BjØr- Oslo.
neboes fremstilling er forFestkomiteen,
skj eIlig fra det dere lærer på
~~..o-~..o-..o
skolen, og hva er riktig? Ja,
det må dere selv finne- ut. Det. Undertegnede har overtatt

•

O

A.

Glem ikke våre krigsinvalider! - Send ditt Julebidrag
til Øjelpeorganiasjonen for frontkjempere. Postboks 1407 V,
Oslo. Postgirokonto 18070.

Selskaps~

Han

finnes bøker, f. eks. av engelske og franske jurister og hi-

storikere som dere kan kjØpe
eller låne på bibliotekene . '.
«Under en hårdere himmeb
kan kanskje bli den boken
som ansporer ungd,ommen til
en oppdagelsesreise . .. Det
er levende stoff han behandler, det er et viktig og aktuelt
tema.
Knut Hamsun berørte det
for sin egen del i den siste
boken han skrev. Jep..s BjØrneboe er den fØrste norske
dikter som har Våget å ta sa··
ken opp 1 sin ftille bredde.
Arild Hamsun.

RODELØKKA LEKETØY.
OG KORTEVARE.
FORRETNI NG

Optima Elite
'ml tabulator.

Ku:~fert

kr.

Plana

ml

595.-. . oPtima

skinnkuffert kr. 545.-. Optima Standard ml desimaltabu lator kr. 1220.
Greie betalingsvilkår.
Nrærmere opplysninger sendes

BERTEL BRUN

som anbefales på det beste.
GØteborggt. 11, telefon 370550.

Boks 4017 - Oslo.

Gjertrud Parow.

Bøker
De bør lese!

Vær tidlig ute med
julehilse"ner i år!

Send inn til giro 16450 Folk
og Land - med tekst til j uleGeneralaudftør PUnchel: cReU hilsen.
kurs:.. Heft. kr. 14.00.

Senator J.
foraplldte

R. McCarth7:

a.jr'.

CDen

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

Heft. kr. 11.08.

ODDVAR J. LARSEN
Erik Lærum: cSuez _ Unaaru
I VESTLANDSKE TIDENDE: _ Polen _ C;n>ern..) Uett.t

- Sitt De trygt og ro Deres
juridiske kjepphest. Arnd
Hamsun Men hold Dem til
.
det. Kom bare ikke og fremstil NS-medlemmene som de
forfulgte. Blir det bragt på
det rene at det ikke var

kr. 7.00.

Generala

dmiral

D

HWID&IU1

Urmaker

L.

110m --laDd
Boehm: cNorge me
......
011 T7Itland. Innb. kr. 18.00.
(Vente8 l oktober).

R. Gjessing
Torvet -

Tlf.

øs IS 07

~ .. _

boe'
Jena Bjørne
. cUnder

111 ~.-

DRAMMEN

dere hUnmeb Innb. kr. 11..
d ~.....,~~ aT
Boka er en svien e Al.O_a.
landaavikoppgjøret.

grunnlag til stede for å dØm"
me NS-medlemmene JUrIdisk,
'han....
så vil også J E a, av respekt
MARTlJi X.HILDAAIi
for loven, være med på at Forøvrig alle drets nye bøker
~2
rettsoppgjøret tas opp til rem. ,"7514
visj on. Men mor a l s k er
NS-medlemmene idømt, tOg
_ _ lD, staTaoaer.
Tannlege Maamoen
den dommen vil de aldri .. Tlf. 11131 - GIronr. MOU.
ikke med noe middel selv
Hansteensgt. 2
ikke med hjelp av Jens BjØr-

Telel; 44433J

- --~....... ~"" ......... A.~l>!u~llue nar- ler ei. Da denne sak skulle Stortinget juridiske råd eller .L"'....~.L .L 1JIU!!o.~ll all nan vet meselerer over det imponerende lnnfor HØyesterett, ble det noe lignende. De ville m.l a. o. get om et kunstverks helhet.
norsk Okkupasjonshistorie,
2014
utvalg Stiftelsen
av sakkyndige
som be- plutselig
utnevnt 3 venstre- at HØyeste,rett skulle knyttes Hva har han å hevne? På
egne vegne ingenttng. Han var
steg vitneboksen i ~kle-sa
menn til høyesterettsdomme- nærmere til S:tortinget. Jeg ikke NS. Og ha14 ~jennerså
ken. Ikke bare litteratur- re dav. byrettsdommer mener at det svekker HØ t
. . yes e- godt dem han gjør en innsats
forskningen og etikken, men Pål Berg var den ene av
tts
h
. h t t d
englge a
enne for, at han vet at de har ikke
ogSå psykiatrien og pedago- dem - .og av de ,omkring dre t uav
l kn tt
t i '
næ'rnle,re
i behov for hevn! D~teneste de
oms
o
y
es
gikken var representert ved
20 høyesterettsdommere, som de andre statsmakter på denmeget tiltalende eksperter.
domstolen da besto av, ble ne måte. Medlemmene av krever er rett og r~ttferd.
Dessuten møtte selveste hel- «Under en hårdere himblant andre nettopp disse 3 HØyesterett er ikke annet enn
sedirektøren 1 egen per,son.
meI:.
er tilegnet norsk ungtatt ut av daværende justita- mennesker, og mennesker er
UnæteIig er det ganske arrius, som .antagelig handlet j o engang slik at de vil vise
tig å legge merke til hvordan
i forståelse med regj ertngen, sin takknemIinghet når de
det arter seg med sakkunnSiktede (Toralv' Fanebust,)1
skapen i en slik sammenheng. til å dØmme i saken sammen får noe. De andre statsmakter
Dersom avisrefevatene er med 4 andre, og resultatet ble bØr derfor ikke friste hØyeste- opplyste at det trqss store ankorrekte, var konklusjonene at staten vant saken med ,1 rettsdommerne ved å gi dem strengelser ikke ivar lykkes
omtrent som fØlger:
mot 3. De 4 var venstremenn bein. De har dessuten nokk å ham å få antatt l noen forLitteraturforsker nr. 1: og 3 hØyremenn. Det het i Af- gjØre med sitt dommerarbei- svarer og ba oIt at det ble
Mykles bok er hØY kunst, og tenposten på den tid at de 3 de, og de Uggeralltid tilba,ke gitt tillatelse av retten til at
de omstridte avsnitt er aOOo- venstremenn ble utnevnt til med dette. Det er n()kk av redaktØr HØnni1;lgstad kan
lutt nødvendige i bolkens hØyesterettsdommere for å dyktige advoka,ter i Oslo som fungere som ha~ llorsvarer
komposisjono\
redde hjemfallsret~en, som Storting og Regjering kan beinntil videre. Retttm fant ikke
Litteraturforsker nr. 2: venstrepartiet Gunnar Knud- nytte.
grunn til å omgjfre den beBoken er kunst, men de om- sen) hadde innfØrt i konseslutning
som ble tUffet i for. OTTAR HUUSE.,
stridte avsnitt er ren repor- sjonsJiovene.
hØrsretten den $. november
tasje og forringer bokens
-===========~=========== ifjor, der den sa4rskildte tilkunstneriske verdi.
latelse for redalttør H. som
Ungdomsoppdrager nr. 1: OSCAR ØRNULF AALL:
forsvarer, ble tilb~ekalt, (FaBoken er skadelig f()rungnebustsaken I, site 29).,
dom.
I
Ungd,oonsoPPdrager nr. 2:
Boken er uskadelig ,for ung- er berikende lesning for en- stjerner og pumpespiker, og Prost HedeIll har sagt
dom.
hver som har tatt noe stand- nærmer seg på dete ekle i sitt hittil uimo~9igte skrift:
Psykiater nr. 1: Boken an- punkt under krigen, uansett grunnlag sterkt allvitenheten. ifStatsmaktenes revolusjonære
tas å ha skadelige virknin- hvilket.
I en tid hvor påtalemyndig- fiorhold til Grundlovem:
ger.
Av bokens skikkelser skal heten for ramme alvor beDen praktiske fØlge herav
Psykiater nr. 2: Boken an- nevnes: «Jøssingen» Jan som trakter en brun skjlorte som et var at saksbeha~lingen for
tas ikke å ha skadelige virk- er en sØkende ungdom, i bunn skillende indisium mellom domstolene ble et blot og bart
ninger.
og grunn sympatisk, forsvars- forbryter og ruktverdig borger narrespill, Den tiltalte var
Psyki.ater nr. 3: Boken an- vennen, tyskerhateren og N,S. er en mann som adv.W. alde- faktisk berøvet Grunnlovs
tas å \ha gunstige virknint-, medlem, majoren, plikt, Gud, les på sin pla.ss og boken ville vern mot parolemesSiig rettsfect.reland! Den radikale ad- være håpløst ufullstendig tJ,åndhevelse og dermed stillet
ger.
Helsedirektøren:
Bokens vokat Wastrup !kaller mindre uten å ha med en slik figur. overf or makten,.1kke over11or
angripere er ente n pene på vår sympa,ti. Men er ikke
Men den er dertil et verk retten. Det kan derfor neppe
samfunnsborgere med et kon- typen, den praktiserende all- med skjØnne Skildringer. Og- bestn'des at angJ·elde.nde domvensjonelt seksuelt adferdsmere her må være ,kommet i
mønster, e Il e r mennesker vitenhet fØdd på tillært viten, så under krigen var der dyp
krl'ml'nelt forhold tlOI Sl·tt
et
nokså almindelig hver 'gang og ekte kjærlighet, forteller
dommeransvar».
med en «fØlelsesmessig utilfredsstillende utvikling bak en utbredt tankedisciplin har Bjørneboe oss. - Ja, det var
(Dette har prost Hedem
seg:., så som iskalde morali- nådd sinmiddaghøyde? Im- det.
Boken har ingen tendens skrevet til Stortingets Presister og sVlovelpredikanter, e l- ponerende, bevares vel, d.v.s.
til
man
oppdager
at
deres
uten
mot fanatisme log makt- dellitskap 28./4. 1956).
ler OPportUnister.
Det er ikke farlig å være forstannsmessige
smarthet misbruk. De anmeldere som
ungdommer når ,en h/,tr !.så hviler på en nesten dyrisk fordØmmer den har fått mere Oberst Sundlo i nr. 40
siker sakkyndig veiledning å fØlelsesfattigdom som bare a v Goebbels ånd enn de vet
I nr. 40 bringer vi en ~e
holde seg til på alle kanter! har få spØrsmål til verden: om.
tydningsfull artikkel av KonKua deler alt i spiselig som
«Nicht all zu objektiv:..
rad Sund l o: Norges rolle
gress, rotfrukter og mel - og
Norsk Misjonstidende
som fluepapir. Harald Nor26. okt. 1957.
uspiselig som diamanter,
Oscar Ørnulf Aall·
mann: «Vollgraven».

I

Bjørneboe: «Under en hårdere himmel»

I

lIeD lD,

NS-medlemmene idømt, lOgden dommen vil de aldri .. ikke med noe middel selv
ikke med hjelp av Jens BjØrneboe - klare å unndra seg.

Tlf. 11131 -

KS.LDAAI

S~T&qw.

Tannlege Maamoen

GirOnr. MOU,

Hansteensgt. l

Ny roman av
Astrid Berge

j

ODD HJORTH-SØRENSEN I '
NYTT FRA N.ORGE, OSLO:

Telel; 4443 3J

Oslo Stigefabrikk

Brand-, maler- og skyveatilu
Jens BjØrneboe synes
«Mens korset sto skjult».
oljet, ml kadimerte be.llLl.
meg å være meget langt fra
Pris kr. 17.50 innb. + porto.
sannheltssØkende. Han er
Inneh. ALF T. LUND.,
Bestilling
.sendes fru Berge,
uvederheftig inntil det sjOfMoasevelen 8
le, urenslig inntil det motby- adr. Økernv. 255 b, Arvoll pr.
Tlf.. es 8817, priv. 17.T T'
delige. Hans sparker ben un- Oslo.
der som sØker å få selvrespekten tilbake etter fornedrelsens år, og han gir selvbedragerne vann på mølla.
Hans bok er et oppkast fra
avgrunnen ...
Den bØr dumpes tilbake i
av Kai Normann
den avgrunn den kommer fra.

I

SN
O

Fanebustsaken

så vil også JEG, av respekt l&ndaavikoppgJøret.
MARTIN
for loven, være med på at Forøvrig alle drets nye bøker
rettsoppgjøre't tas opp til revisj on. Men mor a Is k er

.

ÅretlJ julecawe:

Det store epos

J

«Laurbærkransen:., et dikt av Kai Normann. Pr1I
med dedikasjon kr. 10.-, som kan innbetales over min
postgirokonto 622 29. Fåes også kjøpt i forbundet. Pris kr.

MAGNiE KARE L Ø' NN I N. G
I HARDANGER, ODDA:

- Av same grunn er det 6.-.
Kai Normann, Ny Helleaund.
ogSio naturlig at mange hyler
opp, :forsvarer det som har
vorte gjort, rosar rettsappaDet =jeld~r våre kri&,siovslider
ratet og tale om oppgjer med
silkehanskar. Ein ting er sik- Vi ber deg være med oss i hjelke'rt:
pen for våre krigsinvalider.
Bjørneboe har ruska kraftig Send ditt bidrag, stort eller
opp 1 folks vanegjengeri, lite, til:
'.ortI. IIU 41 WELPEORGANlSASJONEN

ARne II S8 Parow

T~

Tro n d h e 1;m.

0IIIt JolmaoJllCt, Il - V. t.4e-

moen ldrlle - V$kmiDde

Bruk

FOLK OG L.A.:ND

til dine
annonser

I

tor frontkjempere.
Postboks 1407 V, Oslo.
Postgirokonto 18070.

Benytt postgiroinnbetalingskort, det er enklest og billigst.

Konsulent
Alle spørsmål vedrørende økonomi.

produkljon og omletnin"
fra d. minst. til de største.

«Noen md ogsd ta seg tid til d iruble»
Skriv til

kandidat G. H. T. Heltskog
Adresse Nannestad

:
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Av Alexander Lange·

;

likt. å. se seg i første rekke:
Olympisk fremstormende.
Denne ideolOgiske leder.
som skrev overbevisende artikler i Aftenposten (under
jernhelen) - bidro til å holde
dette blads fra fØr av glimrendeØkonomloppe (sammen
med okkupanten).
Vår ideolog kom pent unna
oppgjøret. lOg er uskadd i det
timelige. Han kjenner ikke
oss lengre. Han holder ikke
Folk' og Land. Han kunne
utvilsomt forbedret oss!
Denne mann og hans kolle_
ger synes ikke å bry seg om
dagen i dag. De ser ikke
skriften på veggen.

Russernes hemmelige arkiv fra revolusjonstiden granskes nu i USA
Seksten kasser med hittil ukjente arkivdoku'menter fra tsartidens Russland, som trolig inneholder viktige

opplysninger ome

. fremtredende Sovjet-ledere, ble i gdr dpnet av representanter for
Stanford-uinversitetet i California.

Kommunistene har gdtt ut fra dokumentene'var brent for minst
30 dr siden, opplyser «The Hoover lnstitution on War, revolution and Pace», som har oppbevart arkivet.
Dokumentkassene,

som

veierover 250 kilo, stammer fra Paris-

avdelingen av tsarens hemmelige politi og er ca. 40 dr gamle.

l 1926 ble papirene i hemmeliDhet sendt fra Paris til USA av
Basil Maklakoff, Sovjets siste ikke-kommunistiske
Frankrike.
l

ambassadØr

i

Maklakoff undertegnet senere en erklæring som gikk ut pd at
han hadde brent alle dokumenter. l forstdelse av at hans liv kunne
bli truet dersom sannheten kom for en dag, bestemte han at kassene skulle oppbevares skjult inntil minst tre mdneder etter hans
dØd. Han dØde i Sveits i juli i dr.
Direktør C. Easton Rothwell ved Hoover-instituttet opplyser at
fem av kassene er dpnet og er blitt gjenstand for en rask gjennomgdelse.

ile inneholdt i første rekke fyldige opplysninger om russiske revolusjonæ1·es virksomhet i Vest-Europa.
<Dette er det eneste russiske pOliti-,arkiv av betydning som nu
• ftno-ioJi,....,.,

de mange som hadde deltatt
1 det skjerpede forhØr av ham.
Den senere henrettede Harry
Hofstad var en av dem aktord.tet hadde ~starke til dIer
ønsket påfØrt anklage. Da
Vltz:tet og etter!or~keL- Berg·
Olsen passerte rekken .a'l
me.nn stanset Ber~-Olscn fo!an Ha.rry Hofsta1. OC, sa:
Rt.tt deg opp, Hofstad!
Dette var et lmrp Berg-Ols~n
tillot seg mens mange
111(;nn hØrte på. Han markerte mannen tyde~lg. Jeg tror
for egen regnin~~ å ~: Ull;' e ~i
at dette var den· gale metode
overfor et me'nneske av
Bang-Martinsens
stØpning.
Han hadde sikkert liten lyst
til å. innlate se~ med BergOlsen og hans etterforsknillgsmetoder. Jeg sto ved den
anledning ved siden av Hor
stad. og fulgte opptrinnet me_
get nøye. Hofstad ble hverkpn
tiltalt eller dØmt for mishandling av Ba!lg-1\Iartinsen.
I de andre konftontasjoner
jEog kjenner til vaL' det bare
RilIDanbanditter tilstede. Jeg
t~nker da på de gangene Iran
gad foreta en 0ppstilling. I
dell fØrste tiden ankom som
oftest en etterf.orsker til
fengslet sammen med den
fornærmede. de fikk en slutter til å låse ut d~ siktede etter tur og viste dem frem til
v;tnene. Navnet til den slktede ble ved slike konfrontasjoIler kunngjort for formcrnlede-

ATLANTERHAVS·
Forla.

lrø lide 1

In. Irn'l'o","ø.D

;"I-ø,".f",.. cYnAowl.-s'" . , . , - . : - - - -

. De fornærmede som bodde
langveise ifra 'ble oppsØkt aT,.
ettcrllorskeren og der forclabt
fotografier av de mistenkte
Uinnanbanditter, ~m fremgangsmåte som bØd pa mauge muligheter for en etterfor_
sker av Berg-Olsena legning.
En av forsvarerne j Rinnan-
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Bide
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DEN FORHANDSDØMTE POLITISKE
FOTts.
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Forts. fra

Bide

1

le sulte ut slvilbef;olkningen,
tradisj onen tro fra den gang
«engelske kryssere stengte

terrent~. Når vi minnes det mord hviler over det. To nye godt for å tåle synet av NS- hver havn». Det var nær de
som hendte under den siste
verdenskrig, har vi ~ grunn
til å tenke at f0fjPorene
skremmer. Både England og
Frankrike hadde lovet å hjelpe da landet ble oversvømmet
av fienden. 'Men den hjelp
som kom fra disse to makter
var for intet å regne. De hadde mer enn nok med å sikre
sine egne kyster og lanclområder. Det: er ikke usannsynlig
at vi vil få oppleve det samme
i den kommende krig om den
skulle bry"/løs . Når fiendens
rakettbomberkommer susende ned over deres byer og setter alt i brann, uten at det er
mulig å få et effektivt forsvar
mot dem, har de annet å gjøre
enn å tenke på å forsvare vårt
land.
Men oni. vi forutsetter at
våre allierte land virkelig
setter noe alvorlig inn på å
gi oss hjelp,så må det være
innlysende a.t den hjelp vi kan
få av dem ikke på noen måte
kan i;redde - landet vårt fra
Ødeleggelse. Fienden kan sende sine styrbare raketter med
atomladninger mot alle våre
byer og andre industrisentra
OgtjeVl'le,dem med ·jorden i IØpe aven time eller to.
Det må sies at det flr det
største og mest skjebnesvangre feilgrep som er blitt gjort i
norsk politikk da storting og
regjering v~dtok tilslutning til
NATO. Fo~'nå vet vi med full
visshet at Vårt land ikke kan
unllg'å vef~ensbNnn om den
den kommer. Om vi hadde
fulgt Sveriges eksempel og
ikke brutt med vår gamle
nøytralitetlflinje, ville vI hatt

SN

Vår mest adrette ideolog
fol'lfattet vinteren - våren
1945 følgende glade budskap
som Norge ble tap~t!;ert med:
«Vi går mot iysere tider,),
Mange av de alminnelige
medlemmer visste bedre. Dessuten Visste de hvorfor de
sloss. Endel var gått til fronten, hvor ca. 800 falt. Ingen
har hittil feiret dem.
I dette bautaskogens land.
Ideologen voktet seg vel for
en slik innsats.
Dog presterte. han megen
respektabel diagonalgang i
våre langren på ski. Her var
• han ikke så lite aven gutt.
Likesom han på ideologers vis

~

FOLKOGLAND

?Med
:) land

planeter

forstyrrer

folkets fol!k i sin alminnelighet og hadde tapt den 1. verdenskrig,

~vn. Sputnikene raser rundt disse.i s~rdeleshet. Men det I England hadde mat igjen for
Jorden. Vi er kanskje veiet og
funnet for lette, for den vide_
re utvikling. Kirken påStår at
Jesus skal komme tilbake for
å dØmme levende og dØde.
Hva skal han da gjøre med
et folk, som allerede har dØmt
seg selv?
lMan tok livet av QuiSling,
som muligens klarere enn noen annen i «Russland og Vi»
har redegjort for kommunismens vesen. Ikke i relasjon
til nye bilmodeller eller vaskemaskiner, men til den nordiske ide.
4.
Quis~ng påpekte at den nåværende statsform ikke kunne
verge seg mot kommunismen,
og at kapitalismen bare var
en tvilling av marxismenn.
Derfor sØkte han å legge til
rette grunnlaget for en
bedre 'Oll"dning i sitt program for Nasjonal Samling.
og en plan for en nyordning av Europa (Europapakten). Hans nasjonale program er delvis tatt opp av Arbeiderpartiet om enn i forfusket form og uten menn med
idealer til å fØre det igjennom?
Den europeiske samling blir
vi tvunget inn i, gjennom NATO. om vi vil eller ikke.
Man har gjort navnet Quisling til et symbol på alt nederdrektig og gitt Barabas fri.
Quislings ideer seirer nå etterhvert i hele den vestlige s1viUsasjon, hvis denne ønsker
å leve videre.
Nordmennene blir ført bak

O
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fikk da passere. hvis hver enkeIt skriftlig ga tilkjenne at
han virkelig var en sau, hvilket ellers formentlig hadde
fortont seg noe tvilsomt.
Enfoldige som vi er. trodde,
vi til å begynne med at vi her
endelig sto overfor et tilfelle
av den suore humor i politikken - så å si en liten Mark
Twain på politisk sauesanking
i Norge.
Men nei. Vi tok feil. Det
var ramme alvore,t! Men vi
påberoper oss formildende
omstendigheter, når vi var så
sene i tankegangen. De alvorets kledebon, som, uvisst
av hvilken grunn ,.- tillegges
spesielt tillitvekkende egenskaper i dette land og utelukker enhver mulighet og form
iior humor, nemlig den store
svarte hatten' og kalosjene, de
mangler denne gang.
Til slutt gikk det en prås
opp for oss. Logikken, en slik
må jo fOorutsettes å ligge bak,
måtte .være den, at når en
bortkommen sau melder seg
ved rikets port med en slik
åndelig selVangivelse som av
Ole R. forlangt, så drukner
han som salig lan.dstrykeren
i «et hav av sau»,. ukjennelig
endog for overfølsomme med_
lemmer av sekten «De siste
dagers gode nordmenn».
Snakk om gutt som kan lØse
gordiske knuter på fiffig måte. Det er ingen som tar lnn~rsvingen. på n'Ole R. der.
ÆrbØdigst
Lucifer.

6 uker fortalte engelskmenn
meg. Men «den norske flåte
reddet oss~, sa de.
Menneskene har Ingen
grunn til å beklage seg over
Hitler. de har selv skapt ham
ved en Versaillesfred! Og så.
dette med jØdene, ja det er
grusomt, men har ikke andre
vært på hØyde?
Ekteparet· Feldman ble
myrdet og røvet og morderne
gikk praktisk talt fri, så vi hat
ikke noe vi skulle ha sagt. Jeg
er ingen jødehater, tvertimot,
jeg har vært meget sammen
med jØder, og fått danteord»
for det. Min nærmeste nabo
er jØde, og jeg gikk l forbØnn
for ham hos sikkerhetspolitiet. Han ble arrestert slOm
statsløs, men led ingen nØd,
ble meget pent behandlet og
;lKk 12 ovn i erstatning!
Der sto med ganske små
bokstaver i pressen. at engelskmennene utslettet en hel
landsby ute i Malaya? 10000
mennesker. fordi de infØdte
hadde drept endel engelskmenn, ganske få! -
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va aid.e 3
skapt nye sjansar fOor omvur""
deringar, han har prøvt ei
moralsk vurdering på grunnlag av ein ikkje like moralsk
bakgrunn, og han innbyr oss
til med v u r der ing. På
nye er han stormaren som sår
vindo. I del nærmaste månadene vil ein få ein tokke a v
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,n~ .I.t:ugrep':s,om er Olll'li mort l TO
" 1 Il
'kk
øt
le, mmer av sekten «De siste skapt nye sjansar for omvur".
, omha
VI VI
e navnet
er l e.QUl'S dagers gode nordmenn».
deringar, han . har , pr v nel
SOln bodde norsk politikk da storting og . "'"
g'ort
sene skulle oppbevares skjult inntil minst tre måneder etter hans
~""
. t'l
!V.IIan r J
Snakk: om gutt som kan lØse moralsk vurdermg pa grun ,_
Stiftelsen norsk Okkupasjonshistorie, 2014
laneveise ifra 'bte oppsØkt av regjering
vedtok
l ling til et symbol på alt ne- g'ordlS' ke knute.r på fl'ffl'g må- lag av ein ikkje like moralsk
dØd. Han dØde i Sveits i juli i år.
NATO. Fornå
vettilslutnmg
vi med full
Direktør C. Easton Rothwell ved Hoover-instituttet opplYSe~ at
ettcrfiorskeren og der forcla:;t visshet at :(årt land i~'pke k an derdrektig og gitt Barabas fri, te. Det er l'n,gen ~."om tar in- bakgrunn, og han innbyr oss
fotografier av de m i s t e n k t e ,
Quislings ideer seire,r nå et+il med v u r der ing. På
fem av kassene er åpnet og er blitt gjenstand for en rask fn en -.
nyrsvingen på n'Ole R. der.
I'
Hinnanbanditter, lm frem- unng'å ve~,ensbr,mn om den
nomgdelse..
.
nye er h an stormaren
' . som sår
gangsmåte som bØd pa mau- den kommer. Om vI hadde terhvert i hele den vestlige si)le innelwldt i første rekke fyldige opplysninger om rwmske revilisasjon,
hvis
denne
ønsker
ÆrbØdigst
vindo.
fulgt
Sveriges
eksempel
og
I
dei
nærmaste
månage muligheter for en etterfor_
volUSjonæres virksomhet i Vest- Europa.
ikke brut~ med vår gamle å leve videre.
Lucifer.
dene vil ein få ein tokke av
«Dette er det eneste russiske pOliti-,arkiv av betydning som nu sker av Berg-Olsen" legning. nøytralite~linje, ville vI hatt
Nordmennene blir ført bak
av hausten.
En av forsvarerne j RinnanBtår til dispOSisjon for forskere utenfor SO'IJrjet-Unionen.
I\I\A/,·'I\'''''\II\''.'\I\,I\lV\''''\I'''\I\I'\I\I
B'Ørneboe
tar
hardt pa
en sjangse til ikke å komme lyset, det kan der heller ikke
.
J "
,
Han fortalte at arkivene bl. a. inneholder opplysninger om ~rot_
sai-~en spurte i sin prosedyre med i d'en krig som truer·ver - herske tvil om, hvor det gJelsjØlve rettsoppgjeret. Dei to
skij. Molotovog marskalk Pilsudskij og at man også venter å fmne
hvilken fremgangsmåte som den. Det er grunn til å anta der QUisling. Det vil nok kom_
store motpolane he . ". er advomateriale om Lenin, Stalin og flere andre revolusjonsledere.
var benyttet unde': siik etter· at tienden 'ikke ville ha. noen me til å gå opp for dem, mukat Wastrup (lett attkjennanParis-arkivene gir nu anledning til å granske enkeltheter omfor~kning.Han spurte hvor vesentlig interesse av å beset- ligens om ikke lenge. Mange
de som ein av dei viktigste
kring andre revolusjonære partier, som de sosialrevolusjonære, men_
mange fotografier disse vitner te Nord-No.rge for å få baser av de menn som Stalin lot
statsadvokatene etter krigen)
sjevikene m. fl.
var forelagt: om det var 1 - til utskytpmg av raketter. henrette har fått sin oppreisJeg kom til å tenke på d~S- som ogso spelar ein stor rolle
Mange av arkivene inneholder flere bilder av kjente revolU85o10 eller 100. Hun fikk aldri Forholdeneier blitt ganske an- ning. Vi spro hadde den ære se bokanmelderne, f. eks. 01S- i romanen, og Catos ungdoms.
nære. Trotskij som på den tzden
var ca. 25 dr, er avbildet med et
s'var på det. Men han fikk no- nerledes ~ enn under den i en mildere grad, å bli straf- vold og jBeinset m. ~l. s~m venn Jan. Den radikale motså bustet hår at han lett kunne tas for en kvinne.
en blikk som spnrtp. om han forrige verfenskrig. l"ienden fet for vårt samarbeid med skriver ut fra hat og gjengjeL standsmannen Jan utviklar
Flere av de mest kjente ledere er i arkivet oppført under pseu_
hadde misforstltt sin oppga- kan fra Si~ egne baser sende Quisling kan bære hodet hØ~t. delse? i motsetning ~il de an- seg til å verta ein av dei sterdonym. MOlotov fremtrer således under navnet Skriabin og Trotve.
sine rakett r med de dØdbrin- Det er bedre å være uskyldIg dre. F. eks. BonneVIe, Brøg-. kaste motstandarane av rettsskij blir kalt Bronstein.
Vi vet at vitner i sjeldneste gende vå n til hvilket som dømt enn å være skyldig og ger, som er relativt upartiske oppgjeret etter krigen ... Men
tilft'lle går tilbake pa noe hvis helst land, ndog til det fjerne vente på dommen.
og mennesker.
prØv berre ikkje å taka BjØrde fØrst har plukket ut en U.S.A.
,
Vi har nå fått <dov» på en, neboe. Han har tydeleg vist i
Mikkelhaug ble mishandlet i n'isdeder. Vi vet at vitner kan
Når det
å finne de
5.:
som skal holde foredrag i Stu- ord og handling at han har
Trondheim. Man kan ikke bc- ta
I landssviksaker måt- beste
for at vårt folk
Guds mølle maler
dentersamfundet, en Bullock. sitt på det turre. Det er mei- .'
(Forts. fra s. 1).
vise noe når man ståt' der i ce tiltalte for å slippe unna skal unngå, å fø. landet øde-I men den maler dog. snar.t Men er denne mann, likeledes ningane og metodane det vil
bukse og skjorte. Grøttes for- en f.eilaktig domsavgjØrelse lrtgt i de raanarok;{ som truer. knuses våre anstøtsstener til Lord Russel de rette menn til måttå koma til å stå strid
handlingen foregikk. Riktig- svarer var selvsagt ikke for- f0re et urokkelig bevis for sin er det iogS_ et annet hensyn støv.
" å kritisere Hitler? Russel og om ...
nok fastholdt ikke herr Mik- p:iktet til å drive etterfursk- uskyld når påstand sto mot som ikke bØr forbigåes. Det er
Var det ikke noe å tenke pa Liverpool kunne bare snu seg
Med sine fortrinn og mangkelhaug denne politiforklarin- Ding. Rent bortsett fra at han pdf;t:and. Den tvile!1 som ifølge det hensyn'~at folket vil være for Kong Olav V, å hedro sin rundt og se over til Eire. Dette lar vert det visselig årets norgen i retten, -- ved hjelp av neppe trodde på ham. Man str::tffcretten bØ,' komme til- et kristent folk. Det burde da fars minne, ved å skaffe oss folk som ble terrorisert av ske roman. Det hjelper ikkje
etterforsker Berg-Olsen fikk tror ikke på en landssviker taUe tilgode var i Rinnansa-I være en selvfØlge at det spØrs- oppreisning for den urett vi engelskmennene værre enn at han har vore frekk nok til
han sjaltet ut de som det helt når fornærmede er en god l~t'n satt tilside til fordel for mål om hV9r vidt krig og for-o led under hans fars styre.
noen and;re. De fikk lov å trakka visse presseorgan o,~
sikkert ikke var sjangse på å nordmann. En helt. en praksis som lignet på den beredelse tiil krig stemmer De skyldige flokket seg om til å bygge hus med vinduer folk på tærne.
få dømt. Dette foregikk på den
Etterforskninge1'i Rinn- som brukes i det store folke- med den khstne religion slik Haakons kiste som et symbol, vendt mot syd! Tusenvis ble
(Forts.).
måte at herrene Berg-Olsen i'.ans'""ken var tilteldig,man- demokrati i øst, vår tapre al- som Kristus selv har lært oss og alle gamle IØgne ble frisket myrdet og terrorisert, pint
QgMikkelhaug fØr Mtkkd- gelfull og tildels lovstridig. I lierte. i sitt ord. Allerede i den gamle opp. Det var trist for en kon- tildØde, Er det for å dekke
Magne Kåre Lønning.
haug skulle avgi sitt vit- en sak av slik natur måtte
IfØlge loven skal det ved pakts tid tiører v'1 ord som f. ge å få et slikt fØlge. Det vir- over disse misgjerninger at de
netprov kom inn i retts- hovedvekten
njdvendigvis konfrontasjoner være minst di~~e: I sIdtl ikke mere lære ket på oss, Slam en narredalls to kommer hit og forteller om
salen i lunchpausen, mens l~gge på konfronta8jonelle. Av 3 utenforstående oppstilt på il fØre krig . Men det er særlig bak en kiste.
Hitler. Cypros, Mau Mau. BoFOLK OG LAND
publikum og d ommere V
ar de utallige konfr.ontasJoner hver mistenkt. I Rinnansaken Kristus som. har talt ord som Tiden skulle nå være inne erkrl·gen., den grusomste i
Redaktør og utgiver:
ute, og de tiltalte ble fo- wm ble foretatt av sakens fa- skjØv man ghtt vekk dctt"e ikke på nobn mate kan forli- til en oppklaring. Sputnikene verdenshistorien? OVerfallet JOHANNES KRlNGLEBOTN
Ekspedisjon og kasse:
ret. Og der sto disse 2 og be- ste etterforskere kjenner jf.g J;åbud tilside. De fornærmede kes med krig og opplæring t.il har ringt for 2. gar.g-. Snart er I på Sudaneserne, hvor de meiKierschowsgt. 5, Oslo
skuet de 30 tiltalte med l1um- til en eneste en hvor det var \9.1' ikke noe større i valgets krig. Det kan nevnes ord som det gode skotøy borte og fol- et ned 32000 som kom mot
Telefon 37 78 96
Boks 3214
merskilt på brystet mens tIllØp til ~ovlighet idet, der ,f.".'al under etterforsker Hart- eks.: I skal ikke sette eder ket tråkker på torner.
dem med pil \Og bue, i Slaget
Abonnementspriser:
Berg-Olsen pekte ut og orien_ J..,lant de oppstilte menn også v-ig Berg-Olsens kyndige vei- imot det ~nde. I skal elske
H. F. K.
ved Omdurman.
Kr. 25,- pr. år, kr. 12,50
terte vitnet Arne Mikkelhaug. deltok andre mulige mistenk_ !edning.
eders fienne, Vi kan umulig
«Nasjonalsostalist eller ikke,
pr. halvår. Sverige og
Danmark: kr. 29,00 pr.
Dette var konfrontasjonen. te. Denne konfrontasjonen
Per Wiik.
tenke oss at han har behag i
det er fabelaktig hva denne
år, kr. 14,50 pr. halvår.
eller godkjenner det masse- Slå aldri av på det som er godt mann har kunnet bygge opp,
Mikkelhaugs rettslig!': forkla- bevarte imidlertid denne lovUtlandet for øvrtg: kr.
ring hadde av den gn.nn in- ligh et en sm
.
,myrderi som fØlger med en og rent, ikke for noen prh~ Det er
. b a re 1'111-l til etter
33,00 pr. år, kr. 16,50 pr.
gen likhet med politiforklar- forskeren Berg-Olsen ank,om Man blir snart ferdig med ek- hver krig. Vi har lov til il. tro sa feigt, og en angrer d,,~ .så for_ og det er hans fortjeneste»,
halvår. I nøytralt omslag kr. 35,00 pr. år, kr.
ingen, det store antall tcrtu- me d ,ornæ
rme ,i ~:> i saken.' f:.- samen o'ver seg selv.
f
sanormenn til meg i Berlin i
fullt og fast at det folk som vil ferdeUg.
17,1iO pr. halvår.
ri8ter ble redusert til 2-3 &k eren Aks. el Ba t'l'"
. t,- Mart'll1"en
'"
• Ha1lsen.
Mauritz
avstå fra all våpenmakt og
1940 og det var de som ikke
B,~rnson.
LøssaJg 65 øre
mann hvorav henrettede Ha-I som er omtalt i Lyngs bok .
fØlge fredsfyrsten.> spor kan
var nasjonalsosialister! Jeg
Annonsepr1a: .
raId Grøtte var en. Han hunne Hang-Martinsen var aven el - Målet for personligheVms vir}:e aldri gå tll gnmne.
Llde, tåle, tie, når d3t gjelder var i Berlin i 1921 log så denne
32 øre pr. millimeter
sand og
ikke bevise at han var på ~st- ler annen grunn !?',!,'tt 1 .!),,! k er dog å stå selvstendig
.
over en spalte.
noe personlig. Lide, mcln ikke tåle, elendighet, utsultede kvinner
Bruk postgirom• .16450.
Eystein .rotll~cn.
fronten og sloss mot demo- las for aktoratet og kunne fl·i.
ikke tie, når det gjedler ideen.
og barn, en svinsk behandling
SambandstrYkll:eriet
kratiet på det tidspunkt da J<lre gjenkjenne ell eneste av
Camilla Collett.
av engelskmennene, som skulOslo

bli truet dersom sannheten kom for en dag, bestemte han at kas-
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