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Hva Då? Svensk vurdering av· en eventuell 
Etter at den svenske reitts-

betenkning har vært alment RUSSISK ·1 &T-.T as JO &T 
tilgjengelig i. et og et halvt år, 1,. ., .1Jl.. 1,. 
er det dette spØrsmål som i 
det hele betyr noe for den en
kelte og for Forbundet. 

Oppgjøret etter krigen og 
okkupasjonen er nok blitt 
fØrt fram som et rettslig opp
gjør. Men - fØr enn en ene
ste virkelig rettsregel ble til, 
fØr et eneste moralbud var 
skapt, fØr en religiøs tanke 
hadde fenget i menneskesin
net, var reglene Dm hvordan 
seierherren behandler den 
beseirede skapt og i hevd, dis
se regler har sitt utspring i 
menneskehetens urgrunn, og 
kan kort uttrykkes: Mitt byt
te! At dette primitive og ur
menneskelige handlingsin
stinkt sØkes dekket over med 
religion, moral og rett, burde 
vi vite, at handlingsinstinktet 
fØlges når makten står over
for vanmakten, burde vi og
så kj enne til. Vi har sØkt å 
kalle på kristenfolket, men 
med noen få unntak' har vi 
intet svar fått, det vil i reali
teten si at vi har fått det 
klassiske svar: cHva har jeg 
med det å gjøre?» Vi har Dgså 
slått på de moralske strenge
ne, men dagens moralbud er 
så mangetydige og omstende
lige at ingen lenger vet riktig 
forskj ellen på moral og umo
ral. Og rettsordenen, j a den er 
en historisk kategori, en ting 
i dag, en annen i morgen. Det 
som teller er ikke rettsteDrien, 
men rettsavgjØrelsene, og vi 
vet hvilken vei de har gått 
og går. 

Noen går og håper på d.et 

Blir krigen 

at russerne 

ikke til å hindre 

hast1g v il sø ke å 

må man nok regne med 

nå: fram til Norgeskysten i 

med sitt radarnett, hevdes det 
Vi gjengir hovedtrekkene dinavia. Under en atomkrig svarspolitikk . ....- Den svenske 

aven artikkel StockhDlms- er det avgjØrende for NATO nØytralitet er en vepnet nøy
Tidningen hadde her om da- at nettopp Skandinavia som tralitet, med betQning på po
gen, skrevet av Christer Jå- fremste radarbelte forblir 1 litisk handelsfrlhet. 
der~und. Overskriften var: «l vestmaktenes hender. Det som man har hatt van
håndeise av rysk invasjDn». _ Admiral Wright, Nordat- skelig for å forstå utenfor 
Han begynner med å minne lanterhavssjefen i NATO, har Sverige er at Sverige ikke ba
om et kjentfDtD, nemlig av sagt: Vi britter må beskytte re i egen interesse, men i al
den siste tyske militærbilen vår egen øy. Tyskerne må be- les interesse, har å oppveie' 
som i 1945 forlot Danmark. skytte sit t hav. Det hØrer Finnland -politisk og mili
Underskriften på dette fDtO inn under den tyske marines tært. Jaderlund sier: cJeg har 
var: Vi kommer igjen! Det oppgave å sikre den vestre hØrt både regjeringsmedlem
synes å gå troll i ordene, NA- del av østersjøen, samt å mer og milit~rattasjeer uten
TO har pålagt den tyske ma- sperre Beltene og Øresund. for Sverige forundre seg over 
rine å beskytte ikke b ar e Wrights uttalelser siteres hvorfor Sverige ikke er med i 
de tyske kystene! - Interes- etter Wolfgang HØpker, en av NATO. FØrst når man tegner 
sant er, sier Jåderlund, hva Vest Tysklands mest kjente et kart har de forstått -- at 
militærskribenten Adalbert journalister. Han har i sin det er en betyde\ig skilnad på 
Weinstein har berettet etter et bDk cEuropåisches Niemancls- om russerne under en inva
besØk hos den atlantiske over- land» (Diederichs forlag) gjort sjon laster inn i Murmansk 
kommando i Oslo og KjØben- et politisk-strategisk sam- eller Leningrad eller om an
havn. Der ga man uttrykk, mendrag bl. a. av den stilling grepet skal brake lØS direkte 
for fØlgende oppfatning: I en Skandinavia befinner seg i, fra Torne elv eller Aland -
moderne krig kommer kan- herunder innbefattet hva man bare noen minutter fra Stock
skje englenderne og ameri- ikke har villet forstå utenfor holm.» 
kanerne til forbigående å S'veriges grenser angående Hva HØpker angår, peker 
måtte avstå fra å gjøre seg egenarten av Sveriges nøytra- han i sin bok på at finnlen
gjeldende i Middelhavet, kom- litet. HØpker peker på at det derne dyrt har måttet betale 
mer muligens også til mili- svenske folk og spesielt de for Porkala, men det snakkes 
tært å måtte forSØmme den svenske arbeidere ville ha det mindre om. Finnlenderne 
mellomeuropeiske front. Nor- mer å tap'e ved å komme un- ble tvunget til å forlenge den 
den kan derimot under ingen der Russland enn noe annet militære stØttepakt med Sov
omstendighet oppgis. Vil sov-I folk, og nevner at den sven-I jet fram til 1975. Med andre 
jet i en atomkrigs-start bom-I ske arbeiderrØrsles sterke ord: Sovjet harJ;å nytt sikret 
be den amerikanske Østkysten mann, tidligere forsvarsmi- seg retten til -'l tilfelle ag
og baserne i England må luft- nister Torstein Nilsson, fØde resjon - å besette landet. 
slaget fØres fram over Skan- en klar og konsekvent for- Furu. "" 4 

~ bll~ cH~~~m ~m». ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

En seierherre ikke bare be- • • • 

Løssalg 65 øre 

t 
Tidl. pressedirektør 

Anders Be;:;:erud 

Anders Beggerud er dØd. Han ble ingen gammel 
mann - 63 år. Han døde av hjerneblØdning på 
gebursdagen sin. 

Det er ingen tvil om at mange av våre fikk en 
knekk i fengselstiden - 1945 og utover. Da ble 
spiren lagt til sykdom og en for tidlig dØd. 

* 
Jeg husker godt fØrste gang jeg traff Begge-

rud. Det var i en sammenkomst på Kongsberg 
hvor han var lærer ved Den hØyere almenskole. 
Vi var dengang sammen på et hyggeli&, møte. 

Alt i 1933 hadde han medlemskap i NS, og var 
et åv de beste medlemmer vi hadde på Kongsberg. 

Siden traf:f jeg ham av og til, og Vi hadde all
tid en utbytterik prat sammen. 

Beggerud var en lun og koselig mann, full av 

og sure myrer 

~ mågFøftes ut! 

Brev fra Thjøme 
om «Norge mellom 

England og Tysk.land» 

Forhåndsbestillingene på 
denne bDka er nå blitt 450, 
etter mitt SkjØnn et svært til
fredsstillende resultat og et 
markant uttrykk for at den 
omfattes med stor interesse. 
Utsiktene til at fØrste opplag 
kan ventes solgt på relativt 
kort tid skulle altså. være de 
a.ller beste når den fØrst kom
mer i handelen. 

Wra forlaget har jeg fått 
melding om at trykkeriene på 
gl'IUnn av travelhet har van
skeligheter med å gi tilbud 
om å ta dette arbeidet i nær
meste fremtid, det er således 
i dag umulig å si når den kan 
ventes å [foreligge ferdig, la 
oss håpe det ikke vil ta altfor 
lang tid. 

De fleste som har lest opp
fordringen om å forhåndsbe
stille den har formentlig al
lerede bestemt seg, men det 
drypper inn bestillinger frem
deles så å si daglig. Skulle det 
fremdeles være noen som 
«teller på knappene» ville det 
være svært gledelig for oss 
som steller med dette å få 
bestillingen i nærmeste frem
tid. Vi hadde et stille håp om 
å komme opp i 500 bestillin
ger fØr boka går i trykken, 
det ville være meget opp
muntrende om De ville hjelpe 
oss med at så blir tilfelle. 

Jeg vil nØdig være påtren
gende, så vi blir enige om at 
heretter skal det ikl:e lwmme 
flere anmodninger hva denne 
sak angår, men hvis bladet 
vil gi spalteplass skal jeg me
re enn gjerne holde bestil
lerne orientert om både be-
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sa mangecymge og omstenae
lige at ingen lenger vet riktig 
forskjellen på moral og umo
ral. Og rettsordenen, ja den er 
en historisk kategori, en ting 
i dag, en annen i morgen. Det 
som teller er ikke rettsteorien, 
men rettsavgjØrelsene, og vi 
vet hvilken vei de har gått 
og går. 

Noen går og håper på det 
de kaller «Historiens dom». 
En seierherre ikke bare be
handler den beseirede, men 
han skriver også historien, 
derfor er all historie en sam
ling av halve sannheter og 
hele lØgner. Historiens dom 
skrives bestandig etter seier
herrens diktat og ubehagelige 
kj ensgj erninger skaffes bort 

gjeldende i Middelhavet, kom- lite.t. HØpker peker på at det uerne ayn nar r,attet pet"ue 
mer muligens ogSå til mili- svenske folk og spesielt de for Porkala, menidet .:makkes 
tært å måtte forsØmme den svenske arbeidere ville ha det mindre om. *nnlenderne 
mellomeuropeiske front. Nor- mer å tape ved å komme un- ble tvunget til fl. ,forlenge den 
den kan derimot under ingen der Russland enn noe annet militære støttep~t med Sov
omstendighet oppgis. Vil sov-I folk, og nevner at den sven-I jet fram. til 1975. Med a~dre 
jet i en atomkrigs-start bom-I ske arbeiderrØrsles sterke ord: SovJet ~ar P} r:y~t sikret 
be den amerikanske Østkysten mann, tidligere forsvarsmi- seg retten tll - i tIlfelle ag
og bas erne i England må luft- nister Torstein Nilsson, fØ['te resjon - å besette landet. 
slaget fØres fram over Skan- en klar og konsekvent for- Foru. BfdfI 4 

Den litterære «blotter)}-sak 

opp for byretten 16september 
o.slo byrett har berammet saken 

mot forfatteren Agnar Mykle og 
eller vrenges om. Når seier- direktør Harald Grieg som begge 
herren har !fullfØrt sitt verker satt under tiltale i forbindelse 
og den beseirede er bragt til med utgivelse av boken «Sangen 
den ytterste taushet, sier en om den røde rubin». Saken kom_ 
at «situasjonen har avklaret mer opp for byretten den 16. sep

seg», og nevenyttige kan be- tembe:r, og retten blir admirustrert 
gynne å skrive doktoravhand- av byrettsjustitiarius Carl J. Flei-

Rettens verdir:
het or: ansvar 
For FOLK OG LAND av OSKAR ØRNULF AALL 

Hnger omkring emnet. Vår si- scher. Som forsvare,r for Mykle er Former betyr altid noe. laen fra 45 skulle holdes. _ 
tuasjon er alt blitt så avklaret som kJ'ent olppnevnt høyesteretts- SId l 

Dommerkappens sorte far- e v om en var ga . 
og stabil at den fØrste dok- advokatJ. B. Hjort og for direktør K k li l 
toravhandling allerede har ge overfØrer hØ'ytid, ro og al-. onse vens gir nem g ga -

Grieg høyesterettsadvokat Knut skapen det samme forsonende 
sett dagens lys, og for den tt vor fra den store S1kyggever-Blom. Aktor blir høyestere . s- skjær i kløktens øyne som ln-
som er blitt historie er alt advokat R. A. Riekeles. Hvordan den i folkeminnets p'anteon. 

håp ute. utfallet av denne sak enn blir i Vel å merke'. HVI'S de·t da l'kke 
konsekvens og paradoks gir 
den i barmhj ertighetens. 

Det som står igjen er knyttet byretten regner man med at den i rettisalen er for meget gjen- Men klØkten er utadvendt 
til håpet om å komme på tale- vil bli påanket til Høyesterett. Det nomtrekk, fra gaten eller de- og gjør menneskene blinde 
fot med folket, vekke folket til er opplyst at riksadvokat Andreas partementets korridorer, så for de krefter som beveger 
forståelse. Men hvor langt er Aulie selv vil pI10sedere saken for kappens fliker flagrer i vin- dem selv. Bak de «logiske» ar-
vi kommet ad denne vei? Om Høyeserett. den. 
jeg i Oslo treffer en, to eller Da kaUer den frem minn-
noen få som er hjertens enig ha den politis,ke makt, at den elser om de bØlgende skjørter 
med meg i at oppgjØret var utenrikspolitikk vi fører er hos den finere prostitUSjons 
og er en urettferdighet- og uten prikk og lyte, at retts- sorte hær av silkeraslende 
så går til sitt kjØpmannsskap, oppgjøret stort sett var rett- kvinner, _ eller flyvende rav

gumenter entret visse spØk
elser frem til dommerbordet 
og bestemte straffeutmåling
en uten å vise seg for dem 
hvis hender de brukte. 

Skanckes henrettelse i 3mg. 
om en opplandsbonde treffer ferdig og at det nå er av-

ner fra pestens og krigens år. 1948 er en typisk fØlge av den 
noen andre opplandsbØnder sluttet og gått over i historien. * 

* 
og de kommer til det samme 

forandrede ventilasjon . . Etter fem års stillstand, og 
I 1945 var trek.ken fra ga-

resultat, og disse så går til etter det store retteutleg-
ten sterk og vinduene i den Strafferettspleie er dØdsens 

sin åker - så har dette intet 
med talefot og forståelse å 
gjøre. Folket betyr her den 

ningshåpet som brast: H v a norske rettferdighets templer alvor. Justismord, særlig de 
nå? 

sto vidåpne. Men ikke lenge. som skyldes at dommerstan-
Oslo, 16/6 1957. Vinden slo om til sør. Luften den prostitlUJerer seg med ti-

uet" er l.ll~t::!rl IJVll UUl a.lI .LUClr.L.15't; C\rV va..L'{J .L.Ln..n. v,u. 

knekk i fengselstiden - 1945 og utover. Da ble 
spiren lagt til sykdom og en for tidlig dØd. 

* 
Jeg husker godt fØrste gang jeg traff Begge-

rud. Det var i en sammenkomst på Kongsberg 
hvor han var lærer ved Den hØyere almenskole. 
Vi var dengang sammen på et hyggelig møte. 

Alt i 1933 hadde han medlemskap i NB, og var 
et av de beste medlemmer vi hadde på Kongsberg. 

Siden traff jeg ham av og til, og Vi hadde all
tid en utbytterik prat sammen. 

Beggerud var en lun og koselig mann, full av 
inteligent, stille humor, og med en inderlig og 
fast tro på vår sak. Av yrke var han lærer, - og 
en god lærer, som var meget avholdt av sine ele
ver. -

I en kortere p'eriode holdt han seg borte fra be
vegelsen. Jeg nevner det fordi Beggerud så tydelig 
Visste hvilket tak igrunnen NS ideer hadde på 
medlemmene. Etter et realt og rett fram oppgjør 
med Quisling ble han atter med, og det med all 
sin kraft. 

Under krigen sendte Lunde bud på ham til å ta 
stillingen som pressedirektØr . Det var en vanskelig 
stilling. Han fikk her den oppgave å få den nor
ske presse til å virke uten å knirke alt for meget. 

Det var en kjempeoppgave, og han klarte det, 
hvilket ene og alene skyldtes hans rettfremme og 
reale karakter. 

En av hans underordnede sa engang til meg, at 
Beggerlud hadde ikke det minste anlegg for kor
rupsj on. Han kunde ikke skaffe seg en flaske 
tran engang. Han benyttet aldri sin stilling til 
egen fordel, men var tvers igj ennom et p'liktmen
neske. 

Etter krigen traff jeg Beggerud igj en. Det var i 
Oslo Kretsfengsel. Han var da i full sving med å 
forberede seg på å ta livskampen opp på nytt så 
snart han kom ut. Systematisk, dag for dag la 
han til rette sin gjerning - privatundervisning. 

Jeg traff ham siden. Da var han begyndt i sitt 
.nye virke, og hadde mange elever. Og elevene 

holdt av ham som en far. 
I den senere tid var han blitt syk, hadde be

gynt å skrante litt, men arbeidet like energisk 
likevel., tl han så plutselig dØde midt under ar
beidet. 

Mange av hans elever hadde møtt opp ved be
gravelsen, og de sørget over tapet aven venn og 
en dyktig lærer, og jeg tenkte: Var det rett å 
sette slike folk i fengsel? 

ger fØr boka går i trykken, 
det ville være meget opp
muntrende om De ville hjelpe 
oss med at så blir tilfelle. 

Jeg vil nØdig være påtren
gende, så vi blir enige om at 
heretter sl~al dGt ikl:o lmmme 

flere anmodninger hva denne 
sak angår, men hvis bladet 
vil gi spalteplass skal jeg me
re enn gjerne holde bestil
lerne orientert om både be
stillingstallet og hvordan det 
videre utvikler seg både med 
hensyn til trykning o.a. som 
kan være av interesse. 

Stavanger 26. juni 1957,. 

P. Thjøme. 

Foran stortingsvalget 
De politiske partiene har nå 

nominert, eller er iferd med å 
nominere sine kandidater til 
høstens stortingsvalg. 

For oss politisk dØmte er 
partiforbokstavene av mindre 
betydning. Det avgjØrende er 
om det er kvalitetsmennesker 
som stilles opp: Om de opp
stilte kandidater så langt de 
evner kan si j a til sannhet 
og rett, og nei til lØgnen og 
uretten. Og har den nØdven
dige holdning for en person
lig mening, og kan ta klart 
standpunkt. 

De kandidater partiene reg
ner med å få valgt, må vi i 
god tid stille direkte spØrs
mål om de vil gå inn for re
visjon av det såkalte retts
oppgjør. Manglende svar på 
spørsmål, må også bli å opp
fatte som et svar. Vi er man
ge spredt ut over landet. Det 
vil for hver av de oppstilte 
stortingskandidater være fle
re av oss som nøye vet hvor
dan de har stilt seg til det 
rettssvik som har funnet sted. 

offentlige diskUSjon og folket 
i valg. Folket i valg er til den-

ALFRED DALE. ble varm. Og da ble vinduene den makthavere, er dragesed I 
Det er et aktuelt spØrsmål stengt. Isteden satte man dØ- i folkets åker. Når tiden kom-I----;; l kk h 

Orvar Sæther. _,I Det er nå - 12 år etter -
ikke en av de oppstilte stor

Den som Iwr helse har ne dag enig om tre ting: At hr. Dale her reiser, og flere rene opp til departementenes mer må hele samfunnet hØste I Vår lyk e og u y z/ av eon
Arbeiderpartiet fortsatt skal med oss må sØke å finne det korridorer. Og derfra gufset den. En del historiske ek- ger av forholc~et me om ~are 

rette svar. Vi angriper forres- det surt og kjØlig. Jus er jo I sempler viser det. krav og det VI kan oppna. 

tingskandidater som ikke 
håp, og den som har håp har kjenner, eller har full anled
alt. 

Hvis man vil styre menne
skene, må man ikke jage dem 
foran seg, man .må få dem 
til å følge seg. 

Montesquieu. 

ten problemet i dagens leder, en rett som helst skal serveres 1305-15 utryddes tempel
og håper at også Dale vil kold og ,kanskje det var der- riddernes orden i Frankrike. 
komme igjen. Men fem års for man Ønsket å endre ven- Det er en uhyrlig samling ge-
stillstand ? Nei, det er vel ikke tilasj onen. mene justisforbrytelser. Men 
riktig? Red. I Likt skal dØmmes likt: Ska- FortS. lide 4 

Arabisk ordspråk. 
ning til å skaffe seg kjenn
Skap til den virkelige sam-

Alene dumheten har mot Kunsten å være lykkelig menheng. 
til å representere fullkom- består å gjøre sine gleder Den dagen nærmer seg at 
menheten. enkle. folket vil ha klarhet i hvor 

Hjalmar Christensen. Kinesisk ordspråk. de er fØrt hen. S. 
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LØrdag 6. j uH 1957 FOLK. OG LAND 

___ FOLK OG LAND __ _ 
,.. UAVHENGIG UKEAVIS ~ Intet 

• 
Ansvarlig redaktør Johannes Kringlebotn 

nytt 
• 

og intet 
Lærum sier 

positivt, I 
=-----

Siden sist 

Det er på,. høy tid 
.'Ile(1 en opprenskning 

om tilsvarene i FOLK OG LAND nr. 22 og 23 

Vi foreslår at samtlige nor- er av de norske maktmisbru
ske misjonsselskaper trekker kere overtrådt etter gement 
hjem sine omvendelsespredi- planlagte og nøye overveiede 

Vi gjengir her et brev fra Lærum, hvor han atter vil 
at vi alle skal se framover 

kanter og sender dem lØs på a){sjoner. Det var gledeligt, at så bærer fremtiden i sitt skjØd, bestemmelser med hensyn til 
en okkupants og et ok.kupert 
lands befolknings plikter og 

våre regjeringslnedlemmer, Nei desverre.' Det er ikke mange protester mot enhver og det var hensynet til frem
Dette vil kanskje bli betraktet saft og must nok i misjons- «forsoning» fikk spalteplass! tiden, som brakte meg til i all 
som et altfor pågående for- selskapene tI' l a" handle tI' l S beskjedenhet å gjøre opp- rettigheter overfor hinannen om venteligt var, er det 
slag, men om en neger eller beste for de nærmest forelig- merksom på, at vi ikke behø- fortiet helt fra krigens be-

intet nytt enn si positivt 1 t l 
to får-henstand med sin om- gende krav som stilles til tje- vel' å s å a ene i vår kamp gynnelse og til idag. Den ble 

noen av dem. Det er nok også lengere enn vi s~Jv vil! Dette bare stilletiende praktisert bl. 
vendeise spiller mindre rolle nesten i Vårherres vingård, . 
_ bare man nå engang for derfor flukten til negerland. riktig, som J. G. sier i sitt hØres kanskje overraskende a. i Norge i den utstrekning, 
alle kunne bestemme seg for Det vil sikkert forbli med det. innlegg, at alt sammen har ut for mange, men det er al- som okkupanten godtok., og 
å kristne Gerhardsens regjer- Vi håper at de skadeskudte stått i «8. Mai» og «Folk ~Og likevel så. her var tyskerne oftest nokså 
ing. Vi sikter til makthaver- må finne fram til andre råd- Land» fØr, men det var allike- Det fØrste skritt på veien medgjørlige. De var jo også 
nes indolente og helt usØm- bØter. Det forekommer oss at vel av interesse å lese dem bØr være, at v'l: kommer bort under hele krigen vår hoved
melige adferd mot de blant den tid er inne da det norske alle i forbindelse med en fler- fra all negativr eller passiv leverandØr av bl. a. korn. 
NS fi~ilaktig dØmte under det folk på nytt må ta opp kravet stemmig protest, fordi dette innstilling til livet og lærer å BØr ikke alle aktivister av 
rettsstridige «rettsoppgjør>.,. om en rettslig analyse av be- fellesskap nettopp viser, at erkjenne, at ikkecalle våre da- god kvalitet på begge sider 
Hvorfor handler ikke regjer- givenhetene omkring beset- bitterheten synes å ha lam- værende og nåværende mot- komme til forståelse fØr en 
ingen hederlig? Hvorfor revi- telsen av Norge i aprildagene met ethvert initiativ! stande re var og' er kjeltrin- eventuelt kommende krig -
derer den ikke »rettsoppgjø- 1940. Det hele endte jo med Men bitterheten er hatets ger! Det har alltid vært far- den grusomste og mest Øde
ret» når den vet at det ville landsnukt og overføring til halvbror, og alt hat er nega- ligt å underkjenne sine mot- leggende, som verden noen
være riktig å gjøre det? At England. Deretter: Våre fal- tivt. NettoPIJ bitterheten be- standere. Vi hadde jo også sinne vil ha oppevet? Ganske 
nådetiden er i ferd med å lerte politikere faldt rundt går ofte den feil, at den gjør selv.kanskje især. i den fØrste visst er alle NS·-medlemmer 
ebbe ut trenger ingen å væ- 'lalsen på hverandre i 1945. alle motstandere og skyldige i tid mange uønskede elemen- like til min egen kone blitt 
re i tvil om. Men det kristne T)e frikjendte hverandre gjen- ens ulykker til mindreverdige ter innen våre rekker - de fradØmt «rett til tjenestgjør
sinnelag mangler, derfor og- sidig på lØpende bånd, uten og like frem kverulanter! Det såkalte medIØp6l'e, som aIl- ing i rikets krigsmakt fra 9/5 
så evnene til å gjøre begått lov og dom, uten det aller- er jo nettopp den samme feil, tid forsØker å ta en snarvei 1950». men mange har allere
vandalisme god igjen. ringeste tegn på anger og som våre motstandere be- på andres bekostning! de igjen etterkommere, som i 

Endog et diktaturland som 3ynd. Det skjedde for at de gikk, da de dØmte alle med- Dernest bØr vivel sØke kon- tilfelle må delta i krigen, og 
Ungarn har revidert flere for- derved skulle få ram på NS- lemmer av NS til kollektive takt og forståelse hos de man- her er tilsynelatende hatet 
bryterske domsavgjØrelser den 30m utelul{kende hadde satset avstraffelser og glemte helt å ge, som engang far våre mot- like friskt fra begge sider. 
riktige veien, slik at de ram- på å redde hva reddes kun- dØmme seg sely! Denne feil standere men iKke lenger er Ungdommen er jo lærenem! 
mede har fått oppreisning. ne. Det var det som ble kommer landet til å lide un- det. Selv mange'av dem, som Men hat mellom to sidemenn 
Russland har i flere tilfeller sjort til «landssvik». La oss der i lang tid fremover, og fikk belØnning for å ha mot- i geledet går ikke! Det kan få 
gjort det samme. Likeså USA da trøstig mobilisere og gå alle våre «protestanter» kom- arbeidet det, som vi senere ble katastrofale fØlger for flere 
Men Norge? Nei, her synes de lØS på den nærmestliggende mer også til å lide under den- straffet for, er idag skuffet enn de to på geledet. 
toneangivende blant de st yr- Jppgave: å bryte opp det ne selvvalgte passivitet, inn- og missfornØyet, fordi de nå 

" Folktes brede masse, som 
ende å lide av så sterkt svek- smittingebretsenske komplott til de enkeltvis blir senket i kan innse, at de likk denne under krigen ubevisst kanskj e 

fulgte Hågerkonvensjonens 
bestemmelser og nøt godt av 

kede åndsevner at utsiktene 
til fornuft og reVisjon øyen
synlig er gått tapt. 

lY 1915 og kreve våre tvers graven, hvilket da også våre belønning for å· ha sviktet 
igjennom uhederlige domme- motstandere inderligt Ønsker! den norske befolknings sanne 
'.·e til regnskap - der er nok Men, kjære venner! lØft ho- interesser. Løgnen har alltid 

... . den i sitt daglige liv, er ikke 
det og stikk en lØvetann i lengere ben enhsannheten og Alvorlig talt: Våre misjo- 3. ta av - utrolig mange. våre motstandere og har aldri 

nærer burde· misjonere hvor Norges rulivssår må leges fØr knapphullet! Ganske visst er kommer !fØrst frem, men den 
behovet er størst _ ikke der let er for sent! denne regnet for å være et er for lett på labben til å bli vært det, men ble blendet av 

autoritetenes og pressens 
det er minst! Biskoppene i Dette ulivssår leges ikke ved uknutt, men det er blant an- stående! Metilike fullt kan 
lige måde, skjØnt de fleste av hjelp av indolent bolsjevik- dre dere selv også for tiden! den gjøre megen skade og f)de lØgnpropaganda mot dem, 

som hele tiden hadde sØkt å 
dem må antas å være kristne 'Jefengt selvrettferdighet hos Men lØvetannen er også et mange liv. Direkte eller in-
i navnet, bare ik.ke i gagnet. je politiske partier. Et fak- symbol på livsvilje, frodighet direkte berØrte den ca. en ti- rette seg etter Hågerkonven

sjanens og Genferkonvensjo-

Siden sist Folk og Land utkom er det gjort kjent at Mao 
Tse-tung den 27. febI1uar holdt en tale som har virket me
get revolusjonerende innen kommunistlandene. Vi nevner 
ganske kort hovedpunktene: Motsetninger mellom lederne 
og folket eksisterer også under kommunismen. Stalins feil
aktige innstilling til dette punkt fØrte til et redselsregime 
i ISovjet-Russland, og innebar likvidering av tusener kom
munister. Vedvarende bruk av terror innen en stat vil 
medfØre indre motsetninger som nettopp vil forårsake den 
slags resultater man fikk oppleve i Ungarn ifjor hØst. Un
der denne krise ble det kommunistiske parti ganske enkelt 
opplØst «i lØpet av få dager». Hele staten truet med å bli 
brutt i. stykker. Men 'Oppstanden i Ungarn hadde en posi
tiv side forsåvidt som den understreket farene ved en stor
makts sjåvinisme og arroganse. Enn videre hevder Mao at 
streiker og demonstrasjoner i liten målestokk er «velgjØr
ende» faresignaler, fordi de avslører vanSkeligheter som 
trenger oppmerksomhet. Her må man imidlertid bruke 
«overtalende metoder», og avholde seg fra tvang. Med de 
store streikene forholder det seg derimot anderledes, for når 
det dreier seg om «fiender», vil det være nØdvendig å bru
ke makt. Mao nevnte at 800000 kinesere var blitt likvidert 
som «folkefiender» i tiden inntil 1954, 'Og dette grufulle tall 
omfatter sannsynligvis bare dem som er blitt «tatt hånd 
om» siden borgerkrigen ble offisielt avblåst i 1949. ,ForØv
rig er det klart at «overtalelsen» fØrst og fremst må iden
tifiseres med den beryktede «hjernevaSk». 

- Det er ingen i BondepaTtiet som ønsker et nytt «kriseforUk» 

med Arbeiderpartiet. Hvis de borgerlige partier oppnår flertall ved 

høstens valg, hvilket er sannsynlig, - vil den logiske konsekvens 

være at vi får en regjering utgått fra alle de ikke-sosialistiske par

tiene, sa stortingsmann Hans Borgen (b) i et foredrag på et stevne 

på Voss i helgen. 

USA fO'reslO' tirsdag at bO'mbeprØvene skal innstilles i ti 
måneder mens SO'vjet og vestmaktene sammen utarbeider 
en overenskO'mst O'm å stanse produksjO'nen av spaltbare 
stO'ffer til militære fO'rmål i 1959. I FN's nedrustningskO'
mite erklærte HarO'ld Stassen at USA er villig til å stanse 
h-bO'mbeprØvene, dersO'm SO'vjet vil slutte avtale med USA 
O'm å stanse prO'duksjO'nen av h-b()mber. 

Ingen nO'rdmann har iår tenkt seg på feriereise til SO'V
jet-UniO'nen, O'.g ingen bilister har tenkt seg å starte med 
Norge som utgangspunkt fO'r biltur til MO'skva. Ved Norsk 
Folkeferie sO'm er agent fO'r det russiske reisebyrå IntO'u· 
rist blir det O'Pplyst at det hittil iår ikke har meldt seg en 
eneste nO'rdmann sO'm er interessert i turistreise til Sovjet
UniO'nen. 

Ifjor arrangerte byrået fellesreiser for nordmenn til Sov~ 
j et. De var forholdsvis billige og de fikk da også en god 
tilslutning. 

Iår mener byrået at forholdene ikke ligger til rette for 
fellesreiser, slik som den politiske atmosfæren er. Derfor 
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ende å lide av så sterkt svek
kede åndsevner at utsiktene 
til fornuft og reVisjon Øyen
synlig er gått tapt. 

Alvorlig talt: Våre misjo
nærer burde misjonere hvor 
behovet er størst - ikke der 
det er minst! Biskoppene i 
lige måde, skjØnt de fleste av 
dem må antas å være kristne 
i navnet, bare i:k.ke i gagnet, 

Forresten. Det nytter ikke 
med biskoppene, denn~ stand 
har hatt like lang nådetid til 
å handle etter kristen lære og 
kristen praksis som regjerin
gen har hatt det, men har 
latt sjangsene gå fra seg. 

Kall hjem Madagaskarmi-

smitt ingGbretsenske komplott 
lY 1915 og kreve våre tvers 
19j enn om uhederlige domme
i'e til regnskap - der er nok 
.~ ta av - utrolig mange. 

Norges ulivssår må leges fØr 
jet er for sent! 

Dette ulivssår leges ikke ved 
hjelp av indolent bolsjevik
'Jefengt selvrettferdighet hos 
je pOlitiske partier. Et fak
tum er det at den sittende 
regj ering ikke engang etter
lever de avtaler den etter kri
~'en har bundet vårt land til, 
~jennom medlemsskap et 
FN. 

Eller er ikke vår tale klar 
nok? Hvor lenge akter makt-

sjonærene våre og Zrulukaf- misbrukerne å utøve sin dis
fernes lysbærere. La dem lyse ,-,:riminering av for eksempel 
opp i det hj"emlige mØrke. Vå- NS-prester, NS-skuespillere, 
re maktmisbrukere må på ~S-pressefolk og NS-offi
skolebenken igj en for ydmykt serer?, 

til d.e enkeltvis blir senket i kan innse, at') de fikk denne l"OlKl;es Drene ma:sse, :sum 
graven, hvilket da også våre belØnning for' å ha sviktet under krigen ubevisst kanskje 
motstandere inderligt Ønsker! den norskeb~fOlknings sanne fulgte Hågerkonvensjonens 

Men, kjære venner! lØft ho- interesser. LØ~nen har alltid bestemmelser og nøt godt av 
det og stik.k en lØvetann i lengere ben eNh sannheten og den i sitt daglige liv, er ikke 
knapphullet! Ganske visst er kommer fØrst !frem, men den våre motstandere og har aldri 
denne regnet for å være et er for lett på tlabben til å bli vært det, men ble blendet av 
uknutt, men det er blant an- stående! MeriIike fullt kan autoritetenes og pressens 
dre dere selv også for tiden! den gjøre megen skade og ~jde lØgnpropaganda mot dem, 
Men lØvetannen er også et mange liv. Direkte eller in- som hele tiden hadde sØkt å 
symbol på livsvilje, frodighet direkte berØrte den ca. en ti- rette seg etter Hågerkonven
og seiglivethet. Det kan en- endedel av befolkningens vel- sjonens og Genferkonvensjo
hver bonde og hagedyrker færd. Når den varte så lenge nens humanitære forskrifter. 
forsikre dere om! 'Den har og nådde så langt skyldtes Hvor korttenkte var de ik
solens form og farge, er skj Ønn det, at den ble autorisert av ke disse «seierherrer» fra 
tross alt hat og ringeakt, og statsmaktene, fremmet ved 1945. da de lot seg lokke inn 
det er livsviljen, som gjør den domstolene og publisert gjen- i lØgnens fotefar for å redde 
ukuelig! nom en ensrettet presse. Der-I seg selv! 

Det er også livsviljen, som for er Hågerkonvensjonens J. LÆRUM. 

Saklighet oy frimureri 
å lære seg de helligE' statskir- «Offentligheten» i vårt land 
kelige 10 budene, hvor det <:tnstrenger seg dagstØtt med Hr. P. D. være aktverdige fec;lrelands- ke anstrengelser på å sam-
blant annet heter at du skal tårevåte sukk og merkelige Jeg har nettopp fått et brev sinnede menn med sine rulle- ordne vår bevegelse med na
ikke slå ihjel og du skal ikke resolusjoner over Kadars fra en av rettsoppgjørets of- blad i skjØnneste orden. Man sjonalsosialismen under ha
bære falske vitnesbyrd mot ,gjennomfeige mishandling av re, en bekjent som jeg setter blir nemlig i~ opptatt eller kekorset. Det er opplyst meg 
din neste. Begge disse budenE' 'lngarsike landsmenn. Skjer meget hØyt. Han har bedrØvet forfremmet i $radene uten at av den stJore norske lands
__________ iMiii§Jil'<ii&&~._- dette bare for å rØklegge Nor- meg ved å skrive bl. a. fØlgen- nøye gransking av moralsk losjes ca. 10000 medlemmer 
Tilsv&l,rene 5'es egne forbrytelser mot de: «Jeg har ikke lest bØkene vandel og kar~)!terens heder- var ca. 60 prosent medlemmer 

i anledning Almers: Vi lovet menneskerettighetene? I vårt i sammenheng - bare brudd- lighet. Den norske landslosjes av NS. 
å komme tilbake til saken, og land har det hittil vært tole- vis da min tid er meget opp- mål er i denne henseende å «F'ronten» hadde sine egne 
skal gjerne gjøre det. Idag vr rert at endog fØrkrigstidens tatt. I boken «Men jeg sier være en nasjonal elite. Dette forklaringer på dette forhold. 
vi imidlertid nøye oss med 8. mest fremstående militær- eder» går De i siste avsnitt er den virkelige grunn til at Men den selvfØlgelige grunn 
nevne det viktigste og avgjØr- nektere med utestengning i «Mennesket» sterkt i rette så mange murere meldte seg er den at det nordiske frimu
ende _ det samme som inge- hær og flåte av N]S-offiserer med frimurerne - desverre inn i NS og d~tte er grunnen reri hadde en strengt nasjonal 
niØr J. Lærum peker på i sin har. hindret dem i nor- for Dem idet jeg ikke kom- til at så mange av dem var å og luthersk-evangelisk karak
artikkel: Nemlig den storE·nalt å gjeninntre i samfun- mer til å kjØpe flere bØker av finne omkringiQuisling. Bl. a. ter. Det er nemlig en himmel
skildnad som det i våre rekker net, og dette tiltrots for at Dem». var han under,lokkupasjonen vid forskjell mellom det nor
er mellom de positive og de ingen hederlig nordmann har Så vidt forskjellig kan det viss på nettopp' her å finne' diske frimureri etter det sven
negative. Her må også d u kunnet prikl{e ved disse NS- altså reageres. Og nettqpp i sin påliteligsue støtte i sitt ske system og det hrumani
treffe et valg. Red.' offiserers glØdende fedre- dette avsnitt står den setning strev på å redde Nasjonal tære politiske ja delvis ateist-

Iandskjærlighet. Kan du ten- som De er så rystet over. Mit Samlings ideo~6gi og sine nor- iske Grand Orient i de rom
T erminlisten l>~e deg en mer opprØrende Mkjentskap må ha lest meget diske intensjo~er mot de tys- anske land. For ikke å tale om 

1. juli: Pen nye Arbeidervern:oven praksis? Det er slike ting som flyktig. Og De har jo over- avgrunnen mellom det jØdis-
trådte i kraft ikke lenger bØr lmnne tillates hodet slett ikke lest. Og da, L -d ke Ben Brit og de nasjonal-

21. juli: Avduking av Otto Syerd- - selv om partipampene er så .. «Mot IUlvitenheten kjem': es I al: sosialistiske losjer av ny da-
rups-monumentet i Steinkjær. aldri så vågalle ,og de smitt- per selv guderne forgjæves». Anders Lysters artikkel side 4, turn. 

19. august: Kronprins Olav legger ingebretsenske valginstruk- Når De så energisk skyver les den hØyt for minst 10 
ned grunnsteinen til vår sjø- tører aldri så selvrådige. Quisling foran Dem er det na- stykker og la den gå p'å rund-

Alle skrikhalsenes angrep 
på frimurerne omkring Quis
ling ble besvart med hård-ll1annskirke i G5teborg. Humbugen må ha en ende! turlig at jeg gjØr oppmerksom gang! 

Først i september: Den britiske I Hvem ligger nærmere til å på. fØlgende. 
utenriksminrster Selwyn Lloyd friske på med opprenskningen 
til Jugoslavia for å møte Popo- enn nettopp vi som er hårdest 

'vie og Tito. rammet a v maktmisbruker-

18. august: Kronprins Olav åp

ner den nye brua i Fredrilntacl, 

16. september: Den litterære «blot-

nes handlinger? En gang må 
det da gå an å få vekket vårt 
folk av dvalen. Dette gjelder 

nakket taushet fra dennes 

. I et blad. «F:onten» I>le det Johannes side - inntil hærverket i los-
l mellomkngsarene drevet et H j en etter tyskernes og Redies' 
intenst «opplysningsarbeid» lestmann, I ankomst til landet. Jeg gikk i 
om frimureri og frimurere. De dØde stille og uventet natt til min prestegårdshage og' stel
murere s'Om var medlemmer 28. juni (på Diakonhjemmet) let med blomster da lensman
av NS ble side opp og side ned og ble begravet under stor nen kom med ekstraskyss for 

ter»-sa:k(Myklesaken) 

Byretten i Oslo. 

opp for liv eller dØd for gamle 
ge, intet mindre! 

Nor-I hengt fram med navn og tit- til&lutning torsdag, på Nord're etter ordre av det tyske sik-
tel. Allesammen viste seg å Gravlund i Oslo. kerhetspoliti å avhente min 

Ingen norumann nar lar tenKt seg pa rerlereIse tIl ;:,ov
jet-Unionen, og ingen bilister har tenkt seg å starte med 
Norge som utgangspunkt for biltur til Moskva. Ved Norsk 
Folkeferie som er agent for det russiske reisebyrå Intou
rist blir det opplyst at det hittil iår ikke har meldt seg en 
eneste nordmann som er interessert i turistreise til Sovjet
Unionen. 

Ifjor arrangerte byrået fellesreiser ror nordmenn til Sov~ 
j et. De var forholdsvis billige og de fikk da også en god 
tilslutning. 

Iår mener byrået at forholdene 
fellesreiser, slik som den politiske 
er de blitt slØyfet. 

ikke ligger til rette for 
atmosfæren er. Derfor 

Utenriksminister Foster Dulles gjentok tirsdag at han 
tror det despotiske styre i den kinesiske folkerepublikk vil 
gå under, og hevdet samtidig at det er mulig å komme til 
enighet om internasjonal nedrustning uten Kina. 

GATT, organisasjonen fO,r den internasjonale toll- og 
tariffavtalen, sa i sin årsrapport 25. juni at det europeiske 
fellesmarked kan føre til at det må gjennomfØres om
fattende justeringer i handelsforbindelsene mellom med
lemmer av GATT og andre land. - Det er viktig at man 
finner frem til en tilfredsstillende løsning innen den ram
men som GATT trekker opp. Hvis ikke, er .det fare for at 
det verdensomspennende handelssystem som man har byg
get opp etter krigen, kan gå i oppløsning, heter det i rap
porten. - Verdien av den internasjonale handel i 1956 lå 
11 prosent høyere enn i 1955. Tempoet i økningen av in
dustriproduksjonen var lavt og en ytterligere utvikling av 
handelen avhenger av veksten i den økonomiske aktivitet 
i Vest-Europa. 

Foreløbig er det ingen ting som tyder på at Velfjord skal mi.ste 

sin status som landets militærnekterby'gd nummer en. De få som 

møtte fram til sesjon i forrige uke gav aLle uttrykk for at de ikke 

ville gjøre militært jeneste, forteller Rana Blad. 

300 000 algirere er blitt tvangsevakuert i den nordlige del 
av departementet (fylket) Constantine, og omfattende 
bombardementer har funnet sted. Aksjonen betegnes som 
den største franske militæroperasjon siden krigen mot 
nasjonalistene begynte. 

Vårbonnør JENS BJØRNEBO har i=levert 

til Oscar Ørnulf Aall _ for en ny roman til sitt forlag. Hau 

hans utsØkt velskrevne og in- behandler ,et meget ømtåLelig em

teressante artikkel i dagens ne fra etterkrigens NOIlge. Vil det 

avis. bety en ny «.Jonas»? 

frimurerring. QuiSling hadde met så overlegent fra en 

intet med denne sak å gjøre. ubarmhjertig fiensk gransk-

Det hele ble foretatt som en 

overrumpling bak hans rygg 
og med hjelp av villedte nor
ske mitlaiifere. Resultatet ble 
en stor smuffeIse. Det var in
tet kompromitterende å finne. 
Det fantes ikke et støvgrann 
av politisk virksomhet. Sjel
den har vel en forening kom-

ning som den norske lands

losje. Man fikk nøye seg med 

å lage en utstilling hvor man 

overanstrengte seg med å 
drive ap med losjens symboler 
og inventar. Og så konfiskerte 
man uten videre det hele. 

------- Forts. ride 3 
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FOLK 00 LAND LØrdag G. 5 ull 1957 

------------------------~------------~_.~!----,.~'----------------------------------------

Dalllbros «ærescasje» Ragnhild 
stortingsmann C. P. Wright I det, og takket være Hambro Wiesener 

lovpriste forleden i «Far- r"IJVV'IJ"J\tfVV\lv\:tVV\'I\1\.~ I med et «tillitsvotum» i lom-

mand» (nr. 20J C. J. Hambro ~ A ~ men, - et tillitsvotmm som fikk mange lovord 
i anledning av forslaget om ~ V ~ senere er blitt misbrukt ut 

«Et hjem for 70-80 år sl-~ ~ over det angitte formål. Enn 
æresgasje, og ikke uten grunn. ~ J () 1 ~ om Hambro hadde fått Stats- den» heter en bok som Ragn-
Det kan være skjellig å si i ~ • U.. ~ myndighetene til å bli i lan- hild Wiesener har lagt siste 
Hambros favØr om hans inn- ~ ? det? Til å vareta sine funk- hånd på i disse dager. En 
sats som politiker, selv om ~""'\lVV"""''\I\I"",,,,,,,,,,,,,,,,l sjoner på konstitusjonell vis prestasjon aven dame som· 
den ikke har hatt synderlig og foregå befolkningen med imorgen feirer sin åttiårsdag. 

dannelse, tyder på det. Det et godt eksempel, uten å la I boken skildrer hun barndom 
virkning på fordelingen av var ikke saklig grunn til å la seg kue av Okkupanten? Så og ungdom som legedatter i 
velgermassen. Og den 9. april «arbeiderregjeringen selv «sø- man kunne unngått splittel- Nordland, og er derved kom
var han utvilsomt mere vå- be» den kål den hadde kokt». sen og de ruklare forhold som met tilbake til utgangspunk
ken enn våre Øvrige ledende Si1masjonen .krevet tvertom rørte til etterkrigsoppgjøret? tet for et langt liv i aktivt, 
politikere, etter at det først Øy€blikkelig fjernelse av den D.v.s. den linje som var den kiulturelt virke. 
var blitt forsent å gjøre det inkompetente, gjennom man- prinsipielle i Stortingets be- Ragnhild Wiesener er kjent 
som burde vært gjort. At han ge år forsvars fiendtlige re- slutning den 9. april etter re- for mange og inspirerende ar

Forbundet for Sosial Oppreisning 
Sør-Trøndelag 

har møte ,for meningsfeller på hotell Phoenix, 
Trondheim fredag den 18. juli fk. kl. 18. - Valg 
av tillitsmenn og utsendinger til lendsledermØtet. 
Møt presis! 

Fylkestillitsmannen. 

KONTINGENTEN? 
Det er kr. 12,50 for 2. halvår. 
Husk at Folk og Land er din egen avis, din og dine ven

ners avis! 

Saklighet og frimureri 

.. , 
i . 

]947 - 3. juli - 1957 

På tiårsdagen for flukten 
fra Norge hil.SS1' vi f2;'·:).cns 

Øvrige deltakere og ",Ile dem 
som ved sine ancl1yme og 
selvoppofrende in; .... S8,':S gjorde 
foretagendet mulig. 

Flyktningene i ArgelG.:ina. --------_ ... _ .. _--

Hytte ved 
Uvdal bo 

Plass for 6 perS C?l1'?r. Litt 
fiske. Roligt sted. Rimc!iz leie. 
Telefon Uvdal, 53, G. Glesne. 

fikk «Konge, Regjering og gjering som hadde det fulle gjeringens forslag med støtte tikler i dagspreSSen - den Forts. fra side 2 et brev overlevet katastrofen 
Storting» ut av Oslo til felles ansvar for invasjonen. Den av Hambro. siste, i Norges Kvinner, gav Da endelig bryter Quisling og skal gå som et klenodium 
drØftelser utenfor invasjons- sjangse som her bØd seg bur- Noen konstitusjonelt til- et inntagende billede av for- sin taushet. I en erklæring i. i arv i min ætt. Det er datert 
grensen, må vel således regnes de vært grepet for oppnevnel- fredsstillende forklaring på at fatterinnens møt~ med Hen- Fritt Folk går han personlig 10/6 1936 log slutter således: VANNTETTE, STØT-
ham til fortjeneste. Men hans se aven ny, kompetent re- regjeringen ikke fulgte denne rik Ibsen. En elsket barnebok god for samtlige frimurere av «- I samme forbindelse vil Å 
henstilling til den kompro- gjering av de partier som var linje etter den 13. april er ik- «Nu kommer julenissen» er den norske landslosje som er jeg gjerne igjen understreke SIKRE I ST· LKASSE 
mitterte regjering om å bli minst medansvarlige for ar- ke gitt, men det er kjent at hun også mester for, og i sin medlemmer av Nasjona~ Sam- hvor maktpåliggende for kris
stående, burde det ikke være lbeiderregjeringenS forsvars-, pkt. 2 i det engelske provo- tid vant hun fØrstepremie for ling. Men etter denne historie ten dommens egen skyld det 
delte meninger om utenfor nØytralitets- og utenrikspoli- kasJ'onsprogram her ble aktu- teksten til KØbenhavns råd- er det selvfØlgelig slutt med er at dens tjenere ikke står 
arbeiderpartiet. Det officielt tikk. elt. husklokker. rekrutteringen av nye med- nØytrale eller endog inntar en 
angitte motiv - at regjer- Hambros svar tyder på at Herr Wright uttaler seg for- Mange ulykkelige og van- lemmer fra dette hold. fientlig holdning i den veldige 

Herre fra kr. 278,- til kr, 3:50,-

Dame fra kr. 290,- til kr. 355,-

L ~ on '{l:,'J1lIl!lf"§ 

Herre fra kr. 283,- til kr. 350,
Dame fra kr. 300,- til kr. 360,-

.(ngsspørsrnålet ik.kekunne I han av partihensyn vek til- siktig, når han betegner Stor- skeligstilte familier har i år- Ellers var det ikke stort å kamp mellom godt og ondt 
holdes svevende - illuderte bake for å overta ledelsen i tingsbeslutningen den 9. april enes lØp fått hjelp og støtte gjøre etter dette fait accom- som nu pågår i verden. Jeg 
vistnok i Øyeblikket, men det l en vanskelig tid. En hOldning som et «tillitsvotum», i stedet av Ragnhild Wiese:o.er. Hennes pli. --'- OkkupaSjonsmaktens behØver jo ikke å nevne dette 
er vel overveiende sannsynlig som har vært avgjØrende for for å snakke om den såkalte gOde hjertelag og humane prestisje 'måtte 'Opprettholdes. :f1or Dem som er så brennende 
at partitaktiske hensyn her den senere utvikling i retning «fullmakt», som av herr Ham- rettferdighetssans har skaffet Et forslag fra Kjeld Stub olp. men jeg ser så mange eksem- Herre kr. 172,-
bJe gitt prioritet foran lands- av restriksjoner, ufrihet og bro selv ble forklart å være henne en tallrik venneskare i å fortsette losjens virksomhet ler på det og mener det er Dame kr. 175,-. 

hensyn. Hambros svar på Ny'" inflaSjon. begrenset til å gjelde ordinær årenes lØp. under full kontroll fra myn- så viktig at jeg tillater meg RC'iTl!lllO 

gaardsvolds henstilling i pri- At Kongen og Regjeringen bemyndigelse i samsvar med Aftenposten 27/6 19~7. dighetenes side ble ikke an- igjen å peke på det. Med ven-
vat samtale, om Hambros kom ut av 0'slo fØrte sluttelig Grunnlovens § 17. tatt. Hvorfor Kjeld Stub fant lig hilsen. Deres hengivne 

Herre fra kr. 195,- til kr. 210,
Dame fra kr. 198,- til kl'. 215.-

overtagelse av ny regjerings-! til at de også kom ut av lan- ut over denne begrensning Fru Ragnhild Wiesener fyl- sit medlemskap l NS uhold- Vid~un Quisling». "-
hadde regjeringen ingen «El- ler 80 år imorgen. Hun vokste bart. Men han bevarte til sin Dette til forskjell fra Tysk- CClaiflU! 
vef1umsfullmakt», selv om opp i Nord-Norge som datter dØdsdag sin trofasthet mot land hvor samtige presters I Herre fra kr. 15~,- til kc,·. 2:~O,
man av opportunitetshensyn av distrikts- og fylkeslæge sine idealer og sin kjærlighet medlemskap ble strØket under Dame fra kr. 170,- F k~. 28fl,TAPEREN VINNER blir enige om en fiktiv sådan. Otto Aamodt og hiustru, og til fØreren 'og sine kampfeller. påskudd av at prester ikke 

Fra en kronikk 
i Aftenposten. 

rettet mot dette mål. Hvis ut- Folkerettslig og konstitusjo- utgir i disse dager en bok om Til slutt fikk. vi frimurere skulle ha noe med politikk å 
It . t sine barndomsminner: «Et uten persons anseelse akkurat gJ·øre. Herre kr. 145,- og 152,-

viklingen fortsetter som hit- ne var regjermgen u e av 
f k · f d f l t l hjem for 70-80 år siden». 8i- samme behandling a.v de go- Ellers kunne Deres anven- Dame kr. 150,-

Det er ikke hyggelig å være til, er det også hØyst sann- un sJon ra en or o an-
d den skapte hun sammen med de nordmenn som et hvert I deIse mot meg av lignelsen 

franskmann om dagen. Sam- synlig at målet vil bli nådd et, uten bemyndigelse til å 
d It .• kt k . D sin mann, sorenskriver Harald medlem av NS .. Selv den av om de 99 rettferdige, Deres tidig Bpm Frankrike må gå om ikke altfor lenge. For tys- e a l svorma s ngen. ens Herre kr. 136,- og kr. U8,-

Wiesener, et gjestfr.itt og hyg- f d land t o hØ t f t· t spydl'ge rd m De V' S' til det ene fortvilede skritt kerne vil det være en triumf, forSØk på å bli ansett som e re e sa y. or Jen e o o nIse a- Dame kr. 141,-
gelig hjem hvor de enn bod- hØ tI d b d lom os t'lh d kt etter det andre for il forsØke og for de Øvrige europe,iske« krigfØrende» skyldtes' opp- y ysen e ro er - gene- . ·1 engere og re a -

. l' h t t'l de i landet. ralkonsul Hilditsh (unngikk tørens undertittel «P.D. skrel- Samme merker fØres også i li 
å få skikk på sin økonomi, land en bitter lærepenge om rmne 19 ensyne l Grunn-
demonstrerer Tyskland sin hva de også kunne ha opp- lovens §§ 11 og 41. Det var I mange år har ;hun i det ikke å bli plyndret til skinnet ler av utenomsnakket» nok kt. gull og i double kas~:er. 
styrke ved å sette i verk Øko- nådd om de hadde fulgt en Ønskelig å «kunne si» at kon- stille gjort en innsats for å og mishandlet ihjel av «de innby til et kvasst svar. Men Tillegg for stål-lenker kr. 8,
nomiske lettelser på lØpende like fornluftig økonomisk po- gen var i felt (iflg. gen. Ru- hjelpe syke, enslige og ulyk- gode nordmenn». Jeg stakker det er ikke verd. Det kommer 
bånd. litikk som Tyskland. ge). Regjeringens anordnin- kelige mennesker. - Mange fikk bare sju år, det dobbelte ikke noe godt ut av den slags. Lo m m O p 'IP 

For ikke så lenge siden fri- Nylig gikk tyskerne til et ger ut over grensen av Gl'iunn- vil ved denne milepel takke aven sedelighetsforbryter el- Det er ikke verd å være mer ~ ~ il ~J U ~ : 
gav tyskerne salget av gull, et annet vidtrekkende skritt, lovens § 17 var uten konstitu- hteelna~.e for hennes gode h~er-II .. e"r,._ ~_or_~~rh' _ ~~u~._ø~~~~n:~~k uhØflig mot hverandre enn at I 

'" ............. ~ ..••.•......... ~.... """"'" i' .. a""'~ala" ~I'. b-" .... ~a ,,+1'. Omega kr. 183,-
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vet er IKKe nyggellg a være 
franskmann om dagen. Sam
tidig sqm Frankrike må gå 
til det ene fortvilede skritt 
etter det andre for it forsØke 
å få skikk på sin økonomi, 
demonstrerer T:}rskland sin 
styrke ved å sette i verk plm
nomiske lettelser på lØpende 
bånd. 

tll, er aet ogsa nøyst sann
synlig at målet vil bli nådd 
om ikke altfor lenge. For tys
kerne vil det være en triumf, 
og for de Øvrige europeiske 
land en bitter lærepenge om 
h va de også kunne ha opp
nådd om de hadde fulgt en 
like fornlUftig økonomisk po
litikk som Tyskland. 

~U.1.1n...:)JV.1.1 iJ.G\.' u.C;J.J. iU.1.1UIJ .1(l,.ll- -----...... -..., ---...... - ..... ----.... 0 - ~ _..... ~ - -- -- ----. ~--

det, uten bemyndigelse til å den skapte hun sammen med de nordmenn som et hv~~t i deIse mot meg av lignelsen Altu~ 
delta i stormaktskrigen. Dens sin mann, sorenskriver Harald medlem av NS .. Selv den av om de 99 rettferdige, Deres Il k 

W· t . tf ·tt erre r. 136,- og kr. 1~.3,-
forsØk på å bli ansett som lesener, e gJes rI og hyg- fedrelandet så hØyt .fortjente spydige ord om Den Vise S'a- Dame kr. 141,-
«krigfØrende» skyldtes opp- gelig hjem hvor de enn bod- hØytlysende broder - gene- lom os tilhengere og redakt-
rinnelig hensynet til Grunn- de i landet. ralkonsul Hilditsh lunngikk tørens undertittel «P.D. skrel- Samme merker fØres også i 14-
lovens §§ 11 og 41. Det var I mange år har h,un i det ikke å bli plyndret til skinnet ier av utenomsnakket» nok kt. gull og i double lms,·ex'. 

Ønskelig å «kunne si» at kon- stille gjort en innsats for å og mishandlet ihjel av «de innby til et kvasst svar. Men Tillegg for stål-lenker kr. 8,
gen var i felt (iflg. gen. Ru- hjelpe syke, enslige og ulyk- gode nordmenn». Jeg stakker det er ikke verd. Det kommer 
ge). Regjeringens anordnin- kelige mennesker. - Mange fikk bare sju år, det dobbelte ikke noe godt ut av den slags. 
ger ut over grensen av GI'Iunn- vil ved denne milepel takke aven sedelighetsforbryter el- Det er ikke verd å være mer 
lovens § 17 var uten konstitu- henne for hennes gode hjer- ler morder, plus ØkJonomisk uhØflig mot hverandre enn at 

For ikke så lenge siden fri- Nylig gikk tyskerne til et Lommeur: 
gav tyskerne salget av gull, et annet vidtrekkende skritt, 
tiltak som har vakt oppmerk- idet de utvidet den frie im
somhet verden over. Selv om port fra USA og de Øvrige 
det ikke inneoærer at gull- dollarland til over 93 prosent. 
standarden er gj eninnfØrt, T:}rskland har dermed rykket 
s~ er tiltaket et tydelig tegn I opp på annenplassen i Euro
pa at Tyskland har Øynene Forts. Bide 4 

sjonell hjemmel (vurderings
messig på linje med proposi
sjoner; iflg. pro!. Skeie), for
uten å være direkte grunn
lovstridige, når det gjaldt be
stemmelser med «tilbakevir
kende kraft». De dØdsdommer 
som er felt må sees i lys her
av, likesom hele etterkrigs
oppgjØret forØvrig. Dette bØr 

telag. ruin og embeds og æres for- man fremdeles må kunne stå Omega kr. 183,-
Fru Wiesener har i årenes 

lØp vært bidragsyd.er i dags
ressen og i kvinneblad og har 
utgitt et par bØker. 

tapeise O.S.v. Av min korre- i bås sammen. Longines kr. 187,-
spondanse med Quisling har Til s~utt bare den opplys- Zenith kr. 170,-

Oppsiktvekkende. ar
tikkel i jødisk • aVIs 

Tyske jØder- har på en be- situasjon i Vest-Tyskland. 

Morge.nbladet27/6 1957. Enn om? 
Ragnhild Wiesener har en god 

penn, hennes stil er personlig, og En revisjon av det såkalte 

hun har en fabelaktig Ihukotnmeilse «rettsoppgj Ør» må til, -- det 

hamres inn i bevisstheten hos 
og innlevningsevne, så hun kan for- har vi alltid vært enige om, -

den uvitende masse som ennå telle interessant og fengslende om 
i stor utstrekning er infisert de mange kjente personligheter Ihun 
av hetspropagandaen fra Lon- har møtt og kjent .i.fennom et 

og noe håp om en sådan revi
sj on fØr det nye Storting trer 

London og det ensrette de langt liv. 
merkeIsesverdig måte tatt til Uforståelig er påstanden om __ _ 

«retts»oppgjØr, som ikke had-

sammen, det er vi også enige 
om at det ikke blir noe av. 
- Endda en ting er vi vel 

gjenmæle mot Lord Russel of at nazismen er en del av den 
tyske mentalitet, at tyskerne 

Liverpool, som har gjort seg 
betrakter seg som en herre-

berømt for sin kritikk av rase, og at de vil herske over 

de «noe med rett å bestille» 
(iflg «Den norska Riittsupp
gØrelsen» ), men ble gj enn om
fØrt iunder opinions terror og 
villedende p'ressekommentar-

Hun har i høy grad sine me- også enige om, nemlig i k k e 

ningers mot, og hennes muntlige 
og skriftlige iinnlegg er preget av 
rettferdighetssans og en human 

å stemme på noen stortings
kandidat som ikke vil for
plikte seg til å støtte vårt krav 

Tyskland. Deres hovedorgan, Europa, ja hele verden, skri

Allgemeine Wochenzeitung ver jØdenes organ videre. Rus
innstiLling. Det hun selvihar gjen- om revisjon. Men hvorledes 
nomgått har hun omsatt i arbeid skal saken deretter gripes an? 

der Juden Deutschlands pro- sels ord 'om tidligere SS-offi- er, samt dessverre med stØtte 
a v mange J' urister som her for andre. 

Den som skal tale vår sak må 
kjenne tyn g den av vårt 
krav. Ikke for det, der er nok 
å ta av: Svenskeutredningen, 
alle bØker som våre folk og 

U1Jdrag fra Norges Kvinner. testerer skarpt mot Lord Rus- serers rolle i det nye vest-
sels påstand om det tyske tyske styrker, svarer heller sviktet sitt kalls ideelle krav. 

Hambros irmsats må sees i folks kollektivskyld for krigs- ikke til de faktiske ,forhold, 
tidens OVel"grep. og nynazistiske publikasjon-

Lord Russel, som tidligere ers opplag når ikk,e opp i 12 

var stedfortredende britisk millioner eksemplarer, som 
riksadvokat, mistet sitt em- Russel sier, men toppen 0,5 
bede da han for to år siden prosent av dette tall. 

lys av denne senere utvik- Usynlig og dog alltid til ste
ling forbindelse med hans de som en stille ånd 1 huset 

forhold i aprildagene. I be
traktning kommer også at 
han personlig stemte for be-

- er ikke det det beste som 
kan sies om en kvinne? 

Jonas Lie (<<Familjen på GHje». 

andre har gitt ut, vårt blad 
etc etc. Men enn om vi ogSå 
kunne skaffe noen hundre
tusen underskrifter på lister 

ning at verdensfrimureriet ik- Utvalg sendes portGiritt. 
ke står under noen felles le-' 1 års garanti. 
deIse. Kong Gusta v fant seg 
befØyet til fØr sin dØd å imø,
tegå den velkjente «Opplys
ningsvirksomhet» om frimu-
reriet ved å utsende en er-
klæring om at den svenske DRAMMEN 

landslosje, hvis V.S.R. han ar lill Il ID Il g fil t3 ~ ~ ~ Il 

var, ikke var underlagt noen 
utenlandsk styrelse av rJloen
somhelst art. 

Knut Geelmuyden. 

Lat det vera kjering eller 
kall; den klokaste styrer best. 

Ordt~k. 

Fra 
HUSK AT KUN EET1Li '. 

medlemskon tingen t 

stØnad for 1957 gir adgang til 

Landsledermøtet i F'ol'edrags-

«Sol brisboken» salen, Deichmanske .bibliotek, 
Henrik Ibsensgt.l, Oslo, til's-

fåes kjØpt hos Hamar Bok- og dag 30. juli kl. 10. 

Papirhandel, Hamar. Kassereren. 

Spis OBL spisesalong 

H j emrnelaget god mat sk1rev en ~vslØrende bok om fio Lederen er skrevet av re- kreftelse av bestemmelsen om med krav om endelig nå å få 
forholdene i Hitlers konsen- dak tØr Karl Marx, en av jØ- dØdsstraff, tross sin egen, kla- I Jo flere tankestreker, desto uretten gjort god igjen! Fikk 
trasjonsleirer og om nazis- denes mest årvåkne voktere i re begrensning av «Eleve- færre tanker. hvert betalende medlem av Niels Juels gt. 31, 
mens terror i det hele. For- Vest-Tyskland. Han har flere rumsfullmakten». Schopenhauer. 

anledningen til det tyske jØ- ganger gjort seg bemerket ved 
deorganets leder er et intervju. krasse artikler mot anti-sem- Protokollen med navn på 224900 ,personer som har sluttet opp 
Lord Russel har gitt jØdenes ittiske tendenser. Dennegang om undenskrilftstkampanjien for Schweitzell"-appellen, ble 29. juni over-

ForblUndet, hver bidragsyter, 
hver leser av «,Folk og Land» 
og andre tilsendt sådanne 
lister, så måtte det kunne bli 

MAT Og' TI) RIIi]r'JÆ~J 

talerØr i Frankrike. bebreider han tilslutt Lord- levert StJortingets pI'esidentskap av representanter for al:le politiske mange navn, for det er ikke 
DESSERT PUFFKORN, 1 kg. ris 
+ 1 ~g. hvete, pakkes rykende 
fersk direkte fra ovn i Deres pak
ke. Kjøp direkte fra møllen, få 
beste kvEJitet: 15 % billigere 

8X Y4 kg.s famiiiqJakn. Bare kr. 
12,- fritt tilsendt C'1(ct l~l'. 15,
i vanlige 100 gr . .s:,),tjYo]":er). 
LITLEBERGEN HX? .c>';7110LLE, 

I Die Allgemeine Wochen- Russel at denne pinlig har partier i Stortinget. De som deltok i deputasjonen var Sverre Lø

zeitung heter det at Russels unngått å nevne de pOSitive beng (a), Claudia Olsen (h), Lars Rarnndal(v), Jon Leirfall (b), 
uttalelser ikke bare er i strid elementer i det nye Tyskland. Ola Olsen (kr.f.) og Gottfred Hølvold (kom.). 

med virkeligheten men ,ogSå Denne jØdiske polemik.k ""--,.,..--,.,.. .. _'""."",---"",--""-""-=======-=============== 
er egnet til å gi en liten krets mot Lord Russel har vakt Spør ~ikke meg når kV)i'n 
som 'aldri lærer, nye argu- oppsikt i alle kretser i Bonn 
menter for sin «brØnnforgift- og den behandles på leder-

- Du kjenner ei den kapital 
nens seksuelle aktivitet opp-
hØrer. Jeg er bare 65. 

ning» i Tyskland. Lord Rus- plass i en rekke aviser. Kom- Madame M etternich. 

sels oppfatning om at nazis- mentarene går ut på at den Den største synd som menn 
men er ved å vokse igjen, 'y- jØdiske stemme bør registrer- kan begå, er å la en kvinne 
der på en helt feilaktig oPP'- es med ydmyk takknemmelig-I fØle sin avmakt. 
fatning av den indrepolitiske I het. Bjørnstjerne Bjørnson 

som bor 

kvinnens tanker og i 

kvinnens ord. 

«Kærlighedens komedie» 

(Henrik Ibsen) 

bare vi NS som har sett uret
ten og nå vil ha skampletten 
bort. - Dette var en tanke, 
kanskje er det mulig å sette 
den ut i livet jo fØr jo heller? 

Også en trønder. 

Folk og Land vil støtte tan
ken med alle til rådighet stå
ende midler, hvis Forbundet 

LITLEBERGEN 

BESTILLING TIL FIRMA: 

Send meg snarest i henhold til Deres annonse i Folk og Land 

følgende ............................................. . 

•••••••••••••••••••••••• 0 ••••••••••••••••••••••••••••••• 

o ••••••••••••••••••••• o ••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Navn: 

setter den ut i livet. Red. 1 __ A,.d_r_esB_e_: ~ .. _._. _ .. _._._. _ .. _._. _ .. _._. _. _'.'_._._. _. ' .. '.,.' _. '_' .. ' ... "",._. _ .. _._M_._N_._1_0_ 
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FOLKOGLAND 
Retten~ verdig-het Mere skal det ikke Farmand og god presseskikk 

Forts. fra side 1 tUl'Hg å spØrre om det har 
skaden for det franske konge- vist seg noe modent «korn» 
dØmme og den medskyldige av det slag man kunne vente? 

F'orleden ble Montesi-saken til! I som en inspirert forfatter en
gang skrev - ikke har kamp 
mot blod og kj øtt, men mot 

Ad «gjennomført terror og tortur» 

romerkirke er ikke til å måle. Til det er å si at «rettsopp" avsluttet i Venezia med full 
De skyldige, - og de skyldi- gj21reh i begynnelsen ble Oå- frikjennelse for de tre ankla
ges familier, fulgte snart sine ret frem av et opphisset og gede. Det var Italias største 
ofre i graven. Elt splittet og desorientert folkeflertall som kriminalsak i dette århundre. 

Norge okkupasjonstiden 
ondskapens åndehær i him

sØnnen ble det nemlig også melrommet? Et skuffet hjer
fortalt, at han veltet seg i te, en såret forfengelighet, en 

Hr. RedaktØr! De i «Farmand» nr. 23 frem

I Deres gjengivelser av mine deles er ute av stand til å 

svekket Frankrike går 1337 i sin blindhet ikke var i stand 
inn i hundreårskrigen. til å ta ansvaret for noe som 

Naturligvis er enhver år- helst. Og mange av de aktive 
saksangivelse subjektiv. Bl. a: jurister fra den gang har sik
avhengig av hvilke elementer i kert bare Ønsket å kanalisere 

Den varte l· flere m o ned narkot'ka' epistler til «Farmand» i nr. 22, er a er og l -orgler sammen ansvarsløs og hevnsyk tunge 
d l'k' dDt Churchills uttalelse om Hitler ved 

kostet millioner av lire. Til me l esmne e. e var I\1n- - mer skal det ikke til! Så 
de l 'k . W'l k Il trykkfeil angitt å være ifra 1957 i 

dette kom de lidelser helt r Sle orgler l ma s u e blir Ødeleggelsene og tragedi-
være blitt myrdet. stedet for 1947. 

uskyldige mennesker måtte en oss mennesk.er imellom 
Piero Piccioni, markien og uten grenser. Til min overraske,lse har «Far-

Romas politimester som tid- ANDERS LYSTER mand» tatt inn den tredje av de 

fremlegge beviser [or riktig
heten av Deres påstand om 
«gj ennomfØrt» terror og tor
tur», for så vidt angår Norge 
i okkupasjonstiden. Jeg til
later meg å trekke slutninger 
herav m. h. t, Deres grad av 

begivenhetsrekken iakttager- en farlig flom så skadene ble gj ennomgå, og den syke sen
en har tenkt seg anderledes. :ninst mulig. Jeg vil ikke uten sasjonslyst det store pUblikum ligere hadde vært en alm in- i Drammens Tidende 20. juni. gjengitte epistler, selvfø1gelg mei 
Men strafferettspleien er mer videre klandre massearresta- * implusiv subjektivitet og fikk anledning til å gasse seg nelig aktet mann, forsikret lm hale hvor hovedspørsmålet -
enn noen annen soeial funk- sjonene som kanskje den mangel på evne til nøktern 

i. Sensasjonene toppet seg i myndighetene om sin uskyld. Ja, også for oss NS ble det om beviser for den angivelig 
sJ'on knyttet til ideen om at gang kunne fortone seg for obJ'ektiv sa':ell'ghet Den inn Men det nyttet ikke. Så vold- en tragedie uten grenser. _ «gjennomførte terror og tortur i ... -
ond gjernings sed gir straff å noen som en folkepsykologisk selve rettssalen, hvor ekte- somme b k Id . Norge unde.r okkup.asJ·on.en _ Ibe- rØmmeise som De gir uttrykk 

k b dd bl l var es y mngene, Ondskapens åndehær i him- H 

hØste. Det er også rimelig at eller militær sikkerhetsforan- s aps ru e avs ørt og for i anfØrslen om at «i for-at de fikk alle mot seg, Ver- melrommet har lenge herjet hendig unngåes. Jeg sendte derfor 
den da selv er undergitt den, staltning. Men qua rettsopp- menneskers privatliv utlevert hold (til bosjevikenes opptre-denspressen serverte dessuten l' vårt folk R d bladet følgende avsluttende epistel, 

'd O d t k 11 'kk oO'J'ør var det likefuldt en til sladderen og latteren. . e . d . T kl d) t o dt ne l e. g e s u eIe væ- mordhistorien som et karak- hvor jeg har tatt med enkelte mo- en l ys. an. opp ra e 
re alt for sØkt å se samfun- uhyrlighet. Som spirende sed Men sakens tre hovedper- Gestapo og de tyske troppene teristisk eksempel på den dår- menter som var nevnt før, men 
nenes skjebne i relasjon til lY det kan man godt betrakte soner kunne tilslutt forlate O t 'k l I i Nor g e som rene engler» er lige moral innenfor de hØyere m o menneSKer S"G være som bladet har fortiet: 
deres justismord. den elefantsjuke som har an- salen lUten en flekk på sin veI1n o 1 t °l spillfekteri uten værdi, for å romerske sirkler. Så her had-. er, ma aen ene være a - . 

unngå åpen erkjennelse av 
uholdbarheten av Deres uan
svarlige påstand. Som bekjent 

Kanskje det også er en re- srepet militæret, administra- ære. Den ene av dem, den mod/'g H d ktØ ' de loven bare en ting å gj Øre . . « erre re a. r. 
lativt fast spiringstid fm au- sjonen og skattene. Men der unge romeren Piero Piccioni, 10 t'l d hO d hO d (ITl'nesl'sk d Ok) Det var l'nteres t o t - s a l me ar an. '-' or spra . san a se a 
toritetene i de sorte kapper 3r også et annet, mer mar- var anklaget for å ha myrdet 
har sådd sin dragesed til det kant om enn stillferd.ig og en ung pike, Wilma Montesi, ISå ble samtlige vidner -
folk de representerer må høs- udramatisk indisium på at hvis lik var blitt funnet på det var meget over hundre -
te stillettene. de historiske krefter holder stranden ved Ostia. Og de to kalt inn for retten. Men hva 

Eksemplene nedenfor lmn- tidstabellen: I 1956 ble det andre, Piccionis nærmeste skjedde? Det ene vidnet hen-
ne tyde på det: norske rettsoppgjør i en be- venn, en marki, og politimes- viste til det andre, så tilslutt 

1536 henretter den katolsk- tenkning fra det internasjo- teren i Roma, var anklaget var det bare tre-fire stykker 
fiendtlige Henry 8. Anna Bo- nale rettskontor brennemer- for å ha hjulpet Piero med å som kunne fortelle, hva de 
leyn. '-';:et etter fortjeneste, som en I dekke over mordet. mente selv å ha sett og hØrt 

1547 dØr H. 8. og overlater ~l;;:andale! Pieros far var Italias utenriks- osv. Ja, til aller sist sto bare 
styret til den katolske «bl~di- Det var nu fØrst i 19,18 vi minister, da beskyldningen et enkelt vidne tilbake og 
ge» Marie. fikk den rettshandling som i I for mord ble rettet mot sØn- hevdet i opplagt desparasjon 
1649 henretter replublikaner- ',in kjØlige nederdrektighet nen. Han tilhØrte det kriste- hva hun hele tiden hadde for-

::an sammenliknes med Elng- lige demokratiske parti og talt til både politi og presse: 
:;ien-affæren, nemlig Skanc- måtte trekke seg ut av re- Det kunne ikke være noen 
~es henrettelse. gjeringen, fordi en mann med. annen enn Piero som hadde 

en Cromwell Charles den I. 
1660 kommer den royalistisk: 
reaksjon tilbake med Charle c 

IL 
1793 henretter den franske 

revolusj onsregj ering 
paret. 

konge-

Gud vet hva som kommer I et slikt utskudd aven sØnn myrdet Wilma. Hun sa det og-
,il å Skje i 1959! ikke kunne bli sittende i en så, etter at det var blitt be-

Oscar Ørnulf Aall. så hØyt betrodd stilling. Om vist at Piero overhodet aldri 

Svensk vurdering -
hadde tmffet Wilma. 

Og hvorfor gjorde hun det? 
Ingen kan granske hj erte og 
nyrer til bunns, som det he-

--

TAPEREN VINNER 
har de norske rettsmyndig
heter ikke engang klart å ta 
livet av sjefen for «Polizei-

Forts. fra side 3 
gericht Nord», utvilsomt tross 
edle hensikter herom. Han ble 

pa når det gjelder dollar- krigen innkasserer den ene endog tilslutt frikjent. Det 
liberiseringen, og ligger nå økonomiske tr~umf etter den skulle veie noe imot hetsagi
bare etter Sveits. I det riktige andre. tasjonen. Hvis De vil bidra til 
relieff kommer dette fØrst, Et pikant poeng ved den å gi et riktig inntrykk av tys
når man tenker på at Sveits tyske dollar-liberaliseringen kernes behandling av norske 
iunngikk alle Ødeleggelser un- er det forØvrig at den i stor fanger i Okkupasjonstiden, 
der siste krig, mens rryskland utstrekning er basert på at kan De henvise interesserte 
ved krigens slutt var Ødelagt Frankrike ikke klarer å få til å lese oberst G. Lunds bok 
og på knærne som Intet an- skik.k på sin Økonomi. Takket «DødsdØmt». Boken er riktig
net land i Europa. være sine kroniske under- nok inndradd, - hØyst sann-

Samtidig med dette må skudd i Den europe.iske be- synlig fordi også norske myn
franskmennene være vidner talingsunionen har fransk- digheter er besjelet av samme 
til at deres land går fra den mennene i de siste år måttet ånd som Dem, og finner at 
ene Økonomiske krise til den innbetale veldige belØp i gull hetsen bØr ha sin gang. 
andre, og er nØdt til å gå til- og dollar til institusjonen, be
bake på hØytidelige inter- lØp som igjen er blitt overfØrt 
nasjonale forpliktelser for å til Tyskland som oppgjør for 

Deres billedpropaganda kan 
ingen bedØmme verdien av. 
Det ble jo som bekjent be

1804 avløser keiserdØmmet 
borgerrepubliken. Keiser er en 
adelsmann med diverse kon
gedØmmer IllUder seg. -----F'orts. fra side 1 HØpkers oppfatning, å hekte 

Et sovjetrussisli: angrep fra ut Nordkalotten av NATO's 

Murmansk eller Torneå (Høp- innringningssystem. 

ter. Men hun hadde engang klare seg ut av vanskelig- dets store overskudd i unio gravet tusenvis av falne på 

1804 henretter Napoleon 
hprblQ"pn av Eng"hien. 

vært Pieros venninne og var hetene. Nå sist er det suspen- nen! De tyske dollarlettelsene begge sider i krigen, og vid
sj on en a v liberaliseringen, et er med andre ord i hØY grad neprovene i Nlirnberg må 

<nr ~krit.t. ilnm kan få vicltrek- finansiert av Frankrike, hvil-
siden blitt vraket. 

Vllrnp.rpi'l med skeusis. «An-
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1660 kommer den royalistisk 
reaksj on tilbake med CharIer 
Il. 

1793 henretter den franske 

;)ien-attæren, nemllg bKanC-j HUtLLe Ll"eKKe :seg UL <tv re

:es henrettelse. gj eringen, fordi en mann med 
Gud vet hva som kommer I et slikt utskudd aven sØnn 

jl å skj e i 1959! ikke kunne bli sittende i en 
Oscar Ørnulf Aall. så hØyt betrodd stilling. Om 

annen enn Piero som hadde net land i Europa. væ're sine kroniske under- nok inndradd, - hØyst sann
myrdet Wilma. Hun sa det og- Samtidig med dette må skudd i Den europe.iske be- synlig fordi også norske myn
så, etter at det var blitt be- franskmennene være vidner talingsunionen har fransk- digheter er besjelet av samme 
vist at Piero overhodet aldri til at deres land går fra den mennene i de siste år måttet ånd som Dem, og finner at 

revolusj onsregj ering 
paret. 

konge- hadde tmffet Wilma. ene økonomiske krise til den innbetale veldige belØp i gull hetsen bØr ha sin gang. 

1804 avlØser keiserdØmmet 
borgerrepubliken. Keiser er en 
adelsmann med diverse kon-

Svensk vurdering -
gedØmmer lunder seg. ------- Forts. fra side 1 

1804 henretter Napoleon Et sovj etrussislc angrep fra 
hertugen av Enghien. Murmansk eller Torneå (Høp-

1815 mØter han sitt Water- keI' berØrer dog ikke saken) 

HØpkers oppfatning, å hekte 
ut Nordkalotten av NATO's 
innringningssystem. 

Etter at Stalinkanalen ble 

100 og Bourbonerne konlmer ferdig har Murmansk for en 
viser betydningen a v ikl~e å 

tilbake. stor del overtatt de oppgaver 
ha den rØde arme helt innpå 

Og hvorfor gjorde hun det? andre, og er nØdt til å gå til- og dollar til institusjonen, be
Ingen kan granske hjerte og bake på hØytidelige inter- lØp som igjen er blitt overfØrt 
nyrer til bunns, som det he- nasjonale forpliktelser for å til Tyskland som oppgJ·ør for 
ter. Men hun hadde engang klare seg ut av vanskelig- dets store overskudd i unio-
vært Pieros venninne og var hetene. Nå sist er det suspen- nen! De tyske dollarlettelsene 
siden blitt vraket. sjonen av liberaliseringen, et er med andre ord i hØY grad 

I en tid som rystes av skritt som kan fa vidtrek- finansiert av Frankrike, hvil
skrekk for krig og de mest kende følger for hele det Øko- ket ikke skal gjøre sit!uasjo
tilintetgjØrende våpen, må nomiske samarbeide i Europa. nen lettere å bære. • Montesi-saken virke enda mer Bittert må det være å befin- Sjelden har det vært mer 

Deres billedpropaganda kan 
ingen bedØmme verdien av. 
Det ble jo som bekjent be-
gravet tusenvis av falne på 
begge sider i krigen, og vid-
neprovene i Nlirnberg må 
vurderes med skepsis. «An
siktstrekkene» kan ingen få 
inntrykk av fra Deres gjen-
givelser. «Herr Klein» ser et-1934 har vi junihenrettelse- som hvilte på Kronstadt. Er 

ne i Tyskland. seg, hvilket man kunne regne dertil blitt en sentral for spio-

1945 det tredje rikes under- med i tilfelle amerikanerne nasje, sabotasje og femteko-

rystende. For når har det mer ne seg i denne stilling, mens I berettiget å tale om at taper- ter antrekket nærmest ut som 
tydelig vært klarlagt, at vi -I den slagne motstander fra en vinner. russer. Bruken av kvinnelige 

gang. hadde hatt bombeflybaser på lonnevirksomhet på Skandi-
* svenskekysten. En forbered- navia. Murmansks store stra-

Me har sjølve det som dømer oss 
arbeidere tyder også på at det 
er russisk billedmateriale som 
her utgis for tysk. 

De sammenligner de «bol-
For den enkelte makthaver 3llde mobilisering ville ta sin tegiske betydning framgår 

er det en Øyeblikkelig fordel ,id, og HØpker nevner et fak- ikke minst av den rolle som 
å kunne låne dommerkappen turn som svenskene kanslcje Island, og ogSå GrØnland, 
under sitt oppgjør med mis- hefter seg mindre ved: at i spilte under siste verdenskrig A dØme andre synest so en-I må me sjå dei som «steinar 

sj evikske horders . opptreden i 
Friviljugt må me Sjå og rette 
oss etter livIsovene. I vårt Europa» med de tyske trop

libige personer. Men det er en motsetning til flere andre - og i langt hØyere grad vil keit og lett, men å ha nok i vegen» som «byd oss ut» 
ulykke for det samfunn som land, slik som Sovjetsamvel- gjøre i en atomkrig. - Da sjØlvkritikk er vanskelegare. (utfordrar oss), få dei vekk. 
tilsteder det. Og det finnes det, har ikke Sverige noen engelskmennene under krigen Difor kan det bli slik at den Dei fleste vil vel jamne ut ein 
ingen annen utvei til å unn- stående arme., som regel bare besatte Island moret tyskerne dom som me feller over an- «privatveg» - dei toler ikkje 
gå ulykkene enn revisjon. en rekruttstJ:'Tke. seg til å begynne med over dre i realiteten kan bli do- sjå den minste «stein» der. 

* Imidlertid peker HØpker på dette, men uten grlunn. Be- men over oss sjØlV. Mange er Det er ikkje feil at folk er so 

indre - samvitet - sannar 
me Gud og heilskapen i hans 
skapte verk. Samvitet hindrar 
oss (dersom me ikkje svek
kjel' det SjØlve) i å bli oss 
sjØlve nok (og med tankane 

pers opptreden i Sovjet-Russ-
land. En liten dokumentasjon 
a v beviser kunne her være a v 
interesse. Inntil videre går jeg 
ut fra at også denne anførsel l 
er uten holdbart grunnlag, m. 
a. o. et ledd i uansvarlig hets. 

N. DANIELSEN. 

Alle de ovennevnte tilfeller hvordan Sverige, med sitt ut- tydningen av å ha Island til sikkert klår over dette. Men sjØlvkjære dei ikkje vil finne 
bortsett fra det første, peker merkede forsvarsmateriell og sin rådighet kan ikke disku- dersom dei tek det på lehvin- seg i å lide personleg urett. 
på et tidsrum av 11 år som med sin - for det meste _ teres. USA har hatt en del taste måte - trur seg vere Men feilen oppstår dersom me 
normal modningstid for inn- i fjellet innsprengte rust- vansker med islendingene, å den sikre sida - ved å ve- ikkje har sans for demensjo
holdet i frØposen «justis- ningsindustri nå faktisk støt- som bekjent. Men etter det re so varsame dei let det hel- nar - kva som er stort og 
mord». Det tilsvarer den er hele det s'kandinaviske som har hendt i Ungarn, ser ler «skure» fØr dei vil ta kva som er smått. Me er ik
gjennomsnittlige solflekkperi- NATO-forsvar - og selv sø- også Island at et militærstra- stilling til vanskelege (pro- .kje sjØlvkjære på rett måte 
ode hvis spor man har prøvet :~er å sikre seg en bakdØr mot tegisk vakuum på sagaøya er blem) saker og ting, då er det dersom me berre ser det som 
å ettervise i en annen sektor Atlanteren - i Trondheim. resikabelt. HØpker nevner en- å gjere ein større feil. For ved krinsar om det lokale me 
av samfunnslæren, nemlig [nteressant er det at han nev- dog at hvis ikke Island dek- at vanskane (problema) er til, kallar: min rett (eg og mitt). 

kan me finne prov for at 
samvitet har rett). Det er so
leis ikkj e klokt, fordi det i si . Man kan vel neppe vente at re-
tid vil skade oss sjØlv dersom daktøren vil ta dette inn. I tilfelle 
me berre har interesse for dei I " vil det være av interesse å se om 
«sanningar» og den «rett)\ me I ,. han fortsatt kan unndra seg å re-

Økonomien. Riktignok uten "1er at kommando Nord i NA- kes skal det ikke mer til en Nei, eg må ve re klår over eg 
held. Men ideen er altså på en ro har tatt et slags forskudd russisk fiskerflåte til å sette er ikkje sentrum i tilvære 
måte allerede introdusert og på å bli avlastet på sin skan- seg fast der. Meget innviklet som alt anna skal retta seg 
det skulle ikke være alt for dinaviske sydflanke gjennom Jiiderlund spØr hvilken rol- etter og liksom sveive rundt. 
radikalt å prØve selve tids- den tyske gjenopprustning, le Norskekysten kommer til å sak om odelsrett Nei, då blir eg «egoist» på ein 
intervallet på rettspleien. 31ik at en konsentrasjon nord- spille i denne radarkontrol- måte som berre kan skade 

Nu reagerer mange mot en~ på blir mulig. Denne konsen- lerte atomfred. Det er lett å har funnet sin meg sjØlv og det var ikkje 
hver forestilling om historisk trasjon betyr meget (etter den forstå at Sovjet stunder etter meininga. Nettopp ved at folk 
lovmessighet ut fra den tanke vekt som nå blir lagt på et nØytralisert Skandinavia I· ikkje ser langt nok med orn-
at menneskets vilje er fri. I ~ordkalotten i atlant-strate- mot Nordatlanteren, for å øsnlng syn til sine eigne interesser 
noen mon gjelder kanskje det~ien). - På russisk side har slippe amerikansk medvirk- Det er falt dom i saken om oppstår slike ting som er til 
den enkelte, men ikke mas- 2n kollosal militær utbygging ning på norsk og dansk side. odelsretten til den største gården i skade for oss alle. Det er rett 
sen: dersom en enkelt inntar funnet sted i Murmanskom- USA bygger på Island ut Holt, Gliddi. AJgder lagmannsrett nok at kvar og ein liksom har 
en overraskende holdning i e' "ådet. Bak et nett av radar- kjempemessige radaranlegg stadfestet herredsrettens dom som eit tyngdepl\.l.nkt i seg sjØlv -
spØrsmål vil de e lIers nØytrale 'itasj aner holder russerne her mot alle fire værretninger. _ gikk ut på at K!aren Hegland Darbo slik som vår planet - jorda, 
omgivelser induseres til akth :aste eliteformasjoner i be- Alt i alt sitter amerikanerne får beholde odelsretten til gården. grunna tyngdekrafta samlar 

ser vil tene våre eigne kort-
siktige interesser. 

Har me sans for demen
sjonar kan me godt tale å lide 
personleg urett, men når det 
gjeld sanninga og retten, då 
kan me ikkj e slå av same kva 
det må koste oss, - nei gj er 
me det, då undergrev me oss 
sjØlve. Difor er me som 
med urette er gj orde til 

«landssvikarar>.) - trass alt

i ei betre stode enn dei som 

er imot oss. Samtidigt som me 

kan kjempe - utan hat --

for vår eigen rett, kan me 

gjere det mest verdfulle: Hev-

de dei ålmene rettsprinsipp. 
motstand. Kollektivets resul-c'edskap. Underjordiske fly- vel til rette i polområdet. _ Saken var anlagt av [hennes far- sin masse i trykket mot eit 
t 

·nd kt ( l· ·kk· Det er i vår ånd - vårt sin-
antrettning blir derfor som baser står til rådighet året Sovjet ikke brått så godt. Blir bror, Andreas Heglglallid, som altså l re pun og so els l Je 

ellers, uavhengig av den 0n- rundt. Det hele blir støttet ny krig ikke til å unngå må tapte og må ut med 800 kroner i blir pulverisert i verdsrommet nelag - domen over oss sjØlve 
keltes vilje. IOPP av nordsibiriske divisjo- man nok derfor regne med at saksomkostninger. Lagmannsret- av slyngkrafta i si bane kring I ligg, når me ikkje har rein 

* I ner i dyp gruppering bakover. russerne hastig vil sØke å flyt- terus dom var ,enstemmig. Odels- sola,)/. Men me må sjå at me sannings- og rettferds-ånd -

I 45 begynte de store norske I Utbyggingen av Murmansk l te sitt radarnett fram til Nor-I taksten på gården var på 150000 I er ikkje åleine som har «ret- skynsemd, med den me kriti-
justisutskeielser, og det er na- tilsikter i krigstilfelle, etter geskysten. kroner. tar~. Me må «side ordne» oss. serar. Sigurd Lyngstad. 

degjøre nærmere for det grunnlag 
han mener å ha for sin påstand. 

Ærbødigst 

N. Danielsen. 
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