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Mannen bak presidenten lNYU ÅFrgentinabdre: ti~ 
- ron IZI løser 

oljespørsmålet 
-Oversvømmelser, og uroligheter på Eva Perons minnedag 

Jeg har fra «Folk, og Land»s I ske oljeselskaper angående 
redaksjon mottatt utklipp av utvinning av Argentinas sorte 
en artikkel i Morgenbladet gull. De utenlandske selska
«Frondizis problemer», skrevet per stiller til rådighet 700 
av W-h (Trygve Width) og milli:mer dollar til ans,kaffel
knytter etter oppfordring se av maskineri og til borear
gjerne noen kommentarer til beide, alt på meget fordelak
det som er anfØrt i artiklen. tige betingelser for Argentina. 

Det er riktig at oljespØrs- Presidenten opplyste - under 
målet og- kjØttspØrsmålet er stor jubel - at Sovjetsamvel
avgjØrende problemer i da- det bare en og en halv time 
gens politikk, men det later før hans tale hadde meddelt 
til at løsningen ,allerede er at' det var villig til å selge 
innen rekkevidde. maskineri for 100 millioner 

dollars, mot betaring i 'Olj e 
Frondizi og oljen. over meget lang tidsfrist . 

. Ei~enh6wers høyre hånd, Sherman Adams, som tok imot «gaver» President F'rondizis tale 24. Dessuten ligger man fremde-
~ jUli var både i Argentina og les i forhandlinger med ennå 

1,.1-",: -- ilen. -lit . sk· . internasjonalt imØtesett med flere utenlandske kompanier, 
~~-~~ -- - aW.~j~'~.~Ww~~~~~W_~.~~~~~~~~~&.~W~~~~u._~~~g~~~inft~e~pnes~-
"" ·lSVlu-lIfåifsfelde,l~v~c;",,- beiøp vi(komme opp i ett tu.-

er i disse dage blitt avslØrt for ken til. FrondiZi bekjentgjor- sen millioner dollars, uten 
det amerikanske fulk gjennom de kl. 9 aften de kontrakter noen som helst form for kon
den ynkelige affære Sherman regjeringen har inngått med 

I det svenske ukeblad «Fr1a sten. Allerede for to år siden 
- Ord» finner vi en interessant burde det stått klart for en 
artikkel av H. M. P. om man-o p P l Y st amerikansk opini
nen bak president Eisenho- on, at rent bortsett fra Ei
wer. Forfatteren tar sitt ut- senhowers eventuelle tidligere 
g.angsrpunkt i det amerikan- fortjenester som militær le
ske reklamevesen og anfØrer der (noe som forøvrig nå 
blant annet hva den ameri- trekkes i sterkt tvil), så var 
kanske publisist Vance Pac- han som politisk personlighet 
kard skriver. i forbindelse et null og dertil tfysisk og 
med det republikanske partis psykisk på detJ nærmeste ut
innsats ved siste president- slitt og ferdig. Han ble imid
valg i USA: lertid gjenvalgt. Dog ikke for-

~,Et stort reklamebyrå påtok 
seg å ordne med par~iets hele 
valgdeltagelse. «Eisennower og 
NiXOQ ble «solgt» under full ut
nyttelse av erfaringene fra re
klamen på varemarkedet. Ei
senhower holdt bare noen få 
politiske taler, TV -kampanjen 
ble dominert av nærbilc'er av 
Eiseooower, faderlig leende og 
vin:krode til velgerne. Det ble 
laget korte reklamefilmer i stor 
mengde. Packard nevner et elc
sempel: En drosjesjåfØr i Was
hington er ved nattetid ute for 
å lufte sin hund og passerer det 
Hvite Hus. Han ser lyset strøm
me ut av presidentens vindu. 

di en 'opinion ledet av opp
lysning og fornuft ville det 
slik, men fordi det mestl durk
drevne og fØlelsesmessig mest 
virtuose reklamebyrå vant 
kampen over en handicappet 
konkurren t. 

Det er j o ingen hemmelig
het for verden at Eisenhower 
etter gjenvalget i 1956 prak
tisk talt bare har vært presi
dent i navnet, mens makten 
og embetet har vært forval tet 
av andre krefter, som mere 
eller mindre anonymt opptrer 
i Eisenhowers navn. Om dette 
har vært til gagn eller til ska
de for USA kan vi ikke her 

stopper og sier med rprt stem- danne oss noen sikker mening 
me: «Jeg trenger deg». _ om, men vi kan tenke oss at 

det kan være omtrent hipp som 
Hva en hemningslØS rekla~ happ all den stund den syke-

me på den ene side og en sy
stema,tisk fordummelsespro
paganda på den annen kan fØ-

lige og svake president under I 
ingen forhold ville ha kunnet 
lede sitt lands politikk med 
fast hå.nd. Hvor svak presi

re til, det viste gjenvalget av dent EiiSenhower i virkelight'-
Eisenh'OlWer til president.po-! ten er &om leder og politlke,r 

Adams. nordamerikanske og europei- (Fnrts. s. 4). 

Sherman Adams, tidligere ~,I\I\AI1"""V\lr\AtVI#V""'''''''V\'''''''''''''\IV\IV\I\I'\IV\I\I 
guvernør i New Hampshire og 
siden 1952 Eisenhowers siV'ile 
stabsjef og personlige politi
ske rådgiver, 59 år, fortjenst
full og dyktig administrator 
og en av dem som var satt til 
å våke '"'-v er at de hØY' 
ere embetsmenn i Was
hington ikke for:falt til 

Nasjonal holdning i praksis 
Norges Statsbaner velger et tysk svillepatent uten å foreta 
«mannjevning» med Sverre Morks patenterte, betongsville 

De svære underskudd i I 
korrupsjon og uhederlig 
sammenblanning av staten Norges Statsbaner har i flere 
og egne affærer (noe som år vakt en pinlig oppsikt. Dag
ikke uten grunn ble bebreidet bladet har i den senere tid 
hele det demokratiske parti- inneholdt flere oppsiktsV'ek
regimet i Truman-perioden), kende artikler og så skarpe at! 
er selv avslØrt som en mann 
som har tatt imot gaver, som de bringer tanken hen pa in-
han burde ha forstått tok jurieparagrafen! Det syntes 
sikte på å sikre giveren visse som om visse aviser nar det 
fordeler fra regjeringens side. gjelder NSB er av den opp
Det deier seg i dette tilfel- fatning at Viktigere en,1 
le om forholdsvi& bagatellmes-
sige «gaver», som vel i og for «vekk med dampen»-systemet 
seg ikke skulle behØve å for- er vekk med Stot;:kesystemet. 
anledige slik oppstandelse. Norges Handels og Sjø
Men det er selve bakgrunnen fartstidende skriver under 
og giverens pers'on som ka- merket N. 21. 11. 57 bl. a.: 
ster et' ubehagelig lys over 
tilfellet Sherman Adams og 
dermed også over presidenten, 

Forts. s~ 8. 

Oberst Sundlo's 
anmeldelse av prost 

A. E. Hedems nye brosjyre 
Se side 5 

«Enhver annen bedrift må 
kalkulere med å forrente de 
penger som lånes til invester
inger og fornyelser. Generaldi
rektØr sto kike ba om trafi
kantenes velvilje og Stortingets 
hjelp, etter å hB heTdet at UIl

derskllddei ~ Val" 146 mil-

Honer, men bare 70 millioIlie't'. 
Resten v,ar medgått til fornyel
ser og pensjoner, som NSB 
haddet fått kastende inn over 
seg. TIdligere lllidde staten 

(Forts. side 5). 

Generaldirektør Stokke. 

(Il 
("t
O 

fI:)" ..... • . ~ 
-,,--. 

Stiftelsen norsk Okkupasjonshistorie, 2014 
 

SNO



, . 

H i~torieskrivnin'g 

med påholden penn 

Dødsfall' 

En av kampf~l1ene fra dell 
eldste tid, Odd Fos sum, Vå
ler i SolØr er avgått ved d~i
dell. 

Håkon Sprauten: 

Det klal;'er hiiover fraskocen! 

De dreper den rettskafne tenkning 

Fossum var en ildsjel under Det ein av gamme,l vane De dreper all troskyld i 
oppbyggingen av Nasjonal har kaldt «den siviliserte barnet. 

Av SENTINEL 

Historiegranskeren Sverre tilhØrer den genera,.sjon som Samling i Hedmark fylke og verden» har atter ein gong Det blir som de gamle 
det var ikke minst takket fått eit kraftigt sjokk av erfarne. 

Hartmann hadde 18. juli (!) vanskelig kan tenke seg no- hendingane bak jernteppet. Det lærer å mistro og hate. 
'en kronikk i Arbeiderbladet en annen form for et stats- være ham at bevegelsen fikk 

en så solid PosisJ':on i bygdene Det er meldingane om at De dreper de unge og glade. med titelen «Quislings politi- styre enn .den herskende kor- , 
omkring Elverum. I fØrste dei som stod i brodden for D<:t verste av alt i, dag, un-

ske blindhet:.. ridorpolitikk. Og hvordan kan fridomsreisinga i Ungarn for d 
rekke var det vel den sosiale er maset med noe slags 

En artikkel hvis betimeUg- man i sMall vente at han snart to år sidan, er dømt og framgang, er a,t noen fram-side av Nasjonal Samlings 
het forøvrig er noe dunkel. Skulle forstå forskjellen på likvidert «på lØpende bånd». gangsfylkingar har kne$ett 
Og hvis innhold fØlger den den vanlige korridorpolitiker program som fenget i ham, og Når ein ser d.et blir reagert retten til å «drepe denrett~ 
tradi's,jonelle bane når det og en statsmann? .han var da: ogSå lenge f~r kri- mot desse valdsverka IlI0; så skafne tenkning»,. Og sjØlsagt 

. gen knyttet til den faghge ar- må ""in mest tenkJ·e 'på e·l·t også retten til å likvidere dei, gj elder Vidkun Quisling: sj i - .,,, 
I den grl;Ld ,er, herr Han-beiderbevegelse' med sterkegamalt ord; .der .det heiter: som etter makthavarane 'si 

kanØs ogllhist~risk. mann utenfor atha:p.finIlerbånd. Under okkupasjonerr'cDE!tei" Beint å snyt sre, r1år meining. ikkjehar:denrette 
Artikkelen skiller seg ut fra det komisk atQuisl~g f?r- ble han i 1941 satt på den :inruSiner tå». Var det ikkje trua. 

tusenviIs i samme lei ved at IsØkte å fØlge. en hlstonsk l, . «demokratia. i vest», som gje- Det er vel ein rett som noen 
linje for sin politiske forny- ;uhyreikrev:.,ende ogvanskel1ge nom to hel·mskrigar var med utvalde har meint hØrte med kilden og inspirasjonen den- tId L ds 
else, - at han sØkte å.!or- iPos'som e er av an orga- å spela makta og nesten over- til me~neskjerettene det og, 

negang synes å. være en klikk binde vårt fedrelands hIStO,,:: inisasjonen, 9g nedla her un- 'makta i henderne på bØdllane så langt !Som soga veit». ' ; 
ekskluderte NS..:medlemmer rie med nåtiden og fremti- ider :de, vanskeligste forhold et 'bak jernteppet? Og er ikkje Ein kan nemne noen dØme. 
so~ i .1936 hadde vi$e am- d~n, ~t han så u~vi1~lingen i i arbeid som det st~r'respekt av verda på begge sider av jern- Blodbrylluppet i Paris var 
bisJ'oner med hensyn til,.' et hlStOrLsk perspektIV. l., .t., 'h d teppe.t 'ga"tt dEm: vegen dei sl- sett i verk av ei maktsjuk 

. . . og', som :VI net om ans ype . '.". ' " '. d . h .' «kollektivt fØrerskap:. i NS, Selv klare kjen~gjerm~.,.:. . ste tyve åra, ~t VI far elt l(ol'}- rbnnmg, som tkkje adde 
, .. , . ger, bekreftet av Sto'rtihge~ ,SØSilale. ,forståelse.,' . stant' bØddels'åItlV'elde på beg- forstand 'på noe slags rett-

tor derved å. svekke Quislings med to tredjedels flertall l' Odd Fossum ble ingen gam- ige sider 'av jernteppet~kdr skaffen tenkjemåte. Det blfr 
stilling' som ånsiVarlig'leder. '1932 - angåendeKoininte~n~ .mel mann.' Han sparte aldri ingen 'siila:rt· '.' kjenner seg fortalt atFillip den anden av 
En klikk som Knut Hamsun planer med Norge avfeiet 11r. 'seg selv når det gjaldt å kjem- trygg på liv og lenier.' Spa.niafekk :s,eg eirtg6d iåt;:. 
dengangen karakteriser~e på Hartmann som lØse .påstan- !pe for det han~' trodde på og' Korleis kan eiriskjønn~ 'seg ter, da han fekk høre 001' 
sin egen treffsikre måte, med der fremsatt av Quislmg søm;· .• ' , . ,på' at verda;'er 'blitt så. dyrisk denne hendinga. :pgpaven'i 

forsvarsminister. I .dennedet, m~,g~årige ,OPPhOld I 'barbliriSk?Kå:i:lJskje må. vi til- RcIth velsignaugjerning'a. J , 

Quisling som, eneren og de anledning he.nvises til,f3.tor-konsent.rasJonsleiren . etter 'sist 'vedkJenne ossBjØrnsons'Detei"V'el heller ikkje'så'fl 
andre som nuller. tingsdokument nr. 8 -- J93?, ,krigenitæret naturligvisl hardt ord: «De dreper den"rettSkaf- pavar f dag heller, som vel-, 

Aktørenes hensikt var Det er et lærerikt dokurne:p.t på en helbred Siom allerede ne tenkning». '. signar slike 'li~vidednga.r, når 
åpenbart å etablere seg IsOm som e~da ikke har tapt ~~n :på forh~n,dvar svekket som Eg tek ,fram fjerde, bind av det berre er gJort.~~ delrett~: , 

. .' . ' '.' ,' ..•... aktllahtet. " . , '.. . ,Bjø~ns'~:...sa.mje(le :verker. folka .. ". .' '" ,.'.. , • ,/':"';: ! 
en;slags ~hje~n.etrus.~~, bak9tn, "HerrHa.rtma.n~J~ngle_n .. ' .ff/11f?iP ~~l' ~~}l.I~~JJ.~ ~;y)t~ Di~:,dg"sarftte:r, Påi"J;Ule'18.f ",,'De~';f~an$1te'il"eVolUSj~*ei , -1 
Quslingsom-;-den formelle 1e- de kJennsk..ap tIl de~n l ,de unge (laget"' ,finn eg dikterkongens harm- to hundre år etter det fyrs~ 
de:r av Nasjonal Samling. El, skriyer om ,går ogs:} frewav,' Fpssurp., hadde man'ga ven-fulle dikt: Ved mottagelsen blodbrylluppet i Paris, var vet 
l~~ som herr Ha,rtmann ut~ ptBtanden' om at «Quisling ner, o~"han b~~ også ,respektert .av siste post fra Finland -,- ~,s~ sett i verk .av folk, som 
trykker det: å danne «en aldri fikk formulert et hånd- av' mange av Øem s'om i tor- Mai 1903. Her er ikke Bjørn- lkkJe hadde noen som helst 

fast program». , . . son nådigrp.ed de russiske skrupler med å krenkje ret\,-", 
ramme av kontroll omkring NS-program ble i sin ende- holde:p.~ med!Ørble. hans bØdlene med: Biobrikof på top- skruffen tenkjemåte. 
hans (Quislings) person og lige form godkjent av Justis- motstandere. Hans, gamle pen, som den gang . skal stan- Desse blOdbada var likevel 
fØrerskap:.. 

Vi må her innskyte at Na
sjonal Samling hadde sitt Ho-

departemeIl/tet i 1934, og al- ~ampfeller vil med vemod no- se fridomsrØrsla l Finland i~je kame istand som res~ll
drl endret. Under krigen kom tere seg at det påny er bUtt med blod og tårer. Det heiter tat av årelangt programpl1k
også bl. a. ,en lartikkelsert'e en mindre i rekkene av Quis- ~ diktet hans for 55 år sidan tande og .s;ystematisk arbeid. 
omfattende samtlige punkter ' Ett slikt systematisk arbeid 

kt ill lings v, eteraner. m. a· vedstyre, med fylkesstyrer og i programmet - et ri u- for terror og valdsverk, kom 
krets- og bystyrer L Oslo og ut strert verk med titelen «Det O. M. Det klager hitover fra fØrst i gang omkring 1850, da 
over landet, alt der med visse nye Norge». t.l d h skogen franskmennene Brtssot og 

. Men tilbake leerrer bak Botniske Buktens vover Proudhon bl. a. proklamerte: 
mellomrom ble holdt rådsmØ- som. etter krigen regnes f:or Idrettsveteran og ravnene kredser over. «Jeg velger meg Lucifer, Ba-
ter, der representanter møtte cgOde» nordmenn og som i Det er som det drepes nogen. tan! Hvem du så enn er, den 
fra forskjellige landsdeler. 1933--37 ifØlge herr Hart- En av friidrettens store Hit seilede herlige sange demon som mine fedres tro 

Det tjener ingen hensikt mann var Quislings «nærme- navn omkring århundreskif- på skogens forårsbrusen, satte opp mot Gud og kir-
her å gå detalje om artikkel- ste og mest verdifulle med- tet kontorsjef Alfr. K. J e n- nu klageskrik, skjærende ken». 

arbeidere, som brØt ut og for- sen fylte nylig 85 år. lange. Den nye læra og verdens-forfatterens mange forvirrede 
postulater, Vi skal bare site
re fØlgende gullkorn: 9. april 
1940 hendte de~ slå «at fler
tallet av Quislings landsmenn 
da i hans øyne spilte samme 
rolle som uforstandige Bjl)r-

lot ham». Medarbeidere Isom Alfr. Kl. eller «Akk!,» som Det er som det drepes tusen. religlJon fekk namn€\t anar-
såvidt man forstår herr. han populært ble kalt den- - - - kisme - av anarki - og i 
Hartmann kunne ha fØrt NS gang var en fremragende De dreper jo håpet. motsettna til det sjuande bu-
inn på den rette vei. sprinter med mange Norges- De dreper - gid bØddeln det i Moselova - du skal ik-

. . mesterskaJj og seire på Skan- forstod det! kje slå ihjel - gav anarkis-Dengangen mistet Quislmg d· . k id ttsb l . . mavlS e re aner. - - - men påbod til apost ane sme 
sine likemenn. Alfr. K- Jensen, Olai Michel- De dreper den rettskafne at ein med hard hand skulle 

Vi skal så se l1va den an- sen og Hans Due tilhØrte en tenkning, utrydde alle, som var til hin-
ter og Wiesener» i 1937. nen part, Vidkun Quisling trio friidrettsmenn som kastet som helt ifra hedenolds der for å nå fram med den 

Hr. Hartmanns videre dyb- selv har å si om disse dike- glans over norsk idrett for guder nye verdensreligionen. I Vest-
depsykologiske betraktninger menn>, slik det ,fremgår av snart 60 år tSiden. har oppbygget landet. Europa fekk. anarkismen nye 

hans forklaring side 89, i Alfr. K. Jensen var ikke ba_ ., __ .. ____ -' . __ . ' ''-. A .. .A .. _ utveksta på stammen med omkring ~gåten Quisling», t kt ... k ~. ___ ~ .. ~ .. ~ __ ·V"-V. 

Quisling-saltenS! ry e UJO~ u- re aktiv idrettsutøver men syndikalismen og kommunis-. 
om en peI1son han åpenbart ment 1946. De av Nasjonal deltok aktivt i administra- . men. Og i Rusland ;fekk. ein 
mangler forutsetninger for, Samlings ~ojaile :medlemmetr sjonsarbeidet, både innen sin ning til - gjennom ldretts- fom kjendt nihilismen, som. 
og ogSå muligens. viljen til å som har særlig kjennskap til klubb Tjalve og innen det fØr- øvelser - å styrke kropp og toneangivende reising for å 
forstå. fØlger seierherrens det som :skj edde i 1936-37 og j ste norske Friidrettsforbundet sinn innen den hå~e. påkj en -\ skape anarki i landet. Og Så 

bak kulissene i 1940, og de - hvor han hadde mailige le- ning som okkupasJonen ~p- ble d~t bolsjevisme til s1u~ 
opptrukne linjer, og ervel- mange medlemmer ellers som dende tillitsverv. te, - ære væxe ham for det. da '. 
kjente. Og :f?rståelige forså- kjenner Quislings ubestikke- Som den idealist Alfr. K- Gamle idrett.wenner og Hermed var rtngensluttet 
vidt <SiOlIl han formodentlig (Forts. s. 4). alltid har vært kunne han kamerater sender ham sin for å. gjera valdsVerk til helte-

l !tIt e være med å nekte nor~ hil6e~. '.' , '. , 
lØIDAO, . 23. AUGysT .1~·Ske kvinner og menn anled- .ti A. F.Walby. Forts. s,l,~ 
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FOLK OG ,LAND ____ _ 
-----UAVHENGIG UKEAVIS ..... 

Redaktører: 

ODD MELSOM, aMvarltg 

ALEXANDER LANGE 

Fylkesmøte 

for Vestfold 
Dømt for' 'flVa.? 

Hvordan det gikk til i Finn-I menn som uttalte seg om det 
LØrdag 30. aug:ust vil der bli land da den såkalte krigsan- norslke rettsoppgjøret, nemlig 

holdt fylkesmøte for Vestfold svarlighetsprosessen ble tvun-' professor i forvaltningsrett 
i TØnsberg. MØteliokaie blir get gjennom etter krigen med statsrett ved universite
Svendeforeningen, Øvre Lang- 1941-44 - kan man få rede tet i Lund Erik F a h l b e c k, 

på i Yrjø SlO i ni sbok: «DØm- professor i strafferett og juri
gate 9 og mØtetiden er fast- de _ fØr vad?» disk encyklopedi ved Stock-
satt til kl. 16. At et vilkårlig utvalg av holms HØy:skole Ivar Agg e, 

, Det er adgang til møtet for landets ledende menn dØm- dosent i forvaltningsrett ved 
alle interesserte og innbetal- mes til langvarige tukthus- samme skol€j Stig Jag e r s k i

Det er så det kan gå en kalt nedover ryggen når en leser i ing av medlemskontingent til straffer for «forbrytelser», ø l d og professor i forvalt-
amerikanske blader om det som gikk forut for den ameri- oppkonstruert ,av polit~ske ningsrett med statsrett og 

På rand avgrunnens 

Forbundet, samt betaling av ts f Ik tt d Upsala univer kanske inngripen i Midt)-Østen. Det er direkte forferdende mo tandere - er jo intet o ere ve p -
at Norges, Europas, ja kanskj.e hele verdens skjebne skal abonnement på «Folk og nytt - det vet Folk og Lands sitet Halvar G. F. Sun d-
kunne avgjøres på det vis aven liten klikk mere og mindre Land» kan skje i forbindelse lesere. I Finnland er man klar ber g. 
anonyme overstatl~ige krefter. lned møtet, som blant annet over at den mot de dØmte Vi siterer fra dette - i lik

også skal velge utsendinger finner parOdiske rettergang het med «Den nOIrska Ratts-
Vi bringer på et annet sted i dagens avis en beretning ble satt i scene for å .fendre 

om noen av de dunkle innflytelser som gjør seg gjeI.drende til Førbundet~1 representant,.. :t)or andre truende farer mot uppgørelsen» - autorativt og 
i USA i skjul bak reklameskil~et Eisenhower, søm naturlig- møte senere ihØst. Finnland just da. videnskapelig grundige akt-
vis hverken har fysisk eller åndelig kraft til å hevde seg. Detl blir. sikkert et mter- De dømte har i vid utstrek- stykke: 
Hans styrke også slam hærfØrer var jo nettopp dette å essant møte med nærmere ning blitt rehabilitert. «Det er klart at krigsan
være et lydig redskap for Roosevelts og Mørgenthaus blin- orientering om ,Forbundets Sivenske rettslærde avga et svarlighetsdomstolen ikke kan 
de hat. Derfor åpnet han også uten å kny Europas porter knallende responsum om hele ha større maktbefØyelse enn 

arbeid m. v. og dette blads tilt k Tt d på vidt gap for de rØcLe horder. Når han nå attpå til er a et. l elis de samme statsmakten. Domstolens 
rammet av sykdom, kan enhver tenke seg resten selv. lesere vil nok ha interesse av kompetanse grunner seg nem

a møte frem både for å bli . ----~..- lig på, en delegasjon fra stats-
Da verden sist holdt på å bl}i styrtet ut i tilintetgjØrelsen . t maktens side. Da l'n'gen kan . d d 'ka . onen ert og for å treffe sam-

l .og me en amen nske landsetting i Libanon, satt pre- . k t te It· overlate til en annen større 
'd t Ei '-o d . f f Il t men med gamle venner og europels esa rs se vs p.ndlg-Sl .en senUJ wer er «gra og or a en» og u en å kunne ' makt enn han selv har, må 

t . f het og livsinteresser. mann~ seg opp il å ta, en beSlutning, Skriver «Human menmgs eller. domstolens beføyelse holde seg 
Events». Denne gang var det flygeneralen Twining Som, At denne (tyske) plan om å innenfor rammen av stats-
blant anne1{ på Norges vegne, avgjorde at freden skulle forme Europas Økonomisl{e maktens kiompetanse. Kon-
settes på S,pill: Og han gjorde det med et karakteristisk N y ord n ing liv til oppnåelse av Øket kon- se1kvensen av dette blir med 
argument, som burde gi også de hjemlige storpoIitikere i og kurransekraft mot USA og logisk nØdvendig!liet, at krigs-
utenfor Arbeiderpartiet noe å tenke på. Generalen krevet Storbritannia ble et ikke uvc- ansvarlighetsdomstolen ikke 
. nsats d o bIt d' k' I t Fra «Nationell Tidning» III un er pa erope se av a en «ve e» fredspo i ikk sentlig incitament for disse til med støtte li krigsansvarlig-
ville sprenge «den ring av støttepunkter som beskytter nr. 3 for ,9. jUli d. å. hitset- gjennom krig å SØke å knuse hetsloven har adgang til å in
USA's jord og byer». Her har vi i et nØtteskaliJ' den rolle tes fØlgende: Ty k stituere ansvar for slike for-, s land er uimotsigelig. 
Norge er tiltenkt: 'Vi skal være et slikt «støttepunk~ som hold, e1,ler handlinger fra 
sk,al beskytte jorden og byene, ikke i Norge, men i USA. «Blant de nummerei het- Slik var det da - men hvor- statsrådsmed.lemrners side, 
~tt;e er ~ ..... irlke.ug,heten Arbeiderpartie'ts 'vidt beslungne sen og propagandaen mot .dan er det nå? Jo i disse da- som. uttrykkelig eller kon-
utenrikspolitisIre linje~1)eflte ~" •• ;i1IP_ltt .... [~! , ~~i' " ~'Atl.l""manheJ:i bakom d~tkhident, men -utvetydig, er 
går inn for. fig fIitt1g'brai'tes'i anvehdel- '«tyske' '~nd~:r» den vesttyskegodkJimtav Riksdagen, dette 

Det er sanneMg ille nok at vår fred og fremtid sikaI være se, var betegnelsen nyordning ,Økqp.ominister Erhardt besØkt ifØlge konstitusjonelt stats-
lagt i hendene på andre enn det norske følk. selv, men det - '«Neuordnung». de skandinaviske statene for ,rettslige ,rettsp;insiPper». 
fikk da ennå til nød gå an hvis saken ble avgjor~ av an- Med dette begrep mentes de som talsmann for forbundsre-
svarIige statsmenn med større vidsyn enn. våre egne - t 'k b gejringen å propagere nØdven ys e estrepelser for å 'få' -
nøe det jo ikke skal stort til å finne. Direkte farlig blir . , . dligheten av den selvsamme 
det når det viSler seg at dis&e utenlandske statsmenn, som Istand en europeISk samord-«Neuordnung» av Europa på 
våre hjemllige kraftpatrioter' har lagt Norges skjebne i lren- ning av felles Økonomiske og det økonomiske og nærings
dene på, bare er kraftløse stramenn for dunkle og uhygge_næringspolitiske' spØrsmål i I politiske område som den 
lige ,krefter. Heller ikke .er det mere beroligende når en form av.nedri~ning av tollmu- gang ble foreslått av det na
haugforryktje amerikanske generaler - enten avegen rer og l.nnfønng. av et slags sjonalistiske Tyskland og som 
drift eller på vegne av andre og mere målbevisste krefter Øk k k t 
_ overtar som fredens voktere. Man har naturligvis en onomIS on mentalsystem da ble omsmidd til ~t av de 
begru~net mistanke om at de er like dårlige statsmenn som i handel,toll, mynt og bank- giftige Våpen i propagandaen 
de viste seg å være dårlige generaler. .vesen. Meningen var dermed mot det tyske rike. 

Det heter i Kaare Her
sta ds anmeldelse av boken 
i Farmand blant annet: 

«Samtlige domfeldte måtte 
sone straffen, bare Ry ti ble 
,benådet i mai 1940 på grunn 
aven uhelbredelig sykdom. 

Det :mest uhyggelige i den situasjon vi er kommet; opp i, 
er dette at det fremsltii!<les som en fortjenstfull kamp mot 
kommunismen og det røde asiatisk.e velde disse Skumle 
amerikanske og britiske olje- og stormaktstransaksjoner. 
Enhver som ikke erhe~tf blind, må forstå at den politikk 

som dnves,blant annet i Midt-Østen, er den sikre og dØ
delige vei mot Vterdenskommunismen. Se på hva disse stolte 
kolonimakter, som i .dag påtar seg å redde verden, har 
gjort med Kina, med India, med Balkan, med Polen, med 
Tsjekkoslovakiet, med Øst-Tyskland, med de baltiske stater. 
Det er sannelig ,en kamp mot kommunismen som gir håp 
og t\illi~! 

å styrk,e Europas Økonomiske 
og næringspolitiske posisjon 
overfor de Forente Stater og 

Krigsan~varlighetsprosessen 
var således en ren politisk af
fære. Den virker særlig mot
bydelig, sier SOini, fordi den 
fant sted i et demokratisl{ 

Nar herI' Erhardt nå plede- land med hØY rettskultur. Sa-
rer for et samvirkende Europa ken var også klart rettsstri
arbeidende i store produk- .dig. Særdomstoler er uttryk
sjoIlJsenheter medet system av kelig fiorbudt i Finnlands 
frie vekselbare valutaer etc. og grunnlov. Ingen straffelov 

Det er kanskje: ikke så mang.e som bryr seg om hva vi sier, 
men det førhindrer naturligvis ikke at vi ser det gom en 
samvittighetssak påny og påny å krev~ at Norge flar sin 
skjebne i egne hender, at det forlater de internasjonale 
ha,Sa .. dspiIleres gylne dollarleir og søker sin stØtte og sin 
fr.emtiti på europeisk grunn i et stort og våken~ nØytrali
t.etsforbund. Slik sopt bl. a. Vidkun Quis~ing krevet det! før 
og under siste verdenskatastrofe i angloamerikansk ~egi. 
Det er ingen vei hverken for Norge eller for resten av Eu
ropa dette å være et amerikansk «Støttepunkt», rede tjIli å 
la den ruSsiske dampveivals rulle hen over oss. For det er 
en fattig trøst i siste, .omgang å bli «reddet» fra kommu
nismen,. og fra Sovj«7tsamvelide~' når verden sannsynligvis 
går under og Norge sikkert. Når det ikke er mer igjen a 
redde'! 

det britiske samvelde. 

Denne iSamordning av de 
eur.orpeiske resurser - tilslut
ningen skulle selvsagt bero på 
hver nasjnns fri vilje - ble 
utmalt som en fryktelig trusel 
mot og voldtekt oveIlfor de 

Direktør Alex Christiansen's 
etterlatte papirer 

får vi dessverre ikke plass til 
i dette nummer" så leserne 
får ha fortsettelsen tilgode 
til neste gang. Det er så rent 
håplØst med plassen i som-, 

kan, som det her skjedde, gis 
hevder at ingen regjering, in-tilbakevirkende kraft. Dom-
tet parlament i Europa lenger men var også et brudd på 
våger å ta risken for å mot- prinsippet om likhet for loven, 
sette seg en slik «Neuordnung» forsåvidt som de tiltalte ikke 
_ er det ingen som motsier var eneansvarlige for Finn-

lands politikk under krigen. 
ham. De viktigste beslutningene 

Altså plukker man nå frem 
,av Europas ruiner de 20 år 
gamle retningslinjene for det 
kommersielle samarbeide -
de som var et av de store hets
nummerne mot det daværen
de Tyskland. 

var nemlig. blitt bifalt aven 
enstemmig riksdag». 

'mertiden da, aVIsen bare kom
ll1er ut hverr fjortende dag. , 

Så vær så snill å bære over 

Nå kan de brukes. -» 

Argus. 

l Norge var det som, kjent 
heller ikke liJr.het for loven. 
Noen' kunne upåtalt bedrive 
en svær inntektsbringende bi
stand til tysk.erne og etterpå 
få St. Olavs ord.en. Andre ble 
dØmt for å ha vært 1 besit
telse av et medlemskort. 

A, L. 

med oss! LØRDAG 23. 'AUGusT 1958 
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Nyt t il. r I: en t i n a bre v Med påholden penn ANDERS MEL TEfG: 
(Forta. fm •• 1). Ilovprist i blant annet Mor-

. . I genbladet. Det ble av Aram-
sesJoner eller avkall pa st.at~ns I buru foretatt en reduksjon av 
bestemmelsesre~t over olJenk- kjØttprisene for de engelske 
dommen. Betalmgen s.kal fo- k'Ø' ' ~l'k t d \o.nt It 280 

o dl' dl' d l I J per e ., l a e ve: a e rega es l peoos og es l o - d 'I f t n t t 404 
l 6 o ., I 01 ars or ,~nne mo ' 
ar, over ar. Denne tldsfnst d 11 ' P +'d <;' t'd' 

b o o" ars l eronScI. ""am l Ig 
egynner dog først a lØpe den. to· k'Øtt' l'" d l' t·· b ~ IS \_g J prIsene SIK Innen-
ag o Jeu vmnmgen er egynL.1 1 d t f Ik· tAb 
Argentina har inntil nå an s av c sa a, ram uru 

lot de~ argentinske folk betamMtet innfØre olje for å dek- le for det som engelskmenneke sitt eget nasjonale behov. 
ne spiste. Nå bekjentgjør sel~-

M'ed de nye tiltak vil produk- retæren for landbruk ogkveg-
sjonen bli tredoblet og den av] at det skal foretas ned
argentinske Økonomi gjenreist 

settel~;e av de hØye kjØttpriser 
fra ruinene. iLnei1lands, mens statens «Vår regjerings styrke har 
vist seg gjennom den kjenns
gj erning, at vi etter 85 dagers 
regjering har greid å skape 
det klima av rettssikkerhet og 
tillit til landet som har mu
liggjort disse stOire invester
inger», sa presidenten i slutten 
av sin tale. 

På utenlandsk hold blir 
transaksjonen betegnet som 
den beste handel i det syd
amerikanske kontinents hi
storie. 

subsidiering av utenlandske 
slakterier skal minkes. Peron 
hevdet at hvis engelsl~men

ne ne ikke ville betale skikke
lig for kjøttet, så fikk de la 
være å spise argentinsk kjØtt. 
Det samme mener Frondizi. 
Av andre tiltak som er bebu
det nevnes Økning av kredit
ten for kvegavlen - det av
settes 900 milioner dollars år
Hg til denne kreditt. Man vil 
også stimulere bruken av me
kanisert jordbruk, noe en 

Kjøttproblemet. igjen regner med vil fØre til 
Når det i W-h's artikkel Økning av de dyrkede områ

anføres at kvegbestanden i I der. 
Argentina er sterkt redusert,. De hØye 
så er dette en fØlge av den I leveomkostninger 
politi'kk som ble fØrt i den re- I er et annet problem som 
volusjonære epoke, som ble så I (Forts. s. 6). 

President Frondizi på talerstolen 24. juli. 

4 - FOLK OG LAND - LØRDi\G 23. AUGUST 1958 

(Forts. fra side 2). 

lige sannhetskj ærlighet, vil 
ikke tvile på riktigheten av 
denne fremstilling. 

Det heter der bl. a, at 
disse folk (som senere er blitt 
«gode» nordmenn) i aprilda-

I gene satte inn med en sterk 
aktivitet for å styrte den av 

Marsjen 
gjennom loven 

Quisling 9. april etablerte RedakSjonen av Folk og sette dem inn på den rette 
nØdsregjering, fordi de selv Land vet at jeg ikke er enig plass i sammenhengen og 

Ønsket: å komme til mat.:tcl1. i at der ble sendt en anmocJ.- <redusere argumentene til det 
De sØkte kontakt med tyske .' t' f N . I bItt Il kt A' .. kretser som alltid hadde nmg om amnes l or aiSGO- a so.u e nu pun. lCtrl 

vært motstandere av NS, inn-' llal Samlings medlemmer, har vel en utenriksminister 
flytelsesrike tyskere som Vil_I som er dØmt etter urettfer- i Norge vist slike eminente 
le hjelpe til med å få vekk dige og ulovlige landssvikbe- oratoriske gaver! I en lett, 
Qusling. stemmelser. Om det ikke lyk- korrekt og nydelig diploma-

Etter Terbovens ankomst 
hadde Quising straks gjort tes oss å redde Norges frihet ti'sk språkform feiet utenriks-
det klart for der herr Reichs- og uavhengighet, så er der ministeren vekk de fØrti-ferP~5 
kommissar at NS ikke villevæ- ingen grunn til å be om nåde. såpeboble-fromage eller 
re noe redskap for hans poli- At Norge er et fritt, Udelelig skal en si at deres argument
tikk. Så sØkte Terboven kon- og uavhendelig rike i grunn
takt med andre, mere tysk- lovens forstand fikk enhver 
vennlige kretser - så oppsto 
planen om at tyskerne skulle som har evne til å hØre og 
organisere et eget nasjonal- forstand nok til å forstå, vite, 
sosialistisk parti ,som skulle at disse megetsigende og kla

samling lå der som minnet 
om en pjUSket og sprukken 
leketøys-balLon i en renne
pte~n etter et kraftig regn
skyll. 

utkcnkurrere Nasjonal Sam
ling og bli et mere villig red
skap for Rikskommissærens 
(personlige) politikk. 

re ord i vår grunnlov bare Men forestillingen om Nor
står der som et rudiment i ges frihet forsvant også ~sam
det som nok fremdeles kalles tidig : oppslukt militært av" 

Slike tyske kretser for
handlet med Stortingets pre

.\rår konstitUSjon. 
Det såkalte «påskeopprØr» 

sidentskap om hvordan man og den utenriksdebatt, som av 
skulle bli kvitt Quisling og få den grunn fUlgte, ga et ele

NATO, Økonomisk av det sto-
re internasjonale kapitalist
kollektiv, mentalt slik som 
Olav Aukrust har sagt det: 

ham deportert til Tyskland. 
Under Riksrådsforhandlin- mentært og tydelig skoleek- «Det som just her er for-

gene ble fra tysk :side fore- sempel på at de stolte innled- banna, er det at me helst no
ningsord i grunnloven er re
dusert til tomme fraser. De
batten ble fln stomtilet kan-

ko anna vil væra i al vår gjerd 
enn det som me retteleg er~. 

'" 

slått som formann i Riksrå
det ovennevnte (!fØlge herr 
Hartmann) «verdifulle med
arbeider'som brøt utav NS' i 
1937» (adv. H.) Der skulle så nestØperforestilling, hvor de Jeg er heller ikke enig i at 
påtvinges NS en ny '!ledelse, 45 utbrytere - -et overveiende det ble rettet en ny henven
og Terboven truet: Hvis ikke antall av Arbeiderpartiet - deIse til Kongen - og denne 
QuiSling gikk av frivillig fikk anledning til på en over- gang med en spesiell anmod
skulle der startes en annen bevisende mMe å vise sin UVi-\ ning om å ta et personlig ini
bevegelse, og da ville der ikke 

tenhet. Stortalende siterte de t. iativ - og dette vil sikkertbli tålt noen opposisj on fra 
Nasjonal Samlings side mot seg selv fra år tilbake, vel Ikke vekke noen forbause~se. 
en proltysk regjering og et temmelig ,sikre på, de skulle Men denne min oppfatning
mere protysk parti. kunne skape en forandring i er riktignok basert på helt, 

Quisling sier i sin forklar- porsk utenrik:spolitikk. Uten- andre synspunkter, enn de' 
ing: riksministeren lot dem få frie tidligere nevnte. 

«Under Riksr~dsforhandlin- 'tØyler. Han bare samlet inn FØrst og fremst er å si, at; 
gene hadde dIYle folk (ut- j' det er min faste overbevis-
bryterkll'kken av 1937) hatt il,' nntrykkene og utta~elsene " ning at det ikke nytter, og: 
særlige utsendinger i Ber- ettersom de kom for a sette dernest at vi av den grunn 
lin for å bearbeide inn- detaljene sammen i sin rette ikke 'skal skaffe Kongen noen 
flytelsesrike tyske myndighe- 'sammenheng, da han omsider flere vanskeligheter. 
ter bl. a. Goring og Himmler grep ordet. Vi må betenke, at den no'r-
fo~ sine planer». ske Konges stilling ifØlge for-Det ble en manifestasjon av 

Så vidt gikk disse intriger fatningen ikke er slik at han 
at en av de impliserte tyskere, utrolig uvitenhet på den ene lett kan sette en personlig 
herr Noa.ck, foreslo å sende side og et kjennskap til sitt mening ~gjennom i et sen
Quisling til Tyskland for il, emne på den annen side, som tralt spØrsmål. 
likvideres. (Side 344). virkelig nådde de store hØY- Til belysning av mitt 

Det ble dog ,som kjent ikke standpunkt er det dernest lier. Utenriksminister Lange 
noe av Riksrådet trass i så nØdvendig å minne om a~ 
mange gode nordmenns vilje viste her en fabelaktig evne 1936-stortinget, som forut-
til «å bistå fienden i råd og I til å huske den store detalj - satte nyvalg i 1939, mo~ 
dåd». rikdom, til å plukke argumen- grunlovens klare ord, for-

Herr Har~m~nn ~øke.r å ::e- tene for oppoSisjonen opp og lenget sin egen funksjons
dusere Qmslmg tIl vlrkelig- tid med ett år og be-
hetsfjern drØmmer, han ~~ stemte at :stortingssesjonene 
«levde i fortiden og i 1942 deretter skulle være 4 år -
ville han gjøre hva han ikke tilstanden, få fred med Tysk- mot grunnlovsmessig bestemt 
greide i 1932», (Hva han nå land og et statsrettslig tre år. Det var de samme ting
kan mene med ddL Men så grunnlag (for den midlerti- menn, som i 1940 :-t,"o<3,'~c,: 
leser en med forundring: at dige Okkupasjon.) Kong Haakon, og der ble et
Quisling fØrte en hard og re- ,Var egentlig det å leve i ter den såkalte frigjØring ik
alist-isk kamp fra skanse til fortiden, å være virkelighets- ke foretatt noe for å annulerE 
skanse ... ustanselig prøvet 'fjern, å gå tyskernes ærend, denne beslutning. En nøyet 
han å sprenge den kvelende å SVIke sitt eget lands inter- seg med å oppfØre seg som om 
rammen, få opphevet krig;s- ess.er? Sentinel. intet hadde hendt. (Forts s. 7 
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Håkon Meyer: Konrad Sund lo : 

Tyskerne hadde folke
retten på sin side 

Sier Prost Hedem sin interessante 

nye brosjyre: «Historieforfalskning 

og rettsskandale» 

Fra Marx til Nikita Krusjtsjov 
Il. 

Tiden var moden 1917 og iske partier Lenins partilære. Lenins,. Lærere, polemikere, 
Lenin hadde fØrt den marxis- Med en innenfor den inter- strateger, journalister var bl. 
tiske ideen et skritt videre: 
han hadde utformet læren om 
partiets r,oHe og partiets or
ganisasjon. Da revolusjonen 
som en flodbØlge brØt inn 
over landet, var det han som 
visste hvor han ville lede den 

,hen. Hård hånd og sin store 
autoritet som leder måtte han 

nasjonale arbeiderbevegelse a. Bucharin, Slnovjev, Kollon:
nesten enestående grovhet tay, Steklow m. f. Men ingen 
hadde Lenin fra århundre- kan sidestilles med Lenin. 
skiftet og frem til revolusjo- Han var både den klare teore
nen 1917 fØrt polemikken mot tikeren og den byggende par-
sine motstandere innen rus- tiorganisatoren og i de få år 
sisk og internasjonal arbei- han hadde ledelsen (1917-

anvende Jor å tvinge sitt parti derbevegelse, hele tiden med 1922, han dØde 1924) var han 
til å spille den roJlen han til_ det mål for Øye å sprenge bort den ledende strateg, som ut 
delte det: ta ledelsen av den alle slike elementer, som ikke fra en smidig og skrupulØS 'SiO

sosiale revolUSjonen. .SkruP- ville akseptere hans dogmer. sosia.lmoralsk filosofi forsto å 

Et meget interessant og læ
rerikt lite s,krift som begyn
ner med en påvisning av at 
der ikke forelå noen konsti
tusjonell nØdrett som beretti
get eksilregjeringen til å ut
stede de provisoriske straffe
anordninger «som umisfor
ståelig skred ut over Grunn
lovens ramme». Forfatteren 
dokumenterer dette ved å 
henvise 'til en betenkning av 
vår ekspert på statsrettensI og 
folkerettens område, profes
sor Frede Castberg som av 
Stortingets Presidentskap var 
anmodet om å gi en klar de
finisjon av hva der forståes 
ved konstitusjonell nØdrett. 
Professorens betenkning viser 
a t bl. a. Folkerettens bestem
meIser er en uoverstigelig 
hindring for anvendelse av 
nØdrettsinstitutet. 

pellØlst, uten demokratlSke 11_ . 
lusjoner og uten tro på de re- Ikke bare læren om partIets gripe og befeste makten. I sin behandling av profes-
volusjCJlI1ære massers evne til å, organisasj'on og rolle, men un- Det er under denne kam- sor Keilhau og Elverumsfull-

s~pe annet en-kaos v~,egeQ, "ll~~GriG_gup~~,,,,,,J<~:~ ,:pen, f?f ~ g~ipf(. ~g ~~_ :t:~~e!~~:~' f~~;a~~r;:.~~ 
hJelp, anså han revoluSJOnens1 eks. læren om, at proleta- m~ft tt'an vfd~te tftbygger 

. b· t . I . l ti .. ~ i at medlemskap av NS ikke seler u etmge avhengIg av tariatets rette taktikk var un- sm ære om par el.\:! organ-
at partiet var modent flnr sin sasj'on, om dets rolle under re- var kriminell etter okkupa-
oppgave. Marx hadde sett re_ der ledel:se av de kommunis- vOlusjonen og dets forhold til sjonens rettsorden. Men som 
volusjonen i et fremtidsvu, tiske gruppene å vende våp- Forts. s. 7. formann i den av Eksilregjer~ 
Lenin så den som et parti- nene mot den indre f>0siale 
problem, Marx hadde tenkt på. fiende. Her skulle ikke sluttes ~"\I\AI\.~M""'~"""M"""""""''\I\N\.~ 
den revolusjonære masse. Le_ borgfred med fienden. hver
nin anså dens opprØr hen
siktsløst uten et ledende parti ken for å føre krig eller opp-
av den type han ville skape. nå fred. Nettopp krigsneder-

I de engang så berømte lag daimet jo forutsetningen 
Moskva-teser, Den kommun- for den IstatsopplØsning, den 
istiske Interna;s1onales 2. kon
gres's 21 betingelser for parti- oppløsning av aU indre auto., 
ers medlemsskap i Internasjo- ritet som apnet mUlighetene 
nalen, var Lenins partidog- for en revolusjonær kamp. 
mer det springende punkt. Og da hadde massene våpen. 
Partiene skulle bygge på in- Det gjaldt å utnytte denne si
dividuelt medlemsskap med 
hØ'ye krav til den enkeltes tuasjonen. 
"innsats og disiplin. Det skulle Innenfor den kommunisti
rekrutteres fra det klassebe- ske bevegelsen er Lenin den 
visste proletariat, det matte 
'holde de intellektuelle und~r eneste betydelig utfmmer av 
streng kontroll, men ,det skul- en videreført marxisme, den 
le væ~e. et P~~~i a v klassens I ene1ste russiske filosof på den, 
offervIlhge tllntsmenn, som dialektiske materialismens 
"forsto å led~ også fagbevegel_ 'åd . h r tt 
sen og kooperasjonen i par- omr e, som vang ar a" 
tiets ånd. Et malbevisst og le_ betydning for verdensbevegel
'<lende part,i, en generalstab sen. I den lange rad av be
under q.en kommende sosiale gave de russisk'e og ikke-rus
krig. siske revoltliS,jonære som mis-

Denne Lenins lære om uar
tiet ble et ubetinget dor?;me. tet livet under det stalinske 

Nasjonal hOldning i praksis 

Sverre Mork. 

(Forts. fra 8. 1). 

fra 1951 av 'g,tillingen som ge
neraldirektØr for NSB - har 
staten vært meget hyggelig. 

Den fenomenale karriere 
for en mann som med parti
boken som bakgrunn var blitt 
kontorsjef i Telegrafstyret 
(1938-45) skyldes nok spesd.-
elle mystiske, vanskelig kon-
trollerbare innstanser under 
okkupasjonen. staikke ble be-
lØnnet for sin angivelige 
motstandsholdning mot ty-
skerne under okkupasj onen, 
en hOldning som sies å ha 
fått :skjebnesvangre konse-

vært så hyggelig å gjemme kvenser. 
bort pensjonene på andre kon-I Ikke fØr han er kommet i 
t · sl'·k t NSB' k stillingen så viser han sin l, l a s regns aper av 

faste nasj onale holdning ved den grunn kom til å se meget 
penere ut». å velge det tyske svillepatent 

ingen oppnevnte lov komite 
gikk han inn for at medlem
skapet skulle gjØres straff
bart. Resulta,tet av dette lov
arbeide var den provisoriske 
anordning om straffbarhet i 
nazistiske organisasj oner som 
regjeringen ga 22. januar 
1942. De'tte er Landssvikan -
ordningen om hvilken Stor
tingets Justis,komite i sin tid 
uttalte a't «det hadde vore lik
so greidt for ettertida og for 
rettsuppgj erdet idag um 
straffe- og ansva~sparagrafa
ne pr. 15. desember 1944 had
de vore uskrivne». 

En meget ubehagelig utta
lelse for professor Keilhau 
«som nok i historien tør bli 
stående som den faktiske 
opphavsmann til de proviso
riske anordninger overhodet». 

Av særlig interesse er herr 
A. E. Hedems gjengivelse av 
professor Frede Casltbergs ut
talelse i Sta'tsvid. Tidss. 1946, 
side 256 om Lomtonregjerin
genS' myndighetsutøvelse: 

«Disse prinsipper for okku
pantens rettsstilling' u t e
l u k k er, at landets lovlige 
regjering fra sitt oppholds~ 
sted utenfor det okkuperte 
område kan gi lover av et 
hvilketsomhelst innhold med 
bindende virkning for det ok
kuperte områdes befolkning. 
Den kan ikke gi lovregler som 
forbyr befolkningen å etter
leve bestemmelser som okku
pasjonsmakten har vært 'be
rettige't til å utferdige. Den 
er som alminnelig regel over
hodet avskåret Jra å endre 
den, rettsorden som det er ok
kupasjonsmaktens plikt å re
spektere og opprettholde». -
Han kunne her ha tilfØyet. 
skriver hrr Hedem: «- og 
som det også er den hjemme
værende befolknings, plikt 
og rett til å respektere». 

«Den ansvarsbevissthet og 
den anstendighetens æresfø
lelse som gjennom århundre~ 
der så fornemt hadde preget 
norsk rettsliv hadde måMet 
vike for en maktpolitisk og 
partipolitisk motivert lovgiv
ning (tilsiktet å kamuflere 
egen brØdefull skyld og eget 
kriminelle ansvar». Den forusatte et parti aven despoti, var udmerked'e skri

helt annen type enn de parla_ benter. Den ypperste av dem 
mentarisk arbeidend~ vesteu- var Leo Trotsky, men han 
1"opeiske sosialdemokratene, var historiker og an'alytiker 
,som også fra rørste dag ble .,., . ' 
erklært som fiendtlige. Også hans betydmng' som skribent 

Karigsvillen, formentlig et-
Ett er sikkert - mot Halv- - - -

ter anbefaling av f. eks. over- 9. april og okkupasJ·onen er 
dan Eyvind Stokke - som 

i dag fØlger alle kommunist- ligger p'å et annet leIt enn 

på utelukkende politisk basis 
ing. Karl Skjenneberg, jern- viet grundig omtale og tinge-

er kommet i 'besittelse av 
F~rtjel1istmedaljen i gull og lØRDAG 

(Forts s. 7). (Forts. s. 6). 
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NJltt Ar;:entinabre-v (Prost:· Hedems' 
(Forts. fra s. 4). 

nye brosjyre 
lands militærvesen har gjen- like så litt som landets tallri
nomgått i vår tid». Det er nå ke spaniere i samlet flo~k 

F'rondizi har overlatt etter på tale å granske alle disse sluttet opp om Ararnburu, 
gorillaene. FØr de forlot val- .avskjedigels,er, og det er ogSå hvis foreldre kommer fra 
plass,en la de på brØd - og fra milittært hold fremsatt ~ascia i Spania. 
melprisene og sa fra at utvik- k k P'Oru. fra. ride 5 «Objektiv forskning kan 

d rav om grans ning av aUe ..... ~mkatastrofe og t l tit d . lingen hadde gjort det nØ '" dl' ff' .1.".0." ne om a es med sitt re e erfor neppe unngå å måtte . e revo usJonære Olserers urolighetler. f 
vendig også å legge på pnse- fOl1fremmelser. navn:astslå at tlyskerne hadde full 
ne på sukker og kjØtt, noe de Mens jeg skrev de foregå- «Våre gUtter var ikke mobi- folkerettsJlig hjemm~ for sin 
imidlertid ville overlate til si- UtenriksministIer Vitolo ende linjer ble jeg avbrutt av lis ert, og selv om de var 20- militære aksjon mot Norge 9; 
ne etterfØlgere. Etter 'Fron- Når Morgenbladet forteller uhyggelige radiomeldinger i dobbelt så mange som angri- apriJ, og som det nok for re-
dizis maktovertagelse har da at «det vakte almen tilfreds- forbindelse med en forferde- perne, var de uten militær gjeringenog regjeringspartiet 
sukkerprisene gått opp med het at han (Frondizi) opptok lig flomkatastrofe som har opplæring og Våpenlagrene av lett forståelige grunner 
3,60 pesos pr. kg. (1 kg. suk- antiperonisten Alfredo Vitolo rammet Argentina. Det har i var nesten tomme. Minene har vært om å gjøre å utba
ker koster 7,50) og kjøttet har (ikke VirolO\)' i sin regjering», flere dager og netter raset et var ikke lagt ut og kystbefeSit- sunere aksjonen som et over
steget med 5 pesos kiloen for men i>amtidig anfØrer som forferdelig uvær. Floden La ningene var uten sikring. Det fall, vil det neppe være vårt 
det beste 1 kg. kjØtt av det noe merkelig at denne gamle Plata har gått over sine bred- var derfor ikke unlderlig at folk uverdig her å veds,tå sin 
fineste koster nå 22 pesos, motstander av Peron frem- der i 3,20 meters hØyde og de da Stortingspresidenten tråd-egen Skyld og - ikke minst 
noe som naturligvis er frykte- met lovforslag om opphevelse lavest beliggende deler av ho- :te inni Statsministerens rom i de l+iStoriske lærebØker
ligi et land som Argentina, av.det barbariske dekret 4161,vedstaden . og Iforstedene ut-, fant han en gråtende og selv~ å betegne .den som det den 'i 
men som altså neppe kan leg- som jeg tidligere har omtalt over Uke til La Plata ligger anklagende mann». virkeligheten var: ikke et 
ges FrondiZi til last. i «Folk og Land», så er dertil under vann. 20000 til 25000 Forfatteren . hevder at overfall, men et mottiltak. 

å bemerke at det vel ikke kan menneSiker må ifØlge meldin- spØrsmålet 9. april og Ny- Ansvaret for Norges J,nn-
To fagorganisasjoner. være noe særlig eiendomme- gene antas å ha blitt husville gaardsvolds forhold burde dragning i krigen skyldes 

Når det i Morgenbladets ar- lig i dette. Vitolo tilhØrte og mange er omkommet. vært klarlagt ved riksrett. noe først ag fremst regjeringen 
tikkei siteres en uttalelse om Frondizis parti og en av de Mange sitter på hustakene og som ble hindret ved regjer- Nygaardsvold, og dermed og
misnØye fra COilifederacion viktigste poster på dette par- man arbeider for å redde dem ingspartiets press på proto- så ansvaret ,for okkupasjonen 
General del Trabajo, såerder- tis program var gjenoppret- med helikopter og ved hjelp kollkomiteen. Men for så vidt og dens fØlger, så vel for den 
til å bemerke at CGT er split~ tebe av ytringsfriheten og av froskemenn. Presidenten som et slikt press med slik enkelte norske borger som for 
tet i to. Den ene gruppe er gjeiliforening av det argentin- nar selv åpnet sitt hus for virkning har funnet sted. ty- folket i sin helhet. Historie
«CGT Au,tentico» eller «de 62:. ske folk. Alle av betydning husville. der dette på at regjeringspar~ forfals~ningens periode burde 
som de også ofte kaller seg, innen dette parti, med Fron- LØrdagens batalje kommer tiet har fryktet enhver upar~ nå være til ende». 
da de repre.senterer 62 fagfor- dizi i spissen, har vel i sin tid naturligvis helt i bakgrunnen tisk klarleggilIlg av regjerin- .«Ti om Guds kvern maler 
bund, alle pro-peronistiske. vært mere eller mindre anti- overfor disse tragiske nyhe- gens andel i opptakten til 9. langsomt, så maler den dog 
På den andre siden står peronistisk innstillet, men ter. Jeg sikter til å~sdagen april. . . c sikkert». 
«CGT Amarillo», mindretalls- derfor er det vel ikke gitt at for Eva Perons dØd. Minne- --,- - Forfatteren behandler til 
forbundet med 32 organisa- de skal være tilhengere .av en hØytideligheter og feiringer 1'Yskernesak.s30Jll auot Nor;,. slutt Rettsgrunqlag~t for 
sjoner, 'Og under revolusjons,.. kampmåte som erbådeumen- av enhver art ble absolutt ge - sikriv~rl;1er~'~'j F1:. ae- OkkupaSjonstidens norske ad
tiden regimets, håndgangne neskelig og diktatorisk. Pero- forbudt i hovedstaden, men dem, er som kjent basunert miniSItrasjoner, Det ulovlige 
menn. DLsse er dominert av nistene har ellers ikke gjort ,resten av land.et ble is;tillet ut som overfall på en uskyl- Storting. HØymessen i Troll.d~ 
de såkalte frie sosialis~r. noe kra,vpå representasjohi fritt. Forbudet ble begrunnet dig og nØytral nasjon, mens hjems Domkirke 1.febrp,ar 
Amarillo står forguknemUg ,Frolldizts .. regjed.ng'I,~-øn:-møc.t~"at mm.f"~"1k~ (l~w.lJ~ ~·~r at ~942, Eksilregjeringen. og 
den fargen som SosialiSmen skeringen koalisjon og ser skap til at «kommunister og tyskerne foretok et mottrekk flerkoneriet, og til sluttme' 
symboliseres,m,eqher, Den,~ bare i lengsel fram mot den nasjonalister» (jeg tenker mot de alliertes o:f;fensive t11- alfres.Den greske forrederen 
kronikken refererte uttalelse dag då de atter kan plasere rettere'sagtcommandO:SI civi- tak mot Norge, nøyere sagt som under. kampen om Ter
er ukjent for meg, men det den elskede generalPeron i COS revolucionarios) ville mot den norske regjerings znopylern.e viste perserne en, 
kan .meget .vel tenk~~ at min- Casa RoSada. trenge seg inn i folkemeng- uredelige iakttagelse av Nor- vei inn, i ryggen på de gre!\i{~ 
dretalls-OGT er kommet med CGT Autentico krever å tå deneog fremprovosere opp- g~S nØytralitetSiforpliktelser, forsvarerne og s6m nå har' 
en slik uttaleLse, idet. den avholde frie valg på ledere, stander. 500 politifolk og ma- ~ærlig da ved. '«Attmark»-af- funnet sin likemann ivår tid 
stadig strør om seg med lik- men det' må sies' at det; gå:r Hneinfanteri med dragne færen i JØ'ssingfjord· 16. fe- i biskop Berggrav - som med 
nende. Iifølge disse herrer er smått med å få oppfylt dette ,sabler og tåregassgranater bruar 1940. f1ll1~akt . fra tysk general 
Frondizi ensbetydende med selvfØlgelige demokratiske kunne ikke hindre forsikjelli-..-~~ prØvde~,:J;å de~oTske ve,rne:-:, 
per.onis,me", totalitarisme «;)g krav. Arbeidsministeren 'er ge grupper på. ca. 1000 perso- :' ;"" pliktige ,l NO;dma,rka til .å, 
fascisme. Under valgkåmpen $'anske nylig utnevnt, da mari ner ialt å trenge frem til det mange andre steder i Argen" nedlegge sine våpen. forlate 
ble Frondizi også be:skYIt flor var avhengig av amnestiet tidligere Eva Peron-Funda- tin'a, begynner det na ~sp frc:mten og bl~ med ham tilba"' 
alt dette og i tillegg dertil for for den mann som var utsett sjon-bygget Qg..... nedlegge nifst ut. På eiendommen vår ke til de,t tyskbesatte OslO'. 
nazisme, kommunisme og jeg til posten. Han er UeRI kranser. 400 tåregassgranater er det sw,å oversvØmmelser Forfa,t'teren kommer.' (side 
husker ikke alt. Alt'sammen (medlem av Frondizis parti), til en verdiav80.000pesQs ble til tross for at den ligger i en 58-59) også inn på den sjofle 
i samme åndedrag!' Jeg leste men går for å v'ære> halv pe- kastet mot demonstrantene og helling: For et Øyeblikk blå- behandling general Fleisoher' 
da en gang en vits, hvor man roni:rt. I motsatt Ifall vUle det ble arres,tert 337 personer. ste hoveddØren opp av seg var utsatt for. Det var. be- . 
undret seg over hvorfor man :l:1orØvrig heller ikke CGT Au- hvorav 17 mindreårige og 20 selv og rey lØs den ene dør- sluttet at general Fleischer 

. ikke også bekjentgjorde at tentico ha akseptert ham. kvinner. Representanter for karmen fra veggen. Regnet med stab skulle bli med over 
Frondizi var vegetarianer, si- Frondizis avstamning. el Coma,ndo Tactico Peronista pisker ned, lynene glimter ti1Sitorb~itannia, meri'daclet 
den man nå 'en'gang var i har idag vært i Casa Rosado med sekunders mellomrom. kom til' stykke var det ikke 

. Når Morgenbladet anfØrer f t b' 'H' Il" 'kk' «smØringen». og forlangt lØslatelSe ;bV de Naboene is,ier at de e.r redde plass or~, a en. . e er l e at 'det er verdt «å minne om f'" .. .... . .' l" . h .. d 
Frond'. l'ZI' og' ·of. fl·serene. . arresterte, samt gitt uttrykk og' ik.ke tø:r sove .... i ...... natt.Jeg fikk general, F else. erlIle . at hari (Froridizi) er av ita- " t lØ t" t " . tor at det usedvanlig irJtore for min de. I er. ikke skvetten seg 5:in ,adjutan. yl).ap. Det e .. r natur.ligvis ri.kttg, lierisk opprinnelse.:og dette '" ..... da' f 

oPP'bu"d a.v POll' tI' bedre kun- av meg Jeg ha' r begynt a" bli Schougaardmed frue, '. .ru~ men ikke noe besynderlig . i, gir ham' en mulighet for å . . '. . l' k t . lØ t ne vært anvendt til beskyttel- vant til litt av hvert nå. Så- en bene te pass og ... ' y -at de . offiserer som. styrtet bygge opp en selvstendig . 'kk '11 . f . se av minnehØytideligheten ledes sover jeg f. eks. med en nanten l .e VI e reIse ra sm 
Peron og .. som.. holdt Arambu- gruppe av tilhengere», så er k D 'm'ot vI'ste det s,oO" enn til en aksjon mot den. 22 mm automa.tpistol under one. en·.. . .. ' ."'1'> 
ratet oppe, ikke støtter Fron-dette med respekt å melde På flere steder i landetvardet hodeputen _ og ser meg også å være plass for ca. 50 politi-
dizi. General Aramburu lovet noe pØlsevev. Den argentinske k fl k" . h r v fle·"re· fakkeltog, «taushetsmarsjer», nØdt til å bruke den av og se. y ,,1:1lnger, vo a. , .... 
på de vepnede styrkers vegne befolkning stemmer ikke i minnernesser og blomster- til. Her i Argentina er det ty:ske,rU,ed nocs,keihPstrurl" 
at det skulle holdes. frie valg, kompakt masse på en mann b " " . nedleggelse uten noen som nemlig noe uhØrt at en kvin- og arn· , • .'.. .' 
meningenmi.litærfraks. jonhar på grunn av hans avstam- G al' Fle'sch' er skrl'v' er da helst uro, og ofte med mange ne bor alene, og en blir ofte : ener. ,i - l . . . "'.: 
gått inn for Frondizis valg. ning. Frondizi er fØr:st og å l'k" tt l tte pa" tusen deltakere. I Tucuman for,styrret. Innens'Ht eget ogs Sl .1 sme e . er a ..... -: De har fo~ø, vtig" . heller,ileke frem',,;!: argentiner. Alle som . . D'" h' Id' ., m' av' . således 7000. I La Plata, byen tomteområde har en imidler- pIrer: ~ .. ,en. o. nmg so .. : ........ . 
åpenlyst tatt stundpunkt mot blir fØdt i landet regnes bare som før het Eva Peron. ble tid lov til å bruke pistol uten adrni:r~len .. og utenri~miili- ' 
det. Ellers .. er det det å si at som argentinere. Foreldrenes t . b'l " .. t f de' to det holdt i alt 40 minnemes- spesiell lisens, d.v.s. inntil 2.2 serell e 'VIS. over or,. 
de vepnede styr. ker .. i revolu- nasjonalitet spiller ingen rol- h av hær'e' ns be' fal, som va.rta." t,t.· S€r mm. Grovkalibrede m§, en. a' 
sjonstiden i h~nhold til re- le.Peronsfar varforøvrig og_o * lisens for å bære. utfpråforlate landet. yar 
daktØr Damonte Taborda har så italiener, men italienerne Mens J'eg skriver dette Øker For et land! ForfeIdeligog ydmYke:9;~~,-:- <letble~ken 
gJ'ennomgått «den istørste her i landet stemmer nok ik- la' gt .nlrJ:.'U"l·'p .. ··a" at her hadde' vi ' uværet igjen i s~yrke. Selv vidunderlig i aIlsdn. storsla- ...... 
utrenskn ... i. n.,.gsa. k . . s.l. bri:·.s ... ,o .. ,m .... ·.·. noe ke på Peron av dell gr.upn, .' .. . genhet! . . ". l·htet··. ,·j,;·'"s'i'»···. " . . hel' ute hos' oss . hvor' det er a. 
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Nasjonal holdning i praksis 'MARSJEN',GJENNOM LOVEN FRA.lDA.RX·.· 
(F ts f 4) ? Ha ikk al (Forts. fra s. 4). 

or . ra s.. sene. r' elerede lov· 
(Forts. fra 8. 5). Mork har intet hatt med overtredelsene _ som de ens- ~e revolusjonære .masser og 

banedirektør Gunnar Kavli, Nasjonal Samling å gjøre. Det forlengede storting som artede parasitter de i virke- til ~e mange partIer og or
o. a. • Han er en meget aktet mann, hadde makten etter 1945 ved- ll'gheten er _ tatt kne'kken gamsasjon.er som trer frem 

tok også de grunnlovstridige på grunnloven, J'a, hele N,orges 100m arbeidermassens repre-
Har man varetatt 'norske 

interesser da man satte tom
melfingeren ned mot Mork
svillen uten å ville gå med på 
en teknisk styrkeprøve med 
den tyske? 

men kan dessverre ikke do- b t t t es emmelser, «landssvikan- konstitusjon og kongedØmmet sen an er. 
kumentere noen teknisk ek- ordningen og - som For- med? Man må i noen utstrekning 
samen fra annet enn livets bundet riktig bemerker - sto Elr Olav V, Haakonssønn~ være fortrOlig med den rus
skole! Han belegger sin by i strid med grunnlovsforbud Norges lovlige konge, tross sin siske revolusjon!> faktiske 
Trondheim med patenterte mot å gi lover tilbakevirken- ubestridelige arverett til Nor- historie - (ikke dens historie 

de kraft. HØyesterett strødde ges trone? slik den Isenere er blitt for-
uforgjengelige fortaug. Han sand på - unektelig litt * falsket under den stalinske 

Morlrs sville med lå-sean- patenterer nå nye veikanter aven forbauselse. Men det Om et ulovlig storting periode) - for å forstå j hvil-
ordning er patentert i 14 skikket for norSke forhold. var jo en uhyre 'opprevet tid. utskriver valg til ny re- ken grad Lenins teori om par
land., Om ikke norsk mindre- Han laget en anordning på o~ der var i alle fall ikke min- presentasjon, så blir vel også tiets rolle ble prØvet 'Og fikk 

flyvernes hJ'elm, .slik at dis- dre enn 4 av HØyes,teretts det et nytt ulovlig storting. sin endelige utforming under 
verdighetsfØlelse og forkJ'ær- medlemm r d' l . t'd M l e som var mo 1ge Det hele blir kun kontl'nuer- revo uSJons l en. an ærer 
Il' ah' t f It l se kunne oppdages av unn- k h '" e or a uten andsk - no og adde rettsfØ'lelse nok lig ulovlighet, så meget mere fØrst å ,kjenne kampen innad 
også i dette spØrsmål hadde setning ved nedstyrtning i til å dissentere. som den absolutte og utvil- L partiets egen .lede~se for å 
rådet grunnen ,-,- kunne fa- havet. For dette fikk han Som et kuriØst apropos bØr somme lovlØshet ble gjen-: skape forutsetnmgene for fØ-
b 'k . takkesk,rivelse ,fra den, fra 9. også nevnes, at da «Frilhe- n'omført, da ogsa" U"""e,ste'rett rerskapet, kampen for å ska-rI aSJon av MorksviHel1 vært ' , ' , , .... 'P.Y 

.:I-,,-ten»,s redaktØr for et par tre sviktet. pe" et nødvendig partikollek-satt i gang. ;apriI bekjente britiske awid-
raI B o y es. år 'siden sto, tiltalt :flor noen Kan så Norge som nasjon tivt samarbeide I()g på samme 

NSB har slengt til ham en * skriverier i sin avis, mMte så- for all fremtid bestå, når vi tid en ubetinget autoritet for 
v'anskeIig gjennomfØrbar or- vel stotingspresidenten, som har grunnlovsovertredelsene lederen. Dtsse indre stridighe-
dre på 1000 sviller - en gang Sverre Mork opplyser at statsmin~steren - som, vitner som et integrerende ledd t vår ter var i de avgjØrende dage-
for alle! . ingeniØr Ros end a h l ved - stå skolerett for noe lik-:- hele konstitusj on? Er vi ikke ne meget skarpe og Lenin var 

nende fra sine yngre dager. dØ'd.s:dØmte 'SAm n"'''J'on, om VI' ikke den som la .fingrene.l Distriktssjefen i Trond-- Staten, s Teknoloaiske Inst,i- ' v a.L> ",. De hevdet begge lovlydighet lar Stortingets grunnlovs over- mellom. Men Lemns autor:-
heim har hatt en 'posi- tutt har uttalt at man gjer- dE;nne gang. «Friheten»s re- tredelser og HØyesteretts svikt tet hadde en overordentllg 
tiv innstilling. M()rks ,sville nek:an foreta en sammenlig- daktør ble dØmt. De to vit~ danne presedens for even- bety~ning. ~g det russiske 
h~r ligget til prØve i jernba- i!1ing;~Uom de to, ovennevn- nene slapp med det offent,lige tuelIe senere ulovligheter? partiet lærte l de dagene at 
nelegemet ved Lademoen sta- te armerte 'betonsviller Under glis. : Hva Kong olav V. angår, u~der storm var. det av av
sjon ved Trondheim i ca. 12 fuIrkohtroil, og crierne ogsa Det ,er diSse. grunnloV'spyer,- så har jeg den dypes,t~ vene- gj~rende betydnmg at kap-

, , . oJ " . tredelser ,sammen med andre. retion for ham og en sikker temen, alene fØrte kom~an-
år. stØpe 'prøveternin'gerav lovløsheter,som gjør at ~eg eJ: tro på hans fedrelandssinn. d?en. Den læren lot seg Ikke 

Hvis Morks sville ve(r~~ blandingen. Men Institutet mot henvendelSer Itu ,lp,akt- Han ville ha v~rt hos sitt folk sa lett utf!o.rme i et dogme. 
salllmenliknende kvalitets, vil ,.,:L "ifØi!ge herr ROsendahl haverne.. i nødens stund som hans, on- Dogme~ helt tverton:: den de-

Ø ddt l? lp • ""'" """ k bet' s,pø,rsm~, som,cJerfof ',": ",' " '" mokratlske centrahJsmen og 
pr ve me ,en, YSn.,e s""ulle ,-Ikke gjøre noe for å få ta . ke},,~eIl: dan~ke&;ongen ble de,n" forutsa'tte: e't ';kollektivt 
v·ise" ' seg bedre - måtte deu' t ' d '1"1 . M' nå rCfi'ser seg er alvorlig: ~a,r h ' itt . d ø k t'd 

i den ysk~ mo e e,n. , en Norge i det hele tat~ en kon- ol'; '~', ,l, en ~ r,f; l, og samarbeide i ledelsen og en 
tidligere angivelig så nasjo- hvis Mork kunne få NSB til å tit'1C,'on? Ja ifall grunnlOvs- S?ID hans svoger 'Kong Leop- kontroIl:av ledelsen 'fra par-

. ' , , " s ....,j • , h Id h d ' t b t . k f 1k ' 
nale generaldirektør Stokke gå med på en slik Isammen- brudd og med HØyesteretts . o os e, e gIS, e o". timedlemmenes side. Praksis 

,; .,"" I, • Forutsetnmgen for mm 
kunp:~ ~~ m,n for den ·n~· '~~Uk "at ' Instituttet lt:renke~ av' besteInmelæøllI' . 4:t# :f"K ' Ol' ,t' var en ann'en; Og fastheten 

-··'sV'tii~. ' Morks' svUle' tål,teen,' ktihne" få'erif6rtrl Yttl Karl~~'l å ,gi lover tilbakeVirken,de ha'," ::k P~r ~n~t kr~V er,. a unCie,r Lenins ledelse, opplØis
belastning på 12 tonn og 900 svillen) derfra,' og NSB opp~ kraf~ ktanansedes,ådvæl re,QUått L~~d~nt~de~s:Orda:::' : riingen og' striden etter Le-

. ' , " , en In egreren e e av v r: h' ,'. • •. nins dØd, den nye fastheten 
kHo fØr hårsprekk vlJs,te seg. nevner sakkyndige til å over- grunnlOV? at med til sm*kongegJernmg; under Stalins despoti og QPP_ 

~vmen, holdt over 20 tonn være stØpningen - så skulle Når lovbrudd er blitt så Men tilbake til det egentli- løsningen og striden et~er 
uten brudd i armeringen. det være i orden. dominante at de har satt ge tankespor for den rtik- hans dØd, har vel vist Krusjt-

l b te l t ne a . . til' t t VI' t * grunn ovens es mme ser u keI'. Ved tro~~,'p.ftet hadde' sJov veien e au or"i~ær 
IngeniØr Rosendahl mente k ft ksl t å iU>A,L t Når Folk og Land trekker av ra ,e s erer s grunn- Norge hatt anledning til to enmannss yre. 

denne oppsiktvekkende' sak at Mork rselv burde henvende loven lenger? . . ' betydningsfulle ting. For det Håkon MeYICr. 
seg til NSB om det-te. Morks Er det _ mullg l grun. n.lo- fØrste hadde vi hatt anled-

fram s,kyldes det interesse å d - h tIt k K· H-i;.;I b , anmodning til NSB om sam- vens. n a a mu ua IS IS ning til å feie vekk den uekte Jøp -=uems este. 
for et norsk tiltak. Sverre menliknende konkurranse _ symbIOse med lovovertredel- legering i Norges, historie, som 

W l Prost E. A. Hedem: Histo-•••••••••••• «mannjevning~ - som han ~"""".IV\N"'AIV\"''''''''''' Henrik erge and skrev om, 

triste kalte det - besvartes av NSB Det klawer • og så hadde vi hatt anledning 
marxistregjeringens ., til å bringe Norges konstitu-
holdning når A. E. Hedem kan t skrivelse av 28. september sJ'on tilbake til lovlige former. (Forts fra s. 21)1. 
skrive: 1955 slik: former. 

eDa generalens urne ble <Ved Deres besøk ller den gjerningar, når det berre var Kunne det gått for seg at 
å F l G . rette folka, som sette valds- K'ong Olav som vilkår for sl'n bisatt på V r re sers rav- ,16. 9. 55 ba De om å få lUl-

lund i Oslo 23. oktobe,r 1945 dersøkt muligheten for å få verka i aksjon, anten de var tronbestigeIse hadde satt, at 
kr i Rusland, Ungarn eller an- han - med sin ubestridelige ble det «lagt mange anser utlånt støpeformer til den ty- d t 
f d re s ader. rett til Norges Trone - fikk på båren, men ingen ra en ske Karig-sville. Man må dess- O 

norske regjering Slom med "erre meddele at Statsbanene g fins her ikkje brukbare utskrive til valg på en grunn-
general Dahls ord «satte boteråd er mot denne valds- lov-.mvende forsamling, som ikke har eller disponerer slike "'~ 
Fleischer på porten». Heller støpeformer. Fm" generaldirek- verk-mentaliteten. så må ein når dens arbeide var avslut-
ikke så man noen represen- tøren, Gunnar Kavli, Skjenne- ha full grunn til å seia med tet ble opplØst, og at der der-
tant for den i den sitore sØr- Nordlandspresten: <Jo lenge- etter ble utskrevet til valg på 
geskare». (Hambro). berg. re verden står, jo verre og nytt Storting? 

_ _ _ Mork sier at dette ikke er verre blir menneskets kår. Vi Ingen hadde vovet å nekte 
Jeg ser at min anmeldelse noe svar idetheletatt på det haver alt levet det beste!» ham det. 

er blitt noe lang, men det er han har bedt om, en mann- Håkon Sprauten. Intet av dette fant sted. 

rieforfalskning og rettsskan -
dale. Kan bestiles i boks 3214, 
Oslo, pris kr. 3 +, ev. porto 
og oppkrav! 

Oslo Stigefabrikk 
InneG. AJI T. LtlNDE, 

Mosseveien 8, Oso 
Skyvestiger Oljet ml cadi

merte beslag. Takstiger av 
jern, malertrapper og heisba
re loftstrapper. , 

'Ilt. fJ8 8811, pti? 87 0779 

Arkitekt 

HUSTAD 
den blitt tordi jeg gj erne ville jevning som de selv kunne Nå må vi fortsette med en 
gjøre oppmerksom på endel flekk på vår nasjonale ære og BÆRUMSV. 5, ø. ULLFRN 

kontrollere. k d TIr 55 61 29 O l av de mange utmerkede mo- sert fdennesak, som han selv. et decimert lov-ver, er e el on - s o 
menter 1 dette førsteklasses Sverre Mork har i største- På hvilket grunnlag fore- brudd på grunnloven er en Tannlege 
lille skrift som jeg håper rik- delen av sitt liv arbeidet med ,trekker NSIB den tyske lØs-I integrerende del. M ART I N KJE L D A A S 
tig ~ange vil anskaffe seg og dette store patent. Han me~ ning fremfor Sverre Morks? Alnders Melteig. 
studere. Iht 

Det har iallfall skaffet meg ner at den norske a men e NSB's forhold idetheletatt og 
m~nge hyggelige stullder. , 1- hvis den var und.errettet dette i særdeleshet kunne 

Konrad S~ndlo. - ville være likeså mteres- trenge en inngående gransk- selges hos 

FOLK OG LAND! 

Hansteensgt. 2 
Tlf. 44 75 54 

Ann.lise Parow 
TANNINNSm'N'ING ing. 

7 FOLK OG LAND lØRDAG 23· AUGUST' 195 
)IadSe:n.s Bladforretning 

Alexander ban.ge. . Øvre ~andet60 1 Tr.heim 1 ___ 1'_' "_T_O'_n_' '_d_h_'_e_l_m_"' __ _ 
, Il 
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MANNEN BAK PRESIDENT~N - J7~. <~ : ;.~ _::-.: - ----: ,--::::-

(Forts. fra 8. 1). n~ ma~n å virke S~ik s?m ALi~ 411 -L. .IJ~--t. ~~l;nlU# 'U 01 ... ~ 
som i sin svakhet og hånd- Ada~s gjør. En nykomlmg vIlle ~~-.,._ ,~~. I' - ,~', tHf ,~~- -
fallen het ikke har funnet på aldn kunne samle så mange - '\- ! irr l """::::....- rf. 
noe bedre enn å forsø'ke å krunnskaper som Adams har ::" ... '> -' ~ - c, 

stille seg som garantist for gjort». FOR WHOM THE fare, hvis da de skjØrhodede en historie fra Akebergveien 
Adams hederlighet og å be- Kort sagt: Ikke Eisenhower, BELL TOLLS bolsjevikvenner fra dengang i 1945, hvor en NS-fange ba 
kjentgjøre at han i det min- men en herre ved navn Sher- Elttertankens kranke blek- over hodet har noen prinsip- om å få komme til legen. Han 
ste inntil videre vil beholde man Adams har regjert US:A het begynner å innfinne seO' per. hadde blodforgiftning i en 
ham i siin tjeneste. en rekke år. Eisenhower har hos noen av hver av de gaml~ * arm, og den var hovnet opp 

Hva som har fått Elisenho- vært hans navnestempel og bOlsjevikvennene. Det siste er MORGENBLADET ER til uformelighet. Men vakten 
wer til å innta denne hold- ikke stort mere. Men hvem at den ikke ukjente ameri- UHELDIG sa kort og godt: «Du bare si-
ning er helt åpenbart. Presi- står bak Adams? Er ikke kanske forfatter Ernest He- mulerer!» Og slik opptrådte 
denten kan ikke unnvære den dette navn i: sin tur igjen bare mingway har bedt HØyesterett Det brygger opp til en pi- de vel ikke uten å ha fått et 
mann som i en lang rekke år en amerikansk kulisse, bak i staten New York 'om å forby kant strid mellom Morgenbla- aldri så lite vink av den nor
har vært hans nærmeste for- hvilken det skjuler seg en tidsskriftet E13quire å trykke det og professor Ra.smussen, ske KZ-Iege? 
trolige hØyre hånd, og som langt mektigere, omenn ikke tre av hans noveller fra den Bladet skrev i sin reportasje * 
kanskje i Virkeligheten har særlig amerikansk, innflytel- spanske borgerkrig. Dengang fra kongeferden om Olav PARADE FOR 
utgjort den faktiske makt bak se? Den jØdiske svindleren var som kjent Hemingway en Trygvasan-monumentet «som 
presidenten. Og så uttalte da Goldfine, som forærte Adams varm bolsjevikvenn og en like er skapt av Gustav Vigeland». 
Eisenhower: «Personlig liker tepper og klær og betalte hans iherdig bekjemper av antibol- I den anledning skrev profes
jeg Adams. Jeg beundrer hans hotellregninger. på Waldorf sjeviken Franco. Men nå, sier sor Rasmussen til Morgenbla
dyktighet. Jeg respekterer Astoria, bortsett fra at han Hemingways advokat, har of- det og ba om at dette måtte 
ham for hans personlige og selv lever langt over de doku- fentlighetens holdning endret bli rettet, idet monumentet 
'offisielle plettfrihet (!.)I Jeg menterte inntekter, er sikker- seg. «Dengang var Sovj et- ikke var Vigelands, men pro
trenger ham». Det var i en lig ingen fremtredende mann Unionen vår allierte. I dag fessor Rasmussens verk. Dette 
pressekonferanse i slutten av i zionistiske kretser, selvom er det kanskje vår verste fi- nydelige organ for HØyre og 
juni at ElLsenhower tok stilling han er kjent som donator. ende. Hvis de tre novellene konge og fedreland lovlydig
til tilfellet Sherman Adams i Men det later til at den ame- kommer ut på ny vil dette het og anstendighet rettet 
næTvær av 257 forbausede og rikanske offentlighet _ og kunne påfØre Hemingway imidlertid ikke på feilen og 
forvirrede amerikanske jour- særlig da de mere .' ameri- ubotelig skade», skriver advo- besvarte heller ikke professor 
nalister. To år tidligere (4. kansksinnede kretser in- katen. Og når profitten kom- Rasmussens brev. Bladet pre
mai 1956) hadde samme Ei- nen det republikanske par- mer inn får altså prinsippene sterte fØrst en hØyst utilfreds
senhower høytidelig erklært ti -fryktet for at Gold- stillende rettelse etter å være 

""""""""""""""""""""""""""""""" t t d t k M og lovet (sitert etter Time fine bare er en prototyp rue me re tSisa. en 
Magazine for 30. 6. 58): fior farligere innflytelser og hvorfor ville så Morgenbladet 

«Om noen noensinne kom- makter bak den veke pre- de Gaulle fra en- ikke rette denne feil? Ganske 
mer til noe medlem av min re- sident. Derfor ropes det nå enkelt fordi professor Ras-

stadig hØyere på at Ada.ms ma- mussen var medlem av NS. 

«KRIGSFORBRYTEREN» 

I Karlstadt paraderte ame
rikanske tr,Jpper for felt
marskalk von Manstein. Det 
var også flere amerikanske 
generaler til stede, som gjerne 
ville vise von Manstein sin 
honnør, Det interessante er at 
feltmarskalk von Manstein av 
engelskmennene ble dØmt som 
«krigsforbryter» til 18 års 
tukthus! Han ble lØslatt av 
helsemessige grunner, som det 
het, i 1953. Tydeligere kunne 
vel ikke amerikanerne ta av
stand fra den engelske justis. 
Men på den annen side har 
sannelig ikke amerikanerne 
stort de skule ha sagt de hel
ler! 

* gjering og krever noen fordel • k I 
l
'det fjernes. Men Eisenhower har nu en synsvIn e Neste gang benekter vel bla-

vedkommende påberoper faktisk allerede bundet s,eg tl'l det at Knut Hamsun har skre- GRUMSET KILDE 
seg å være medlem av min familie eller av min vennekrets, en linje som det blir van- «Ingen andre muligheter». vet «Markens grØde». Og hva 
eller at \han har npen ,slags skelig å komme vekk fra igjen, med det Christian SinQ,ing og 

idethan-sannhetstro-har «Rivarol», Paris sklIiver 29· David Monrad Johansen har 
tilknytning til det Hvite Hus, fastslått at Adams for p""esi- mai 1958'. skapt? 
så vil han Øyeblikkelig bli ka- 'l. 

stet ut. _ Jeg kan ikke tro at denten personlig er umistelig: 
«1 need himl>. noe medlem av min medarbei

derstab noensinne vil gjøre seg 

skyldig i troløshet, JUen hvis jeg 

får greie på noe slikt så kom
mer den person til å bli fjer-
net». 

Var det ikke det valgpro
pagandaens SjåfØr også sa? 
Han som stanset med :sin 
hund utenfor det Hvite Hus 
og så lyset brenne i presiden
tens rum: «I need him». 

* 
Såvidt vår svenske kollega. 

For egen regning vil vi tilføye 
at i betraktning av at USA er 
den dominerende NATO-makt 
og den stat som også bestem
mer over krig og fred for Nor
ge, er sli.ke opplysninger di
rekte rystende. 

«Argangene a v vårt blad 
beviser til overflod den avsky 
vi fØler for den mann som i 
1944 nektet å gjennomfØre 
den forsoning mellom fransk-
menn som marskalk Petlain 
tilbØd. Som gjorde en visepre
sident av dessertøren Thorez, 
mens han samtidig ved hjelp 
av sitt politi arresterte gene
ral Weygand. Som ved enhver 
anledning har vist en liden
skapelig fargetJ avhengdghet 

ANSTENDIGE FOLK 

Det enge'-:;k, legeforburtd 
har protes~~r~ mot at den 
tidligere kvinnelige konsen -
trasjonsleirlege dr. Oberhau
ser driver pra:k:sis. Det tyske 
tidsskrift «Der Ring» undrer 
seg over hvorfor det engelske 
legeforbund ikke protesterer 
mot engelske konsentrasjons
leirleger, men kommer til det 
resultat at engelskmennene, 
som oppfant konsentrasjons
leirene, laget den for at folk 
skulle dØ der og det ble der
for ikke bruk for noen leger. 
Imidlertid står vi gjerne til 

Vi fortalte for noen tid siden 
at Arbeiderbladet var rystet 
over alle de gamle nazistene 
som var kommet i ledende 
stilling i østsonen i Tyskland. 
Det viser seg nå at bladets ur
kilde l'lok har vært noe grum
set. Det var en artikkel be
titlet «Braune Flecken im 
Fiihrungskorps der DDR.» og 
forfatteren ble oppgitt å være 
lederen av undersØkelsesutval
get for frittstående jurister i 
Vest-Berlin, dr. Friedenauer. 
Nå viser det seg imidlertid at 
hverken dette med «dr.» eller 
navnet er riktig. Forfatteren 
har ingen rett til titlen og he
ter noe ganj,ke annet. Hian 
unnskylder seg med at titlen 
også var pseudonym! 

Det amerikanske folk" og 
ikke minst presidentens eget 
republikanske parti ventet at 
presidenten etter det som var 
kommet fremom Sherman 
Adams «vennskapsbevis» fra 
den litauisk-jØdiske immi
grant-millionær og skattesny
ter Bernhard Goldfine skulle 
oppfylle sitt bragelØfte fra 
1956 og fjerne Adams fra det 
Hvite Hus. Men presidenten Ikke noe fluor til 

av den «kjære» Sovjetunion 
og av Joseph Stalin, dets ge
niale fØrer. Hvorledes skulle tjeneste med navn på en rek- !Øl--------gø .. -~ 
vi kunne glemme bare en av 

tok isteden parti for den av
slørte, garanterte for hans Eisenhower takk! disse ting? Hvorledes skulle vi 
hederlighet og erklærte at han miste erindringen om det 
var uerstattelig. En annen av Også Sverige er en sterkt blodbad som general de Gaul-
det Hvite Hus' hoye funksjo- opptatt av å tiJisette drikkevan- le er historisk ansvarlig f1or? 

ke leger i konsentrasjonsleire 
av forSkjellig annen nasjona
litet som det var all grunn til 
å protestere mot. Vi erindrer .. 

~1æT~r gir følgende forklaring l' net fluor. men det er også - Dog, og det er hovedsaken 
l «Time»: som her - mange motstandere i tt bundne nyomvendte, så deler 

I dee Øyeblikk, er vi sikker 
"Adams har vært hos presi- av dette giftblanderiet. En av på at bortsett fra de uforbe- det store flertall av Algeries 

denten siden 1952 Gg han vet. I dem, doeent Alfred A s l and e l' 
bedre enn noeJl. annen hva hal' rettet et kraftig angrep på derlige gaullister og de gjen- franskmenn (muselmanene 
president.en tenker. Han har fluoriseringen og nevner i denne nom personlige interesser I innbefattet) - de som i dag I 

forbindelse fØlgende som VI' "'~ skriker «Leve de Gaulle '." -
snal{ket mere politikk med pre- ,~ ...... es " 
sidenten enn nc-e an..l1et menne- karakteriserer de geskjeftige vel- I vår !oppfatning. Algerie var 
ske. Adams har klekket ut alle ferdsdemokrater på en aldeles annl under den siste krig ikke «for . . . ' I fort.rinlig måte: v edning med fluorlritt 
de politIske vedtak som presa- vann til Det hvite hus og til generalen», men under de nå-
denten har måttet fatte, han «Et typisk ekoompel på at HøYesterett!> værende omstendigheter ser 
har lagt frem alle de politiske en ikke tar det lettvint med l Vi foreslår at en gjør noe lig- f I ranskmennene i Algerie in-
spØrs:mål som iPresidenten fluorens giftighet når det vir- nende her: La folket (med tykk 
har måttet .avgjøre til ret- keUg gjelder er at en i Wash- 1) få fluoren, mens arbeiderpar- gen annen mulighet ,for å vise 

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

Telefon 37 76 96 
Bok.;J 3214 

Abonnementspriser: 
Kr. 25,- pr. Ar, kr. 12,50 
pr. halvår. Sverige Oi 
Danmark: kr. 29,00 pr. 
år, kr. 14,50 pr. halvår. 
Utlandet for øvrtg: kr. 
33,00 pr. år, kr. 16,50 pr. 
halvår. I nøytralt om
slag kr. 35,00 pr. år, kr. 

17,5() pr. halvår. 
I4Iøsalg 65 øre 
Annonaepr1s: 

32 øre pr. mJllimeter 
over en spalte. 

Bruk JIOSteironr. 16450. 
Utgiver A/L Folk og Land 

dem, til å. vise den forakt de l$ambandstr3rkker1et 
føler for systemet:.. /; _____ .0lI0 _____ _ 

te tid og han har avvist alle ington visselig har gått til å tipampene ~ helsedirektør Evang den forferdelse som koker i 
de spørsmål som sk.ulle avvioo:;.1 fl'l1lOCiære va.nnledningen, men far r;i.ftfri drikkevarer! 
Det ville være unuwc for noen at en ha.r 1a~ istand en privat ---- .' 
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