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~orr:~nposten Vidkun Quislings arbeid for 
sItter I r:lasshus. F~ I- E /y<"g"",.{<\<},:::{" 

Dømt til inndragning for sitt forhold under okku- ensa min g a v u ro p 
pasjonen - 550,000 kroner av okkupasjons inntekten 

avsatt til pensjonsfond Fra appellen til Chamberlain i oktober 1939 til 
til Europapakt i 1944 

Siden Morgenposten så iher- sendt til dettes fylkes- og di-
En stor europeisk statsmann, som var langt forut for sin dig og angivelig grunnet in- stIiktsrepresentanter som vei-

teresse for det almene vel gra- ledning for behandlingen av 
Dosent Thomas Chr. Wyller behandler jf sin bok «Nyordning 

og ID!OUstand» også Quislings forSØk på å komme til en fredsslltt-
'ler i Forbundets gamle rund- pressens forhold. 

skriv og finner ut ;,de grove- Her er det virkelig noe ri Lt 

ste ting», som dog bl.adet klo- og fØle på! Morgenposten har 
kelig unnlater nærmere a fått en kraftig offentlig 

konkretisere, .::;kai Folk og smekk for sitt forhold under 

ning mellom Norge og Tyskland, og skriver herom blant annet: 
«QUislings fredsøIliSike og alt hva det impliserte av loomplikasjo
ner, hadde vært sterkt fremme i drØftelsene fØr Statsakten. Selv 
om det endelige tyske standpunktet fortsatt ble holdt åpent og 
QUisling foret med svevende talemåter, IVar det !for ham både pro
pagandisttsk påkrevet og fØlelsesmessig nærliggende å tviholde 
siktepunktet. En nOirSk fredsslutning med det tredje l1ike 

Land idag bringe opplysninger okkupasjonen. 

fra en hØyesterettsdem sorn Hva realiteten angår skal vi 

kar.skje har mel" offenl:g in- sitere fra fØrstevoterende 
teresse, fordi dommen av Er-I dommer Jørgen T hr a p 's vo-

målet med Riksrådsforhandlingene ) var et stort mål å strebe 
Om det ble nådd, ville det bety, mente Quisling, at landet 
gjenvunnet sin fulle selvstendighet og at æren tilkom ham og 
bevegelse. Det ville bety; kronen på det verk han innledet 9. 

statningsdirektGratet ble I Forts. s. 8. 

Tyskland er udelelig 

" .~ Det var de ansvarsløse og tåpelige katastrolepolitikere fm US:tt, 
England og Frankrike som ledet en ulykkelig verden ut i verdens
krig nr. 2 med) sitt Versailles-diktat. Like sikkert vil det sOm 
disse politikeres etterfølgere har gjort med og mot Tysk~and fØre 
til en ny krig. For det Gud og en tuse;no'rig historie har fØYet s'am
men kan ikke små latterlige statsmenn av partipolitikerformat rive 
fra hverandre med et pennestrøk. Som en «nklagende pekefin'ger 
rettet mot himlem. har byen Hameln/Weser reist den minnesten 
vi viser ovenfor. Den sto'r pd Reichstroose 1 - no' Bundesstrasse 

1 og forteller alle at Tyskland er udelelig. 

som ble avbrutt den 15. april og Slom ble gjem.lQPptatt og l'IJ"'ll.UUUJl

fØrt etappevis etter den 25. september 1940». Her, som på så 
ge områder er det bare en del av sannheten Wyller har fått 
i. Quislings mål må sees i større perspektiv enn bare dette å 
Norges selvstendighiet hvis Tyskland, som han trodde, vant 

stilling var et ledd i 
det for å skape et lIorenet og sam'V1irkende Europa, bygget på 

stendige stater, slik som det påVises i deIllIle ,artikkel. Det 
også være gru~ til å peke på at da håpet om en 
innen krigens aVSlutning brast, gjorde Qu.isliiJng ennå et ,forsøk 
å løse begge spØrsmål gjennom å få tysk tilslutning til sitt 
slag om en ElUropapakt :lJor det Europa som fremsto etter 
Forislaget bærer i nOOll1I grad preg av de forhold som rådet da 
ble fremlagt. Også dette forslag ble begravet aven av de 
tyske mYndigheter, som med Terboven i spissene, fikk hånd om 
kastet. Det som bare er kjent av g.anske få er imidlertid at 
heller ikke dal oppga sitt arbeid og sin plan. Bak tyskernels 
og Ulnder stor persollllig rlisilro sendte han ut representanter til 
rekke av de andre okkuperte land !1or å skaffe tilSlutning til 
nen, og på den måte Øve et sterkere press på de avgjørende 
myndigheter. Sammenbruddet på frentene staniSet også disse 
strebelser. 

«Ingen forføyning» 
«Ingen forføyning» ! 

Som' tidligere meddelt i 
Folk og Land klaget Forbun
det for Sosial Oppreisning til 
Stortingets protokollkomite Fem år senere på 
over JustiSdepartementets be- Samlings store Riksmøte 
handling av Forbundets hen- 1936 ble formet en ny, 
vendeIse til Kongen om en re- ket appell om et 
visjon av etterkrigsoppgjøret Samband, sendt til 
i forbindelse med tronskiftet. ledere i de forskjellige land. 
Det ble klaget over at saken Etter utbruddet av den 
ikke var forelagt Kongen i Verdenskrig, 11. oktober 
statsråd og over at Justisde- iendte Quisling fØlgende 
partementet ikke hadde gitt gram til statsminister '-'I1.<1.U1-

noen begrunnelse for sitt av- berlain, med en lignende 
slag. pelI: 

Der er nå fra protokollko- I «Da jeg i 1927 hadde i oPP-
miteen innlØpet fØlgende svar I d~ag å vareta de britiske inter-
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:~ ~uislings arbeid for en samling av Europa 
-' eSser i Russland tillater jeg meg Og nesten under en perma
• "" henvende meg til deres Excel- nent trussel fra den veldig

'J ..... lence, og vet at jeg uttaler tan- ste militære landmakt verden 
'l ~. ken til nesten alle i de nordi- noengang har kjent. 
:" ske land, når jeg sier at bror- Under siste krig forsØkte 

krigen mellom Storbritannia Quisling med sine forSlag til 
Og Tyskland, med bolsjev,i;smen en Europa-pakt å gjøre sin 
som tertius gaudens, føles i sær- innflytelse gj eldende overfor 
lig grad tragisk i vårt land som tyskerne for å trygge Norges 
er så nær beslektet både med og de europeiske nasjoners 
Storbritannia lOg TY'Skland. nasjonale eksistens. Det var 

Deres erklæring ,av 30 sep- flere utkast til en slik pakt, 
tember 1938 (Mlinchenforliket) og et av dem ble også t r y k t 
alngånde forho~det meHom i et antall av ca. 20 eksempla
England og Tyskland, og dets rer. Trass i det var det ikke 
betydning for Europas fred1i- mulig for Quisling å få frem
ge utvikling, gjorde et sterkt lagt sitt utkast under rettssa
inntrykk her og vi er orverbevi- ken i 1945. 
ste om at det spØrSmål som det Den kopi det har lykkes 
gj elder idag er å redde Europa Folk og Land å oppspore gj en
og Sivilisasjonen ved fred med gir vi her. 
Tyskland i Deres er'klærings Etter de siste års og måne
ånd. ders utvikling synes det klart 

. De~ e~este positive vei tir Il I at den eneste mulige redning 
vlrkeliggJØre dette er sammen- for vår verdensdel må ligge 
smeltlndng av briti..slke, franske i et organisert samarbeide 
og tyske interesser i en fØde- meUom suverene europeiske 
rasjon av EU!'IOpa etter initiativ stater - at disse etterhvert 
av Storbritannia for å skape frigjØr seg fra avhengighets
interessefellesskap og samarbei- forholdet til utenom-europei
de nyttig for alle parter. ske maktblokker og verdens-

Under dJ:sse omstendigheter regj erings-ideer, som betyr 
og i betraktning av de lidelser avskaffelse av nasjonal suve
som krigen bringer også over de rerutet. 
nøytrale nordiske land, appel
lerer jeg ævbØdigst tJil Dier€!3 
umåtelige autoritet og ansvar 
lOg tillater meg å foreslå 

at den britiske regjering i 
samhøve med denj}Tøvede 
metode,n for fØderasjonen av 
Amerika:. Sydafrika og Au
stralia innbyr hver europeisk 
stat til å velge 10 repr es en-

.. tanter til en kongress 'som 
har i oppdrag å forberede en 
konstitUSljon for et SAMVEL
DE av de europeiske nasjo
ner. å forelegge til godkjen
nelse eller forkastelse ved 
folkeavstemning i hvert land. 
De er den eneste stat.smann 

SJOm på dat nåværende tids
punkt kan bringe Eruopa til
bake til fred og fornuft:.. 

Men premierminister Cham
berlain, som kan s k j ekun
ne ha bragt England til for
nuft dØde og isteedt fikk man 
Wmston C h u r c h i Il som 
fort)satte den gamle britiske 
Splitt og Hersk politikk: å al
liere seg med den nest ster
keste militærmakt i Europa 
for å klnekke den sterkeste 
kontinentalmakten. ! dette 
tilfelle en allianse med Sov
jetunionen for å ~nekke Tysk
land - og med det tragiske 
resultat vi alfe kjenner: Eng
land redusert til en 2. klasse 
makt med et tapt imperium 
og ,to tredjeparter av Eu
ropa under S!:Jvj etasiatisk her
redØmme. 

Vå r bønn: 
Skriv kort og adresser bre

vene t1l redaksjonen, ikke 111 
.redaktØrene privat. 

FOLK OG LAND 

Det er ikke mulig å glemme 
at det Britiske Samveldes og 
Sambandsstatenes Øverste le
delse lot det ene europeiske 
land etter det andre bli inn
lemmet som satelitter i en 
russisk -asiatisk maktblokk. 
og om det skal bli mulig for de 
voldtatte land å ifrigjøre seg 
fra det fremmede åk, vil det 
neppe kunne skje annet enn 
ved en voksende militær så
velsom moralsk styrke i Vest
Europa, gj ennom en fordoms
fri organisering av Europa, 
grunnlagt på slike prinsip
per som denne Europa-pakt. 

Det forutsetter at der vest 
fior jernteppet finnes, eller 
dukker opp europeisk innstil
te statsmenn med vidsyn og 
egenskaper utover de snevre 
partipolitiske grenser, sterke 
nok til å trenge gj enn om det 
løgnens og fortielsens jern
teppe som i 1945 ble senket 
over Europa og store deler av 
verden ellers. 

Da vil det kanskj ekornme 
en ny appell om et 

Europasl Foren,~de Stater 
9ygget på prinsipper som sik
rer de enkelte nasjonale sta
ters suverenitet hva indre an
liggender og systemer angår,. 
basert på prinsipper av sam
me hØye kvalitet som Europa
paktens. 

I fØrste omgang et a~tivt 
samarbeidende Vest-Eu~opa 

med det endelige mål: gjen
reisning a valle europeiske 
staters tapte suverenitet. 

Det kan synes utopisk, men 
der er ingen annen vei. 

Europas gj enreisning må 
være europeernes eget verk. 

LØRDA9 11. OKTOBER 1958 

Ingen snille onkler kan 
redde Europa, såfremt det frie 
Vest-Europas folk ikke selv er 
villig til å gjøre sin innsats, 
viser evne og vilj e til å stå 
på egne ben. 

* 

Og hva NORGE angår, for
utsetter det at en frir seg fra 
det tysker-kompleks og det 
rasehat en klikk intellektuel
le sØker å holde friskt og le
vende. 

M.Ø. s. 

Utkast til en 
Enropapakt 

For å beskytt,e Jt:uropa, tjene de eu't'opeiske folks velferd, 
fremme en rettferdig orden og varig fred for Europa, slut
ter europeiske stater denne pakt. 

Statene som hver for.seg forblir selvstendige, er følgende: 
Det Stortys'ke Riket med Bohmen og MahI'en, Polen, Norge, 
Danmark, Sverige, Frankrike, Belgia, Nederland, italia, Un
garn, Slovakia, Romania, Kroatia, Serbia, Bulgaria, Grekien
land og Albania. 

Artikkel I. 
Der oppnettes et forbund mellom de europeiske" stater med 

en forbundspresident, og med en EUROPEISK KONGRESS, 
som den sentraLe og øverste forbindelsesinstans. 

Dette forbund bærer navnet: Det Europeiske Folkerfe1-
lesskap. 

Den Europeiske Kongress skal bestå av regjeringssjefe
ne, (henholdsvis varamann for samme) for de europeiske 
stater som kommer i betra~tning, alle med en eller flere mi
nistre fra sine regjreringer, eller andre oppnevnte delegerte, 
i overensstemmelSe med vedkommende stats lover. 

AUe stater skal ha minimum to, maksimum syv delta-
gere i Kongressen. 

Artikkel Il. 
Den europeiske Kongress skal bestå av regjerings-sjefe

president for hvert kalenderår savel som en fast generalsek
retær for de forvaltningsmessige og. utøvende "Saker. Presi
dent, visel',resident og gteneralslekreh:er utgjør sammen Kon
gressens presidium. 

Artikkel Ill. 
Alle delegasjoner inntar sin plass i den Europeiske Kon

gress som representanter for fullstendig likeberettigede og 
selvstendige stater. Ved beslutninger som krever avstem
ning har medlemsta)tlene en stemme hver. Stemmefler

tall har bindende virkning for alle paktens lIDe,dIemmer. 
Ved stemmelikhet er presidentens stemme avgjØrende. 

Artikkel IV. 
Som medlemmer av den Europeiske Kongress har hv,~r 

enkelt av regjeringssjefene direkte forbindelse med hver
andre og med Forbundspresidenten, Kongresspres,identen og 
generalsekretæren. Vedkommende regjeringssjefer, hen
holdSVis Forbundspresident, Kongresspresident eller gene
ralsekretær, bestemmer selv hvilke SpØrsmål som skal tas 
opp på denne direkte måte. 

Artikkel V. I Artikkel VII. 
Sete for den Europeiske Den Europeiske Kongress 

Kongress skal være Wien, så- holder snm regel sitt ple
fremt ikke Kongressen selv numsmØte hvert år, i septem
fatter annen beslutning. ber, overordentlige møt.er !wis 

Artikkel VI. 
Den EuropeiSke Kongress 

fastsetter et reglemang for 
saksbehandling, danner en 
sentralkomite f:olr den valllige 
ledelse av organisasjonsarbei
det og andre nØdvendige kio
miteer og oI1g1aniserer et 
generalsekretariat for lØpen
de og utØvende saker. I alle 
komiteer skal vanUgvis for
uten Tyskland minst fire sta
ter være representert. Innen 
alle komiteer har hvert med
lem en stemme. 

forbundi:;presidenten finner 
det hensiktsmessig, eller hvis 
minst en tredjedel av med
lemmene Ønsker det. 

,Forbundspresiden ten ,sam
menkaller, åpner og avslutter 
Kongressen etter at forhand
lingene er avsluttet. 

Artikkel VIII. 
For å sikre kontinuitet i: ar

beidet for den Europeiske 
Kongress for og ha den nØd
vendige stadig tilstedeværen
de ledelse i viktige spØrsmå.1 
av felles interesse, utpeker 

regjeringssjefene hver en fast 
eller midlertidig stedfortreder 
ved Kongressen. Disse repr0-
senterer sin regjeringssjef 
mens han er borte i tiden 
mellom mØtene i Kongressen. 

Artikkel IX. 
Som grunnleggende prin

sipp for den europeiske ny
ordning gjelder at hver euro
peisk stat beholder sin fulle 
selvstendighet i indre anlig
gender. Med hensyn til for
svar, utenrikspolitikk og Øko
nomiske spØrsmål, skal del' 
dannes en sentral fellesorga
nisasj on som skal ha til opp
gave å ko-ordinere de enkelte 
statJerp virksomhet på disse 
områder. 

Enhver stat er forpliktet til 
å oppheve eller forandre de 
av sine lover og forordninger 
som ikke er i overenB!.,>,tem
meIse med denne pakt. Gyl
digheten av regionale over
enskomster innenfor den eu
ropeiske nyordning (f. eks. 
mellom de norske og german
sker riker) blir ikke berØrt av 
denne pakt. De må dog ikke 
stlride mot paktens prinsip
per. 

I alle andre spØrsniål, unn
tatt de felles anliggender som 
er bestemt i denne pakt, eller 
blir besluttet av denne pakt, 
gjelder i hver stat dens selv
Men,(ilJge",.Qgyg~n~rted<~~ ~~ts
forfatning og styre, egen lov
givning, jurisdiksjon og egne 
institusj oner., 

Artikkel X. 

De utgifter som arbeidet i 
den Europeiske Kongress 
medfØrer f,o.rdeles på: delta
gerne i forhold til folketallet 
i vedkommende stat, regnet 
i hele millioner, og oversjØiS
ke besittelser ikke medregnet. 
Kongressen kan utskrive dis
se kvoter med direkte skatt 
på statSborgerne i vedkom
mende stater, og Dm nØdven
dig inndrive gjeld ved pant
ing, 

Artikkel XI. 

Ved forandring av denne 
overenskomst kreves to tred
jedels flertall ved avstemning 
blant paktens medlemmer. 

Artikkel XII. 

Denne pakt trer i kraft 
straks den er ratifisert av det 
stortyske Riket og andre frie 
europeiske stater. De Øvrige 
europeiske stater bli~ automa
tisk opptatt som medlemmer 
av pakten når deres regjer
inger ratifiserer den. 

Annelise Parow 
TANNI'NN8R".r'NG 

Trond.heim 
Gisle Johnaonegt. 5 - V. Lade

moen kirke - Voldlminde 
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"-_",. __ FOLK OG LAND ___ -.. l Kriminalnytt l 
,., UAVHENGIG UKEAVIS .... Oljen • 

1 Sahara 
Redaktører: 

ODD MELSOM, ansvarlig 

ALEXANDER LANGE 

~ 

Europas vei 
Det er ikke vanskelig å se nå at det Hitler-Tyskland Slam 

steg opp av V'ersailles-urettens heksesjel, med alle sine feil 
og alle sine lidenskapelige overdrivelser, var eSllet til den 
historislie oppgave å redde den europeis~e kultur i en trenO'
selstid, da onde krefter fra øst og vest skyllet mot Afte~
la?dets grenser. Men påny ble Tyskland, som var og er og 
~hr Europas eneste redning i denne historiske kamp, dolket 
l ryggen av den anglo-amerikanske, ueuropeiske sammen-' 
svergeise. Hvor mange ganger tror diSSe forbIindede stats
menn på den vesta øya i NordsjØen, hvis land ligger i Eu
ropa, men hvis hjerter flakker om på de syv hav, at dette 
Tyskland kan reise seg igjenf'or å sette brystet mot bar-
barenras stormløp? iJfi 

Nå trykker man igjen våpnene i uendene på dette lem
lestede, forrådte og baktålte Tyskland. Mens de gamle tysk
dere fortsetter sin hets i skjul bak ryggen på den sårede 
kjempe. Men naturligvis er det noe som mangler Europas 
forsvarere denne gang, .det samme som manglet det keiser 
Wilhelms Tyskland som bukket under i førs'te verdenskrig: 
en levende politisk tro som kan gjøre det umulige mulig. 

For påny og påny viser det Seg dette som de demokrati
ske task~nspillere har så vanskelig for å forstå: at.tro bare 
kan bekJempes med tro. For også det rØde østen bæres 
aven slags tragisk! og diabolsk tro. Hvis ikke Europa kan 
samles om og begeistres for en politisk tro av samme uimot
ståelige slagkraft som nasjonalsosialismen, så kan vi lik~ 
godt med en gang la de rØde barbarer skylle inn over oss. 
Da går Europas kultur under fordi dren allerede e r,1 dØd 
og ikke kan fostre ny tro og ny begeistring ,hos den ungdom 
som vokser opp, 

Da de uttatte pressens vå
pendragere i injuriekampen 
mot FJ1rbundets ledelse har 
lansert opplysninger om at 
F'orbundets formann Anders 
Hafskjold «er på tilbaketog» 
og tilbyr forlik, synes vi det 
er grunn til å slå fast fØlgen
de: 

Hafsl~:j old har som tidligere 
meddelt uttatt To,rliksklage 
mot Morgenposten i' forbin
delse med de injurier bladet 
har ret,tet mot ham. Han k!re
ver mortifikasjon aven lang 
rekke uttrykk, samt straffe
dom over de skyldige. Videre 
krever han erstatning. I f b' d Is Saken går som kjent nå til Ol: .m e e. med begiven-I ninger over hundrer av mil til 
diorliksrådet log det er natur- hetene l Algene er det også Middelhavet og milen av slik 
ligvis riktig at Hafskjold in- andre aspekter enn de van- ledning koster 243000 dollars. 
gen fnteresse har av å fØre en lige i norsk presse som er verd Ibn Salah-'o'ljekildene er ne
langvarig rettssak, hvorun'- overveielse, blant annet for- sten like langt borte fra Tri
der han i den tid som går fØr di det berører ikke bare poiis, 'ranger og Timbuktu, 
injuriene blir mortifisert på- Frankrike og Algerie, men og- beliggende ca. 600 mil fra ky
fØres ytterligere Økonomisk så hele Europa. Det er ikke sten midt i Ørkenens hete 
skade i sine forretninger, så- minst Europas råstoffmangel hjerte. De er forelØbig plitt 
fremt Morgenposten i forliks- - og da i særlig grad olje-I plombert med betongpropper. 
rådet går med på hel og be- manglen - som har redusert Ennå viktigere og mere belei
tingelsesløs tilbakekallelse av vår verdensdel til en ameri- lig beliggende funn ble i sep
alle påklagede uttrykk og en kansk satelitt. Skal Europa tember ifjor gjort i Hassi 
passende erstatning som en igjen kunne stå på egne ben Messaoud (60 mil fra Wargla
måtte bli enig om. Noe spe- og derigjennom 'Også hevde ·oasen). Wargla ligger 340 mil 
sielt Ønske om å se kriminal- den gamle europeiske kultur, fra den nærmeste kystby: 
arbeideren i Morgenposten så er det spØrsmål om det ikke Gabes i Tunis eller Bougie i 
bak gitret har Hafskjold na,- er avhengig av oljeforekom- Algerie. 
turligvis ikke - under forut- stene i Sahara. 220 mil fra Gabes ligger Ed
setning av at injurianten og Om dette spØrsmål har en jele-oljefeltet. Det skal ha et 
bladet på denne måte tar franskmann skrevet neden- potensial av minst 4 millioner 
k!onsekvensen\ av å ha: handlet stående interessante betrakt- tonn i året. 
ilde. ningeT i tidsskriftet «Nation Hovedproblemet ved utnyt-

, De-!l demokratisme' som her hjemme representeres aven 
Gerhard$eit Wed 1(ump~ner ;kan naturligvis' ikke 'begeistre' 
det enklestfj hjerte. For hva fengende skulle det være i ,disse 
desertører fra sin ungdoms tro, diSse mette r'evolusjonære 
som fraterniserer med sine, fordums fiender? Hvem viI 
,kunne få tent korstogets hellige ild i siit hjerte av disse bol:" 
sjevismens veiryddere som har vendt seg mot sitt opphav? ,/ 
Eller hvem skulle en Hambro eller et Dagblad kunne riv'e 
med seg til klamp og offer? Det hjelper ikk,e om Vestens 
'barbarer på den annen, side av Atlanteren prØver å ,for
svare sitt eget skinn ved å fylle det Iremlestede Europa med 
våpen og dollars, så lenge de som skal kjempe mangler ,det 
østens horder har: den levende tro som bar nasjonalsoslial
ismens Europaforsvarere inn over Sovjetslamveldets ende
IØS/e vidder. For i en slik skjebnekamp hjelper hverken atom
våpen eller demokratiske floskler. 

Hvis dette er noe «tilbake- Europa» som utkommer i tel sen av disse jordens skat
tog», så 'forstår ikke v i rik- Coburg: ter er spørsmålet om det kan 
tig betydningen av ordet., I den skadefryd som er na., finnes vann. Inntil 1955 ble 
Men ellers vil jo sakens vIdere turlig i våre klFetser over de investert nesten 1 milliard 
utViltlfug klarlegge dette:,' vanskeligheter den udlJ,gelige franc. Kreditt til .en tilsva-

________ -'-'-...:.. ____ • frans:kestatsstyrelse et ltom- rehde hØyde ble i fjor bevil-

Talende tall 
met opp i i Nordafrika, bØr get av staten. Men det vil 
vi. ikke glemme visse nØkter- kreves langt større summer 
ne overveielser; Ikke bare for når en kommer lenger med 

, Frankrike, men også !for Eu- sakene. 
I alle skriveriene omkring 'ropa. finnes det Em verdifull Etter - kanskje optimisti-

møtet i Studentersamfunnet i sjanse i Nordafrika: Oljen i ske - anslag vil oljefeltene 
Tr.heim er det noe som ikke Sah~rå. over et tidsrom av årtier kun

Sahara, som omtrent er så ne produsere 5 millioner tonn 
har vært tilstTekke~ig und~~..i 
streket, og det er den uhyrlige 
llnrskj ell på det våkne sam-
funn i Trondheim og dets so
vende kolleger i Oslo og Ber
gen. Mens ca. 1300 studenter 

stor som Sambandsstatene, er årlig. 
geologisk et veldig be'k'ken av Dette er altså Frankrikes 
sammenskyllet sand aven store sjanse til igjen å bli en 
geologisk stmktur, som nesten fullverdig partner i det eu
overalt lover oljeforekomster. ropeiske samliv. Hvis Sahara 

, Derfor har vi heller ingen tro på NATO og alt dets vesen. 
Vik\tigere er det at Europa, blir seg selv, at det samles, sIlik 
som Vidkun Quisling pekte på, at det får en levende politisk' 
tro som kan overVinne d,en kommunistiske, og at, det får 
livsvilje og kulturvilj'e som under Hitlers korstog. 

Og så må det få e gen makt, uavhengig av mulig hjelp 
fra den vestlige verdensmakt. For makt kan visst bare be
kjempes med makt, på samme måte sIom tro bare kan be
kjempes med tro og vilje med vilje. FØr Europa også når 
det gjelder ~onvensjonrelle våpen kan måle seg med truslen 
fra øst, er hele vår verdensdels forsvar bare et uhyggeHg 
JykkespilJ. Det er også den eneste vei ut av atomfaren. For 
så lenge Sovjetsamveldet bare holdes i sjakk av frykten for 
å være underlegen i ,en eventuell atomkrig 'med U.S.A. mens 
dets krigsmakt ellers når som helst kan feie over Europa 
leker vi alle med undergangen i atomdøden. ' 

Vil'Europa leve, må det ta ddet tunge lodd på seg å ruste 
virkelig opp, så dr~t kan forsvare seg på annen måte enn 
med, undt~rgangsvåpen og det må vinne igjen sin selvsten
dighet og åndsfrihet. Europa har ingen interesser å 
kjempe for 'i det fjerne østen. M.en det har sine egn e mål å 
kjemPe for: bevarelse av den europeiske kultur mot atom
løpet fra øst, og det har sitt krav på de tapte områder 
hvor ulver og villsvin nå roter i gammel kulturjord. 

Om det skal nå disSe mål, avhenger av viljen til v i r
keI i g opprus.tning, omkring Tyskland som den bærende 
og ledende makt, slik at vi kan stille divisjon mot divisjon, 

«The Observer» skriver fra fm'blir fran."k +"rdtorium vil 
Rabat (MarOkkO\)' at franske sikringen av Europas Økono-

deltok. i debatter, avstemnin- ingeniØrer under det vandren- miske fremtid ligge, på Frank
, ger og inn- og utmarsjer ved de sandhav i Sahara har fun- rikes skuldre. Propagandaen 

møtet i Trondheim, så var det net olje 1 slike mengder l}t mot koloniveldet, vil Frankri
i Studentersamfunnet i Oslo forholdene tåler sammehlig~ ke kunne møte med å. henvise 

ning 'med dem i Midt-Østen.'. til at det dreif'~ seg om et ne
Qare mulig å lorppdrive 100 stu.- Således har en i året 1956: i sten ubebodd område, nV'ar 

. denter da det gjaldt å ta av- Algerie (ved Edjele, Ibn Sa- det bare streifer om noen 
stand. fra de mere, våkne kol- lah og Hassi Messaud oppda- innfØdte horder. ,Frankrikes 
leger nordpå. I StudenteTsam- get anslagsvis en milliard krav på dette område vil 
funnet i Bergen lykkedes det tonn olje, nok til å dekke minst være like rettferdig som 

Frankrik;es nåvæ,rende olje- Russlands på Sibiria eller 
å tromme sammen ca. 120. forbruk i 50 år. Problemet er USA's på Alaska. 
Det er talende tall som viser transportspØrsmålet, for olj en I Sahara ligger Frankrikes 
en avgmnnsdyp forskjell mei- må bringes gjennom rørled- I fremtid og den bØr også reg
lom en ungdom som forsøker nes med til det fra alle sider 

truede Europas livsmm. Sa-

kanon mot kanon, panservogn 
mot panservogn og fly mot fly, 
Og enda mere avhenger det 
av at en stor og frengende po
tisk tanke igjen kan fylle 
kadrene med den hellige tro 

. og den Seirende beg4string. 
Sk~er ikke dette går. EUropa 
definitivt under. 

å Ifinne sannheten og retten 
bak alle de gamle forslitte 
floskler, og den daue masse 
som leker studen ter i Oslo og 
Bergen. 

w. 

LØRDAG 18. OKTOBER 1958 

hara er en av de siste sjanser. 
De bØT vi ikke glemme trass 
i fellagha-begeistringen. 

Si. 

Abonner på Folk og «Land» 
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o JLAF HOLtIU:. d t ~ Utenriksdepartementet 
nSI S _ ore p a bekrefter at det ikke forelå noen 

Vidkun q nis I i n ;:1 Avslørende r~!!!:r~vS:::~~!:v~katen i 1945 
«Det er just så fl.t i aneisers mangel har mannen med hoven 

sin beiSIte angel». 

fremmet sak og dødsdom 
over Quisling. Isåfall forkla
rer dette det usedvanlige 
hastverk, som ble utvist 
med å få livet av den
ne gu ten. Solems hen
visning bekrefter riklti'?,"het,:m 
herav, og hans forslag om å 
fortolke Grunnloven «r,omme
lig», d.v.s. bryte Grunnloven 
for å få satt «rettsoppgjø'ret» 
iscene, viser at han ihvert
fall ikke var i god tro. 

Innsendere i Folk og Land 
har som bekjent etterlyst de 
allianseavtaler NO!rge inngikk 
i årene 1940 til 1945 og har 
hevdet at det av naturlige 
grunner ikke ble inngått slike 
avtaler, fordi Norge - iall
fall etter kapitulasjonen i ju
ni 1940 - ikke var statlig 
krigførende. 

1. I Eirik .solem, der .~om primus 
«Døds.!lommen over Quisling mot-or l «rettsoppgJøret» had

er avsagt på Kominterns VII de forlatt sin stilling som hØY
Verdenskongress. Det står til- este rettsdommer for å la seg 
bakie å eksekvere den», skrev utnevne til «lagmann» i den 
FrithjOJf' And.ersen i «A.rbei- nyopprettede domstol og for
deren» i 1935. De kloke folk i øvrig manudusere landets 
Komintern forsto Quislings jurister og dommere i den nye 
betydning, hva hans lands- og Ukjente form fo,r jurispru

. menn ikke gjorde. Man kan dens i Norge. Den ble forØv- V . 

Naturligvis har disse skep
tikere også rett. Det har ikke 
vært og kan ikke fremlegges 
slike allianseavtaler, fordi det 
ingen ble inngått. I rettslig 

gå ut fra at denne dom er rig forlatt stil"aks myndighe
foranledig'et ved hans bok tene hadde fått nok av den 

Av andre tilfeller i denne henseende kan naturligvis 
sak a v «rettens» fordreining heller ikke slike manglende 
og voldsomme tvang», som det avtaler erstattes meduIite ta
het i den tid, da man ennå. lemåter om at «det besto en 
forsto at rett er et umistelig faktisk allia,n.se». Slikt er na
klenodium for en kulturstat, turligvis bare snakk og bort
kan her nevnes, at etter norsk forklaringer. 

«Rttsland ·eg vi», og l1ans av
sløringer i Stortinget. En så 
modig mann kunne bli far
lig for hans motstandere. 
QUisling ble fallt i ryggen av 
sine landsmenn, dengang 
som senere. 

Il. 

DØdsdommen ble avsagt på
ny i:<lovlige» former aven til 
dette Øyemed opprettet sær
domstol, kamuflert som jury 
eller lagrett, men som sådan 
<uskadeliggjort» ved at de 
juridiske dommere deltok i 
avgjØrelsen av skyldSpØrsmå
let. Det er da ikke lenger en 
jury. 

Carl Kruse-Jensen, KriiStian 
Knudsen, Lavard Ryen. 

Legdommerne, de som 
skulle «gjetes» var fØlgende: 

Barbermester Einar Arthur straffeprosess skal enhver I denne forbindelse kan det 
utenrettslig cpptatt forklar- ha sin interesse å gjengi det 
ing gjentas av vedkommende bedrØvelige rundskriv riksad
som vitne, personlig i retten, vokat Arntzen 16. aug. 1945 så 
for at denne skal ha anled- seg nØds~get til å sende ut til 
ning til å gjøre seg opp en statsadvokatene i landssvik
mening om trove,rdigheten. saker da det pinlige spØnsmål 

SchØne, barber Nils HegeroIl, 
rørlegger Martin Hansen Fla
deby, bokholder Leif BeIle. 

IV. 

Quisling reiste under for- Ikke alle vitner er troverdige. om de manglende allianseav_ 
handlingene innsigelse mot Gjøres ikke dette er slike for- taler begynte å dukke opp. En 
sakens lovlighet og henviste klaringer nØdvendigvis å an- vil legge merke til hvorledes 
til at der ikke var vedtatt no- se som en nullitet. Utenriksdepartementet vrir 
en slik fullmakt, som det den- I denne sak ble der frem- seg for å komme bort fra 
gang ble tutet folket om Øre- lagt private no.tater av frem- kjennsgjerning~ne, men ellers 
ne med. Det var allerede på- mede personer, som det hOO- faktisk må.bekrefte at det i 
vist av professor Skeie. Nå er de ··lykkedes å oppspore til det hele tåtflkke er inngått 
dette alminnelig både kjent og dette øyemed, og utenrettsli- noen alIianseavtale, det være 
erkjent, dog uten at konse- ge forklaringer, som var be- seg med vestmaktene eller 
kvensene herav ennå er inn- stilt i Niirnberg til samme med Sovjetsamveldet. Depar
trått.bruk, opptatt etter den ame- tementet sier tilslutt ganske 

«Lagmannen» avskar en- rikanske metode, som kalles kynisk at domstolene får av
hver diskusjon om saken ved tredjegradsforhør, beSØrget gjøre SpØrsmålet! Det selve 
å henviSe til, at dette spØrsmål aven ekspert i disse ufyse- Utenriksdepartementet ikke 

Dette forhindrer imidlertid 
ikke at de nevnte land både 
i skrift og tale den hele tid 
er betegnet som Norges alli
erte. 

r erklæring vedtatt på in
teralliert møte i St. James Pa
lace, London 12. juni 1941 har 
de forente nasjåners regjer
inger, herunder også den nor
ske og britiske regjering, ut
talt at de ville fortsette kam
pen mot tysk og italiensk un_ 
dertrykkelse til seiren er vun
net og at de gjensidig vil bi
stå hverandre i kampen så 
langt deres evne rekker. 

På det annet interallierte 
møte i St. James Palace, av
holdt 24. 9. 41 ga Norge sin 
tilslutning til en resolusjon 
om samarbeide til trygging a v 
forsyninger etter krigen og til 
en reSOlusjon om tilslutning 
til grunnsetningene i «Atlan
terha vsdeklara;sj onen». 

Av de allierte nasj oner er 
videre den 1. 1. 1942 i Was
hington avgitt en erklæring, 
som i norsk oversettelse lyder: 

1. Hver regjering fOrPlikter 
seg til å bruke alle sin~ resur_ 
ser, militære og Økonomiske 
mot de medlemmer av tre
maktspakten og dens tilhen
ger som vedkommende re
gjeringer i krig med. 

2. Hver regj ering forplikter 
seg til å samarbeide med de 
andre undertegnende regjer
inger og til ikke å slutte noen 
.separat våpenstillstand eJller 
fred med fienden. 

• 

Man må vel gå ut fra at 
dommerne dengang ikke for
sto, at de gikk Kominterns 
ærind. Det er fremdeles an
ledning til å klargjØre denne 
siden av saken. 

. t HØ t t kan ta standpunkt til eller var avgJor av yes ere t. ligheter, for anledningen ut-
Det er Hålandsaken, SØrgelig kledt som betitlet major i den klarlegge, idet ,skal! en hvil- I anledning aven liknende 
ihukommelse, roten til hele amerikanske hær Skuille noen kensomhelst særdomstol kun_ forespørsel angående Norges 
elendigheten. Det ble den- tvile på at dette er Iforelrom- ne avgjøre. Vi gir ordet tild'orbund med Sovjetsamveldet 

ml 
De juridiske dommere var 

følgende: 

riksadvokaten i meddelelse nr. har Utenriksdepartementet l: 
gang sagt, at Hålandsaken met i Norge, så kan han bare 
var satt iscene som en nØd- ta for seg det stenografiske 9 av 16. august 1945: brev til Justisdepartementet 
vendig forutsetning 1bl" å få (Forts s. 7 N f av 21. 7. 1945 anfØrt: orges orhold til «Fra det Øyeblikk Tyskland 

England, Frankrike i juni 1941 gi.kk til angrep på 
og Sovjetsamveldet. Sovjetsamveldet har Norge 

Foranlediget ved en fore
SpØrsel herfra om når alIian
seavtalen mellom Storbritan
nia og Frankrike på den ene 
side .og Norge på den annen 
side ble inngått, har Utenriks_ 
departementet i brev ti~ Jus
tisdepartementet av 21. 7. 45 
anført fØlgende: 

f a k ti sk vært Sovjetsamvel
dets forbundsfelle i den felles 
kamp mot angriperne. 

På det annet interallierte 
møte i st. James Palace i Lon
don avholdt 24. 9. 41 ga' både 
Norge og Sorvjets'amveld.et sin 
tilslutning til grunnsetninge_ 
ne i «Atlanterhavsdeklarasjo_ 
nen». 

Av de allierte nasj oner, her
under Norge og Sovjetsamvel
det er videre den 1. 1. 42 i 
Washington avgitt erklæring 
som i norsk oversettelse ly
der: 

Vidkun Quisling fotografert i særdomstolen. I bakgrunnen hans forsvarere. 

«Etter det tyske overfall på 
Norge 9. april 1940 ble det bå
de fra britisk og fransk side 
tilbudt Norge hjelp i kampen 
mot overfallsmennene Qg fra 
norsk side ble hj elpen mot
tatt med takk. Utover de mer 
og mindre offisielle uttalelse_ 
som fremkom i forbindelse 
med tilbud og mottagelse av 
denne hj elp, foreligger det 
ikke noe som berettiger en til 
å tale om inngåelse på en be
stemt dag aven formel aut
anseavtale mellom Storbritan
nia og Frankrike på den ene 
side og Norge på den annen. 

Som ovenfor. 
Utenriksdepartementet fin_ 

ner for sitt vedkommende ik
ke å burde ta standpunkt til 
om fra hvilket tidspunkt Nor
ge må ansees å være «forbun_ 
den» med Sovjetsamveldet i 
relasjon til straffelovens § 
86, idet dette spØrsmål for-
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Man nen som ga Mag i nofl i nj en siff navn 

Churchill etter inspeksjon fI~ ~Iaginotlinien august 1939 . • -llt 1;;7ar1-

fil å sette igang krigen. Til venstre general Georges, bitter mot

stander . av Gamelin. 

Il. 

1789. Da stolte sansculottene ik
ke på sine generaler og \Satte 
denne kOmmisjon av republikan
ske meningsfeller over dem. Det 
har hoidt seg i over hundre. år 
og har rett til å få vite alle en
keltheter om hæren. Det kjenner 
rekkevJdden av det nyeste artil
leri og fargen på den kommende 
uniform, som i neste krig ikke 
lenger skal være horisontblå men 
jordgrå. Det kontroUerer anven
deisen av de penger som er be
vilget' av parlamentet Og det gir 
de uansvarlige sivile makt over 
de ansvarlige militære. Men 
hærutvaiget som Andre Maginot 
er formann for gjør ingen van
skeligheter, for den tidligere ser
sjant gjelder f.or en ui,motsigelig 
militær autoritet. 17. februar 
1928 begynner arbeidet på de vel
dige befestndngsverker ved den 
franske østgrense. Senere en
gang ble det sagt at linjen egent
lig ikke skulle bære Maginots 
navn, men burde kalles Pain
levelinjen, men den beholdt dog Avsløringene av minnesmerket over Maginot i S01lville 18. august 

navnet til den mann, som riktig
nok 'kke oppfant qen, men som 
gjmnomførte den i praksis. 

19:~5. 

engang vil være nok, men vil bli I tusen kubikkmeter jord blir flyt
etterfulgt hv ennå mange millio- tet på og femti1lusen kubikkmeter 
ner det forskrekker nestent alle!» betong støpt. Det er skapt tohun-

Parlamentarisk kup '«Jeg tenker ikke på å legge alt dretusen kubikkmeter under jor-

Et vi k ti g. rinne" 
frem på bordet for dem», svarer dske rom o!~ ethundreogtredve 

27. desember 1929. I det værcl- Maginot på sin v:anlige ubesvæ- tusen kubikkmeter mur verk. Den 
. se i krigsministeriet i Rue Domi- rede måte. «Jeg vil sIi til dem at betong en bruker bare for de 

'de e1~mt.ns\UrieJW'fr&, , ... ne. hv_':~-Ma.giri.ot-satt det ikke dreier seg om å lage en overjordiske verke!" var nok til 
1914. hvcirledes de dro forbi ha1n;, sammen med Painleve regjerer «framle mur» i likhet med den å bygge den store pyramide ved 
l'-ortvilede. håpløse· Nå kan h8.nhan nå selv som krigsminister kinesiske. Det vil bli alt for dyrt. GiI~. De underjordiske ganger 

«Da vi hadde tapt krigen 1870 endelig ryste av seg dette s!lØ- og}1an står foran sin iVanskelig- Det dreier seg heller om en slagS har samme lengde som alle de 
-7b, sa Painleve, «tok genei'<>l kelsessYD. Denne i histori~!l ene- ste dag: kamret skal bevilge ham sikret ildlinje og intet mere!:. mange undergrunsbaner i Paris. 
sere de Riviere straks fatt på il. Rtående tiefesteise av østgrensen 3 milliarder trehundre millioner <Men når de deputerte får se Stålet som beskytter panserver
befestige vår østgrense. Fra Bel- skal forhindre at et slikt neder- fr:i\Jlc til viderebygging av østbe- trykksakene med forSlaget hvor kene 'Veier seks ganger mere enn 
ford til Epinal og fra Tom til Ver- lag noensinne kan gjenta seg. festningene. Hans militære ad- ane planene er anført. så må de skjelettet 1 Eifeltårnet. 
dun bygget han to befestede so- Og han erklærer s~g begeist·ret jutant en ung kaptein er opph'is- dog begripe hva De tar s~te på I dåsse tall fra Maginotlinjell 
ner, to sperreområder som tvang I Villig til å samarbeide.' Han er set. Ran tror ikke på at de de- med befestningene!» beruser Andre Maginot seg. Ja, 
fienden [nn på to gjennommarsj- ingen mann med selvstendige puterte vil bevilge denne kjem- «Pokker også! Det har De rett hele det franske folk beruser seg. 
veier: gjennom åpningen ved ideer. I krigen var han jo ser- pesum. b, svarer ministeren. «Trykksa- Det ser i dette etc bevis på sin mi
Charmes og gjennom åpningen i sjant og ikke hærfører, men å. «Herr minister», sa offiseren, kene hadde jeg glemt». litære styrke og aner ikke at den_ 
nord ved Verdun. Vi vant krigen gå inn for il. gjennomføre en or- «sosialistene er mot enhver mili- Han ser medlemmene av par- ne flukt inn i betong, i mekanikk 
11914, men generalstaben rår inn- dre. en klar anvisning, det kan tærbevilgning, for ikke å snakke 1am:entet for seg, hvorledesdeka- gir uttrykk' fIo.r den største Iivs
trengende til ,at østgrensen påny han og det gjør han med liden- om konununistene. Også i de bor- ster seg over trykksakene eg un- svakhet. I gleden over befest
blir befestet. Den har utarbeidet Skap. g(,rlige partier er motstanden stor. derstreke:r de enkelte poster, hvor- ningsverkene som helt har fan
en gigantisk plan. Den forestår Og herr Padnleve vet hvorfor Det er nok av dem som spiller ledes del hefter seg ved det og det. get ham, har Maglnot glemt sine 
underjordiske befestninger som han akkurat henvender seg til fagmenn og som erklærer befest- Han forrstår at det vil bli en da- egne ord fra sommeren 19'14. at 
intet tungt skyts, ingen bombe- Maginot. Han er nemlig formann ninger for verdiløse. Det er ikke gelang debatt og alt kan settes for en nasjon som ikke vil dØ er 
kaster, ingen kampvogn. ingen li k,amrets hærutvalg. Oppret- tilstrekkelig med bare hØyre. på spill. For hva kan det ikke bIl krigen det aller viktigste i tilvæ
gas og intet fly kan utrette noe teisen av dette utvalg går helt Hvor skal De få et flertall fra? av politiske kIOmplikasjoner når relsen. Og til krig hØrer angreps-
mot - -». tilbake ti.l revolusjonstidene 1 For dette at de tre mmiarder ikke saken trekker ut slik. Den gamle ånden. 

«Men det er et årelangt ar- patruljefører bestemmer seg f.or 
beld», fortsetter Painleve, og et· et raskt kupp. «Jeg vil overhodet 

Tre år senere arbeid som vil koote mUliar:':r. ikke forelegge trykksakene for 
Det kan bare lykkeG hvis det blir parlamentet», sier han hurtig. 
utfØrt etter en plan med urc,kke- Kapteinen Sttår der forbløffet. Men Andre Maginlo,t søkte å 

glemme mere enn hine ord fra 
krigens tid som ikke lenger pas
set for hans nasjon. I 1903 hadde 

Hg stedighet. Men hvor finnes det Det er da umulig! Det er da ute-
slik stedighet i fransk politikk? lukket at parlamentet vil bevil-
Ministrene veksle;;- stadig, det fler
tall i kammeret sem skal bevilge 
milliardene er kanskje tilsteder 
idag, men vekk. i morgen. D~. 

herr Maginot, er min politiske 
motstander'. Jeg er ingen nasjo
nalist som Dem, men i nasjonens I 
navn ber jeg Dem om bistand. 
Nekt meg ikke den! 

Andre Maginot hadde da mens 
·matematikeren rett overfor ham 
la frem sin glassklare utredning En av panserkuplene Maginotl injen fotografert etter nederlage,t 

ge denne uhyr,e sum uten nØyak
tige underlag. Men 28. desember han giftet seg og den':le henri-
1939 får Maginot sine 3000 mil- vende skapning som i mai dette 

år ble hans hustru 'Var en ungHaner francs bevilget. Ingen av 
de deputerte la merke til at. domskjærlighet fra fedrenehuset 
det denne gang ikke forelå noen i Reming1Il;y fLothringen). Han 
try:kksaker sammen med det vidt- tok den unge kvinne med seg til 
gående forslag. Sersjant Maginct Algier hVICr han dengang som 28 
harCiverlistet dem alle. åring hadde en viktig stilling ved 

Og så blir det etterhvert bevil- generalguvernementet. Begges 
get nye millia.rder og syVhundre- (Foru 8. 7). 

en visjon: han ser igjen for seg i 1940. LØRDAG 18. OKTOBER 1953 FOLK 00 l.AW' - 5 
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Quisling og Norge Generalens glans-
. d La det perlo e 

-kk o niD 
I e ga ? f'OR8Uf(PEi . 
i ord! ",-... ..z Hadde vi i N. S. satt ideo

logien over. hensynet til ;fe
dreIandet ville dommen over 
oss ha vært berettiget. Men 
alt vi gjorde som NS-folk -
hvert grann - var for lan
dets skyld, for dets beste. 

Hadde Quisling intrfgert for 
sin egen maktposisj on eller 
for en fremmed ideologi mot 
sitt eget lands interesser, da 
hadde dommen over ham 

. vært berett,iget. Men Quis
lings eneste tanke var å gav
ne sitt land - også da han 
sØkte kontakt med Hitler, og 
da han søkte kontakt meil 
England for om mulig å få bi
lagt striden meUom Tyskland 
og England - en strid som 
han fryktet ville ødelegge 

formen et middel til å styre 
landet på beste måte og hjei- Resultatet av kCl'stoget mot 
pe det gjennom de vanskelige den grumme millt:trist Adolf Hit
tider vi hadde foran oss. Han ler ble ført lykkelig tilende av de 
mente at en konsentrert st y- allierte demokrater av alle av
reform, som systematisk tok i skygninger og så skulle en vel ha 
bruk de beste krefter på alle lov til å tro at verdensfreden var 
områder, var nØdvendig. sikret iallfall rar noen årtier 

Det er forferdelig at Quis- fremover inntil det fredelige Eng-
ling ble dødsdØmt. land fant ut en ny «krigslUssen 

Han var en av de beste og konkurrent. 
menn landet hadde' f,ostret. Dessverre må det være en feil i 
Hadde hans ord blitt hØrt regnestykket et eller alThnet sted, 
hadde Norge ikke blitt inn- I Par hvis det er, så ,bra og fr~de
blannet i krigen i det hele llig etter at krIgsh1SS~ren 1!1tler 
Forsvaret hadde da vært i or-I er utryddet, hvorfor gnper sa alle 
den ved verdenskrigens ut-I folk i sin nØd etter generaler som 
brudd, og landets nØytralitet s~yrere? Det kan n:PP:,være for-

bl·tt t Han er dØmt dl generalene er l besuddelse av 
var l verge. , 'l' tIl' " lk fl t 

d m lot forsvaret mere SlV1 In elgens enn ~'O es . 
a v e menn, so "Kanskje det ikke er så fredelig 
f,OIrfalt le, avøytet sItt yre sOlmt °l'aPnP- likevel? Kanskje det ikkie bare var 
tråd e un ra 'og o -Vesteuropa. k' Hitler? Det er snart bare den ty-

troll 
De,l), iherdige injuriant i Morgenposten og han~ etterplap~ 
rere rundt omkring i lokalavisene forteller at utmeldelsene 
strømmer inn til Forbundskontoret. Riktignok har vi ikke 
mottatt noen slike, men sant er det naturligvis likevel at 
vi som vanlig ved årets slutt er i pengemangel og trenger 
lwntingentinnbetaling og direkte bidrag fra den som måtte 
ha noe å avse til den gode sak. 

Vi ber både våre medlemmer og våre venner ellers blant 
Folk og Lands lesere om å betenke oss med en liten eller 
stor støtte i de vanskeligheter de utrettelige bakvaskert' 
har beredt oss. Nå er tiden inne til å vise solidaritet og til 
å markere at en tar avstand fra dem som går våre m:Jt
standeres erind! 

Vår postgiro er 15028. 
standere erind! 

FORBUNDSSEKRETÆREN. 

det drive hjelpelØst inn i n- ske Konrad Adenauer som ikke er 
Jeg for min del snakket gen. Men de som hadde an- general a. D" hvilket som bekjent AldrI' har et ærll'gere og mE 

Q . l' Il d i tret dr Q . l' blir For oss NS-fio'lk, vil 24. ok-med 'UIS mg a ere e - svaret he es, og ms mg . betyr General Russer Dienst (ge-
tiårene og har hørt mange av fortsatt æresskjelt. neral utenfor tjeneste), tober aldri opphØre å være en oppriktig hjerte banket i ne 
hans taler. Har en mann no- Quisling hadde ikke ansva- Det var nedenstående lille for- minnedag, viet erind~ingen en nordmanns bryst, aldri E 
en gang arbeidet ærlig og ret for at landet ble okkupert nØyelige vers i Nordwest-Zci':' om ham, den hØyreiste og noen mann av forsynet StillE 
oppriktig for sitt lands frem:- men det hadde de, som lot tung, Oldenburg som foranlediget f l' en me,"" fordrende, !utsal~ 

Q kompromissslØse kjemper or .. tid, så var det Vidkun uis- forsvaret forfalle og som dess- 'Ovenstående bedrØvelige betrakt- l' 
f 1 k l t å b 'l' Norges sak, som fØr daggry og utakknemlig stil mg en ling. Men han ville reme.s e uten unn o mo Ilsere. ninger. Vi gjengir verset på tysk 

k dl d 24 kt b 't t for det ble Vidkun QuislingJs lod( sitt folks gode egens aper, Under okkupasjonen ne a flOrdii det ellers vil tape sin sjarm, en . o o ,er s up e 
ikke det,s dårlige. Hans idea- Quisling et kjempearbeid for men det er viss,t ikke verre enn nor s k e kuler på retterste7 
Iogi var ikke noe annet enn å vareta norske intereISSer, at d; flest~ av ~åre lesere vill det nær den historiske borg 
at han ville forsØke å få fre~ også når han derved kom i forsta det llkevel. hvor han få år i forveien had
det beste i det norske folk og motsetning til okkupasjons-
motarbeide forfall og oppløs- makten. Som forholdene ut- Der erste Mann der «Sta,aten» de mottatt kallet til norsk re-

Norgeshist;!)rien, ikke de 
partiske som skrives i dal 
men den obj ektive --:- ærU 
som Vidkun Quisling selv.· va 
ærlig - må felle den endelig ning. viklet seg mente han at Nor:- ist General.a.D gJeringssjef. 

De såkalte demokrater, soOm ge burde gå med, i et euro- Auch Frankreich wird beraten.r 
, ,hat~tQg fordømte ham, setter peisk forbund med Tyskland von General a.D. 

siri ideologi over alt annet. 'For sOom ledende makt. Og <iet er Der Flihrer aller Reussen 
dem: er styreformen niålet, ikke, ~:tvil om at. et sterkt Sen,' ist Gener.al a.D. 
ikke midlet: tiT å tjeI\e fOlket., traleuropa ville virket stabili~Nur 'die verctammteh Preussen 
Men for Quisling var styre-serende på forholdet i verden sind ohp.e Portep~e, 
; : '.; , , ln Belgrad sitzt der Tito, 

Minnet"· fra fortiden 

Det forlyder at statsmini~teren .må foreta en del forandringer for 

å jå plass til bilder av inspeksjon av æreskompanier i Jugoslavia. 

(Nationen 8/10 1958). 

ein General a.D. 
1m IJtbanlcm dst dito 

ein General a.D. 
Der Ohe! von schonenSpanien 

ist Geil1eral a.D. 
Bloss K,onrad von Germanien . 

war. nie in der Armee. 
Såvidt vår tyske kollega. For 

egen regning vil vi tilfØye at de 
siste dager har bragt en ny Ge
nerai aD, Ifrein i to~pstming, 
dengang i Pakistan. 
Nur Gerhardsen i Norge 

war nie in eler Armec. 
(snarere ti-ert imot!). 

T'67ilsomt 
• opPI:Jor 

Et av de siste numre av «Re
visj on», - presseorganet for 
det danske retssviket, - har 
en redaksj onell artikkel om 
pensjonsiiorholdene til de av
skj edigede offentlige tj eneste-
menn der i landet. l 

Denne artikkel berØrer og-

og boldt østens folk i sjakk, 
så vi hadde unngått den si
tuasj on vi nå er i, med en sta
dig frykt for at vår kultur skal 
bli ødelagt og vårt folks eksi
stens avsluttet. De1i var derfor 
for landets skyld at Quisling 
Ønsket tysk seier i verdenskri

-------~~- gen. 
_G LØRDAG 18. OKTOBER '. 1958 Kaare Stang.; . 

så det tilsvarende problem i 
yår.t . laIJ-tl" og til min~ rorb~ u;
'seIse gi:ftiladet deu'OpPlysning 
at de avsatte offentlige furik~ 
Sjonærer hos OSS .oppebærer 

dom, ikke bare over persone 
Vidkun Quisling, men OVE 

selve det tidsavsnitt som va 
bakgrunnen og foru4se~niI; 
.gen for hans fremtreden 
Norgeshistorien og har 

sin pen~j on. handlemåte. 
Underhånden har jeg rik-, V~ NS-folk - de av oss ~m 

tignok hØrt at noen of:fentli- idag er tilbake - fØler 10Il! 
ge . tj.enestemenn (NSj) enten 
hever sin pensjon;' eller er un ;. 
derrettet om hva som vil til~ 

æresforpliktet og hj ertefOl 
pliktet til å vedkj enne o: 

Komme dem etter opparbel. - vårt syn på .den mann .som ,. 
det tjenestetid. Hvis så er til- i kattlpensår samlet oss or 
fellet, hvordan kan det da ha Det er ikke ILorstokkethet ( 
seg at Telegrafetaten ikke 
har ordnet pensjonssaken manglende vilje tilå erkjer 
med sine NS-funksjonærer? nede feil som ble gjort so: 
Er norsk forordning i så måte 
ikke ens for alle offentlige 
etater? 

Telegrafetatens adferd m. 
h. t. avskjed på dagen burde 
også granskes. Det belØp de 
avskjedigede funksjonærer ble 
bedradd for fra 1. til 8 mai 
1945, spiller forsåvidt ingen 
rolle sett i relasjon til det svæ

driver oss. Vi - som harde~ 
te syn på Quisling - skU] 
kune gi alt for å åpne d. 

norske folks øyne for hru 
verd. Vi ville gjerne gi ha, 
tilbake til "hans f01k som e 
sønn hvis hj erte var uten sv' 

- og som det norske folk h 
re Økonomiske tap disse er ære av, ikke skam. 
påfØrt ett er· 8. mai, men 
Telegrafverket burde holdt 
seg for god til å beholde diSse 

Kai Normann. 

titusener kroner. . post til redaks10nen 
Tvilsom er også den økono- ol 

miske unndragelsen av 'den 
fastsatte oppsigelsestid på 3 
mndr. all den tid etatens reg
lement ikke sa og ikke sier 
noe om at politisk innstilling 
er avskjedsgrunn. 

En annen sak er at Tele
grafetaten forlengst burde 

sendes under adressI 
postboks 3214 
Hvis den adresseres til el 
av redaksjonens medlem. 
mer personlig kan De risi" 
kere at den blir forsinlie 
hvis adressaten ikke skuU, 
være tilstede. 

ha gjeninntatt sine avskjedi- Altsi,: 
gede funksjonærer til gjensi
dig glede og trivsel. 

En telgraffunksjonær., 
Folk og Lands redaksjon 
Po2Aoks 3214, Oslo. 
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J"Istismordet 
(Forts. fra s. 4). / morsom for aUe passive til-

referat .fra saken, og se etter. skuere .. Det kan greie s~g med 
Naturlig nok fralegger tie ~ans sIste ord, som VIser, at 

amerikanske offiserer seg en- Ihvertfall han var på det rene 
'hver befatning med denne med bakgrunnen for fovfØl
«major» eg fraber seg den gelsen mot ham: «Den tid er 
oppfatning, at han tilhØrer nærmere enn. man tr~r, ~a det 
deres rekker. norske folk vIl rope pa Vidkun 

Vi har ennå tilgode å se Quisling». Det er. for sent n:~ 
en avstandtagen fra offentli'" Men der er folk l Økende a 
ho1d fra disse forhold he; tall, som ikke skyr sann:wten 
Man bØr ikke snakke for hØyt i redsel for kanskj e å tape en 
om en «hjernevask» i Norge, 
an den stund dens resuftater 
utnyttes. 

VI. 
Innen pressen har «Tele

mark Aroeiderblad» vist det 
mot å gi en innsender plass 
for en beklagelse over den be
handling, som er overgått 

. Quisling. Vi er omsider kom,.. 
met dit, at «man kan ikke 
bedra hele folket hele tiden». 
(LineoIn). 

VII. 

livslØgn eller to. De bØr lese 
Qu~slings bok! «Russland og 
Vi», s.krevet for 30 år siden og 
gjøre seg opp en mening, 'Om 
han tok meget feil av ",er
densutviklingen. Det spØrsmål 
vil da også reise cSeg, om der 
i Norges historie er forekom
met en mann, som så den kla
rere. Det er hans tanker som 
Vesten sliter med å gjennom
fØre idag, for hvis det da er 
mulig, å råde bot på re
sultatene av den roosevelt
churchms~e katast:r:ofepoli
tikk. 

SOlems standpunkt til dom-X. 
men, ihvertfall dengang d,~n Det er noe aven gåte hvor
ble avsagt, hersker der ingen ledes slike )ting kan iforegå 
tvil om. De fire legdommere, innen et folk, som anser seg 
de selv, deres etterrneIe lOg d.e- å .sette retten hØyt. Man frn
res etterkommere tø,r være ner forklaringen i historike
best tjent med, at den oppfat- ren, professor Toynbees ord: 
ning måtte bli den blivende, «Patriotisme er skurkens, sis:te 
at deres forutsetninger for å tilflukt. (Dr. J:chnson). Og 
forstå, hva som egentlig fo- den ufØlsomhet, som en komi
regikk og rekkevidden herav, te av menn kan utvise vit
blir ansett som null komma ner langt mer overbevisende 
null. .en,n . .eJ;t.-hops v~k~.9m,.~F 

vårt jeg ved kollektive hand':'. 
linger er istand til Il synke så 
dypt, som det ikke ville, hvis 
det handlet alene og på eget 
ansvar». 

VIII. 
Dommens straffeutmåling 

ble appellert til Høyesterett. 
Der stemte fØlgende for dØdS
straff: 

F.ougner, Klæstad, 
Stang og Berg. 

Bahr, 

Det vil bli ansett som tvil-
somt om fØrstevoterendes syn 
på ,grunnlaget for en slik 
straflfeutmåling som dØds
s'traff, at en slik mann har 
fedrelandet ikke bruk for, vil 
vinne t~'lslu~ning innen den 
evig påberopte folkets 'almin
nelige rettsfØlelse. Det skal 
vel noe mer til flor å berØve en 
mann livet? Det gjorde seg 
noe senere et annet syn gjel
dende overfor en kjent tyve
knekt og moroer, men han 
hadde riktignok' meget inn
flytelsesrike velyndere, hva 
nå det kan komme av. 

Man finner også i clisse ord 
forklaringer på den motstand 
og vedholden ved uretten, som 
alle kllager over ,«rettsoppgjø
ret» blir møtt med på offent
lig hold, selvom dettes repre
sentanter enkteltvis erkjenner 
og be'klager uretten. 

Nåvel, dette er et tidsspØrs
mål. Der såes så å si daglig 
et frØ, enkelte endog særdeles 
spiredyktige ~ådanne. Nylig 
endte et forsØk på å hindre 
den oppvoksende slekt i å få 
hØre sannheten med en tyde
lig fjasko. De slagne trakk 
seg surmulende tilbake, for å 
slippe å hØre noe. (Det kan 
man forresten forstå). 

XI. 
Det samme syn, som pro

fesso[' Toynbee gir et så slå
ende uttrykk for, ligger bak 

XII. I M 8 .1 8 8 opp en haug av knust glass pa agl not I nJen talerpulten hans eller laget kun-
DØdsdommen over Quisling , . stige regninger over knuste.ælasker 

ble fullbyrdet på' Akershus hØ- og glass som de anbragte som 
t 1'945 Eks k' bl (Forts. fra 8. 5). s en . e uSJ onen e bannere på lange stenger. Slik 

utsatt 2 timer utover den fast- lykke var fullkonunen. 'ro år se- var livet til den mann som lot 
satte tid i påvente aven dan- nere ble det fØdt en sønn og det Maginotlinjen bygge, og slik var 
ske ved navn Seidenfa
den, som hadde bedt om 
å få være tilstede, men 
var blitt forsinket. Det er 
ikke opplyst, hvorvidt den
ne tilskuer i likhet med 
sine åndsfrender, de strfk
kende franske koner foran 
gUillotinen i 1789, ogSå hadde 
utstyrt seg med strikketØy. 
Den nordniann, som sto for 
denne utsettelse er best tjent 
med at hans navn forblir 
ukjent. Hvis han har en an
nen oppfatning, så er der an-
ledning til å si fra. ' 

XliI. 

Ryktet foTteller at der kon
statertes ett bomskudd». 

XIV. 

følgende år så en liten datter da- og/llå hans endeligt. Fra en av dis
geIliS lys. Intet syntes å kunne se ;nattlige utferder slepte han. seg 
true det ly~kelige ektepars frem_ hjem med en østersforgiftning og 
tid. Så dØde den unge frue i 1909 dØde noen dage senere, 7. januar 
i barselseng og heller ikke barnet 1932. 

kom levende til verden. Han dØde som en !liV de få fran-
Andre Maginot ble fryktelig ske poutikere som ikke hadde be

truffet av dette slag. Han giftet riket seg på sin politLske lØpeba
seg ikke påny. Han anså det for ne. Men det var hans ulykke at 
umulig å finne en ny kvinne som han på grunn av sin tapre og usel
kunne tre isteden 10r, den elskede viske holdning i verdenskrig nr. 
avdØde. Men han ble nå - anta- l' fikk en nimbus som betydelig 
gelig fur å drukne 8orgen, stam-
gjes~ på Maxim, hvor hans sterke, 
ja ville natur fikk fritt utlØp. Det 

militær fagmann. Noe han ikke 
var. Han var bare den muntre 
pågangsmann. Og ikke eng~ det 

var fØr krigen. Da han etter å væ- var han helt ut mere. Hans livs
re kommet på bena igjen etter kraft ble flere ganger svekket: 
krigen med lammet ben og hjem- gjennom ulykkene i familien, 
SØkt av smerter begynte sin IØ- gjennom det alvorlige sår og det 
pebane som minister, hadde han knusende inntryk av nederlaget 
ingen som kunne gi ham den. om_ i augustdagene 1914. Hans verk 
sorg han så sårt trengte. Og så Magi!notlinjen ble til en ulykke 
traff et nytt slag ham. Hans sønn, for hans folk. 
som tilhØrte befestningstroppene . 
i Mainz ble Vlolldsom,t syk aven 
influensa. Faren lå selv syk av 
difteri på den tid og kunne ikke 
komme til sønnen. Han henvendte 
seg til kigsminister Painleve som 
str.aks lot den unge mann bringe 
fra krigssykehuset i MaJnz til en 

Averter 
. 
l 

FOLK OG LAND 
Pariserklnikk. Men heller ikke det ------------
hjalp. Attenåringen døde (1923). Arkitekt 

Dagspressen beretter, at 
under de frikJsjoner, som i den 
senere tid er forekommer. 
mellom England og Frankri
ke, er der av den alminnelige 
franskmann trukket fram dEm 
overmåte lite reputable be
handling, som Napoleon 'fikk, 
etterat . han frivillig hadde 
ove.vgitt seg til England med 
appell til dette lands flormo
dede ridderlighet overfor en F'aren overvant ikke sønnens 
slagen fiende. Det er nå 150 dØd. Hans to llliClt'løse barn hadde HUSTAD 
år siden. aldri hadde noe ordentlig hjem. BÆRUMSV. 5, ø. ULLFRN 

QuiSling hadde anledning til Den unge ~aginot hadde etter Telefon 556129 _ Oslo 
å fly~te-" menavvi.stedeLQg- ,hva hans. Je~ldr~de f~r'talte, 
så han overgasegJ frivillig, et~ aiV~ grtinn en bitter ungdom, 
terat landet, takket være ~g l smerten. over den hUS-/ Ol· St- f b -kk 
ham i større grad enn noe an- lige lykke harn hadde tapt 5 O _ge a ri 
net tyskokkupert land var ble faren til «den ville Ma- Inneh. AJI T. LUNDE, 
blitt spart for fØlgene. ginot», som fartet rundt til 

Hvor mange århundrer tror 
man det vil gå fØr Nlirnberg
prosessene er glemt- l TySK
land og '«Rettsoppgj øret» er 
glemt i Norge? 

Olaf Holm. 

;~ 

kneipene, drakk lOg drakk og så i 
drukken tilstand slo løs på alt in
nen rekkevidde. Når han så som 
deputert kom til valgmØter i pro
vinsen skrek hans politiske mot
stamdere: «Hvordarn var det pa 
Maxim igår?,» Eller de bygget 

Mooseveien 8,0s0 

"Ilt 88 88 l'I', .... 61 Ø7 71 

Skyvestiger oljet ml cad1-
merte beslag. Takstlger av 
jern, malertrapper og helsba
re loftstrapPer. 

P.S. Etterat ovenstående er ------------------------
skrevet, ser jeg at Trygve Lie 
i sin sist utkomne bok opp
lyser, at han i Moskva drØftet 
det planlagte «reUsoppgjØh, 
endog i detaljer, med Molotov. 
A-ja.-vel! M. a. o. en interna
sjonal avtale. «Hva har vi da 
mer bevis behw»! 

Kanskj e man også her skal 
sØke forklaringen på mot
standen mot å gjenreise retts
staten? Nordmennene får 
ikke lov? 

D. S. 

Forbundet - Rogaland 
Forbundet arrangerer møte i Stavanger fredag 24. oktober 

k:!. 20 'i UnderstøttelSen, Stifteisesgaten 17. 
Utsending fra Fbrbundet viI orientere om situasjonen i 

dag. Leserne av denne kunngjØring bes underrette menings

feller. 
FYLKESTILLITSMAN,NEN. 

Hjelpeorganisasjonen for krigSSkadede Dette syn på straffeutma.
!ing må derimot antas å bli 
møtt med forståelse og et 
gjenkjennende smil innen Ko
minterns rekker, selvom den
ne form for jurisprudens nå 
er blitt avleggs i Moskva. 

Eidsvoldsgrunnlovens bestem- ""'~"""""~"\I"'\'" (Hjelpeorganisasjonen for 
me]se om kongens stilling 1 _____________ frontkjempere). 

Hvor ble det ,av tvilen i den
ne sak og i «Rettsoppgjøret» 
forøvrig? Den skal jo komme 
tiltalte tilgode. (Retten 1':1-
ner det bevist O.S.V 1)'. 

IX. 
,Quisling fikk anledning til 

å si noen' ord til slutt. Det er 
hØyst ubehagelig lesning for 
hans forfØlgere og 'heller ikke 

statsråd. Man hadde dengang 
et åpent syn for faren ved 
kollektive beslutninger. Det 
er også dette syn, som ligger 
bak Nasjonal Samlings an
svarsprinsipp, utformet nøy
aktig etter grunnl:Clrvens ord
lyd. 

Mange liv ville vært spart, 
hvis grunnlovens bud var blitt 
respek,tett. DeIlis gj enreisning 
var Quislings mål. Alt annet 
er snakk og agitasjon. 

Tannlege Vi ber deg være med oss 'i hjel-

M ART I N KJE L D A A S pen for våre krigsinvalider. 

Hansteensgt. 2 

Tlf. 44 75 54: 

TANNLEGE MAAMOEN 

Hansteensgt. 2 

Tele!. 44 43 33 

Send ditt bidrag, stort eller 

lite, til: 
" 

Postboks 1407 V, Oslo 
Postgirokonto 1.8070 

Benytt postgiroinnbetalings

kort, det er enklest og billigst. 

LØRDAG 11. OKTOBER. 1958 
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Morgenposten • 
I glasshus 

I 
(FortB. Ira 8. 1). 

... - ........ - ......... - ., - -' ~ .- - _. - ._.~ ~,~. tum i HØyesteretts plenum 

Dommer Thrap ordrett: 

<Jeg legger her vekt på at 

den 13. februar 1948 som fikk styre og representantskap ikke 
har nedlagt sine hverv eller VELLYKKET STATSRAD 

tilSlutning av Høyesteretts 
tidig minske president Nas
sers innflytelse 1 arabiske 
land ved finansiell ,støtte til 
moderate medlemsstater i Den 
arabiske liga. Dette er natur
ligvislen smukk plan, men det 
er vel lite trolig at Nasser går 
1 fellen når den offentliggjØ
res på forhånd. I mellomtiden 
har Nasser som fØlge av Vest
maktenes føaiste milsllykkede 
plan om å bruke makt gitt 
Sovjet nye konsesjoner. Blant 
annet skal det nå undervises 
i russisk ved siden av engelsk 
i de egyptiske skoler. Fransk 
skal derimot sjaltes ut. 

som kjent til syvende- og sist 
til at kommunismen fikk 
makten i halve Europa. Noe 
som'sikkerthar tjent Vårher
res sak bra. Vi synes denne 
ros ro:ver den avdØde pave er 
like ekkel som det blad som 
utdeler den med et skinnhel
lig grin på det gudlØse ansikt. 

flertall, dommerne B ah r, fremsatt noen formelig pro-
Ska u, E c k hor f H o l m- test mot nyordningen, men 
bo e, Gr fe t t e, Kro g, har fortsatt utgivelsen med 

Ste n e :r s e n,S o e Ise t h, 
Rognlien, stang: 
«AlS Oslo Nyhed.s- og Avertis
sementsblad (Morgenposten) 
dømmes til ti tåle inndragnting 
av .170 000 - ett hundre og 
sytti tusen kroner. - Saks
omkostninger tilkjennes ikke. 

Fra voteringen. 

Dommer Thrap: 

«Ved Eidsivating lagmanns
retts dom 15. oktober 1946 ble 

AlS Oslo Nyheds- og Avertis
sementsblad dØmt til å tåle 
inndragning av kr. 210 000. 
Saksomkostninger ble ikke 
idømt. 

Det er erklærer dommer 

Thrap - 'Ol"drett - etter det 
som er opplyst i saken, utvil-
somt at Morgenposten i pry-

Feiring som redaktØr. Selska
pets organer har for å gjøre 
det best mulige ut av situa
sjonen i det store og hele bØY
et seg for de direktiver som 
ble gitt, og har hatt forret
ningsmessig forbindelse med 
den tvangsinnsatte redaktør. 
SkjØnt jeg etter opplysninge
ne i saken ikke har grunnlag 
for å kritisere dette, viser det 
Seg at se1skapet ,faktisk har 
innrettet seg etter nyordnln-
gen». (!) 

Morgenposten 
manøvrerer flott. 

Dommer Ba h r: 

«Jeg nevner til slutt at jeg 
ikke kan finne det tvilsomt 
at det i dette tilfelle er grunn 
til å gjøre bruk av den rettsli

sers redaktørtid hadde en ge adgang til å foreta inn-

mengde stoff som' inneholdt dragning. Morgenposten har 
propaganda for NS og tysker- i motsetning til en rekke an-

Vi har som bekjent her i 
landet et 'underlig anonymt 
departement som heter de
partementet for familie- og 
forbrukersaker. Det har flere 
ganger vært etterly.st hva 
dette underlige skudd på den 
byråkratiske stamme egentlig 
steller med, men ingen nar 
såvidt vi forstår kunnet gi noe 
tilfredsstillende svar Inntil 
den anonyme statsråd fru 
Aase Bjerkholt plutselig trer 
fram fra dunkelheten og sim~ 
pelthen oppfordrer forbruker
ne til kjØpestreik mot den 
melkepri.s som. den regjering 
hun selv tiil!hØTer bar av
talrt med bøndene \ IQgsom 
er lavere enn i nesten noe 
annet land i Europa. Kom så 
ikke lo:g si at statsråden ikke 
gjør nytte for den hØye lønn! 

• 
DYKTIG DIPWMAT 

Et telgram fra Washington 
forteller at ifØlge autorativt 
hold tar den amerikanske re
gjering sikte på å skape et be
dre forhold til Den forente 
arabiske republikk, men sam-

* 

JØDER I USA OPPFORDRES 
TIL A ØVE PRESS PA 
REGJERINGEN. 

I USA finnes det en sam
menslutning av jØder som 
heter American Council for 
Judaism. Denne sammenslut-
ning motarbeider den jØdiSke 

MERE BETINGET FENGSEL zionisme og Ønsker at jØdene 

ne. Dermed er det imidlertid dre aviser kunnet holde drif- I f 
ikke gitt at Prysers forhold ten i gang gjennom hele ok- « ngen orføyning» 

Som en vil vite hender det i USA skal gå opp i det ame
rett som det er at NATO-folk rikanske folk, slik som allE 
i Norge kjører grasat i fylla, de andre folkeslag i statene 
men rettene er alltid mege'c Sammenslutningen utgir en 
elskverdig mot disse «våre månedlig nyhetstj eneste BR!
gjester». Den forutsetter all- EF, som det er så elskverdig 
tid så ringe intelIigens hos også å sende til Folk og Land. 
våre Våpendragere at de ikke I .srste'1ttgave forteller BRIEF 
har fo~stått at det var straff- af Israels fØrsteminister Ben
bart å kjØre i fylla her i lan- Gurion forsØker å få jØdene i 
det. Altså den motsatte prak- USA til å Øve press på den 
sis av den i etterkrigsoppgjø- amerikanske regjer~rig om å 
ret da NS-folk «måtte ha for- yte våpenhjelp til Israel. 
stått» både det ene Og d.et an- Nestformannen i American 
net. Nå er repel1toaret ~orøvrig Council for Judaism Richard 
utvidet. En NATO-sersjant erL. Simon tok offentlig av
dØmt for utuktig omgang med stand fra dette og «bekla-get 
en 15 års gutt og fikk for det at USA-jØder i Mir. Ben~Gu-· 
6 måneders fengsel, men na- riens forsamling ikke prote-· 
turligvis også som betinget sterte mot den uforskammet
dom. het at amerikanske jøder 

kan karakteriseres som retts- kupasjonstiden, slik at selska
stridig. pet ved kapitulasjonen satt 

(Forts. /Ta B. 1). 

med sitt prOduksjonsapparat til F1orbundet, datert 4. okto-
Svære inn tek4-.. er puttet ber 1958' " praktisk talt intakt, med sin . 
bort i fonds. «Går med vedlegg tilbake * 

fordi de var jøder skulle væ-· 
re forpliktet til å tjene Israls 

Dommer Thrap ordrett. 
abonnentkrets og sine an- til Forbundet for Sosial Opp_ 
IlI°DSØrer» . reisning, idet man tillater seg 

EN NYDELIG DOMMER nasjonale ihteresser». Mr. Si-o 

«For lagmann;>retten var 
det samlede utbytte i Feirings 
tid ansatt til kr. 210.000, som 

Dommer Sk a u med til- å opplyse at komiteen ved be- Den nylig avdØde pave Pius mon sa at det her ikke var 
XII får i det dypt religiØse spØrsmål om hvorvidt regjer
Dagbladet sterkt ros og stort ingen is.kulle seIgt) våpen tH 
bilde, så det må ha vært ,mye Israel eller' ikke. SpØrsmålet 
til kar. Det han særlig roses er om «det er passende at et 
for er da ;også at han direkte overhode for en fremmed stat 
motarbeidet nasjonalsosialis- appellerer til en kategori 
men og fascismen. Det fØrte amerikanske bOTgere med ut-

silutning av dommer E clt -
hof f: 

«Jeg vil fØye til at jeg har 
i sin helhet ble inndratt. På vært i adskiltlg tvil om hvor-
den annen side har Erstat
ning1sdirektOl'latet f·QIr H;øyeste
rett· gjort gjeldende at. inn
dragningsbelØpet skal forhØY
es på grunn av de avsetnin
ger som under krigen ble 
gjort til pensjonsfond for sel-

vidt det er rimelig fullt ut å 
anerkj enne til fradrag i utbyt
tet de betydelige belØp som er 
avsatt til pensjonsfond. For
holdet er jo at disse avsetnin
ger indirekte ogSå på Ifor
skj ellig vis kommer selskapet 

skapets arbeidere og funksjo- (Morgenposten) tilgode»? 

nærer. I alt ble det avsatt til 
fondet 550 000 kroner . . . Det * 
er etter min mening i og [or Ovenstående utsagn av hØY
seg adgang til å foreta inn- es~~rettsdommere viser at 
dragning i overensstemmende Morgenposten har gått med 
med Erstalningsdirektoratets profitt ut av sitt samarbeid 
påstand, da ogSå det belØp med okkupasjonsmakten. Bla
som svarer til de nevnte av- det er dØmt meget mildt til 

setninger er utbytte vunnet en inndragning på kr. 170000. 

ved Feirings straffbare virk- Det 'hadde vært al~ gl"uml ~or 
s::Jmhet». (Nemlig at han i bla:det til å gå likeså. stiMe 
motsetning til Pryser var meq qørene som visse andre 
medlem av NB! Stifinner,s be- organer og personer som be

merkning). 

Morgenpostens styre 
innretter seg etter 
Nyordningen. 

finner seg i samme delikate 
situasj:on om Morgenposten. 

Stifinner. 

handlingen av denne sak den 
30. f. m. fattetl sådant vedtak: 

Saken gir ikke anledning 
til /forfØyning fra protokolllfo
miteens side. 

* 
F10rbundet gj:o'rde i forbin

delse med klagen til protokoll-
komiteen ogSå en direkte hen
vendelse til Kongen og hen
stillet til ham å ta et person
lig initiativ i saken, idet en 
påpekte at hele etterkrigs
oppgjøret hvilte på en rekke 

Utenriks
departementet 

(Forts. fra S. 4). 

grunnlovsbrudd. Fra Kongens utsettes å måtte finne sin av
kanselli kom det svar at sa- gjØreise ved domstolene. 
ken var ovef\i;endt Justisde
partemen~et som rette ved
kommende. 

Sven Arntzen (sigrJ.j~i. 

* 

Det er nå innlØpet fØlgende Vi går ut fra at våre le
skriv fra «rette vedkommen- sere vil nyte denne godbit av 
de», datert 3. oktober 1958: diplomatisk tåkelegging. At 

«Rettsoppgjøret med. lands- den norske Londonregjering 
s'vik;erne (!) ~ F'orbundets etter hØytidelig å ha kapitu
brev av 15. Juli d. å. Kongen lert lar seg bruke av vertska
har i statsråd den 19. sep- pet til i propagandaØyemed å 
tember 1958 be,stemt: leke fortsatt «krigsfØrende» 

«Henvendelsen av 'L5. jul~ har selvsagt ingen beviskraft 
1958 fra F'orbundet fo,r Sosial i folkerettens forstand. Det 
oppreisning foranledigeIl" in- som står fast er at samtlige 
gen forfØyning» de nevnte krigfØrende land 

. omhyggelig voktet seg ,for å 
* inngå noen slags allianseav-

Vi skulle tro at enhver tale med det kapitulerte Nor-
kommentar er overflødig. geo 

gangspunkt i deres religiØSE 
Itro». 

FOLK OG LAND 
Ekøpediajon og kasse: 
JDeradlOWlllt. 6, 0Il0 

Telefon 17 71 H 
Boka 32H 

Aboonementapriae.r: 
Kr. 25,- pr. Ar, kr. 12,60 
pr. halvlr. Sver1ae OC 
Danmark: kr .• ,00 pr. 
Ar, kr. 14,60 pr. halvlr. 
Utlandet for If\'l'k: kr. 
33,00 pr. Ar, kr. 11,50 pr. 
.halvl.r. I DØJ1;ralt OJD
sl8.6r kr. 35,00 pr. lr, kr. 

17,50 pr. halvår. 

~""e 
Aml.Cm8Iprta: 

S2 øre pr. lId11tIILeter 
"over en spalte. 

Bruk ~. lM1O. 
Utgiver AlL Folk Ol Land 
SecntMUldlltit)kbt~ 

0lIo 

Stiftelsen norsk Okkupasjonshistorie, 2014 
 

SNO




