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«Konstitusjonell nødrett»

OG VI

Professor Castbergs siste skanse
i bengalsk belysning ved prost
A. E. Hedem

Verdien av NATO-medlemsskapet står nå sin prøve

'I'yskland nå ingen annen støtte enn den å bli
helt eller delvis kastet for ulvene, så må det
være all mulig grunn for de andre europeiske
NATO-makter til å ta forholdet til USA (og for
den saks skyld også det trolØse Albion) opp til
ny vurdering.
l\~.:~:~" _
Som 1'11æddelt jorreligDet er visst ikke mange mennesker i dag ~,,} ger nå professor Frede
som tror at USA og dets sovende halvt av- I'Cl
~~1 Castberrgs radioforerustede satellittnatostater vil gjøre noe som I ,
~11 drag om «rettsoppgjøhelst f~r å ~old~ sitt lØfte til Tyskla~d da .dette
\<'l-.,~,,)iJ;.'.;. I. ret ,etter krigen»,
land gikk mn i NATO og knyttet sm skjebne ~~ t,I \trykt i et lite hefte fra
til Vesten. Mange er til og med av den oppfat- ~
t~, :Universtetsforlaget.
ning at hele hestehandelen om Tyskland ble ~~
~ I En skulle ikke tro
avgjort ved en hØyst udiplomatisk personlig kon ~~~~ at det var påkrevet
feranse mellom de to fØrere i de uten europeiske
lenger for noen
maktblokker etter ekte Roosevelt-Stalin-mØnå polemisere mot den «El1Jerumsfullmakt« som alle nå
ster .. Så det er nok ikke uten grunn at det i det
erkjenner ikke eksisterer, men professor Castberg finner
store og hele nok militært underlegne Sovjetdet tydeligvis påkrevet å delta post festum i den ensamveldet turer frem med en politikk hvor fredelige avlivelse av denne politikernes grandiose svindel.
den tilsynelatende står på spill den hele tid.
Til gje,ngfjeld faller han tilbake på «den konstitusjoMan vet vel at det som nå foregår er det rene
nelle nØdJrett«. Den han i sin tid iføl@.O'ppdrag har
og skjære komediespill, fra begge sider, etter
gått god for i en betenkning.
det ~ennedy lovet i Wien.
Denne betenkning har prost
amerikanske blad «Human Events» er
hØyst usedvanlige og rakryggede
j
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Når nå engang troen her i met i skuddlinj en, og nå skal
landet på det geniale i Arbei- altså verdien av støtten fra
derpartiets NATO-utenrikspo- USA og de andre NATO-medlitikk har begynt å vakle, slik lemmer stå sin prøve. Og en
en tydelig så det ved stor- må vel kunne regne med at
tingsvalget, så er naturligvis USA vil nære større betenkedet som nå hender i Tyskland !ligheter ved å ofre den sterke
av den aller største interesse. NATO-partner Tyskland emi
Her er et NATO-medlem, og I for eksempel det ubetydelige
til og med en av de store og Norge, om den rØde verdens-I
ba:rende makter i. ~en euro- ~robrer neste gang fØ,ler seg
pelske NATO-familIe, kom- I fram oppe i nord. Og får

I

«Den italienske statsminister
Amintore Fanfani har etter
tilbakekomsten fra sin Moskvareise meddelt at Krustsjov var arv den mening at
Kennedy's motstand bare var
komediespill for galleriet, og
at han om kort tid ville «forhandle» på grunnlag av de
russiske betingelser hvis man
bare gir ham mulighet for li
bevare ansiktet. Man sier at
Fanfani i mellomtiden er
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rft4te i sin brOsjyre «Historieforfalskning og rettsskandale«. Vi gjengir vedkommende avsnitt av 1;Jrosjyren her,
men peker ellers på at alle som interesserer seg for disse sPØrsmål bør anskaffe seg Hedems brosjyre. Den kan
fåes på Forbundets kontor, eller bestille$ i posten. Prisen
er kr. 3,50.
Og her er da hva Hedem skriver om «Konsutusjonell
nØdrett og folkets rettsbevissthet«."

Det gamle ord sier at «nØd
bryter love». Eln mann i storm
og livsfare på fjellet kan
ustraffet bryte seg inn i en
annen manns hytte. NØdretten har vært alminnelig kjent
og akseptert når det gjelder
enkeltpersoners fysiske interesser. Men også statsmyndighetene har i tidens lØp enkelte ganger påberopt seg
nØdrett som grunnlag for tiltak som gikk ut over gjeldende lovreglers ramme. Dette
har dog vært gjort så sjelden

Iat denne rettskilde hadde fått
liten eller ingen plass i den
alminnelige rettsbetraktning.
Men i forbindelse med okkupasjonstidens problemer har
«konstitusjonell nØdrett» dukket opp ik.ke bare i den offentlige diskusjon, men endog
som effektivt innlsag i det såkalte rettsoppgjør. Eksilregjeringens provisoriske straffeanordninger skred nemlig
umisforståelig ut over Grunnlovens ramme, og som retts(ForlB. s. IJ

kommet til samme oppfa,tning».
Det er sikkerlig noen hver
som er kommet til samme resultat, og for alt vi vet kan
vel saken allerede være avklaret innen dette er trykt.
SkjØnt det i Øyeblikket ser ut
til at Krustsj ov vil presse sitronen til siste dråpe.
Nå kan man naturligvis si
at det som kommer til å skje
bare er dette at man tar den
uunngåelige konsekvensen av.
den katastrofale politikk som
Hitlers vestlige motstandere
fØrte i sitt blinde hat og diri-

Amerikansl-;e soldater varetar USA's imperialistiske interesser verden rundt

I

(lIWt3. ride Il

Om resten - - - kan man naturligvis forhandle

(Deutsch Wochen-Zeitung)
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OG VI

Berlinproblemet og annet

Hvem er skyld i dette? I Iland denne krig, betyr det
./
ingen tilsvarende våpen. Noen dette som i så meget annet aftenlandenes
undergang!
gert av Baruch- og MorgenrØde ubåter kan dog avfyre galt er det England! Det var Spådde han rett? Tiden vil
thau-klikken. Delingen av
kortstrekningsraketter.
England og Frankrike som vise det, og kanskje cm ikke
Tyskland er jo bare det i øyeAndre ubåter: USA har erklærte Tyskland krig, og så lenge! blikket mest synlige tegn på
bare få i tjeneste. Deres opp- ved den anledning sa Lloyd
Det forundrer mange, at de
den deling av hele Europa
gave er forsvar mot ubåter. George, at det var vanvidd fleste her i landet :lOldt med
som Rooseveltpolitikken fØrte
Sovjetsamveldet har 450 ubå-; å erklære Tyskland krig -- England, FrankrH:e og Russtil. Og det Berlin som ligger
ter, av hvilke 225 kan nå den hvorfor i det hele tatt? - uten land uten å tenl{e. Jeg diskuigjen som en oase innen det
amerikanske kyst. Oppgave: å ha Russland med! Vel, de terte dette med en forhenv.
røde maktområde, kan naturA avbryte sjØforbindelsen fikk Russland med og også skipsmegler, og han roste
ligvis ikke holdes når Restmellom Amerika og Europa, USA og mot denne overmakt England. Je[1; holdt på, at
Europa har foretrukket å
Asia og Afrika.
måtte våre germanske fren- England aldri Ila dde vært ankrype under vingene på den
-Hangarskip: USA har 15 der i syd gi tapt. Russland tok net enn ,,11 røvernasjon,
store klukkehØnen på den anstykker med 1500 bombefly, halve Tyskland og Krustsj hvoretter ha _l ble veldig fornen side av havet, istedenfor
som kan rekke mål i indre har sagt, at hva vi har erob- tørnet. Jeg spurte ham, om
å stole på sin egen makt, og
Russland.
Sovjetsamveldet ret i krig, gir vi ikke fra oss han erindret, at England ved
når Europas statsmenn og
har såvidt vites ingen.
igjen. Altså, Øst-Tyskland og århundreskiftet overfalt den
politikere er mere opptatt av
Marine forøvrig: USA har Berlin forblir russisk! Nu kan fredelige boerrepublikk i Sydå sørge for afrikanernes velen meget sterk marine og man spørre: Hvem skal nu afrika, fordi det ble funnet
ferd enn sin egen sikkerhet.
Sovjetsamveldet er avgjort stanse hordene fra øst?
diamanter etc. der. Han svarMen ser man på det som nå
underlegen.
Hitler sa ved en anledning te ikke! Videre om England
skjer med Tyskland som en
Taktiske raketter: Begge under siste krig: Taper Tysk- hadde en lov for seg og en for
nØdvendig
avbetaling
på
Foran atomkrigen
parter har antagelig omtrent
andre? I den første verdensgammel skyld og gammel feilsamme styrke.
~"""~ krig erklærte nemlig Engregning, så bØr vi her i Norge
bli
Stridsvogner: USA's utstyr
Rettelse
land Tyskland krig, fordi det
også være klar over at opp- drømmer om at det kan
er delvis foreldet. Den over-I
...
gikk gjennom Belgien, men
Kjøret neppe stanser med alvor.
legne modell
1960
Det var Ikke hlstorwfor- han hadde intet å svare, da
Tyskland. Det er vel nok i den
Munin peker på at USA i ikke satt i m~:s f b ~kr e~nu falskningen, men historie- jeg foreholdt ham, at Engh' d 1
nasJon.
· d
f al",.m
e se a mmne om d
en ·
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ng er k-nu- Sovjetsamveldet eerarikelig
ut- I.rors k·
nmgen VI. hO.apet VI'11e bl'l I
and gJor
e det samme da
amerikanske president Roo- sende overlegen når det gjel- styrt med mellomstore T-51 fremn:et ved utgIvelse av Carl det gikk i land i Saloniki og
sevelts press på de norske ek- der kjernefysiske våpen, og at og tunge T-10 stridsvogner av P. Wnghts etterla~te oppt~g- gjennom det nøytrale Gresilpolitikere for å få dem til å en overvekt for Sovjetsam- den mest moderne type.
nelse~. FormodentlIg ble bade kenland for å falle BUlgarien
gi Sovjetsamveldet adgang til veldet for Øyeblikket bare beLett e l·nfa nt erIvapen.
.
USA maskmsetter og korrekturle- l ryggen.
D t
nors k e h avner. H an h a dd e ve l står når det gjelder interk on- har for 90 prose t
t t _ ser sa mdlgnert over det rene kan ikke skade å gjen'
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P
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on- infanterigevær fra annen e~, « o l l ernes gran ose en
lr l agt der, hvor den
bekostning selv, men sØkte vensjonelle» våpen og taktisk verdenskri En
t d·.- svmdel» at blyet lØp over med med rette hØrer hjemme.
utvilsomt å fremme visse luftvåpen. Men la oss se på sjoner utsf;rt me~n:~ ~y :~_ den karakteristikk hjertet var
W.
krav som brot\er Stalin hadde forholdet i detaljer
..
d.ell (~14) I .
.
_ fullt av. Jfr. forrige nummer,
antydet;,A:t'~holdene i 1945 Når det gjeld~r interkonti- :k'l;'n' g-e'v ""N·-pgedll tnye .mldas side 8, de tre siste linjer i
ær. Idart e gJe
er
.
Er det noen
så gavml.ldt apnet a Il e port er nentale raketter, har USA ca. Sov'Je t samve
e sa er a Ile en- nevnte artIkkel.
som vil selge sin eiendom
i Mellom-Europa for den rus- 25 av de tyngste Atl~s-raket- heter utst rt med n e ettersiske ekspansjon, slik at fore- ter, skuddklare og mnrettet krigs
y
y
USA's KOMMUNISTHJELP
og la pengene stå i eien. rna tte mot rnal 'l SOVJ. esamve
t
Ide.
t
vapen.
· Skan d·ma Via
t agen d er l'
..
USA's geniale utenrikspoli- dommen mot pantobligakomme i anne;n rekke, sam- Det er planlagt en økning til
ArtIllerI: M.odeller fra ansj on? Forpaktning kan også
tidig som den svenske hær 60 innen årets utgang. Mot nen verdenskrIg, nye model- tiske ledelse har som kjent i ha interesse.
)
ikke var en helt betydnings- dette har Sovjetsamveldet le~ en~u ikke, satt i ma~sefa ... alle år ydet hejlp til styrløs faktor å ta med i bereg- antagelig mellom 50 og 100 av bnkasJon nar det gjelder kelse av kommunistiske satel- Bil. i eksp. mrk. «Helst med
litt skog».
ningen for den medtatte rus- de
tyngste
T-3-raketter USA. Sovjetsamveldet har nye litstater, blant andre også
Polen.
Nå
ser
det
ut
til
å
siske hær som under disse skuddklare mot Amerika 00' modeller, størsteparten på
måtte bli slutt med det, for
forhold fikk så mange andre US:A-støttepunkter.
b
mekaniserte ~avetter.
Svensk NS-mann
oppgaver hvilende på seg,
Av raketter med middels
Som en VII se av denne kongressen har vedtatt at det Bnskar brevviiXla med norska
endrer intet i det faktum at rekkevidde har USA 60 Thor- oversikt, så er situasjonen ikke skal ydes USA-hjelp til
el. danska, som ar besjålad av
krav om adgang til Nord- raketter på engelsk jord" 30 fra et amerikansk syns- land «som presidenten beteg- samma ideer.
ner
som
kommunistiske».
Og
norske havner ikke er skrem- Jupiter-raketter i Italia, alle punkt
forholdsvis
tilSvar t. «35 år» i eksp f.v.b.
sIer, men faktiske realiteter skuddklare mot sOVjet-mål. fredsstillende.
Men
an- det blir vel ikke godt selv for
Kennedy
å
kalle
Polen
for
noe
fra verdenskrigens tid, som De russiske T-2 raketter kan deriedes stiller det seg for
kan være gjemt, men neppe I i k k e nå USA, men til gjen- de europeiske land, i fØrste annet enn et kommunistisk
gjeld naturligvis for eksempel rekke Norge.. Og enda min- land. Det forlyder imidlertid
glemt.
Så lenge motsetningsfor- Norge.
dre beroligende stiller det seg at presidenten nå vil forsØke
holdet til USA og NATO eksiTunge bombefly: USA har for de amerikanske satellit- å få endret vedtaket. Slik at
Inaeh. ALP T. LmIDS.
sterer og Krustsjov fØler seg 600 B-5,2 og B-58 som fra stater i Europa, når USA nå NATO kan få det mere spenMo8seveien S, O.
frem etter de svake punkter, sine støttepunkter kan nå et- etter at Kennedy overtok, nende hvis det skulle komme
kan vi med vårt NATO-med- hvert Ønsket mål i Russland åpent erklærer at det natur- i krig med Sovjetsamveldet
Tlf. 88 8117, priv. 67 07 Tg
lemsskap vente å stå for tur med H-bomber. 150--200 rus- ligvis kan tenke seg å bruke og dets USA-understØttede sa·
neste gang. Og vi kan da reg- I siske fjernbombere kan fly konvensjonelle våpen, men telliter.
akyveøt.iger oljet m.1 ea.cU.ne med å dele Tysklands angrep mot Amerika.
ikke vil gå så langt som å
merte beslag. TabUger av
skjebne.
Bombefly med middels rek- slippe lØS en atomkrig for å
Jern., maJ.erkapper og belskevidde: USA har 1100 B-47 oppfylle sine forpliktelser sikkerhet er truet .
. I det tyske tidsskrift NjA- jetbombefly og 2000 fjern- overfor de «forbundsfeller»
Men under slike synspunk- bare lafistrapper.
TJON EUROPA finner vi en j agere kan sammen med dem som står i fØrste kamplinj e. ter faller etter vår oppuhyre interessant sammen- settes inn mot mål i Russ- Det vil fØrst slippe atomkri- fatning også meningen både
Arkitekt
ligning av Munin mellom land. De sovjetrussiske mid- gen lØS hvis Amerikas egen med NATO og med de europeHUSTAD
iske staters forsvarspolitikk
maktmidlene på begge sider. lere \ jetbombefly (ca. 1500)
etter annen verdenskrig bort.
Det finnes lite i denne sam- kan ikke nå Amerika, men
&erumøv. 5, ø. Ullern
Vi har fått en falsk sikkermenstilling som kan forklare naturligvis blant annet oss.
Tel&tQID. 55 61 2Q - O!do
hetsfØlelse, som har fått oss
Krustsjovs kyniske lek med
Polaris-ubåter: 80 Polaristil å forSØmme vesentlige oppkrig og fred, annet enn at det «kanoner» kan fra 5 allerede
gaver.
allerede foreligger en slags patruljerende Polaris-ubåter
Vi skal i en ny artikkel se
avtale eller at hans forakt for nå russiske mål. ytterligere
litt på om vi av disse forhold
den amerikanske politikk og 4 Polaris-ubåter er under utogså kan trekke visse slutnin- ALT I FORSIKRING
Vestens moral er så overvel- rustning nå og det er gitt beger med hensyn til det interdende at han ikke engang vilgning til 29 til. Sovjet har
nasj onale samarbeide i sin
Å.~hien.gt. l 444994
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Ny aksjon fra
Degreile

leclaktører:

000 MElSOM. aftPt'arlig

Henvendelse både til
parlamentet og kongen

ALEXANDER LANGE

«Døjdsdans i Prag» som
forsettel~e~rolnan

i «FOLK OG LAND»

Vi har sikret oss retten og begynner offentliggjØrelsen
i neste nummer.

'Husker De ennu? Prag var
en åpen by, hvor utallige
Vi gjengav i nr. 8 utdrag
flyktende mØdre med barn
av et brev den belgiske landfra das Reich, og sårede tyske
flyktige rexistfØrer Leon Desoldater i slutten av krigen
grelle hadde sendt den belgissØkte tilflukt for den. rØde lavine. Disse jagede ble mottatt
Det er et uhyggelig og skjebnesvangert spill med lan- ke avis ,<Le Soir», men som
denne avis ikke offentliggjorav tsjekkerne i Prag, om ikke
dets dyreste interesser norske partipolitikere har drevet helt
de. Degrelle har imidlertid
med åpne armer, så dog med
siden annen verdenskrig tok sin begynnelse og frem til den- ikke nøyet seg med dette. Han
den følelse av mett medlidenne dag.
har nå iet brev henvendt seg
het som den lykkelige alltid
Når det gjelder forholdene fØr var nasjonale ulykkes- til det belgiske parlament og
har til overs for den ulykkelige. Men så klang det en stemdag 9. april 1940, så er det tilstrekkelig å minne om, at mens gjentatt sitt tilbud om å vende tilbake til Belgia straks og
me fra Pragerkringkasteren 5.
Norges nøytralitet ble proklamert hØyt og hellig for allverstille seg for retten, hvis man
mai 1945, en stemme som erden, og også for det norske folk, så drev ledende politikere vil garantere ham en fullklærte det for en avskyelig
bak folk""ts rygg den unøytrale holdning så langt at det var stendig rettergang i full offorbrytelse, som straks måtte
på nære nippen at hele landet hadde gått under. Slik det fentlighet. Også dette brev
straffes med dØden, å fØle
av
bladet
medlidenhet med denne sØrved skjebnens lykkelige tilskikkelse gikk, førte det iallfall offentliggjØres
«L'ElUROPE REELLE».
Etter at vi for noen tid si- gelige flokk. Ingen kunne
til at Norges rike ble bragt under fremmed herredømme, og
den hadde gj ort oss ferdig gjemme seg for denne stemen får vel si at det trass i all «befrielse» er under slikt herreDegreIle var som kjent selv med vår fortsettelsesberet- me, alle måtte ut på gaten,
dømme den dag i dag.
medlem av det belgiske par- ning «Bak kulissene», har vi og mellom barrikadene som
I 1945 vend.te de skyldige eksilpolitikere, de ansvarlige lament og han setter som vært på j akt etter noe nytt ingen forsvarte og ingen
for 9. april, tilbake sammen med fremmede tropper og den- overskrift over brevet ,«kj ære stoff a v lignende art, en be- stormet, jamret korsfestede
nomfØrte med deres hjelp og under deres beskyttelse sitt gamle kolleger». Han peker retning i romans form om tyske barn seg tildøde, og
brente i levende live sårede
politiske oppgjør med okkupasjonstidens naturligvis fullt på at det er bebudet en de- virkelige historiske hendeltyske soldater, og ingen fikk
legale styre, og de som ellers hadde gått inn for å følge batt om hans gjenferd, men ser av den fortie de art. Det fikk lov til å gi dem et nådeI
da han ikke tror at det vik- gleder oss å kunne fortelle
folkerettens bestemmelser for okkupert område.
tigste vil bli sagt der, vil han våre lesere at det nå har lyk- skudd. stemmen i PragerDe er så store demokrater disse partipolitikerne våre gjerne komme debatten i for- kes oss å sikre FOLK OG kringkasteren talte ikke om
LAND retten til offentliggjør- skyld og soning, men om
av gammel og ny årgang, at de nærmest får anfall bare kjøpet.
Han har forstått av inter- else av. den kjente tsjekiske hevn. Da den røde hær kom
noen hvisker ordet «nynazisme», men pussig nok foretar
til Prag 9. mai, stod det alde alltid sine mørkets gjerninger bak folkets rygg og uten pellantenes forutgående be- forfatterinne Olga v. Barenyis lerede
«Consumatum est»
merkninger at SpØrsmålet om bok «Prager Totentanz» i
å spørre dette hØyt priste folket til råds. SpØr noen hvorfor, hans utlevering igjen vil norsk oversettelse. Den vil skrevet på den åpne bys åpne
så svares det fra den politiske allfader og nedover, at slikt komme på tapetet, og sier at hos oss få titlen : «DØdsdans porter. Det var imidlertid innoe er det bare vi partipolitikere som forstår oss på, slikt det er riktig hyggelig dette at i Prag» og vi begynner of- gen by lenger, men en kjempemessig kirk~ård.
noe har da det folket som «styrer» i et demokrati ikke så mange Ønsker at han skal fentliggjørelsen allerede i
vende tilbake til Belgia. Det neste nummer. Fra da av Ingen papirfigurer vil defigreie på.
er imidlertid ikke nØdvendig blir den å finne på side 4.
lere for leser-dommeren, bare
Nei, kanskje det. Men de som sverger til dette system, med noen diplomatiske henForfatterinnen skriver om mennesker av kjØtt og blod.
får iallfal fØlge de spilleregler de selv har gitt. I motsatt vendelser i den anledning for denne bok:
De står ikke opp av sine grafall er det ulovlige midler de bruker, og
«Forholdet mellom en for- ver, for de fleste av dem har
de får da ta det han er som sagt villig til
.ltlASUtl
som følger med det.
straks og frivillig å vende til- fatter og en leser er omtrent ingen grav. Grav får bare et
bake mot å bli garantert en som mellom en offentlig an- menneske, og tyskerne var
Norge ble ført inn i NATO av partipolitikerne uten at
ikke
mennesker
anstendig rettergang.
klager og en dommer. Ankla- dengang
folket ble spurt. Det har ikke bare fØrt til at fremmede
Nå avhenger det bare av geren skildrer tilfellet X eller mere. Dengang hadde de tapt
soldater svermer rundt i landet vårt og at fremmede baser dere selv. Det avhenger av Y, og dommeren dømmer el- sin kamplØse kamp mot rebygges ut her, men det har direkte satt landets eksistens deres frykt (som jeg tror på), ler frifinner. Forfatteren kan volusjonen. De fant ingen
på spill i forreste rekke i den russisk-amerikanske atom- sier han, eller av deres mot gjøre meget. Han kan kjede forsvarer og ingen dommer,
krig, vepnet med kassert amerikansk materiell. I så hen- (som jeg ikke tror på). Hva leseren, han kan ergre ham, bare bØdler, som måtte myrde
bestemmer dere dere for? han kan ryste ham våken, for ikke selv å bli myrdet. I
seende er vi blitt det reneste amerikanske «heimevern».
,Fortsatt mØrklegging eller han kan rive ham med, men dag vil disse dØde stå foran
I politikernes arbeide i det ulykksalige FN, som i ste- fullt dagslys? «Europe Reelle» en ting kan forfatteren leseren, og de vil fortelle om
den for å skape fred, skaper krig og uro og vrØvl overalt, mener ellers fra pålitelig kil":,, aldri gjøre: Han kan ikke sitt liv og sin dØd, uten bitgiren stadig konsesjoner til overstatlige instanser på be- de å vite at DegreIle også skal tvinge leseren til en dom eller terhet og uten lidenskap, for
slike egenskaper har ikke de
ha sendt et brev til kong til en frifinnelse.
kostning av norsk selvbestemmelsesrett. Ingen faller på å Baudouin i samme anledning.
r denne bok blir plassen på dØde. De vil intet fortie og
spØrre det norske velgerfolk hva det mener om dette, iall-'
tiltalebenken stående tom, intet besmykke, de dØde fra
fall ikke disse kjempedemokratene.
den anklagede er usynlig, Prag, og de vil heller intet
Nå står våre politikere iferd med å avskrive vesentlige Men de nærer tross alt en egentlig bare en stemme. mere.
deler av norsk suverænitet og selvbestemmelsesrett gjen- aldri så liten frykt for det stemmen fra pragerkringVil de intet mere? Jo, et
nom et medlemsskap i Fellesmarkedet. Og som de gode de- folket de stadig bedrar så kasteren, som grusomt druk- lite minne.
net tusener av mennesker i
mokrater de er, spØr de naturligvis heller ikke nu det norske grovt og bevisst. Derfor ler- et hav av blod. Denne masOg når dommeren avsier
klærer en Gerhardsen også at
folk hva det mener. Tiltross for at det nylig ble holdt storsaker
blir
kalt
Pragerrevoludommen
- man kaller det å
regjeringen ikke vil fremtingsvalg. Tvertimot, en passet seg omhyggelig for å fortelle sette proposisjon om å søke sjonen 1945.
ta stilling til forfatterens arbeide - da vil de dØde fremhvilket standpunkt en tok.
medlemsskap i FellesmarkeVi synes dette er et skammelig spill med landets in- det hvis ikke alle de borgerli- turligvis alle gode nydemo- deles lytte. De vet at denne
dommer ikke vil avsi noen
teresser. Vi synes det er så udemokratisk at selv vi som har ge partier garanterer på for- krater tilbake for.
Og så skjer da det paradoksa- feilaktig dom. Den drepende
hånd
at
de
går
med
på
ferfått etiketten «nynazister» reagerer. Vi synes det smaker av
den. For den slu politiker le at når alt kommer til alt stemme fra Pragerkringkasrenkespillet i 1939-40 om igjen. Og vi kan ikke skjØnne Gerhardsen skal ikke ha noe
er det bare oss grUfUll; teren fortjener ingen «Absolannet enn at det iallfall moralsk sett kommer inn under av at et dissenterende parti «nynazister» som forsvarer vo t~». Men k~ns~je de som
det den borgerlige straffelov av 1902 i paragraf 83 kaller slår politisk mynt på affæren demokratiet, og krever, at ble PlS~et opp tIl vilt hat. Dog
rettsstridig å «bevirke eller medvirke til at Norge eller noen når de sørgelige følger begyn- skal Norge selges av hØyst det er .Ikke forfatteren sak.
ner å melde seg. For da kun- materielle grunner, .. så skal ~e; rna leseren ta standpunkt
del av riket bringes under fremmed herredØmme».
ne jo saken til syvende og sist det gjøl1es av folket ~elv med tIl .
Våre partipolitikere frykter såvisst ingen straffelov, for likevel bli forelagt folket i åpne øyne og ikke av partiloven og retten i dette velsignede land er i deres lomme. valg, og noe slikt gyser na- politikerne i dØlgsmål.
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Goran Assar Oredsson:

«Bara må få vite sannheten fra krigens tid»

Hets mot Tyskland
Fra den unge, energiske leder av Nordiska Rikspartiet,
Goran Assar Oredsson liar vi mottatt denne artikkel
som vi gjerne trykker, skjønt vi ikke i alle detaljer kan
si at vi er absolutt enig i betraktningene! Artiklen gir
under enhver omstendighet et bilde av hvorledes en stor
del av den nasj.onalbevisste ungdom ser på de dagens
internasjonale komplikasjoner, som er resultatet av fedrenes misg}erni.nger.

Sa presten - og fikk dette svaret fra Johan Baastad
FOLK OG LAND omtalte for en tid siden et krav som
ble reist i «Norsk Skuleblad« om en bedre Orientering
for ungdommen om samtiden og den historiske ut·
vikling i dette århundre. Det later til at det ikke bare
er lærerne, men også deres prestelige kolleger som er
bekymret for at barna ikke skal få vite sannheten om
okkupasjonen og forUden ellers. Således uttalte kallskapellan Hart, be r g, Lørenskog, på et kretsmøte på
Båstad skole at foreld rene måtte fortelle sine ?Jrarn
sannheten fra. krigens tid.
Dette foranlediget Johan
Båstad til å sende kallskapellanen etterfØlgende brev,
som gir et så godt billede av de:n sannhet man ettersøker at vi har bedt Baastad om tillatelse til ei trykke det i FOLK OG LAND.
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Sovjet som i USA, ryssarne
aro biologiskt sunda re och ha
stora oforbrukade folkreserver, all verksamhet ar samordnad mot ett bestamt mål, Herr kallskapellan G: M. Harther i landet fØr krigsutbruddet.
folket sammanhålles aven berg, LørenskQg.
Så om hendingene i Jøssingstarkare ideologi, om man
De var på kretsmØte på Bå- fjorden,
om engelskmennenes
overhuvud kan tala om ideo- stad skole 'Og holdt foredrag, Jeg mineutlegging i norskE' farlog i i USA; ryssarnas sjalv- var dessverre ikke på møtet, men vann, og at vår admiral - Die- ,
fortroende har starkts oer~ jeg har hØrt megen ros om fore- sen - da han fikk hØre dette, drog videre til England. At.
hort taek .vare de tekniska draget 'Og jeg vil takke Dem for uttalte: «Dette betyr Ir.rig». - Quisling dannet en midlertidig
triumferna.
dette.
Men fremdeles ingen mobili- regjering for at det ikke skulle
Av denna anledning låter
De hadde bl. a. nevnt at en sering, ingen mineutlegging. At bli bare kaos. At han igjen
numera .sionismen den våld- skulle fortelle for barna sine
overlege Scharffenberg påstår trakk seg tilbake etter noen
sammaste hetspropagandan ha lmsestunder med dem ~ og at det var et samspill mel- dager, at hØyegterettSl.iustitiautgå från USA mot Sovjet. De hadde nevnt at foreldrene lom vår regjering og de alli· rius Paal Berg holdt en anerFor min del anser jag denna gjerne måtte fortelle sine barn Ierte, at norske offiserer har kjennende takketale ,for ham,
propaganda kulminerat i den sannheten fra krigens tid, da fortalt at de hadde ordre om å og at der ble dannet et adminiw. S. Schlamm, som spiUer en sensationella boken «Die barna jo er for unge til å kun- skyte på tyske, men ikke på stasjonsråd. At da ved dette
underlig rolle i verdenspolitkken Grenzen des Wunders»"
for- ne vite noe om dette selv.
allierte krfgsskib, og at dette skifte, det norske flagg ble fifattad
av juden W. S.
Jeg er så fullstendig enig med ble bevist natten til den 9. ret 'eg hakekorset heist på storSchlamm, som mllnera ar bo- Dem i dette. Det eneste barna april, da tyskerne besatte Kris- utingsbygningen, dette for å
Svårigheterna att gen om- satt i Viisttyskland efter att får høre fra krigens tid er ~en- tiansand og Oddernes befest- markere situa:sjonen.
skåda det slipade intrigspelet ha ambulerat mellan Polen, ten sjikane og bebreidelser eller Ilinger. Om hvo:rledes en liten
At kommanderende general
bakom de for de oinvigde tatt Tjeekoslovakiet, USA, Schweiz skryt og heroisme.
avdeling tyske soldater mar- R,uge kapitmlerte og at tyskerne
slutna kulisserna framfor den oeh Frankrike. Boken utforDe må i sannhet være en mo;- sjerte inn og besatte Oslo, led- da fikk alt krigsmateriell til
varldspolitiska scenen aro up- mar seg till en ursinnig hetsdig m.an.n, som i dag mener at 'saget og beskyttet av det nor- lands og til vanns og i luften,
penbara. Sioni!S~ens regi- .motSovjet och till f~... ~p '~;i.1or~;.~~~. det 's~ PQliti DIiEld politimester Wel,.·og alle depoter.,at.~r~e
konst-·-iir'· ll~it:tad till fu~ andet av ett amerikansk- er også det overlege Scharffen- haven. F1o'tografi av dette inn- ne forpliktet seg til å gjøre i
andning, oeh de behårska su- tyskt heligt krig mot Sovjet. berg har strevet med hele tiden tog kunne også, fremvises.
stand flyplassier, særlig Fornebo
verant konsten att forvanda Det heter bl. a. -«Ett Tyskland etter frigjøringen.
Og så. om hvorda.n krigen ar- lOg Værnes. At de norske $01synen på de gOdtrogna.
som med amerikanskt underI denne anledning har jeg in- tet seg her i distriktet. At en dater slapp hjem,
likeså ofiiTydligen har det doek stott stød inriktar sig på att åter- teresse av å nClVlle for Dem en gutt fra. bygda falt i Askim, serene, mot å underskrive en
på oforutsedda sVårigheter vinna de stulna områdena, del av de sannheter som ofte skiUtt, a.v det norske a.rti1leri. erklæring om at de ikke skulle
att f6rverkliga planerna på forblir den basta barriiiren blir glemt nå" men iSOOl jeg Hlvordan Trøgstad. fort - lan- bære våpen mot Tyskland i den
att utl6sa ett tredje varlds mot vidare sovjetisk expan-· mener bØr mamme med for at dets sterkeste festning - ble pågående krig. At dessverre
krig. Efter det sista blodiga sion» .... ,.. ». Men Vaster kan barna kan få et riktig bilde av erobret aN tyskerne. At fortets ma:nge offiserer senere brøt
kriget vill varken amerikan- ieke overleva utan Tyskland»; det hele, særlig her fra bygden besetning, allerede fØr tysker- sitt æresord slik at alle offiseska eller ryska folket krig. «Tyskland, Amerika, Vastern og distriktet, men en må også. ne kom, hadde bestemt seg for rer ble ,tatt og sendt i tysk fanSovjet har både produktions- har annu några få år for sitt se det i et videre perspektiV. Og å underhandle, da beholdnin- genskap. Det er dessverre blitt
massigt och militårt blivit så sista avgorande».
så om jeg kunne få hØre !hva gen av matvarer kun var et et ordtak en kan høre av og
starkt, att det ieke liingre har
Det skal ieke så litet freck- De mener om dette.
okseslakt, samt l'!å kaffe.
De til dette: «Det er vel ikke no'
behov av krig for att slå ut het och eynistn till for att
satte betingelser om at solda- mer å hØre etter dette, enn etUSA. Tiden arbetar helt for komma med dess a utgjutelFor å få en riktig gang i det telle ikke slrulle tas til fange, ter en norsk offisers æresord>.
Sovjet.
Stora
folktomma ser, sedan Tyskland for6d- hele, må en vel tilbake til før- men få reise hver til sine hjem.
områ den i Sibirien, jattelika mjukats så grånslOst, folket· krigstiden og fortelle om hvor- Dette godtok tyskerne, og 801Så at Nasjonal samling overannu ieke exploaterade na- degraderats till en paria,klass, ledes forsvaret ble gjort dår- datene fikk s~tte \på. med de tok styret, og at de fulgte Has.turrikedomar, en stark natiVi- till krigsf6rbrytare oeh till ligere og dårligere, om de bruk- tyske busser da de reiste igjen, gerkonvensjlOnans bestemmelset
tet, en valdig industriexpan- «en avart av manniskosliik- ne geværs menn, og at en av og de ble satt av ved de for- så godt det lot seg gjøre. Disse
sion; dubb elt så många tek- tet« som tidningen «Se» kal- disse menns ledere - Fr. Mon-. sk,iellige veikryss som av en bestemmelser
som diet IllOrslæ
niker utexamineras årligen i
(Fort.. 3fde 1)
:sen - satt .som forsvarsminis- alminnelig buss.
:storting hadde vedtatt allerede
ter til vinteren 1940. Kunne ogSå! at loonge,
regjering og i 1889 og senere gjentatt etter
så minnes det nedbrytende ar- storting drog opp gjennom lan- adskillelsen med Sverige i 1906.
beide som ble gjort på !Våre ek- det og at konge 'Og regjering
(Fortsettes)
serserplasser i mellomkrigStiden
med dannelse av soldaterforeninger for senere å få til opptøyer. At bl. a. vår nåværende
Rolf Hofmo leide seg inn ved
Gardermoen med sådant OPPdrag for øye og at en slektning
av meg som var sersjant - han
lever her i bygda - ,tok ham i
armen {)g leide iham tH plasskommandanten, og at denne
satte ham i kakebua inntil lensmannen i Ullensaker fikk kjørt
Il GRANDE iKllt;El>/A HUNbltfLI.· ,
ham til Oslo under lØfte om
• ,&. .
ikke å vende tilbake. Dette var
/
i 1919. - At redaktør Tranmæl
Verden er kløvet i to gig,antiske blokker, begge like fremmedartede i et foredrag uttalte at for ham
var fedrelandet ikke mere verd
for oss eura,peere
enn to sure sild. Slik at barna Og så bør die få grundig kjennskap til hvordan freden og frigjØ4
FOLK OG LAND
LØRDAG 211. OKTOBER, 1961
får se hvordan situasjonen var
ringen artet seg - - -
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Professor Castberg og Tysk sifuasjonsvurdering:
«rettsoppgjfaret>}
HAR EUROPA EN FREMTID?
En skriftveksel mellom major Kjelstrup
og professoren om sistnevntes fored rag
Il.

Vi bringer her resten av major Kjelstrups svar
på professorCastbergs radioforedrag og hans senere forsøk på å rettferdiggjøre sine merkverdige
standpunkter:

På det tyske Nationalverlag
el' det kommet en brosjyre, i
hvillcen en gammel, erfaren
soldat gjør det modige forsØk
å foreta en objektiv analyse
av. Europas stilling i dag.
Generalløytnant
Theodor
Schubert er forfatteren og
brosjyren heter «Hat Europa
eine Zukunft?» Vi gjengir et
avsnitt av brosjyren, som også kan bestilles i FOLK OG
LANDS BOKTJENESTE:
Den såkalte Eluropabevegelse lever vel fremdeles i en rekke foreninger og kongresser,
vesentlig på Økonomiske betraktninger, uten Schwung og
uten ekte innhold. Et rystende eksempel på denne Europas
falske ånd leverer italienerne
oss i behandlingen av det vergeløse tyske Sør-Tyrol. Mens
man i Roma stadig påny bekjenner seg til Aftenlandets
ånd, til den europeiske frihets
ånd, slår de italienske karabinierer ned de tyske ,sørtyrolere og presser denne herlige stripe tysk land over i rollen som koloni område. Og det
i en tid da man i buskområder, i jungel og i urskogen gir
d,en siste negerstamme frihet
og suverænitet.
Likevel er det gamle Europas kraft fremdeles veldig.
Bortsett fra dets åndelige
potens her ligger menneskehetens vugge og ikke
på Russlands stepper eller
Amerikas vidder er også
Vest-Europas biologiske kraft
iallfall i sammenligning
med den øvrige verden stadig betydelig.
Den vesteuropeiske befolkning på 351 millioner står

I

O

Med hensyn til enkeltheter
i Instituttets utredning tillater jeg meg å henlede
Deres oppmerksomhet på
fØlgende:
Ad 1) De anfØrer at krig
eller krigstilstand er et folkerettslig begrep, og synes
følgelig å betrakte dette som
synonyme begreper. I alminnelig sprogbruk er det
imidlertid her en vesentlig
forskjell som fremgår bl.
a. av at krigstilstanden av
den norske regj ering - forØvrig ensidig og uberettiget (jfr. brosjyrens side 36,
V, 2. avsnitt *) - er hevdet å ha bestått ut i 1951,
mens ordet «krig» bare kan
gjelde aktiv statlig krigfØring.

Forsøk på en analyse av general Schubert

Major F. H. Kjelstrup

Den norske overk'Ommando utarbeidet selvet utfØrlig f'Orslag datert 24. juni
1940 til norsk-tysk militært
. samvirke i Nord-NQrge.-Pet".
te forslag fra det n'Orske
forsvars hØyeste ledelse utelukker muligheten av norsk
forutsetning
om
f'Ortsatt
krig mot 'Okupanten. Generalen må fØlgelig ha renonsert på å gjøre sitt ønskesyn gjeldende, 'Og sluttelig
ha
akviesert
ved
det
tyske syn på saken, 'Og
endog trukket for vidtgående
konklusjon av dette. Den 27.
juni bl,e det norske hovedkvarter opplØst og ledelsen

*) Folkeretten går der hvor den

(Forts. side 8)

At kapitulasjon som regel
bare er en militær affære må
medgis. Det gj aldt samtlige
lokale norske kapitUlasjoner.
Den avsluttende hovedkapitulasjon var imidlertid samtidig i realiteten en statsakt
av landsomfattende karakter, jfr. brosjyrens side 12,
note 4 og s. 14, fotnoten, 2.
avsnitt **}

**

General Ruges telegram av
8/6--40 til <<noska sandebudet» i. StockhOlm: «Kongen og regjeringen har - befalt meg å innstille fiendt_
lighetene». Direktør Lorentz
Vogt i Tønsberg Blad 25/6
-48: «Kapitulasjonen var
således like meget en statsakt som en militær kapitulasjon>.

likeoverfor Sovjetsamveldet rådene tilbake. M:an vil på
med 212 millioner og USA· vestlig side bare ikke gå
med 195 millioner. vest-I ytterligere tilba.ke enn man
Europa frembringer for tiden I allerede har gjort og tape
pr. år 93 millioner tonn rå- Ienda flere posisj oner. Dog «å
stål, Sovjetsamveldet bare
dØ for Berlin» tenker maI?USA produserer 90. Den årlige· sikkert ikke på og det er ~gsa
Stønllmllproduksjon iVest-, utilhyllet blitt sagt-, særllg i
Europa beløper seg til 464 London og Paris.·
millioner tonn, SovjetsamNettoPIJ dette brennpunkt
veldets 361, USA 395. VestBerlin er et eksempel på den
Europa produserer årlig 470
vestallierte politikk, såvidt
milliarder kwt elektrisitet,
man da overhodet kan kalle
mot SOvjetsamveldets 264
det som skj er for politikk. I
mens USA driver det til 898.
Potsdameravtalen av 2. auAv disse statistiske tall går
gust 1945 var det forutsatt å
det klart frem at Vesteuropa
behandle Tyskland som en
hvis det forener sine krefter
Økonomlsk enhet. I alle okogså fremdeles ville fremkupasj onssoner skulle forstille den største Økonomiske
hOldsregler vedrØrende grubemakt i verden.
drift, industri, landbruk, lønEuropaspØrsmålet var alltid ninger, priser, rasjoner, imnær forbundet med TySkland. port,
eksport,
valuta og
Det har heller ikke endret seg
bankvesen, skatt og toll, reidag. Takket være den gigan- parasjoner, transport og nytiske hjelp som det anti- hetstj eneste være de samme.
kommunistiske Amerika under og efter den annen På samme måte som i øster
verdenskrig ydet SOvjetsam- rike ville man også i Tyskveldet gjennom det såkalte land, trass i de forskjellige
leie-og lånesystem, holder okkupasjonssoner. sette inn,
'Sovjetsamveldet ikke bare om ikke en sentralregjering,
Baltikum, Polen, Tsj ekkoslo- så iallfall en Wirtschaftsvakia, Ungarn, Romani~ og zentrale.
Denne
sentrale
Bulgaria fast i sin hånd, men tyske Økonomiske myndigden bitterste følge for oss het ville automatisk ha blitt
er den tredobbelte sØnder-, bindeleddet mellom sonene
lemmeIse av Tyskland.
'og dermed også mellom øst
Sovjetsamveldet og i sær- og Vest.
deleshet Polen fikk de mest
(Forts. side 7)
blomstrende tyske østprovinser i «provisorisk» forvaltning, o.g Mellom-Tyskland ~le
utlevert til det kommumsI tiske SED-regime.
På alvor tenker ikke et
menneske i Washington, London eller Paris av den grunn
å legge seg ut med det østen
. som ikke lenger vil gi om-

60.1
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er gitt lovs kraft gjennom
offisiell kunngjøring ifølge
sikker jus furan eIlihver. for::
tolkning av den nasjonale
lovgivning, og er eneste retfusnor når det gjelder forholdet/ til andre stater. Jfr.
Sikkerhetsrådets vedtak av
1/9-51, hivor der er aDiført
at Egypt ikke kan hevde at
det er «aktivt krigfØrende)
mot Israel. En slik ensidig
påstand er verdiløs, når den
ikke er i samsvar med det
faktiske forhold.
(Professor
Castberg har heram anført
følgende i «Folkerett»
side
41: «Nu for tiden møtes selv
de mest stridende retninger
i
en prnsipiell anerkjennelse av det !pOSitive retJtsstoff - traktater og sedvanerett som bindende utgangspunkt i alle drØftelser
av rettSSlPØrsmål»).:

Den øst-tyske folkehær marsjerer igjen

I
I
II

I

Representanter for den røde verdensmakt

ILØRDAG 21.

OKTOBER 1961

FOLK OG LAND

5

Stiftelsen norsk Okkupasjonshistorie, 2014

- -

«Kon sti t us jon e 11 nød r ett»

og til i den politiske debatt å helse. Her må også menne-I del av folket nærte? Ble det rettserkjennelse det adekvapåberope
seg nØdrett, under- skerettighetene komme i be- j 1945 av domstolene brakt I te uttrykk for folkets rettsgrunnlag herfor og for deres
tiden
på
en
etter min mening traktning. Disse omhandles i på det rene hva den alminn- bevissthet. Hvis derfor denne
anvendelse i domstolsbe-,
handlingen er det blitt hen- temmelig lettsindig måte ... , gr.l. §§ 81, 96 og 97. Disse nelige rettsbevissthet i fol- ved rettsutøvelsen påberopes
vist dels til «Elverumsfull- Det må aldri glemmes at den paragrafer danner da uover- ket var, og hvorledes denne som selvstendig faktor ved
makten», dels til «Folkets konstitusjonelle nØdrett skal stigelige grenser for ethvert i tilfelle måtte komme til ut- siden av loven, da forveksles
rettsbevissthet» og dels til være en virkelig nØdutvei. nØdrettstiltak på dette spe- partiets, kretsens, klikkens partiet, kretsen, klikken med
nØdretten. Det gjaldt spesielt Den skal ikke være en snar- sielle område. Når da dom- rettsbevissthet med folkets? folket, og makten settes i reteksilregjeringens bevisste til- vei til å realisere formål, stolene anerkjente eksilre- Det må i hvertfall være be- tens sted.
Det er just dette som avsidesettelse av grunnlovspa- som i og for seg kan være gjeringens straffeanordnin- rettiget å ta statsrådens utØnskelige, men som ikke lar ger som rettmessige tross de- trykk, eller forvekslet man gjørende innvirket på domsragrafene 17, 81, 96 og 97.
Under opinionens voksende seg realisere i overensstem- res tilsidesettelse av disse partiets, kretsens, klikkens begrunnelsen i Haalandsatrykk fant derfor, på et dog melse med forfattningen .... grunnlovsparagrafer, tør det rettsbevissthet med folkets? ken. Det skal derfor vanskeforholdsvis sent tidspunkt, I folkeretten går man ut fra være berettiget å betegne Det må i hvert fall være be- lig kunne unngåes at det
Stortingets presidentskap det at bestemmelser som regule- det som en «temmelig lett- rettiget å ta statsrådens ut- norske rettsoppgjør i rettsnØdvendig !å få forklart for- rer de krigfØrendes kamp- sindig» adferd. Denne dom- taleise som et bevis på at en historien vil måtte betegnes
holdet vedkommende nØdret- handlinger, skal ha ubetinget stolenes adferd kan derfor sådan forveksling faktisk som den norske rettsskan ten og anmodet derfor vår gyldighet. De folkerettslige neppe frakj ennes kriminell hadde funnet sted. For det dalen.
4. Handlingen må være i
ekspert på statsrettens og regler det her gjelder, har karakter. For her har dom- måtte vel ha vært umiddelfolkerettens område, profes- nemlig selv fastsatt de unn- stolene misbrukt nØdretts- bart innlysende at domsto- harmoni med de vurderinger
sor Frede Castberg, om å avgi takelser som skal gj elde fra instituttet. Dets anvendelse lene ikke kunne basere sin som ligger til grunn for forvar nok tjenlig som s n a r- avgjØrelse på den rettsbe- fatningen. Den må være i
en betenkning «med en klar hovedreglene» .
Stortingsmann,
sorenskriver
vei
til «rask» gjennomfØring vissthet som de ca. to hun- forfatningens ånd».
definisjon av hva der forståes
Sta
van
g
(a),
var
medlem
av
rettsoppgjøret.
Men der dre tusen
tyskerarbeidere
I grl. § 112 tales det om
med konstitusjonell nØdrett».
av
Justiskotniteen
og
den
ene
var
ingen
lovnØd,
og
anvennæret,
eller
på
den
som
gjor«konstitusjonens
ånd». Det
Herr Castberg imØtekom anmodningen. Hans betenkning av de to som tiltrådte Uten- deIsen var derfor ingen nød- de seg gjeldende hos dem kan neppe være tvil om at
ble så. o~ersendt Utenriks- riks- og KonstitUSjonskomi- utvei. Nødretten ble her mis- som gikk tyskerne til hånde forfatningens ånd og konstived å sette i stand flyplasser tusjonens ånd er ensbetyog Konstitusjonskomiteen. til teen for å avgi innstillingen. brukt.
I
debatten
uttalte
han
bl.
a.:
3.
Nødretten
må
for
å
være
eller på annen måte viste dende. Ordinært finner denvurdering og innstilling. Komiteen ble for anledningen «I utgreiinga si er professor rettmessig stemme med retts landsforrædersk adferd, el- ne ånd sitt uttrykk i de med
ler hos dem som i okkupa- respekt
for
Grunnlovens
forsterket med to medlemmer Castberg og inne på visse overbevisningen i folket».
Her står man i en akutt sjonens første tid uten retts- prinsipper utferdige de lover.
av Justiskomiteen. Innstil- hendingar i 1940 og på lovHngen ble behandlet i stor- gjevinga frå krigsåra. Dei nØdstilstand overfor en vel gyldig hjemmel, men på en Nødretten kan vel berettige
uoverkommelig for tyskerne velbehagelig ekstraordinære tiltak for å
tingsmØte 31. mars 1955 og ting skal eg ikkje gå inn på nærmest
ble etter en kort og snarere her no. Dei hev vore gjen- oppgave, nemlig den å bringe måte tuklet med Norges sty- bevare de verdier som er
kringgående enn inngående nomgått og vurdert ein gong på det rene om den påtenkte re og stell. For hos alle disse nevnt i Grunnlovens fØrste
debatt besluttet vedlagt pro- fØr, men ferdig med dei er nØdutvei er i samsvar med kategorier kan en respekta- paragraf. Slike tiltak må antokollen.
me visseleg ikkje. Det er både folkets rettsbevissthet, en bel rettsbevissthet ikke ha ses å være i forfatningens
I sin betenkning anerkjen- rett og naudsynt at må får ei betegnelse som har vært me- vært å finne. Her tør moti- ånd, men vel også bare de.
ner Castberg nØdretten som ny gje~momgåing og ei ny get nyttet i samband med vet ha vært enten hevntrang Men å gi slike lovbestemmel~
.
vurdermg frå statsrettsleg det
såkalte
rettsoppgjør eller behov for å kamuflere ser som brøt med grunnlorettmessig rettskIlde innenfor,
t d
fO' h . d'
t
t
f
f
t
.
d
d
me ar' en m- Imidlertid synes den folkets egen skyld og eget ansvar. vens prinsipper og kriminaliVar sas or a nmg me
e synss a nar O
rettsbevissthet som domsto- Det gj aldt derfor for dem å serte sådan adferd fra den
konsekvenser dette innebæ- ~~:n~~~å;~; o~~. E:u~~~:i~~
lene
og opinionen ellers på- finne syndebukker.
hjemmeværende befolknings
rer. Professoren konkluderer
slik:
er det visseleg for tidleg å beropte seg som tilstedeværDet tør være grunn til å side, som tilsiktet å bevare
gjera no. Men ei slik gjen- ende etter befrielsen, å ha anta at statsråden har vur- det vern om nevnte verdier
«Den konstitusjonelle nØdrett må ansees forankret i nomgåing er naudsynleg om vært aven meget tvilsom og dert den inntrådte endring i som okkupasjonens rettsorden
Norges gjeldende statsforfat- Stortinget skal gjera seg upp labil karakter. I Morgenbla- folkets rettsbevissthet feil- reiste, slik som de provisorisnoko meining um dei ting, og det for 8. desember 1947 an- aktig. Rent saklig og funk- ke straffeanordninger gjorde
ning. Nødretten kan legali- difor er det rimeleg me går
fØres av den daværende ju- sjonelt tør nemlig folkets det, kan neppe ha vært en
sere en handling, som er nØd- forbi dei her i dag og, om råd
stisminister, den nuværende rettsbevissthet ha vært den handling i «forfatningens
vendig i en ekstraordinær si- er, kjem tilbake til dei sidan
dommer i HØyesterett, Gun- samme hele tiden, Det som ånd». Det var m. a. o. ingen
tuasjon, men som foretas i ein gong».
strid med de ellers gj eldende Anvendes nå det av profes- dersen, ved behandlingen i var skjedd i lØpet av de to nØdrettshandling. Og når
statsrettslige regler. Forutset- sor Castberg anførte på retts- statsråd aven benådnings- år, har vel vært intet annet domstolene like vel gOdtok
ningen er at verdien av de in- oppgjøret, tør resultatet i alt sak uttalte han bl. a. følgen- enn at folkets reelle retts- denne handling som nØdde:.
«Dyptgripende
sam- bevissthet ifØlge sin egen rettshandling, må de antas
teresser som skal varetas, har vesentlig bli fØlgende:
fundshensyn og moralske og ~boe.nde kraft etter h~ert og å ha forstått eller burde ha
en sterk overvekt overfor de
1. Nødretten kan ikke inn- etiske momenter
kommer" l stIgende grad har kJempet forstatt at det de derved innin teresser som krenkes ved at
virke
på
landkrigsreglemeninn
ved
vurderingen
av
dette seg igjennom den rØklegning Ilot seg på var intet annet
de vanlige regler tilsidesettes.
tets
bestemmelser
og
derfor
spØrsmål
og
får
i
vid
utstrekden i 1945 hadde vært gjen- enn en faktisk forbrytelse og
Handlingen må være i harheller
ikke
på
den
ret~orden
ning
sin
vekt
og
betydning
stand for fra en oppagitert av det alvorligste slag. Det er
moni med de vurderinger som
ligger til grunn for forfatnin- som Lkr. instituerer for det fra den alminnelige retts- folkemasses side, og derved derfor intet merkelig i at
gen. Den må være i forfat- okkuperte områdes befolk- bevissthet i folket. Departe- hadde avslørt som uveder- professor Castberg knytter
ningens ånd. Humanitære ning. Nødretten åpner derfor mentet legger vekt på den heftig den naive begrunnel- den skjedde anvendelse av
verdier og åndsfrihetens prin- ikke for den eksile regjering endring i den alminnelige se som særlig de ordinært in- nØdretten sammen med besipper setter visse uoverstige- adgang til lovgivning som gjø- oppfatning som her tydelig- habile dommere hadde gjort grepet <<lettsindighet». Dette
res bindende for nevnte be- vis har funnet sted». Saken gjeldende ved avgjØrelsen av må meget mer anses være
lige grenser for nØdretten.
Nødrettshandlingen må for folkning. Her har folkeret- gjaldt en <<landssviker>.' som i de prinsippielle rettsproble- fullt berettiget.
å være rettsrnessig stemme tens bestemmelser «ubetinget lagmannsretten var idØmt mer. For det er nu en gang
med rettsoverbevisningen i gyldighet». Når da domstole-llivsvarig fengsel, en dom som således at rettserkjennelsen
TANNLEGE MAAMOEN
ne ved den prinsippielle av- HØyesterett hadde omgjort sakte, men sikkert modnes i
folket.
Hansteensgt. 2
gjØreise
i
Haalandsaken
bygtil
dØdsstraff.
Angjeldende
så
vel
den
enkeltes
som
i
de
Utøvelse av nØdrett står
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de
på
nødrettsinstituttet,
må
ble
benådet.
manges
bevissthet
og
etterunder domstolenes etterfØlderes
avgjØrelse
forkastes.
Departementet
mente
såhvert
vokser
seg
fram
til
å
gende kontroll».
ANN E L ISE P A RO W
Professor Castberg uttaler Vurderingsgrunnlaget svikter ledes å ha konstatert at bare være generalnevneren for
her
totalt.
Nødretten
var
her
i
lØpet
av
to
år
hadde
det
folkets
rettserkjennelse.
Men
TANNINNSETNING
ellers bl. a.: «Det ligger i datydeligvis funnet sted en denne må formuleres, og detTrondheim
gen at prinsippet om den uanvendeIig.
konstitusjonelle nØdrett in- 2. «Humanitære verdier .... endring i folkets rettsbevisst- te skjer gjennom de organer Gisle JOhnsonsgt. 5 _ v. Lademoen kirke - Voldsminde
nebærer en stor fare for mis- setter visse uoverstigelige het. Følgende spØrsmål mel- som folket har instituert til
bruk. Og det lar seg ikke nek- grenser for nØdretten». Hu- der seg derfor umiddelbart: dette. Resultatet blir så den
Tannlege
te at vår politiske historie fra manitære verdier er ikke ba- Var den i 1945 påberopte vel gjennomtenkte, saklig
MARTIN KJELDAAS
og med 1940 har skapt en viss re sådanne som er knyttet «rettsbevissthet i folket» en begrunnede og ad ordinær
Hansteensgt. 2
tendens til å bruke nødrett til den legemlige sundhet og realitet, eller var den en vei utferdigede lov. Derfor
blott og bar innbildning, el- kan det med all rett hevdes:
Tlf. 447554
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ler noe som bare en mindre LOVEN er som slik formulert
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'HAR EUROPA EN FREMTID? Hefs mot Tyskland -

-

USA og Sovjetsamveldets øye- veldige menneskelige ruger:rOf'U. fra l. 4)
rikspartister ltiimpar for tillblikkelige interesser. Land, plasser i Asia ellers finne?
lar tyska folket.
Isammans med kamrater från
folk og skjebner spiller herHvis Europa vil overleve og
Man får hoppas at tyskar- alla nationer i den varldsomunder ingen rolle.
bestå, må det overskue den na icke blivit så naiva, att de spannande
nationalistiska
USA-general Lucius D. Clay
Vesttyskland er i dag blitt samlede situasjon og ikke bli icke genomskådar alt spelet samordningsproeess, som pågir i sin bok «AvgjØrelse i
et prestisjespØrsmål og elskes sittende fast i fortidens kir- med 'Berlin och Vasts tal, «att går under devisen: NationalTyskland» opplysninger om
dessuten på grunn av sin ketårnpolitikk. En ekte euro- de in te overger tyskerna etc.», Ii~~er i alla Hinder, ~na Er och
hvorfor dette ikke skjedde:
sterke
industriproduksjon peisk enhetsfront kunne ut- inte avser nogot annat an kampa gemensamt.
«Kanskj e ville vi uten det
heller ikke av noen av de to rette vidundere. Det må imid- fullborda sionismens drom I Vad tyska folket angår, så
franske veto i lØpet av de
motstandere.
lertid ikke munne ut i dette atL gora Tyskland till ett I a~ jag overtygad om att .. det
fØrste seks måneder ha
NATO og Warzawa-pakten utflytende Misk-mask-Euro- slagfelt och soldateqla till v~l.vet .att ~et ~~~tt kan satta
kunnet skape sentrale forhar spøkelsesaktig mobilisert pa som mange integrasjons- kanonmat for att en gång for tllll~ till SIg sJalv. Ty trots
valtningssteder for hele Tyski begge leire tyskere, som hvis disipler i dag plaprer om.
alla forinta karnan i de ger- att Vasttyskland nu ingår i
land og i løpet av denne eller
det kommer til alvor vesentDen kjære Gud har åpen- manska folken. Den sionistis- Nato-forsvaret forsiggår i alla
lengere
tid
møysommelig
lig vil måtte tjene fremmede bart tenkt seg noe da han ka drommen om ett tredje opinionsbildande organ en
kunnet kjempe om en felles
interesser. Den Økonomiske skapte folkene og rasene, og viirldskrig synes orovackande granslos. hets mot Tyskland.
Økonomisk politikk».
organisasj on KOMEKON har man behØver ikke være noen sammanfalle med liknande "FredsstIftarna» ha nu k~
Det var altså franskmenbundet Mellom-Tyskland, som tilhenger aven ekstrem rase- drommar från katolsk sida. nat gladja sig åt en 16-arig
nene, som takket være USA's er det mest produktive land lære om man er av den me- Pater Wernfried van Straten <dredsperiod», vil ken endast
og Englands nåde og mot blant satelittene og hvis ning at menneskene ikke skal talar om «dagen for den kom- storts av 15-talet «begransade
Sovjetsamveldets Ønske efterrØre ved det skaperen full- mande befrielsen från det krig». Av hetsen mot Tyskpå ble tatt med som seir- «volkseigene» industri lett di- bragte.
kommunistiska oket» och sa- land att doma,t frågar
man
rigeres,
fast
til
de
andre
komka
herre, som i 1945 Ødela dette
munistiske land.
Et fedrelandenes Europa,
ger att «Herren Gud skulle sig, ?m d~t . ar ys rna ~om
siste beskj edne bindeledd i
Vi står her ved mange mu- som den de Gaulle, som ikke blamera sig, om han icke en oc~a paborJat dessa 15 slSta
tysk enhet.
ligheters
grav, muligheter [akkurat har vært så heldig dag låter något ske i Ost».
kn~.
Franskmennene har i sannsom
ble
båret
til
graven
dels
med
sin
politikk
hittil,
proEnligt
«Gesamtd.
RundVlsar ex. USA Tyskland upphet vært den okkupasjonsav
franskmennene,
som
bragklamerte,
synes
å
være
den
schau»
av
den
6.9.1957
skulle
riktig
vanskap då den storsta
makt som presset igjennom
te
det
fellestyske
Økonomiriktige
vei,
hvis
den
blir
fulgt.
den
arkekatolske
Adenauer
amerikanska
televisionsstatiden endelige sØnderlemmeise
ministerium
til
fall,
dels
av
I
dette
fedrelandenes
Euha
yttrat:
«Mina
herrar,
kri-Ionen
sander
hela Niirn~erg
a v Tyskland hos amerikabritene,
som
ikke
tillot
noe
ropa
må
man
naturligvis
la
O'et
mellan
Amerika
och
RyssI processen,
bokhandelsfonstnerne, sovjetrusserne og enfellestysk valg, og dels av den det sterkeste og mest yde- iand kommer under alla om- ren fylles med billiga fickgelskmennene.
vesttyske
politikks forhastede dyktige folk i Vest-Europa, standigheter, och då måste vi upplagor av Allan Bul~OCks
Da Molotov så i mars 1947
binding til Amerika.
det tyske, få full rettferdig- vara på den ratta sidan».
grasliga bok om HItler.
anbefalte avholdelse av alhet. Man må endelig en gang Det ar uppenbart att varlds- «LOOK» offentliggjor ett flerminnelige
valg,
motsatte
Europas muligheter.
hØre opp med å betrakte det freden hanger på en skor sidigt
fiirgreportage
om
Ernest Bevin seg det steilt
Det skal virkelig mot til som et forbryterfolk og å spe- tråd, nar två så inflytelses- Tredje Riket, som slutar med
og erklærte at det kunne
fremdeles å tilkjenne Europa kulere over om det nå har be- rika overnationelIa makter ett halvsides foto av likhogen
man ikke forlange av det
en virkelig fremtid. Og like- talt for alt. Ikke onsonst end- som sionismen och den katol- i BeIsen - vilken trovardiga
engelske folk.
vel kunne det gis en slik.
te den franske finansminister ska kyrkan forsoka framhålla vittnen sager vara resultatet
Altså har britene i 1947
I løpet av hundre år har Louis Klotz, opphavsmannen kriget som oundvikligt och av alliert flyangrep mot civilforhindret~vholdelse av: qJ..
menneskeheten-cformert. seg .i· .til---OOf;- kjente.o«l- <;Tyskerelk· ,dessutom framprovoseradet- I befolkningen.
minnelige valg i begge deler
et bekymr~'ngsvekkende . og betaler alt», i tukthus som ta genom att fabla om tysMan kan fråga sig varfor
av Tyskland, skjØnt resulstadig Økende tempo. Frem- vekselfalskner.
kernas mission, heligt krig hetsen okat så markbart på
tatet vel ville ha blitt negaskrittene på det hygieniske
Europa må under opprett- och korståg. (Las Schlamms sista tiden, alle aktionerna
tivt for kommunismen.
område har nedsatt spebarn- holdeise av de enkelte folks bok).
Iforefalla så vål samordnade,
Naturligvis lå en slik spedØdeligheten, nesten utryddet nasjonale egenart Økonomisk, I I nuvarande betrangda lage latt samma organisatorer tyd.kulativ holdning for Vestfaren for epidemier og ve- militært og politisk danne et. for de germanska folken kan ligen stå bakom. Vart syftar
'Tyskland ikke i Washington's
sentlig forhØyet den gjen- stort Sveits, for at de gamle hotet från varldsforstorarna hetsen? Naturligtvis till ett
interesse.
nomsnittlige levealder. Men nabokriger som fØrte Europa endast overvinnas, om vi for- nytt Versailles, Tysklands deMen leie og lånesystemet
til USA, med hjelp av hvilket jordens kulturjord har for- dit hvor det står i dag, en må erbjuda folk en overlag- finitiva krossande ar under
blitt den samme, og allerede gang for alle kan bli spaltet sen ordningside eller konsep- forberedande.
den rØde arme fØrst kunne
Et enat Tyskland fruktas
bryte gjennom vår utmattede i dag kan man regne ut at ut, slik at Europa kan opp- tion. Det ar detta vi nordiska
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Med alle
Ikke engang i europeisk og
tidskrevende,
å
fremstille
egen
europeisk
politikk
melEt
folk
blir
ikke
vurdert
etter
tillgangliga
medel
framprosikkerlig ikke i amerikansk
hvor meget det betaler - den voceras nu en krigspsykos
interesse, slik. som man næringsmidler av tang kan lom maktblokkene.
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ta
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Alle
Dog,
fØr
vi
krever
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slik
som betaler for meget blir ivars planlaggning endast kan
trodde dengang. En tysk restorstilte
projekter
hvorigjenforvaltning
av
Europa
måtte
hØyden
utledd og foraktet _ klackas aven viss vardsliga.
gjering må nå engang drive
tysk politikk. Og politikk er nom det kunne skaffes ny der fØrst skje en lignende men etter hvorledes det be- MEN germanernas kiirnland
dyrkingsjord, måtte tre i bak- grundig forvandling i Bun- skytter sin ære.
TYSKLAND, med sitt dugliga,
det muliges kunst!
grunnen
for
kriger
og
revoludesrepublikken.
Her
måtte
Ingen
skal
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om
forarbetsamma, snillrika och
Det blir stadig påny hevsjonære
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Selv
man
finne
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til
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svar
av
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det at det fra vest-tysk side
planen
om
bevanning
av
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att stacka varldskonikke var noe annet å gjøre
hara
måtte
igjen
oppgis.
Det
1918
under
de
vanskeligste
eget
folks
hellige
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I envist som Cato ltiimpade for
kanske standpunkt, fordi det
Her ligger avgjØrelsen, selv i Kartagos forstorande, lika faellers kunne ha hendt at USA brukte sine kapitaler til gjen- tyske rike, fØrst og fremst
sidig
å
slakte
hverandre
ned
den
keiserlige
generalfelt
om
så mange i dag ikke vill natiskt astundar denna hemog Sovjetsamveldet var blitt
i to meningslØse, kriger.
marskalk
von
Hindenburg
og
innse
det. En ånd slik som den [liga varldsregering Tysklands
enige på Tysklands bekostden sosialdemokratiske for- viste seg hos en gruppe Tii- definitiva krossande.
ning. Hvis det skulle være i En ny folkevandring?
svarsminister Noske.
.
binger-studenter da de slo
...
USA's interesse eller bli det,
Hvis utviklingen ikke kan
Den tyske Bundesrep~bll~k opp på universitetets oppForfatteren av denne artikså vil man i Washington in':' dirigeres, vil folkeslag drevet måtte fØrst og fremst l dlS- slagstavle : «Det er bedre å keI, GOran Assar Oredsson,
tet hensyn ta, og aller minst av sult sette seg i bevegelse, kusjonen om fortiden, tilegne forråde fedrelandet ti ganger foretok straks etter at han
til Tyskland. For amerikaner- og det kan meget godt kom- seg den ånd som taler ut av enn å dØ en gang for fedre- sendte oss denne artikkelen
ne må i fØrste rekke drive me til en ny folkevandring. o:~d~ne til den store tyske so: landet!» forsvarer intet, hver-I reise til Berlin for på s~ede~
amerikansk politikk, på sam- Utgangspunktet
vil være slal1stfØrer August Bebel. ken Tyskland eller Europa. il. studere og sette seg mn l
me måte som sovjetrusserne Asia, og her vil Kina gi im- «HØyforræder? For min skyld Den fØrer rett i avgrunnen Iforholdene. Han har lovet oss
sovjetrussisk.
lpulsen.~I så tilfelle er det me- gjerne. L~ndsfor~a:de~? Det på hvis rand vi forlengst ba-I en artikkel om sine inntrykk,
I alle spørsmål i den kalde get usannsynlig at Europa vil Det er en Infam InJurIe».
lanserer.
log det skal bli interessant å
krig dreier det seg aldri om Ibli uberØrt av denne trykkVi kan ikke kreve av andre
Ennu er det tid. Ennu kan II se om han finner bekreftelse
Korea, Laos, Kongo, og be- bølge.
at de skal innstille difamerin- vi vinne ny grunn, hvorpå for de tanker han har trukket
stemt heller ikke om TyskLa den ene eller den andre gen av Tyskland og av den
(Forts. side 8)
opp i fora:1stående artikkel.
land. Det dreier seg stadig i dag se på saken som utopi. tyske egenart hvis vi ikke i
bare om de to maktblokker, Hvilken annen utvei skulle de eget land lovmessig hindrer LØRDAG 21. OKTOBER 1961
FOLK OG LAND
(Forts. fra s. 5)
GENERAL CLAY
BEKREFTER.
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Professor Castberg
(Forts. fra s. 5)
av grensebevoktningen som
allerede fra 11. juni i realiteten var tysk (om enn
kamuflert) således offi:s\elt
overtatt av okkupanten. Men
først i oktober måned 1940
var avløsningen av de norske
avdelinger (2 bataljoner og
ett batteri) fullfØrt.
Dette fremgår også a v at
den iverksatte en beslutning
trufet i statsråd og av at
kontakten mellom overkommandoene ble innledet ad

- -..-:

Imere

for tiltak foretatt av
disse to instanser a v krigsviktig betydning og til fordel
for det Tyskland en hevdet å DET FATTIGE NORGE..
bedrØvelig for det meget om - DEUTSCHE WOCHEN - ZEITvære i krig med). Sta tsminis- Mindretallsregj eringen Ger- talte borgerlige samarbeide UNG forteller imidlertid at
teren presiserte riktignok at hardsens budsjettforslag fore- at KjØs lot seg bevege til å den i Europa investerte USAkrigen bare varte i to måne- ligger nå og inneholder meget motta gjenvalg. Ingen vet jo kapital har steget med 10
der, jfr. brosjyrens side 24 (i rart og selvmotsigende. Små hva han kan falle på å stem- milliarder D-mark siden 1H57.
radiotale fra London 25/6 lynglimt fra galskapen får me på neste gang.
Bare i den fri og selvstendige
1940), men har altså senere man når man for eksempel
Bundesrepublikken til Adenfunnet dette uriktig. Regje- leser at Norge ikke har råd NASJONAL AVIS PA ISJ... AND auer er i dag allerede over
ringer~ har øyensynlig opp- til å gi sine alderdomspensj oIslandske sekSjon av Nor- 600 firmaer helt eller delvis
rinnelig villet kunne hevde nister mere enn en snau fat- diska Rikspartiet har nå fått på amerikanske hender.
at den ikke var Englands tigunderstØttelse, at vi ikke igang sin egen avis «Frjals
allierte, hvis Tyskland vant har råd til å byggge ut nØd- Elvropa». Bladet er den fØrste RIMELIGE KRA:V.
krigen, jfr. brosjyrens side 25 vendige jernbaner og veier, nasjonale avis som kommer Mrs. Kathleen McKay, enke
diplomatisk vei gjennom den øverst. (I en PM fra utenriks·· I men at vi har råd til å kaste ut på Island efter verdens- fra
Bulawayo
i
Kongo
forsterkede
Stockholmsam- ml'nl'steren datert 11/12. sepbort millioner på både jern- krigen. Seksjonens leder er B. krever av Tschombe 1,5 millik
t
bassade og det svens e u en~ tember 1940, behandlet i baner og annet for Afrikas Haarde.
oner kroner i erstatning for,·
riksministerium. Endel.ig ogsa statsra d l' London 9/11 1940.
*
di hennes mann ble spist opp
t
negere og Asias gule, for ikke
ved at den ~le gOdkJen av !Denne PM konkluderte med å snakke om FN-aggresjon DE GAULLE DØMT TIL
av FN's kannibalvenner da
stats-, utennks- og forsvars- at en ikke burde binde seg
han tj enstgj orde i Katangaministeren.
mot Katanga. Her må det da nøDEN.
o 'VIdere me Il om hæren. Kanskje Norge med
Professor dr. W. Hubatsch for fast til en bestemt makt: være noen som h ar en e11·K
er
: ampen gar
«Vant ikke Storbritannia, flere lØ
skruer og VI' tror d t fr nske l'kke
lamen
hevder at «terra debellata» - hjalp det ikke med noen av.se,
e o a
- p a r - sin mathjelp til de svarte
tilstanden inntrådte 10/6 1940 tale». (U.K. Il, side 40, Innst. neppe det er o:s.
tariske bevegelser de Gaulles kunne yde et bidrag?
(Brosjyrens side 62). Fra da
parti og general Salans OAS.
*
f k'
O. IX/49, side 24). Utenriks- H0YREINNSATS.
de Gaulle har som kjent tatt ANSL,AG MOT HAMMARav var Norge uten or n~en. ministeren var således i sepNår vi ellers nevner politisk det alltid beredvillige retts- SKIOLD I JERUSALEM.
Statens fremtid ble avgJor~ I tember-november 1940 åpen- galskap, så må det være vesen ibruk og dØmt sine I forbindelse med omtalen
mellom andre mak~er og pa bart ubekjent med Norges grunn til å peke på HØyres motstandere fra både liv og av den forulykkede generalandre slagmarker, Jfr. gene- angivelig fortsatte krigfØring hØyst djerve innsats mot ære. Nå har OAS gjort gjen- sekretær i FN Dag HammarraI Falkenhorsts syn, bro- i samband med England. En sosialismen. AFTENPOSTEN gjeld og har sendt ut en er- skiOld, meddeles det nå at det
sjyren side 15, note 1 ~Gene~ bedre og mere avslørende forteller fornØyet og med stor klæring om at de Gaulle er ble forØvet et attentatsforsØk
ralen uttalte som VItne l klarlegging av det faktiske overskrift at Arbeiderpartiet dØmt til døden og vil bli hen- mot ham av «Ukjente» i
Braunschweig at den norske forhold behØves ikke).
taper sitt flertall i 4 stor- rettet
innen
overskuelig Jerusalem for fem år siden.
konge, d.v.s. ~~nt.~~r~ke stat,
Uforenlig med påstanden tingskomiteer,
men
at fremtid. Begge parter påstår Han undslapp imidlertid i
~~; ~:j~~e re Ar~e~de~;iad~~ om forts~tt. krig er forøvrig Gustavsen (sf) kan sikre dessuten naturligvis at mot- motsetning til grev Bernaogsa regJermgens telegram sosialistene flertall i de to parten er «landssvikere». For dotte i sin tid med livet.
3117 1947).
av 3/7 1940 om hjemsendel- andre. Det bladet glemmer å også der forveksler politi- Hendelsen har vært hemAd 2). Angående det tys- sen av 1. divisjon.
fortelle er at det var HØyres kerne seg selv med fedre- meligholdt til nå, meddele:r
ke syn på krigstilstandsproMest veier imidlertid det førerKjøss0:w. slo seg sam- landet.
DEUTSCHE WOCHEN - ZEITblemet henvises til profes- faktislre forhold at all norsk men' me'dsosialistene og sikUNG.
sorens anfØrsel i «Folkerett» senere deltagelse fant sted ret Gustavsen vippeplassen i DOLLARINVASJONEN.
side 195-196, brosjyrens side som integrering i engelsk Finanskomiteen, en av storBåde innen og utenfor
38, note 2 «<Krigen kan opp- forband, jfr. brosjyrens side tingets mest betydningsfulle Fellesmarkedet er det en
høre ved at den rent prak- 30-31.
_ iallfall burde den være det sleeping partner som det
(Forts. fra s. 7)
tisk ebber ut, idet fiendtligsett fra et HøyreSYllSPunkt./ helst ikke skal snakkes. hØyt fremtiden kan bygges opp og
hetene innstilles. At der da
Ad 4). Kongens rett til å Det må vel sies å være nokså om:
USA _ finanskapitalen. festes. Men da må der være
ikke avsluttes en fredstraktat erklære krig til rikets forsvar
sant mot til stede.
kan ikke medfØre at krigstil- er med rette hevdet å måtte
Ennu kan vi yte et vesentstanden ansees for å ved- være basert ikke alene på be- ikke har funnet sted, kan det må sees i forbindelse med de
lig
bidrag til fordel for menvare, uansett den faktiske slutning i statsråd, men på alene av denne grunn ikke Øvrige innvendinger og tvilsneskeheten.
Det må imidlertid
situasj on» ).
stortingsvedtak. Stortingets med rette hevdes å ha vært momenter som er nevnt forogså
de
andre
europeiske folk
De norske offiserer hadde siste oppdrag til regjeringen «krig i lovens forstand» som an, og det hele i lys av de inerkjenne
og
de
må holde opp
adgang til å være på frifot var imidlertid å SØke å kom- HØyesterettes kjæremålsut- ternasjonalt anerkjente rettsmed
å
svekke
Tyskland.
For,
mot æresord. Tallrike brudd me til en ordning som i Dan- valg nylig har anfØrt i en prinsipper som nå foreligger
jo
svakere
Tyskland
blir,
presisert i U.N.s vedtak av
på æresforpliktelsen ga okku- mark, subsidiært fikk den en kjennelse.
desto
fØr
må
det
gå
under
panten moralsk og vel også meget begrenset ramme for
Med hensyn til den subjek- 10/121948 og i Europakonven- fordi det ikke klarer å hevde
folkerettslig adgang til å sitt virke utenfor kontakten tive side av saken er oppgjø- sjonen.
En revisj on med sikte på å seg. Og sikkerlig går det ikke
hindre flukten.
med stortinget. Ved integre- ret også bygget på sviktende
under alene. Allerede i en
Angående uttrykket «totalt ringen av de frivillige i en- premisser, nemlig HØyeste- dempe kritikken og bitter- nordisk saga heter det:
illegale Quislingregime» hen- gelsk forband unngikk re- retts påstand i den grunnleg- heten ville sikkert vekke bi«Jordens folk står i brann
vises til U. K.'s anfØrsel i I, gjeringen å bryte grunnlov- gende Haalandsdom om at fallende oppmerksomhet i
ved germanerundergangen» .
side.223, jfr. brosjyren side ens paragraf 25. Den hadde det var alminnelig kjent at andre siviliserte stater. Men
21, note 2 ('«Under denne forøvrig hverken m.h.t. ma- krigen fortsatte etter 10. juni det vil neppe tjene N'orges
synsvinkel er Rådet (Admi- teriell eller personell adgang 1940. Jfr. bilag III til U.K.s renomme i historiens dom å
OG
nistrasjonsl1ådet) et ledd i til aktiv krigfØring, og fikk innstilling side 114, om at det opprettholde myten om at det
Kierschowsgt. 6, 0sJ0
den tyske administrasjon av heller ikke senere sådan ad- ikke var en ualminnelig me- var et utall av forrædere i
Telefon 3'7 76 96
landet,
mens
regj
eringen
og
det besatte Norge med folke- gang hverken av England niIilg at krigen for Norges
Boks 3314
rettslig hjemmel i 4. Haag- eller ,sovjetsamveldet.
vedkommende opphørte 10/6 regj eringspartiet - som her
konvenSjons
bestemmelser Regjeringens
forsøk
på 1940.
kunne bidratt med et par
AbonnementBpr1øer :
i Landkrigsreglementet. Det «mobilisering» av nordmenn i Denne meget vesentlige hundre tusen - var rettslig
er for så vidt den samme utlandet i august 1942 fØrte uoverstemmelse mellom kon- sett ansvars frie.
Kr. 30,- pr. år, kr. 15.- pr.
Det ærede Institutt er forhalvAcr i Skandinalvia. Utrettslige hjemmel som de bare til presisering av at del- stateringe~ av de~ faktiske
landet folØVrig: kr. 36,- pr.
.. efterfølgende kommissariske tagelsen var frivillig. I fØlge forhold - ved utvalgte, kom- mentlig nå vitende om at Euår. kr. 17.50 pr. ha.lvAr. I
statsråder og QUislings senere både den militære og den bor- petente representanter for roparådet f.t. studerer de fornøytralt omslag kr. 40,- pr.
regjering har»).
gerlige straffelov (henholds- statsmyndighetene
og an omhandlede problemer på
år, kr. 20,- pr. balvAr
Ad 3). Regjeringen for- vis §§ 3 og 8) ble krigsartik- HØyesteretts
presedensdom basis av HØyesteretts kjæresømte totalt sin plikt til å lene satt ut av kraft ved de- for «rettsoppgjøret» skulle i målsutvalgs brudd på domI4IJøeaJe '16 øre
klargjØre og notifisere sitt mobiliseringen, jfr. også Ju-Iseg selv alene være tilstrek- stollovens § 116 i en gjenoppsyn på forholdet til TySkland stisdepartementets erklæring kelig til å vise at det må være tagelsessak» .
Annonseprjø:
efter 10/6 1940, med den i skriv av 18/111946 til gene- en nasjonal æressak å rette
32
øre
pr. Ddllimeter
fØlge at endog overkomman- raladvokaten Demobiliserin- på dette oppgjør ved en reviDet kunne i sannhet vært
over
en spalte.
doen og administrasjons- gen i 1940 ble supplert med sjon i mulig utstrekning. I interessant å få «vår fremste
Bruk
postgIromo.
lfH:H.
rådet har vært desorientert, opphevelse av forsvarets or- dom av 1948, Rt. s. 165, har folkerettslærde»
professor
jfr. brosjyrens side 19 og 23 ganisasjon (Adm.rådet 4/8. HØyesterett selv erkjent fei- Castbergs uttalelser om for-I
Red.
-_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
(hvor det redegjØres nær- 1940). Da ny mobilisering len i Haalandsdommen. Dette anstående.
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