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I SKYGGEN AV PRAHAs BORG 
Redslene som ikke omtales 

den demokratiske presse 
Tjekkisk forfatterinne forteller om «Prager Toten

tanz 1945» passer inn i det vanlige de
mokratiske propagandamØn

Professor Johan Viogt, som 
ster som ble vevet i London 

vanligvis er en forholdsvis 
under verdenskrigen, men ei

fornuftig og uredd kar, som 
endlommelig nok har han 

sier de melst forblØffende ting 
ikke oppdaget noe a v det som 

uten å fortrekke en mine. 
har vært på besøk i Praha 

hendte «i skyggen av Pra
has borg» i de glade frigjØr

og har skrevet en kronikk «l 
ingsdage i mali 1945. 

skyggen av Prahas borg» i 
Dagbladet for 17. juni. Na-

Professor Vogt peker på det 
eiendommelige faktum at 

turligv)ijs kommer den åpen-
mens ca· en tiendedel av be

hjertige professor også her 
folkningen i JugosJa via og Po

med opplysninger som ikke 
len omkom under den tyske 
okkupasj on, Så var det i 
Tsjekkoslovakia bare 2 ·pro-

Forbundet klager sent og i Norge ikke mere enn 
en tredjedels prosent. 

, tit"prqtlkolJ!sc'pmi~.. '" .l'i~ .~~ll!leen selvsagt få 
. tallene atskillig høyere både 

sj on så mye dårligere enn i 
andre land, eller' var det' kan-

teen over Justisde-

partementets egen

Vidkun Quislings dag 18 juli mektige opptr~den 

her og der hvils en regnet med Skje Nasjonal samlings inn.'
ofrene ett e r den tyske ok- sats som reddet de manglen
kupasjon, dengang da «befri- de ni og to tredjedels pst.? 
elsen» begynte. Men alt i alt Og når det spesielt gjelder 
får en vel si at det må være Praha, iSå er det ganske pus
grunn til å stille det enkle lil- sig at den hØytstående «J.ntel-

I forbindelse med Vidkun må vi vel si at det er en sær- Bebu.derhenvendelse til FN le spØrsmål: HVIOCfor slapp lektueIle» som Vog.t traff på 
Quislings dag 18. juli gjengir deles merkelig, ja en fristes Norge så mye billdgere enn restauranten i Praha slik han 
vi et avsnitt av hans tale på til å si en skjebnebestemt ut- og til Europarådets andre land? pleier å gjøre det i Oslo, den-
Nasjonal Samlings tiårsdag i vikling. Men: i særlig grad tror ministerkomite Var den fortsatte kamp et- ne mannen med «budskapet» 
1943. Den har adresse til oss jeg at' vi ved et slikt t'ilbake- ter den hØytidelige kapitula- Forts. s. 8. 
fremdeles: blikk må sanne riktigheten av Forbundet for Sosial Oppreis-

«J '1' 'kk å . de ord Fredrik den store ning har 27. juni i forblindelse I 
eg VI leg nærmere mn.. . . med Justisdepartementet svar 

på utvikIir.gen i alle disse for- JSkre~ l slutten av hIStOrIen på henvendelsen til Kongen 
løpne kampens år. Men jeg om sm stor~ kamp for fe~e-Ise?dt Stortingets protokollko
vil på denne minnedag rette landets frIhet og framtid: mlte fØlgende klage over 
en oppriktig og hjertelig takk «Die Standhaftigkeit/ ist es tSakSbethant dling i Jus1isdepar-

allein, was in den o1t1ossen emen e :» til alle kampfeller som har --
kjempet sltandhaftig med i Vårt Forbund sendte 17/12 

r.....-.-..~~ 1957 gjennom Justisdeparte-bevegelsens rekker og som har 
holdt: ut gj ennom alle vanske- SInkalIelsene til mentet søknad tål H. M. Kon-
lig'heter, og som fremdeles ( gen om å fremme tiltak med 

) Heimevernet holder ut, og vil holde ut inn- S sikte på en vass revisjon av 
til dØden. En særlig ttakk vil l SE SIDE 5 etterkrigsoppgjøret. Henven-
jeg rette til de gamle kamp- deIsen er gjengitt i vedliggen-....,..."...--.....--....-....",....",. 
feller som helt fra bevegel- de nummer av ukebladet 
sens begynnelse har vært tro- Geschichten aus Gefahren zu «Folk og Land» (nr. 3, 1958). 
fast med i disse lange år. Når erretten vermag». Standhaf- Den 28. mavs 1958 sendtes 
vi, kametater og kampfeller, tighet og utJhiwdenhep er det et tilleggsskrlv tiU Justisde
ser tilbake på disse begiven- som i de store ting alene fØ- partementet i anledning av 
hetsrike år, så [ulle av alle rer til målet. I hele vår be- Forts. s. 7. 
slags omskiftelser, av onde vegelses historie ,ser man, at -----------
og gode dager, av kamp og vi, på tross avaltl, urokkelig framover. Blikket framover 
strid, av mot~ng og med- har fulgt en konsekvent lin- skal også· denne minnedag 
gang, men mest det fØ~te, Så je. Den viser og'\Så. vegen fØrst og frem~t være viet>. De rØde «befriere». 

l 
t 
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Makt er ikke rett Glem ikke din plikt mot våre 

Sforindusfrielle forhold kk · krigsskadede frontkjempere I 
under O upasJonen Hjelpeorganisasjonens arbeid bør det være en 

Av direktør Alex Christiansens etterladte arbe;c{om hans kamp for san n het og r et t æressak for oss alle å støtte etter evne 

Forat de «demokratiske» Veidirektør A. 'B a a l s rud sen seg som en helt gjennom på_ Med dette nummer av avi- Andre igjen trenger hjelp 
menn skal tro på et utsagn er skriver bl. a. den 2'4. 8. 1952: litelig mann hvis ,ord man kun- sen fØlger også et innbetal- til! operasjoner :og hjelp tlil 
dettes san n het langfra nok! Mitt inntrykk av hr. Christian- ne stole på. ingskort, som vi innt;rengende familien i sykehustiden. Så er 
Man spØr alltid: Hvem har sagt sert er fra alt dette, samarbeide Tidligere sjef for Norges Bank, vil be våre lesere ikke å kaste det jo enker som sitter igjen 
det? det aller beste, både, hva dyktig- N. Ry g g skriver den 7. juni 1950 l papirkurven. Det er Hjelpe- med flere barn. Deti er :i det 

Hvem var så Alex Christiansen het og karakter angår. Jeg har 
om Christiansens forhold i banog hva mente fremstående menn den .hel~ tid hatt' den . sam,nte 
kens direksj!OIIli tinder okkupasjo-

organtsasjonen for Front- hele tatt nok av nØd og elen
kjempere som på denne måte dighet. Forsorgsmessig kan 
ber om hjelp og stØtte til det det naturligvis ydes noen 
arbeid som detl burde være en hjelp, men på langt nær til-

i Norge om ham? Han var stu- overbevisning, og er av 
dent fra 1896; bygmngSiingeniØr mening fremdeles. samme nen bl. a.: -:- Han inntok i direk-

sjemen en helt saklig hOldning, 
1899, ansatt i statens veisen 1899 Arbeidsgiverforentp.gens tidli- ad' t t h lst· t 
~1902, deretter i South African d' kt'" Fi Dahl d 13 r s er er III e som e a U -

~er~ Ire "]Ur nIl,' e~. r sette på hans tjeneste i direksjo- æressak for oss alle å være strekkelig. 
Railways og East Ralnd Proprieta- JUm 1950: - Under den 2. J,anu-. J ha k nf t d . 
ry Mines som arkitekt og ingeni- ar 1928 underskrev'jeg en skri- nen. eg r. o erer me . mme med på. Det er et omfattende - Det har naturligVis mye å 

. kolleger i direksjonen fra denne . ør. Fra r19MI til 190'7. val" han velse til Dem såJ;ydende:«Idet hjelpearbeid organisasjonen si også rent psykisk at disse 
tid, og de slutter seg helt ut til medinnehaver av firmaet Homan 

& Christiansen, Architects, Civil 
Engineers, Government Lrund 
Surveyors, i Bethlehem og Har
rismith. Han tok i 1909 diplom
el'.samen som bergingeniør i Frei
(;erg direktØr og medeier i Am
dal ~bberverk 1911-17, fra 1917 
var han administrerende direktØr 
i AlS Kraftindustri,og i Pors
grunds Elektrometallurgiske Ak
tieselskap. - Hruns kjære PEA! 

Men ikke nok med dette. Alex 
Christiansen kunne glede seg over 

. en enestående tillit, som bl. a. ga 
seg uttrykk i at han i 1914 hadde 
det ærefulle oppdrag å arra ngere 
bergverksavdelingen ved jubile
umsutstillingen. Han hadde vært 
dommer i Arbeidsretten og med
lem av de tvtm."one V'OldfSiftsret
ter siden 1922;, og medlem av 
Rikstrygdeverkets appellkommi-
sjon og av Norsk'Arbeidsgiver
forenings .;representantskaP og 
kontrollkiontite, videre hadde han 
sittet i den tekniske voldgiftsrett 
siden 1930 og i Polyteknisk For
enings hovedstyre 'siden 1927. Han 
var medlem av Akers·· herredstyre 
og formannskap siden 1938 og 
medlem eller formann i 14 kom:" 
mun31e komiteer. 

Alt det som hendte etter fri
gjØringen fikk jeg fØrst rede 
på litt etter litt;. Jeg satt in
nesperret hele hØsten 1945 og 
fikk bare spredte og tilfeldi
ge meddelelser om det som 
skj edde med bedriften ~ mitt 
fravær. Da jeg så endelig ble 
sluppet ut, var mitt arkiv for
lengst bortfØrt ----;- hva det fOT 

Øvrig er fremdeles, da politiet 
«ikke har maktmidler itil å 
bringe Porsgrunds Elektrome
tallurgliske AlS til å sende det 
tilbake». Mange avgjørende 
d.okumenter fikk jeg fØrst tak 
i ved rene slumpetreff ett,er 
flere års forlØp. Det var ikke 
engang levnet så meget av 
mine papirer at jeg hadde 
Meteors adresse! 

vi tillater oss å ~Ønske Dem et denne gunstige bedømme1(se av driver og den er avhengig av rammede har føl,elsen aV ikke 
godt nyttår, benyt!#r vi samti- hans forhold i Norges Bank. de frivillige bidrag som klom- å være glemt av sine egne 
dig lieiligheten til !\. 'rette en hjer-

.' • , J * mer linn, blant annet ved at meningsfeller? telig tak til Dem for Deres store 
og oppofrende aibiid for Norsk Man kan være forvisset om at så mange gjør bruk av de inn- - Ja, bevisstheten om at 
Arbeidsgiverforening: Vi takker en mann med et slikt lomdømme betalingskort som etpar gan- våre egne er villig til å hjelpe 
Dem som den alltid årvåkne og en slik iinnsats ikke bare i in- ger i året sendes ut med Folk har hatt en stlor betydning, 
vaktpost for nors~.,pæringsliv, og dustrien - men også for det 31- og Land. Siden årsskUtet har langt ut .over selve pengene. 
vi ber Dem mot~forsikrmgen mene vel overhode - han måtte hatt 
om, at blant våre medlemmer er eie en rotfestet tillit tit at lov Hjelpeorganisasjonen Burde det ikke da værre en 
der samstemmig ~ede over, at De og rett var fundamenter fo,r det store uttellinger, så det er eb- æressak for våre å hjelpe dis
med aldri svikteMe interesse har norske folk.( liv og virke. be i kassen, mens oppgavene se 'som ofret helse .og lemmer 
påtatt Dem de IU@ge og vanske- Alex Christiansen deltok selv- dessverre er mange. i ~ampen? 
lige hverv vi haI: b,edt Dem cm i sagt ikke i noen som helst utglid~ _ Hvorledes ligger det an 
årets lØp». (., ning eller maktmisbruk under 

Denne uttalelse'har den for- okkupasjonen. At menn han hit
løpne tid ikke btakt noen foran- til hadde sett opp til, at norske 
dring i. Den gjemer hele den tid jurister kunne bli så dia;bols~ 

jeg sto som fo~nn for Norsk synkvervet at de betegnet det 
Arbeidsgiverforening, nemlig blotte medlemskap i et fØr 9. 4. 
utgangen av 1946. 4.0 lovlig, registrert parti, og hu-
'"Tidligere ordføre1: i Aker, h.r." maAitære pengebidrag .. .....; som. 
advokat Chr. L.'·J' e r1's e n 'skri- «straffbare fo'rbryterske handlin
ver bl; a· den 2R. juni 1951: -:- i ger>>' ~. det slår alle veggene ut 
DirektØr Christ~ var sterl{.t I i Alex; Ohristi~nsens tilværelse ... 1-
interessert for d~t kommunale '1' som det har gjort for titusener, 
arbei.d og o~ret erit;e~Ydelig del hederlige norske kvinher og menn. 
av SIll arbeldsk:raft pa kommu- -'- Dertil kom så de mot ham se
nale lO,aker. De ~aver han på-I parat organiserte sjefeIheter og 
tok seg utfør~. I'.ihli,n In.ed .:1OOr 'I overgrep. 
enl$'gi \eg den .. ,stØrste isamvi!t- ..' 
. h tsf ,,"'- t ·U d It d tt Alex ChrIstIansen har ordet. tlg e U.ulue. ---c' .... n er a e e 

arbeid viste diiektør Christian- Alexander Lange. 

Il~ 

med våre invalide frontkjem- Naturligv(is bØr det være en 
pere for tliden, spØr vi Hjelpe- æressak for o,ss å hjelpe dis
organisasjonens fungerende se sDm selv er blitt vergeløse 
formann, Eivind S; axl u n d· log"som mishanclles av sam" 

- De. krigSinvalider ,som" funnet for sin' tros skyld. Vi 
var p~ den andre siden får ber våre lesere heller .ikke 
'alle' slne;'lU'!g§pehsj<6ner"fra-derinegang .å;' glemmeær~,.. 

den norsk~ stat;' mens v§.re skillingen til de krigsskadede 
gutter ikke får noe slikt. Det frontkjempere. Hvf~s riktig 
ligger vel fDr tidenuteIlfor mange blir med og yder en 
det praktiske mulige å få en skjerv denne gang, så blir det 
endring i dett~forhold, og dog fortsatt mulig å bØte litt på 
skulle en tro at soldater som uretrten. La oss vise vår" soli
har mistet øyne eller lemmer daritet med disse hardest 
eller begge deler nok kunne rammede hver etter evne. De 
trenge en slik pensjonering. små bidrag er like kjærkom
Noen er så hårdt rammet at ne som de store. Og når det 
de fremdeles ikke kan arbeide. gjelder kontroll med anven

som er foretattT Fru Justitias digheter, SDm sa,tt neddynrget . . - Eksempler forklarer kJan-
misbrukte navh.' i rettssaker og ikke hadde lett 

deIsen, så er det slik at hver 
som gir 20 kr. i lØpet av et år 
får anledning til å møte på 

*, for å skjelne mellom sant; og skj e bedre enn noe annetl hvor 
på/krevet det er med hjelp? 

- Jeg kan nevne en frlont- organisasjonens generalfor
kjemper i NDrd-Norge, Han samling hvor årsberetning Og 
satt i årevis.i russisk fangen- regnskap blir fremlagt. Alle 
skap, hvorpå han pådro seg som har ydet slikt bidrag kan 
tuberkulose. Han måtte på sy- også få tilsendt årsberetning 
kehus med en gang han kom på anmodning. Regnskapet 
hjem. De siste par årene har revideres av statsautorisert 
han bodd hjemme. Han får revisor. Ellers .offentliggjØr jo 

For å gjennQmfØre inne- usant· Der:f:1or tok det måne
sperringen av meg hadde man der - ja år - fØr påtale
rned åpne øyne-.,grepet til den myndigheten fik.k satt seg inn 
«utvei» å fremstille meg som i grunnlaget for den frykte li
en an. g i v e r a~ verste sort) ge siktelsen og kunne konstia
en mann sonl·\:hadde frem- tere at det overhode i k k e 
satt en beskyldnling mot en fantes noe grunnlag for den. 
hmdsmann av d,~n art, at om Den var, som det er skrevet 
den hadde ført f.,em ville den aven kjent aktor i mange 
ha medført dødsstraff. for landssviksaker, aven slik art 
PEA's styreforfuann (direktør at «fremsettelsen av beskyld
Olaf St ran dit i SKI<. (Ski- ningen bare i bes t e f a Il 75 kroner måneden av den gjerne Folk og Land utdrag 
ensfjordens Kommunale kan forklares som et rent hy- kommune han bor i. I be- både av årsberetning og regn-
Kraftselskap). sterisk utslag». traktlning av den sykdom han, skap. 

. Overfor den som kjenner . *. har, burde han j,o lev~ ekstra I Vi gjØr ellers oppmerksClm 
meg og mitt arbeid gjennom !'1en l mellon:tlde~ hadode . odt så alle forstår hvor langt· på at organisasjonens navn er 
et langt liv,:er det ganske mme forfØlgere nadd SItt mal: g , . l.. .. 
overflØdig å for&'tare meg mot Jeg var avsatt fra min "s:bil- disse 75 kronene rekker. Hans i endre )tl1 'HJelpeorgamsasJo-
en slik anklage-.·Den faller til Iing, b:erøvet enhver inntekt, gamle. mor hjelper ham så I nen for krigsskadede, dels 

Men etterhvert lykedes det jorden ved sin egen urimel'ig- fraranet mitt arkiv, og der- godt hun kan og vi har også for å markere at de innsam
meg allikevel å rulle opp hele het. Men den kQ,l}1 ikke i fØr- m.~d mir:-e viktigste fO. rsvars~ gjort det vi har makte. t gjen-Ilede midler. går til krigsska
billedet av det som var fore- 'ste 'Omgang till"6lk som kjen- mIdler, Je~ var nedbrut,~ pa n m noen år. Men det vi kan de de frontkjempere (sammen 
[att, og gjennom denne opp- te meg og straks kunne av- kropp og smn og s.kandallsert o . '. I 
rulling tør jeg si at jeg har vise den som -itlen lØgn den overfor den store del av pub- gjØre i dette lOg mange lig- med enker .og faderlØse) og 
fått av~lørt en av de skjen- var, Den kom' til overbebyr- likum som tror på ord<Slprå- nen~e tilfeller er avhengig av dels for at bidragsydere ikke 
digste forfØlgelsesaksjoner dede politifolk ggandre myn- g~t «ingen rØk uten ild», og den hjelp vi kan få av Folk skal bli sjikanert på postste-

2 FOL1t ØG bAND LØRDAG 12. ;';;J'ULI 1958/ (Forts. s. 6). og Lands lesere. (Forts. s· 3). 
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", ___ FOLK OG LAND _____ _ 
,. UAVHENGIG UKEAVIS 

Redaktører: 

ODD MELSOM, ansvarlig 

ALEXANDER LANGE 

Offentlig uredelighet 

og sådant mere 
For oss som i sin tid .drømt~ om og kjempet for et annet 

,og bedre Norge enn det landet i .dag er blitt til under byrden 
av materialisme og 'vanstyre, er det noe nesten frastøtende 
ved å beskjeftige seg med norsk innenrikspo~ltikk av i dag. 
Vi syns disse geskjeftige partipolitikere med, deres innbyrdes 
kjevl og smålureri er en temmelig lurvet bande for å si det 
like ut, og de fleste av oss har en direkte motvilje mot å 
bli tatt til inntekt for det ene eller det annet parti. 

Men naturligvis må en kjøre med den re.dskap en har, og 
så får en da når det er påkrevet" og for det enkelte tilf'elle, 
velge det minste av de mange onder partiene nepresenterer. 
For oss blir det da spØrsmål om hva som tjener vår sak 
best og hvor vi kan vente å finll(~ redelig vilje til rettferd. 
Når det gjelder politisk redelighet har vi en god måle
stokk for den enkelte partipol~tiker i den innsats vedkom
mende gjør for å råde bot på det alle tenken.de mennesker 
i dag forstår var grov politisk forfølgelse, lovbrudd og makt
misbruk: etterkrigsoppgjøret. Rare redeligheten er det dess
v·erre ikke å utlede aven slik betraktning! 

l\Jen rent bortsett fra denne p o I i t !i s k e redeligheten, er 
det også en annen sort redelighet som naturligvis interesi
serer oss like fullt som alle andre mennesker i dette land. 
Vi sikter til den personlige nedeIighet hos partipølitikere øg 
funksjonærer i den halvsosialistiske byråkratstaten sOm alle 
partier i skjønn endrektighet har velsfgnet osls med. ' 

Både Morgenpøsten øg Arbeiderbladet har i denne forbin
~else nevnt et så stygt ørd søm korrupsjøn. Morgenposten 
anfØrte at det i den siste. tid er satt frem beskyldninger øm 
km:rupsjon også· motand.re øf.fentlige tjenetemenn enn de. 
som kom '~ skUddlinjen i forbindelse med Kringkastingens 
underlige trykningslmanipulasjoner. Og dette reagerer da 
4rbeiderbladet skarpt møt øg peker på at kørrupsjon i sta
tens administrasjøn er en ytterst alvørlig sak. 

Det kan ikke være noen grunn til å strides om ord her. 
Arbeiderbladet innsnevrer begrepet korrupsjøn til å ømfat
te bare bestikkelser, øg vi tror heller ikke at så mange 
tjenestemenn direkte er bestikkelige. Det er da øgså noe ~m 
ikke har vært særlig alminnelig i Europa, bortsett fra i det 
gamle Russland og på Balkan· La oss isteden snakke om det 
tiHØp til lurvethet, småsnyteri og andre byråkratiske utvek
ster som øgSå vå r t offentligie I'J,v synes å være blitt befengt 
med etter den berømmelige krigen vår. 

Men la oss fØrst når det gjelder dette med ordbruken 
friske opp igjen den gamle historien som fortelles om re
daktØr Dombås. Han ble spurt aven bekjent om jkke B. var 
\litt aven kjeltring øg svarte ,dertil: «For det første vil 
jeg ikke akkurat si kjeltring, øg før det annet vil jeg i~ke 
si litt». ' 

Vi vil altså heller ikke snakke om korrupsjon i norSk of
fentlig liv av i dag og absolutt ikke øm litt. Men vi vil peke 
på at partipolitikerne i stortinget trass i advarsLer satte 
seg selv i en skattemessig særstilling under påberøpelse av 
den urettferdige måte skattyderne ble behandllet på når de 
skulle dokumentere lovlig fradrag i inntekten. Vi må med et 
sukk konstatere at det naturligvis ikke er rare rettferden 
vi har hatt lov til å vente av den slags folkekårne når det 
gjelder å råde bøt på begått urett selv øm ,den skriker ut 
over hele landet så selv de minst begavede må se den. 

Men rett skal være rett. Det er ikke bare de folke
valgte som har sine smågriser på skogen i dagens Norge. 
liva med de tollsviksaker vi har hatt de siste årene? Hva 
med alle tyveriene og underslagene innen militæretaten ? 
Hva i det hele tatt med manges personlige vandel? Foregikk 
noe SlliI~t før? Hva med plyndring og rettsiovergrep i ly av 
«rettsoppgjøret» ? 

Vi skal ikke trette med nøen oppregning her. Det er ikke 
om å gjøre for uss å fremstille dagens Norge verre enn det 
Vitterlig er· Men naturligvis er ,det et overmåte viktig prob
lem dette med uffentlig redelighet i en stat hvor funksjo
nærvel&et tar mere og mere overhånd, hvor Arbeiderpartiet 
v.ed siste valg til ug med fant det påkrevet å gi ut en egen 
brosjyre med konklusjon: «Ar beiderpartiet er funksjonær
ens parti! Vi satser for frem tiden!» 

Og naturligvis er vi spesielt interessert i begrepet offent-

Der som her Te r~·r ore n • 
I Ungarn 

Som meldt fra Moskva ble bevisst har fortiet, og fortier. 
genera~ Pal ,M a :1 e ti e r (36 I dette tilfelle er det en 
år) sammen med tidligere sær§kilt grunn til forferdelse, 
statsminister Nag y henrettet fordi de henrettede var lovet 
forrige måned. fritt leide. 

Reaksjonen i pressen ver- Men har bOlsjevikene noen-
den over'hir vært påfallende sinne holdt et lØfte som det 
voldsom som. om dette var noe passet dem å bryte? 
helt nytt og uventet. Var der noen som for a 1-

* rv o r trodde\at det, denne gan-
Under . aen 2. verdenSkrig gen skulle være en unntagel

flyktet Pal Maleter til Sovjet- se? 
Unionen for å få sakkyndig 
opplæring" i sabotØr- og parti-

• 
I julibeftet av DET BESTE 

sankrigen ,i hjemlandet, mot har den amerikanske journal
tyskerne agdetJ anti-kommu- ist Eugene L y on s en artik
nistliske Hotthy-regime. keI lom Sovjetrussernes for-

Under 9'I>pl'Øret i 1956 sto hold til de inngåtte avtaler. 

I Ungarn går det såkalte Maleter på· ungarsk side mot En dokumentert underSØ'kelse 
rettsopgjør mot «landssviker- de tidligere venner, sovjet- i 1955 av nesten 1000 sovjet
ne» videre; Makthavep1e russerne. Som leder lfor opp- traktater viser at Suvjetre
planlegger en ny bØlge av rØl1SStyrkene ble general Ma- gjeringen har brutt sitt løfte 

le 'ter l·nnb·udt til for'handlm' _ til praktisk talt hvert eneste rettssaker etter å ha avIlvet 
fØrste pulje med Imre Nagy 
og Pal Maleter i spissen. Un
garns Erik BlodØks blar vel nå 
i sin «landssvikanordning» 
for å få ram på de politiske 
motstandere, og de tiltJalte 
har sikkerlig like store sjanser 
som i sin tid Vidkun QUisling, 
professor Skancke og alle de 

ger med den sovjetrussiske land den noenSine har under
Øverstkommanderende i Bu- ~egnet en avtale med· 
dapest. Forhandlingene fore-. ,- X0. 
gikk på den måten at Male-
ter midt un(jer middagen med 
bOlsjevik-lederne ble arrestert 
av den russiske GPU-sjef 
Se rov. 

Siden ha:r,ingen sett ham 

Litt om 

andre som. falt som ofre for eller hØrt noe om hans ,skjeb-
kongekronikøren 

den politiske forfølgelsen i ne før meldingene om likvi- Vi nevnte i forrige nummer 
Moskva-regi. Det vildei«upar- deringen kom fra Moskva. av bladet at Kongen hadde 
tiske dommere» sørge for. Slik Hva de ungarere angår (gitt Lord Russell of Liverpool 
fylles da fengsler og galger i l!SOm under Siste krig kjempet ·i oppdrag å skrive en offisiell 
det nye blodige Europa som ved Tyskland.s side mot den biografi på engelsk om kong 
seierherrene skapte på ruine- sovjet-asiatiske invasjon i Hakon VII, lOg vi fØyet til at 
ne av det nasjonalsosialistiJSke Europa, så falt de i kampen, det måtte være dårlige råd-
Tyskland. eller havn~ti de rØdes fengs- givere Kongen hadde. 

Og da stJopper naturligvis ler og slaveleire, i bevjilssthe- En engelsk forbindelse gir 
videre argumentasjon, for ten om å ha; kjempet, på den oss fØlgende karakteristJ.gke 
galgen og ek:sekusjonspel-oton- «riktige:. siden, for fedrelan- beskrivelse av den nye konge'" 
gen er alltid et Isiste og av- det mot dE1~ xommunistiske kronikør: 
gjØrende argument så lenge 
makt betraktes som rett. 

Glem ikke.",.. 

slaveri som ble Ungarns, og. Lord Russell 'Of Liverpool er 
de Øvrige satelitters l'Odd. Men 'sønn av den avdØde eier av 
om der es· tragiske skj ebne «The Liverpool Poot». Han er 
hØrer man lite bortsett Ifra de ikke i slekt med Lord Russen 

(F()If'ts. fra side 2). permanente' skjellsord som (Bertrand Russelli)~, den be-
dene ved innbeta~inger. Det går igjen om alle dem som i rømte matematiker og filosof. 
hender nemlig etter sigende tid e forsto faren fra detJ sov- Lord Russell of Liverpool er 
på mindre poststeder hvor det jet-asi.atis~.e velde. . forfatteren aven bok med tit
er tid og anledning til å stikke Men når enkelte frafaline ) len «Under hakekorsets svfS
nesen i andres affærer! sovjet-tilh~ngere, ~ dir:kte t pe», som består av en ~ng 

Altså, kjære lesere: Glenl. har tvært, med pa a bnnge anti-tyske historier, noen 
ikke ditt sommerbidra~ 1411 halvparten av Europa bak sannferdige, noen usanne, 
våre krigsskadede frontkjem- jernteppet blir innhentet noen innbilte og noen delvis 

pere! av samme,,$kjebne som ,de selv 'sanne! Han ble advart av den 
~ar bragt. over så mange av britiske regjering fØr han of
sme landsm~~, da går et ra- f tliggJ' orde den om at den 

Hg redelighet. Både fordi, vi 
har drømt store drømmer om 
Norges fremtid ug fordi vi per
sonlig er rammet av den stør
ste uredelighet i norsk poli
tikk av i dag: det hykleriske 
ug pølitisk betonte etterkrigs
oppgjør. 

Hvorledes Skal en kunne 
~ente at det rådes bot på den 
stu re uredelighet når en 
ikke engang 'klarer å. holde 
stien ren for alt smålurvet? 

n .... p.k ' .' en 
m......-m.rI gjennom verdens- på det nåværende tidspunkt 

pressen. bare kunne gjøre skade 
Noe SQnl. i og for seg er men han insisterte på å gi 

hØyst berettiget, men det vir- dEm ut ~kevel. 
ker hykle};§'k på bakgrunn av Kritikeren i «The Observer», 
alle de mange ganger større den ledende engelske søndags
redsler soin har funnet sted 
etter krigen, og som pressen (Forts. s. '7). 
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Håkon Meyer: 

Omkring 9. april 1940 
(Fortsatt fra forr. nr,). I tene at kong ~åkon under 

Så fØlger en episode, som' denne forhandl~ng, .da den 
Olaf Holm særlio- oppholder sto~te konge aVVIste fIendens 
seg ved og hvor ha"n dessverre sendebud og ne~tet å oppfyl
synes å ha en tilbøyelighet til l~ hans fo~drmge~, skal ha 
å skape en unØdig mystisme: VlSt en særllg herOIsk hold
F'orhandlingene med den ty- ning. 
ske minister. Kong Håkon var en strengt 
Deter selvsagt med stortings_ konstitusjonell konge. Han 

vedtaket fra Hamar som bak- hadde tillit til Johan Ny
grunn, at man går med på å gaardsvold og støttiet ham un
motta den tyske minister og der de etterfØlgende år mot 
oppta en j)orhandling. Sålangt mange angrep. Han var klart 
min lesning rekker, synes det- engelsk-orientert og tysk-fi
te å være en riktig fremstil- entlig. iDet skulle altså ha vært 
ling av det som skjer. i strid med hele hans naturli-

Den tyske minister krever, ge innstilling å handle allller
overensstemmende med sine ledes enn han gjorde. Det kan 
instrukser, å få forhandle med ha fortonet seg som en skj eb_ 
kongen alene. Han får det netime for ham, ti bare yt
svar, at kongen er en konsti- tersti sjelden hadde han den
tusjonell konge, som alene ne mulighet for å spille en. 
sammen med sine rådgivere personlig rolle i landets poli
kan ta bestemmelser. Den si- tik. Men han kunne i denne 
tuasjon, som Stortinget på forhandlig støtte seg til sin 
Hamar hadde forutJsatt, er alt- utenriksminister og handle 
så ikke tilstede: den tyske mi- overensstemmende med sine 
nister har ikke anledning til egne intensjoner, når han av
å oppta forhandlinger med de viste et tysk krav om, at han 
fem av tinget utsette for- skulle avskjedige sine statsrå __ 
handlere og de tre partirepre- der og hente nye, som haq.de 
sentantene forsvinnoc derfor en fremmed maktl3 tillit. 
i mØrket. Den tyske minist,er Hadde han imidlertid
får anledning til å forhandle enten fra personlige sympatL 
med kongen i nærvær av er, statsraison eller andre år
utenriksministeren alene. saker - vært av den opp fat-

På dette tidspunkt hadde ning, at man gjorde rett i å 
Quisling dannet sin 9. april- etlterkomme den tyske for
regjering. Atter et av 9. apriL dring, så ville han neppe hatt 
problemene, et skritt som har noen mulighet for å handle 
a vstedkommet en mengde overensstemmelse hermed. 
undersØkelser av spØrsmålet Stortinget hadde rhl{:tignok 
om Quislings mulige for- besluttet, atto regjeringsmed
håndsavtaler med tyske myn- lemmer og tre parlaments
digheter. Disse undersØkelser medlemmer hadde ret,t til å 
har utvetydig bragt på det re_ oppta forhandling med ty
ne, at der ikke har foreligget skerne om å komme til en 
noen avtale mellom partene ordning. Men Stlortinget had_ 
om dannelsen av slik regjer- de absolutt ikke gitt kongen 
ing, men at dette skritt var noen myndighet til å ta an
resultatet av den påvirkning, svaret for slil;<e forhandlinger 
som mere uansvarlige tyske eller en slik ordning. Om kon_ 
representanter - fremfor alt gen ikke ville risikere å bli. re
Scheidt - øvet på QUisling, gjeringens fange, hadde han 
direkte og indirekte, den 9. intet valg. Han handlet i over_ 
april. Innenfor NS har detJ aU- ensstemmeIse med seg selv, 
tid vært ytterst delte menin- med sin kcnstitusjonelle plikt 
ger om dette skritt. Det med- og med sin rådgivers råd. 
virket sikkert til det halstarri-
ge rykte, at NS-offiserer loy- Det er så aldeles unyt.tig ved 
alt, hadde bøyet seg for Quis- historiske betraktninger å 
lings 9. april-regjering og, forutsette, at det kunne ha 
sviktet sin plikt til å de1ta i skjedd noe annet, enn det, som 
kampen. I rettsforfØlgeIsernes skjedde. Men ~ Den tyske re
år viste det seg, at man ikke gjering hadde ingen an
i noe HHelle kunne felle en nen mulighet enn den, å 
NS-offiser på dette grunnlag. anvende overraskelsestaktik-

Hvilk.en fordring den tys-k.e 
sendemann stillet, er vel ikke 
ubetinget klart. At han krevet 
en regjering, som den t~ske 
regjering kunne ha tillit til, 
el; under de foreliggende fc.r
ho1d temmelig selvsagt. Om 
han krevet en regjering Quis
ling eller om andre alterna
tive muligheter forelå, har 
kanskje ikke engang vært helt 
klart for de tre forhandlere 
selv. 

Nå hØrer det til 9· april-my-

4 FOLK OG LAND 

ken - men netlJopp over
raskelsen i de tidlige mor
gentim"me den 9. april re
sult'erte i den voldsomme mo
ralske forargelse og forbitrel
se som fikk regj eringen til å 
handle på enkle, primitive fØ
lelser, uten nØktern ettertan
l;;:e. Men allerede på Hamar 
var ett,ertankens time inne og 
man var forberedt på å tale 
om saken. SituaSjonen på El
verum ville ha vært en annen, 
om bare ikke Vidkun Quis-

LØRDAG 12. JULI 1958 

Rettsløsheten • 
1 Danmark 

Av redaktør A. Olesen, Aa'benraa, Danmark 

Il. 
(Fortsatt fra forr. nummer). 

Omtrent 14000 blev idØmt 
Straffe, hvi!~ Minimum' til at 
begynde med var 4 Aar. Det 
tyske Miindretal fik tilsam
men 6000 Fængselsaar. I Mod
sætning til de fleste andre 
Steder i Landet maa:ttie de 
sønderjydske Fanger, hvor der 
var Pantemulighed, betale for 
den daarlige Fængselskost og 
tilmed arbejde for en LØn af 
få Øre daglig. Det må være 
det, man ellers kald er Slave
lejre. At der her ramtes sær
ligt haardt i Grænselandet 
skyldes den nu rufsatte Chef 
for Politiets Eft~rretningsvæ
sen, Brix, der den Gang var 
Politikommandør i Aabenraa 
og aldri har forsømt nogen 
Anledning til at gå Urettens 
Ærinde, hvor han havde 
Magt, ligesom han holdt 
HaandeB over Egnsforbryde
re i Tiden efter 5. Maj. 

Ga. 40 000 blev efter de til
bagevirkende Love dØmt til 
Tilbagebetaling af ikke bliDt 
indtjente BelØb, de under Kri
gen havde tjent ved lovligt 
Arbejde, men også mere, og 
Inddrivingen.er sket med hård 
Hånd, der ofte har kostet Of
rene Hjem og Virksomhed, 
også hvor de hadde påtaget 
sig Arbejde for Værnemagten 
efter Regeringens dJirekte På
bud. 

Direkte kollektive Strruffe 
som i Norge brugtes ikke, 
men derfor slapp den enkel
te næppe billigere. Tilbagebe
talings-Truslerne er endnu for 
mange et Anslag mod deres 
Eksistens. Stats-, kommunale 
og andre Tj€mestmænd for 
Eks· ansatte i Banker og en-

dog i private Erhverv blev 
afskediget i et svimlende 
Antalog som regel uden 
Pension eller med en lille 
del af det, der tilkom 
dem. De fleste vegeterer 
endnu 13 Aar efter, og opnår 
en og anden AnsætteIse, 
opsnuses de og 'forfØlges, hvor 
der er Magt dertil. Der har i 
Aarenes IØb været mange af 
den Slags Affærer. 

Det varede ikke længe, fØr 
der på forskellig Måde blev 
reagert mod 

de forfærdende Tilstande. 

En af de fØrste, der vovede 
sig offentlig frem var PastJor 
Nielsen, Gylling, i Jylland. I 
1947 foreslog tidligere Uden
rigsminister og konservativ 
Partifører J. Christmas MØl
ler Amnesti med bl. andet den 

Mand. Andre trådte også, hur
tig til, tidligere Retspræsident 
og Justsmini:ster Rytter, Pro
fessor Hal Koch, Stadsingeni
Ør .Forchammer, Rektor Gad, 
HØjesteretssagfører P. Poul
sen, Dr. med. Johanne Chri
stiansen, Berlingske Tidendes 
tiidligere ChefredaktØr An
ders Vigen og mange andre 
kendte Personligheder. SikØnt 
de skrev BØger mJd Uretten, 
Bladene var i Alminde\i.ghed 
lukket for dem, var det som 
at slå i Dyner, som en af dem 
har sagt. Politikernes, Aftale 
med Modstundsbevægelsen, 
hvori også Partibladenes Re
daktØrer naturligvis var impli
ceret, spærrede. 

JUlstllsminister Steincke gav 
sig til at undersøge 

«StikkerI{ikvideringene», 

Motivering, at' «vi er alle de fleste rene Mord, som Un
skyldige», og Samfundet må dervisningsminister Hartvig 
undgå en senere Kamp med Frisch udtrykte det men da 
de F'orurettede. Politikere og de var udlsendt ca~ en Snes 
Partier vendte sig mod ham I r 
og han dØde som en nedbrudt Forts· s. 6· 

Det ;:jærer 
i Frankrike 

Dagbladet og I' Express frykter fascismen 
privatsekretær, Jean Cau*). 
«Den svarte pest spinn'~r sitt 

nett over Frankrike». 
Fascistiske Velferdskomitie

er over hele landet. 
Vepnete storm tropper i be

redskap. 
Politiet infisert av fascis-

Hng hadde kommet t~l den men. 
slutning, at delJ vaJl hans pUkt En kan ikke huske noensin-
å danne en regjering i Oslo ne å ha sett Dagbladet. på tu-
denne dag. S·ituasjonen ville svarende måte advare mot 
også ha vært en annen, om den rØd e pest som i 40 år 
minister Briiuer hadde hatt har ridd verden som en mare. 
mandat til å treffe avtale med Derimot har bladet med flid 
regj eringens og stortingets og aldri sviktende oppfinnsom-
forhandlere, ikke bare med het skrevet om den bru n e 
kongen' og om han hadde pestl. Nå er altså bladet kom-
hatt mandat til å treffe av- met til den s var te pesten. 
tiale om en ordning, med de Og det kommer nettopp som 
av stortinget oppnevnte for- det rØde skrekkvelde på-
handlere. Men slik griper tin- nytll har utfoldet seg i Un-
gene inn i hverandre og der- garn. Og da er man jo tal{k-
for kom forhandlingene på nemlig for en liten avled-
Elverum til å bli en krigsårsak, Frankrikes Lille-g'{;l~bbels ex- nings-manøver. Sant nok, 
mens de norske myndighe- kommulilhten Malreaux bladet kan vel ta avstand fra 
ter på det tidspunkt, faktisk enkelte terrorhandlinger bal{ 
synes å ha vært forberedt på I Dagbladet for 18. juni var jernteppet" men hva selve det 
å avslutte striden med en inntat,t en artikkel fra dets po:itiske sy ste m e t ba}{om 
overenskomst. korrespondent i Parfs, BØrge denne terror angår, så reser-

Det er sikkert, så, at disse . . . veres de maksimale skjellsord 
historiske betraktninger er,R li d be c k, om sltuasJonen l for fascismen, nå som før. 
utilstrekkelige. Men så som jeO'! Frank~ike. ~et var utdrag av Og det som i dag truer 

b en artlkkel l «det utmerkede 
i sin tid har beSkjeftiget meg ukeblad l'EJ>:press». Det heter Frankrike er således i k k edet 
meget med 9. april'proble~et at. artikkelen er bygget på «en (Forts. s. 6). 
har Olaf Holms 3:rtlkkel fns- solid dokumentasjon om det *) Eksistensialisten Sartre var 
tet meg til å forsØ'ke en rask svarte nettet som spinnes <iethvertfall inntil 1956-57) en 
rekonstruksjon av 9. april-be- rundt Frankrike» og forfatte- kjent Sovjetbeundrer og medlem 
givenheter. ren er «ingen ringere enn Je-/ av Sovjet-Russisk Samband. Vår 

Håkon Meyer. an-Paul Sa r ti re 's tidligere anm. 
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Rlitger Essen skrev i Natio
nell Tidning for noen tdd sI
den et innlegg som sikkert. vil 
intereSls,ere Folk og Lands le
sere: 

«Den store tanke forvirring 
som ved krigens slutt senket 
seg <:ver det herj edeog sunn
slåtte Europa i 1945 har !in
genlunde klarnet. Ruinene 
renses og nybygget skyter i 
høyden langt hurtigere enn 
den åndelige Ødeleggelsen bØ
tes· Alt) for mange har inter
esse av at forvirringen ved
varer og at mulighetene for 
med fordel å kunne fiske i 
grumset vann fremdeles be
står. Dertal kommer at den 
virkelig seirende makt, i 2. 
verdenskrig, nemlig den fra 
Moskva fØrte og kontrollerte 
mJmmunistblokk ingenting 
.frykter mere enn den europei
ske tanke, som inntil 1945 
kj empetl for å nå frem til 
klarhet i form og gestalt. De
mokratiet derimot har MOIsk
va ingen frykt for, det har bå
de av Lenin, Stalin og Krustj
sjov vært ansett som det kiom
munistiske verdensrikes beste 
~~ 

Likhet for loven -
. Rettferdighet! 

Da saken Borregård-Unile
ver ble behandlet i Stortinget 
leverte tingets yngste repre
sentant e~ kort innlegg, som 
kan refereres således: Jeg 
stemmer in10t proposisj onen 
fordi den br:yter med prinsip
pet cm likhet for loven. 

Dette korte innlegg ble hØrt 
fra Lindesnes tdJ Nordkapp og 
kom igj en som et uimotståe
lig ekko, etterat Stortingets 
flerball hadde fastholdt en 
unntagel.sesstilling for seg 
selv i spørsmå'.et om tingmen
nenes beskatning. 

Man vil bli nØdt til å utvise 
noe mer :t1oirsiktighet også på 
andre områder etter dette. 

L. 

EUROPAS 

ROTGER . ESSEN om: 

!heodor Soucek: Wir rufen Europa, 

Wels und Starnberg. 1956 

ve'irydningsmann, hvis stats
menn var de fØrste til med 
den frie verdens resurser å 
frelse Moskva-veldet fra ne
derlag og som siden uten 
tvang i Jalta og Portsdam ut-
leverte hele østeuropa og sto
re deler a v Mellomeuropa til 
det k1Jmmunilstiske terrorregi
met. 

Siden den gang synes det 
som om det for disse stats
menn ikke har vært noe mere 
påkrevet enn å bibeholde den 
almene åndelige forvirringen 
og å opprettholde Ntirnberg
justisens hevnutslag som et 
rettferdig grunnlag) for en de
mokratisk lOg fri verdens Ifor
nyeise. 

* 

De ovennevnte forfattere 
og flere andre har g~tt sine 
modige og klarsynte bidrag. 

Deimewernet innkaller 
dømte landssvikere 

Forbundet ber Generalinspektøren 
om en k I a rut t a I e Ise 

Forbundet for Sosial Oppreisning har fått en rekke henven
delser fra medlemmer som i den senere tid er blitt innkalt til 
tjeneste i Heimevernet. For de ,av bladets lesere som er i samme 
situasjc,n, henviser vi til det skriv Forbundet har sendt Generalin
spektøren for Heimevernet og som vi gjengir nedenfor. Fore
lØbig er det ikke kommet noe svar på skrivet. Når det kom
mer et slikt vil det bli offentliggjort i vårt blad, men inntil 
så skjer vil det ved innkallelser til tjeneste i Heimevernet være {-. 
anbefale å henvise til dette skriv. Skrivet er datert 6. juni og 
er sålydende: 

med hensyn til hvorledes de 
skal forholde seg. 

Det blir i henvendelsen fra 
disse medlemmer understre
ket at alvorlige samvittighets
grunner gjør at: de iikke uten 
videre kan tjenestegjøre i av;
delinger av fors1varsmakten så 
lenge de betraktes og behand
les SiOm landsforredere· En slik 
samvittighetsgrunn er natur
ligvis like alvorlig og like akt
verdig ,som alle de andre sam
vittighetsgrunner som i dag 
påberopes for å nekte å gjøre 
militærtj eneste. 

At denne bygning av histo
rieforfalskning og terror nå 
er begynt å vakle er åpenbart. 
Tegnene er mange om enn de 
fleste ennå er underj ordiske, 
og selv om man stadig skin
sykt og engstelig vokter sine 
mJ:mopol på presse, undervis
nling, radio, televisjon og det 
hele opiniollJsmaskineris j ette
apparat. Men tiltroen er ikke 

De danske kirke-

F'Ør vi imidlertlid gir disse 
medlemmer noe råd i den ene 
eller den annen retning - no
en annen makt! over deres 
handlemåte har vi naturligvis 
ikke - vil vi gjerne hØre herr 
GeneralinspektØrens eget ,syn 
på dette spØrsmål. Blant an
net vil vi gjerne vite om de 
tidligere NS-medlemmer og 
frontkjempere av Heimever
net vil bli behandlet med den 
aktelse som vanligvis tilkom
mer fedrelandssinned~ norske 
borgere som finnes verdige til 
å tjenestegjøre i rikets krigs
makt,. Vi vil også gjerne vite 
om de eventuelt vil bli stillet 
på like fot med de andre 
tj en~stplikt,ige. Vi tenker i 
den forbindelse blant annet 
på om våre frontkjempere 
med lang krigserfaring f. 
eks. vil bli anvendt i oppga-

gårdsskj endere 
Også herverk på von Schalburgs grav 

lenger den samme etter at, det 
uhØrte mistaket med hensyn 
til sovj etmaktens vesen og 
hensikter siden 10 år tilbake 
har vært erkjent. VlJsselig ar
beider den demokratiske in
kVisisjonen fremdeles med si
ne gamle midler: tJistoriefor
faIskning, bl:Jikott, juridisk og 
økonomilsk forfØlgning samt 
åndelig terror, men selvsik
kerheten er ikke lenger hva 
den har vært. En «reviJsjonis
tisk» histol~ieskole hever ho
det. Forfattere som Grenfell, 
Vea1.e, LidelI Rart og F'uller i 
England, Bardeche i ,Frankri

Vi har tidlig.~re omtalt den makabre ~ravsteinsaffære i 
Danmark. og gjengir nedenfor etter vår danske kollega «Re-
vision» nærmere og nyere opplysninger om saken. 

Som en tydelig illustiras!jon 
av tidens forlØyethet og folke
bedrag fi:kk Niøls Schm'idt og 
hustru, Ørsted pr. Sommer
sted - fra pastor Nissen, Bev
toft!, melding om Kirkedepar
tementets bestemme'ise om, at 
gravstenen på spnnens grav 
skulle fjernes. 

Nett:pp som 15 NATO-lands 
utenriksministrl'e med en stab 
'PåminstlOOO holdt møte i KØ-

ke, Hans Grimm i Tyskland benhavn for. å drØrfte hvo~le-
h 'kk h It kunnet des kommulllsmens aggreSjon 
.ar man lee k b k' , t 

tl'P 'h' l o'" deres skrif- best unne e Jempes, ne 
- l Je "" ., d f h ndrng r ter bUr nå lest med be- være ",eg ve or a l e 

samme på den danske regj er
in giS, oppfordring i kampen 

(Forts. s. 6). 

ver som svarer til deres fag
lige kvalifikasjloner. Og ende
lig vil vi gjerne vite om det 
fra Heimevernebs side er tatt 
noe standpunkt til eventuell 
anvendelse av disse folk i be
falsstillinger. 

(Forts s. 7). 

gynnnede ettertanke, ikke I eller i nØdsfall med atombom
minst av den yngre og ber, selvom menneskeheten 
yngste generasjon. La verite derved skulle gå til grunne. 
esti en marche - sannheten Som tlidligere omtalt, deltok 
har begynt å rØre på Iseg. For Hans .Jørgen S c hm i d t som 
en eldre, mere optimistisk ge- frivillig. 

Europa forrådes på Jalta. 

nerasjon var dette tilstrekke- Mange tusener gjorde det LØRDAG 12. JULI 1958 FOLK OG LAND 5 
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er rett Rettsløsheten i Danmark· 
(Forts. fra s. 4). 

(Forts. fra side 2). h.radvokat Ragnar Chr i - og alene den særdeles alvorli-
derf'o[" mener at det må ha stO. ph e r sen all advokat ge anmeldelse for angiveri fra Erklæringer om uberett'~get 
vært noe i de alvorlige an- Karl Lous: «l. D~verre ser direktør St,rand ved Skiens- dræbte, blev det1te standset. 
kl h dd . t . t'e t ° l rl'k" i1.dvok ten ·l'"J·o.rdens Kom.munale' Kraf't' '_ Gerningsmændene fik dårlige ager som, a e vær reIS J g a save . "'" 'a 

. itJ Nerver af detQg andre blev mot meg i månedsvis. sOim herr ,statsadvQkaten al- verk oversendt og moralsk 
t .. " .' urOlige. MJodstandSigeneralen Påtalemyndigheten ,forka- lerede har tat, "standpunkt endossert av advokat Georg 

.. '. Frode Jacobsen, senere Med-stet O,msl'der anklagene og mQt aO avgJ·øre' sak.,. cm ved på- Lous (sakens dok 4 Qg 3) . ..' . lem ar «Befrielsels,-Regerin-
nøyet seg med å gi meg et taleunnlatelse. Et~r de Især- Denne anmeldelse er tilstrek-
forelegg som vantig NlS-med- egne forhold sorii' foreilLgger kelig desavuert i og med den gen» havde hØjtdeligt lovet 
lem, og jeg kunne fQliSåvidt i denne sak må'j'F-g hevde at avgjØrelse som er truffet av efter Krigens OphØr at lade 
være tilfreds med å registre- en avslutning av den i form påtalemyndiighelten etter et- samtlige Drab undersØge. Det 

'. terforsking og l·m.ØtegaO else fra IØb han fra og var 'Sikkert re den oppreisning som lig- av påtaleunnlat~lse ville ha 
. d t M h til t filt f .n"fi'g n° r dl'rektØ,r ChrIS' "'o .. phe.""·' ens Sl" de, Hovedmanden for, at den på-ger le. en avensyn vær u orsvCLpl... a LI ... " 

mitt gode navn og rykte, min forholdet er at ld~ straffbare hvorved denne post er blitt begyndte UndersØgelse blev 
familie og mline etterkomme- handlinger i s~g; selv neppe frafalt og utgått av siktelses- standset. Såvidt jeg ved 

Lr' var der i Norge ca· 50 re, vil j eg nå legge papirene betinger aimet enn en rent grunnlaget. 
på bordet og en gang for alle Økonomisk reaksjon i for-m av Men fremsettelsen av den af den slag1S Drab, men 

i Danmark var der 10 slå en pel gjennom enhver bot og erstatning' bØr ikke alvorlige beskyldningen har 
antydning' som ennå matte den omstendighetjat direktør hatt fatale kQnsekvenser for Gange så mange, skØnt Dan-

mark ikke var med i Krigen. 
være igjen av de opprinneli- Christiansen har'vært under- ~irektør C.: . varete~tsfengs- OgSå dette viser henimod de 
ge beskyldninger. Jeg vil ikke kastet varetekM'Fengsling i lmgen Qg den psykIske ned-. ,.' 
gå i min grav fØr jeg har ryd- 1945 ca. 7 måneder, - med- bryting som den hadde ti},- fleste af Dra~nel~ vlIkehge 
det opp i det vev av løgner fØre at påtalel'ilyndigheten fØlge for den fengslede, samt ~aBratkte~ ~etstllsdtand.en ta~et 
som man har forsøkt å kvelp,fastsetter straiife1't'til fengsel i 'idere ta ~ Økonomi og tap l. ~ rag mng er er l. Qg or 

~ P" SIg Ikke nQget mærkellgt ved meg i. 
* 

Og samtidig vil jeg sette 
visse ting på plass slik at Qf
fentligheten kan få den ,fulle 
forståelse av h v o nfo r be
skyldningene mQt meg ble 
reist og hvilke forhQld de skul
le bidra tAl å dekke over. 

Det er ikke jeg, men gan
ske andre personer S'Olll burde 
være de anklagede i «Saken 
Alex Christiansen». 

* 

forelegget. Jeg ·1tenviser her l med~o,rgerl1g a,ktelse. d tte thi h d 1l d' . 
til HØyesteretts"dom av 9. 9. Jeg skal ikke innlate meg e.' vor e reJ~r SIg 
1949 il sak mot JOhn Kjernlie på noen nærmere karakteris- om hgnen~e og endnu mmdre 
(1 139) .' . t·kk d· ktØ 'st d undskyldehge Forbrydeiser ef-

. nr. > ... " l av, Ire r \ ~n s ter 5. Maj har Myndighederne 
Den tidligere ~tatsadvokat i fremsettelse av beskYldmn~en, holdt Hånden over Forbry-

landssviksaker, ·)fR. ChristQP- men etter å ha satt meg mn, '. . 
hersen, skriver sammesteds: • sakens -dokumenter, ~ærlig derne Qg fritaget delll for An-
«lI. Var e te'k t s fen g s- P. M:et av 10. 5. 1944 med kla.ge. og Straf.. .. 
l ing e n varte fra 11. mai til bilag (sakens dok. 51), vil jteg TI~hger~ ~st];S~mIster ~y~-
24. n'ovember 1945. Det dreiet ikke tilbakebeholde den be- ter ar gJo e.t æmp~ar. eJ
seg om en 67 ål' 'gammel, le- merkning at fremsettelsen av de fQr Opklarmg af L'ikvlde-

li t -,,. ntaIt b k ldnin b . b ste ringerne, men har IØbet Pan-
gem g mege SV<W'l.. Qg me es y gen are l e den mod både Myndigheder, 
nestennedbrutt'Ifiann. fall ka;u forklares som et rent Reger.ing, Flolkettlng og Pres-

I Selve arrestasjQnen og den hy~erlSk utslag> . . . se. 4. Maj-Aftalen forpligter 
Fra påtJegningsskrivelse fra fortsatte fengsling skyldes ene (Forts. neste nr.). til mange Sider. 

statsadvokat Karl Lous til ~===================~=-===
riksadvQkat Aulie av 16. 3. 
1949: «Alexander Christian
sen, som var dlirektør ved 
Porsgrunds Elektrometallurgi
ske A/S, ble ved frigjØringen 
arrestert på grunnlag aven 
anmeldelse fra selskapet (dok. 
3 og 4) Qg grunnlaget for 
fengslingen må være den i 
Pkt. 4 i PQlitiets innstilling av 
8. februar 1947 nevnte anmel
delse, d!ok. I c. Jeg antar at 
polit~et ved sin tidligere be
handling av saken og ved sin 
innstilling. til en viss grad har 
overvurdert sakens betydning. 
Den av politiet nevnte anmel
delse bygger pa et enkelt av
snitt av et av diirektør Chri
stiansen utarbeidet P. M. og 
selv om uttrykket må \inn
rØmmes å være uheldig, fant 
jeg dog ikke grunn til å tJa 
dette forhold med som sær
skilt tiltalepQst. 

. NarDanmark' endnu har 

Det I:'i,ærer i Frankrike mere end en Snes 

(Forts. fra s. 4). 
faktum, at det i Moskva-jnspi
rerte kommunistparti er blitt 
landets største p:;1.rti, med til
hørende stormtropper, . be
kjennende seg til et system 
som i dag har verdens ster
keste 'militærmakt bak seg, -
men f a s c i s ql,e n, en ide 
uten noen fysis).c makt bal{: 
seg. Det som truer Frankri
ke i dag er såleci~s de anti
kommunistiske elementer som 
går under na vn av fascister 
og som ifØlge artikkelen i 
l'Eixpress tillegg~3 fØlgende 
krigsrop: «Ned m'td demokra
tiet, ned med intelligensen -
ned med samatbeid mellom 
folkene - ned med jødene og 
alle utlendinger»". 

Der star videre, atl de som 
representerer de samme ide
ene i Frankrike regner med 
at de '1 skyggen av de Gaulle 
kan få organisasj'onene Qg 
velferdskomiteene sine legali
sert. Der er adskillig tusener 
av dem og de er glimrende or
ganisert. 

de fascistiske demonstran ter 
i Paris». 

Det står videre at den fas
cistiske iinfiltrasjon begyn
te allerede i 1952 under 
den senere avskjedigede po
litiprefekt B a y lot og 
Vichy-mannen, PQlitikom
missær D ide s· Det nev
nes at Politiets Velferdsko
mite har sendt ut trykksaker 
der det heter «at det ikke er 
politJiets oppgavel å tlorsvare et 
foreldet system - og at man 
gir pokker i sovjet-jØden Ju
les Moch». ,«Velferds~omiteen 

Det fortelles at der er dan
net! Velferdskomiteer i man
ge franske byer, der det ogSå 
er stasjQnert betydelige grup
per i'almSkjermsoldater. Og at 
Jules M o c h, den av ex
statsminister P f l i m l i n ved 
krisens begynnelse innsatte 
nY1e sikkerhetssjef, anmQdet råderogsåQver en radiosender 
om at disse tropper måtte som gir lordre om slagQrd til 
overføres til Algerie. Men det politista.sjonene og politiets 
ble svart «at' troppene (ikke radiQbiler - slagord SQm pre
tok imot ordre fra en jØde». ges av «antiisemitisme Qg an-

«Krig'Sforbrydere» 

indespærret, i Norge er alle 
IØsladt, i det krigfØrende· 
Tyskland sidder kun 3, kan 
det kun skyldes denne A\ftale, 
der umyndiggØr. såvel Rege
ring som Folketing. 

Af egen Drift er Polittlker
ne selv næppe så blodtØl'stige. 
For halvfj.erde Aar siden var 
Justisminister Hækkerup ved 
at lØslade de sidste og fulgte 
med hensyn til LØsladelserne 
Forgængeren Helga Pedersens 
Spor, men så truede man tlil 
Standsning med Ønsket om, 
at Fangerne (hvoraf over 50 
var henrettede), skulde for
bllive indespærret til de kunde 
fjernes som Lig. Inden man 
kom så vidt var mange F'an
ger med Isamme Domme, som 
de, der måtte blive, IØsladt. 
Her ses let Karakteren af det 
man endnu søger at betegne 
som Retfærdighed. Alle kan 
se den. 

På samme måde gik det 
med de ved en Særdomstol af
skedige Tjenestemænds Pen
sion. Da nQgle havde fået og 
de Øvrige også vartiltænkt 
den, rejste Haderne sig atter. 
og denne Sag har nu ligget. 
dØd et par Aar, mens Bitter
heden stdger. 

Forklaringen på alt dette er 
ligetiI: Da Protesten mod LØs
ladeIser og Pensionsgivn~g 
rej$tes, ·fik man nedsat et Ud
valg bestående bl. andre af 
Repræsentlanter for de PQliti
ske Partier og Modstandsbe
vægelsen. Dette Organ er be
stemmende, og da det ser ud 
til, der kræves ;En.stemmig
hed for Beslutninger og nogle 
af_ de mest utprægede Rade
re er med her, og det er' 
klart, at enhver Form for 
Løsladeiser , Pensionsgivning 
og anden Form for Reha
bilitering af forfærdrende 
TiIstandeSi Ofre standses. I 
Realiteten er nævnte Organ i 
største hemmoeIighed ;skudt 
~nd som et overstatiig Foreta
gende, der er i Modstrid med 
Grundloven, idet den praktisk 
er sat over både ellers 
udøvende Myndigheder og 
Retsplejten som en Magt, ogSå 
Begering og FOlketing finder 
det bekvemmest at rette Sig 
efter. 

Forholdet hadde nær &am
menheng med stridigheter 
mellom de forskjellige /iniær
essenter i selskapet, og disse 
forhold i selskapet fant jeg 
neppe kunne ansees straffba
re som landssvik ... Jeg gjør 
oppmerksQm på at selskapets 
anmeldelse mot, direktØr Chri
stiansen ble innsendt til poli
tiet av min onkel, h.r.adVlOikat 
GeQrg L o u s, som jeg kjente 
til Qgså tidligere hadde hatt 
noen befatning med PEA og 
den i saken nevnte direktØr 
S'trand. Jeg har ikke på 
grunnlag herav ansett meg 
inhabil til å behandle saken». 

Om problemetd e Gaulle 
h~ter det bl. a· at.h:m er fan
ge av et langt farligere system 
enn det franske,., Øemokrati, 
og det uttrykkes tvil om han 
vil være sterk nQktil fortsatt 
å stå imot ... 'og om han 

net av samme kategori». 
Slike Velferds·komiteer er Av artiIkkelen fremgår også Her står Danmark så i øje-

dannet over hele Frankrike og at adskillige av de politi:llolk blikket med hensyn til Ud
«de regner med at deres ti- som samarbeidet med Ge- renisningen og Illed meget 

* 

kan stole på hæren.. 
Der står videre 3:t koloniste

ne i Algerie ikke legger skjUl 
på at de har til hensikt å på
fØre det IfranJ>jke moderland 
den samme «nasjonale forny
else» som de selv" delvis, og 
med hell har fått gjeimomfØrt 
i Algerie Qg som hår foruro
ligende likhetspunkter med 
den «nasjonale revolusjon~ 

Petain gjennQmfØrte i Vichy, 
«en slags impotent utgave av 

Fra skr. av 28. 9. 1949 fra nazismen:!>. 

12. JULI 1958 

nmee aSkvaldlS~Qsem~m»'i~e:~I~r;rr::~ stapo og ble suspendert andet, der i stigende grad be
.MY etter frigjØringen er gjen- rØres av den herskende 

meget blannet selskap». Såle- innsatt i sine stillinger de' T~lstand. 
des mange som samarbeidet s1ste årene. Det foriklarer Naturligvis kan Regeringen, 
med okkupasjonsmakten un- endel «men ikke alt» står som den har foretrukekt det, 
der krigen og veteraner fra der mange pOlit.Holk lade andre benytte lsin Mag't 
Krigene i Korea, Indo-China og gendarmer med plettfri over VærgelØse Samfundsud
og Algerie, samt «endel ekte vandel er blitt smittet av ån- stØdte, og i Særdeleshed da 
gaullister». den fra Algerie. Man må reg- Partiernes Presse åpenbart og 

Om det franske politiet he- ne med den muhlgheten at parti tro også fØler seg bun
ter det, at det er godt vepnet både PQlitiet og komiteene en den. 
ogg'Qdt utdannet «hvis man dag fØler seg så skuffet at dp Men ingen har Magt til at 
kunne stole på det». Men i de vender Seg mot de Gaull:), forhindre den OplØsning 'in
siste årene har det funnet slik som de allerede vender .defra, som disse Forhold af
sted fascistisk infiltrasjon i seg mot. de fleste av mintstlfe- stedkommer, hvor tillid til 
politiet. Det er et faktum man ne hans, skriver Dagbladets Regering, FOlketing, Myndig
må regne med. «l maidagene i korresPQndent til slutt. r he<ier Qg Presse allerede er 
gjorde politiet felles sak med Sentinel.westen så ringe som den kan 
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~Forbundet 
(Fort3. Ira a. 1). 

, en mut;ltlig underhånds
,orientering om departements
råd Ryssda1s syn på saken. 
Vi anmodet her oIIlj å få rede-
gj')rt for departementets syn 

klager 
tross for direkteanmoo
ning har nektet ågi noen 
begrunnelse for den admi-
nistrative avgjØrelSe som 
er truffet. 

Hvlis vår moderatie henven
delse ikke blir behandlet ulten 
unØdig opphold p~ rettsindig, 

og begrunnelsen for S8mme i 
skriftlig svar som departe

. mentsråden hadde bebudet. moralsk og rettsligf'?i'svarlig 
EnnVlidere anførtes at, H. M. vis, ser vi oss nØdsaget til å 
Kongen også personlig hadde føre vår aksj on for oppreis
fått henvendelsen tilsendt ning og erstatning videre for 

De ~danske kirkegårdsskjendere 
(Fort;&. fra s. 5). 

mot kommunimen i den siste 
krig. Han ble såret i Kauka
SUiS og dØde hjemme. 

På gravstenen på Bevtoft 
kirkegård satlte foreldrene 
innskriften: 

presten på menighetsrådets 
vegne seg IT foreldrene og 

fOrlangte ·Ilnskriften fjernet 
som nasjonalt anstøtelig. 

Dette viiY~ ikke foreldrene, 
hvoretter Nissen gikk til pro
sti, stiftsdir~skjon m· v· og 

nitt offer var til fikk til sluV,P godkjennelse av 
Danmarks ære. sin handlemåte av Kirkede-

. partement~;i . (Bodil KOch, 
Inn~krIften ble sementert prof. Hal Kiochsl hustru). 

over, men etter 1945 fant ifor-~ Presten hjlf nå meddelti for
eldrene ~eti naturlig ~ fjerne eldrene d~~artementets,. be

fra Forbundet, og at vi gikk 
ut fra at den avgjØrelse de-

sementermgen, da JO den slutning., 
et internasjonalt forum, i fØr- vestlige verden omsider var Den går\l;t på at innskrif
ste rekke ved direkte henven- oppmerksom på. den fare som ten «ikke k~ tolereres» - og 

Dagli. friske blomster 
KRANSER til alle priser 
SYNNNØVE LIE 

Blonnsterforretning 
Frognerveien 30, Oslo 

Tlf. 442230 

Oslo Stigefabrikk 
Inneh. ALF T. LUNDE, 

MlOSISeveien 8, Oso 

Skyvestiger oljet ml cadi
merte beslag. Takstiger av 
Jern, malertrapper og heisba
re loftstrapper. 

'Dl es 8811, priv. 61 07 79 

Arkitekt 

HUSTAD partementet ville tref,fe, eller 
. allerede hadde truffet i Isaken, 
måtte bli å forelegge H. M. 

deIse til FN:'s plenarflo['sam
Ung, med klage over Norges 

SØnen var faU 1 kampen mot hvis den 1~l\e er fjernet in
- den med vestmaktene tid- nen 1. juiii (Anno Domini BÆRUMSV. 5, ø. ULLFRN 
ligere alliertle åndsretning i 1958), - vl.f saken bli sendt Telefon 556129 - Oslo 
øst. retten «ute,riutgift» for me-

Gravskriften kunne nå stå nighetlsrådet:' Tannlege 
brudd på de prinsipper \Som er 

Kongen i utfØrligbegirunnet 
forni. 

Forbundet har så mottatt 
følgende svar fra Justisdepar
tementet, datert 19. april 

1958: 

kommet til uttrykk i «Decla
ratlion of human rights». Vi 
tar også forbehold om mulig 

der - ikke bare som uttrykk Foreldrene., . akter ikke sel v M ART I N KJE L D A A S 
for det offer sØnnen frivillig å vandali~e!e sønnens grav. 

henvendelse til Europarådets hadde ytet, men den var på- Utfallet aiV,:,; rettssaken kan 
ministerkomite under henvis- nytt i samklang med den der ikke ;jy~re tv(il om, da 

danske regjerings, politiske dommen agt~ å bli uUormet 
ning til «IDonvensjon om be- bestrebelser og hvervningen i de tilbakep,:iJ',kende straffelo
skytteise av menneskerettig- av nye frivillige i den samme vers ånd.~lvsagt kunne det 
hetene og de grunnleggend.e kamp sammen med tyskerne, vært inter~~sant å få en dyk-

Hansteensgt. 2 
Tlf. 44 75 54 

TANNLEGE MAAMOEN 
Hansteensgt. 2 

Telef. 44 43 33 Rettsoppgjøret med 
landsSvikerne. 

frI·he.ter>.' ,s.om eir ratifisert av den kamp som hadde ko,Sitet tiig sakfØre51:,til å trevle hele Ann e I ise Pa. ro w 
Forbundets brev av "17. deM y Hans Jørgen lIivet. .. meningslØshE;\ten IOPP, men TANNlNNSw:ornll1lll"ll.TG 

se ,.. 1957 28 1958 N. orge. Nærværende henven·- EtU,:.u., mver og. mars . . Men under de tilbakevir- det må an~~es for utelukket. Tro n d hei m 
Dette departement finner ikke deIse tar i den anledI1\'ing sik- kende straffelover og hatet Det vil kQ~te et stort belØp, 

t o o f Il kr t t Il Schm;rl I'kk h S"_.f. Gisle JOhnsonsgt. 5 - V. Lade-at det er grunnlag for å frem- e pa a '. y e ave om a a e og uretten, som skapte dem, som !;u.1 e ar.· """"en 
me forslag om en slik am:ne~ interne· rettsmidler som kan er poU,tisk og annen <form for betaler j o ~'!l;n for pastor Nis- moen kirke- Voldstninde 
stilov Og andre lempninger i tjene til å fremme av sakens hederlighet blitt et nesten sen og meAif;hetsrådet i dets 

ukJ'ent begrep i Danmark makabre r:~~~sak, som kaster d t o 

tetts{)ppgjøret SlomForbuI1det formål fØrst må være uttømt. . " a gravene pa Velstre Kirke-(som i Norge) et s.karpt ly~over «demokra- gård og anbragte et kors, av 
har antydet, og departementet Gjenpart av vedkommende· .' tisk» kUltl1.", ':, Schmidt er syk . . ,. .' .... I Humane synsmåter fikk ">'tri jern til minne over falne dan-
har ikke f_i gI1lllll' tiL l} henvendeLse VII Norge 1 sm tId I som kjent. samme skjebne. og sengeligge~de og nervened- ske soldater. Det var skru et 
foredra, saken for; Kiongen»" motta samtidig! med andre Med pastor Nissen som tyde- brutt oge,~,1.~tt of,ferwr s~ne solid fasti, men da jeg senere 

dl t t . .... t h dt· kristelige In, ....•.• '.<i>.· "tstander. e· 1~ d {Vll~~r la tStor- me ems a er. '. lilg. in.Itiatlv ager enven e· * 'J.\Jomut· er, var kornet fjernet 

. --thlgits protokohk6~i~e,~;{d~r 'iT'" .. ;t"'~4 S'7'~ T ------------ - '-'- . r nenne -forbindelse nevner fe~»~~n plass og brukket istyk-

EU ROP A:SGJ E'NfØD E LS E ~ri forøvri~~t i. Danmark er 'Var dette ogSå en kirkelig 

.a) at JustisdepartementeIt i 
forbindelse med enamt;le
stlisØknad rettet t,H Kon.;. 
gen, avgjorde saken admi-

(Fom. fra 3. 5). Hitlers og nasjona1socialis-
Men ennå er det kna.Pt gjort mens «aleneskyld», 20-Juli
noe forsØk på en .iS,yntese, til mennenes helgenglorie ,og de 
en~ammenfa.tning av hva der seks millioner av nazistene 

nistrativt uten å forelegge var bærende, holdbart og sta- ihjel!slåtte jøder. A tvile på 
den i statsråd. Vi under-dig levende i det europeiske noen av dJisse troesartikler 
streker i denne forbindelse 
at v\i uttry~keI.ig har krt:
vet saken fremmet for ret-
te instans. 

b) at Justisdepartementet til-

grunnsyn, hvis foregangs- ville som bekjent være ensbe
menn etter hård kamp og tydende med å preke luthera
mange feilgrep tilslutt for 13 nisme imotreformasjonens 
år siden voldelig ble knust Rom eller å rope «leve Kion
mellom milliardismen i vest gen» under den frans,ke revo
og barbariet i øst - for å tale lusjons terrorperiode. I Aden
med Karl Grlinfeldt - eller auers og Gerstemayers land 
mellom det demokratiske går det ikke ennå. Men i 

tå~e at blive. Devaluerlingen af korstlogs armeer og hombear
de Værdier et Samfund madaer i vest og den rq.ssi:5k
nØdyendigt må bygge og leve asiatiske kOrnmunismesstrids
på er langt fremskreden og vil vogner og herjende horder i 
fortsætte. Det! der får Lov til øst. . 
at ;foregå på de moral k . Hittil har, som sagt, en sllk s e og o o d f' . . å d 
retslige Områder lammer de pa har .er armg og mng en e 
Ansvarlige på andre Fronter prØvelse oppbygget syntes~ 
også, og det nytter ikke, atl nepp.e settJ dage.ns lys. ~en na 
Ministre i deres Taler Slidst forelIgger et sllkt SkVltlJ. Og 
Grundlovsdagen den 5: Juni, det kom~er ikke til å gå spo~
giver «Antiparlamentariske lØst forbI. Det er Souceks «WIr 
Grqpper» Skylden. Den har de rufen Europa». Denne bok ble 
selv. trykt i, 1956 i Wels i Østerrike. 

Om en t./lnrr kan de være Allerede heri ligger noe .be
forvisset: Retten kan ikke tegnende. Det er nemlig tvil

somt om Bonnregjeringens vedvarende krænkes så groit 
som sketi er uden at det bliver 
det kJstbareste'Elkspernment 
Danmarks Befolkning Emdnu 
har været ude for. 

Aabenraa den 5. Juni 1958. 

A· Olesen. 

censur ville ha tillatt trykk
ningen. 

Bortsett fra sin mo.t «demo
kratiet» alment kjetterLske 
holdning fornekter forfatte
ren - Bonnregjet'ingens tre 
grunnleggende trosartikler: 

Østierrike synes det å være 
mulig. Og ti England' og USA 
er det tillatt - på vedkom
mendes eget ansvar. 

(Fortsettes neste nr.). 

Heimevernet 

inkaIler -
(Forts. fra s. 5). 

Da saken er a v meget stor 
betydning for så mange av vå
re medlemmer, har vi funnet 
det riktig å innhente disse 
opplysninger fØr vi gir råd i 
samvittighetsspørsmål av 
denl).e art. 

Skulle herr Generalinspek
tøren mot formodning ikke 
selv ville eller kunne besvare 
disse spØrsmål, ville vi være 
takknemlig om saken ble 
fremmet til hØyere militær 

Ikke pastor Nissen, Bevtofthandling slik som i Bevtoft? 
den enestes: slom driver med 

utt om konge
kronikøren 

(Forts. fra s. 3). 

vandalisering på kirkegårde
ne. Det eF>(~ blitt noe aven 
spesialdtet,'nIant «gode» nord
menn og 'dansker dette å la 
sitt hat ogesin forfØlgelse fort
sette ut o~r graven. Vi min
ner om de'iberggra'fS:ke an
grep på utsmykningen av NS- avis, skrev slik om denne bok: 
:f101ks gra~t' og om den be- Vår tids mest alvorlige prob
stialske skjending som under lem blir behandlet med en 
okkupasjoh~n ble foretat,t mot smakløshet og sensasjonslyst 
gra ven mi Vidkun Quislings som i alminneUghet forbindes 
mor. Meni'så er jo også disse med verste slag journalistikk. 
«gode» no:H1boer som bekjent Denne boken k.an ikke komme 
Nordensiffilturbærere i kam- med noe nytt som kan overbe-
pen mot 1:)fi'rbarerne. vise skeptikere, og den gir. de 

skyldige en uf.ortjent sjangse til 
å lage mot-gropaganda». 
Kritikeren i «The Daily Te-

legraph» skrev blant annet: 

Når q~~spelSielt gjelder 
Danmark ... ~å bringer «Revisi
on» en meddelelse som ogSå 
kan gi stoff til ett,ertanke l . .. «Denne bok er hverken ob-
denne ti<f"da Vesten. sier seg å 
samle ane' sine krefter til for- jektiv eller kritisk. Den er skre-
svar mot"kommunismen og "et i den sensasjonelle journ-
østens bårPari : aUstikks noncholante stil. Det 

. '0 er uheldig at en studie a,v en 
«Minneda,gen for Frikorpsets 

sje'f, Fr.:,yon Schalburg som 
falt på Østfrcmt,en i kampen 
mot komm,vnismen 2. juni, var 
jeg (innil~nderen) ute ved sol-

myndigh~t,. Da spØrsmålet, 
som nevnt er aktuelt for man
ge, ville., vi være takknemlig 
om besy#elsen kunne bli på
skynne1t;.; 't 
LØRDAG) 12. JULI 1958 

'o 

fremtredende jurist skal mangle 
både analytisk innsikt og sond-
ring». 
Detlte er altså ikke sitater 

fra «naziaviser», eller aviser 
som i ringeste mon kan sies 
å ha tyske sympatier, men et 
par av Englands mest solide 
og demokratiske presseorga
ner. 

FOLK OG LAND 'l 
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I SKYGGEN AV PRAHAs BORG 
(Forts. fra. 8. 1). og derfra fortsette krigen på 

til Vest-en, ikke oOgså hadde et egenhånd?» 
, . _. . .. - .. ~. ... . . . ....... ' . - . 

_ ~., __ ~. _ ._0" ~.'M-"'-'-'" budskap oOm de tretten år FoOrfatterinnen gir i sin bok 
gamle redsler i ISlkyggen aven utfØrlig beretning oOm de 
Prahas boOrg. Eller iallfall et fryktelige hendelser i Prag i NOE Ta PROBLEMER je~nteppet. Dagbladet kar,!' sevelt og Churchill etablerte· 

mai 1945. Hun iskildrer med Generalsekretær Dag Ham- ikke glemme Krupp, SoOm tok har kanskje gjort at også, 
lite spØrsmål om hvorfor den rystende åpenhet det hun selv marSkjOld later til å gå, tro- på seg straffen for sin far, Nasser må seile for.siktig. El
tyske befoOlkning i Tsjekkoslo- så og opplevet. Drepte kvin- fast i sin forgjengers, skjeve men vi kan ikke glemme lers er det den tingl å bemer
vakia og de 1Js~ekkiske samar- ner og menn, brennede barn, spor. Mens hele_ verden står Churchills, Trumanns, og Ei- ke at mensTito er s,att under' 
beidsflOlk måtte behandles så hvlS eneste synd var at de var på randen av utslettelse i senhoOwers svarte forræderi bombardement fra hele den 

fØdt av tyske mØdre. Korsfe.;. atomdØden og Eur.orpa fortvi- malt, Europa da de utleverteklommunistiske verden og al-
bestialsk når de vel må tihskri- t stede spebarn, Tylske soldaAter let søker etter redning mot gammelt ysk kulturland til le satelittstatenes Kuusiner 
ves æren for at Tsjekkoslo- som V"ar overheldt med ben- den truende bolsjevikfaren barbarene fra Øst. etter tur unnsier ham, er 
vaklia slapp med 2 prosent sin og lØp som brennede, le- fra øst, uttaler HammarskjOld • Naæer ikke snauere enn at 
dØdSOfre mot Polens og Jugo- vende fakler om på gatene. under en pressekonferanse da' HVA ER EN JØDE? han ganske demonstlrativt 
slavias 10 pst. Alt «i skyggen av Praha.S han nylig besøk~e NoOrge at I Israel er regjeringen røket drar på vennskapsbesØk til 

La' oss da gjØre proOfessor borg». Under alt sammen den «et av de vanskel'lgste prob~e- udi hår med hverandre om Tito. Delt betyr når alt koOm-
nådelØse stemme fra Radio ~er FN hadde å stelle med for spØrsmålet: Hva er en jØde? mer 'til alt kanskje mere :i 

Vogt lOg andre som ikke len- Praha, bØlge 418, 'som uten tIden» var spØrsmålet om - Flertallet hevder at et barn kampen mot Moskvaveldet 
ger kan se gjennom de mØr- opphØr hisset til massemord. hvor~n man. best~ kunne erjØdisk i r el i g iØ s forstand enn de steri~ skriverier i uor
ke skyggene av Prahas borg Hun forteller om tyske solda- moOtVlrke nyfasclsmen. Er det dersom begge foreldre erkl,y-:- ske ,aviser. 
oppmerkisom på en bok som ter som var kommet bort fra noe r~t \at Europa og den rer dette. Etpar av de mere * 
for kort tld siden er klommet sine avdelinger Og som ble ja- europe~ske kultur går under ortodokse medlemmer av re- FORNUFTIG KRIGFØRING 

get rundt som lovlig vilt, miIS.- med silke statsmenn. gierlngen har imidlertid tr'tdt De drusiske opprØrere i hav-
ut på Schild-Verlag, Miin- handlet, pint, drept. Om skuf- * tilbake som protest mot det- neområdet i Tripolis og re-
chen. Den heter «Prager To- fedetsjekkiiske nasjonalilst,er, ATTER DET SKILTE BØYER te. De hevder at en jØde i gjeringsstJyrkene har truffet 
tentanz 1945» og er skrevet forferdede jØdiSke fanger fra SEG SAMMEN? rettsJig betydn[ng er en per- overenskomst om at ingen av 
aven tsjekkisk forfatterinne, de tyske kOIli~entrasjoIllsJeire, For fØrste gang siden kri- son som er fØdt av ø.n j~disk partene skal bruke tunge vå
Olga Barenyi, som iallfall inn- som ~ ble forfulgt påny for- gen og siden den tidligere le- kvinne. De hevder videre at pen, dels fordi dette går sær
til 1945 hØrte til d m t k' _ di de i sin t~d hadde oppgitt ders, Giinther Rarrjins dØd, flertallets definisjon vii1. opp- lig ut over sivilbefoOlkningen 

. e es Jen tysk som SItt morsmål ved besØker Leipziger Thomaner- lUuntJ'e til blandingsekteskap og dels antageM.g fordi det fal-
te l landet. en folketelling. Delt hele er en kor igjen VeSlt-Tyskland. Un- Det forekommer oss at de te ler dyrere å fØre kr/ig med 

Olga Barenyi var så meget rystende og sannhe1Jstro 00- der ledelse av kantor Kurt parter taler om forskjellige tunge .. våpen. Opprøre)rne 
tsjekkerin'ne at hun så med retning fra vår egen tid, fra Thomas vil koret begynne sin ting, men eller er vi enig med har nå stoppet med ,å bruke 
glede hen til krigens aV's~ut- den demokr~tliske omveltning turne i februar 1959 i Ham- mindretallet. de granatkastere de rådet 
ning, som igjen skulle gjØre som skulle gJØre slutt på bar- burg. Sovjetmyndighetene har * over og regjeringshæren har 
slutt' på protektorattilværeI- bariet. gitt sin tdllatelse til utreisen. VESTUNIONEN va HA trillet artilleriet inn på arse-
sen. Men gleden ble detlhurt'ig Det som fortelles er så ,for- F'or oss kan det væ,re ,av 1n- ATOMVAPEN nalenelgjen. Det hØres ut Uil å 
slutt på i maidagene 1945. Alle ferdende, og så utrolig at en terasse å huske på i den ;.f)or- Den vest-europeiske unions være mere fornuft i Tripolis 
var da innstillet på en frede- neppe .. kan fatte at det 81tO bindelse. at Lei~i~ oppri~ne- komite for forsvarsspØrsmål enn ,1 resten av verden, hvor 
lig avvikling av forbindelsen menneskelige vesener bak det. Hg ble overgitt til ame~a- har offentliggjort en rapport en ikke engang kan bli enige 
med Tyskland. Men, 5. mai Men vi som så hvorledes det nerne, ~0m. lot byen gå Vldere hvori det blant annet slås fast om å innstille atomprØvene. 
dukket det plutselig en stem- lykkedes de utenlandske pro-' til bOlsJeWkene, og ·inn bak at ingen NATO-land bØr ha EUler kanskje sivilOOfc,>lkning 
me opp i Prager-Iming~te- pagandister og trådtrekkere å rett til å nekte å opprette ut- og menneskeliv ikke teller så. 
ren og lIorkynte «revolus~o- hisse opp selvdet roOlige norske skrek hun til meg' «Si-W ha . skytningsbaser for mellom- mye i den demokratliske ver-
nen». Det var vel å merkem- folk i 1945, vi vet at dett-e ikke t' . m distanserakettler. Det hevde'" den? 
g,en kommunist _ rett skal er 'Overdrivelser. Sllik er demo- a Jeg ikke ,Vil ta imot gaver og;så at NATO's styrker d Mel- • 
være rett. De kom fØrst til kratiet på sitt verste. a; mordere.» Jeg oversat~ec l~m-Eul1opa i stor utstrek- BRITISK RADIOAKTIVITET 
senere da de «gode tsjekkere:. Vi skal ikke gå videre i de- i ke hennes ord, men gardi- nmg bØr utstyrets med takti- OVER NORGE 
ha9,de beredt deres maktover- taljer med hensyn tiil det Olga ~ln fo~to dembIikev~l. Vi - ske atomVåpen. Vestunionen I oktober.i fjor hendte det 
takeise ved å vaske gatene Barenyi har å berette om Hel e se en -bl let.stillet opp består som bekjent av fØlgen- et uhell ved det britiske atom
med blod. «Prager dØdsdans 1945». Bare 141 veggen og e s Illet valget de land: Storbritannia, Vast- anlegget i Wind.scale. Det be-

Stemmen i kringkastingen en liten episode :s,kal vii nev- enten å ~rikke av klos~ttet el- Tyskland; Frankrike, Belgia kjentgjØres nå på offisielt. 
hisset til ma5lSemord på tu- . D f rf tteri f søk- le han VIlle u. itlevere pIken til Nederland og Luxembourg. hold i Oxford at etter uhel-

ne. a o a nnen or ru&serne for natten Vi er- • let dreven radiioak.tiv Sky-
~ener ~ vergelØse, k;in~er og te å bremse på sine lands- klærte oss alle beredt tJil å J;>anke inn over Norge, Sverige 
s;~~er' er som forfa tennnen menns ~tskeie1ser navnet Og- driklke av klosettet, men prøy- OFFISIELT NORSK og Danmark. Den passertle el-

. . så hlfn Innen1lor: murene. For- serinnen tillot det ikke. Hun TYSKLANDSBESØK lers ogSå Belgia, Nederland og 
.«På. tyskerne og på de såvidt var hun ~llls,kje ~eldig ble Qm aftenen bragt til rus- Vår flyvende goodwill-re- en liten del av Frankrke. Det 

tsJekklSke «kOllaboratører». som Rrager-kr!ingkl?,~mgen serne. presentiant Einar Gerhardsen er ingen ende på den britiske 
Han ~proklamerte» Prager-re- oppfordret til mord på tsjek- Tidlig om morgenen bragte (~ed frueJ} har aVlagt offi- omsorg for de,små stater i sin 
volusJone~ og han førte den kere som vllste medlidenhe,t man piken tilbake med orpp- SleIt besØk - i Vest-Tyskland alminnelighet og Norge i sær
til ende gJennom hav av blod med en tysker. I tur og o~- sprettet buk. POli.tilegen, dr. og de~ ble vekslet store og deleshet! 
og gjennom en ~kog av galger. den rykke: de ~ske «b~fn- Teply, som merkelig nok ikke ~a~me ord. Hamburg,s sosial- ,,''*'iI''.-.· _1IIIiI ____ •• __ _ 
Uten denne stemme var det ere» ogSå mn l Prag og dllSSe prøves ved de legepr'osesrser lStlSke bovgerme;Jter fortalte 
kanskje ikke blitt noen reV'o- østens. soldater, had~e en som fremdeles pågår rundt blant annet at det var første 
l~sjon. For, hvem vJille egent- umettehg trang etter kvmne~ omkring, og som «tok seg av» gang en norsk statLsminister 
hg ha denne revolusjon? Det fra Vesten· o~ her var de fangene lot oss gjennom vak- kom på besØk til 'l)\'*-land. 
b~ste bevis for at hverken fangne t~s,ke kvmner et hjel- ten si at han hadde en god D~t. er bar.e delvis sant, for 
tsjekkerne eller tyiskerne var ~eløst ~ytte, som ble utlevert medisin for «den tyske so». mmlSterpresldent Quisling av
forberedt på noen reVOlusjOn hl befnern~ ettersom det be- Salt og pepper i lS,året». la som kjent besØk der under 
er at på den fØrste revolu- haget d.e ~JekikiSke f.angevok-Så det foregikk altså litt av okkupasjonen fior å tale Nor
sjonsdag gikk de tyske og de ter~. V.l gIr {ordet Ull forfat- hvert i '~skygge:n av ~P.rahas ges sak. 
tSje~kiske barn på skolen som tennnen: borg, som professor Vogt ikke * 
vanhg. Hvem sender sine «I min selle i Prager Polizei- fikk hØre om av «den tsjek- NASSER BES'ØKER TITO 
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Kr. 25,- pr. Ar, kr. 12,50 
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Danmark: kr. 29,00 pr. 
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33,00 pr. Ar, kr. 16,50 pr. 
halvlr. I nøytralt om
slag kr. 35,00 pr. Ar, kr. 

1 '1,50 pr. halvAr. 

~85øre 

Annonaepr1a: 

barn ve~k når en vet at en re- prasidum var ogSå en 18 år kiske intellektuelle» med bud- Den norske presse har som 
VO~USj'on vil bryte U! kort tid gammel berlinerinne, vakker skapet. Men :faktisk er det vel kjent uavlatlelig hamret lØS på 
etter? Hvorfor matte Prag som en blomst. En tsjekker slik at også tsjekkerinnen for- president Nasser fordi han 
for~vares? Mot tysk~rne? Hva gjorde haneben til henne og fatterinnen Olga Barenyi har var «kommunistvennIig», Det
var Tyskla?d 5. ma~ 1945~ E~ hun kunne fått så mye et slags budskap til en ha-te- te tiltross for at det kommu
~ak, et hJelpelØst ~i'ntm~. å spise og drikke som full og dØmmesyk verden. nistJ!ske parti er forbudt i den 
o ler er det, kanskJe r,.~elig hun ville. Men hun så Enn om professor Vogt tbk forente arabiske rep'llblikk. 
a tro at en. tysk und~rofflser, annerledes på det. Nå, hva dette budskap opp og brag'te Nasseu har heller ikke noe an- 32 øre pr. m1ll1meter 
eller for mm ,skyld gJerne en kan en forlange aven usym- det videre? Vi tror så glodt svar for t . t over en apa.lte. 
general vI'lle opptre på g t' kØ' ? . ' a IsoVJe -russerne Bruk postlironr. 1M1O . . ' e e~- pa 18 pr ysennne. Da en re- om ham at vi faktisk venter flyttet jernteppet sitt midt Utgiver A/L Folk o, Land 
h.åndl Prag? A.t han kanskJe VoOlusjonsgardist ville stikke til at han vil gjøre det en vak- inn i Europa. Men den nye Sambandøtr7kter1et 
'VIlle barrikadere seg i et hus henne Sigaretter og frukt ker dag! maktkonstellapjon som Roo- _____ .01lI0 ______ -
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