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Skal kuppmakerne fra 1945 kemdeles ha makten '!
Stafsministnr GHr h fl r ds Bn var et frarl1skuft og aktivI medlern av klHlIplolfHt
Fra 1941 til 1945 bBgikk «Kretsen» en kjede
av forf?tningsbrudd og lovstridige handlinger

Samfunnspartiet og
«rettsoppgjøret.

For å skjule sine skumle h~ndlingcr har de tåkelagt
og bortforklart kj('m~gj{"rllinger og derved
ført folket hak lyset

SN
O

'I e8. Mai» nr. 14 offentliggjorde vi to artilder, som oln.ha.n.dlet
Vi traff. B. Dyb~'ad_ B~~- I fer utenat ,årsakene brl~ges ~
elet bmlegg stortingsmann Gabriel Mo 8 eid kom med Wlder odeJs.. mann pi gJennomreJSe l Kristi- det rene? Et samfunns liv og veltingets behandling om regjeringen Nygaardsvolds virksom.lwt 7.6. ansund og forela ham endel ferd teller da virkelig mere enn
19-ro-25.7. 1945, det vi kaller LoDdontiden.
spørsmål angående Samfunns- partipolitikeres personlige prestiI sitt lauge innlegg kom Moseid inn på «Krefaen»s virksomhet partiet og det. såkalte
sje. Et folks frihet, ære og se1J...
for Il lage statskup etter at Norge var frigjort fra den tyske okkn- gjør.
stendighet er da lanilt viktigere
pasjon. Moseids innlegg utgjør ikke mindre enn 14 sider i «8torB. D. B. uttaler:
en partiprestisje og personlig
tiøgstidende». At hans dokumentasjon kom som en bombe på odd&Når et skip går på gruDD eller. forfengelighet. - En skipper eltingets medlemmer er ikke for meget sagt.
hvis det forliser med eller uten ler en los som ikke kan sine ling
Selvsagt unngikk dagspressen å omtale Moseids avsløringer, tap av menneskeliv. opptar man' må selvfølgelig finne seg i å bli
og at det stenografiske referat først kom i midteø. av øepbmbør, inngående sjØforklqring for å redusert. Det skulle bare m-cl-s
ba også ha sine årsaker.
bringe årsakene til det inntruf- ikke sant, at. folk som tar seg på
Vi ser oss ikke i stand til å 'offentliggjøre hele innlegg':rt. mer Yfl 1lh~ld på det ren;}. Det skjer I li bære ansvaret som veglede:re,
vi "il gjengi en ~\ jwrtfattet omtale av l\-Inschb påvllininga-~' «Kreit- ~-,·.k+J fordi m;s1.l1 vil ha hevn på .styrmenn og loser ikke nadde aL.~
..... _taku.ppllialel
"fM _ l"'~~"·~"!o'
._
-'""-'''''';-''-''''''~'---~~'-Når en nevner «Kretsen», så bestod den i følge Moseids opp- fordi ll18ll vil sikre seg imot l
lysninger av disse menn: Høyesterettsjustitiarius 1~a.aJ Berg, biskop gjenta1t01ser! Det skal ikke me~1 Om Hambros politikk, $)m enEivind Berggrav, sekretær Lars Evensen, sekretær Einar Ger- i get til fØr en sjømann må gå på. nå bærer navn av "det muliges
b&rdsen, redaktør Olaf Gjerløw, konsul Hans Halvorsen, rMma.nn Iland og en annen overta hans kunst., var blitt nøye granskE1
Paul Hartmann, direktør Gunn.ar .J~ høyesterettsdommer .FeJr- stilling, hvis det ved sjøforkla-. og belyst" ville heIe det nor.:il.e
djnand Schjelderuv, rektor professor D. A. Seip, overrettssaJdører ringen kommer fram at større
folk i dag ha lært at .nettopp
Tor Skjønsberg, høyesterettsadvokat øystein Thomessen og litol'-' ler mindre forseelser foraligg~. hans politikk viste seg å være
tingsmann C. A. P. Wright.
Hvorfor praktiserer man ikke edet umuliges kunst», fordi det
en lignende ordning på landjor- I fører til klassekamp, krig og ru,
Om disse menns virksomhet\ å kjøre. En dag vil folket opp- den? Hvorfor skal menn, som f.! selige vanskeligheter. Ethvert
uttalte Moseid:
dage humbugen.
eks.
Hambro,
Nygaardsvold, folk.esamfunn i verdens histolie,
«Vi står altså her overfor
Det tåketeppe som har ligget Koht og andre, forspille Norges som seiler og navigerer etter
en kjeie av forfatningsbrudd over landet siden «den store fri- nøytralitet i 1940 og føre land. Hambros misvisende livsbilde:,
og lovstridige handlinger fra gjøring», er begynt å lette. Og og folk opp i uventede katastro- I har forlist, og vil alltid måtu
Kretsens side fra 27. august en av de menn som har den størforlise. Billeddyrkelsen virker i
u:-n og fram ti.l12. juni 1945». ste ære av at det norske f o l k .
, \ det lange lØp selvopplØsende og
Blant disse forfatnings~ og lov -- hvis det vil - kan se og formemng ~ vært en åpenbar o~ Ødeleggende. Som skoleci,;:sempe1
bruddets menn var også .Einar stå makthavernes spill, er storgroy krenkelse ay vår konsti-: kan man fra jØdenes historie 1~
Gerhardsen.
tingsmann Moseid. Hall er den
tusJon. hv?r ogsa de lJC!Dl ~, se i 2. Mos. :32., om hvordan <fa.n.
En. skulle tro at det norske eneste i det norske storting som . fører en slik o~dre så vidt Jeg sen om gullkalven virket _
(fg
folk ikke ville godta, først og har hatt manns mot til li plukke
kan forstå, ville rammes av I
..
,. .
fremst Einar Gerhardsen som fjærene av Paal Berg og Einar • Grunnlovens § 85: «Den der åd I
Forts. Side 4
landets statsminister. Men den Gerhardsens «Krets».
lyder en Befaling, hvis hensild! - - - - tåkelegging og forvrengnings~
Med utvetydige ord, belagt
er at forstyrre Storthingets
stiiusjonell I~amp mot 8to,-~
taktikk som er blitt ført av med dokumenter, slo Moseid i
Frih.oo og sikkerhed, gjør sig
tinget og Grmmloven uten
Kretsen, har dessverre gjort det sitt innlegg i odelstinget fast:
derved skyldig i FOI'lædeli mot
fnugg
av
rett
til det,
norske folk både døv og blind,
«Men at· Kretsen hadde til
Fædrelandeb.
er
utrolig. ~Ien den har
Og i dag driver de samme menn
hensikt ved dertil skikkede' Som tidligere meddelt i «8.
gjort det. Fontnledrungen til
og deres lakeier i alle partier,
midler og menn å overta ma.k Mai»gikk Kretsen så langt at det
dett.e desperate skritt synes 1
den samme demagogi som de
ten ved frigjøringen uten stor- utesket Høyesteretts mening om
ha væ~ at det både her hjemrutr gjort, bak demokratiets og ting og konstitusjonell regjer~ Stortinget. Og i et møte av Høy- me og hos regjeringen i 1.011-'
folkestyrets skjermbrett.
ing, det har den selv sagt så esterett ble det besluttet - hvor
don ikke var så lett for Krcl;.
Statsminister Einar Gerhard~
mange ganger og så pa.s.~ ty- 11 h~yesterettsdommere deltok
sen å vinne tilslutning for &ne
'sen har fra første tid ført det
doIig at derom kan. det ikke - at Stortinget av 1936 ikke
planer om å avsette Stortm~
store ord. I dag er han av sitt
være tvil. Og det er dette å.pen~ kunne sammenkalles eUer valgget. Og Stortinget måtte fOl'
parti slått opp som landets red~
bare og grov~ brudd på Grunn- .periodens utløp, hverken som oreuhver pris vekk. Ellers kIm-ningsmann. Han, som for ikke
loven og våre konstitusjonelle dentlig eller "overordentlig stor-ne ikl.w Rretsen få den ~
så lenge siden gikk inn for å
prinsipper som er sakens kjer- ting. «Dets myndighet er definistilling otter frigjøringen· som
lage statskupp. Det er mannen
ne. Det ernemIig helt klart at tivt opphørt og det kan ikke j
den hadde planlagt. I dmae
som det norske folk skal tiltro
hverken Kretsen, Høyesterett kraft av konstitusjonen nødrett
situasjon var det derfor av dm
landets videre skjebne. På katteeller Regjeringen hadde noen gjenoppstå som statsmakb, hestørste betydning for Kret8ea
poter har han nå i måneder reist
søm helst lovlig adgang eDer ter det i HØY.esteretts vedtak.
å utnytte Høyesteretts a.utmilandet rundt - for atter engang
rett til å avsette Stomnget elMoseid uttalte:
tet og dens dødsdom over Sf.oI!.
l. dysse folket i søvn med sin
ler hindre det fra å tre i lunk«At Høyester~tt med siDe ja
tinget mot dem som ikke Val
gravtalerrøst. Vel, la Einar Ger~
sjon så snart landet ble f:itt.
rldiske fo~tsetninger og silt
enige mf'd ~ men mente
hardsen og de andre få lov til
Tvertimot viIJ.e d""
'i~
".u.Lo-itet låner seg ut i en kon-
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Statsadvokat T.A.Meland
i' Trøndelaglgf~:~tf~~it~
•
• t· d·' I
var redal<tør

= -'

I Ok k U pas.Jons I . en

nå en meget betrod stilling som

i

s~tsadvokat

I slIk

i

landssviksa~er

at almenheten med en

vtsS

""===================================== l rett
kan holdning
kreve å få
nasjonal
Devite
har hvilken
inntatt

-~;.

HANS BLAD ANBEFALTE Nasjonal Samling

pA DET BESTE

under okkupasjonstiden..
Til . dette innlegg bemerker.
Adresseavisen:
Id·
«Da vi har mottatt flere slike
I
henvendelser finner vi det rik~
tig å meddele at statsadvokat
~ et fritt folk kan fylle vår pla.'lo.'i pe G~bbel: ha skrevet for å frem • Melan?- .overfor os; har sagt at
l det nye :Europa.
roe SItt mal. Men denne artikkpl han ikke Ønsker a svare. Men
Det er uver'<1ig for no~ å ven- var som nevnt et leder· artikkel i samtidig har han gjort oss oppb.; IIWIi å ta standt>unkt her. Nettopp og den ansvarlige redaktør
var merksom på at han har anmeldt
liå har fedrelandet bruk fol' deg.»
advokat P. A.. Mel a nd, Stjør~ generalkonsul Harsem for inju.
.seIbyggen» nr. 14, 24. april 1942:
dal Etter frigjØringen er arlv~ rier. Det var som bekjent fra
«Når både PNSter og lærere stiller kat Meland blitt statsadvokat og HaJ"Sems bok at herr Kobb-es siseg til l"...amp mot det nye Norge er aktor i landssviksaker, og nå sit- tat yar hen~et:".
.
•
det meget å beklage. Det er ikke .;;ti1- ter han vel og dØmmer passive l . Tiden er :nudlerbd gatt og~et
let større krav til dem enn til alle NS-medlemmer til straff, bØter! eneste nye l sak:;n er at regJexUl!fUldre gode nord'rnf:nn rom har sitt og inndragning samt tap av stil- I gen 31: I~ars i ar utnevD.te hett
land og fritt folk kjært. Det er. Nor- ling og borgerlige- rettigheter. Meland til stats~dv:okat l Trønges framtid det gjelder og det er. Disse mennesker __ som nå kal- delag lagsogn. VI tIllot oss dengnmnlaget for den
nå skal byg- les for· landsforrædere _ har gang il bemerke: «Jaja, h.L"!. har
gcs. :- Men den kan ikke bygges på kanskje advokat Meland ved !:ilD! jo tjent 4 år for Lea og då' må
tillit til et styre rom har sviktet både artikkel forledtt til å melde seg også Rakel bli hans belØnning.•
sitt land og tritt folk og iklæ har an- inn i NS..
Hver dag sitter vi med var 1unen hensikt enn å hevne seg på dem
pe over dråper av dagliglivets
som har tatt byrdene og ·van.skeli g- I Dette foranlediget. finansråd- grøftevann, og ,ri fQrba~es i.kke
he~ne opp for å finne. fram til en mann Kobbe i Trondheim til å lenger over noe. Men Varherres
fl-edelig ordning med Tyskland.
De I interpellere statsadvokat Meland. mØlle maler langsomt
kan
mennesker i vårt land som frcmde-! i en artikkel i «AdresSeavisen .. i: hende, men den maler, og så lenIt:s vil holde denne krig gå€'.nde. de I november i fjor. Han :f:ikk imid;. I ge er det håp.
kan ikke. vente å ha krav på noen' lertid intet svar og så kom' der I
___.__.._
beskyttdseav det styro som de ~lv 20. november i fjor en ny arti.k~ l
undergrave1."
keI undertegnet flere i samme I
I sin bok <: Utrolig men sant:. blad. Den lyder så:
I
si~r P. H fl. r s e'm litt av artik«I anledning av rådmann Kob- i .
~ .
len 13. ~rs 1942 og fØyer til~
,.,bes spørsmål til Dem i Adresse-[ Forskjellige ting interesserer <8. «En. bedre artikkel.kunne nep.- avisen om Deres. dispoøisjoDer'~ :~.
.',...

_;~::::.,.~==============================.="

.
. an ssvlksaker I
Mao .sitter
re d a k tøre n som STATSADVOKAT
..

cSe:lhyggen,. hr. 7, 20. februar 1942.
cS~ Cidu av den nomre ungdomfilim har· l m,il.~-ær væt1: tlIldf:rlagt
eø bøYl'i*' usund innflytelse fra de
~lstisJHødi.~E folkeforfm:ere., SOJTl
gjermo1'rl,.it!< terror har holdt ungdf.m:t,.
1DEJt. tIlbake frf<.oiWk'.ti. og sp"'rt.w\v. -

fdre1:t~~· bat' sått tDrt.nn;ski~er og ~tebari(..r hal' vært SVakt
j)etofket, og detl 1ll.tIll.'"e lufta.v rykter

CIlirl...i1med.l, stnådemonstrasjoI'.eI"
bar tiit vil' ungdoms tankeverden. Vi
bnr ætt dem på gatehjørner og fiak,rend..e om t mIMlokkeT. Vi bør sett
dP.m ~ ~ h:a:;ea:Del". kai'f-luft, hvorfra'

I

rom

BU d Sti· k ke

.., . __,~~

.

Ny bok·•
A H

a

SN

Of!

I

O

Vi hal" tid om annen tatt opp
til behanCllillg presserul stilling i
a.a v&Ilskelige okkupasjonsår.
Under-vår gjenllomgåelse av det
O'fC.--rhenaig store materiale er vi
Jmmm.et over noenartik1er i det
. Unf~ blad eSelbyggen». Det t!8.dete h1t. februar 1942 og en tid ut"
Ovef'" to l"~!daktØI:er: Olav H a a v e
Selbu fc#' lokalnytt og P. A. M el a Tt d. Størdal for det ØVrige
frtoff.
BT.mt de martge artikler, som
ba,. redw..sjonelt utstyr, har vi
plukk.et ut fire, hvorav vi .her
gj(!'ft~r noen av;:;nitt:

_k

•

.... et.'f"1 o,ff>:, ,bal:' gått til alkoholen
8.ridre fur \Wgdoml:nen skadelige

*eJ~.
Ur.lt1er "JUte

og

u~

om~f-p..ndighetel' virker

V

d k t G ta S ed l
.r.a vo a
us v ro a

~en.omfeiende
.N.as.i~
UllgdOmstjen.estt,lpATRIOTI· SME
frisk vår-hill over lan-

ftJm

~et. Det :0.,1:

"NI:.."fi-.'f!

er i sin vorden.

O!! ber rom r!1Ic~v, når llCle nytt ska~

Pf".a.. går./lugdotnw..en foran.,.

cSe1l:.~!Of~

111'.

~,

6. mars 1942:

«Statens 0lJllguVC i det nye fatnfu..-m
bHr nettr..-,::~ å legge alt tilr-et1:e t()rat
Jordbruk; skogm-.uk og fiske kan få
ølb; kår at disse næringers utøvere
dJppet- å !Ble ~$cm eksistens truet. - Vlb:t 1etId.Wl gå inn 1 en ~
l"Iottf! bvt\t'fL~eidsoppgaver ikke vil
ØlIingie på pm;. område. Det er b&re at
'ri

ane

~ den

oppgave vi har.

.~ ~ flOm ni fra

i. lXif.tlI') trer I funksjon. må ærole al~ btIndÆ.."'f og ~bi'luære. I denne fag-~Jrm vil de ha den beste P'"
nmti tDr ilt det .~ bondesru:nfunn
1brlftatt M:al leve' og få cæn betydning
def tl8r. kntv på i den nye ~
_o ..,,,.

~Yggeb>

nr. lO, 13. mara

1942~

cIngen ærlig norsk lDfIml eller kvln~
ne bn Ølliike' et de makter t:kal seu:-e
. . " gir kommunismen fritt spillerom

, ~ Kommunistnens torballIlel~

~

lIIkulle vi ha kjennskap til fra

Finn~

1IM.d.. Estland og de flndre T8Ddsotater

av de øelvsfendirekker. Nei, dette vil vi ..kJa; "ente på ska! skje. Vi vil tv-:rlImot sette aUe våre krefter Inn på å
hindre dette. I denne kronp bar vi
~d på vår ~de, so:m utad kjt.>Jnper med all r.:r;rut for å knekke bol~iSmen. O~ Innad er NS .det tttats~~ parti BOm skal være på vill
ØKA de nedbrytende kn:.,fter, og trygfl,e 6ft bygge vårt lan& framtid. så vi

wYm øku1Je utslettes

øe øta~

• H';oU·.. 1\ komme i fornmdeL - med eD.
av dem som i de første ma.id.!l.t,"f>..I'

I

I del

på. Debu ble stillet opp mot veggen

log mAtte legge alle verdisaker bak
I seg, disse ble samlet sammen og det

OG LAN DSSVI K m~ste
I'

I

Yl

.Sptgi~.lt

fOl"SVan.. t fO.!" .ant:.d.
er.
ute etter i't tIlfelle nv(,r en tI~

. .
.
LHfeldigvis nettopp hadde he..~t kr.
Boken faller 1 to deler. l første del avgjorde a.t det blotte medlemskap
. ,
diTa krigens og' okkupasjonstidensNor i NS var bistand til fienden eUer 40.000 og ble bestjålet for nette begel> behandles forhold av betydelig hi- straffelovens § 86 og at: det pålA løp. Videre· om tuberkuløse som ble
fltol'~k interesse. H.~r møter vi d~ le~~ medlemmene et solidarisk ekonoml."Ik tatt ut av sanitorier, om ny~amputel"o
ende menn på den tid. Smedal gJeng:>.T ansvar for den skade partiet badde te som ble tatt fra sykehuser og plar
en rekk.e SfUIltaler han har hatt bl
voldt, ør åpenbart unktige. Noe fyl~, rt·· '~~Tlte II
m "":-'.~ ........
rM,'~ll"","
H'
.
.
I se
l (j'~.J
se er, o ",""ll.1~ """"""
m ed -..:........~'6 og agelin. Og vt får destgjørende beVis for at NS bar pår i
et inntrykk av det store, men lite ført den norske stat store t.ap, fore- I ble. ar:restert, om dødsfall under og
kjente arbeid som ble utført i disse ligger heller ikke. De ex-statningsan- I like etter arrestasjoner, om gravide
l'aene for å. I'likr-e Norges selvs~g- svar som el' gjort gjeldende mot de i som ble arrestert.
bet l tilfeUe a.v tysk Bcie.r.
tidligere, par.timedlemmer, er derfor
Vi ber om absolutt sikre opplysmn..
Samtidig hører vi om hva det ble ikke tilstrekkelig begrunnet.
. disse
mål mulig-lO :eftent.gjort fOI' å venle landets isbavsinteOppgjøret er lagt slik an at det ger 1
spørs,
~
..
r~r overtor de tyske I.ebelJsnt.um.. tJ'ener partipolitiske interesser. Man Hge dokumenter, oppgave over Vitner
teorier. Vi får også vite at Danmarks har villet ranune alle tidligere med- osv. Det gjelder a.t alle som vet om
&.dgNlg tO A. BeIge Grønland. ble stop- lemmer av NS. De aller fleste av slike ting nå forteller hva de vet, sl
pet Uke etter krigens begynnelse. Det disse er borgerlige. Men man. har ikke alt dette kan bli fullstendig oppldaret.
skjedde pA. foranledning av SmedaJ ønsket fl, røre det store antall tysker-Opplysningene bedes godhet8!ullt
og med Knut Hamsuns )ljelp.
arbeidere, som sogner tO de to arbeiAnnen del av boken ha.ndler -om derpartier. Hadde oppgjøret bygget på sendt redaktør Nils Vikdal. «8. mai>.
ttso
sund N
re
ppgjøret. f>'meda.l hevder a.t et riktig rettsoppfatning, ville de passive Kr.
.
NS-parti var en politisk nødvendighet NS-medlemmer ikke ha vært rørt, og
under okkupasjonen. Det ville ha. opp- størsteparten av de over 200 tusen
stått IIclv om Quisling iklte hadde ek- tysker-arbeidere ville ha vært aksjosistert. Bare ved hjelp av et slikt nert og fratatt sin stemmerett. De
parti kunne det være hAp om å. gjen· borgerlige partier ville da ha vært
vinlle NorgeIl fl;ihet hvis Tyskland sei- sikret et fast flertall ved stortingsBirger Kvitting : «Angrer du
ret, De som sto i partiet av denne valget i 1949.
ikke?» kr. 10,-,
grunn handlet patriotisk. ikke låndsSmedal vender Sltg skarpt møt den
P. Harsem : «Utrolig, .men
forrede..i,,}r.
ul'kb
t
f
l
.~.1
e
or oven som preger opp. sant». Kr. 10,-.
Stemningen etter frigjøringen bHr gjøret. og de mislige rettsforhold vi
Professor
Karl Vold: «To
skildret og dokumentert. Det var i en er kommet opp i. Han konkluderer
kirkehøvdinger», kr. 7,-,
atn!O~rær(! av hat og o~p~i~selse al med et. forlangende om. bel og full!
Vi mottar bestmlngt~r for
Høye!lterett traff de pnnSlpIelle av- opprelsnmg for de pas.."llve NS-medomgående levering. 'Veru:tgjørelser i sakene mot de tidligere' kmmer.
Hgst legg med litt til porto
NS-medlemmer. r!:n opprørt fOlke-! Boken koster kr. 9,50 + porto. Beste1!1oing truøt domstolenes uavben- stillinger mott.as av
{tg. mah, Kr.sund N.
gi.ghet.~ De to høyesterettsdommer som I «8. mai», Box 41, Kristiansund N.
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Selv nordnJenn i utlandet forfølges av den norske hetzpresse
Norsk~:lrg(,lltineren Ljosaa tar

til gjenmæle og forteller om

forholdene i Argentina og nordmennene derbolote

Redaktør og utgiver
NILS VIKDAL
Kristiansund N. Box 4l
Telefon 1330

i Argentina har vi ing~n nazism,e, likesåliu som noen annen t'k~trc-'mi8me»
l'«HerNorsk-argentineren
Ljosaa Ilandsmenn hit til Argentina, - har hatt råd til å kunne belale.

I

OSS følgende: som nest~
alle folk fra Nasjonal log .med at je~ står som r&efiIIIoo
egentlig var beregnet pa Dag-I Sam~gs rekker, - forko~e og se p~ de f0r::'kJ. sø~~er om .....
I bladets lesere, men som han fortvilte, - nærmest som Jaget gentmsk ; VlSUm blir Jeg ;kOll.()kr. 3,00 pr. kvartal.
i
anser det håpløst å få plass for vilt. Enkelte har enndog kommet misk ansvarlig for at v~
i det blad, som har forfulgt; traskende landeveien fra en av mende ikke skal falle den ~
ham i hans utlendighet.
I Argentinas nabostater, - sultne tinske stat til byrde, og detta ..
Herr redaktØr.
og utslitt. Blant dem har det i og for seg verd et honorar.
vært mange frontkjempere som
Her i Argentina har vi :iBgeIl
r
l -- I
Atter er De ute og angriper. har satt livet på spill for å s.ilc!"e nazisme. Det er en plante øma
meg og denne gang på en måte: Norges selvstendighet i kampen ikke trives i SØr Amerika like
som jeg finner helt utilbØrlig. I. for et nytt Europa, som også så litt som enhver annen eksinJ...
Den, som har fulgt litt med. i' Dagbladet av 3. august har De: seierherrene forsøker å hygge misme. Her er alle på få unnia-årets valgkaIllp,vil ha merket, at en artikkel NAZISTENE RØM- opp i Strausbourg, - en europe- kelser nær argp..ntinere og arge&der ,manglet· en stemme i det. MER - POLITIET STAR MAK- isk koalision mot kommunismen. tinsk sinnet, selv om det ba
store orkester som forlystet fol-! TESLØST, hvori det står:
Jeg har hele tiden sett på Nor- være avvikende meninger om
kel Det var midde~andens, den I eUten noen sammenligning er ges sak temmelig nøyaktig sl.i.k måten å tilkjennegi dette pA. Yl
alminnelige kvinnes og manns: det en kjent sak at cnordman- som major Langeland gjør det i kjemper alle for landets ubegraa
stemme som manglet.
: nen,. LJOSAA er en betydelig. fØlge sine to bØker, og da jeg sede frihet såvel økonomisk SOIIIIIl
Hvorledes man enn vil forkla-' person blant de norske nazister· kom undervær med den uhØrte politisk og for å få kastet . . .
re det, er det to fronter, som i i sør-Amerika, og at han har forfølgelse som pågår i Norge, le avhengighetsforhold. Det ~
dag står overfor hverandre, to kontaktpunkter i Norge:. osv. FØr selv mot dem som er ferdig med ma har jeg i en menneskealdø
klassesyn, to maktkonstellasjo- jeg gjendriver dette hjernespinn sin straff, og fikk se resu:ltatet- også ønsket for mitt !edre1artd,
ner_ På den ene side finner vi skal jeg få meddele følgende:
ved ankomsten av alle da ulyk~ men dessverre ser det ut til at
de organiserte arheiderskarer~ ! .Jeg forlot Norge som ung kelige norske her i Buenos Aires. jeg skal gå i min grav uta å •
enten de hører til de f. t. mis- mann for 42 (toogfØrti) år siden I ble jeg så harm at det kokte i 9PPleve den glede. Norge q.rdr:er
krediterte kommunister eller til og har alltid siden vært så god i meg. .feg besluttet meg da ti;! å mere og mere ned i det a~
den nye adel i Arbeiderpartiet nordmann at jeg tross alle fri-l b~dra mitt til å lindre nØdaD. og gighetsforholdtil Eng1.a.Jld. som
med den mektige og kapitals ter- stelser til å bli argentisk borger I hjelpe de ulykkelige etter beste Argentina mere og mere arbeidal
ke A. F. L, i ryggen. På den an- har opprettholdt mitt norske bor-j evne, og skal fortsette med å seg ut av. England var nemtia i
JleIl side har vi den. toneangiven- 1 gerskap. Allikevel spytter De, gjØre det til min dØdsdag, hvis mange år atter frihetskri.gea JDCJl
de kre1;S omkring høire og Stren-' etter ~eg. ved å kalle meg nord- ! den skammelige forfølgelse ikke Spania den ~?e ~
patrul]€pc av bondepartiet, det mann l gaseØ}"lle,
I opphØrer.
. landske faktor l Argentina ag
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nen, i gaten rådvill. Han hører· vært medlem av noe politisk i nmg skaffet dem arbeide, men.'\I[ som det nå: har i Norge, men Er&til nuddelsboden, den som un- parti ~ alle dis~e Ia~g~ år jeg har Il jeg har tatt betaling av dem dOm
..
(Forts. $de 1.)
der de nåværende forhold ikke· bodd 1 Argentma, sa Jeg er hver-, --,.---_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _- - - - - - - - - - - har formådd å slutte seg sammen ken nazist, hØyremann, venstreog SOJIt.. derfor må tåle alt og lide mann eller noe annet. Det er
alt. Han må være med å betale bare kjærligheten til mitt gamle
hvem der enn taper _ eller vin-· f~e1and. so~ har vært min l~e- !
ner. flan er den hjemløse i den-' stJerne til a opprettholde mItt
ne maktkamp, en varmhjertet og no~e ~rg~p. M~ den størV
..In
aaver
besindig mann, som ser på det ste ~;lignasJon bar Jeg sett at Den frie tenknings lasete
Han ser ikke lasene og fle~
ne etter den annen ver- smeller i vinden dag og natt.
nye og fraIDStormende med skep- det l
han Mt' det som ærens han'NII
~ og undres på om skinnle11~. denskng er kommet en mengde Hånens dugg har gjort det klamt, ~ verd enn gullstukbm •
blir lang n?k, men h~.er ogsa:
.•
de dødes hlod har gitt. det
som bæres til pryd i ma""'i"D"ll
brennende mteressert 1 a bygge som far den i hodet, hvor han
flekker.
tog.
ut samfunnet både åndelig
og snur og vender seg.
Men sta.Dgen er ikke knekket
. .
:materielt og .til. å ta. store lØft
Derfor står han og speider mot og baaneret bæres av magre, se-' Det er ikke ære OL ~ods ...
uten denof a kaste ungen ut, noe nytt, som kan tale til både
Beta hender.
ventet,
med badevannet._
I hjerte og forstand, men har lk- I magsvæ:r varmes det av sole-n. hatt.. den eDSOtntne hanner~.
Rett ,betenkt er det han - og ke hatt muligheter for å samle, men ufte er dei storm,
Det er . ikke hvile og aldør I 7 1
hun - som representerer det så sine meningsfeller til en ny OPP--/ o gingea vet hvorfra den . .
trøst
meget om~te tredje alternativ.· dagelsesferd i samfunnspolitiklrommer,
110m følger i bærercms fotspø. .
var mIddelstanden, som først. kens villmark. Her er det noe I og iDgen vet hvorfra den
Nei, storm og bløyte et hang . .
reISte seg mot undertrykkerne, å gjøre, her er det store ·oppga-l
'
. p.å den ~6 og knudrede vd.
en historisk misjon, som senere ver som venter, og skal vi kom- HentLme fatter &st om stangen, Hån og revet skinn er det ....
er blitt mørklagt av marxismens me ut av den evige Lrykten, det! våte, ..stive, blå av blesten.
venter
piQn~ og disil!ler. Og. nå ~-I verdi~ende enten-eUer, så/ mål Men grepet er ømt som av barne- når masseno,....står de:r langs ...m.u..
nes tIden snart a være mne til, hele nuddels.boden, som forØvrig
hender,
og :wr på hans ensomme :f.en1
en ny revolusjon, til en samling I strekker seg langt inn i kamp- uløselige som skjebneknuter.
Sol kan brenne,
av alle menneskene
mellom I fronten på begge sider, organi- Og 1ut:u. som bære!; ser mot
kampfrontene, til en formulering seres i det vidstrakte ingenmanlls
tver.rstangen,
"
Jwlden isne.
all verdens makter kan stå.~
av ~jemanns rett i de store i land til vern om samfunnets sta-I hvor tluken folder seg bred og
Men ferden går videre, alltid
konflikter mellom gammelt og tdig framadskridende utvikling på I
værbitt.
vider-e
nytt." Alle de andre påberoper grunnlovens faste fu~dameut. !Og han f9rnenUner korsmrerens
uten annet sikkert mål
seg a være demokrater, soslaIe i Der er tegn i skyene pa, at noe I
hymne,
og libera1e, men ordene skifter I er i gjære. Og mannen,i gaten
den om li dø heller enn å svikte mm def å verge deu frie
tenkning,
valØr?g mellomk1assemanne.Tl II red,,; til å. ~ med.
.
Ide h~.jge løfter om dell sande
verge den tmSommes rett til
finner ikke den rette klanghunn, VI har villet nevne dette alle-I
frihet.
i den. Han kjemper i stille tross. rede nå på bakgrunn av årets!
.
.
sandheten.
mot tvangstrøyen, hvem der ~nn valgkamp, forat der kan bli vil-! Det 4!l" 'korset ban bærer
vil trekke den på ham, og han ,!'lig grobunn. Rom ble .ikke byg-I korset hvør den frie teniming'll A leve for dette er livets. suø.
har sine egne rpeninger om sta-; gat på en dag. Mellomklassenes, I
b:ume2
.
:mening,
ten k~mtra friheten. Han fØler 'I~ middelstandens samling vil også I er msg't~:t til tverrstangeD
• il dø under bannerets wmMUtie
det slik, at maktens og de politi-; ta sin tid, og den må bli dens I som cm ussel klut duk su ideologiers hammer er smidd I eget verk, når bare noen. vil gå i II foraktøtav mange, me.Il fryktet det er en herlig lømt.
av samme jern og at det er ham I spissen.
•
a'Y Bere.
'
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Partisanbevegelsen er brudd påSa~!~~~sfl~~tiet

nasjonens høytidelige underskrift

måtte virke samfunnsoppløsende
Den norske borgerkrig bar de
samme årsaker. Hambros H;6ire
har ikke maktet sin oppgave,
men gitt etter for folkets liden'
"
- og laster og gjort selve
ten internasjona, rettsor d nlng VI
orges, ri et og se vsten Ig- skaper
tØ,yleslØsheten til «det muliges
kunst,.. De norske statsmenn5
h~t være at tilbak-~Iagt stadium innen ganske kort tid
og folkeveilederes
personlige
,
,
.
egenskaper interesserer oss minr"rost A. E. Hedem, RekkevIk pr. Larvik, har på eget torla.g ner denne anordning som helt dre i Samfunnspartiet. Det er
.&gitt en bok på vel 60 sider ?m lan~vikoppgj~ret . olf rett;;kil. unØdvendig, og erklærer at de folkets framtid og velfen!; som
tiene. Boken er ment som et bidrag til landets gJeDrelSmng pa det: gamle lovbestemmelser var fullt er og skal være det aVgJ'~
rettslige og moralske' område. Kan ikke retten gjennomføres hos brukbare og tilstrekkelige som og essensjoneDe.
GISS selv, kan vi ikke ~ m~ berettige~ s~le rettskrav tll g~ag for rettsoppgjøret, tør l
Partiprestisje spille~ for oss
a.n~"e s1a.ter, og uten mtemasJODal rettsordning, vil Norges og de! den lIgge en beklagelse over at, ingen rolle. Vi trakter ikke etter
...tre små staters frihet og selvstendighet være et tilbakelagt. anordningen overhode er utferd i- !makt og ikke heller etter pro.dadimn innen ganske kort tid. Det er min oppfatning, sier forfat~ I get, og også en beklagelse over fitt. Vi tror ikke på noe politisk
feren. Det hast~r derfor med å gjennomføre retten, bygge lan ~t lovgivnin~sarbeidet
~r; maktsystem, me~ se,r. alene deo.
let med lov og ikke med ulov.
l hendene pa folk, uerfarne l a riktige
folkeveiledmng og det
koncipere lover. Professor Skeie riktige livsbillede som veien til
Denne lille boken. forteller om 4. Befolkningen har å bevare, bar ~endt den ironiske beteg- fred, frigjØrelse og frelse.
megen lesning og et forbausende
troskapsforholdet til den na-· neise «hjemmefrontens lovmakeDa Venstre avskaffet den lille
juridisk klarsyn hos en prest.
sjonale suveren og er folke- re,. om dem, og dette uttrykk sy- opplyste overklasse i Norge og
lle'It Ugger høyt over gjennomrettslig beskyttet mot ethvert nes også å dekke justiskomiteens nivelerte alle hØiere skoler og
krav fra okkupantens 'side som: oppfatning av dem som lovgive- lærte folket opp i den klassisk
mi,ttet og er tross sin. knappe
form. l.Jttfin.-unende i sine ·svar.
måtte krenke dette forhold. 're. - Fra dagspressen er kjent hedenske stats- og pengekultus,
Den be'b'YllIler med Elverum- 5. Befolkningen skal ikke tre 1 at høyesterettsdommer Erik So- ble det norske folk åndelig avftd.lrmak:ten, dens ordlyd og rekforbindelse med den for1:r'eng- i lem og høyesterettsadv.okat Sven rustet og vårt presteskap og våkevidde. Rorfatterens konklusjon
te statsmakt, og den skal ik-! Arntzen har deltatt i dette arbei- re statsmenn, vårt Universitet og
er~ «Da det avgjØrende for storke ta noe skritt mot besettel- I de. De tilhørte hjemmerontens våre skoler har derfor ansvarei
tingets president ved fremsettelsesmakten og dens foIkeretts-. ledelse. Det gjorde også hØyeste- for den store missere og forsmeiIIef1 elV fullmaktsforslaget
har
lige rettigheter, ikke engang: rettsjustitiarius Paal Berg
og deIse som overgikk Norges folk i
nert' å-!le de nærmestliggende
til støtte for den fortrengte I hØyesterettsdommer
Ferdinand 1940-45.
Ølul.it'b.eter 'tilgodesett, er det
ata~tJJ krigs~ørseL ,
Schjeld~rup. 0n disse to
A tåkelegge dette - istedetfor
neppe trolig at hans overveielser
deltatt l utaI1beldelsen av lands.. å la tingene bli oppklart, fØr~
Iiar omfattet- detaljer vedrØrenForfatteren sier videre: «Man I svikanordningen er, så vidt vi- bare til nye og ennå verre katade ~ kO'mmen~ overgang fra gjør neppe riktig ved å konstru-l tea. ikke offentlig kj~t. ,~ sy- ~fer. DeteJt der.for....~, .....
lI:rig tn&ed. Det han tilsiktet 'Var ~ en klØft mellom rett og mOril t nes dog" A. være tiJ~ Vf~fitOinert.: 'soner 'oi. 'vH tiHivs iSnmfnnns, organisere eller få organisert Det vil både rettslig og lrlOl'alsk ter som tyder på at sistnevnte partiet, men alle de misforståeldet. .~: tjente til landets sikker- være et tilbakeskritt. Det kan I har vært med. - I dette sitt lov- ser og all den uvitenhet og utilhet;';'g 'Brunne hitfØi-e landets fort være all ære verd å unnlate å givningsarbeide synes dommer strekkelighet som lå til grunn
MUe uavhengighet, selvstendig- forplikte seg ved gitt ord eUer, Solem å være gått ut fra at EI- for katastrofen 1!)40.;:-45 og som
lA ~" integritet. - Som stor~ underskrift. Men d,er er u'h
verumsfullmakten 'ikke var be- nå forbereder de neste ulykker.
tmgspJ'%.'idlo.!nten tør antas å ~ der l i-g å bryte inngått overens grenset. Det er ting som tyder
Tysklands statsmenns nederla1t
vært kLar- over de grenser som komst.
Partisanbevegelse t-r på at det har vært ham som dom I 1914-18, ble heller ikke opp~mnloven fastsetter for de to brudd p~ nasjonens ,hø~idelige; mer mer maktpåli~gende~~ an- klart. Ma~ veltet skylden på jøstatsm.akters myndighetsområder underskrift, alle dens gode' mo- vene denne oppfatnmg enn a un- dene og tåkela de sanne og fakt,ør det antas at han også har tiver tiltros~. - Da. hje~efront d~rkaste fullmak~e~ som ret~-I tiske årsaker til Tysklands-:nivært klar over de grenser fo}kel.. bevegelsen l rettslIg henseende. kilde en forsvarlIg tektsmesslg: sere. Resultatet ble derfor en ny
ætten i visse henseender måtte. er i strid med bestemmelsene i granskning. Det samme tør også! og ennå langt verre katastrofe
ætte for fullmakten. Men den li landskrigsreglementet og dess- ha vært regjeringens interesse.' for det tyske folk. - Av dette
iide av saken har han vel nep- uten er av politisk og ikke av I den retning tør peke ikke bare burde det norske storting ha lært
}le kjent som særlig aktuell. Det I rettslig karakter, kan deltakelse at det ble anordnet en særdom- at man ikke skulle gi Quisfu'g
nr andre ting og betraktninger, i denne eller,. understØttel~e, av stol til å gjennomfØre landssvlk- og NS skylden for den norske
som' stod i forgrunnen.»
denne ikke av domstolene an-I oppgjøret, men også at høyeste-\ missere i 1940-45, men sørge ior
Neste kapitel omfatter okkupa- vendes som målestokk for nasjo- rettsdommer Solem ble oppnevnt oppklaringf. Et så stort falksna.
ajonens rettsforhold. Forfatteren: nal holdning. I så fall flytter nem til lagmann ved Eidsiva lag- ri som «rettsoppgjøret», skaper
peker her på at der er i strid IHg domstolene over fra rettslig ; mannsrett for landssviksaker og bare forvirring og tåkelegging,
med rettskildens likeframme ord I til politisk basis, og krenker der-: dermed anbrakt på den strate- så man intet lærer angående kalyd når den fortrengte statsmyn- ved 'den anklagedes rett etter! gisk viktigste post.:.
tasetrofeos, egentlige årsaker.
dighet gir seg til å gi lover gjel- grl paragraf 96. De opphører da
Det vil føre for langt å gå mer Derfor utsetter man seg og sine
<lende for det besatte område. å være domstoler. De er blitt po- i detalj, for boken må leses grun- 1andsmenn for nye ulykker. Ikke
Rettsforholdet mellom den for- litiske tribunaler..
dig av alle som vil være menings engang professor ,Hallesby, som
trengte statsmakt og befolkninI et kapitel om at ingen 10,\7 berettiget i denne likeså uhyrlige var innvalgt i den -store undergen oppsummerer han i fem må g~ tilbakevirkende kraft sier som innviklede materie, hvor fer sØkelseskomite greiet å la lyset
pu.nkter:
forfatteren etter å ha omtalt i tieiser og bortforklaringer har skinne, så folket fikk' vite hvorMagnus LagabØters landslov:
rådd grunnen så altfor lenge. Vi for vi i 1940 ble innhentet av
L Suvereniteten som funksjon cSom rettssetning gir den ut- skal derfor tilslutt nøye oss med vår skjebne. Ennå beherskes foleverfor det besatte område er trykk for det naturlige og almen-\ noen spredte sitater:
keveiledningen av det bevisstIlUSpenderl. Funksjonene ut· menneskelige billigehtskrav at. «Som hemmeligholdt lov ute- hetslØse og tØyleslØse, fordi også
tfVe9 av okkupanten og bare ingen bør lastes for adferd mot! lukker landssvikånordningen mu vår norske kirke, likesom den
av denn~
lov eller forordning som han ik$ ligheten av subjektiv skyld i for- russiske og tyske kirke, forfalL BefolknJngens lydighetsp~kt ke
kjennskap til. Kjennska- hold til denne. Dom etter lands- sket og misforstod jØdenes bistomot suverenen er derfor mid- pet til rettsnorm er. normal for- s~ordningen avviker derfor rie og det kristne samfunns
lerticlig bortfalt og erstattet utsetning for ervervelse av skyld fra sivilisert rettspraksis og be- evangelium.
med tilsvarende Iydighet&plikt Herav fØlger at enhver skal døm tegner derm. en senkning av vår
1
. .t okupanten. Hermed er lov mes etter lov, gjeldende i hand- rettsstandard. A dØmme etter
Samfunnspartiet vil derfor lys
civning fra den nasjonale su- lingsØyeblikket, og at ansvar ilt- denne må derfor antas å være en og vitenskapelig oppklaring. Det
"erens side utelukket.
k~ kan tildeles etter senere til- fornektelse aven av de funda- er den eneste mulige kunst.
A
I. Befol1!mingen er forpliktet på kammen lov.~
mentaleste mennskerettigheter.~ kjøre videre i natten, som Hamdø lover som gjelder ved ok,
Lex Eilifsen og 1and.ssvikanord cl tilbakevirkende og be'mm~ bros proletariserte BØire, er det
bpasjoneos inntredea mei, ningen vits utførlig omtale. Han ligholdt lovs form å belegge med båplØ8e$. kunst, fordi det er då
.undre oIdmpanten med hjem Bier bL a.: «Når justiskomiteen Jernskap i en tidligere lovlig or- umulig es kunst.
'
.
.... i folbnttea endrer.4iae. gjentatte ganger faktiIk beteg~.
Forta. lide 5
A kjØpe veaien fri for kommu-

«HJe emmefrontens»lovmakere under nådeløs kritikk
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Dumheten

______________________________________I
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er summarisk rettspleie og der- berdt ordensbåndet enn måtte
for et tilbakefall til usivilisert være kan det nok ikke skjule det
rettspraksis, Det tjener ameri-brudd på avlagt .tros~psed, ~m
kansk rettsvesen og rettsbevisst- den dag b~ b~gatte l sel~
, _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.,._ _,., het til ære at den amerikanske het og geskJefbghet, og den illo,-_I
militærdomstol i saken mot sje- alitet som derved ble Kongen og
Dumheten har det felles me-j ken til i dette land. Ved hjelp fene i 10 tok bestemt avstand fra hans lovlige regjering i deres
"verdensrommet, at den er uten av disse og en ensrettet og ka- den slags vurderingsgrunnlag. n~tedte situasjon til del .
grenser, men mens Einstein har daverdisiplinert presse har det Sjefenes medlemskap i det n~sj?",
VI had.de en h~yt. kultivert
forsØkt å fastslå verdensrummets lykkedes dem å, opphisse folkets nal sosialistiske parti var beVIslig rettsarv a ta vare pa Det som nå
grenser, har det ennå ikke lyk- store masse, slik at denne tar sa- Men hvor forbrytersk enn parti- er skjedd tør. vær.e denne år ,
kedes noen å sette grenser for ken i sin egen og gi! seg til å ets ledelse hadde opptrådt, fant rettsarv uverdig. Matte bare vårt
dumheten.
sjikanere .alle og enhver, mot domstolen ikke å kunne knytte folk ikke få sande at fedrenes
Det norske rettsoppgjør, sHk hvem det blir innledet rettsfor- ansvaret til medlemskapet, men druer gjør barnas tenner såre.som dette er lagt an, er en ekte- fØlgning etter ukasene, ikke ale- utelukkende til hver enkelts mu_ __
fØdt sØnn av dumheten, og er ne fØr deres sak er pådømt, men lig forbryterske handling. Da såderfor verre enn en forbrytelse. også etterat de har utstått den dan ikke kunne påvises, ble sjeDef hviler da også på noe av idømte straff. \
fene frikjent.»
det dummeste, som er prestert
Dette er noe so mer helt nytt
«Har en fortrengt statsmyndig
. t h
t fall e tt er het folkerettslig adgang til å utDe som har sin forstand OC' l'IiDe
På norsk luv,givning.:område. Vi h er l. N orge lever
l tt V l· ma• h e It ø've lovgivningsmyndighet, gjel- tankeevner' så noenlunde i behold, vil
har hatt dyktige lovgivere fØr midd e lalderens. su.
<liBse dager ha forundret seg ga.n.s1m
her i Norge. Vi hadde en Thor- tilbak
. e t il ml.dd e Ia Iderens k'Je tt,e~ dende det besatte område? - I istorlig
over all den hyldest, 80Dl nA
leif Spaki, som skrev Islands ~rosesser o~ hekseprosesser for a direkte strid med rettskildens om dagen blir Johan Nygård,øYold til
fØrste lov. Vi hadd€ Gula lagting fmne noe lIgnende, Ingen skal ordlyd, har Eidsivatings lagAt hansover
egneham
strør
i rikeforskjellige lagmenn, blant dem I ~traffes uten etter d om og hIl
e er mannsrett og Høyesterett fak- de
ligL mengde
nå. virak.
pA fallrepet
Atli, som sa fram ledingsloven på Ikke for noe mere, .enn han er tisk besvart dette spØrsmål med: er forståelig, ja, kanskje endog tilGula Lagting. Vi hadde BjØrn dØmt for. Det har VI gru~ov~-I Ja. givelig.Men at de andre, ogd ban:IJ.
Mardarson og Log-Berse, men forbud l'?0t.. Men den infarru,
I samsvar med rettskildens politiske motstandere, ka.ppea om ,.
framfor alle Magnus LagabØter. som delVIS ukasene og ellers ordlyd besvarte gresk underrett opphøye ham, nær sagt til helgt:Jl,.
I V~,l't århundre har vi hatt vår p!essen og massen belegger de og appellrett dette spørsmål i er vel en foreteelse, som hører til
ston! Berhard Getz, som har for-! b.ltalte og dø:n te med, uts~tter 1930 med: Nei. Enig med de gre- de mer sjeldne. Glemt er at baD. or:
fattet vår framrakende straffelov disse for en tIlleggsstraff, som ske domstoler er f. eks. den sven hans regjering la landet fOMIVIU'Sløst,
av 1902 og straffeprosessloven av i mange tilfe~le kan være langt ske folkerettslærde Rikard Kleen glemt er at alt var lagt til rette for
1881.
verre
enn IdØmt elle~ ved~att og vår egen professor i straffe- den tyske invasjon. Det manglet bare
Men i okkupasjonstiden tok s~raff e~er
Dez:ne infru;ru er rett Jon Skeie. Likeså ga norske en stor plaka,t nede ved Oslofjorden
landflyktige menn seg til å sa helt lS~rl~ m~d anden og tan- jurister og biskop Berggrav som- med ordet cvelkQmmen» på, økrev
flikke på disse framrakende lov- kegangen l var utmerkede og hu- meren 1940 offentlig uttrykk ior Einar SageIL
verk og har dernnder :fått anled- mane straffelov av 1902., Den , re- rcamme fOrRtåplse av lovteksten.»
Ja, slik skrev major Sagen om den
,

Av H. r. advokat Gustav Heher

v.

Valdres

O

I'

?ot.
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het det i sin tid, at ?et var skrev: r~tt:strIdlg som hlba~eVIrkende,
«Rettslige· former: a.lene. gjør største blant n~rdmcnn. I)cn ~.:tc.
ne med blod, men Oe ble da ogsa uansett dumhetens yastand om I ikke landsSVlkoppg) øret til et og den som gjorde den stømte mnmeget tidlig erstattet av den vi- at den er en formIldeIse av 10- rettsoppgjør. Dertil kreves også sats for land og folk, var natnrligvia
se Solon8 love. Våre dages lovgi- vens straffebestemmelser.
befØlgelse av rettskildene og unn kongen, men den nest største iJmsats
vere har intet lært av Solon. De
Gustav Heber.
gåelse av rettsvilkårlighet. Den ble gjort av Nygårdsvold, sier ~
har muligens lært noe av Draforan foretatte analyse tør ha vad i jubileumsrusen i sin omtale av
kon, men de har i sin dumhet
vist at dette krav ikke er tilfreds ham.
e
fullstendig distansert ham. -:- De
Istillet.
\
Hva kan årsaken være til at stor-innskrenket seg nemlig ikke til å
parten av vårt. folk kan delta i den
skrive med blod, men de skrev
Gnmnlovgiverne har neppe grad i hyldesten til denne mann? Til
med '. galde. Ved å fingere, at
At forholdene innenfor de forskjelforutsett at odelstinget skulle ham som også Cl' ansvarlig for det
Norge, etter at betingelsesløs ka- lige offentlige etater etter krigen ikke
komme til å avgjøre et riks- ulovlige og urettferdige rettsoppgjøpitulasjon hadde funnet sted, har vært så altfor god, ja, se det tør
rettspørsmål ut fra problem- rct? Hvor ligger hunden begravet?
fremdeles var i krig, i strid med vel være Em dessverre kjent sak. Anstillingen: Hva kan en lære av Etter min mening ligger den g,anslm
t t
.. t
t d'
1- giveriet for unasjonal holdning har
begåtte feil og forsømmelser. opp i dagen. Vi må huske på a.t det
S a SInmlS erens pas an l mo
florert til den store gullmedalJ'e, i allDen tl'ngen overlot de nemlig
tt
t · g
sa
re nm,
v ed·a f'In g ere, at fall innenfor enkelte etater siden 1915.
til hlstorl'en. IY-ll er j1~J'e at ikke bare var Nygårdsvold og ~
N orge var l. f or b un d m e d kr'g
..U'.... med
,......
l - Det må være 'Særdeles oppløftende forhøyc·sterettsdQmme
vel- menn, som i hast pakket ,sin koffert,
fø ren d emakt er, roed "n vem lngen
.
.....,
da tyskerne kom. Det var nok altfor
h
Id
nå f k '
,
ni
berand'
d
hu
sk'ulle
komme
til
å mange
traktat var inngått og ved å fin- o
'I'
un sJonærer lDlle or en
av de andre partier også, som'
koneipere, utferdige og anven- gjorde det samme. Hva annet kan de
. k etat ryker sammen og gjensidig an~
d
gere, at nor menn, som var l o - melder hinannen for unas, J'o,nal holdde lover av ti1bakev~"kende og
k
'
akt
Id, f
d
~
da gjøre nå enn å hylle sin fører og
upasJonsm
ens vo
rem e- Iling. Hva årsaken kan være, vet vi
skjerpencJe art eller være med påstå at alt det som englandsfarerne
les hadde sin fulle frihet, har i grunnen ikke, men det må vel tilo
d
l
de ~ått startet et rettsoppgjør,
pa e~ ags.
gjorde, foretok seg 'Og bestemte var
dårlig
ånd.fraBrødnid
og
l såre gndt? Å hevde andre synsmåter
som hvis det konsekvent ble sy.xives
kamp formeget
å få folk
vekk
en stilling
Stortingets justisk oml'te u tt,a,
f ørt YlOile st
Ie t
t e l. sm
. lnns
,
t'll'
gJennom
emp
s ~'r- for selv å overta den.
1 mg om lan d SSVI'k- nå etterpå ville jo være , helt uholdsteparten av det norske folk ?om
Det skal just ikke skape respeltt anordni?g~n, at ved .den b røt en bart. 'Derfor denne underlige fo:retee~
landsforrædere. Ette~ at seler~- den slags forhold. Imidlertid synes med prmslppe~ om l~khet for 10- se, som vi nå er vitne til, at alle ,.parrusen vel var over, fikk de poli- vi nok at rekorden er nådd og pruen vene. LandssVlkoppg)øret bekr~f tier nesten enstemmig forlanger «ro
tiske tømmermenn og måtte kas- må være vunnet av havnebetjentene ter riktigheten herav, både POSl~ omkring rettsoppgjøret», og -fremdesere de verste av sine ukaser, i Stavanger. Det må være idylliske tivt og negativt. Det grell~te les roper på hevn og straff for dem.
men det ble allikevel stående en forhold innenfor denne etat, når den eksempel herpå tør være at VIS- som har andre meninger eJUI. derea
god del av dem igjen, tilstrek- ene etter den andre beskylder hveran- se Oslo-herrer, som den 17. jlh'1i egne.
kelig til å framkalle et rettska- dre for b,mdssvik. Den ene rettssak 1940 usurperte' kongens royndigos, som vi aldri før har sett ma- har .etterfulgt den andre.
the etter grl. paragraf 26 og
Hvorledes slike folk kan ha respekt gikk inn for rettsstridig å endre
nismen med amerikanske dollar, for seg selv forstår Vi ikke, og hvor- rikets forfatning, ikke er blitt
er også «det umuliges kunsb. ledes de kan respekteres av andre straffet, men meget mer er blitt
Det viser en rØrende offervilje i forstår vi ennå mindre, men det er
at ved en annonse i e8. MAb
USA, men samtidig en gudsfor- sA typisk for hvor lavt tolk kan komrekker De ut over hele landet.
latt tro på dollaren! - Verdens- me. En nasjon av hyener og sjakaler
A verter derfor når De har noe
bedragene er uhyre store og far- benevner Benjamin Vogt den norske
å selge, når De søk.er arbeide eJ...
lige.
nasjoIL Vi for vår del må vel heller
ler når De selv ønsker arbeidere
Verdens frelse beror på kirke- bruke benevnelsen <En nasjQn av aneller funksjonærer.
Postgiro:
nes reformasjon og vitenskapens givere>. Det passer viBst bedre.
Annonseprisen er 1,50 kremer
~~~
L
Kontonr. 818 Zl
pr. korpuslinje.

Angl-verl Stavanger
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Kuppmakerne fra .1945 -

Med' saks 'gjennom dagspressen

Fo1't8. fra &ide 1.
BETTSOPPGJØBE'l' OG
I!lBSTATNINGENE.

unnskYldes at man unnlater A. bøte

StorUDget ~ overta siDe tkOnsti~ før det i GrunnlokoustitusjoDelle plikter etter ven § 86 nevnte tidspunkt. 'Nå

på en- begått urett eller fell.

triader «Ordet fritt>

i cAdresseavifrigjøriDgea.. Kret8en var nok kom Høyesterett til andre mrulØKSNEVAD BAR SA.B
~ skriver Spect&tor i en omtale
allerede på dette tidspunkt tater. Høyesterett fant at det
<Morgenavisen:.
kan
fortelle
at
folk
&Y direktør Lorentz Vogts bok om
kla.r
over at ~en. av sist valgte stortings funksjonøi
Bergen
er
høyst
overr&sket
over
at
I'CIttaoppgjøret bl. a.:
det pIa.nIa.gæ sfatBkup viDe ut- periode måtte forlenges.
. Kringkastingen nektet fremført et
løse en konsUtusjonell strid in- «Når en sammenholder delt-,
~ Vogt bruker i sin siste ar- vers om Toralv Øksnevad l en vise
nen vårt folk. Men med Høyesne uttB1else, sa Moseid, og Høy
UJdæl uttrykket <Dette noe mer-: fra kabareten <Høstmanøvre» som ble
terett på øin side hadde Kret- eøWe1.1B ubetingede dødsdom
· JraaWe - man kan kanskje ai hø- sendt over riksnettet forleden. Det ble
sen et; mektig våpen i den
av 25. juni 1942 over Storiiabnnessige - sfandP,UIlkt:.. Jeg tror uttrykkelig sagt at det var på poget, sf, kag en forstå at det;
aeppe mange mennesker er klar over litiske premisser - verset er et ap- . kamp 80Ql ~ komme, og
-In'or glimrende dette uttrykk dele- ropos til Øksnevads kandidatur til
den mente vt'lI nå å ha de beste
ikke Imane ~ være med DOOIl
utHikter til , seire og denned
særlig glede Høyftiterett så
bl' det så.kalte Erstatningsdirekto- StOrtinget for Oslo Venstre. Verset
trygge sin makt - - l t
seg aødt Ul å desavouere seg
n.ta virksomhet. Den framgang'SDlå- som måtte sløyfes, lyder slik:
te lIOIIl har vært brukt, har i alle
I sitt videre innlegg uttalte
~ så et1mtrykkelig. En . .... ingen hjemmel i norsk lov fra Venstre i Oslo hat nominert
M
'd
.
mmllfØ det gamle ord: «Det
,.. I. april 1940. Utallige mennes- ØXncvad øvst på sin liste.
ose~~ens
striden
Stortmgår en nemesis ~om .Uvet.
... _ med gode nerver har Stemmen fra. London er blitt
.
At 1IJUIgå dm er m.gen glvet.»
get pågikk her l landet
og l
M<>Sel'd 'kom så'mn p å Kret1IIanJrt avvist direktoratets utpresstemmen fra
regjeriDgskret8
uteDlands,
lIbIpforsøk fått sin sak henvist til Dagbladet nå i det siste. .
'skreV professor Skeie i 1943. sena.og Regjeringens forhandlinNtten, som i en rekke tilfe!J.er har Nå spørs det om stemningen
en avba.ndJiug om dette spØrs- ger l ~, og om dannelsen. av
JMldaatt de mulkter og erstatninger
stemmer med
Q!ål, som etter frigjøringen ble ~p~gell:- Etter, at •~Jer
.... i forelegga' form har forsøkt å det som vil bli quantum Ir<ltis.
offentfiggjort under ti.telen rogen hadde gItt etter ~ KretMI'I.'e folk til å vedta. Men så har i motsatt fall bUr det et stemmespill
sens krav, uttalte MOseld:
8 4._"";_ _ 40..
e loVa -.ue"-'
dl
Kretsen. hadde 'nå seiW alle de stakkars mennesker som
og - qvo Toralv ØXnevadis '!'
I denne avh~ing hetel' det
ret o:r hele Iinjea og stolte
, . g'l'Win av svake nerver, sykdom Han som bare påtok seg Urias. røst.
eller andre Arsaker, ikke maktet det vær så snill: ikke skyt grammofonen
om 1IøyestHeU.
på at dea sku1Ie få sin vilje
. d:~øg'Sterett. hev ettP~ Grunn
også når det gjaldt JDfIØDea.e.»
JII'tBI som en rettssak utvilsomt er,
I revyen er skytset ellers rettet
løgi
mgen.
beRniI
Ul
å
stogga
Og"dere'
C derfor vedtok et urimelig foreøto~ og gjeva påVI.
1IIrgg'. I mange tilfeller ble de på den mot mange andre politikere, men det
bod um nye ~ Det vilde føra
d mars 19U var. det som
fikk gå.
....te berøvet midler som var av
til
Iogløyse
i
'riksstjorni
(konfør
JMWDt oppnådd eml;'h~ mel.
S9m en vet er Toralv Øksnevad
. . øtørste betydning for deres eksUtosjonelt aaarid) tun Ule
lom Xremea og Begje~ea.
knyttet
til Norsk Rikskringkasting i
lIIsteoa. Enkelte fikk sogar 'det egofylgja. dea læra at me
om at så ~ landet ble fnU,
en ledende stilling. For tiden er han
• r6tb aven eller annen sakfører
ikkje
hev
b&vt
noko
sto:rti.ng
skuD,?
det gJennomføres en. nyat de burde vedta. Herr Vogt slår iInidlertid permittert uten gasje for
•
o~fi~i~~l
å drive politisk virksomhet før valetter 10. JaIl1lBl' 19W.lt
strid med Gnmnloven,
ta l7d for at foreleggene bør revieDet verste som. Imncle gjer..... dette må bU et' ~v som get. Han skulle derfor ikke være mer
.- . var. i. hR;' ~ ftt;.~
stortmg og uten ~:-- .
.tet ikke fires pA.. Det bør Dedsetf;ea fredet mot skudd i denne tiden eDD
Imp.
Bøt
lm.dtf"'-~...e.
, ~ ......WJMø_~
enhVer
annen
som
diiver
mei!poHtfkl!:
_ kommisjon av menn, som fra de
"t _: .. ..1_...~.L-.m...4-...
gen. hadde sluttet l 1943, b~a
f
her i landet. Det er politikeren 0ksne-"
gen
.
Ol'
el
J.IDHU.I.~UIIiI3UA&___
vårt
folk håpef; og venW
• oIrkupasjonsår har hel t b l ank t
.Il j o I d (ikke noen småsvin her og vad skftset et rettet mot, ikke kringimidlertid senere
dertig PA, så ville vår
kastingsmannen - og selv om det øi.
.. •
frihet; etter deUe bIiti
"'), til A gjenomgå alle foreJ,ggeD.e
ket, skjeouDet og kvaH ftd et
e komme med fora1a.g til revisjon ste hadde vært tilfelle, hadde det og- at Høyesterett ~ høve til a sta.tBkap
BOm kunDe Ila lirei alle de tilfeller hvor der er gått så vært et spørsmål om fredningen uttale seg om stortinget av 1936
hadde
vært
berettiget.
ep.nå.
engang.
Det
var
da
Storet
vårt
folk'
• JiIm.~
fnm pl. en utilbørlig mAte. Men
Kringkastingens
ledelse
kunne
gjer-,
tinget.
i
henhold
til
Grunnlovens
;Orferdelige
i Hel. . baater.
esteretts bene ha opptrådt Ult mer overlegent § 83 ~entet
las.
.
lUr man tar hensyn til hva paten1mmg om hvorvidt det nyvalg
.u og påtalemyndighet fant A. kun- i dette tilfele, mener bladet.
te storting kunDe innkaHes og
. . tmate seg den første tid etter
cK.retøea holdi selvsagt siDø
MANGIll SLAGS MENINGER
trtcJøringen (at man i' dag skulle
planer skjoIt for folket. Mea
FORAN VALGET.
stend.omsfiendtlig. Selv om. den marIla øosket meget av det ugjort, er
deo. hadde kOD~r ut_ umen sak), er det ikke så merEn kjent bondemann .!!lier til Haugexistiske Vignetten offisielt er drapover laadet som skulle lodde
pet (ins det ennå marxistiske syDSlIrlIUg at også mange private mennes- sunds Avis, at bøndene ~ader seg
og stå ferdig Ul
mAter og øtrømniilger i Arbeiderker ~ de kunne etablere sin selv ved å ha et eget politisk parti.
å gripe bø. m\r Uden kODJ.,; Og
cen private, justis. 3eg sikter her Han vil heller ha en upolitisk bonde- partiet. Dernest bar det norske kri- . gjeDnom en. eDer annen kaBal
stenfolk ennå ikke glemt partiets
sivet _ rykteUi·.Ut. Og DA be111.' L til de utallige suspensjoner gruppe i stOrtinget:
__ . private firmaer og bedrifter
<Me står alle i Noregs Bondelag
holdning i den forløpne stortingspegyu.i,;e en stille, men iD.tea&
og her står me samla, og denne
rioden. Vi tenker særlig på.. den utatte i verk like overfor arbeidere
kamp for å hindre·stat.sJmpet
e funksjonærer, en framgangsmåte samlinga er den sterkaste faglege pregede nonchalanse hvonne<! arbei- og vekke folket Ul vakt og
__ ikke engang 'badde hjemmel i
organisasjonen i landet. Her er alle
derpartiflertallet og arbeiderregjervem. om _Gl'UIIBIov, frihet og
politiske parti representert og me er ingen behandlet Folkebrevet. Det er
. . . mystiake Landssvikanordning.
folktstlre..
Arbeiderpartiet 8.m!V8l", at den kristJIange vil ,Sikkert innvende at under . sterke nettopp av den grunn. I staden for å skilja ut el lita politisk ne moralen ble satt ut av spillet
_værende vanskelige forhold var
CJf'g fikk lIøm ryktene ØIIl
bondepartigruppe som mA.· koma i
i preventivsaken, at Oslo lærerskole
det ikke annet A. gjøre. Dette er
statslmp på et tidlig Udsp1lDkt.
øeIvsagt et synspunkt som lar seg _strid med retningslinene i Noregs _ lIle tatt, at soldatheimene ble "lotmen jeg Q-odde, det bare var
Bondelag, burde bonde-representan- . propriert og at religionsundervisninlIøre, men det undskylder ikke at
løst snakk som så. meget antane frå alle parti gå saman i ei
gen i frambåldsskolen ble en saga,
.... har unnlatt A. :etterbetale lønn
Det i den tiden. fmiØlertid.fiIdr:
gruppe i Stortinget - ei upolitisk bI9tt.>
til vedkommende funksjonær for sus
jeg våren 1943 pålitelige oppgruppe. Her kunde .so bøndene frå
Det er ikke alle prester som blindt
JlflllSjOnstiden,
overensste~ende
lysninger om Bøye5tereUs
~e politiske parti møtast til råd- sverger til Kristelig folkeparti heller.
·med norsk ~ttsprinsipp fra før kridødsdom over Stortingt't ~
'gen. Så har vi alle de tilfeller livor leggjing om del aktuelle jordbruks- Sogneprest Alf B. B a. sti ans e n har
måtte·ta det alvorlig. Jeg søkeR funksjonær senere
er inntatt saker. Dette er praktisert t. li. i .rrA.- i følge Arbeiderbladet sagt følgende - te . stnks pftSident Magauø
haldsspursmålet der det i Stortin- i
valgtale:
.
igjen på sin gamle arbeidsplass, men
Nilssen som blankt avvisæ lDll
get er ei feUesgruppe frå alle parti:..
<Noen mener kanskje at jeg sem
. med ~l'edusert .lønn den første tid.
ligheren av at Høyesterett
Og så er det dette med religionen
en kristen ville holde meg til KriDet skulle synes rimelig at man ogkunne gjøre seg skyldig l slikt
steng folkeparti.. Men. det kan jeg
øl i slike tilfeller etterbetalte den da, som dukker opp foran hvert valg.
gnn,'t gnmnIovsb:ro.dd. Mea. til
ikke. Jeg mener det er en 'uting å
tilbakeholdne lønn og dermed gjorde Det kristelige dagblad «Dagen> meslutt skjønte haa at det var
vettea god igjen. Ingen kan i alle ner at Kristne Arbeideres Forbund I hefte kristeooQmmens· navn til et
alvor. Etter å ha drøftet og
'Wl nå lenger påberope seg den ga- har passert grensen for det tillate-,· politisk partL Kristne mennesker
UDdersøkt saken~ så godt det
·4e tro, der er i løpet av de for- lige, når det påstår at Arbeiderpartiet kan ~ også ha forskjellig syn ~
lot seg gjøre, rådførte vi 0f.IJ
lIIpDe 4: år siden frigjøringen frem- er et i særlig forstand kristelig parti:
de politiske spørsmål. Kristendommed professor Skeie.lt
«For det tørste' vedkjente Arbeimen bal" levd, under de mest for~et så meget at alle rett-tenk-*' mennesker må være på det derpartiet seg for ikke meget lenge skjellige samfunnsformer og k~ en-«Mea det ble etter hV1!l"t
l'CIIe med at det var et .rettsbrudd.
siden åpent å være et marxistisk nå komme til A. oppleVe vekslende
mer· og
Idad at KreC8ea
parti. Marxismen ~r - som Bror- politiske sys~er. Det fins ikke noe
.Alle kaD feile, &rt er m.enneskelig,
bare Iuutde liteII tiJslutaiDg
e bør wmsltyldes, men det kan ikke skap sikkert vet - prillsipielt krJ.- I kristelig fastlagt ~ogra.nu
(I'orts. si&! t.)
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Kuppmakerne
Forts. ha 6. sid&
utenfor 0sJ0..0mrå.def., og at

folket stort sett stod fa..<;t og
sikkert på forfa.tningens grunn
til vern om Grunnloven og de
konstitusjonelle myndigheter.
Dette tøm in:tidlertid ikke til
Doen

avspenning i Kret8en.s

virksomhet. Tvert i mot ble
angrepene og propagandaen
mot Stortinget, som. hadde
fortsatt siden høstep 1940,
om mulig enda. sterk.ere
og
mel'
-intens
etter
hvert helt fram til Stortin~t trådte sammen 14.. juni
1945. Det "1Lr' intet som tydet
på. at Kretsen hadde oppgitt
df.t planlagte statsh'Up. i dagene omkring den 8. mai 1945.
Og når det ble avverget, så.
var det ikke Kretsens fortjeneste. men folkets og de
menn som i tide fIkk vakt det
til i.{)l'S1åeIse av farene og til
~..ern om: Grunnlov {)og de koo~
stitusjonelle myndigheter.»

Leilighetskjøp

Ny bok:
A.E. Hedem:
Landssvikoppgjøret
og rettskildene
, En undersøkelse.
Pris kr. 3,20. + porto.
Bestillinger ekspederes
ende,

av eldre bøker i cl begrenset antall
Ved en tilfeldighet kan. følgende bøker av B..Dybwad Broohma_
ennu skafies i et begrenset anUlJl:

omgå~

Hus søkes
mot at konen steller lettere fjøs
eller f.fallende arb. (Mann. j f.
arb.). Henv.
Hah'or H. Øyberg,
Flesberg

mann som hadde stilt seg som
de to statsråder r fornold til
Stortinget, i samme øyeblikk
vært uten fedreland. Og kon·
stitusjonelt er saken nøyaktig
den samme i dag.

Polemi.k, 325 sider
Ma.ssesjelens Hemmeligheter, 414 ~der
Sjælen og Sjæleforskningen, 415 sider
(bind 2 av Mentalitet og Livsskjæbne)
FandeD.!! efterlatte papirer, 183 sider, rikt illustrert
«Den 9. april», 136 sider
Meneskelig vilje, 92 sider
Våre nye abonnenter bØr straJ..m sikre seg disse.
Av nyere bøker få.es ennu:
«BIBELEN og NATURVIDENSKAPEN>, 250 sider
<KRISTUS I S.AMFUNNET> - eller to slags
kollekthisme, 400 sider
«Den gang :Per S\:.or-Oslo ville. avromantisere Per Gynt>
48 sider
cApent brev til genera.ll.ssimUB Stalin og president '.l"rum.a.n:t,
45 sider
(Kan også fåes i engelsk. utgave)
«Menneskelig vilje», 92 slder
«Rettssaken mot B. DybwM Brochm.ann>,
(stenografisk referat) 380 sider
Tillegg: Høyesteretts bebandling av samme sak, 80 sider

kr. 'f,> 10,-

>
>
>

8,-

,.
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2.110
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Skriv til M. Ludvigsen, Kirkegt. 43, Bergen.

O

«Det spørsmål som nå mel~
Videre foreligger til trykning en rekke nye, skrifter. Fra. nyttår er det
der seg el' hvorledes Undel"-- hensikten! utgi regelmessig et sosiologisk. tidsakrift i ca. 12 hefter pl'. lir.
d dagene omkring· fri.gjøJ.">ingf"Jl - 8. mal 1945 - V8J." .. søkelseskommisjonen .. (Den
stortingets presidenter som
ble så."idt Moseid hadae brakt
NY BOK:
var i landet og kunne møte,
i erfaring, oppnevnt av stat&samlet i O:J.o. Den 5. mai søkte
minister Einar Gerhardsen og,
Overlærer Maria Husa
president Magnus NiL"sen og
justisminister Cappelen. Og
tUUl"DH.$ter N ordlie il. komme
dcryoo skulle den være i Ol"den for Kretsens vedkommen.
.
.
:u
i forbindelse med Paal Berg,
som en forstod var leder av
Red. anm.) og protokollkomi~
V o t Ol F ed
teen har behandlet og tatt stil~
elen l r
KreL-.en eller den såkalte Hjem
mefront. Men det ly.L.'"tes ildre.
Ung til Kretsens pIa.nfu.gte
Boken er inspirerende og tankevekkende. Utenom BrochmannBaD. lot ikke høre :fm, seg
statskup og forfa.toingsbro.dd.
saken,
Atlapterhavspakten og det norske rettsoppgjøret ~
trvss eppfonlringt>:r.
En sk""lllle ha ventet at dis,.qe dert på. blir
{!D meget logisk og interessant måte, ut fra. praktiske, et;iaJø
E-!'t\;~_t l~100!.5~d,'J r~;fJl-:l.Y;:;ltlnb·cr~) t1~' i
r,,'!:;;1 !)f'T' "om 11',.af1(~, !n!' .-- nflr
0b ;:::'1 c _'~;l~;:':;P~C 1-:\ 'c;E.'j~in ..
de av presidentene som'·~ l
det gjelder ~Omiteea
Boken koster 3 kroner, og sendes portofritt ved forskudda betatiDg.
k0mme i forbindelse med Kret- hM' det· som sia primære
Omgllende levering fra
sen eller regjeringen, av Kretsen
uppgave å utrede og våke over
møtt på en lUorska.mmet måte.
at
Grmm}o,:en
og
de
Imnstitll~!
«8.
Kristiansund
sjonelle krav rl-"Spekteres,
•_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_Mai»,
___
_ _ _ _ _N.
_ __
Ja, uhøi1ig og avvisende.
Det var Kretsens menn Som.
le felle en streng dom over
etter en telefonsamtale med
Kretsens og Høyesteretts for-presidt',n1;e~ som han beteg~
fatningsbrudd ' - og kanskje
Statstjenestemann, 61 år, SOJn etter 28 års tjeneste har mistet
net som meget uforskammet,
også over Regjeringen som lot
ege-mnektig hindret a.t Stortin·
seg forlede eller presse av stillingen på grunn av medlemskap i NS, er kommet i gang med
gets presid('~tskaps opprop ble
Kretsen til å. delta. i planlegg- verksted for strengemusikkinstrumenter, mangler driftskapital
sendt ut til vårt folk på friingen. Men det er langt fm Fins der noen som enten kan låne meg penger eller er interessert i
hetsdagen den 8. mal.
tilfelle. Undersøkelseskommi- kompaniskap mot innskytelse av kapital. Jeg er fagmann på detUJ
Yoseid kom så. inn på hva som
sjonen har tvert i mot oppkon~ område. - Bill. mrk. «Statstjenestemann 61:. nr. 227, til dette ~
hendte i statsråd den 12. juni
struen et meget <kunstig fol"- hvoretter konferanse.
1945, da regjeringen Nygårdssvar for Kretsen, og fortsetvold la fram. sin avskjedssøknad.
ter også i denne innstilling.sine
bortforklart kjennsgjem.inger Ilegg,
altså Norges nåv~
Etter at regjeringens avskjedsangrep på og sin undergravog ført vårt land bak lyset om statsminister
av kupmakeniø,
søknad var lagt fram kom statsning av Stortinget.»
de faktiske forhoId»o
som uten skrupler var med pi.
råd Hartmann med den prota- - å legge planer mot folk og laM,
koUtilføyelse og hvori han
«Fordi jeg a.llerede i 1945
«Ved høystemte ø.nledDinger og som har gjort seg skyld i
tilrådet kongen å gi høyesterettskjente til det meste av det jeg
taler en gjeme om forsiden, «en kjede av forfatningsbnJdd
justitiarius Paal Berg eller om
her har nevnt om kommisjO>men det er ikke den fulle og og lovstridigheter» helt fra 21.
denne ikke var villig, direktør
nens tilblivelse, var jeg forb&hele sannhet. Det jeg her h.a.I' august 1941 og fram til 12. ju1If.
Gunnar Jahn i oppdrag å danne
redt på. litt av hvert, og jeg
framholdt om Kretsens virk~ 1945.
den nye regjering. Statsråd Sunble ikke særlig forbauset over
somhet, tro]' jeg må være et
Dette må sies å være grove bede sluttet seg til Ha.rtmanns tildetenestå.ende uriktige og mis
lødig vitnesbyrd om det. Hvis skyldninger mot en st.atsminm.
råding.
visende resultat av vurderinen virkelig slmJle holde seg til ter. Han bar imidlertid inter
gene.
Derimot hadde jeg vendet overdrevne skryt som de gjort for å renvaske seg. Del'I følge det stenografiske retet en mer objektiv vurdering
enkelte gjensidig ha.r prydet imot reiser han rundt og gjelaferat uttalte Moseid om delte:
av protokoDkomiteen. Og særhverandre med,e kommer en mi· nom sitt parti byr seg fram til
«Etter det må det være kla.rt
at de to statsråder har illrådet lig hadde jeg trodd at proto- lelangt bort fra sannheten. Det nytt valg som om intet sk.at
kollkomiteen ville ba sett det
er etter min mening ingen være h~ndt.
kongen å handle i strid med
som sin plikt å våke over at
gnmn til å. tvile på. at med~· Han og de andre kupmakere
VM forfatning ved å holde
grunnlov og forfatruDg håndlemmer av KretsE'..n har gjort har selvfølgelig funnet det kloStortinget utenfor ved :regjer~
heves, og at de konstitusj&seg skyldig i alvorligere for-- kest å la de dokumenterte beingsdannelsen, og umevne en
nelle
organers myndighet og
fatningsbrudd enn mange av skyldninger gå i gleromebo1æa
utenomparlamentarisk regjeravgjørelser blir respektert..
ing.»
dem som er dømt ved våre ved den innstilling som protokollMen komiteen har stort sett
retter i denne tid». Slik sluttet komiteen kom med, og som. ble
bare strødd' sand på. kommistortingsmann Moseid sitt mn- skrinlagt av odelstinget.
«Og hvis rådet V&1" blitt
sjonens innstilling».
legg.
Mg!;, ville d.et &'l. skapt et konstitusjonelt motsetnings.. og
l følge høyesterettsdommer
konfliktforhold mellom regjerd·:tter miu mening er det Schjelderups
bok «På bred
.ln.gen og stortinget.
her både {fidel" og etter kri- front» var Einar Gerhardsen etr
gen drevet et. spill som på vik- fremskutt og aktivt medlem av
d unionstiden ville en nordtige punkter har tåkelagt øg Kret&m. Og i følge Moseids inn-
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AVER TER

~ra "år utenLanå6p"dt'~persons er like uangripelige som diplomaten.
SKYTl'ELSE BOS FoN. FOB
Senere f~ ~ beviser for at det
SIN SVARTEBØRSTB4.amerikanske militærpoliti er de jødFIKK I TYSKLAND
iske svartebørshaiers beskyttere og
Det demokratiske ebedriftsvenu i medsammensvorne.
«Jødene ser svartebørs og smugl'flm1eDllPressen, har 1 den senere tid
ing som den naturligste utvei for
med atigende pågåenhet ringt i alå skaffe penger for-' den nasjonale
~klokkene om at visse ting har
jødiske kamp. Tyskerne er for dem
meldt aeg for en nyfødt eantisemit1set objekt - og "ikke &lm.innelige
m.e~ i Tyakland.
mennesker.
I den anledning har «De befridde
Vesterlands demokrati betyr for
jøders komite> i del). amerikanske soinnbyggerne 1 Weilhem og da for
ne sendt en henstilling til F.N. om
øvrig overalt i Vest-Tysklarid at det hurtigst mulig blir vedtatt etamerikansk og engelsk militærregifektiftl beskyttelseslover for de i
me over svartebørsen som ledes av
Tyskl&ad bosittende jøder. For å gi
jødiske flyktninger. Videre betyr det
sine krav mest mulig vekt hat jødene
millioner ut&rmede tyskere, på hvis
holdt store demonstrasjoner l flere
bekostning Amerika og England
tyske byer, og sin vane tro har de
gjør de rike jøder ennA. rikere pA. de
'Ikke gAtt utenom blodsutgydelser.
fatigste av alle folk - tyskernes
Etter de siste, og da særlig engel- bekostning.>
ske aYilirmeldinger. er det jøder som
Er det noe å undres på at nasjodriver aT&rtebørs- og smuglertrafiknalsosialismen atter er 1 frammarsj
ken i Vest-Tyskland. Og i følge Kleler
Nachrichten (20. 9. 49) har de tyske - og at jødene søker beskyttelse hos
FN?
tollmyndigheter siden valutareformen
ble gjennomført, beslaglagt varer av
LØGNEN·OO POLITDUlEN
eyentyrlige mengder, men det de ikke
Sir Stafford Cripps er sikkert ikke
har fått tak i regner en et samlet tap for Vest-Tyskland i form av den siste som lyver med hele verden
som vitne, skriver det danske bladet
tollinntekter og inntekter for forretdnformation:..
ningalivet til minst en milliard tyske
eDet er et ledd 1 politikken 11yve.
ma.rlt. Bladet føyer til at det er jødDet er statsmannskunst. Selv om
Jske -"- 41aplaced persons l de forskjelfolket et øyeblikk blir forarget lige ,leire som driver dette storstilte,
sA. slA.r &llikevel de. fleste seg til 1'0
døIlokr&tiake atterrefsiDg8a.lbeide. Og
med at løgnen va.r nødvendig for
at det er særlig .leiren Bergen-BeIsen
den store saks. skyld.
110m er hovedsentret.
I disse dager har det oppskaket
'Det viser seg' nå, at 4et er fra
verden at en britisk gentlemann kun
Bergen~Belsen at de fleste klager blir
ne lyve sA. skamløst, men om noen
se~t ut om den <sterke og farlige
dager er det glemt. Her i Danmark
tyske antisemitisme>.
stilte saken seg litt annerledes. H~r
I Bergen-BeIsen sitter det i dag
er det nemlig fastslått ved utallige
ikke mindre enn 14 jødisiCe dollarmil_dommer, og bøker fra en parlamenUonærer. De og deres likesinnede har
overflod av· denne verdens goder, og tarisk undersøkelssekommis)on har
understreket, at politikerne ikke beer blan.t lederne av den verdensomhøver å mene det de sier. De kan
spennende svartebørs- og smuglertrameget vel mene det motsatte. Det
fikk, og de er lederne for de klagende
hel avgjøres etterpå allikevel.
jødiske displaced persons, og de er
Slik er moralen, og det skal mere
ogsA. med l eDe befridde jøders kotil
enn en moralsk gjenreisning til
mite..
'
å forandre dette. Velgerne bøyer
bm noen har anledning til å klage
seg for trolldomsformeien: Nødvenover crasediskriminering> 1 dagens
dighetens lov. Men krukken går sA.
Tyakland, er det iallfall ikke· jødene.
lenge til vanns at den kommer hanEn og annen gangen kommer sanllkeløs tilbake. «Det kan lyves så ofheten fram om de jødiske cflyktninte, at løgnen selv blir et slett Vågers forferdelige stilling> i nødens
pen i Politikken>.
Tyskland. Den siste som har uttalt
seg er den engelske arbeiderpartimann
SOVJET 00 ATOMog zionistsympattsør R. H. S. CrossBOMBEN.
mani New Statesman and'. Nation>
De svenske aviser har vist en vold.(17. 9. 49).
.
som interesse omkriIlg meldingen at
Crossman hadde straks etter val- Sovjet har atombomben. Det er for-,
gene reist til Bayern for å under- skjellige meninger som er blitt gjort
søke hvordan' det forholdte seg med gjeldende, men frykten viser seg hos
den «gjenoppståtte bayerske ilaZis- alle.
.
,rne> han hadde lest om I verdensSvenska Morgonbladet skriver:
pressen. Han drev sine studier i den
eNå 'er atombomben også blitt
lille byen Weilhem. Crossman skriSovjets eiendom og et fryktelig våver:
pen i kommunistenes kamp om Eu-

]

ødeleggelser som vil komme ved en
ny krig, vil bU tyngere for seierherrene enn selve seiren.
Dagens Nyheter trøster sine lesere
Maria Husa: cTa~er ommed at U.S.A. tross alt vil holde sitt
forsprang pA. det militære område:
kring Brochm.ann-saken.
eHva som er skjedd er nok. SovVeien til Fred.•
jetunionen har pA. atomforskningens
12 sider.,
område ,funnet fram til det stadium
U.S.A. var t 1945. Men dette stadiPris kr. 3.00;,
um har U.S.A. forlengst lagt 'pak
, Bestillinger ekspederes
seg. Når det gjelder atombombeproomgående.
duksjonen l stor skala og konstruksjonen aV atombomben, med uanede
«8. mab, Kr.sund N.
større sprengvirkning enn de først
fremstilte, har U.S.A., 1 disse dager
et forsprang som er minst like beut~and
tydningsfulltlOm atombombehemmeligheten>.
Fort&. fra si1e 3.
Kalmar Lina 'l.'IdDlng: eAtombombehemmeligheten 1 frie og ansvarsbevisste folks hender. innebærer in- ter verdenskrigen er stillingen
gen fare for menneskeheten. Den kan helt forandret.
Såvidt jeg har kunnet kOIl.it&da brukes. til menpeskenes beste. Men
i hendene på en diktaturstat, hvis tere framgår ikke dette av noen
fornemste mAl er gjennom voldshand- av Dagbladets telegrammer ira
linger å tilrane seg verdensherredøm- den argentinske hovedstad, hvor
met, utgjør hemmeligheten en dødelig den norske presseattasje visstnok
fare. Det er derfor best .å se seg for er en av Deres tidl. journ~
i tide. Det går mer og mer opp og sannsynligvis Deres kilde.Ville
for vestdemokratiene hvilken feil de det ikke være en' god tanke om
gjorde ved å gi Sovjet den makt det Dagbladet i framtiden kunne ta
~ gjenom. seiren mot Tyskland. Det inn artikler av et helt annet inn·
er .l\merikas forrige president som hold om forholdene her i landet
i stedet for å forgifte atmosfæbærer skylden for det.~
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VAR DET ABSAKENf
dig å framstille presidenten og
Mrs. D. Leig1l Colvin, president for hans styre som nazist og naziseKvinnenes
Kristelige Avholdsfor- tisk? Ved flere anledninger har
bund> i U.S.A.. uttaler:
jeg sett de inserater som DagblacDe amerikanske utsendingenes
det serverer mot det nåværende
~ , Y&lt& og- Potadam
Argentina, og jeg må si det virbærer en stor del av ansvaret for
ker opprØrende på OSS som kjen..
de inrømmelsene som ,ble gjort over:Qer
til forholdene.
~
for ruse~ Amerikanerne undret
Til
slutt
vil
jeg
besvare
hjerne
seg storligen over at russerne klarte
spinnet om cnazi-telegrammer l
å konsumere sA. veldige kvanta vodcode fra sør Amerika .... Bjarne
~ ..•• Etterpå har vi fått vite at
Stalin og de andre russerne lurte Klokk har vært her i Buenos Airepresent81>,tene fra de andre nasjo- res på et forretningsbesØk. og jeg
nene ved å helle 1 dem vOdka, mens går ut fra at selv Dagbladet vil
'de selv drakk vand av vodkaflask- måtte medgi at det er tillatt å
bruke eode
forretningsene>.

ePA. toppen blant flyktningene har
man displaced persoris. Det beste
hotellet på torvet ble okkupert fortfarende av polske jøder. Den første
dag jeg var der, kom en veldig amerikansk lastebil. En amerikansk underoffiser kom ut av bilen og begynte A. laste ut amerikanske kantinevarer - som ble brakt inn på
hotellet. Det' tyske poUti kunne ~e
gripe inn, for de jødiske displaced

AMERDUNSK TORTUR
I vårt nummer ia gjorde vi rede
for de avsløringer som er framkommet om de amerikanske undersøkelsesdommeres virksomhet i Tyskland.
Senere har get vært forstemmende'
stille om dene skandale" men den er
~e glemt. Associated Press kan nu
meddele fra Schwfisbisch-Hall i Tyskland ,at en komite bestående av tre
medlemmer av det amerikanske sena.t
er reist tilbake til De forente stater
etter å ha. undersøkt meddelelsene
om, at amerikanerne har utsatt tyske
fanger for tortur for å få dem til
å tilstå.
Medelelsene om tortur framkom,
etter at en amerikansk krigsdomstol
i 1946 dømte 73 tyske SS-menn for
deltakelse i mordene på amerikanske
krigsfanger -I Kalmedy i Belgia under krigen.
Under oppholdet l Tyskland har komiteen avhørt vitner, som har bekrefropa. Den form president Truman tet, at amerikanerne har slått de
ga sitt budskap, viser at man i led- tyske' fanger, stukket brenende fyrende amerikanske kretser er fullt stikker inn under deres regler samt
klar over hvor alvorlig utviklingen anbrakt dem ,I mørk arrest.
kan bU. Skal den onde vilje fortEn kvinelig tannlege har dessuten
sette å regjere verden finnes alle opplyst, at hun har måttet behandle
muligheter for å, komme/tilbake til fanger med utslåtte tender og brukbarbarieb.
ket kjeveben. En tiltalt SS-mann hal'
Morgon-UdniDgen håper at fornuf- overfor komiteen avlagt ed på, at han
ten skal fA. råde. Begge parter har l ble hengt opp l et rep, inntil han
nå et sA. forferdelig våpen, at 4e mistetbe'risstheten. ,
J

innen

verdenen. Jeg kan derfor berolige Dem med at code-telegrammene til herr Klokk er av forenningsmessig natur og innhold,
selv om De finner dette å cvære
av høyst mistenkelig art •. Dessuten kan jeg både trøste Dem og
hvis nØdvendig politiet med at
hverken de store eller små celler
som de fantaserer om eksisterer
uten i Deres egen innbildning og
således heller ikke har noen kontakt med meg. Alt hva alle ulykkelige nordmenn hg jeg gjør her
i Argentina er en åpen bok og
det er intet hemmelighetskrem..
meri 'Ved det eller det. Vi har
rent mel i posen og intet åskjule. Gud gi at De og Deres kunne
si det samme! Her er plass nok
på de store sletter og i de voksende industrisentrer til å ta
imot alle dem som det norske
samfunn slår vrak på.. Tusener
kan komme og bli argentinske
borgere. Det samme vil jeg også
bli nå etter Dagbladet har tilsmusset mitt navn og rykte etter
mine 42 års opprettholdelse av
mitt norske borgerskap.
Buenos Aires, ultimo august
1949.
Ljosaa.

