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londonregjeringens farlige spill 
1945 • 

I 
Svensk motstand hindret nye krigshandlinger 

på norsk jord. Var det Nasjonal Samling 

som fikk Terhoven til å resignere? 

OLAF HOLM: 

HVA SKJEDDE pA ELVERUM? 

Langt om lenge har man I 5. Utenriksminister Koht 
av forskjellige kilder fått opp- avviste kravet under henvis
lyst endel av hva som skjed- ning til at det, etter hans 
de på Elverum i de betyd- mening, ville være et brudd 

En ny svensk hvitbok er 
kommet og har påny brakt 
pinlige ting i forbindelse med 
London - regj eringens virksom_ 
het for dagen. Det blir i hvit-

norske «allierte» klart og ty- en slik russisk fremrykning i ningsfulle aprildager i 1940. på den parlamentariske stats
delig tilkjenne, at noen en- Finnmark ville fØre til, om Av kjennsgjerninger er fØl- skikk. som var en del av den 
gelsk landgang og krig i Nor- ikke annet så måtte vel noen gende opplyst, - alt pratet norske konstitusjon. Kongen 
ge, slik Londonregjeringen av generalstabsoffiserene i omkring har ingen betyd- forholdt seg taus under hele 

boken slått fast at London-
forlangte, kunne det under in- London ha kunnet forklare ning: møtet. 

gen omstendigheter bli tale dem at avbrenning av bebyg- 1. Stortinget sluttet seg 6. Utenriksministerens 
regjeringen ved hele tre an- om. England manglet torina- k 
Id' . 1945 fØ t gelsen i Finnmar var en enstemmig (inkl. C. J. Ham':' standpunkt ble av ham selv 
e mnger IT' rs e gang sJ'e _ den norske handelsflå- uunngåelig militæ[" følge av '1 t t .. t N 

allerede 1. februar, forsøkte bro) tI s a smlms er y- fØrt i pennen og senere -
te var vel disponert på annen en slik fremrykning. En lig- gaardsvolds forslag om å sØke ved hj elp aven trusel om ab-å presse den svenske regj er

ing til krigshandlinger mot 
den tyske Norges-arme og 
dermed selvfØlgelig brakte 
den norske sivilbefolkning i 

måte, - det manglet soldater, nende taktikk var selvfØlge- å komme til en forståelse dikasjon - vedtatt av regjer
det manglet marinefartØyer lig ikke latt ute av betraktning med tyskerne på okkupasjons- ingen. Hva skulle denne tru
og det manglet formodentlig i de norske forsvarsplaner basis. sel ellers tjene til? Hvorvidt 
også lyst på et nytt norsk før krigen, og om ikke annet 2. Til forhandling herom statrsm. Nygaardsvold desav
eventyr. Krigen med Japan så måtte vel den finske av- med den tyske representant uerte sitt eget standpunkt og 

ytterste fare. HeldigViS bevar- k initiativ i Stortinget er ikke var jo ennå ikke avgjort brenning av Petsamodistri tet (som hadde anmodet om en te svenskene hodet ogSå i . 

denne situasjon. og lot seg RenduIic ,i Finnmark. 
da russerne rykket frem un- sådan) valgte Stortinget Mo- opplyst. Fremgangsmåten kan 
der vinterkrigen ha antydet winekel, Lyk.ke og Sundby. best karakteriseres som «den ikke hverken true eller tryg- Yl 

le til skritt som alle infor- De russiske venner hadde klart og ty'delig hva d.et! ville 3. Der fant deretter sted et omvendte parlamentarisme». 
forlengst og definitivt stoppet fØre til å innlate seg på unØd- møte mello. m den tyske mini- Stortingets vedtak ble feid 

merte vet kunne fØrt til de vekk og parlamentarismen 
alvorligste ulykker :!jor det fremrykningen etter at Ren- vendige og farlige militære ster ~. Briiuer og utenriks-
norske folk. dulie hadde anvendt den eventyr i Finnmark. minister Koht i nærvær av gikk i dvale ved det skritt som 

Bakgrunnen for disse des- brente jords taktikk i Finn- Mens det for russerne vel kongen. Forøvrig ingen. angivelig skulle holde den 
perate utpresning,sforsØk fra mark, og den eneste sjanse var av noen militær betydning 4. Dr. Brauer fremsatte våken. 
~ondonregjeringens side var, ~or Londonregleringen "til i å prØve å binde flest'~mulig krav om en norsk regjeri:ng, 7. Det har vært hevdet, at 
som det også innrømmes av politisk Øyemed å få istand tyske tropper i Norge, slik at I som den tyske kunne ha til- utenriksministerens ultima-
Londonregjeringens utenriks- krigsl).andlinger på norsk (Forts. s. 6). lit til. turn til den Øvri'ge regjering 
minister Trygve Lie i et in- jord i krigens sluttfase var og dennes godtakelse av det-

tervju med Aftenposten, at altså Sverige. S V ing e r V re r han e n i g j en? te, har vært diktert av fryk-
regjeringens engelske opp- Det var en stor ulykke for ten for en regjering QUisling, 

Finnmarks befolkning og be- 'kke d . l' dragsgivere hadde gitt sine l aven anglve Ige om-
byggeise da London-regjerin- sorg for den parlamentariske 
gens bolsjevik-allierte rykket statsskikk. Et knw om dette 
over den norske grense med ble ikke fremsatt og heller 

Den sam m e assistanse av noen symbolske ikke ventilert fra noen av 
hjelpetropper i Utenlands- partene, så meget mer som 

Herr Anders Lange. Norges sold. Alle meningsbe- det var på Dr. Briiuers foran-
Jeg har lest Deres artikkel rettigede vet at disse militæ- ledning at Quisling trakk seg 

«Priigelknabe» i Folk og re operasjoner var uten be- tilbake og ga be'S~z:E'd herom. 
Land nr. 40 - 1957. tydning for krigens utfall og Til dette er svart, at dette 

Jeg vil i den anledning at de åpnet dØren nettopp for hadde regjeringen på dette 
spØrre Dem om De er den det som også kapitulasjons- tidspunkt ennå ikke kjenn-
samme Anders Lange som avtalen i 1940 med tyskerne 
bodde i Tomter under siste tok sikte på, nemlig å hindre 
verdenskrig. det verste av alt, at russerne f 

Er De det bØr De gjøre F10lk fikk fast fot på norsk jord. 
og Lands lesere oppmerksom Som en vil erindre foregikk 
på Deres opptreden 10. mai jo nemlig dette merkelige, at 
1945 mot NS-fotk., og at De si- mens krigen med Tyskland 
den har skiftet mening. etter sigende fortsatte like 

Ellers synes det meg at le- godt etter kapitulasjonen, så 
serne ov Folk og Land må få ble alt lagt tilrette for et di
et feilaktig inntrykk av Dem. rekte militær samarbeide med 

Tomter 6. 1. 1958. dem vi altså var i krig med 

Egil Heiaas. 
og mot russerne som vi etter 
sigende senere var allierte 

Til redaksjonen av Folk og med, og som vi for øvrig nå 
Land. igjen ruster på harde livet 

Vennligst ta dette inn i bla_ mot. ", .... ,"'., .. , ..... 

det. Jeg er den samme Anders. Mennene i London var sik-11E)j'lsllilliflm ',""'''<' """"""',o; """"", 

Heggedal 9. 1. 1958. I kerlig ikke dummere enn at Tenk, jeg synes ikke du har så stor munn likevel jeg, Be-
Anders Lange., de var klar over hva stemor Sovjet! • 

~,kap til. Såmeget desto verre! 
Ti den logiske konsekvens 
herav igjen er, at hvis regjer
ingen hadde kjent til at Quis_ 
ling ikke kom på tale, også 
fordi han under' de forelig
gende omstendigheter endog 
var uvillig, så ville den ha 
respektert Stortingets vedtak. 
Og når den Ikke gj orde det, 
så var det altså allikevel ut 
fra den ennå herskende 
frykt for Quisling som re-

I gjeringssjef, hvilket ikke kan 
forklares med annet enn rent 
partipOlitiske interesser. At 
partiinteresser går foran 
landsinteresser er ikke ukjent 
i norsk politikk, men dette 

(FOrl3. 8. 6) • 
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Det hvitboken ikke forfeiler 
En ny svensik hvitbok har regjering, for orden skyld, har 

sett dagens lys. Alle er enig innhentet den norske exil-re
om at den svenske regjering gjerings samtykke til hjem
så rett, når den nektet å in- sendelse av de internerte 
tervenere i 1945. Dertil kom tropper. I denne forbindels~ 

• jo at ~et norske :OJlks fØlel- er det utvekslet noter og te-
• ses liv ble spart for ydmykel- legrammer. Exil-regjeringen i 

sen ved å bli befridd av bro- London ville ikke ha gått 
derfolket. Man ville heller at med på utleveringen av divi-

U d h o d hO !» I der et rom hvor der satt to « n er en ar ere nnnle unge gutter med hvitt bind 

Jeg har lest forskjellige I hvorledes vi skulle få ryddet I om armen og Røde KO~S ~er~ 
innlegg i dagspressen for og I presGegården når jeg ble tatt ket. Jeg bad dem s r;t s'l~ 
imot BjØrneboes bok «Under og de tre unge dØtre ble latt hente lege for en var bh a l 
en hårdere himmel» Selv har I alene. Prosten svarte: «Jeg vorlig syk. '«A, hu dauer ve 
· o . , . kan dessverre ikke h·el e ikke», svarte de. Ingen lege 
Jeg enna Ikke lest boken, men D .. . J P kom Jeg gikk atter bort på 

• • o em». Sa gIkk turen tIl krets- . 
Jeg gleder meg tIl å fa lese sanitetsikiontoret og forlangte 

fengslet hvor jeg ble puffet 
den. Hvor godt det gjør at en inn i en celle sammen med temmelig bestemt at de skul-
forfatter tør ta bladet fra 5 andre kvinner. Det var en le ringe til legen. Til svar 
munnen og si fra. IMen noen enmanui>celle. Vi lå tett i tett fikk jeg: «Hold kjeft og dra til 
har jo betvilt at det virkelig på gUlvet på halmmadrasser. o.s.v.» 
kan ha hendt det som BJ·ør Pasl·enten ble blekere og , - Disse ble om dagen stuet opp 
neboe skriver. Derfor vil jeg mot den ene veggen. I hjØr- blekere og vi som forsØkte å 
fortelle hva jeg har opplevet net den fatale bØtten. Her ble hjelpe henne så godt vi for
i fengsel og leir etter frigjØr- j eg i 4 dager inntil vi ble mådde, var aldeles fortvilte. 
· overfØrt til en leir. Endelig klokj,{en 7-8 om kveL 
mgen. o ·tt l· den klam legen pa Sl van 1-

Jeg er en eldre prestekione Da vi var i kretsfengslet, ge besØk i leiren. Jeg ropte 
og var pas . t NS m dl vat· der 2 piker som var helt SlV- e em og til ham straks jeg så bilen, 
h Id . b tt t·llit isolert fra oss og gikk i en ar a fl a noe l sverv og han kom inn med en gang. 

England skulle befri oss, når 
det hadde skylden for at vi 
kom opp i ulykken! Det mest 
interessante under okkupa
sjonen, hvor det gjelder for
holdiet mellom Sverige og 
Norge, nevnes ikke i de inn
til nå oi1fen tliggj orte svenske 
hvitbØker. Dette skyldes sik-

sjonen, hvis den mente seg å 
være i krig med Tyskland. Det 
ville jo ha vært en hårreisen
de forbrytelse. Man kunne 
risikert at de norske tropper 
v:;trblitt tyskekrigsfanger. 
Sverige har ganske sikkert 
utvilsomt sikret seg mlJt en
hver kritikk fra norsk hold 

kert hensynsfullhet mot Nor- ved å innhente skriftlig sam
geo Myten om exil-regjerin- tykke fra Nygaardlsvold-re
gens krig f~a London må ikke gjeringen i London. 
skades. Aktstykkene om disse for-

De fleste husker vel frem- handlinger er ennå ikke of
deles, at general Erichsens di- fentliggjort. Hvlnrfor? Jo fordi 
visjon måtte gå over grensen 
til Sverige, for ikke å bli tatt 
til fange. Etter at Norge 
hadde kapitulert 10. juni 1940 

våre nåværende makthavere 
må ha henstillet til Sverige 
om å bli forskånet for dette. 
Hva med hele rettsoppgj øret, 

fikk de i Srverige internerte hvis den norske exil-regjer
norske tropper adgang til å ing skriftlig har erklært, at 
reise hjem til det tysk-okku- de norske tropper i Sverige 

innen partiet. Den 9. mai kom lUftegård for seg selv. Jeg fikk kk t vite at de var syke. Men nå Han ble meget forskre e og perte Norge. Hvis Norge frem- kunne sendes hjem, da Norge 
ca. 8 unge menn og arrester- hendte det at de kom på sa: «Men hvorfor i an verden deles hadde vært i krig, ville ikke lenger var i krig med 
te min mann. Blant dem et samme rom som meg i leiren. har dere ikke sendt bud på dette ikke ha funnet sted. ~skland? Det er selvsagt slik 
par av hans konfirmanter. Vi hadde spiseredskaper og meg fØr». «Det har vi forSØkt Sverige ville i så fall ha brutt det er, men dette må ikke of-
Et par dager etter kom der vår tilmålte matrasJ·lon sam- i hele dag», sa jeg, «men sa- . f rkt l l 
et meget ukJ·ærll·g brev fra, bl· _ t k ·kk alvorlig~ sme orp le ser loverfor fo - fentliggjøres. Norges innen-

men i et skap. På vårt rom niteten o oss l . e ~. l skopen. Vi måtte Øyeblik.kelig p o f m·nutter var sykebi keretten og sin nØytralitet. og utenrikspolitikk må .fort-
forlate prr:>stegården. Jeg og var der 6 kvinner. Jeg spurte a em 1 klØ t h t·~ Det er k,lart at den svenske satt baser~s .på gamle..!ØO"l'l" e,. legen, som hadde tilsyn med len der og ;j. r e enne I· o~~ 
mine tre unge dØtre begynte l . sykehuset. Hva det siden ble Telemarking. 
så å pakke sammen våre eien- eiren, om det var rett at sy- til med henne fikk vi ikke vi-

}. B.: 
ke og friske var sammen. I deler. Vi tenkte å reise til te men hun klam ikke tilbaJ,t.e 

mitt hjem, men da jeg kom kretsfengslet var vi nemlig 
på lensmannskontoret for å strengt atskilt. Han svarte 
be om reisetillatelse ble jeg bare: «Jeg tror ikke de er 
arrestert. Sammen medl 5 smittefarlige». 
unge menn med gevæ,rer ble Maten var helt ubeskrivelig. 
jeg kjØrt til fengslet. Jeg bad Det var sild som ble tatt rett 
om å få tale' med prosten av tønnen, klippfisk sort av 
fØrst, da jeg ikke skjØnte midd og råtten kålrabi og 

Se der har vi det 

på prent! 

Nationen har hatt et inter
vju med den fratrædende for-
mann Haugen i Studentsam
fundet ved Norges Landbr.
høgskole. 

Blant annet spørres det om 

poteter. På klippfiskvannet 
kokte de spinatsuppe, men 
den var full av fiskeben og 
meget uappetittelig. I de 45 
dager jeg satt i leiren, gikk 
jeg ned 12 kilo. 

En dag ble jeg hentet aven 
vakt som sa jeg skulle være 
med å gjøre rent i en preste
gård. Her lå jeg på kne og 
skurte med en vakt bak meg. 
Han stakk meg i ryggen med 

han har hatt noen skuffelser? geværet hvergang jeg rettet 
Svar. «Vi forsøkte å få til ryggen litt opp. Om og om 

et diskusjonsmøte om tryk
kefriheten i høst, og i den an
ledning kontaktet vi ca. tyve 
personer med spørsmål om de 
kunne innlede en diskusjon. 
Alle var interessert, men in-

igjen måtte jeg skure gulvet 
fØr han slapp meg opp. Hvis 
vi var nØdt til å gå p'å WC 
stilte vaktene seg i dØren og 
flirte av osssamtdiig som de 
kom med de slibrigste og ver
ste gloser. 

gen hadde høve til å kom- På vårt rlom var der en frue 
me -»! ! som skulle ha barn. I sin for_ 

Så vet vi det, at presse og tvileise tenkte hun bare på å 
forfaUere er pålagt visse re- bli kvitt det, og hoppet om 
striksjoner i det «frie Norge». morgenen ut fra øverste kØye. 
Det er vel også etter disse Det gikk selvfØlgelig galt, og 
prinsipper, at våre folk er sa1l h~m fi~o ~n voldsom blØd-

f .o • ·1 mng. VI la l soveposer av p'a-
uten or nar det gjelder arlu .. - . o • h dd l·t Il 

• '. > pIr, sa VI a eIe e er in-
ler l pressen, bl. a. NatIOnen.' genting å hjelpe oss med I 

Alf· i deneene enden av gangen ~ar 
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tiljeiren. 
En dag suste en gevær

kule forbi mitt hode - 20 Kamp mot k'ommunismen 
cm fra - og tvers gj ennom 
vinduet. Da ble leirsj efen for
skrekket, han er nå lektor i 
Oslo, og forbØd slik let,tsin
dig <omgimg med skytevåpen. 
ikke desto mindre SkjØt vak
tene etter leggene på oss i luf
tptimen hvis vi stopp('t opii et 
Øyenlikk 1 rundgangen. Vi så 
gutter som ble stillet opp mot 
veggen i flere timer til de be

'ben kamp Vesten 1 dag fØ-I «frie land» for på denne må
rer mot den internasjonale te å hindre at disse land blir 
kommunisme vil aldri føre til kommunistiske. Men miss
seir. Med !kapital sØker Ame- nøye, fattigdom og kaos er 
rika å fj erne misnØyen i de ikke det eneste grunnlag for 

svimt(', 

på Debu at var sØnn var sendt 
til Ullevål, vi måtte besøke 
ham straks. Etter 5 dager dØ
de han av tuberkulose mil
Haris. 

Det har alltid undret meg 
at ikke noen av kirkens menn 
tenkte på sine embetsbrØdre 
i den hårde tiden vi gjen
nomlevet. Vi hadde vært pre
stefolk i 37 år og gitt kirken 
våre krefter. 

k:ommuuismen. Det er bare 
noen av kommunismens mid
ler 1 de land hvor det måtte 
passe. Kommunismen er en 
ideologi som love. folkene 
nettopp det mot~atte av fat
tigdom. En besnærendp ideo
l"gi. Den fenger lett hos mas
sene og begeistrer den blaØY

ete. Man forstår ikke at bor

det fanger. 

Dette el' b'tre et lite utdrag 
av hva jeg har opplevet i lei
ren. Etter 45 dager slapp jeg 
ut. Da jeg sto på jernbanesta
sjonen for å ta toget kom en 
ma nn b0rt og spyttet på meg 
og øste over meg en masse 
forbannelser. Sen~re kjempet 
jeg min livskamp; 4 år som 
fd.brikkpike. Jeg klarte å hol
de det flytende, men så sto 
jeg også ved pumpene så å si 

En -en prest så til oss en- Kommunismens allierte er 
gang. Det ble med det. Men faktisk '.Idet parlamentariske 
vi klarte oss ved å arbeide 
med våre hender og behØvet system, parlistyret og ukyn-

natt og dag. 
Det verste som hendte oss 

ikke økonomisk hjelp av digheten i styre og stell. Så 

var da va.r kj ære og eneste noen. 
sØnn døde i 47. Han satt på Vi har nå fått oss et deilig 
Debu hvor han ble underer- lite hjem igjen med en del av 
nært. Han var negativ, log ble de kjære ting som ble reddet 
smittet av tuberkulose. Da fra katastrofen. Meget ble 
han nesten ikke orket å ar- stjålet fra oss og ødelagt og 
beide sa vaktene at han si- mitt piano, som jeg var så 
mule;te, S.å gikk det noen l glad i, måtte jeg selge :or å 
uker med sykdom uten at vi l betale bot~n som ,var pa kr .. 
fikk vite noen ting. Vi kunne 2000. Jeg flkk altsa 4~ d!:tgers 
jo bare besøke ham en gang feng~el samt 2000 kr. 1 bot for 
i månedr:>n. Så kom det PIut-\ paslsIvt medlemskap i NS. 
selig telegram fra Gleditsch Prestekone. 

lenge de europeiske nåværen

de randstater og Amerika tvi

holder på at det parlamenta

riske system er den eneste 

form for et virkelig djemokra

ti har Sovj et ingen grunn til 

å beklage seg. 

Gjennom det parlamentari

ske system nyttes de ameri
(Forts. s. 7 J. 
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;'t_. ---...-_. FOLK OG LAND_~_ Ma.]· .. ·or 
,. UAVHENGIG UKEAVIS ~ .. Hans Aasnæs om 

Vekk 

R.edaktører: 

ODD MELSOM, ansvarlig 

ALEXANDER. LANGE 

med frasene! 

general Ruges oppfordring og befalets dilemma 
I sin tid skrev major Hans skap kom utvilsomt til å spil- tiv militær innsats for Norge. 

A a s n æ s en meget alvorlig le en stor rolle for de befal- Hans ord - som ikke sees 
forestilling til ct.e norske mi- ingsmenn og de avdelinger motsagt - viser at det var 
l ·t d' h t . l d som på det tidspunkt var i full grunn til å fastholde den 
l ære myn 19 e er, l an e - Nora,-Norge ,og kunne ha reist 

ning den mistenkeliggjØrelse med til England (Men ville i «rettsoppgjøret» fra dom-
som ble startet mot de man
ge norske befalingsmenn, 

Kunne det ikke snart være på tide at vi kastet frasene over- som tyskerne hektet, bl. a. 

regjeringen ha dem med? Re_ mersetet tildels nedklubbede 
daksjonell bemerkning) og 
for de offiserer som senere 
gikk hj emme og spurte seg 
selv hva det nå var riktig å 

påstand at Norges krig var 
slutt i ,og med kapitulasjonen 
,og æresord den 10. juni 1940. bord her i landet 'og vendte tilbake til realitetenes nøkterne fordi flere hadde brutt sitt 

Derfor fikk vi også hØre den verden? æresord etter kap'itulasjonen gjøre». 
I et tiår har nå Europas uoppslukte land i amerikansk regi i 1940. Tyskerne fryktet bl. a. «Den omstendighet at ge- innviede general Ruges dob-

fØrt et slags korstog mot den kommunistiske fare. Med fly- at dette brudd på militære neralen tilrådet ,offiserene å belte prov-i Skanøkesaken. 

vende faner og klingende propagandamelodier har de tatt æresforpliktelser skulle gripe avlegge æresord på ikke å Hvis Norges krig fortsatte 
om seg. lØfte våpen på nytt mot d,en etter 10. 6. 1940, da har For-

plass i den antikommunistiske rrpnt, som ingen har gjort tyske krigsmakt, - skulle så 
Blant annet skriver major svarssjefen ifØlge o.r.sakfØrer 

mere for å etablere enn nettopp den mann hvis navn de til- Aasnæs og hans ord kaster et visst ikke tilskynde noen til Sverre Ha,rtmanns do.kumen-
senere å forsØke seg». 

later seg å bruke som skjeldisord, Vidkun Quisling. Det var de tragikomisk skjær over på- Dette er en anerkjent og in_ tasjoner i Dagbladet - bi-

folk her i landet som nå lØper i spissen for det antikommu- standen om dæn fortsatte teressert norsk offisers ord. stått tyskerne med militære 

nistiske },~rstog med Nasjonal Samlings gamle faner vaiende krig» etter 10. 6. 1940: Hans Aasnæs har hele sitt liv disposisjoner, i en god hen-

i vin.den, som ikke skammet seg for å smelle fengselsdØrene - - «Det forbauset sikkert sØkt å ct:yktiggjØre seg for ak- sikt? 
mange at sjefen f'or Forsva-

igjen nettopp bak de menn som konsekvent og utrettelig har 

fØrt denne kamp opp gjennom årene. Tiltross for at en nå 

vel ikke kan unngå å se at Quislings forutsfgelser og advars

ler var av rent visjonær karakter, så faller diet ingen. inn å 

innrømme at det var ikke tomme skremsler Nasjonal Samling 

kom med før og undier den siste verdenskrig. 

Vi bebreider naturligvis ingen at de fØrer vår kamp mot 

kommunismen videre, det er jo ikke noe galt i omsider å kom

me til nasjonal sans og samling, selt om vi nnik kunne tenke 

oss bedre metoder enn ~n farlige, nesegruse underkastelse 

under den anglo-amerikanske allianse mot Sovjet. Vi kunne 

fpr eksempel tenke oss et nordisk forbund til vern om den 

nordiske rase istedenfor en. delvis aggressiv og offensiv sam

menslutning ledet av lettvinte amerikanske partipolitikere'l 

Men bortsett fra denne uenighet om midlene, så er vi na

turligvis !fortsatt enig i målet: forsvar mot den kommunis

tiske fare og mot østens ~~neskehorder, som allerede har 
• ,t '" 

slukt halve Europa og som st:tdig presser på vestpver. 

Det er på bakgrunn av denne enighet vi vil be dem som nå 

end(elig i den trettende time har tatt vår gamle kamp opp, om 

også å kaste propagandafrasene fra en åndelig mørketidl 

overbord og in.nrømme kjennsgjerningene, som jo kort og godt 

er, at aldri har noen hjulpet kommunismen så avgjort og 

skjebnesvangert som de forblin.dede politikere - vi kvier oss 

faktisk for å kalle dem for statsmenn - som fØrte sin ufor

sonlige kamp mot Tyskland til the bitter end, på bekostning 

av Europas fred, frihet og sikkerhet. 

De her hjemme som er medansvarlige i dette, har såvisst 

ikke nJte de skulle ha sagt oss, hverken om svik mot fedre

landet, friheten, eller noesomhelst annet. Det er oss utvik

lingen. har gitt rett, så sørgelig diet i og for seg er. Det er v år 

linje som varetok fedlrelandets sanne interesser. De,t var oss 

som kjempet kampen for EUropa mht kommunismen dengang 

kommunistbekjempern.e av i dag hang i frakkeskjøtene på 

Stalin. Det var v å re gutter, frontkjemperne, som tok den 

fØrste tørn i kampen mot den uhyggelige makt alle krigsbe

strepelser og all propaganda i dag er rettet mot, og som ofret 
liv og blod og helse på østens blodige slagmarker. La så fra
sene fare - det er på fruktene treet skal kjennes. 

Var det så ikke på tide at disse gutter som bar byrdene fikk 
sin oppreisning? Var det. ikke på tide at dagens kommunist
bekjempere takket gårsdagens for innsatsen? Var d(et ikke på 
tide at det an.tikommunistiske samfunn av i dag fØlte sitt an
svar overfor de frontkjempere som mistet helse og førlighet 
i kampen mot kommunismen? 

Eller skal man aldri finne en gnist av anstendighet hos de 
toneangivende i dett~ Dagbladredne land? Skal vi fortsatt 

. vandre i baglerbispens mørke skygger? 

rets Overkommando, general 
Ruge, ikke etterkom den opp
fordring han fikk - og fulgte 
Konge og regj ering for å 
fortsette kampen fra et sted 
utenfor landets grenser. Ge
neralens beslutning om å bli 
tilbake og gå i krigsfangen-

1958 
Sd har vi v'akat in igen 
«Ett gott nytt dr», 
som fOlio, skall •. vi ha pli kann, 
i gamla spdr. 

Det blir val stormakts-
konterens 

pd hØinivå 

dar ense att ejoverens 

man bliver då. 

Och Freden tår nog trångt och 
trist 

mest .overallt 
och kalla kriget blir fOrvisst 

allt mera kallt. 

Och Spu.tnik l och Spu.tnik Il 
nog f.Oljs av tIer 
och Vanguard startar då 

och då 
och trillar ned. 

Blott vetenskapen framåt går 
med stormsteg nu, 
så kanske jorden detta lir 
sprangs mitt itu. 

LASSE LANS 
i «FI'lia Ord». 

Nydelige 

ungdomslærere ! 

Som fotnote til avsnittet om 
gangen i straffesaker, side 57 
i «SamfunnskUlUliSkap 'for 
gymnaset» av priQf. dr. jur. 
Johs. Andenæs,. forskningssjef 
Odd Aukrust og lektor Ingard 
Hruuge, står det bl. a. følgen
de: «Hvorfor bør også en mor
der eller en landssviker flå for-

Vel, nå vet vi hvor' vi hØrer 

VERDEN RUNDT: 

SYDAFRIKANSK 
Statsministrene Malan og 

Strijdoms plan om oppdeling 
av Sydafrika Unionen i syarte 
og hvite områder, holder' på å 
bli saU ut i livet. I denne for
bindelse uttaler formannen i 
den kommisjon som er opp
nevnt for å skape orden i ka
oset, professor Tomlin, at der 
ikke et noen middelvei mel
lom de to poler: mell,om full
stendig raseblanding og full 
adskillelse mellom negre og 
hvite. Professoren advarer 
mot det første alternativ som 
vil bety at Sydafrikas hvite 
vil forsvinne i et hav av svarte 
afrikanere. 

Den nåværende befolkning 
i Unionen fordeler seg slik: 12 
millioner bantu-negre, 1,2 mil
lioner iblandingsfolk, 410 000 
indere og 2,8 millioner hvite. 

Det er meningen at de svar
te områder skal ha selvstyre, 
men ledelsen av Unionen som 
helhet skal ligge hos de hvite. 
Der vil trenges 300 mill. dol
lar i de neste 10 år for å sette 
planen ut i livet, utvikle land
bruk, industri og handeL slik 
at det blir levelige kår i om
rådene som er avsatt for neg
rene. Der skal bygges skoler, 
universiteter og andre opplær
ingsanstalter, anlegges byer, 
store og mindre, samt lands
byer. En helt ny generasjon av 
Bantu-negre skal vokse opp 
med muligheter for å innpas
ses i et samfunn som mest mu
lig tilsvarer andre siviliserte 
samfunn. Målet er å gjøre for
holdene så gode at negrene 
ikke skal fristes til å søke ar
beide i de hvite områder. 

* 

«APARTHEIT» 
hvorfor avisene, ,og ikke minst 
de norske, raser mot «Apar
heits »-politikken. Den inne
bærer storslåtte reformer som 
etterhvert kan bringe en løs
ning som i det lange løp kan 
være tilfredsstillende både for 
svarte og hvite. 

Dette er i sannhet hjelp til 
«underutviklede» folk og om
råder. Og adskillig mer effek
tiv enn den sagnomsuste nor
ske Indiahjelpen. 

* 
Man har også lett for å 

glemme at det er de hvite som 
er Sydafrika-Unionens «ur
innvånere». De har ikke tatt 
landet fra andre folkeslag, slik 
som de store europeiske kolo
nimakter har praktisert i et 
par århundrer, eller som jø
dene har gjort i Palestina, der 
de har fordrevet den arabiske 
befolkning. 

Man har også lett for å 
glemme at negrene i Afrika er 
primitive folk uten oppdrift. 
Hva verdenskulturen i sin al
minnelighet angår, har de bi
dradd lite eller ingenting, sam
menlignet med andre fargete 
folkeslag som f.eks. araberne, 
kineserne, inderne og japan
erne osv. 

* 
I motsetning til kolonimak

tene, som i et par århundrer 
har holdt de farvede nede i 
uvitenhet og fattigdom for å 
profite~e av deres «underut
vikling», ser vi altså at Syd
afrika Unionen legger fram en 
gigantisk plan for å hjelpe de 
«tilbakeliggende» bantunegre 
til leveligere kår og utvikle sin 
egen kultur og sivilisasjon. 

X. ø. svarer?~ I Det er vanskelig å innse 
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Bedriver påtalemyndig- Kohts bedrede hukommelse 
For å hjelpe sin klient -I ckesaken, administrert av 

den aven intens og uredelig dommer Reidar Dick Henrik
agitasjon forhåndsdømte pro- sen (rettsbok for Oslo forhørsheten mørkets gjerninger? 
fessor R. S. Skancke - ville 

Toralv Fanebust gir glimt fra et 
re fØrstelagmann Reidar Aas
gaard: 

forsvareren dr. jur. Jørgen 
0vergaard bringe til reltens 
kunnskap at den norske for
svarsmakt - etter den konge
lige norske regjerings befaling 
hadde kapitulert den 10. juni 
1940. Og at tre av regjeringens 
medlemmer hadde lest kapi
tulasjonsavtalen. 

rett for 27. og 28. november 
1947) erklærer tidligere uten
riksminister Koht blant ar:ne,: 

« Vitnet hm aldri huske rI 
ha sett kapitlllasjoTlsautrl[en 
au 10.6. 1940.» 

nynorsk krim inalspi II diverse «Jeg vil forsøke å få sa
ken avgjort hurtigst mulig, 
og når dommen er blitt en
delig, vil den straks bli 
sendt til fullbyrdelse. Man 
bør imidlertid ha sin opp
merksomhet henven.dt på 
de stenografiske referater 
som Fanebust lot opr>h i 
injuriesaken - hvis dl~ blir 
utgitt i trykken». 

! 

vendinger 

I lJladet Sandnes og Jæ

rens AvVs for :M. januar 

finner vi følgende overmå
te interessante avsløringer 
av Toralv Fanebust i for
bindelse med hans forsøk på 

å offentliggjøre det steno-

grafiske referat ,av lag-

mannsrettssaken mot ham. 
Hvis vi ikke selv hadde hatt 
så smertelige erfaringer for 
hva våre justismyndigheter 
og det hemmelige overvåk-' 

ingspoliti tillater seg i det 

de kaller en fri og demo
kratisk rettsstat. så kunne 

en nesten tro at beretnin

gen var hentet fra et av 

landene bak jernteppet. 

fordi den var rettsstridig. -
Kriminalsjefen unnskyldte 
seg med at oppdraget var inn
løpet skriftlig fra kriminal
sjef Kaltenborn i Oslo. Men 
se dette var nok en nØdlØgn, 
og som j eg fØr har hevdet bØr Senere på sommeren lyktes 
det ikke gjøres til en tjene- det meg å få et trykkeri i 
steplil{t å lyve. Oslo til å påta seg fremstil-

Det er blitt offisielt påvist 
at Nygaardsvold, Ljungberg 
og Koht har påtegnet at de i 
London har sett kapitulasjons
avtalen med tyskerne. Dette 
er grunnet den norske presses 
- med få unntagelser - op
portunistiske holdning ikke 
kjent av almenheten, men av 
de etterhånden innviede. Nor" 
ske historikere - de statsløn-

- Det lyktes meg senere å Hngen av stenogramboken. 
få sikkerhet for at oppdraget Men under mine opphOld i 
i k k e skrev seg fra herr Kal- Oslo i sakens anledning ble 
tenborn, men fra det hemme- jeg flittig praiet aven viss 
Hge politi ved inspektør Eidem i herr Bryhns hemme
Bryhn i Justisdepartementet. lige politi. (Jeg gjorde den- nede - har ennå ikke våget å 
, Det er videre lykkes meg 

å bringe på det rene at herr ne Elidems nærmere bekjent- bringe kapitulasjonsavtalens 

Etterat Utenriksdeparte-
mentet har godtgjort at -- og 
etter at det var blitt offentlig 

gjort - at han har seH den 
- burde Koht ha forklart at 
hukommelsen hadde sviktet 
sterkt og på e t avgjørende 
punkt i Skanckesaken. 

Imidlertid har hukommel-
sen nu bedret seg noe: 

l Kohts nylig utkomne bok 
erkjenner han på side 236: 

«Bl. a. samrådde general 
Ruge seg med; meg om for
mene for kapitulasjonen». 

Alle vet hva det ligger i be-
grepet kapitulasjon, og der
med er alt sagt om Kohts bed-Bryhn hadde mottatt oppdra- Skap våren og sommeren 194~ ordlyd -. Skjønt de også er 

get fra riksadvokat Andreas da han skygget meg på det innviet. rede hukommelse - etter at 
Skan- Skancke var skutt. -Under bevisopptak Aulie som igjen hadde mot- aller flittigste). Hver gang 

tatt Sålydende orakelavsnitt han -nå praiet meg, spurte 
I de siste fem årene har i brev av 16. juli 1947 fra da- han om når og h vor han 

hØyesterettsdommer Terje væ d t teI: k kunne kJ'øpe min stenogram- O TT AR H U US E : 
Wold vært formann i den ko- ren esa sa vo at, sene-______________ bok som han var så spent p~ 

MYKLESAKEN miteen som klarlegger spØrs- -
målet om «betryggende for- å lese. - Vi var jo nesten soLl 
mer for offentlig forvaltning» Et nytt syn på kamerater å regne etter at vj 

ved hje,lp aven sivil ombuc$- hadde drukket pjolter på Skansen sammen med to an- Jeg leste med megen vt'm- skrivelse aven kjønnsakt, har 
mann til å overvåik,e embets- Egypt · USA? l . dre s~uggere fra B .... 'hns le- . meIse Dagbladets referat av også skuespillere, billedhug-
mennene som ikke alltid er å n.,y~.J 
stole på. Kunne nå bare inn- gion og inspektØr Lyngdal rettsforhandlingene i Mykle- gere osv. samme rett til innen 
stillingen bli ferdig og opp- En av Newsweeks re dak- som lot sin planlagte seiltm saken. En mann med god ut- sin kunstart å gjøre det sam-
hØyet til lov innen «den lille' tører har vært i Egypt for å gå omsonst for å Øde sin whis- dannelse har valgt som leve- me. Det skulle se nydelig ut 
manns beskytter» stortings- få friske inntrykk av stats mi- ky på et selskap aven så sær_ vei å skrive lid~rlige bØker, om man slipp løs på samfun
mann Lars Ramndal blir for, nister Nasser, hans mål og po- egen sammensetning! Dette skjønt han må vite at det stri- net den slags kunstnere. Sa-
gammel til å bekle stillingen hendte siste uka i J'uni, mid"i det mot va o r straffelo og k t l' . d l litiske linjer. Han skriver at v mo- en er na ur IgVIS en at s ag-
- på det at det ikke skal under heiteste IinJ·uriesaken. raI Det er l'g h . I d t k f k Nasser fremdeles er en mann . sær l ans SIS e or e «unsten or unstens 
kunne medføre risiko å være Det var en strålende 801- b k S d d 
embetsmann under overvåk- med en kultivert fremtreden o «angen om en rø e ru- skyld» i virkeligheten er et ' 
ing aven slik ombudsmann. og en avgjort charme, med en (Forts. s. 7). bin» som har gjort at påtale- skalkeskjul for »kunsten for 
Denne risiko vil jeg illustrere magnetisk tiltrekning på mas- myndigheten måtte gripe inu. kunstnerens skyld». Disse inn-
med noen glimt fra et ny- sene, også på ikke-arabiske sovjet-vennlig type. Den slags bøker er egnet til bilske egoister vil utgjøre en 
norsk himinalspill i diverse muhamedanere. Han er finan- Det kommunistiske parti er å hisse opp ungdommens overklasse som skal ha fritt 
episode,r: sielt redelig, en sjelden egen- forbudt i Egypt. kjønnsdrift og til å krenke spillerom, altså uten å være 

- Sommeren 1947 gikk jeg skap i egyptisk politikk. En Grunnen til statsminister folks bluferdighet. Derfor er underkastet den rett o~ mo-
på rundspØrring til trykke- ~ 
riene i Stavanger tor å ,flå av Faruk's palasser er blitt Nasser's lite vennlige holdning det straffbart å skrive slikt. raI som alle andre mennesker 
trykt mitt stenogramreferat reservet Egypts presidenter, overfor U.S.A. er i første rek- Det er statens plikt å beskytte plikter å respektere. Det er jo 
fra de fem dagers lagmanns- men Nasser lever i samme hus ke Vestens forsøk på å under- oss mot den slags litteratur. en lett måte å tjene penger på 
rettssak påtalemyndigheten som han hadde som arme-ob- minere hans stilling i de andre Men i retten fikk denne per- å utgi lidderlige bøker, idet 
fØrte imot meg fordi jeg had- erst, og er typisk familiemann. araberstatene og å isolere son medh:old av sine kolleger særlig ungdommen, som ennå 
de injuriert den fratrådte E l' Forfatterforeningen under Han møter villig sine utcn- gypt. . . . . .. finner at det er noe gåtefullt 
riksadvokaten på en slik må-
t landske motstandere, ansikt til Fra Washington kommer slagordet: «Kunsten for kun- ved kJ'ønnslivet, med n V s,,{1J'er-
e at det ifØlge aktor, stats- J 

advokat Reidar Aasgaard ansikt, for å svare på deres forøvrig meldinger om at IC- stens skyld». Dette slagord er righet kaster seg over den 
ville være «kompromitterende spørsmål. gjeringen har planer om å selvfølgelig forkastelig. Med slags litterat.ur. Den norske 
for rettsoppgjøret og en skan- Nasser er en social refonna- bedre sitt forhold til Egypt og samme rett kan forbrytere si: forfatterforening, som for sin 
dale for Norge» dersom be- tor og har allerede gjort me- statsminister Nasser, og gjøre «forbrytelsen for forbrytelsens egen skyld står solidarisk med 
skyldningen ikke ble mortifi- get for il bedre boligforhol- ham til sin allierte. Det heter skyld». Det avgjørende spørs- Mykle, har ikke alene trukket 
sert. dene, innført minimumsløll- at Nasser ble alarmert ay Sov- mål er om kunsten er skadelig inn som vidner sine egne 

Og nå viste det seg at kri
minalpolitiet hadde sprunget 
foran meg i trykkeriene i sta
vanger med forespØrsel om 
noen der hadde tryk.knings
arbeidl fOrt" meg? På grunn av 
politiets interesse for saken 
torde derfor ingen påta seg 
trykkingen av min steno
grambok. 

Kriminalsjefen i Stavanger 
beklaget denne forhåndssen
suir qomijeg fant straffbar 

4 JlUIiK OG LAND 

ninger o. L for å bedre kårene jets taktikk i Syria, at Kremls for menneskene eller ei. Er medlemmer, men også like
i de fattige masser. Men kon- herskere hindret Syria i il ak- derfor et eller annet litterær! sinnede fra Sverige og Dan
flikten med Vestmaktene (og septere kong Ibn Sauds tilbud verk av denne beskaffenhet, mark, og alle var enige om al 

Israel) h,ar satt dette· rC·[0l'Jll- om å megle mellom Tyrkia 0,( hJ'elper det selvfølbO'eli"a ikke b l 1 d l d j' }' _ ' o\:enerf,o og us Ul 21:;. ;,11 

arbeide år tilbake. Syria, at Sovjets me10clcr om det fremstilles i kunstner- dansk forfatter sa at den i 

D 'l skremte Nasser og åpn(~t hans i.ske former, Og skal «kunsten I flrllfll1 p n "ar l . t l' 1 \C en mnen \:auske reporter ~ '-' ~ , ,ns eII-,. ,,,pør 
øyne for betydnin[!en av å ha for kunstens sl Id (1' ld B li Il l hevder at det er usannsynlig u .' (y » ",.le e . erggrav og a es,JY om de 
venner i Vest. N asser skal til ". bl' d t '1 . at Nasser kan miste makten i som grUllnSetnmg, 11' e l ~- er emge. En annen mann, som 
og med ville gå inn for å blo- ke alene forfatterne som kOI1l- var i 50-60 årsalderen - det 

overskuelig fremtid, og hpis 

det skulle skje ville det sikkert 
bli en ny statsminister av mer 

kere Sovjet-ekspansjonen i mer til å nyte godt av den, 
Midt østen, hvis han får stø1- men kunstnerne i det hele tatt. 
te av U.S.A., hevder News

LØRDAG 18. JANUAR 1958 week. 

var visst en rektor, altså r~n 

lærer, -;- påslo at den slags 
Har derfor en forfatter lov til I bøker slett ikke var så farlig 
i en bok å gi en nøyaktig be- for ungdommen, men at de 
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Forskjellir: 
språk 

Redselens korrekti ViVann og brød og 
hardt sengeleie 

Det er fremdeles mange i A V AND E RS MEL TEl G I en reaegjørelse i Arbei-
Vesten, som nærer det håp, at derbladet for noen tid siden 
et møte på høyeste plan en dag Da ordet demokrati etter nesker blir berØvet sin frihet. I geme fØrt hjem under æres- angående fengselsreglementet, 
skal kunne fjern" den russiske mange års forsmedelig tilvæ- Barabas er blitt tidens helte- bevisninger som neppe er kunne man lese at «Hårdt nat
mistillit overfor "esten og fø- reIse gjenvant sitt ry som den skikkelse og atomsprengnin_ blitt en konge eller keiser til teleie» var i den grad skjerp
re til en opptinin[' av den kal- eneste tenkelige form for et gene som «de tusen solers» del. ende at det betinget et fradrag 
de krigen. I forrige uke ut- samfunnsstyre, som var men- symbol danner helteglorien La dette i vår lange fred- i soningstiden på totredjedeler, 
førle den særlig sakkyndige i neskene verdig, tok det også om hans panne. lØshetsperiode, som jo f::-em- vann og brød med bare en 
russiske spørsmål, George med seg det pralende sjølskry- Det vek.ker tiIIive en liten deles varer, være oss til 'U})st tredjedel, står der. 
Frost Kennan, - 53 år gam- tet om sin fortreffelighet på setning - jeg tror å huske av og forhåpning, så vi ikke l Hardt natteleie betyr: at 

l . . t'd US' a bas alle felter. Det snakket om Georg Brandes i sin bok om bitterhet og nag Øder var fangene må lig!!e uten ma-me, l sIn l . .11.. nl - u 

sadør i Moskva, frisinnet de- retsstaten, Og hyllet friheten, Francois de Voltaire, der han egen framtid - lang eller drass eller andre myke under
mokrat, - et realt rothugger- men forvekslet den med loviØ.- taler om menne.skeheten: kort. lag; under hodet en hard rull. 
arbeide med hensyn til ideen se friheter. Den lovet frIhet «sine frelsere har den hengt, For det har hendt atskillig, Denne form for straffenedset
om et møte på høyeste plan, for frykt og verden har nep- og sine befriere har den ka- særlig i den senere tid, som telse brukes ikke mere, iall
skriver «Time», The Weekly pe noensinne levet i en slik stet i fengsel». Det var da in- gjØr at demos ikke lenger går fall har statsråden (justismi
Newsmagazine. Atlantic Editi- lwnstant frykt som siden de tet under at denne mann som helt i blinde og stoler så fullt nister Haugland) ikke hørt 
on, 2. desember 1957. - oeseirede har kapitulert. Den faktisk inntok og opplyste og fast på sin egen uangripe- om noen som velger den,» 

Og tidsskriftet fortsetter: utga seg som fredens forkjem- Europa måtte leve i land'flyk- lige fortreffelighet på alle står der. 
«Som besøkende professor ved pere og har gitt oss pax belll- tighet omtrent hele sitt liv, områder. * 
Oxford Universitet argumen- ca (krig i fred). De sa" at de at denne mann som var rett- Vi får se oss litt tilbake 
terer Kennan i en tale, som kjempet for d(e små nasjoners ferdighetens talsmann og de memorere enkelte uttalelser 
ble kringkastet av BBC, med, rett, og har brukt alle ten- undertryktes venn ble nektet vi har hØr og setit gjengitt. 
at møter med russerne på høy- kelige Våpen, terror og hyk- en grav i innviet jord, da han Jeg tenker da på påstanden 
este plan nødvendigvis er lersk agitaSjon for å beholde dØde. Men senerehen ble jo om at vitenskapen i et dikta

dømt på forhånd til å mislyk- sine rØvede kolonier. Frihets- restene av hans avsjelede le- - Furts. side 8 

kes. Grunnen: Sovjet-lederne kjempere kalles for opprØrere "IV\J\,~'V'VVVV\.-vVVV\lV\l\A/"'\I"""VV""\I"'\I\,""''''''''''' 

er ikke mottakelige for for- og annerledes tenkende men
nuft. (uthevet her). 

det er fåfengt å forsøke på å 
argumentere sovjetlederne 
rundt til Vestens synspunkt. 
«Der er ikke noe, som noen 
personlighet kan si til Krust
sjev ved noen leiiighet, hvor 
fremragende vedkommende 
enn måtte være, som plutselig 
ville kunne fjerne uklarheten 
hos ham. Hva, vi står overfor, 
er ikke bare misforståelse, ik-

Fra den tid, da de til ranet 
seg makten, for firti år siden, 
sa Kennan, har Ruslands 
kommunistbaser nyttet vel 
overlagt løgn som politisk vå
pen. Fire årtier med kynisk 
intellektuell opportunisme har 
ført til en særsynt fordervelse 
av kommunistenes sinn, og 
bevirket at de er ute av stand 
til å skjelne skarpt mellom 
kjensgjerning og innbilning i 
sitt forhold til en hvilken som 

ke bare ærlig tvil, men en ver
re, en egenskap. en fremkalt 

helst fremmed konkurrerende tilstand. 

makt. - Vanemessig misbruk «Mange ville gjerne se bort 
av sannheten har i kommuni- fra de politiske spørsmål ved 
stenes sinn gjort uklar for
skjellen mellom hva, som 
helst de virkelig tror, og hva 
de anser det for formålstjen
lig å si. 

Når en har med slike for
dervede sinnstilstander å gjØ
re, hevder Kennan, må Vesten 
godta den kjensgjerning, at 

overenskomster om alminne
lig nedrustning. Jeg kan ikke 
være enig i, at denne veien 
skulle være særlig lovende. 
Rustningen kan i seg selv væ
re, og utgjør, en kilde til spen
ning. Det skyldes politiske me-

Herrens 
Også andre land har hatt 

sine Berggrav'er og Fjellbu'er, 

bl.a. Tsjekkoslovakiet. 

Det gjelder bl.a. den katol
ske biskop Beran. Han tilhørte 
også «motstandsbevegelsen» 
under den tyske okkupasjon, 
trass i at tyskerne hadde gitt 
Slovakia den lenge tilstrepte 
frihet fra det tsjekkiske åk og 
gått med på opprettelsen av 
en selvstendig slovakiske nas
jonalstat. Biskop Beran nek
tet konsekvent å samarbeide 
med det nye Slovakias stats
sjef, dr. Ti s o, som også var 
katolikk. Og selvsagt nektet 
biskop Beran å samarbeide 
med den tyske okkupasjons-

makten. 

Så kom det kommunistiske 
kuppet i Tsjekkoslovakia i 
1948, med etablering av et 

tjenere 
sto biskop Beran i kirkedøren 
og tok imot den kommunist
iske diktator Gottwald, hjem
kommet fra et mangeårig opp
hold i Moskva som sekretær 
i den kommunistiske Interna
sjonale, - og rede til samar

beide. 

Senere ble biskop Beran ar-
restert og torturert, og hans 
videre skjebne er visstnok u
kjent. Han slapp således ikke 
så heldig fra sin samarbeids
villighet med de gudløse, som' 
f.eks. biskop Fjellbu, som 
sommeren 1945, fra prekesto
len i Nidaros domkirke (og 
gjennom radioen) uttalte håp
et om at Sovjets røde bannere, 
som da allerede vaiet over 
Berlin, vVien, Varsjava, Buda
pest og en rekke andre euro
peiske hovedsteder, snart også 
måtte komme til å vaie over 

På Bredtveit Kvinnefengsel 
i 1945 og utover, var det nok 
ingen som valgte hardt senge
lei. Og det kunne være inte
re~ant å vite hvem som var 
ansvarlig for denne form for 
ekstra-avstraffelse som samt
lige fanger led under. Om det 
ble gjennomført ved et «pri
vat initiativ,» når direktøren, 
frk. Aaslaug Aasland og in~ 
spektøren Gudrun Feyling, 
fjernet de gode madrasser og 
spiralbunnen som var i sen
genø. under krigen og satte inn 
harde trebrisker, med hØye 

skarpe kanter, ca. en halv me
ter brede, og tynne papirma
drasser (nesten uten innhold), 
og ingen hodepute. 

Det var ikke senger, men 
torturredskaper som gjorde 
nettene til et mareritt for hun-
drevis av kvinnelige fanger. 

Til ,'min forbauselse finner 
jeg altså ovenstående meddel
else i Arbeiderbladet om at 
denslags form for skjerpet 
straff ikke er gått av bruk, 
men også i sin tid forutsatte 
en nedsettelse på totredjepar-
ter av straffen. 

Bredtveitfange. 

kanskje var farlige for fanta
sifulle menn i 50-60 årsalde
ren. Siktet han til seg selv? 
Så måtte han være sent ut
tørket. Jeg trodde at når folk 
var kommet i den alderen, 
hadde de ikke stort igjen av 
fantasien. 

ningsforskjeller lOg rivaliser
inger. Å prøve på å avskaffe 
rustningene, før en har fjernet 
de varige interessekonflikter, 
er å sette kjerren foran hes
ten.» 

ateistisk-kommunistisk dikta- resten av Europas hovedste- VI BER OM UNNSKYLD-
tur, inspirert fra Moskva. ])a der. NING - -

Det forekommer meg at det 
er noe usunt over mange av 
de såkalte forfattere, som av 
mangel på talent forfaller til 
å koke suppe på kjønnsdrif, 
ten. Var jeg diktator her i lan

« Veien til 'en tryggere og 
mer håpefull~ tingenes tilstand 
i verden, sa Kennan, «kan en 
ikke gå med kjempeskritt. - .• ' 
Veien til å minske spenningen l'·' 
mellom Russland og Vesten 
er å løse opp konflikten i sær
skilte spørsmål og å ta opp 
hvert enkelt til behandling for 
seg. Til dette er det ikke hek
tiske møter av eldre stats-

det, ville jeg anbringe dem i menn, som vi trenger; det er 
tvangsarbeidsanstalt til meget en tålmodig, rolig, ordne l 
strengt legemlig arbeide i frisk bruk av de regulære kanaler 
luft og med simpel, men kraf- for privat meningsutveksling 
tig kost. Innen 2-3 år ville . mellom regjeringene.» 
man ikke kjenne dem igjen. K. darosdomens hØyalter. 

Vi er blitt gjort oppmerk
som på en beklagelig' trykk
feil i siste nummer av vårt 
blad. Vår gode venn kriminal
sjefen er av trykkfeilsdjevelen 
omdøpt til kriminellsjefen. Vi 

I ber om unnskyldning. 

SKRIV KORT 

Det har så lett for å bli altfor 
~an~ når noen av våre mange 
venner og medarbeidere har noe 
på hjertet. Det faktiske forhoJd er 
jo at verdien av et i=leg,g nesten 
er omvendt proporsjonalt med 
lengden. 

det sovjet-russiske flagg ved Ni- A1tså: Skriv kort! 
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s.pi. Il HVA SKJEDDE pA E"'VERUMl,.:~l 
. ,. (Forts. Ira s. 1). .. 

,. 0'0' t~~ 

tør være det gl"OIVeste tilfelle. Hambro har ellers alltid Vj;ert n 
Londonregjeri ngehs·· farlige 

(Forts. Ira s. 1). 

de ikke kunne bli satt inn 
på den tyske østf:ront, kan 
den norske assistanse, og 
kanskj e også tilskynneise, til 
denne russiSike aksj10n mot 
norsk j ord bare karakteriseres 
som et politisk sjakktrekk 
uten hensyn til Finnmarks 
befolkning; 

Det skal villig innrØmmes 
at mennene som var ansvar
lig for disse ting har .'vært 
flinke· til å rØklegge de fak
tiske forhold. Men den som 
vil bry seg med å tenke al
dri så lite selv, kan neppe 
unngå å forstå at avbrennin
gen av Finnmark ikke var 
noe onnsinnet NS-tiltak, men 
en tysk militær foranstalt
ning som London-regjerin
gen måtte væTe fullt .klar over 
på forhånd, da den meldte 
seg som deltager i det rus
siske F'innmarksfelttog. Ja 
så klart var dette forhold at 
selveste Niirnberg'\-domstolen 
ikke Våget å dØmme enn SS
general for det - og da var 
det neppe rom for tvil! At 
NS-folk under disse forhold 
hj ålp til med å evakuere be
folkningen slik at den kunne 
slippe best mulig fra fØlgene 
av Londons russiSke ·krigs
eventyr er det vel neppe rik
tig å bebreide dem. 

Presset på Sverige. . 
Men tilbake til den svenske 

. hvitbok. Londonregjeringen 
brukte hendelsene 1 Finn-
mark som. utpressningsmid
del overfor svenskene, idet 
det etter den første henven-
delses. dØmme skulle være 
fare for at tyskerne «trakk 

ken på spissen og henviste 
til at slik situasjonen var 
kunne Uforsiktige svenske 
handlinger fØre til nettopp 
det en sa seg å' frykte, des
pera te tyske handlinger i 
sluttfasen. Den svenske re
gjering viste altså her en be
tydelig klarere forståelse av 
situasjonen, for ilkke å snak
ke om en betydelig stør;re 
ansvarsfØlelse. 

kant. Han vaklet sterkt mel- 8. Denne krigserklæTing er fremragende til å påse, at ,. 
lom disse alternativer, og det fra hold, som ikke hØrer Stortinget ikke ble tråkket på 
var naturligvis av betydning hjemme i Nasjonal Samlings tærne, av f. eks. egenrådige ~ 
for avgJ'Ørelsen hva Quisling statsråder. Man må i mangel rekker, betegnet som histo-
og Nasjonal Samling bestemte riens mest ansvarsløse krigs- av andre opplysninger gå ut 
seg til. Quisling disponerte erklæring, hva den utvilsomt fra, at det er riktig at herr 
som bekjent på det tidspunkt også er. H. ikke lenger befant seg på 

både militære og administra- Men der må vel også ha 
tive maktmidler som ikke vært andre forhold, interes
ville være uten betydning. ser eller kanskje tidligere av-

taler, som har medvirket til 
Vidkun Quisling tok natur- dette resultat? 

ligvis et klart standpunkt 
Det kan neppe interessere mot alle slike planer om kamp Den overmåte dyktige 'og 

det norske :Ilolk i dag om den og elendighet på norsk j ord. påpasselige engelske sende
selvbestaltede hjemmefront- Terboven fikk gjennom sin 
ledelSe ga svenskene de eller kontroll over pressen i fØrste 
de opplysninger om situasjo- omgang hindret Quisling i å 
nen i Norge, og om den var offentliggjØre denne sin be-
enig med Londonregj eringen slutning om frivillig og frede
elIer ikke. Det som burde in- lig overgivelse av den regjer
teressere LØrst og frerDs '" er ingsmakt han hadde utøvet 
den rystende mangel p~ an~ under okkupasjonen. En med-
svarsfØlelse som ble :lst ldelelse herom fra Quisling og 

~:~~: S~~efra d:~:e~~~j~~ I re~j eringen ble s~ppet, men 
av hvor farlig det er for men- Frltt Folk brakte l forståelse 
nesker å leve så lenge i eksil med QUisling en leder som 
at de nesten glemmer å ten- klarla situaSjonen, ikke bare 
ke norsk. Vi får håpe at de for NS-folk, men også for det 

mann Sir Cecil Dormer had
de på Elverum presentert et 
telegram fra sin regj ering, 
hvori den~e lover Øyeblikke
lig og tilstrekkelig hjelp. Sik
kerlig ikke for nordmennenes 
blå øynes skyld. 

Et slikt lØfte kan vel ha sin 
betydning, men utenriksmini
steren hadde klart for øyet 
verdien av engelske utenriks
politiske garantier og lØfter i 
Polens skjebne noen uker for
ut og han hadde enn yder-

impliserte grøsser i dag når store nervøse publikum. B'om ligere noen dager i forveien 
de tenker på hva dis.se uover- et bevis på det, er det til- overfor istortinget tilkjenne-
veiede handlinger kunne ha strelkkelig å minne om at om- gitt sin oppfatning at det var 
fØrt til av ulykker og redsler handlede nummer av Fritt Englands hensikt å trekke 
for det norske folk. Rent Folk ble revet bort i alle lØs- Nor~e inn i krigen. 

Elverum, da begivenheten tok 
den skj ebnesvangre vending 
Noe større klarhet på dette 
punkt vil være av betydning 
-- i flere henseender. 

11. Umiddelbart !forut for 
hendingen på Elverum var 
der hendt noe i Oslo og langs 
kysten, som sett i sammen
heng bidrar til å kaste lys 
over det hele. 

Det er nylig påvisst av 
overlege Scharffenberg og 
herr Leif S'undt, uavhengig av 
hinannen, a t d~m engelslke 
marine~ttaches anmodning til 
den norske admiralstab om å 
fj erne, evenJtuelt ikke legge 
ut minesperringer, hadde til 
hensiKt å gi tyskerne fri pas
sasje for å få flest mulig av 
deres styrk.er hit og vekk fra 
den yderlig svake vestfront. 
(Jfr. Lord Alanbrookes bok). 
Selv hadde de ikke til hen
sikt å komme til hjelp, som 
man på norsk hold nok har 
trodd ettersom anmodningen 
ble tatt tilfØlge. 

bortsett fra at svens'kene på salgsutsalg og at et enkelt Den som har lest Lord AI- Her får man også svaret på 
sin side sikkerlig. takker sin eksemplar ble betalt på svar- lanboooks bok «The Turn of det evige spØrsmål: «Hvorfor 
Gud for .at de lltke lot seg tebØrsen med store belØp.. the Tide~!dg hans ;skildring av skjØt ikke «MåketØY?~ Det of;' 

d t fistelle,svar, aa det endelfg presse til et krigseventyr som 
i fØrste omgang iallfall s~k
kert ville ført til en katastro-
fe ogSå for Slverige. Den ty
Ske arme i Norge hadde, som 
alle vet en betydelig slagkraft 
og tellet ca. 100 000 mann me
re enn den svenske e,tterret
ning.stj eneste var klar ov~r -
en ikke Ubetydelig feilregning 
1 et militært oppgjør. 

Terbovenvålget på dette Englands svake stilling på e kom, var at man ville ikke 
tidspunkt' formodentlig ikke. tidspunkt, vil vanskelig kun- rØpe batteriet og d.ermed 
å gripe inn mot bladet - not}· he fastholde troen på at lØf- trekke ild på seg!! 
som forøvrig' jo heller ikke tet var.fremsatt i god tro. <Selvfølgelig rent sludder! 
kunne hindre meddelelsen i å «Hjelpen» ble da også deret.,; Marinen drev ikke med å tel~ 
nå ut til folk. ter.·'ld le ~å knappene ,for egen reg-

Vi er av den mening at 
Quislings kiare standpunkt 
her mere enn noe annet Hkk 
Terboven til å resignere og på 
den måte reddet det norske 

seg videre tilbake i Norge . Nasjonal Samlings innsats. 
. folk fra nye uberegnelige 

9. Hvor kommer stortingets ning om den skulle slåss eller 
representanter MoW:fnckel, ikke,' men gjorde sin plikt. 
Lykke og Sundby inn i bil- Man har trodd at d,et var 
det? Ble de og dermed stor- den engelske hjelp, som man 
get overhodet spurt? Dette ventet på og som skulle ha fri 
punkt er hittil i alt hva der er passasje. Ordren lØd, som be_o 
skrevet, påstått og diktet om kjent, at der' skal skytes .på 
begivenhetene på Elverum tyske, men ikke på engel$ke I 
fullkommen mØrkelagt. Hvor- og franske fartØyer. 

under lignende planmessige Det er imidlertid også en ·ulykker. Om ikke annet bØr 
ødeleggelser som i Nord-Nor- annen sid,e ved saken som nå. det norske folk nå 13 år etter_ 
ge». Alle vet at påSkuddet slik fortjener å bli trukket frem i 
situasjonen i Nord-Norge var, lyset, og det er Nasjonal Sam
bare var militært tøv. I den lings og Vidkun QuisJings si
annen henvendelse til sven- ste innsats for at Norge ikke 
skene påberopte en seg at skulle bli en blodig ki-igsskue
«den norske regjering mente plass i krigens sluttfase. 
å måtte regne med at de ty- Selvom svenskene naturlig-

på væTe storsinnet nok. til å 
yte den forkjetrede den hon
nør. 

Observatør. 

for ties' der hårdnakket om Videre ble der natten til 8. 
dette? Det er vel slett sam- april av England angivelig 
vittighet. Det eneste man har sperret endel havstrekninger 
fått hØre om stortingets re- langs norskekysten innenfor' 
akSjon og det er ganske ny- territorialgrensen for.å stanse 
lig,er at den gamle heders- malmtransporten fra Kiruna. 

. mannen Lothe gråt over all (Denne går iflg. minister Ei.,. 
den sorg, som ville fØlge av nar Masengs ihjeltidde bok ske tropper ikke ville nedleg- vis hadde ret i at Wehrmacht G eø f t tI J ror ga". g krigen. Han hadde grunn i altoverveiende over Ø-stersjø-

ge Våpnene, men fortsette i Norge stort sett ville bØye å gråte over det og meget mer en!) . Ihvertfall ble dette 
kampen» (etter en eventuell seg for en tysk kapitulasjon til. Det var kanskje det han kunngjort med brask og' 
kapitulaSjon på hovedfronte- i 'forbindelse med sammen- med å få spredd prost Hedems gjorde. bram. Nu legger man ikke ut 
ne). Samme argumenter ble brudd på hoved frontene, så 10. Det er gjentagende gan- selvskudd hverken for folk eI-«Statsmaktenes revolusjonæ-
brukt i en siste henvendelse besto det faktisk en alvorlig ger fra forskjellig hold frem- ler fe og sa.mtidig kunngjør 
23. april. fare for visse desperate hand- re forhold til 'Grunnloven». hevet at C. J. Hambro «har en hvor de er, medmindre selve 

Svenskene avslo å sette sa- linger fra den nærmeste krets vesentlig del av æren for be- kunng.1øl·jngen har sin spesi-· 
S'end lister til oss over de soIh Iht å El m ni Il . omkring Terboven, og antage_ g ven e ene p veru~, . e e hensikt, i dette tilfelle po-

R t ti L d bØ a. o. at han deler æren med litisk. Den tekniske mulighet øs en ra on on lig da også med støtte fra SS- r ha den og belØpet sendes h K ht H . h H b I err' o . ~or err am ro av på noen nattetimer å mi":· 
Over BBC kom i september avdelinger. Terboven hadde over giro 15028 F . kommer inn i bildet, bortsett nesperre dype og store hav-

k rk f h Id l" å I orbundet, I 1942 fØlgende Øksnevads e s l or o ene a an, og P fra sin tilslutning til Ny- strekninger er ogSå temmelig 
uttalelse: bakgrunn av tydelig tale fra bob 3214, Oslo. La tredje gaardsvolds forslag, er der tvilsom. Det ser ut som kunn_ 

At hver soldat som kjem- alliert hola:, bare to valg: en- ikke gitt noensomhelst opp- gjØringen har vært det ve~ 
per og faller for Sovjet, kjem_ ten selvmord eller en siste opplag spredes like hurtig som lysninger om. Av rene kjenns- sentligste, et ledd i planen om 
per og faller for Norge og vårt desperat kamp med alle mid- oPØlIlC 1 Ol 2. gjerninger er kun opplyst, at å trekke Norge inn 1 krigen.' 
fedrelands fremtid. ler og uten hensyn til noen han umiddelbart etter stor- 12. Da verdenskrigen ende

tingets opplØ$n1ng begav seg lig tok slutt fikk det omtaJ,te 
ilsomt til Stockholm. Herr Storting den dom over seg, at 6 LØRDAG 18. JANUAR 1958. - FOLK OG Lt\NP .... 

-' c.' ,--' _I ' i 
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Bedriver 
Påtalemyndigheten 
mørkets gjerninger? 

(Forts. fra s. 4). er det Lars Ramndal gir 
skinnsettermiddag, og etter Justisdjepartementet en. slik 
som Herren lar sin sol gå opp fullmakt, og i hvilken hen

sikt? også over gode mellUesker, 
var min hustru også med. Er det hederlig av Justis-

Kamp mot 
kommunismen 
Forts. fra side 2 -----

kanske milliarder på en for
trinlig måte i kommunismens l tjeneste. Se på Frankrike! Det 
kommunistisk.e parti er i det_ 
te 'land vokset noenlunde 
proporsjonalt med den ameri
kanske hj elpen. 

Og se på Norge! Ingen re-

Det r:ielder Yåre kri",sioTalider 
, .'. .' " 

Vi ber de~ være nted oss i hjel-
pen for våre krigsinivalider. 
Send ditt bidrag, stort eller 
lite,til: 

HJELPEORGANISASJONEN 

for frontkje~pere. 

Postboks 1407 V, Oslo. 

Postgirokonto 18070~ 

Benytt postgiroinnbetalings-
departementet å innhente . . . tt t'l t å l Og så opprant den dagen gJenng er ga les ve - kort, det er enklest og billigst. 

damaskinsatsen sto ferdig slik fullmakt, og har herr dekket bord som Arbeiderpar
R.amndal utstedt den i for-

korrekturlest og papir for tiet i 1945. Jeg siterer her ståelse med Justisnemnda 
trykkingen var innkjØpt og Il I h Hambro og jeg viser også til 
kommet på plass. Da opptråd- e er i a I emmelighet og 
te en for pe,rsonalet ukjent egenmektig herlighet? tallene som ikke lyver. Det 

t t k antikapitalistiske Arbeider-mann med varsel om a ry - ,sist hØst ba jeg hØyeste-
keiiet ville bli satt under blo- rettsadvokat Finn R. SChjØdt parti kastet seg i armene på 
kade av «fagorganisasjonen» gi meg en uttalelse på grun- den amerikanske. storkapital 
dersom ikke min stenogram- lag av die for sakens vurder- og fikk både gaver og lån. Og 
sats ble .smeltet om i hans ing nØdvendige dokumenter SOSialistpartiet 'vokser. Hva 
påsyn. ,ForsØkte trykkeriet å som måtte bli å utlåne fra det kaller seg har mindre å si. 
trosse seg fram og de faste Justisdepartementet og fra 

k Nå erfakitisk en borge, rlig re-
kundene ville forsØ e seg som pdlitikammeme i Stavanger 
blokadebrytere, ville blokaden og Oslo, men hittil er alle gjering utenfor praktisk po-
bli utvidet til også å omfatte v ese n t l i g e dokumenter litikk. 
kundenes forretninger. for forholdets vurdering nek_ De europeiske statsmenn 

Så her hØrtes gode råd ut tet utlånt advokaten under virrer hit og dit til mØter og 
til å være dyre. Trykkeribe-, påskUdd av at det nærmest konferanser som maur i en 
styreren lå ved ,anledningen dreier seg om i n ter n e tue som det brenner i. Her 
på hospital for operasjon og skriv! går neppe en uke uten at 
det er forståelig at sØnner og Det innrØmmes dog at jeg 

. Norge har en eller flere mer sVigersønner med forsørgel- riktignok var satt under over-
sesbyrde lot seg skremme til å våking og forhåndssensur ved eller mindre usakkyndige 
styrte satsen under provoka- trykkeriene, men at det kiommisjoner på vingene., 
tørens kontroll. At han hadde skjedde på g:r:unn av min uØn- ,Fjerner vi frasene blir resul
oppgitt falsk navn sier seg skede kritikk overf!Dr retts- tatene meget magre. I alle 
selv. oppgjøret. Men denne bortfor- større konferanser har Sovjet 

På min henvendelse til po- klaring er litt for himmelblå, 
litimesteren 1 Stavanger om herr riksadvokat! «§ 100» var trukket det lengste .strå siden 
en avskrift av inspektØr i den tiden belagt med retts- før .1945. 
Bryhns brev, fikk jeg, til svar stridig blokade, og det lille For over 20 år siden ble det 
at herr Bryhn nektet utlevert uorganiserte trykkeri der jeg her i Norge lagt fram et an
slik avskrift. Senere erfarer fikk fremstilt lommeformat- net demokratisk system med 
jeg at nek,telsen refererer seg heftene «Mens vi venter på frie valg i yrkesgrupper og 
til riksadvokatens påtegning «§ 100», ble i kk e hjemsøkt 
av 27. mai 1950. ,av politiet, til tross for at ansvaret for statens styre og 

Min personlige henven.delse påtalemyndltgheten hadde stell lagt på fagfolk. 
til inspektør Bryhn i hans lØ- kj ennskap både til heftene Dette program var så visst 
vehule på Victoria Terrasse ga og trykkestedet som dessverre intet diktatur-p:r:ogram. 
negativt .resultat. Han over- hadde for liten kapasitet for Nå nærmer vi oss veis ende 
hØrte mine spørsmål og snak- mitt omfangsrike stenogram. _ i tåka. 
ket i vei om vær og vind~ der- Så det var åpenbart ene og 
etter fulgte han meg pen.t og alene mitt fryktede steno
pynteUg ut på tråkka, slik gramreferat man var ute et
som vi alle gjør med gjester ter. Narvesen-kioskene var 
vi setter særlig pris på! dessuten rettsstridig stengt 

I en skriftlig henvendelse for «§ 100» og .~or «Mens vi 
av 4. oktober som jeg håpet venter på «§ 100». 

. J.B. 

en dom som får så uhØrte fØl
ger, og hva fØler han S;eg for
pliktet til å foreta seg i sa
kens anledning? 

Kan noen vennlige menne_ 
sker hjelpe ung, dannet stille 
tysk-norSik dame, av god fa
milie, med et oppvarmet,' 

KeD8ulent 
Alle spørsmål vedrørende økonomi. 

. produksjon og omsetning, 
fra de minste~ til de største. 

«Noen må også ta seg tid til å gruble» 
skr,v ti. 

kandidat G. H. 1'. Holtskog 
Adresse Nannestad 

Gårdbrukere! 
Legger De om til mere kornproduksjlolll, trenger De nok 

endel planeringsarbeide. Husk da, adressen er: 

AlL MASKINPLANERING, UVDAL. vi T. Solheim, 

Norg. mel'om Eng'an" Ol Ty.kland 
Av Generaladmiral a. D. Hermann Boehm: 

er nå kommet i handel. Illustrert. Pris kr. 20.00 innb. 
Lager hos: Ing. P. ThjømØe - boks 122 

stavanger og Store Bjørn,Bestumveg 19 A,Bestum. 

Optima Elite 
'ml tabulator. Ku:1lfert kr. 
595.-. Optima Plana ml 
skinnkuffert kr. 545.-. Opti
ma Standard ml desimaltabu
lator kr. 1220. 

()verretssakfØrer 
SOLVEIG STANG 

Bentsebrugt. 16 C, oppg A. 
Tlf. 37 9626, Oslo. 

Familie-, arv,- skattesaker. 
Timebestilling. 

Salnlne sted: Stensilering. 

Undertegnede har overtatt 

RODELØKKA LEKETØY· 
OG KORTEVARE~ 

FORRETIING 
Greie betalingsvilkår. som anbefales på det beste. 

N~rmere opplysninger aen- GØteborggt. 11, telefon 370550. 
des 

Gjertrud Parow. 

BERTEL BRUN ~~....,...". 
Boks 4017 - Oslo. Urmaker 

ville finne en utvei til å få Slik står altså denne saken 
miseren ordnet og oppgjort for tiden herr komitefor
på en anstendig måte. Men mann, hØyesterettsdommer 
da det gikk et halvt års tid Terje Wold., Blir nå herr 
uten svar, skrev jeg om for- Ramndal påskjØnnet med 
holdet i Farmand. I brev fra fortsatt formannsverv i Jus
Justiskomiteen ved Lars tiskomiteen, kan han vel pro
Ramndal, fikk jeg da omgå- longere sitt løyve, slik at den_ 
end~ vite at min sak var ne kjedelige saken stilles i bp-
sendt Justisdepartementet for ro på ubestemt tid, slik at ut
riærmere gransking. - Der- lån av dokumentene ik,ke blir 
imot «glemte» herr Ramndal aktuelt før om femti år! !! Eor 
å røpe at han under hånd som jeg tidligere har sagt: 

møblert eller delvis mØblert ---------------- R. Gjessing 

hadde gitt lØyve til å «stille Mangt og meget taler for at 
saken i bero;1 dep'artemen- rettsstaten for tiden bor i gå-
tet». seøyne. 

Og- her bØr det stilles et par Og det må være meget mer-
spØr!':mål: kelige fØlelser den gjenleven-

Med hvilken myndighet de av de tre dommere i sa-
. ken, sorenskriver Harbek i 

-'---.------- Horten, erfarer at mitt fulI
det ikke hadde vist seg som stendige og feilfrie sten 0-

«fOlkets nØ danker i farens gramreferat måtte bringes ut 
~,Ltlnd~. Denne dom er urik
tig og urettferdig. Det var 
kJJttrIlgen som røk; ankeret 
holdt:' . 

c· L! 
··Olaf Holm. 

av verden på denne lyssky og 
i aller hØyeste grad rettsstri.: 
dige måten. Kan han være i 
tvil om at det må være noe I 
muffens med en rettssak og . 

værelse i ()slo fra fØrs.te mars 
til sbmmerferien. Sengklær' 
selv. Forskuddsbetaling. 

Billett til «Folk og Land» 
merket «Hjemløs». 

Annelise Parow 
TANNJNNSETNlING 

e Trondheim 

G~sle Johnsonsgt. 5 - V. Lade
moen kirke - Voldsminde 

T.flntere Maameen 
Hansteensgt. 2 

TNt 444333 

------------------------

Oslo Stil.fabrikk 
Brand-, maIw- Ol skyveettger 
oljet, ml kadimerte beslag'. 

Inn.tl. ltJI T. LlJNDE, 

M8iIJIIeYeteJl 8 
Tlf. ti Il 1" pm. 67 ø779 

Til Forbundets 

Torvet - Tlf. 83 25 .7 
DRAMMIiN 

1I~.lBAA. 

~2 
1'l!f, 44l'q;M 

medlemmer! 
Vær vennlig, begynn allerede nil å sende inn til Forbun

det - giro 15028 boks 3214 Oslo din medlemskontingent 
for året 1958. De som fremdeles står tilrest med kontin
genten for 1957 må være vennlig å sende denne inn straks. 

Ka.c;øereren 
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Ute i den store verden går om å søke avskjed. Han på
det politiske spill om verdens stod under et politisk møte at 
skjebne videre. De gamle dette vilde gi nedrustningsfor
krigsallierte, som i sin visdom handlingene med russerne en 
knuste Europas eneste bolverk ny frisk start. Vi synes opprik
rnot østen og kommunismen, tig talt at det ikke kan være 
vet ikke sin arme råd med noen grunn til å stoppe med 
hvorledes de skal få manet utenriksministrene i Storbi-i
vekk de farlige krefter de tannia og USA, og for den 
slapp løs. Vi må tenke på det saks skyld ikke med utenriks
gamIe eventyret om kvernen ministrene heller. Vi kjenner 
som ,malte sild og velling,· en hel masse både ministre og 
men som en ikke fikk stanset andre her i landet, som tiden 
igjen slik at silden og vellin- har løpet ifra og som burde 
gen strømmet ut over som en slå følge! 
veldig druknende flod. østens • • 
menneskevelling presser nå «Prosessen var således en 
pa o den. har Il d· ren politisk affære. Den vir-, a ere e over-' 1T# l' . 

o r:.er sær 19 motbydelig, fordi 
svømmet nær pa halve Euro- den fant sted i et d)emokra-
pa, og selvom de allierte nå tisk land med hØY rettskul
tvunget av nøden forsøker å tur. Saken var også klart 
reparere den gamle tyske dør- rettsstridig. Ingen straffelov 
en mot øst, så er jo forholdet kan, som det her skjedde, giS 
det at døren dessverre bare er tilbakevirkende kraft. Dom
halv nå. men var ogSå et brudd på 

prinsippet om likhet for 10-
Jo, det Europa som fulgte 

Englands undergangsprogram 
har sannelig høstet sine bitre 
erfaringer. Og det engelske 
verdensrike er det ikke rart 
igjen av: vennene på den an
nen side av Atlanterhavet har 
sikret seg sin del, koloniene 
rundt omkring river seg løs, 
og snart har det stolte Albion 
bare sin norske koloni igjen. 

* 
Sovjetmyndighetene har 

satt opp prisen på vodka, vin 
og endel andre saker for å 
skaffe staten større inntekter 
og endel norske aviser er 
fremme med pekefingeren og 
skriver: der kan en bare se 
hvor ille det er i kommunist
landet ! Vi synes heller det var 
grunn til å ho~re over at på 

dette område har vi da slått 
Krustsjev iallfall! Men så har 
jo våre styrere også i sin tid 
vært svært lyserøde - for å 
uttrykke oss forsiktig. 

* 
EmanuelShinwell, Storbri

tannias forhenværende for
svarsminister uttaler at Stor
britannia og USA burde an
mode sine utenriksministre 

BLADETS NYE REDAKSJON 
er i høy ,gI1ad mottagelig for me
ningsytringer fra lesernes side. Vi 
vil gjerne gjøre bladet slik at det 
kan fy;Ile sin misjon, og vi ,er der
;J)or takknemlige om de lesere som 
har noe på hjertet med hensyn 
til bladets innhold fog utformninlg 
sier fra - og !helst direkte til oss. 
Både ros og ris 'er gagnlig for et 
blads ledelse iog vi loV'er å ta et
hvert råd og vink opp rUl alvorlig 
ovemrel.eIse. -, 

ven:.. 
De tar feil, ærede leser, det 

er ikke rettsoppgjøret i Norge 
lCåre Iterstad skriver om 1 
Farmann nr. 1-2 i år, men 
om rettsoppgjøret l Finnland. 

Farmand 
Vår relativt anstendige mot

stander, forretningsbladet 
Farmand, er tildels artistisk 
anlagt: Skibsredere og storin
dustriens ledere' undervises 
ukentlig om vin og malerier. 
Samt litt Mykle. . 

Kan det trenges? 
Bladet behandler f. t. Nor

ges (sviktende?) økonomiske 
potens, men vel ikke redak
sjonens mer intime bekymrin
ger? Imidlertid har bladet i 
norsk presseørken - fått enn 
stor og interessert lesekrets, 
som vel stifteren Einar Sundt 
aldri kunne ha tenkt seg? 
Bladet leses like intenst i dag 
som når en annonseleser stu
derer Aftenposten. 

Farmand har gitt plass for 
Scharffenberg - ja tilogmed 
for fordømtes påvisninger av 
rettsoppgjørets invaliditet. 

Laget Farmand sin solbris 
før medvinden begynner å 
blåse for alvor? Ære være 
bladet for det! A. 

Bruk 
FOLKOGL&ND 

til dine 
anonnser 

I Hvem reddet Redselens korrektiv 
Gerhardsen? (FortS. fra side 5) 

Geskjeftige journalister har 
trukket frem igjen historien om 
da Gerhardsen ble reddet fra 
Sachsenhausen ved svensk mel
lomkomst og overført til - vi 
hadde IIlær sagt nebu. Til å be
gynne med v:ar meldingene svært 
mYStiske: en nordmann - som var 
så beskjeden at hans navn ikke 
kunne nevnes, het det - hadde 
henvendt seg til statsminister Per 
Albin Hansson, som ligjen hadde 
henvendt seg til tyskerne gjen-

tur ikke er fri, at fri forsk- lar seg henrive til å tenke med 
ning ikke kan foregå der, men fØlelsene istedetfor med vettet 
at den er ensrettet og kun tje- vil altså risikere å miste sitt 
ner et bestemt politisk f:ormål. ansikt, sitt omdØmme både 
Det underlige er at påstan- som mennesker og vitenskaps
den kan også ~omme fra menn, hvis ikke glemselens 
mennesker med gode kvaIifi- nådige slØr skulle legge seg 
kasjoner for å kunne uttale over deres ubetydelighet. 

nom en kontakt som heller ikke 
kunne nevnes. Begrunnelsen fuil" 
henvelIldelsen v~r at det velsig
nede l'Ykte i Norge fortalte at 
Gerhardsen lå dØdssyk i Sacllsen-

seg, men det avslØrer 
jo bare at vitenskapsmenn, 
som tenker logisk og klart og
så med ærbødighet, når det 
gjelder sin vitenskap, plutse
lig mister sin bedØmmelsesev
ne, når de blander sine poli
tiske standpunkter inn. Da 
tenker de med fØlelsen iste
detfor med vettet. 

Et spØrsmål: Kan vitenska
pen ensrettes? Ja, noen vi
tenskapsgrener, såsom histo
rie og jus må vel tåle å bli 
mishandlet fra tid til annen, 
fordi disse to vitenskapsgre
ne ofte må bygge på en rent 
menneskelig vurderingsevne, 
som til tider kan være av tvil
som verdi. 

Men der vil alltid være en 
Thukydides som kan koble 
sakene sammen i riktig histo
risk sammenheng, og profes
sor Jon ,S kei e har flere rebt-

hausen, mens det tvertimot. viste tenkende jurister i sitt fØlge, 
seg at han var så sprek da hø.n sjØl om ikke alle er av samme 
kom til Grini. at han greide å plan-
legge landstsMikOiPlPgjørssamlinms- kvalitet og har samme grad 
re~jelUlgen. av mot. 

Vel, all denne hemmelighets- Hvis Em så tenker på denne 
fu11het hØrtes eiendommelig ut. adgang til å misbruke disse 
De "med «gode gjerninger~ fra ok- to vitenskapsgrene, så har 
kupasjonens tid pleier jo vanlig" den i alle fall vært benyttet 1 
vis ikke å stille sitt lys under en full utstr~kning av demos her 
skjeppe. Nå er imidlertid endell!g hj emme. Det har intet det skal 
katten sloppet ut av sekken. Det ha sagt andre i så henseende. 
viSer seg beklageligvis at det var 
«krigsflo:rbryteren~ den finske 
utenriksminister Tanner som 
hjalp Gerhardsen. Vi hØrte intet 
om at Gerhardsen prøvet å hjel
pe T,anner da denne ble belØnnet 
med fem og et halvt års fengsel 
for sin kamp for Europa mot 
kommunismen og l'USSIerne fØr 
Finnland !forsvant bak jerntep
pet. 

• 

Hva historieskriverne an
går, så har dr. Johan Scharf
fenberg uttalt at der har fo-
regått «en systematisk histo
rieforfalskning» siden 1945. 
Når det gjelder jussen, så vil 
jeg ikke gå så langt som av
dØde advokat Karl Johans
sen - fremragende medar-
beider i Arbeiderbladet i en 

Etter at dette var satt viser det rekke a v år - når han skrev: 
seg at det later til å bli stnrt «Jurister er åndslivets horer. 
s1agsmål i jøssingleiren om hvem De er tilsalgs for hvemsom
det egentlig var som '«reddet Ger- helst for penge», men den 
hardsen~. Det er blitt slutt på forferdelige hekseprosessen, 
den blyge beskjedenhet og VG 
lanserer den ene løsning mere 
fantastisk enn den andre. Noe av 
det kosteligste går ut på at en
del skibsredere skulle ha bestuk-

som går under navn av retts-
oppgjøret eller landssvikopp
gjøret fØrer iallfall tanken 
lett hen på uttrykket: sum

ket general Rediess til å sende mum jus. summa injuria». 
hjem sin gamle arge mJotstander Og de historieskrivere og de 
Gerhardsen! Rent bortsett fr,a at juriste'r som i en opprørt tid 
det får være måte på edelhet, så 
lurer vi faktisk på hvorledes disse 
gode jøssinger lk:unJne ha Så god HIDNVENDELSER TIL· 
kontakt med selveste ~estaposj~-I BLADETS RED. AKSJON 
fen. De har vel aldri samarbei- bes adressert direkte til denne og 
det? ikke ~til noen av redaJktørene pri-

vat. Det siste v:il bare resulteI1e 
Hva forrederi er det vet i forsinkelser. 

man. Det er å ha en annen 
mening enn den herskende 
klikk. Redaksjonen avsluttet 

Ensretting av vitenskapen i 
politisk hensikt er en farlig 
ting for den som gir seg i kast 
med det. 

For de eksakte vitenskapers 
vedlkommende er påstanden 
om ensretting den mest ren
dyrkede absurditet. Så lenge 
naturlovene gjelder vil såvel 
demokratiet som diktaturer 
være nødt til å fØlge de sam
med vitenskapelige regler: i 
ydmykhet å søke sannheten. 

Demokratiene er hverken så 
kj epphØye eller så skråsikre 
på sin egen ufeilbarhet lenger 
nå, siden Russlands «ensret
tede:. vitenskap klarte å sen
de opp sin jordsattelitt. Der er. 
forvirring over en lav sko. 
Sputnik har klart, ikke bare 
å korrigere påstanden lom vi
tenskapens ensretting, den 
har ogSå klart å skape en ny 
frisk og sund redsel i demo
kratienes rekker. 

Det var et forfriskende, fei
ende og fornyende uvæ-r som 
raste over den fomylig av
holdt NATO-forsamling i Pa
ris, der forvirringen var full
stendig! 

Det var et redselens korrek
tiv, som fikk demos til å ten
ke - iallfall for en stund. Og 
demos har intet annet kor
rektiv e.nn redselen. 

Nå har vi - den. fredløse 
del av Norge - bare en ting 
å gjøre: i utrettelig troskap 
å SØke sannheten og bare 
sannheten, og så langt våre 
evner og krefter rekker, klar
gjøre den for flest mulig av 
våre medmennesker. 

Anders Melteig. 

. FOLK OG LAND 
Ekspedisjon og kasse: 
Kiersohowsgt. 5, Oslo 

Telefon 37 76 96 
Boks 3214 

. Abonnementspriser: 
Kr. 25,- pr. år, kr. 12,50 
pr. halvår. Sverige og 
Danmark: kr. 29,00 pr. 
år; kr. 14,50 pr. halvår. 
utlandet for øvrig: kr. 
33,00 pr. år, kr. 16,50 pr. 
halvår. I nøytralt om
slag kr. 35,00 pr. år, kr. 

17,50 pr. halvår. 

r...øssa.Ig 65 øre 
AJmonsepris: 

32 øre pr. m1lUmeter 
over en øpa.lte. 

FCJLI ()(} LAND - LØRDAG 18. JANUAR 1958 . B Saint Just. tirsdag 14. januar. 
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