
Herr Jørgen Sivertsen 
Skogn st-

Nr. 30 Torsdag 5. oktober 1950 

, < < 

4. årg. 

Den 
som 

korupte vinhandler Hans tidligere 
formann Den konge;lige St. Ol • 

I 

Halvol-sen . sitter 
avs Ordens råd , 

Medlemmer av 1<lil<l<en sorfl sm.yl<I<,er seg med 'navnet «hjemmefrontens ledelse» 
ER KOMMET'INNI ~MEGET~ FRAMSI<UTTE STILLINGER 

'.r 
'-o t St. Olavs Ordenen er iføl~e Statskalenderen stiftet av kon'l 

Oscar I. 21. mars 1847. De någjeldende statutter som er 
kunngjort iordensrådet 15. mars 1928 lyder (med senere 
{orandringer) således: 

Hverken hål ener\Riksadvokat Aulie går på tynn is 
. . 

«§ 4. Kongen oppnevner etter tilråding av statsmini
steren et ordensråd, bestående aven kansler som rådets 
formann, tm visekansler som rl-dets viseformann, samt 
2 andre medlemmer - -» . T 

SKAFOTT KAN DREPE 

EN IDE -

Den store tyske finansmann, dr, 
HjalmarS ch a c h t, s7~river i 
8in bok .«Oppgjør»: «RVel'ken bål 

apporten kan ikl<e betraktes som 
'annet enn en partsfremstnlling 

Som kansler sees konsul Hans Halvorsen å være oppnevnt eller skafott har noensinne bi

i 1945. Tilrådingen er selvsagt gitt av. statsministeren. Om 'dratt tiJ.d drepe en ide. Ennå har 
d d f h k d -historien ~kke kunnet oppvise, 

statsministeren har samrådd seg me an re ør' an om me at en mening kan utryddes gjen-

:Er det ikke mulig å få iverksatt en gransking 

;av en nøy.tral og uhildet kommisjon? 

~Generalkonsul Harsem Imøtegår Riksadvo-
: katens «rapport» til Stortinget 

sin tilråding, har vi selvsagt intet kjennskap til. Vi vilimidler- nom rettsforfølgelse og straff, 

tid ha gjort våre lesere oppmerksom på at konsul Hans Gale tanker of) anskuelser kan 

Halvorsen var medlem av den klikk som eiter krigen har ]lyn- bare bekjempes med bedre all

tet seg med betegnelsen «Hjemmefrontens ledelse». De fleste8kuelser og tanker og grunnset-

medleDUller av denne klikk har etter krigen kommet seg inn~i7.;;~r:~re8serer disse lcloke ord Riksadvokat Aulies propagandaskrift til Stortinget har for-
i meget framskuUe stillinger. . - til de hesblesende demokrate1',anlediget generalkonsul Harsem å sende Stortinget en imøtegåelse 

'. Konsul Hans Halvorsen ble altså kansler i Den kOllgelige '®m omgjerder sitt Babels tårn slo-avisene har selvfølgelig nektet å ta inn Harsems svar til riks-
Sand Olavs Orden. Utnevnelsen skjedde sikkert ikke mot . ,ined forbud og restrikBj~ner og dvokaten. 
hans egne og heller ikke. mot klikkens ønsker. . a.om grdaigegoisme og karriere-I en etterskrift kommer Harsem inn på at 

.~ 'k .. h ld II d t ':katen i sin «rapport» uttaler, «at presten Traaen ikke For dem som har erindring om store begivenhe.ter i vårt )~a.g sø er ... o e a e em u en- . 
H H I lar som v4ger d. hevde andre me-.metinn i seIlene til fanger med revolver i hånden». 

riksadvo
har kom
Angående 

land i tiden omkring 1930, vil konsul ans a vorsens~avn ~inger og h4r et annet livssyn, . denne påstand sier Harsem: 
Væte godt kjent. I I930'var han innviklet i en av de største De sier, at de gjør det for d. ver- . «Det foreligger så mange beviser for at dette er tilfelle, at 
inj1Q'ieprosesser som vi inntil da har vært vitne til i vårt'landge demokratiet, Men er dette et . iksadvokaten vil bli tvunget til å endre sin påstand». 
-den såkalte «Vinmonopolsaken». Dom i denne saken falt ' 8,d skrøpelig kar at det4kke tåler Harsem slutter sin imøtegåelse av riksadvokatens «redegjør-
d ~ ·1 1930 D 'bl l° rt • II O I nwe tank(jr og brytnmgeri til- . else~ på følgende måte: 
en,:~ .• aøn ". ommen e 8 att sto opp l a e· 8 o- vante merti1tger, da er det 1l-eller . «De fremstillinger vi hittil har sett kan ikke betraktes som 

aviser,$ikkertogså i det nåVter~nde regjeringsorgan. Om ikke en me8se verd, fm' da be- llJltt enn parts-fremstillinger. Skal det ikke være mulig å få 
denne sak~:t skriver direktør Lorentz Vogt i Dagbladet for 7. gynner demokratiet d bli litt for ive*satt en gransking aven neytral og uhildet kommisjon 7» 
august 1950, i en artikkel som bærer overskriftenStatsfore- fietenkeligensrettet. Vi gjengir herved Harsems skriv til Stortinget i sin helhet: 
tagender ocprivaie ·interesser. Av artikkelen hitsettes føl. ie . . 
gende: . 8,;.' Id I pressereferatene av riksadvO-j gen i 1945 var vel et slikt rykte . . .' . j .. « ...... Hvordan det enn forho er at A\llies innberetning om an- nØdvendig og dermed fikk lands-

V~l're ble forhQ1dene omkring. Vi. n-. & ... 4: •• :. I den.ne· r~p'&rt"fiø. #lti-. se~ ... h,ar VI' d~n g.lede å ~un.n. e .kon .. -. repm p'~ii~tt'S'8npgjøret (Stort. svikpolitiet et påskudd til det be-
'. "'. . . "._"'"~""'" . "' ...... ~ ......... ,~. JIr ·st~,re, :v.,uuuonØ'l?0let lku lenge~ 1-1 64\ I"·t· . t f ltt d t 1m' ~e.t. H.e»-lå.~'tIbmnet,·*U~tiaWI_ ..... .,."",~~,en\,. /ltrri'~lj?i' \til·tlo;'lO'ftsett~:,'nied· Sin"';~' r ..... nJ/. '. ',l: ••• ~r."JJJ,l.t' .J},&vn, glep-. tøm,e « e, og.» .lP~ .. u ry,.",lIlgs-

sjøn. en bedre til rette for misbruk. For gangslirtje med hensyn til innkjøp o~ .' " . , , . I I tagne ganger nevnt med skum- politiet med L' Abee tund l spis-
, . . " h d t "k t d t' t d beO'unshgelsespohbkk' til forde for l ' . k l h d It tt . S A od' t det· . første skulle store beholdnmger. VI ar un. e.rs re.. e en mg. a.. e b. '. . • r ener o,m at J. eg.. s. a. '. a e a. l s~~. om en o sg ar sre] ras e po: . 

avtas under et fallende marked. For gamle leverandører på vårt markeg agenter som står l slektskapsfo hold "., .,.,,,,,,.,.,1-,,,,,,, ... 1,,,+,,,],. ",.".,."".,_ 1,+.,,+ .,,'~~ .. ~n T1~k .. < n~ .... ~-~ • 

Bergfa/ls foto 
Av Dagbladets referat fra for
hørsrettens behandling av in
juriesaken mot fru øyvor Ran
s o Il syns jeg huske at ,aktor, 
politijullmelctig Ber g J a Z Z ho
verte mektig og gjendrev. med 
stor patos vitneprovet om at ge
neraldirektør Rilditsch etter' arre
stasjonen hadde stil t t pd. iq8te
bilen gjennom gatene. 

A7~t01' la fram foto som synte 
at Hildit8ch satt pil en kasse. 

Men kan det ikk,,! derfor ten
kes at vitneprovet kan være like 
korrekt som fotoet? Det fore
kommer ikke sd. sjelden at en sit
ter og står Skiftevis. Således be
gav det seg under flytting av fan
ger fra Solborg ved Stavanger til 
Skadberg pel Jæren at de første 
som ble plasert pel lasteplanet 
fikk sit t e på tomkasser. MeJl 
det ble fortløpende hentet flere 
og flere fanger og da bilen star
tet var det ikke plas8 til en eneste 
kasse. Alle fangene mdtte stå 
hele veien. 

Men dersom pdtalemyndighet
ens fotograf hadde vært pd. plet
ten under påZessingen, ville det 
være en lett 8ak for aktora. " " 

gjendrive llMt!!.1td. e.~ or,tt ~~~anH-, 
ene s fl> d {1d'1l2M~lånt!t;! ;~tenl: 
isk foto' er meget nøye med sann-
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, • 8. ~ .... ' ~vordan det enn or ~ er t ~\llies innberetning om an- nØdvendig og dermed fikk lands-
xeiade' ~ - , I :-, f h Id I i' I pr, essereferatene av rikSadVO-j' gen i 1945 var vel et slikt rykte I 

V1trre ble forholdene omkring Vin- 6.~: ... I denn~ ra~p;gtt~lt".Jft*i- :gt.~araVi;~~:m:deOl!t'~:k::-elen;:;J· ep~W ~ l'c!!f't'§op:pgjøret (S~ort. svikpolitiet et påskudd til de~ be= 
~~ Helt 1A:,~,_.~)et,_ua.~ <tlølt." .. ~rt''''~''ftI:l1,III.~~''',b>em.''dr~S1:~:~'';j~~'tll'!!''''';'~rtsMfe" "m"ed sin! ,'" 'Flø. ,nr~. 6.lI)f1'};,.mlit ;nav~ glen-t:øn:t~ «fel~tQg~ ~.q, utry~~l:n.~s .• 
sjonen bedre til rette for misbruk. For gangslinje med he,nsytr bl mrtkjøp og " , ' " , til f dlf; ,tagne ganger nevnt med skum- politiet med L Abee Lund, I, SpIS-

ens fotograf hadde vært pd plet
ten under pålessingen, ville det 
være en lett sak for akfo,::-a

gjend,rive ,Pdst'if~.,d,.,en. Q.ma:~ftana.-
. ene s i o cl 'pd·tMtlJptitfi~?'A,pte1i't: ' 

, begunsbgelsespohbkk or e 'l' t' k l h d It tt . S A od' t det første skulle store beholdninger vi har understreket den ting at de , . h ener om a Jeg s a a e a l sen. om en sgar sre] ras e po-
avtas under et fallende marked. For gamle leverandører på vårt marked ~genter som står l slektskapsfor o l, en nasjonal-sosialistisk orgahisa- litiet rundt på Ilebu og tvang i 

isle foto er meget nøye med sann
heten! 

det annet hadde man et meget kom- ikke kunne uten videre tilsidesette:. tIl det». Ik' . : sjon og i en «økonomisk ring» på blind iver sogar direktØr Gle-
9« Undersøke ses ommiSJon- Il b D' o • d plisert agentproblem, som ga store ved innsendelse av ordres til fordel .., . . t It t e u. Isse pastander er den re- dltsch's hustru, advokater og om 

Men så stod altsd fangene un
der hele transporten likevel, herr 
Bergfall! Vær derfor ikke altfor 
skrdsikker om du en gang til 
skulle føle deg fristet til d be
skylde et vitne for falsk vitne
mål, 

ens arbeid kan bare gl e resu a og , h F o l "f 
muligheter for begunstigelse av en- for slektninger av Vinmonopolets, d~- d' t dd l Il ne usann et., or a klar egge den- mere til å stå stIlle som angene. 

det er en fullsten 19 u ry e se av a e k' 'h l' 
kelte - diskreditering av andre, En rektører». 'ld ne sa tør Jeg Øf IgSt be om Det hele resultat av denne stor-
tid tok også kampen form av mot- 7, «"" Uten tvil finnes der i et- de utålehge f~rho », ltd' k" plass for fØlgende: stilte rassia var beslagleggelse av 

10 « vmmonopo e s ire sJon F o l dl' ' k ' setningsforholdet mellom den til det hvert samfunn utvekster som det gjel- ""', tå k d n or a unns ryl e den u ovlIge en del fyllepenner, lom,me mver 
har i den henSlk s a e oss perso - k l'k ' 

ytterste hederlige fabrikkeier Petterøe der å ødelegge, og fordektige virk- tt 'd' kt f r bru av provokatØrer l eover- og bl. a. ~n tannpIrker. 
og folk med en b,etydelig mer elastisk somheter som det gjelder å blotte, VI lig blant anndetdsa seg 1 ,Ire e s:n- for fangene på Ilebu og annet- Det var sikkert en slukøret L' • 
livsinnstilling, Det er ingen grunn til ville ikke ha trodd at spørsmålet av bindelse me em som VI repre - steds kommer riksadvokat Aulie Abee Lund som måtte reise til-
nå å ta opp salten i hele dens bredde denne art skulle kunne reises i vån terer». " l'; t'l S 'l i sin innberetning med den gam- bake til sitt kontor med denne 

Den gangen de tre sttltthugsne 
statsrådene vitnet i· Schanche
saken, var aktor sd hensynsfullt 
forsiktig at h!ln ikke antydet noe 
i den retning, Det ville da også 
være uhøvisk d bebreide aldrende 
offentlige menn fordi om sjels
evnene avtar med lIrene. 

B Uttalelser l sknve sen I oSla -, " o 
- så lærerik den enn cr. Dl'!n avfødte land og det er nettopp disse følelser' 4' 1-928 le rØverhistone at det var dannet magre fangst - uten a ha funnet . l departeemntet av ,mal, , l 'l' t' k 'h k o Il 'Il l d som besjeler den harmfulle og VOl<l-, I 'dl t'd . V' l en nasJona -sos la IS IS orgamsa- ver en vapen e er l ega e 0-den gang en injul'ieprOSess SOm rystet 
hele samfunnet, Dom falt 2, april 1930 
De anklagede ble helt frifunnet og 
følgende uttalelser ble ikke mortifi
sert: 

, 11. «"" ml er l er. mmonopo - , k' k' ok' l b tt' somme offentlige opinion eg brmger . , l't'kk bl'tt" ,..."sJon og en «ø onomlS_ rmg» pa umenter, som mnne ere 1ge 
ets mnkJøpspo l l l meLe og m~.... Il b ' 94 ' , den til å kreve en radikal ordning Ogl . e u l 1 5, en slIk akSJon, , 

A. Uttalelser i «rapporten» av ja
nuar 1929 (hitsettes i Trampe Bødt-
kers oversettelse) 

1. «",. herr Hans Halvotsen, den 
tidligere vinhandler var i økonomisk 
henseende særlig interessert i 9Ppret
telsen av Vinmonopolet, og da han på 
dette tidspunkt nød høy anseelse og 
hadde de fOlnødne forbindelser innen 
regjeringen, falt, det ham forholdsvis 
lett å. få sine fortrolige venner og 
sikreste medarbeidere utnevnt til di
reksjonsstillingene i A,s Vinmonopolet 
Da saken var ordnet, forlot han selv 
Vinmonopolet i november 1922». 

2. «"" De, anstrengelser som for
mannen i styret, herr Petterøe, gjorde 
for å få fjernet, kotel'iet i selskapet 
førte ikke frem; da særinteressene 

en oppklaring av disse spørsmål» - Forts, side 4 .. - For å stramme hetz-stemnin- - Forts, stde 4, -

Direktør Bergsvi,k vil på tross av beslagleggelsen 

Sensasjonsmelding om nors,k 
«Iandssvik»-statsadvokat 

i svensk presse 

gi ut sin bo!( på norsk 
Makthaverne har Ingen rett til forhåndssensur 

" BCl'gsvik har (:ngasjcrt b.r.advokat Fh,n R. Schjødt 
til å fremme sakch for lagmannsrett 

Ny skandale, som stiller Haftingsaken i S'kyggeti Tirsdag 26. f.m. bl dirktør avvist med den begrunnelse at 
Arne Bergsvib: av tre politi- det da kunne se ut som om riks
menn og en politifullmektig advokaten godkjente det Bergs
-ved navn Haukenæs, arrestert vik skrev . Har statsauvokaten søkt å utnytte kvinnelige 

rørende av «lamls,;vikfan~cr?» i sitt hjem på Billingstad. Det ble videre foreholdt 

helt fra den tid selskapet ble organi- I svensk «Dagsposten» finner I 
sert hadde fått full frihet takket vi følgende, som foreløbig gjengis 
være herr Hans Halvorsens virksom- uten kommentar: 

De hadde med seg arrest- Bergsvik, at riksadvokaten imøte 
å set~e i gang de nøjvendig~ '. ordre 'og forhørsrettens be- gikk ea meget i hans bok utenom 
etterforslminger. slutning om beslag av hans i det for hvilket han el tiltalt, og 

Nå er imidlertid saken kom- manusliript til bob:en «Vi er· av den grunn mente de «kloke» 
heb. /' 

3. « •... Vinmonopolets fagdirektører 
som tidligere hadde vært vinagenter, 
lot betydelige ordres gå til innehavere 
av de~es gamle forretninger, og da der 
i fjor vår begynte å reise seg protester 
mot Vinmonopolets administrasjon, 
var situasjonen av den art at man 
ikke lenger kunne tvile på at der fo
relå korrupsjon». 

4. «, , .. For å forklare rt::gjeringens 
holdning like overfor Vinmonopol
saken må det bemerkes, at statsmini
steren, herr Mowinckel, er en svoger 
av herr Hans Halvorsen, som av flere 
presseorganer er betl'kyldt for å ha 
KUt frem på en fordektig måte 
(avoir eu de louches procedes) den 
gang Vinmonopolet ble organisert» 

15. « .. " Hvordan nu dette forholder 
seg forlangte den alminnelige opinion 
og den hele pre$se at spørsmålet om 
Vinmonopolet' skulle ordnes uten 
Skånsel og det i den grad at statsmi
nisteren, herr Mowinckel måtte bøye 
seg og herr Hans Halvorsen, Som etter 
herr Alex Brodersens fratreden i april 
1927 hadde vært administrerende di
rektør, måtte selv søke avskjed ifjor 
høsb. 

met til riksadvokaten, og den . ikke forbrytere» og muligen3 herrer at han ikke kunne nevne 
«Etter hva vi erfarer er det h Il .:J l· t å d f d- b k d t d h Il B 'k ,ar a ereue 19ge en m ne S . er 1ge ø er. noe om e an re e er. ergsvI sakene er kommet opp. Bergsvik 

under' oppseiling en ny skau- tid, men en går ut fra at de ,Dlreltt01: Bergsvik ble ført til spurte siden om nar det var be- gjør også gjeldende at det skal 
dalesak i Os!o. Den berører en ,nødvemlige undersøl{elser blir Møllerg:J.ten 19, hvor han ble tatt sluttet at den offentlige anklager en rakrygget lagmannsrett til for 
av dem som har hatt som opp- foretatt, sHb: at en rettsstats i forh0r. Under dette uttalte han, var blitt domm,cr i Norge. Noe eventuelt å kunne frifinne når 
ga" -l å representere påtale- h:rav på renslighet innen den at etter gjennomgå.elsen av riks- svar på dette spørs~al har han riksadvokaten og justisministe-

offentlige forvaltning blit advokatens Stortingsmelding, imidlertid ennå ikke fått. ren har forhåndsdømt. Bergsvik myndigheten i det såkalte . t k t l 
Im9 e'omme . hadde han på det nøyeste unngått Manuskriptet ble så beslag agt kcmmer også i skarpe ordelag 

«landssvikoppgjør». Da det ~i dette tilfelle gjeldet a ta med noe i sitt manuskript og Bergsvik fikk for noen dager inn på avisenes reaksjon om Stor-
Det gjelder denne gang en utu!itig framferd mot kvinne- som kunne lede til å bli mortifi- siden beskjed om, at hvis han tingsmeldingen. 

tidligere statsadvokat i et av lige pårørende av «landssvik, sert. Dette, erklærte han, gjelder ville anke, måtte det skje til lag- • 
Oslos nærmeste fylker, og sa- fanger», anser en det for ute~ ikke alene fle punkter for hvilke mannsrett. I en samtale vi hadde med 

lukket at saken blir lagt bort han er tiltalt, men også alt det Etter hva vi har brakt i er- Bergsvik den 29. framholdt han ken oppgis å være aven slik t t d d d- , 
- u en a e m, ven 1ge un~ andre som omhandles i Stortings- faring, har også Bergsvik sendt pånytt at han hadde tenkt å ut-

beskaffenhet, at den stiller den dersøkeIser blir foretatt på en meldingen. Han tilbakeviste på en lengere redegjørelse til Stor- sette utgivelsen av sin bok til 
pågående lIafting-sak i skyg- \ betryggende måte.» det kraftigste statsadvokat tingets justiskomite. Bergsviks saken mot ham var ferdig, men 
gen. _____________ Dorenfeldts påstand i forhørsret- redegjørelse er et godt under- da riksadvokaten lot offentlig-

I lengere tid har det versert ten, at boken er en direkte over- bygget svar på riksadvokat gjøre sin innberetning til Stor-
rykter om saken, og den har Se her '. setteise av «We are no Criminals» Aulies «propagandaskrifb. - tinget, fant han at tiden var inne 

og han tilbød politiet og riks- Bergsvik imøtegår riksadvoka- til å la boken komme ut som et 
også for lang tid tilbake vært advokaten at de s~ulle få lese ten på alle vesentlige punkter. forsvar. 
kjent av myndighetene. Det Arne Bergsviks adresse er igjennom og eventuelt godkjenne Han påtaler meget skarpt at Bergsvik fortalte at han ville 
har imidlertid sett slik ut at BILLINGSTAD hvert ark etter hvert som det ble riksadvokatens forhåndsdbm blir anke Oslo byrettakjennelse om 
myndighetene ikke har ønsket. ferdigsatt i trykkeriet. Dette ble gjort til bestseller før saken eller beslaget av manuskriptet til 

Nytfkvarfal er begynt. Husk bladpengene Kr. 4.00 pr. kV~I'tal . Kr. 16.00 pr. ar 
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Begikkfylkesm. Skjånes krigsfortederi i 1940? Statskirkens adf'erd I Hver tredje søndag hadde Qulskog
leiren besøk av musikken f~a ~inse

menigheten i Drammen. VI mmnes 
med stor glede og takknemlighet dis-

Sammen 
Claussen 

med Johan Cappelen og Andreas 
• må han svare for seg når den 

store entreprenørsak i Tr.heim kommer opp 

Men def hat tatt lang tid med å få saken for retten 
Etter fem lange år er det nå forutsetningen at den såkalte 

landssvH.sak mot de store entre prenørfirmaer i Trondheim skal 
komme for retten. Alle de små entreprenører har for lengst fått 
sine saker avgjort med vekslen de held og de har gjort opp for 
seg, noen ved forelegg og andre ved tvangsarbeide i regjeringens 
fangeleirer. Men det har tatt tid, når det gjelder de store, og det 
synes å h~ mange årsaker. 

Til orientering sliRl vi reka pitulere litt av de omfattende 
saker. 

Den 24. april 1940 kunne m an lese følgende kunngjøring i 
Trondheimsavisene : 

«KUNNGJØRING: pet hårdnakket mot tyskerne i 
Den tyske overkommando forlanger Snåsa, da det ble sendt 2000 
at det skaffes 20do' arbeidere til mann for å bistå tyskerne på 
plan61'ingsarbeider pd Lade og Vær- Værnes og Lade. I dommen for
nes. an (over Forbord) er påpekt at 

Arbeiderne md derfor straks idag en mann til hjelp for tyskerne på 
melde seg til følgende entreprenør

firmaer: A.s Trondhjems Cement
støperi og Entreprenørforretning; 
A.s Betongbygg, A.s Jernbetong, 
Trondheim. 

De som ikke kan melde seg idag, 
må møte pd Trondhjems jernbane
sta8jon imorgen kl. 8 formiddag. 

Den tyske overkommando er
klærer a t disse arbeider er nød
vendige f01' d beskytte Trondheim. 
Sør-Trøndelag fylkes centralkomite 

Ival' Skjånes, (sign.), erdfører. 
Johan Cappelen (sign.), 
.A,ndreas Claussen (sign.) 

Værnes kunne bety mer enn en 
mann ved fronten. De ledende 
menn i Trondheim satte altså 
2000 mann inn i kampen mot sine 
egne sønner som holdt på å sette 
livet til ved Snåsavann. 

Det I er sikkert gunstig for 
Trondheims ordfører og de andre 
medlemmer av Centralkomiteen 
at de kjempende soldater ikke 
kjente til de faktiske forhold. 
Hadde Trondheim-soldatene, som 
så sine kamerater bli drept eller 
lemlestet av de tyske bomber, 
visst at bombene ble sendt av 
gårde med assistanse av ordføre
ren, Skjånes, så skulle det sik-

Og 8å strømmet arbeiderne til, kert blitt stemning ved fronten. 
~e}s t~l. ~ntreprenøre~es kontorer, Steinkjer, Namsos og en rekke 
es .bl JernbanestasJonen, og det andre byer ble bombardert med 

var mgen mang;el på folk, for det b' t d mennen i Trondheim 
var penger å t ene. , IS an .av .. e .' 

'Om. ovenståjnde annonse skri- ' Befolkmng~n l dIsse byer er Ikke 
ver Major Langeland i sin bok meget be~elstret fo.r at de leden-

. de menn l TrondheIm reddet seg 
«Dømmer Ikke» bl. a.: ! l d å b' tå m d å b b 

«Den siste setningen stod vir- se v ve IS e om e 
kelig i kunngjøringen. Den er alt. I nabobyene.» 
så ikke hentet fra «Fritt Folk». l - - - o 

Et ynkeligere uttrykk for dårlig «Ofte har man det na travelt 
samvittighet har' en vel sjelden I In;ed å unnskylde folk, som myn
sett. Alle visste jo at dette med dlghet~ne a~ el!- el~er annen 
beskyttelse av Trondheim var! grunn. Ikke YlI. rel~e tIltale mot. 
bare tøv. Men tre menn som ville I Det VII ka~sk~e bli sagt at .ma.n 
tas alvorlig skrev under på dette. I P~ denne tid Ikke fo!sto~ sltua-

Når mane skal vurdere den' sJonen og at den almmnehge me
handling som her ble utført må \ ning var så og så. Jeg håper 
man være oppmerksom på at ar- imidlertid:.at vi slipper å høre at 
beidene ble satt i gang i slutten: herr. SkJanes ma unnskyldes 
av april, altså mens kampene på- I f0rd:l de~ våren. 1940 var den 
gikk både i Sør-Norge og i Nord- I a.lmmn.elI~e memn~ at det var 
Norge. Det som er anført i dom-\ tillatelIg a bombe sme sønner for 
men OVer Peder Forbord (som er· å redde sitt eget skinn. 
omhandlet utførlig tidligere, red.' Peder Forbord var en av <le 
anm.)" rammer også med så me- I to t1;lsen :rt,lann som av Central
get ~tørl'e tyngde' dem soin I konl.lt~n l Trondheim ble for-
.... ~'"""..J"'A 01\1\1\ _ ... _ .. _~_ .{! ___ .2. 'L.!_LA· l.orlAt til å a& .; flAnrlAnc +;6:"'u:u~=rf"A 

• Av Alfred Dale se besøk. Ikke et fordømmende ord 
ble uttalt, tvert om. Flere fanger ble 
opptatt i menigheten. Tyder dette på 
at Pinsevennene har vist et «folke
dom»-sinnelag? 

Opplysning 
må sl{aftes 

I ta. '1dab for 3. juni d. l. er inn- verk har bestått i dette ene: Å gå 
tatt en arUkkel med hovedtittelen rundt og gjøre godt. 
tSer okkupasjonstidens biskoper mø- Den katolske kirke har den hele 
tea til rådslagnini'., skrevet av un 
kjent mann innen Statskirken». Han 

I Norges Storting, 20. juli skriver «så vidt jeg vet, har alle lan· 
1949, uttalte president C. J. Ham- dets kirkesamfunn og organisasjoner 
bro følgende: I vist det sam. me sinnelag om enn på 

Det . forskjellig Vis, som statskirken gjor· 
« var mange som grem - k tå 
t . tl d' h t N° de». Denne uttalelse skal ik e s u-

.~~ seg l u ~n llg e t~~' ar limotsagt da den er i strid med sann
~ k ~~gangd sak ~ns l es fen j heten Jeg har vært berøvet friheten 

vhlrlde 19 ubn erdsøt e se o av dor-I i fe~ år og har sitet i tre fange-
O ene . ør e ogsa un er-· ". . 
k h d t vrileirer: Ilebu og Gulskogen. Jeg kJett-

sø ekS vorttmange ek a at'!l ner til det jeg her skriver om. 
nors e gu er som om l j . ., d 
Skottland som tok sitt e et' Statsklrken~ holdmng bl denne ag 
l' d ' g f' kan karakterIseres med «Folkedom-
IVer». .men over N.S.» og statskirkens for-

Ett • hit d tt l l svar for gjeninnførelsen av dødsstraf-
. er a a es enne u a e se 1 .. V' l· f l k . t'l M bl det ' .. fen i v ... rt land. l var l engse, men 

- s rev J~g l «. orgen 9;. », statskirken så i k ketil oss (Les 
og ba~ aVIsen ta mn som apent j M tt 2/1 31--46). Bare en mann 
brev til herr Hambro - en fore- a.,. . 

l å d d t gikk ikke statskIrkens brede vel, sog-
spørse om nrenne un ersø- i . d O 
k l '11 bl' tt' N tIneprest Eystem Poulsen, Mo um. m 
l. e s.e vbll e ~ sah l g8.ndgl~ akur- denne mann fortelles det at hans livs-
19V1S e mm enven e se as-
tet i papirkurven - og dermed 
tiet ihjel. I f 

Av folk som har kjennskap Jusfismin s er en 
til tingene er det blitt hevdet, at 
det døde flere norske gutter ved' Fra major O. H. Langelands 
selvmord i Skottland enn de bok «- for at I ikke skal 
som falt i krigen. dømmes» tillater vi oss i gjengi 

For en tid siden sendte jeg 5 følgende: 
kroner og en annonse til en Gud~ «Justisministeren er den ved 
brandsdalsavis. Annonsen var en siden av professor Andenes som 
henstilling til foreldre hvis søn- har slitt mest fol' å forsva.re 
ner tok sitt eget liv i Skottland rettsoppgjøret. Hans medansvar
under krigen. lige, riksadvokat Aulie har støt-

Jeg fikk pengene tilbake og tet ham Jl,vor han ku~ne ,uten 
med beskjed om at annonsen ik- dog å delta i den offentlige dis
ke ville bli tatt inn. kusjon. Det er i forbindelse med 

En sakføreI\ fra Lillehammer begge herrer et ulykkelig: for
holdt i sin tid og etter mørkets hold som utvilsomt har bIdratt 
frembrudd hvervingskontor. til at rettsoppgjøret er blitt gjen
Mange unge gutter ble på den nomført med så liten klokskap. 
måten sendt til Skottland. Sak- Både justisminister Gundersen 
føreren rømte til England, og og riksadvokat Aulie er i d~n 
kom igjen. Da ble han forfrem- situasjon at de ikke personlIg 
met til ma.jor i HjemIllevernet. har opplevet det som foregikk i 
Men de gutter han sendte vet krigstiden. Begge reddet seg i 
hverken deres fo:eldre eller ye~- tide over til England. De hørte 
ner noe om - Ihvertfall ~lttl~. til disse mennesker som BBC 

Jeg sendte også for .en tId s~", snakket om engang i blant og 
den en len~ere. redegjørelse tlt som vi her hjemme syntes ble 
en medarbeld~r l «Dag~ladet» - omtalt på en noe pompøs måte. 
men han .tok l?gen notI~ ay det. BBC snakket om de nordmenn 

Nå sknver Jeg dette l hap om «som var utenfor Norge og kjem
at. foreldre, p~rørende og venner pet for fedrelandet». Våre sjø
ay de ulykkelige. gutter, som b~" folk, flygere og en del Mare 
gIkk selvmord l Skottland, vil _ Forts. side ~ _ 
gjøre sitt til at den av president < 

HaIl1bro bebudede undersøkelsEl 
virkelig må komme. - forØvrig til overflod oppme~k-

N. Torpa i august 1950. f som på, at forfatteren er tid-
Alfhild Midelfart Bjørneb ligere Mil. org.sjef.i. Oslo og. at 

han er satt under tiltale for sme 
•. ' -h ... 

rådmann i Trondheim i 1940, o 
han var alts~ herr Skjånes' næt
meste underordnpdp. Etter de~ 

avslørende bøker om de store, 
som sviktet, men som er ennå 
større idag under regjeringens 
h.,.",ll"l,.tt",nt'lA 't,.;flI1Al" Vi illlfilt!'ser 

Ud omsorgsfullt pleiet sine medlem
mer som satt i fangenskap. Hver an
nen fredag leste pater Thorn Den hel
lige messe på IJebu, og foretok den 
individuelle sjelepleie av Kirkens med
lemmer. Det har, så vidt jeg kjenner 
til, ikke forekommet at noen katolsk 
prest har nektet noen botens sakra
ment (syndernes forlatelse) på grunn 
av medlemskap i N.S. Jeg kjenner til 
at kirken har opptatt tre konvertit
ter mens de satt i fangenskap, de to 
var hver idømt 12 års tvangsarbeid, 
den tredje 9 år. Jeg kjenner også til 
at St. Sunniva-skolen i Oslo har struk
ket seg meget langt når det gjelder 
å oppta barn av N.S.-foreldre. Dette 
er tilfelle med mine to barn. Tyder 
dette' på at Den katolske kirke har 
vist et «folkedøm»-sinnelag? 

Hver annen søndag tolket Frelses
armeen fra Hamar og Adalsbruket 
Ordet i ord og toner på Ilseng. Det 
finnes neppe en fangeleir,' IJebu unn
tatt, sotn ikke Frelsesarmeen har be
søkt. Tenk bare på brigader Fagerlie! 
Tyder dette på at Frelsesarmeen har 
vist et «folkedom»-sinnelag? 

Så ofte det var anledning besøkte 
metodistprest Paulus Pythe fra Hamar 
oss på Ilseng. Det ble høyt under 
taltet når han talte til oss. Tyder dette 
på at Metodistkirken har vist et «fol
kedom»-sinnelag? 

Sannheten er at de kirkesamfunn 
som er deler av internasjonale kirker, 
kom til oss i fengsler og fangeleirer 
med kjærlighetens evangelium. Dette 
har hatt meget stor betydning fot 
mange fanger i en trengselstid. Det 
gode tre bærer nemlig god frukt. 

Har noen nasjonal organisasjon el- . 
ler sekt viat et «folkedom»-.lnntlag, 
så har den sikkert fulgt statens pa
roler, men ikke ham som sa: «Følg 
meg!» Det dårlige tre bærer nemlil" 
slett frukt. 

Statskirken er intet kirkeSalnl'unn. 
Den er en del av landets statsappa-
rat, og står under den verdslige stats
makts ledelse og kontroil. Den kan 
kun gi uttrykk for hva statsmakten 
til enhver tid ønsker akal være relilion 
og moral. Statskirken har nemlig gitt 
keiseren alt, den har intet mere A. .1. 

Alfted Dale 

Den denazifiserte Peter 
·Av H. P. K. 

DISIPLEN PETER har snart i 2000 år stått for kristenheten 10m 
den pel'8Onifiserte moralske feighet. Han ble i sin tld denaziflsm. 
«Da sagde de til ham: Du skulde vel ikke være en av hans dlsible, 
du også? Han negtede og sagde: Nei jeg er ikke (JOhannes 18,25)>> 

Det spørsmål Peter ble stillet, er blitt gjentatt av aktoratet t eb 
hver «denazifiserings-domstol». Svarer anklagede som Peter gjorde, 
taler dette til hans fordel. Da behøves ikke treet hugges om, det 
kan bare plantes i demokratisk jord (Vende tilbake 1;iI samfunet). 
Selve effektiviteten (nytten ved) en slik politisk domstol måles 
ved hjelp av «Peter-kvosienten». Hvis spørsmA.let var blitt stillet 
for å konstatere graden av det åndelige sammenbrudd hos en slagen 
fiende, kunde det muligens forsvares. Men da måtte det stilles a.v 
en psykolog og ikke aven anklager. Det å fornekte sine tidligere 
idealer av opportunisme eller feighet er det stikk motsatte av 'for
andre livsinnstilling på grunn av erfaring. De siste krever 8emBg 
mot. " 

DET A V ÆRE TILHENGER av et politisk system krever a.t ea 
tror på visse personer eller teorier eller en kombinasjon av begge. 
Skuffes man ved erfaring, beviser dette bare at man er våken .a 
ikke ønsker å drive med strømmen av makeUghet8hensyn. øvør 
det gjelder å ta politisk feil, kleber dette seg ikke til noe bestemt 
politisk system, men til de menn og kvinner som bærer syslanet. 
En feilaktig politisk «tro» er ingen forbrytelse. Det , ikke tro 
på noen person eller system er muligens en mangel. Det å for
dømme eller dømme en «troende» er en dumhet. Men det å friste 
sin neste til å oppgi siD. tro det er synd. Petere kan ikke reddes 
av noen domstol og~e vil visne uansett hvor de slår røtter. Da. in
tet system eller person er fullkommen, blir det et valg ior den en
kelte hvem han skal følge eller lede. Enhver som har gjort sitt 
valg er forpliktet til å arbeide for å gjøre det m_re fullkomment. 
Det er ~et idealistiske.. krav som stilles til all" som mener seg,åiha.". 
en politisk overbevisning. Systemets verdi kan bare måles l'ed 
_ !'.3 __ 'I! ~.J.. 'I !... ,. .. ,. ;0.. • 
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gikk både i Sør-Norge og i Nord- I a.lmlnn.ell~e menlnJ; a't ae't var Jo, • ..LVJ.!''''' .. a. U 6 U "''' .LV~V' ----- .. --" --- ------ -- av nuen UUlnltWI U5?UID vu vu,nt> U .... ZRlIiIi nYUA ... '" -... UPI/_A. Ala; an-
Norge. Det som er anført i dom-I ~lllatehg ~ bombe slJ:e sønner for Alfhild Midelfart Bjørnelly ligere Mil. org.sjef i -Oslo og at tet system eller person er fullkommen, bUr det et valg for den en-
men over Peder Forbord (som er,' a redde Sltt eget skmn. ________ ' -----!'t- han er satt under tiltale for:sine kelte hvem han skal følge eller lede. Enhver som har gjort sitt 
omhandlet utførlig tidligere, red. Ped~ Forbord var en av, de ' - ' ... "- t avslørende bøker om de store, valg el' forpliktet til å arbeide for A. gjøre det m~re fullkonunent. 

) 1 Il. t t ' C t al rådmann i Trondheim i 1940, elg som sviktet, men som er ennå D t ~-t'd 11 ti k 1~ till ~1 ~U .i. t.. ... 
:anm. trammer ogsli. med så me- I o ';l~~n n:ann som .av en r - han var alts' herr SkJ'~nes' næ1l,,-, "større idag 'und, er reb:ieriJlge, ns e er'-'!l' l ea s s e,,~a;V som S es "'Af a;u.l' øoenmeDer,seg,a.,_",.""" 
get~øri'e 'tyngde dem som I k01l}.lt~no l oT:o~dhelm ~le, for- e.ø en politiskoverbeVisnmg. Systemets verdi kan bare måleø ""ed 
sendte 2000 mann for å bistå i ledet bl a ga l fIendens tJeneste. meste underordnede. Etter det beskyttende vinger. Vi imøteser «idealist--kvosienten» som holder det oppe. Derfor er den isme den 
fienden. Værnes spilte en meget I Mot ham ble det ... reist tiltale, som er opplyst var han fravær- *aken mot major Langeland med beste som trekker til seg det største antall idealister. I pra.ksiø W 
viktig rolle i de tyske transpor- It?-en det foreligger: hel~er ingen ende da arbeidet på Værnes ble aen største interesse, men vi har dette si, det politiske system som krever mest av «samfunnS8tøt-
ter. For tyskerne ved Narvik var I bng om at det er reIst tiltale mot satt igang. Men han kom tilbake dog ennå større interesse av å tene» er det beste. 
disse transporter absolutt nød- I Centralkomiteen, og det forelig- mens arbeidet pågikk, og det fo- se saken mot Trondheimsentre- <DENA,ZIFISERING ER VERDENS HISTORIE FULL AV, det 
vendige fordi Værnes var den ger heller ingen ting om at det er religger intet om at han satte' prenørene fot retten. Det har tatt er bare 'navnet som denne gang tydelig henpeker på. et poRtisk 
eneste forbindelse .de hadde. Det 'I ~eist tiltale mot de ledende menn noe inn på å få arbeidet stanset.·· ~id og vi minner derfor om den, system. At man 11945 atter grep til dette middel beviser bue at 
er megetsannsynbg at den assi- l Oslo kommune som sendte Når det hindres at saken kom- så den ikke skal gå i glemme- seierherrenes åndelige utrustning ikke stod på. høyde med den mi .. 
stanse som fylkesmannen i Sør- hundrevis av menn til Fornebu mer for retten unngår justismr- boken. Entreprenørene er selv- litære. Begeistringen for Petere tyder på, at det å a,'sverge &eg 
Trøndelag og ordføreren i Trond- / for å assistere fienden. Peder nisteren å få reist spØrsmålet om sagt intere.ert i å få ansvaret sin tro hjelper andre til å. styrke sin. Det er kanskje derfor at d,om
heim ga tyskerne" bidrog vesent- I Forbord er en ubetydelig mann, han er straffskyldig etter § 13~ lagt der hvor det rettelig bØr mene i slike tilfeller er så milde. Intet har skadet vestens civllisu,jøa 
Hg til å hindre vare tropper i å I så det spiller ingen rolle for ved at han ikke har gjort noe fot ligge, og forsv~ret vil sikkert så meget som «denazifiserings-Ieken». Den har laget ruiner hvor 
fordrive tyskerne fra Narvik- I rettssikkerheten i Norge enten å hindre den overtredelse av § 86 forlange' tentralkomiteens med- selv bomber ikke kunde ramme. Man har ved «denazifiseringen» 
området. Uten denne støtte var I det er reist tiltale mot ham eller som utvilsomt skjedde ved arbei.. lemmer ftem i vitneboksen. Det knesatt det prinsipp, at det er en forbrytelse å ha en overbevisnlug 
tyskerne sannsynligvis blitt tatt ikke. Men at framtredende menn det på Værnes., er sakens kjerne, ikke at entre- som ikke seirer ved fysiske maktmidler. Hvis krigslykke går eD. 
til fange eller drevet over gren- [skal kunne handle' således som At affæren und~r disse forhold prenørel'i. nå fem ir etter blir i mot vil det tjene til ens fordel i innøve Peters rolle i tide. Er det 
sen til Sverige. Det kan etter min det her var gjort uten at det ties ihjel virker lite betryggende. mer eller mindre frikjent etter derfor det er blitt så. stille bak jernteppet etter denazifiseringen? 
oppfatning ,ikke v~re tvil om den I gjennom rettshandlinger bringes At justisministeren anerkjenner at de sml har sonet ferdig, For Lærte demokratene av nazi-peterne hva som lønner seg best. 
ne handling ;fra de trondheimske j på det rene om deres handlinger handlingen som utmerket nasjo- nå er det stol'\'ildt man er ute De nye lover som diskuteres i den norske presse varsler om at 
myndigheters side objektivt sett var rettsmessige, burde være nal holdning ved å gjøre herr etter - ikke for 'en stakkars makthaverne nu forstår, at den demokratiske «Peter-kvosient» 
var krigsforn~deri. . : utenkelig. Forholdet påkaller Skjånes til fylkesmann, virker' hevns ~ld, men for å prØve på- truer deres eksistens, nAr krigen kommer. 

Det som de fremtredende menn I ekstra oppmerksomhet fordi lan- forferdende. Det er en eiendom'" standen om det er likhet for' Hadde det ikke vært bedre i tide å vise aktelse for de melmesket 
i Trondheim på denne måte pre- ! dets justisminister var nærmeste melig lærdom vi får til nest~. loven. , ,som var villig til å. ofre alt fot sin tro, enn å juble over de få som 
sterte er så Påfallende at det ikke I underordnede for en av de noved- krig gjennom dette eksempeh. Så flr vi altså smØre oss med svek sin? 
sterkt nok kan understrekes. I ansvarlige., ... tålmodighet ennA en tid, men Du skulde vel ikke være en av Gerhardsens dislple? De nektede 
Trondheims' egne sØnner kjem-' Justisminister Gundersen var Vi slutt~r citatet her og gjøt dog ikke altfor lenge. og sagde: Nei, vi er ikke. ___________________ I==========================--======--=-=a'~,(==--=======-~====~~--a-----__________________ .... ______ ... 
hans bok. l den anledning hadde I I n.&suten, ikke fotipl'lkke pA.' de tusentall - som leste innledningen til 
han henvendt seg til h.r.advokat ~ ~ et 8 <:'n1a ,ell ,','nye lovene, de er sA greie som 'de kan dette opprop med et besk smil, -
Finn R. Schjødt, som har påtatt ~re" ~, .". , I (, , bli, men de er jo atskillig lettere A. Det stAr nemlig om tsjekkerne: «De 
seg å skriveånken. ____________________________ .. ' ,holde for dem som ikke blir A treffe har måttet forlate sitt fedreland fordi 

Til slutt uttalte' BergsVl'k, at k 2· t 19 O hi&r, når russ .. jeg men, er cen fiendt- de hadde en politisk overbevisning». KAMPEN MOT BOL8JBVlSMliJN Kro en . sep. 5.,.. akt kk ' 
selv om det nå later til at Vl' har " , flg m »0 upereross, enn for alle Hvordan er det så med disse tusener 

Vi som i 1933 gikk inn i NS gjorde KJÆRliJ «8. MAI». ; oss som ikke kanfA. fl billett til 
en politistat ~ så vil boken tross dette fordi vi allerede den gang for- Jeg ser at den vise forutseenhet 1 J .t y landsmenn her hjemme som ifølge sin 
,dette utkomme på norsk, og alle stod at bolsjevismen var en dødelig forslag om nye lover med henblikk pl' unMal end' bl' d t l'k ikk 'kt politiske overbevisning pA fredsdagen 
som har bestilt d'en '1 få då' en a lr elesom e rI ig f t bl . ·tt b l g d r tter VI en s fare for vår kultur og nasjonale egen- okkupasjon har fAtt samrøystes til- l'kh' t fl' N ørs e prIsgI pø e en o e e 
snart den bll'r ferdl'g Dett '1 . . . l e or oven,. synes Jeg. oen er til d id· j flange . . e VI art. Senere, da storkrigen kom for- slutnmg l aVlsen.e. nødt til å sti. ansikt til a' nsl'kt med og me ag - gennom em 
h4m gJ'øre ~. ikke bare som et 'd t til Jf' dl" d t år - «i lovens navn» er forfUlgt -
f l andret vi ikke vårt stan punk eg or mm e synes ogs.. e er" Okkupanten og sIl i bordet ~t nei! ikke 
orsvar fot seg se V - men for bolsjevismen, men tok alle kon$ekven- noe tiltalende i at lov, en eksisterer, dr 'v' e t d . d .... e . tt trukket for retten - underkastet pine-

alle NS-folk. o r re er VI e nye .,.,v ne VI ne opp full I h d t t'l lang f ng ser av det vi mente var riktig. Tusener forbrytelsen blir begått. Sl en lOV-har fått. e ~or ør og øm lee -• av våre folk meldte seg frivillig til overtreder likesom har greie på at han", O andr ','n kan b . k D selsstraffer i flere tilfeller til døden. 
Da meldingen om politibeslaget kampen mot faren fra ø,t med livet treder over noe. Og ikke får loVettIagt': da' Nu ro: ~eJe ' hjare vIn e: a Og mange fant når de slapp ut av 

av Bergsviks ,manuskript ble som innsft.ts og hundrer b'~ der ute. l' hendene samtidig som tiltalen '. r~ være emme og passe fengslene sine hjem herjet og plyndret 
ldt . k' k t' 28 .. ... . ~ , ,huset og holde a.ne lovene! Vi kom-me l nng as mgen den ' . Vi som kom fra de t med livet fikk Men hva l all verden er det for en mer igjen etterpå. . . . Og mange hadde ikke noe hjem li. 

het det bl. a.: å '. alb l . . f år f" dU' akt d t hentydes 1"11. vende tilbake til, men måtte søke sine Styr Ide k' ikk· v rnasJon e ønnlg l orm av e- «< len 19 m » e l I Ville' det ikke være en tanke om 
« esma ne yns Jer Je t lange strafltr. Jeg gjetter meg fordervet, jeg tMd- den nye loven fikk en paragraf til, en' pårørende. 
at deknne boka kjem ut på I Idag glr kampen mot bolsjevismen de Tyskland var knust,' og det er 4et som satte dødsstraff for å rømme? Forsøker man så den innvending at 
nors .» 'd De f 'kk f t d . å. N o t' t d t t t d VI ere. som ør l e ors o , gmr ogs Og det kunne "'J'erne være '§ 1. disse landsmenn ble dømt og straffet 

a ve VI a ,e er S a sa vo- 'da' ' . l . . b k N A- d t i f d .... straff flO. 'seg l g l øynene sJe ver l u sene .... - e nu nn øres ..... s or som såkalte «landssvikere' og ikke kat Dorenfeldtsom har foranle-I " Kari Kroken. H 

d· t b l l l lf l . t og når de er alene med oss NS-folk samarbeid med en fiendtlig maJtt i som medlemmer av det politiske parti 1ge ,es ag egge sen. ø ge . . d h A. Norsk Rikskringkasting er altså Slltr de med en sår klang l stemmen: fredstid» så synes jeg et øres,; OM A GA OVBl? BBKKEN NS, så holder denne påstand ikke 
Dorenfeldt blitt opphøyet til Dere hadde nok rett, la oss glemme. paradoksalt ut. Var det ikke bedre å ETTER V ANN ettersom noe av det første man fore-
«styresmakt» i dette land. Imid- Da jeg slapp ut av de kgl. norske kon- si bent frem hva det er for en makt tok seg da «rettsoppgjøret» ble startet 
lertid er det vel ikke fullt så ille. s,entrasjonsleirer jeg hadde sittet i ca. det er så livsfarlig å ha med li. gjøre? I Aftenposten fot to mlneder siden var å avgjøre at et hvert medlems-
Forøvrig er det vel ikke styres- 5 år ~odde jeg at jeg kom ut til et Så en ikke uforvarende gir fa'n en er inntatt et opprop undertegnet av skap i NS var å anse bom straffbart. 
maktene som avgjør hvilke bøker begeistret folk, med minst 100 pst. aldri så liten finger, det har jo 110m Aumanisten Arnulf øverland med godt Her er vi ved kjernen som setter våre 
som skal utkomme i Norge. _ forsvarsvilje, og da Korea-krigen be- kjent lett for å utvikle seg videre., Og følge av likesinnede prominente sam- NS-medlemmer· på linje med de 
I henhold til lov- og gmnnlov gynte, tenkte jeg at her ville detbIi før en får sukk for seg kan en vare funnsbor~ere. tsjekkiske flyktninger, det er bare dert 
kan hvem som helst utgi blad og en landsomfattende tilslutning av ekspedert ut av verden. Det ser en jo Oppropet er en appell til nordmenn forskjell at tsjekkerne klarte å flykte 
bøker på eget ans.var. Annerledes helter fra 1945 som i spontan be-dagstøtt eksempler på. Det er be- om finansielt 1 støtte opp om et må- før rettergangen mot dem satte inn; 
ville det være hvis regjeringen g~is~r~ng :ille kreve å bli sendt som standig noe med en «fiendtlig. roakb, nedsskrift som tsjekltiske flyktninger mens våre hjemlige utstøtte i naiv til
Gerhardsens «Unntagelseslover» fnvlillge til kampen mot de ~ø~e ho~- men det er ikke bestandig samme i Norge har st~rtet. Oppropet gir ut- lit til sine landsmenns edeimot, på 
var vedtatt og satt ut i 'livet. der, faren fra øst. Jeg har lmldlertId makten .Og fredstid er det jo. trykk for en allmenneskelig innstilling !leirens dag, ble i ferdrelandet og lot 

de kom hjem. La oss da sammenstille 
disse to kategorier: 

De tsjekkiske flyktninger tl1U1el' 
asyl rundt om i de demokratIske land 
fordi de ifølge sin politiske overbeVW
ning anså makthaverne bak jemt.p
pet som fiend~r og tok konsekvenåene 
herav, men i vårt Norge sitter enda 
idag frontkjempene med den øamtne 
innstilling bak Ila og sIl og etterSOm 
de slipper ut begynner for de fleste av 
dem en, bitter kamp for tilværelfle1\i 
et samfunn som fremdeles met'ler leg 
berettiget til å fornekte dem som lIke
berettigede medborgere. 

Kunne det ikke være en ot>naVe 
for våre hjemlige hUManister engan&" 
iblant å vende blikket mot di.s. 
«displaced persons» i eget fedreland? 

Det skulle ikke være vanskeHg A 
skaffe lister over alle dem som har 
en hjelpende håild og en ntetul'eskelig 
forståelse behov. Der er bare et tåtall 
av vår NS-ungdom 150m h'1r kunnet 
klare å følge sin dypeste trang -- " 
vende fedrelandet ryggen for A 'øke 
eksistensmUligheter i freminede hiM
melstrøk. Nei de fleste ml nok ta opp 
sin bitre livsktTmp her hjemme O&' 
deres eneste sjanse er toleransen-
der de finner den. Var ikke diliie 
tusener egne landsmenns skjebne verd 
en hUMan gransking i pakt med paro_ 
len: «Vern €lM mertneskerettighetenlb~ 
Hvorfor gå over Mkken etter vann? 

K. Jf. Dette tilfelle viser imidlertid at ikke set~ det spor av begeistring, Og enda en liten ting: Jeg synea det og vilje til forståelse av tusener ulyk- Rågnarok bryte inn over seg. Sikkert 
statsadvokat Dorenfeldt er kom_tl~kenhet og likegyldighet er det jeg bør gjøres noe med Haag-konvenSJO-II"k,elige fl,Y.ktningers sk'ebne, og ap,pel- ville våre unge frontkjempere som ... 
met Stortinget og regjeringen i fmner, og mange helter frykter for at nen .Ellers står en jo der og er okku- len vil sikkert vinne gjenklang hos gikk ut i kampen ha betenkt seg før 
forkjøpet, da han allerede den de for alvor må forsvare sin helte- pert og med en lov på hver sin ka.nt det norske folk slik dets innstilling er de tok sin alvorlige beslutning hvis Husk 
25. sept. 1950 ({vedtok~ den og, ["lorie fra fredgd~gen i ma~ 1945. og vet ikke hvilken en s!ial velge å idag - Jllen, det er en stor kategori de hadde ant ,at de som lønn for sin 
satte den øj-e::likkeDg i kraft! Pel' l?Ø'nning~ overtrede. av norske borgere - ogs1 de teller i innsats ville bli kastet i fengsel når 

... 

konfinnefIlen 
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Itedaktør Forretningsfører 

ilrviil B. A.rntzen Per Kvendbø 

Kontor: Fløyveien 25, Kristiansund rt. Telefon 1330 
Abonnementspris kl'. 16,00 pr. år 

Utgitt av Interessentskapet 8, Mai 

Når l{lol{k~ell llærmer seg 12 
Hva vil skje med de tidligere NS-folk den uværsdag, da :Norge 

mentalt, politisk, økonomisk og tildels forsvarsmessig uforberedt 
vil bli ~.·ukket inn i oppgjøret mellom øst og vest? Dette spørsmål 
blir for hver dag som går mer og mer påtrengende, og det kan der
for være på sin plass ennå en gang å fastslå, hvor. de tidligere NS
folk shh. 

«F..-a NS ta kommunist?» er overskriften på en redaksjonell 
artikkel i Trordheimsbladet «Adresseavisen» (h.) 19-9 1950. I den 
manes nye spøkelser frem, idet bladet påstår, at tidligere NS-folk 
med atskHlig bekymring har fortalt, at flere av deres forhenvær
ende partifeller har forsikret, at kommer Norge opp i en krig øts
vest, så vil de gå sammen med kommunistene og etablere en ny 5. 
kolonne.her i landet."Det tjener bladet til ære, at det vegrer seg 
ved å tro dette, ruen spørsmålet el' reist og bare det er nok til å 
sette ondt blod, så infieert som mentaliteten er blitt i de siste fem 
in'. Derfor må det tas til motmæle mens det ennå er tid. Men det 
kjennskap 'Vi har til de ti.dligere NS~folk kan vi forsikre, at bladets 
,vegring for å tro på deu nye 5. kolonne er berettlget og at bladets 
kilder må .v:ere aven oss ikke ukjent type og av tvilsom verdi. -
Riktignolt er det så - og det har makthaverne på et tidlig tids
punkt fått beskjed om tvers igjennom piggtråden - at enkelte mer 
eller mindre ubefestede sjeler blant de politiske fanger i London
regjeringens og dens etterkommeres konsentrasjonsleirer, ble ut
satt for påvirkning av den selvsamme regjerings leiesvender, de 
kOmJ.tulbi~qske fangevoktere, som i flere leirer var i flertall blaJrt 
betjeningen, og mange av disse fangevoktere var skolerte og 
drevne agitatorer med gode forbindelser utad. Men - deres lok
kettde ord og halve løfter møtte' døve ører og bare øket forakten 
for det styre, som stelte seg så ilde, at de lot 5. kolonnens menn 

,. gjøre bJ'ddeltjeneste i leirene. 
Riktignok var det blant fangene en og annen tidligere kom

munist, likesåvel som samtlige andre politiske partier var repre
sentert. Men de, sotfJ. viste tendens til å falle tilbake på kommunis
men, merket seg snart ut og isolerte seg, slik at faren for virknin
ger av agitasjonen ble eliminert. 

Man må ikke glemme at de unge som fortrinsvis ble utsatt for 
de kommunistiske agitatorer blant A-regjeringens fangevoktere, 
var rakryggede karer, som hadde satt livet inn i kampen mot kom
munismen allerede på et tidspunkt da Moskva-herrene ennå var 
våre makthaveres hjertevenner. Disse unges forbitrelse var derfor 
rettet både mot kommunismen som livssyn og mot dem, som for
rådte den hvite mann og allierte seg med den. Og vi kan forsikre 
at denne forbitrelse er like stor idag. Den er blandet med frykt for 
fremtiden, frykt for landets og folkets skjebne slik som vi idag står 
splittet i tre leirer: Kommunismens femtekolonne, de av samfunnet 
utstøtte og hele den annen mer eller mindre farveløse blokken, som 
llled merellel' mindre ren samvittighet har fråtset i hat og for
følgelse mot de utstøtte. 

Og så spør de selvsamme rettsløse og utstøtte: Hva så? Skal 
en tro A.regjeringens forslag til beredskapslover, kan de når som 
helst og uten varsel bli internert påny uten forsvar og uten mulig
heter fot fremtiden. De har ikke borgerrettigheter som andre men
nesker og når de i selvforsvar og for om mulig å vekke den sløveae' 
tllmenhet,;stlker·å': avslØre humbugen" omkring det 'Politiske retts
onpgjør, møtes de med mistro og politi. Man skal imidlertid ikke 
glemme at de vil bare e n ting, og det er full sosialoppreising og 
l,,:ra ,JA'Ø~"".J "ril ___ 1\.11" __ ..1_4,4, ___ L:4-,,!l __ l ... +",,4, .l_~ L,..9._j_~lrl ...... + .... """ 

Garantier A~~L!!~~!i~!~ . dommerll REFLEKSJONER II 
,Den mest effektive' garanti mot I sere åpen"bart uriktige høyesteretts- '---D-E-N-K-J-E-N-T-E-lI-IN-G-E-L-S-K-E-----D-E-N-K-O-N-S-E-R-V-AIIXIlIIIVIlE---

slIke er anordnede appellinstanser, og domme. Det ville være ganske unød- M1LITÆRHIS'l'GRIKER lJANSKE PIWFESSOIe 
d~t har da også n\re forfedre vært vendig å utstyre lagtinget med myn
fullt oppmerksom pl i vlreaUer eld- dighef til selV å dømme i saken. Det 
ste love som foreskrev at heradsdom-. ville yære fullt tilstrekkelig at det 
me eller fjorungsdQmme hvis der fo- fikk. myndighet til å kassere ved
relå dissens, kunne innankes til fyl- kommende, høyesterettsdom og til å 
kestingene og derfra hvis der fre·mde- henvi. saken til ny pådømmelse av 
les foerlå dissens, til lagtirtgene. Et- en høyesterett bestAende av nye dom
ter Magnus Haakonssønna Landslov mere. Etter at slike bestemmelser var 
ble det «eretter adgang til å påanke vedtat.t vil det være" liten utsikt til 
Lagtingsdomme til kongejl som kunne at la~inget særdeles hyppig ville få. 
tilsidesette selv en lagmanns orjilkurd. noe A. ,:gjøre med slike saker. Bestem
Christian den V. Norske Lov gjorde melsel)e ville nemlig vise seg å være 
deretter dommere personlig ansvarlig særdeles effektive ved Sin blotte til" 
for rettsstridige domme og tilkjente værel_. Bare bevisstheten om at der 
de skadelidende . hos dem erstatning er adiang til ! ffL kassere åpenbart 
herfor ikke alene hos vedkommende urikt4e høyesterettødomme ville nem
sorenskriver, men også hos de 4 eller lig øv. en saerdeles gagnlig innflytelse 
8 menn som måtte ha deltatt i doms- på. hø,esteretts medlemmer. For sub. 
avsigelsen. Mot dette kunne de siste jektivt innstillede dommere ligger der 
verge seg ved å nekte å besegle dom- en stor fristelse til vilkårlighet deri at 
men, hva vi har flere eksempler på at de er ·'sikker pa at de dommer i siste 
de også gjorde, tro88 sorenskriverens instat$, og vet at ingen kan kassere 
protest. Jfr. N. L. 1-5-3. Ved si- eller ~videre deres dom. Litt mindre 
den' herav innførte nevnte loven be- sikke+et herpA. vil mane til den stør
stemmeise i N. L. 1-6-17 Om at ste tctsiktighet når de objektivt skal 
hvis noen .. dommer b14 anklaget for avgjø61 hva som virkelig er lands lov 
«Rettens Fornektelse og voldøom og rett, og vil styrke dem til l 
Tvang og forurettelse» kunne .lIlike motstt: fristelsen til l la seg lede av 
saker direkte innstevnes for Over- SUbjektive impulser. Hvis ikke høye
hoffretten. Etter denne domstols av- steret~dommen i Hlland-saken og 
skaffelse ble slike saker tillatt inn- StephSfsson-saken blir kUIert, men 
stevnt direkte til Høyesterett. Grunn- fremd~es skal stå som præju4ikater 
loven av 1~14: bestemte deretter l pa- også ~tentor de slkalte landsaviksa
ragraf 90: Høiestereta Demme kunne i ker viJ der vedbli I. herske det rene 
intet Tilfælde paaankes. Men ved si- rett~os her i Norge i alle erstat
den herav bestemmer 4en i paragraf ning,\j~ørsmål. og vi vil ikke her 
86 at riksretten dømmer i flll'ate og igjen 'komme inn i normale forhOld 
siste instans i saker 110m Odelstinget før v{ får en. helt ny lov om skades
anlegger mot Høyesteretts medlem- erstauung. som utsletter de 2 foran
mer for straffbare forhold de som sA- nevnt, domme som præjuåikater, og 
danne mitte gjøre seg skyldig i. en slik ny lov vil det være, full grunn 

kaptein Liddell Har t, som vi har BIRCK 

hatt den fornøyelse å sitere gjentag· uttalte engahg at Rettsforbundet al
ne gang'er, skriver i tidukriftet dri kunne komme til '- bli noe stort 
«SpektrUm» nr. 4 1950 enartlkkel om parti, fordi det ville koMme til å be
«Verdens Skjebne pA. Korea.s vekt· stl av bare tenkende .mennel!lker. Ja, 
skål». Vi gjengir sluttavsnittet: «Det den gamle, kloke professor skjøt midt 
dypt ironiske ved vAl- Uhyre vanskeli- i blinken. Det er nl enga,i:lg slik at 
ge stilling er at den skriver ser fra musen. av velgere er vanemennesker 
vår altfor fullstendige seil' l den siste eller orlfanisasjomnnennesker og at 
krig. Den er en direkte følge av kra· dette Med selvprøvflile og ettertanke 
vet om «betingelsesløs kapitulasjon», blir av underordnet art. Følgen er at 
som Roosevelt og Churchill sA. sam- de fleste uten noen dikkedarer glr 
stenunlg gikk Inn for. Vi gjorde helt fun i den vante bållen ot lar seg len
og holdent ende pA. det tyske ·og det ke for den fireårige natten uten A gjø
japanske folks evne til for s val', or te opphevelser. Derfot er det ogllA. mer 
dermed Mela vi maktbalansen i ver- enn van.keitg A reise nye politiske be~ 
den. Denne kortsynte politikken sat- vereller bygget tJi. et tm~empet livs
te RUl!Sland i stand til A. dominere syn uten A !lette 1 gafl&' et kJempemes· 
bAde Europa og ASla, for den tilintet· sig proparandaappatat, og derfor er 
gjorde det eneste mulige bolverk 110m det sA. altfor lett for de store demag'o
hadde noen styrke.» rer A. bOlde det glende med en venn-

Og allikevel tiljubles dille to store lig hilsen til velgerne hvert fjerde for. 
lor dere. frem.-yn og for deres red.- Men demokrati·~ folkelJtyre nei, det 
ning av den hvite mann. kultur. 1>et el' det ikke, hvor meget etut poUtiker. 
demokrati som de plberopte øeg og ne plberoper lilbg fulktJU ansvar for 
som vlre hjemUge ettN-Inakkete bru- det ~tyre Born det har. ~ 
ker 110m et sesam for sin fremferd, 
synes å viltre fot dytt betalt. ~ 

tvistelig: Ro omkring rettsoppgjøret! 
Ina-en kritikk! 

DEN BRI'.t18K.1i aOV/ET· 
BKBPBR1', 111.tAC 
D8UTfSC8te, 

Det sier seg selv at dette er ot alt- til å 'gi tilbakevirkende kraft pA. de 
for omstendelig og Vidløftig apparat 2, nevnte doanme og alle andre dom
når det gjelder å få kassert åpenba.- me B()]n mAtte være avsagt på. grunn
re absolutt uriktige høyecterettsdom- lag al dem som projudlkater eller på 
me. Som rettsmiddel herimot vill~ det forlik; inngått på. samme basis. 
være adskillig enklere om lagtinget Oslo, 27. august 1950. 

Vi som sogner til Forbundet for So
sial Oppreisning kan dessverre ikke 
forplikte 088 til A. overholde en llik 
parole. Bortsett fra selve gjennomfør
ingen i praksis er rettsoppgjøret i sel
ve sitt grunnlag befengt med så man
ge svakheter at det By.:es å være all 
&-runn til A. gå. det nærmere etter i 
lømmene. I et hvert fall sA. sant man 
har respekt for det som heter den hi
storiske sannhet. 

Forbundet for Sosial Oppreisning 
har gått inn for pA. helt legalt grunn
lag A. drive en saklig og vederheftig 
opplysningsvirksomhet om det som 

har i en anal~se av de to verdeftsblok
brli krlgspoUhuat fremheVet et punkt 
.om de fleste har ovtlrl1ett. 1:>80 sovjet
*tyret er diktatorisk og betollthingen 
vaht til et prhrtltivt levesett kafi eh 
langt større d.el av stAl, kull, olje og 
kran dirigeres til ktigsindustrieil -'efin 
i de met frem!akredne land, særlig da 
USA. De 25 mill. tonns stål som Sov
jet-RusSland vil kunne ftemstille i A.l', 
.kaper basis for eh Ukesl !lter militær 
ptoduksjon som en årlig' produkSjon 
pA. 40 mill. tonns i V'esten. Et prak
tiSk resultat av delte er bl. a. den 

- 1!'ort8~ Bide 4. -

ble utstyrtt med myndighet til å kas- G!ustav Ileber. 

faktisk har passert i landets skjebnes

Rettsoppgjøret under gransking 
Fra Forbundet for Sosial Oppreisning 

vangre år. I et slikt arbeid burde 
man kunne gjøre regning pl støtte 
av alle dem for hvem begrepene sann-

J ustislTIinisleren 
_ ForUAtt lrø .'de t -

het og rett betyr mer enn propagan- . 
tlistisk munnsvær. Oppslutning av al- hadde anledhillg til å ta disse ord 
le dem som er imot at vlr historie skal bokstavelig. Men i andre forbin· 

Under ovenstående titel har. det i 
den senere tid gjennom landets heyre
presse gAtt en enslYQ~de artikkel, 
inneholdende et lengere angrep på. 
«dem som kritiserer rettsoppgjøret». 

Artikkelen gjentar åen gamle lekse 
Qm oppgjørets fortreffelighet. Riktig
nok er det utvilsomt, heter det, at det 
er begå.tt feil, «men det akal bli van
skelig nok å. gjøre gjeldende at feile
ne er sft. rtlange og så. store at de svelt
ker oppgjøret som helh~b~ Ja, dEl n 
vanskelighet kan vi for vlrt vedkom
mende !rodt bekreftp.. iClp.t iI"t SIA. Il si 

så ha.' sitt forblivendo, later det til. skrives med påholden penn ledet av deIser ble de kotni~ke. Både stats-
Histori~l1 er allerede skrevet, hevder politisk smartness og personlige side- AråudUeGhu~ .. ~~rtseilnd ... og .... lktiksosamdvfoøkrtaet 
de $Qimwetter hensiktsmessigheten hensyn. ""~ "' '" fv 
foran t.anllheten. De~ er ikke grunn Ennå. har vi _ traøs i alt _ den fa.- kamxen fra kontorer og gater i 
til i 111 noe mere om den ting. Ilte overbevisning at bruker vi sann- Lon on. Jeg opplevde litt av 

Og ,~ allikevel! Er man virkelig heten og ærligheten som de eneste denne kl1mp&n l krigens lIIiate tnå .. 
så bl~yd at man tror at en øyeblikks- mmer, og når jeg ~n ga.ng i blant 

midler, vil vi også være visse på. å satt lunt i et klubblokale i Lon. 
stemni'pg ,..... unnfanget i «frykt» og høste retten som resultat. 
født •. ' ~hab lar seg k nse ve don syntes jfg at dette val' en 

K - o r re Forbundets samlingsmerke, «Sann- fordragelig fonn for kamp fot' 
med rantert holdbarhet for alle ti- het og rett», har bragt bUd til man-
der? .<~ldri før bax:v~rnorsJ.te histo- ge i den korte tiden Forbundetfuill' .fedrelandet. Jeg Skill uvisst i\t .. 
rie vaert· ute f~; en" slik historiefor- eksistert. Det skal komme til å brin- ke alltyde noe i retning av 4t 
falskning som i dag,:mttalte overlege ga bud til enda flere i tiden som kom. det ikke ble gjort en del godt 
l'II'h",.ff .. :nh",..,. il"," ?Q ... ø; i b i I'ln_ arbeid i London, men hvis de 
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ell tro A.regjeringens forslag til be~edskapslo~;r~-ka~-d~ ~år ~:; 
helst og uten varsel bli internert påny uten forsvar og uten mulig
heter for fremtiden. De har ikke borgerrettigheter som andre men
nesker og når de i selvforsvar og for om mulig å vekke den sløvede' 
::!lmenh~t~Økerå: avslØre hUmbugen omkring det politiske retts
onpgjør, møtes de med mistro og politi. Man skal imidlertid ikke 
glemme at de vil bare e n ting, og d~t er full sosia10ppreising og 
hva dermed følger. Men dette er hittil nektet dem hårdnakket av 
alle de politiske partier - fra kommunistene til høyre, med arbei
derpartiets ledere som de dominerende faktorer. Disse utstøtte 
brenner nå som før etter å delta i landets forsvar, men skal man 
tro en av de tidligere «overbØdler» i rettsoppgjøret, kan de i beste 
fall bli godtatt - ikke med rett men som plikt - som hjelpere i de 
bakerste linjer under mistroisk overvåkning fra dem, som for 
snaue to årtier siden bar det brukne geværs merke i knapphullet. 
Og det til tross for deres innsats i kampen mot kommunismen og 
deres uomtvistelige faglige dyktighet i det blodige fag, som er sol
datens oppgave, når ulykken er ute. 

Vi appellerer igjen nå, når klokken kanskje nærmer seg tolv, 
til dem som føler ansvaret for landets fremtid, ve og vel, at de stan
ser opp og tenker seg grundig om. Har vårt land råd til å fremture 
i denne hatfylte galskap? Stortinget kan med et pennestrøk rette 
på det som vrangt er. Det kan rikt ignok komme til å koste adskillig 
selvovervinnelse og det kan subjektivt sett innebære firing på 
jernhård~ prinsipper, men det er vel ingen som tviler på, at den 
borgfred, som da vil komme, betyr en vesentlig forøkelse av lan
dets beredskap i en farlig tid. Er ikke det lønn nok? 

Ukens kronikk: ............... 1 .......... 

Er krig og ikke-krig det samme? 
Av Helge Grønstad 

I. 
Spørsmålet om Norge var i 

krig eller ikke etter den 10. juni 
1940 har vært et stridens spørs
mål i norske rettssaler gjennom 
de siste fem årene. 

For å sikre seg straffeloven 
som grunnlag for en fellende 
dom har landssvikdommerne 
ansett det nødvendig i tusener 
og atter tusener av domspre
misser å måtte ta med den vel
kjente tirade om at «det ansees 
godtgjort» eller «tiltalte har er
kjent» at han var på det rene 
med at Norge var i krig også 
etter 10. juni 1940. Dette endog 
i tilfelle bvor den tiltalte så 
energisk som det etter omsten
dighetene var ham mulig hadde 
protestert mot å bli tillagt en 
slik mening. Med andre ord: 
stikk i strid med det som retts
forhahdlingen hadde godtgjort, 
skiftet dommeren tiltaltes opp
fatning av «krigs~orholdet» ut 
med sin egen «majoritetsautori
serte» mening om den samme 
ting. Det som dommeren «var 
klar over» hadde også den arme 
tiltalte værsågod å være like 
klar over. A komme med inn
sigelser var som å spytte gjen
noru vinduet. 

I hVilken grad det rent ju
ridisk er relevant hvorvidt 

Norge på gjerningstiden var 
i krig eller ikke, får stå hen. En 
kunne ellers ha trodd at dom
stolene - for å slippe å· stå på 
et he~t fiktivt grunnlag - had
de drøftet litt nærmere hva det 
innebar at straffelovens § 86 
også bruker uttrykket «eller 
med en sådan krig for øye». 
Det har de dog ikke innlatt seg 
på. Tvertimot klynger de seg 
krampaktig til begrepet «under 
en krig» og finner dette så be
tydningsfullt at de ikke kan 
være det uten. «Det ansees 
godtgjort at tiltalte o.s.v.»! 
Basta! Fri bane! «Thi kjendes 
for rett!» Og dermef! har den 
tiltalte vært prisgitt fordøm
melsen -- selv om han har ført 
all verdens plausible motargu
menter i marken. Med litt fiks
ing på premissene har det gud
skjelov lykkedes å komme dol
kets rettsbevissthet» i møte. 
Og alt har væ)t såre vel. 

Nu - det nar naturligvis 
ikke vært så lett å være dom
stol heller. En ytterst beleilig 
forvanskning av det som 
Kongen virkelig sa den 7. 
juni 1940 - inntatt i riksadvo
katens Meddelelsesblad og holdt 
oppe gjennom ca. 2 år - samt 
en bevisst fornektelse av det 
mest oppsiktsvekkehde doku-

-,- ---- ' -". _. .,.-.. • .... "Ul!! heten og ærligheten som de eneste 
Qm oppgjøtets fortreffelighet. Riktig- sA blåø~ at man tror at en øyeblikks- midler, vil vi også være visse på å 
nok er det' utvilsomt, heter det, at det stemninr ,- unnfanget i «frykb og høste retten som resultat. 
er begått feil, «men det skal bli van- f0d.t i~at» - lar seg konservere Forbundets samlingsmerke, «Sann
skeUg nok å gjøre gjeldende at feile- med garantert holdbarhet for alle ti- het og rett», har bragt bud til man
ne er sti. mange og sA store at de svek- der,? ;«41.dri før.~ar yår ,~or~e. bisto- ge i den korte tiden Forbundet har 
ker oppgjøret som helhet». Ja, den tie vært ute for en slik historiefor- eksistert. Det skal komme til å. brin. 
vanskelighet kan vi for vårt vedkom- falskning som i dag,lmttalte overlege ge bud til enda flere i tiden ~om kom
mende godt bekrefte, idet det så å si Scharffenberg den 29. mai i år i So- mer. Og vi nærer ingen tvil om at 
er utelUkket at nOen som har noe å siologisk Institutt. En slik uttalelse I anstendige og rett-tenkende mennes. 
kritisere ved oppgj0rct overhodet fAr fra det hold burde gi noen hver noe ker vil følge kallelsen. Det har vi alt 
adgang til li gjøre seg gjeldende. 1: A tenke pi. En mann som overlege nå fått fullgode bevis for. 
et bvert fall i prasllen. Den imperati- Schatffenberg har ingen «nasjoll.ale'b Så får da ,de som har noe li skjule 
ve parole fra oven om «ro omkring baktanker og han vet hva han snak- fortsette sine udemokratiske og hyste
rettsoppgjøret» blir fulgt med en ser- ker om. Dt>.t kan man være forvisset riske forsøk på å få kritikkens og 
vilitet aven annen 'verden. om. 

Den oppfatning som fremholdes i Det, frontalang'rep Som er aatt inn 
den ovennevnte artikkel er nøyaktig overfor den som tillater seg å ha sin 
den samme som den «det nasjonale egen mening Om rettsoppgjøret, skyl
flertall» lanserte i mai 1945. De nye des lfikkerlig i første rekke de mM-

sannhetens stemme til å forstumme. 
Det vil ikke lykkes dem. Dertil er 

både deres grunnlag og deres' hen
sikter for dårlige. 

ting som foreligger, ~ de dokumtn- kunnskap om at «Forbundet for Sosial Oslo, den 215. august 1950. 
tsriske avsløringer som hilr fUlUlet Opprtisning» var et faktum, at dette Forbundet lor Sosial Opprei«tling 
sted siden den gang, syne!! i ha vad forlmml hadde hatt et ypperlig lands
helt uten virkning. «Den alminnelige møte i de siste dagene av juni og at 
rettsbevissthet og de nasjonale in- oppslutningen var stor og stadig øken
stinkter hadde allerede dømt før retts- de . .også i A-partiets presse hlr det
oppgjøret tok lif!. begynnelse:., sies te l&:ndsmøte åpenbart fortonet seg 
det. Og dermed skal det åpenbart og- som salt i sure øyne. Parolen er uom-

ment i nyere norsk historie -
kapitulasjonsavtalen - gjorde 
sammen med alt det som ellers 
ble servert om «skylden for, 
overfalleb, at det kunne ta til 
å. gå rundt for noen hver. ape
sielt hvis vedkommendesyiten 
og logikk alt på forhånd hadde 
hatt anfall av svimmelhet. 

I dag vet vi imidlertid ...... 
trass i alt --'- a.dskillig mer enn 
vi gjorde for noen år siden. Det 
vil si: vi på vår side har nok 
den hele t~d visst betydeUg mer 
enn vå.re motstandere har gjort 
eller trodd, men det er først i 
den senere tid at det har lykke
des oss å hale i land de doku
mentariske bevis trass i alle 
hindringer som har vært lagt 
oss i veien. Selv kapitulasjons
avtalen led den skjebne, å. bli , 
fornektet trende ganger før 
hanegal. Og allikevel til ingen 
nytte. Om de trende nektere 
«gikk utenfor og gred bitter
lig», vet vi ikke. Men de burde 
i et hvert fall ha gjort det. 

For å berge «krigs-begrepet» 
har man kamuflert den norske 
kapitulasjonsavtale som en 
«lokal j nord~norsk overgivelse». 
Man har hoppet bukk over av
talens tilblivelse, over hvem det 
var som forhandlet og hvilken 
myndiJhet disse var utstyrt 
med, Ja, endog et lite - men 
uhyre betydningsfullt - ord 
som det tyske «gesamten» har 
man funnet det hensiktsm~~sig 
å smyge seg forbi med lukkede 
øyne. 

Det kommer om ikke le~e 
stoff på markedet - som i til
legg til det Min alt er tilstede 
- burde kunne få selV' bUrtd--

fødte til å se. Stoff som også 
forsåvidt' har sin store betyd· 
ninr for oppfatningen av spørs
mA.let om «krig - ikke·krig». 
Behandlingen av dette Itoft få.r 
imidlertid utstå. så lenge. I dag 
skal vi bare stanse opp ved et 
paIr sider av forholdet, ut fra 
den lære som konstituert riks
advokat ø. Thommesen doserer 
i sin innstilling til Justisdepar
tementet av 30. aug. 1950 (bilag 

. ~ til St.meld. nr. 64/1950). 
Ved en behendig blanding a v 

ingrediensene er det vel nesten 
selvsagt at riksadvokat Thom
m~sens konklusjon blir den at 
«:N',?rge utvilsomt var i krig 
med Tyskland i hele okkupa
s jOl;lstiden». 

Jeg sier en behendig blanding 
og jeg mener det. For straks 
å ta et eksempel: 

l sin, innstilling refererer 
riksadvokaten en helt intern 
ordre av 7. juni 1940 fra for
svarsministeren til Forsvarets 
Overkommand~, der det heter: 

«Da de allierte stridskref
ter forlater Norge og da det 
bar vist ,geg umulig it skaffe 
det nødvendige krigsmateriell 
må også vår egen motstand 
mot fienden her i Nord-Norge 
opphøre for fl spare denne 
landsdel for ytterligere øde
leggelser.» 
Det er formentlig dette «Nord 

Norge» i forsvarsministerens 
mund som det er så forlokken
de å sitere. Det synes for en 
objektiv fremstilling å ha v~rt 
vel så. nærliggende fl sitere det 
som den samlede regjering sa 
den samme dag, og som også. 
fikk Kongehs sanksjon i stats .. 

. - . 

m 

Hro", Hovden, 
forrrtlU'lIl. 

Helge Grønåtad. 

* 

'St 

rådøprotokollen, nemlig: 
«Under disse forhold, og 

fordi det har vist seg umulig 
å skaffe bæren den nødven
dige arulnunisjon og a~et 
krigsmateriell, vil det være 
håpløst for Norge å fortsette 
kdgen.» 
At regjetingQns øtatsrflds

beslutning rangerer OVer en 
ordre aV' forsvarsministeren, 
forekommet en å være selv
innlysende. Riktignok bar man 
funnet det hensiktsmeøsig å snu 
opp ned på prioritetsfqI'holdel: 
mellom Storting og regjeting, 
så. forsåVidt kan det være i 
stilen Il la forsvarsministeren 
dominere, regjeringen. Bare 
snodig at lnan ikke også får 
sitert menig Zachæus IngolfHn 
fra Evenes som også ga en me
ning til kjenne: «Til hælvetn 
med ailtt prat om å gi opp! 
Sputt bare i fingnm', kara! O, 
klæm på»! Han mente også. Slik
kert å «fortsette krigen», -
øelv om det skjedde for egen 
regning. 

Regjeringssjefens uttalelser 
gjennom London kringkasting 
om at «,det stod da ingen annen 
utvei åpen enn å nedlegge våp
nene og tJende våre tapre offi
serer og soldater hjem». -- «om 
det arbeid som regjeringen ut
førte i de, to måneder krigen 
varte», ~ «vi fant imidlertid 
som jeg før har sagt, å tnåUe 
nedlegg~ våpnene og dermed 
var hele Norge i fiendens hånd» 
- og «vi kan nå fritt si over
fl1l1sntennene den usminkende 
sannhet om deres opptreden og 
løgnpropaganda både under og 
etter krigen», ..... ja, alle disae 

.... VUi.iU Aa.U.I.l'~J.i I .n.l.j5~u;:, f!Jj,cn .. t::: JUa,-

neder, ognåt jeg en gang i blant 
satt lunt i et klubblokåle i Lon6 

don syntes j~g at dette var en 
fordra.gelig form for kamp for 
.fedrelandet. Jeg skill såvisst ilt~ 
ke al'ltyde noe i retning av i\t 
det ikke bllj gjort en del godt 
arbeid i London, men hvis de 
folkene taom var der bare har 
hatt litt humot', lå. ville de ha 
vært meget fOl'siktige med å gjø· 
re seg til dommere over det soM 
foregikk i Norge. De som var 
utenfor karupen bør Ikke kaste 
stenelle. Det virltet Å uendelf{; 
kornisk når folk som hele tiden 
har sittet i sikkerhet blir så sti:'en~ 
ge etterpå,.. 

• 
Er det no. Il 'Undres over at 

en mann Bonl kan skrive noe Å. 
respektløst om inkvisitoren, y. 
kes tTukket for retten? Men det 
er til å undres ov~r, at hUltlorei1 
fullstendig har forlatt det ~Qrske 
folket. For Mt Mer ubarmhjer
tig komisk skal man vel øøkd lell· 
ge etter. 

t 
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uttalelser som lø« gjenn$ ete-. 
ren den 26. jUni 1940, synes å 
tyde på at regjtrblgllSjefen "At 
inne i en ann... gate 4Ual'l hans 
krigerske forøvarlffiifiittet. Og 
at han uttrykkelig framhevet at 
Man kunne smt.kke «fritt», ute
lukker mUUghften av «ord med 
dobbelt buli<:b. 

Det kunne trekkelI frgm en 
mengde ting i denne foflblndel
sen: Det burde. bare Brke v~e 
nødvendig. Mendtsto ",?l;Wefi
digere burde det til Lo ~"-"gjeld 
ha Yært for riksa4v,,~;.: 8_1 nA,r 
han først sk\llie gi en l>:.d~orisk 
holdbar franu5tilling, å ha sitf!!rt 
Nygaaraavold fra en tid da h4n 
ennå badde e1'indringetts evne i 
behold. Men .. likt hat 6.penbatt 
puøet dårlig ,Inn i programmet. 

Krijen fonsatte, sier rik&
advokf1t ,ThQmtneøttn. Hvilket 
skulle bevises. 

At han tar Høte&terett til 
innt~kt. er jo nokså opplagt. 
Men Høyeøt.rett holder. heller 
ikke hist.orien i sin Dd.nd, og at 
Høyesteratt enn' i 1950 tvihol
der på præjudikatet fra 1945, 
dengang rett~ satte Haaland 
mot muren j er fotlJtåelig. Men 
det er tendt mye va~n i havet 
sidell dengani, or mange ting 

, som dengang lå skjuit Of gjemt 
er siden kommet fot d.agens lys. 
Mer vil komme 0' det 'er vel 
tenkelig at historiens d()mmere 
når tiden engang er inne, ikke 
vil ha den samme respekt for en 
høsterettsdom sg1lt den sittende 
Høyesterett har fot sitt eget 
præjudikat. 

(Farts.) 
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Aulie - 'har vært ute med en kjedlpe- kjempere (delvis med sterk in

bluff - for å vise politiet hvor validitet), som ble overfØrt (un-I 
v.iktig hans egen person var . .Har der en leges protest) fra sykehus 

- Forts. Ira side 1 - riksadvokaten ikke forstått det- i Aker til Ilebu. De ble slått og 
-----------........ ---;-. -, -~-------- te? Hvorfor får vi ikke navnene mishandlet og måtte stå lenge 
. Så kOI~ 1946 og po.litiet ~ente I vite at dets hjelpere har benyt- på ~e 8 medlemmer av «Det hem- med ne$a mo t veggen (noen på 

vel at na måtte en fmne pa noe tet samme metoder som politiet mehge råd»? Saken er ganske en- et ben) fØr de kom inn på syke
nytt. Provokatøren Hans West- nå beskylder Holtskog for? kelt den at eDet hemmelige rld;> huset. Kan Hallgren ha unngått 
~y ~visstnok ikke NS) kom så Jeger ikke blitt siktet for den- kun kan ha hatt et - l - nied- å ha sett dette? 
hl hJelp. Han rablet ned en rek- ne min alvorlige beskyldning lem, nemlig· presidenten West- Vil riksadvokaten fortelle oss 
ke røverhistorier så fantastiske mot· politiet. tiltross for at jeg by. ..: hvorfor familien Skyrud på 
~t det er helt utrolig at politiet nylig under den rettslige etter- . »Den økonomiske ring» #led Kongsvinger' ble arrestert, da 
Ikke kunne forstå at det han kom forskning pånyttanmodet Påta- kJempe~apitalen 53 millione( kr. sØnnen ble hentet av Westby i 
med val' det rene oppspinn. En lemyndigheten herom. Må jeg da s~m . vårt ·1igningsvesen sik},tert politiets bil på Kongsvinger? Var 

Ugift sveiser 
får plass fra 1. eller 14. oktober på Stangnæs gård i Eidskog. 
F. t. 12 melkekuer, ungdyr og griser. Nytt mod. fjøs med melke~ 
mask. eig drikkekar. Flink gutt som er int. kan regne med gode 
betingelser. Søkn. med oppi. sendes gårdsbestyrer Gjestvang,. 
Knutzen, Skotterud st. ,. 

Ugift 
pålitelig og interessert, får plass fra 14. oktober på gard ved Rands
fjorden. 10 melkekuer + u~gdyr, samt noen griser og sauer. Drikke
kar og melkemaskiner has. Attestavskrifter og lønnsforlangende 
sendes Per Skude, Ringelia. . 

Offiserer. 

. av rØverhistoriene var at der var \kke ha lov til å gå: ut fra at po- ville være glad over å komm~ på det for å bluffe folk så de skulle 
planlagt et mord på advokat litiet har funnet min beskyldning spor etter var sikkert «et sp~el- tro at det var en virkelig rØm
SundfØr, som var avdØde gros se- korrekt? Men hvorfor er da ik- se», som Westby mente å skrem- ning? Men er slik arrestasjon 
rer Henry ,Johansens aktor. Un- ke de skyldige trukket til an- me politiet m~d for å oppnå ,"or- lovlig? Familien ble ribbet av 
der rettssaken mot kokken Einar- svar? . . deler for seg selv. Men at riks- Westby for ca. kr. 1500. Er ikke 
s~n ble denne historien avkreftet. Hvorfor forteller ikke riksad- advokaten .. har kunnet benftte myndighetene ansvarlig herfo!' 
TIltross herfor benytter myndig- vokaten'oss litt mer om Westbys Westbys I:øverhistor~er for å ~nn- når riksadvokaten selv mener at Økonomisk prinsipp-sak-krav skal fremmes. Vedrører: samtlige 
hetene denne historie som unn- rØverhistorier _ framsatt i hans skylde bruken av provokatørEir er Westby har narret politiet til tidligere fastlønte militære embetsmenn (NS), med redusert lønn, 
skyldning for bruken av provo- forklaring for politiet den 18. fe- ufattelig. . . :'. denne aksjon?· i henhold til hærordningen 1930. Det er nødvendig at s amlli g e 
katører, . bruar 1950? Hvis dette var blitt Av Stort. rileld.nr. 64 fra~år På side 92 i Stort. meld nr. 64 blir orientert. Navn og adresse for orientering.bedes sendt snarest: 

I s~n innber~tnin~ _ sendt til gjort t~or j~~ riks~dvokaten og d~t helt tydelig o hv. orlede. s riJY. n- sier :iksadvokaten om denne F. Andersen, c/o Høyesterettsadv. RoUFosø, 
Stortmget - sier rIksadvokaten: landssvlkpohhet Ville ha stått dlghetene SØker a unnskylde lem «rømmng:.: IDeron.Heyerdahlsgt. 1, Oslo. 

«En del undertegnede- nota- latterliggjort for å ha lånt Øre til som har for~ått seg'under rt'tts- . «Jeg tror også han (Westby) ---------------------------
ter fra 1946 framtrer som mel- Westbys historier som omfatter oppgjøret. Da det gjaldt for jbli- narret' Sambandsavdelingens T.T· D ' d· h 
d.ingel' fra tystere på Ilebu, 60-70 maskinskrevne sider. Det t~et å etterforske NS folks hånd- folk opp i stry .. » ,.Det er nok J.'-]Øp eres ra 10 OS oss., 
h'\ror der angivelig var dannet er bl. a.disse rØverhistorier. som hnger under okkupasjonen/ble et bomskudd,» . 
en «Økonomisk ring» av tidli~ Aulie mener har berettiget bru- det utvist en nidkj~rhet i tj~he- Det er mange NS folk som ha~ Alle ledende merker på lager. Innbytting av gamle apparater. 
gere NS medlemmer og profi- ken av provokatØrer; . ste~ .som var enestående. D4l1ar fått lide hårdt for politiets bom- Rimelige avbet.vilkår. Gode brukte app. i garant. stand fra kr. 85.-
tører.» For at offentligheten skal kun- polIhet ikke· sjenert seg fW å s~dd - som er fyrt av i blinde, Postbox 17, Bekkel.høgda, eller tlf. 683697, Oslo. . 
Jeg dirrer av ha~me når jeg n.e dø~me i denne sak vil jeg bruke ulovli~e midler !lg ulqYli- fordi politiets kritikk~Ø~t har be-. . .. 

leser hvorl~des rIksadvokaten SItere htt av Hans Westbyg. rap- ge provo~atøre~. Da syntes ~let nyttet ,seg av samvlttIghetsløs.e a~. lan~ssvlkpohtIet~ f<ilk var 
h~r k~nnet tillate seg å benytte port til politiet av 18. februar å ha hellI.get mIdlene. Men ~,:når provokatører s!'m Westby, Rodl- bitt smitte; og forgIftet av den 
dIsse Ikke underskrevne notater 1950. det nå gJelder å undersøke ~go- an,Somdalen og mange flere. samme .ånd. . . 
- antakelig rablet ned av pro~ «Sommeren 1945 ble det av de nordmenns» handlinger ~. ja, Stor\fuget burde ha opplysning Der ~l~nes Ingen unnsk~'I~m~g 
vokatøren Westby _ i sin inn- fanger på Ilubu dannet et så- se da SØker enb~t mulig å _ju- om hvilke forbrytelser provoka- for polItIets bruk ,etter frIgJØrm
beretning sendt til Stortinget. kalt cHe:tnmelig råd,. bestående le det som burde komme f.:tri: tørene ,har begått under okkupa- gen av provokatører. 
Hadde jeg vært likeså uforsik- av 8 mann under ledelse av en Istedetfor • å granske de som'har sjonen og videre utskrift av· dom- Oslo, den 15. september 1950. 
tig ,med mine kilder til de beret- president. Presidenten var forgått seg ..:.. settes der fØt~t i mene $1 en kan få k).arhet over P. Harsem. 
n~nger jeg har offentliggjort _ landssviker Henry Johansen.» gang undel'Sø\telser :motdem$Qm om pro,'Vokatøreneer blitt be
Ville jeg nok tidlig ha fått påta- Så skriver Westby at der ble framkomrnermed påstande :;~om handlet nådigere p.g.a. sin inn
lemyndi?heten ."på halsen,.. Da dannet flere små-organisasjoner de k~n føre sannhetsbevis ?:for. sats f~t landssvikpolitiet. . 
hadde SIkkert Ikke statsadvokat og. . TyverIer, f. eks. nytter det ikke _ ..... - Refl'eksjoner -

- Fortsatt fra. side 8 -Lous i sin rapp~rt til riksakvoka-.«D~n viktigste av disse orga- for NS folk å melde ~lpo~!et ))et var i min bok «Utrolig men 
ten kunnet skrIve: msasJoner var den såkalte - selv" når navn bhroppjitt. sant. I'at jeg kom 'med den fØr-

«Forøvrig har jeg ikke fun- «økonomiske ring» ...... Den Jeg ,taler. av egen erfaring. .. &~e JivslØring om Somd~lens, Ro- kjempemessige tankproduksjon, som 
net at det er punkter i boken Økonomiske ring hadde til dis- VII rIksadvokaten være så Qlans og Westbys merItter. På foregår i Sovjet~Russland og som kan 
(Utrolig men sant) som det er posisjon kr. 67000000.» vennlig å fortelle oss .. hvwfor det tidspunkt kjente jeg ingen bli Europas skjebne. Tenk, om Roose-

grunn til å gå nærmere inn på Westby mente at dette beløp fangene på Ilebu ble tildelt :ltol- Halbos~ad. Han kom fØrst ut fra velt og Churchill hadde vett til å for
- eller hvor det kan være etter hans oppfatning var «en lektiv straff ,når politiet ~de Aker*us fengsel et år senere. På stå så meget dengang da de i sin sei~ 
spørsmål om å reise tiltale.» god del i overkant» og så skriver vært en fange behjelpelig med å det tidspunkt jeg skrev min bok ersrus lammet Europas hjerte. Da had 
U:1(:~r den rettslige etter- han: - . ~r~mm:»? Fangene måtte d~,stå var Somdalens papirer ikke kom- de vi ikke vært oppe i den situasjon 

for~~~,mng for kort tid siden kom «Etter vitnets kjennskap til l tJmeVIS på /l;pp~llplassen .-,~om met ~t fra Akershus. som vi er i dag med de feberaktige 
poh~lL111mektig Bergfall med den «Den Økonomiske ring» så sir-' straff f~r «rømmmgen». Hvem er Jeg har aldri søkt kontakt med rustninger som rammer oss alle på 
bemerkning at Hans Westby kulerte der i denne ialt kr. ansvarlIg herfor? ,fang~ som satt innesperret, og det ·mest følelige. 
nepp2 k~nne. betraktes. ~om nor- 5~ 000 000 i penger og verdipa- . Hvorled:s kunne direktødGl.e- heller ikke med fanger som er 
mal. SlIk VII vel polItIet helst. pIrer. De største summer fore- dItsch og mSP'iktør Ha11gren tIl- kommet ut fra fengslene. 
betrakte Westby når han kom- kom fØr penge-saneringen høs- late at ny-ankomne fanger pl Ile- Med mine bØker har jeg søkt å 

DET ENGLAND 

~er, ~ed opplysninger som er ten 1945.» bu s?mmeren 1945 måtte stå'i ti- få fram mitt syri på rettsoppgjø- som var med på å vinne storkrigen, 
kJeQ,ehge for politiet. F. eks. opp- Er det ikke merkelig at Utryk- ~eVl~ med nesa mot veggen (selv tet og i sannhetens interesse har ·men som tapte sin stilling som ver
lys~mg om forsen~else av bren- n~ngspolitiet ikke fant noen av m~ahder) I1lens vaktmannstapet jeg søkt å a~sløre de. mis~igh~ter densmakt har fått en ny nesestyver, 
nevm og tobakk tIl fangene på dIsse penger og verdipapirer i stJal effekter fra fangenes klfffer- og overgrep Jeg er bhtt gJort opp denne gang fra Syd~Afrika. Den syd
Ilebu - i den hensikt å få dis" sin grundige rassia? .' ter. Stod f. ,eks. 20 fange.rl'mot merksom på - ett.er nøye å ha afrikanske premierminister Malan, 
s~ til ,å forløpe seg.~estby nevner at Henry Jo- ~uren- ble t~eg6d~e~.,f~.a ~amt gransket de opplysninger jeg har hvts stilling etter general Smuts død 

En byste 
av Vidkun Quisling ~es 
kjøpt. Tilbud sendes imder 
billett mrk. cArkin nr. 390. 

Gårdsbestyrer 
eller forpakter får stilling sriarest 
(jordbruksvant) • 

Fru Elsa Eldem BuDIDg 
Sparbu. 

Gånlskar. 
En dyktig kar får plass straks. 

Gårdsbruk oggrømisaksdrift. 
Attester med lønnsforlangende 
sendes 

Olaf Bergflødt, 
Nordre Renskaug, Lier. 

TiUeie. 
Mbl. vær. for 2 c stud. 1/10 

-1/6. Sengklær setv. 
B. m. cNær Oslo», ,nr. 380. 

BondedaHer, 
42 år, ønsker post som hu$holder
ske på triv. gård på Østlandet 
fra nyttår, event. før. Beste refe
ranser. Bill. mrk. «Interessert i 
bondeyrkeb,/ nr.· 386. 

'Men _ Påtalemyndigheten hansen kom på sykehuset og der hge .kufferter lagt"b.ulter til hul- fått. Videre har· jeg etter beste el' ytterligere styrket, har i en tale 
, 'o .• ter l en ..".. 1 ~ kasse. Gleditsch evne slått ned å man lende lik- på nasjonalistpartiets kongress uttalt: . 
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lUel llleu UPPIYSU1l1g~r sum er Leu UI~u." mevis med nesa mot veggen (selv ret og'i sannhetens interesse har ...•.. _ •... 0_ .. ___ _ 

kjedelige for politiet. F. eks. opp- Er det ikke merkelig at Utryk- invalider) m, ens vaktmannSkapet J' eg sØkt å avslØre de misligheter densmakt har fått en ny nesestyv~r, 
l , f d lb' l't' t 'kk f t' av denne gang fra Syd-Afrika. Den syd-ysmng om orsen e se av ren- n~ngspo l le l e an, no~n stJ'a1 effekter' fra fangenes ...... ffer- og oV,ergrep l'eg, er blitt gJ',ort 'o,pp 

. t b kk t'l fOd d l' Zf.U afrikanske premierminister M a l a n, nevm og O a ,l angene pa .Isse pen,ger og .v?er lpaprrer ter. Sto'd f. ,eks. 2, o f"anger, mot m,erksom på _ ette.r,nø,y,e å ha Il b 'd h 'kt· f· d' d hviø stijling etter general Smuts død e ~ -o l enensI a a IS· sm grun Ige rassIa. muren .- ble tyvegodset, f,r, IOcsamt gransket ,de o,pplysnmger Jeg har 
tlf lø W tb t H Jo "'el' ytterligere styrket, har i en tale s~ l a or pe seg. , "es y nevner aenry d - ligekufferter lagehalter ttl hul- fått. Videre har jeg etter beste på. nasjonalistpartiets kongress uttalt: 

,'Men , ,Påtalem.y ndlghet,en ha,nsen kom på sykehuset og e,,~ ter i en ~ 1 _ kasse. Gledit,S,ch, evne slått ned påtnanglende lik-
k kk f f tt k f t h fl dag «Syd-Afrika er ikke lenger noen bri-S a;mmer se,g I e or a r~mse ~ on erer e , an « ere. er l fikk skriftlig meddelelS~ her~m het for loven, som har preget tisk koloni, Det er et uavhengig land. 

- I offentlIg dokument til Stor- trekk,. med HJ. En paSIent som en av' de fØrste dageT i J'uni 1945 rettsopgJ' øret , , . 
T t W tb ø h' t· 10. ' 'HJ d . Vi legger ikke nesen l bløt l Storbrl-

mge l-t. tSh ys r v~r .lskor1er, da IPa ~a~m~bro~ds~~e økim~j - av, undertegnede - men mis- Hvis riksad~~k~tens øyrige tannias affærer og vi håper at Stor-
bsomk p~ l le ar dm Øen ad uDnnte ~ erka hest y a rI s e lighetene fortsatte., opplysnmger l lI~nberetmngen britannia heller ikke gjør det i våre.» 

ru e l propagan a yeme. e - pa sy e use . Kan vi få opplyst om hvem som er sendt Stortmget er byg-. ' 
te tiltross for at riksadvokaten er Westby forteller så at HJ. me.d- d' er har gl 'tt or'dre til'atder skul- get på like løse 'kilder _ som de H$.n sa VIdere at Tyskland hadde 

tit å t W tb h d lt h lt d f klI vært en mur mot kommunismen, og oppme so~, p a es' y ar, e e, am a . om, e ors Je ~e le skytes på fangene når, disse ikke undertegnede papirlapper, dette tiltross var landet blitt utplynd-
bluffet pOlItIet. (S~ Stort. ~eld. Illegale orgamsasJoner, og .a~ ; sto i sellevinduene og når de var som Westby har produsert, da ret fra begge sider, Den som er fiende 
n~. 64 slde91). p~ SIde 92 skrIver ~adde oppfor~ret W~s~by (I.) tI tvunget til å gå ut i et nØdvendig beveger han seg på meget «tynn i dag kan godt være venn i morgen 
nksadvokaten ~ldere at det kan a overta .presldents~lllI.ngen, hva erind om natten. På grunn av is,., som han neppe kan stå len-
væ. re delte menmger om. de opp- Westby sIer ha.n ogsa, gJorde,' Han bedervet mat 'herJ'et d, yse,nteri ge på, sa han med tydelig adresse. Og Eng-

, 

dd It t t l t kk i t h t k HJ k land må. taus høre på en slik karak I?-a " e o resu a, er e. r «l S re e- s er a an ogsa over o s ar- blant fange~e ,på Ileb, u,,· :Vi ha, r krit, isert tyskern,e for 
l t l ttf di ø b k t t k teristikk, fordi landet har tapt an Ig l a ~e er ggJ re r~ en av o e. . Så· Vidt eg kan se -har' ikke bruk av ulovlige midler under 

-
usmakelIg. e meto, der om a foreta ,Sa kommer noe ganske merke- rI'ksadvokaten nevnt med, et ene- okk,upasJ' onen. Hadde det ikke sikt på. grunn av sin kortsynte poli 

k t 1 t ffb h d l tikk og manglende, evne til å. tolke ~rovo aSJoner l s ra ar an - 19. ste ord' de' n grusom,memishand,- vært ærligere og 'bedre for herr 

-
-

l S t 'dl' f kl t h d tidens tale. _ mg»., « om I 1gere or ar a - ling av syke- nyopererte front- Aulie om han hadde innrØmmet HVIlke resultater har en så de «Det henunelige råd,. sen- . , 
oppnådd gjennom den utstrakte sureringen av all inn- og ut- FINNLAND GAR FREMOVER 

ulovlige bruk av ,provokatør~r? gående fangepost (illegal så- n t-d'l- d k tIMAKT OG ANSEELSE 

Det kan slåes fast at politiet dan) og gjennom denne sen- . p, nI' I g e e O rru p e takket være sitt livsmot og sin eks 
aldri har funnet noe holdepunkt sur kom det fram mange for- empelløse arbeidsinnsats, Og dette til 

-
f • t d d k' 11' f h Id - ø.,;"'tB. fra Bide 1. _ or pas an en om at et var etab- s Je Ige or o .,. tross for alle de tap som landet le 
lert en nasjonalsosialistisk orga- Denne tåpelige påstand må under den annen verdenskrig i to etap 

-
d 

nisasjon på Ilebu. Noen sådan Westby bygge på for å komme preget av private hensyn, og forhold- 17 ..... Beskyldningen i påstand- . per. 'Den offisielle statistikken ove 
fantes heller ikke. fram med sIn største røverhisto- ene er ni slskll.ndalØse at de;ikke ens punkt 20 om aktiv inngripen i disse tapene viser at under vinterkrl 

-
r 

Hvis politiet hadde kommet rie. Westby sier nemlig at gen- tåler dagens lys~ Ord,Hrie plaSeres kampen om agenturene:..' gen falt 24 918. Og under selve ver 
til et resultat herom -,- kan en nom denne sensur fant «Det hem- systematisk hos 'de firmaer som, har Det er meget sjeldent at korrup- denskrigen 1941-44 55072 persone 
vel med sikkerhet gå ut fra at melige råd,. et brev hvori det ble tilhørt høyere funksjonærer i 'Vin- sjon kan fastslåes ved dom, Motset- Hertil kommer under begge krigen 
,det var blitt slått stort opp på opplyst at Henry Johansen Øns- monopolet og tilflrma.er hvis~e- ningene mellom denne og den kon- et antall forsvundne på. henimot 400 
et meget tidlig tidspunkt - og ket å få fjernet advokat SundfØr havere stAr i iritimt slektskapsf$'hold krete forbrytelse er, at den siste let- hvorav hittil ca. 3400 er erklært fo 
«de skyldige,. var blitt stilt i SO:p1 sin bobestyrer for «derved til me~~mineraY A,sVimnonQ,polets tere kan påvises, men også har sin døde, videre de tap som Finnland 
gapestokken og isolert. Men her- ville HJ tjene minst 5 millioner direksjon. begrensning. Korrupsjonen er det handelsflåte led slik at de direkte ta 
om har vi intet hørt. kroner, som han i tilfelle ville C.Uttaielser i utrecU1ing til Uli.d~r- ~er sv;vende, men er for samfunnets av . menneskeliv må. beregnes t 

-
-
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Det som politiet oppdaget var stille til disposisjon for' fangene søkelsitlkomlteen av 16: oktober 1928. forgiftning desto farligere. For den 83000 personer. Tapene var størst 
en 'uskyldig selskapelig «klubb,. på Ilebu,.. Men - Westby mot- 12. c,.,. De nye agent~rhadde~linid- konkrete forbrytelse kan det gis opp- aldersgruppen 20-29 år og utgjord 
på Ilebu, som fangene for morro sier seg selv like etter ved å si lertid et aktivum som s}tulle vise seg reising og dens konsekvenser bør der- ca, to tredjedeler av samtlige tap. _ 
skyld kalte «Norsk Ludoforbund» at det var «ikke !Henry Johan- å være av langt større verdi enn de for ikke trekkes for langt. Alle kan Men Finnland klager ikke slik som v 
og som Westby til politiet foran- sen som hadde skrevet dette skri- gamle braIUljekyndige og eJ'farne gjøre et feiltrin. Det korruptive går på som ingen krig å. snakke om hadd 
dret til Norsk Landssvikerfor- vet og l]an hadde heller ikke noe agenters gode huser,\ nemlig ett per- karakteren løs. Man kan alc:1ri senere De spender livremmen inn, ø:rbeide 
bund. Ludo var en tid det eneste med det å gjøre». sonlig tilknytning ved illektSkatJ.ø.~ og i livet' være sikker på. vedkommendes betaler krigsgjeld til USA og sende 
spill - foruten sjakk - som var Westby betoner at det ikke var vennskapsbAnd eller forretnir18'sill- objektive innstilling om han få.r ad- titusenvis av tonns varer til sin øs 
tillatt. Provokatøren Westby var HJ's mening at Sundfør skulle teresser t11 ell}telte av de men~'8om gang til å. øve innflytelse over a~dre lige, mektige nabo som erstatning fo 
«formann» for Ludoklubben på fjernes med vold. «Det hemmeli- etter hvert kom i spissen for Vllimo- mennesker. På den annen side vil den krig som ble påtvunget dem, O 
brakke ,,20. Som straff for denne ge' råd,. fant ut at det var noen p.opolet, eller som ble ansatt i l~nde fristelsen til utglidning alltid være enda går landet frem både ,materie 
barnslige morro ble så 20-30 un- desperate medfanger som hadde stillinger iselskapeb. stor, hvor offentlige oppdrag er for- og kulturelt. Hatten av for Finnlan 
ge menn overflyttet til seIler på skrevet brevet. «Det hemmelige 13. «, ... En av firmaets innehatere, bundet med private interesser, Det sålenge vi ennå har en hatt å fa 
Akebergveiens fengsel. Personlig råd,. hvori Westby var president Trygve Wettre, sitter som perm~ent er ogsA. en av grunnene til at det bør med. _ 
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deltok jeg aldri i Ludo-spillet, besluttet å oversende dette skriv medlem av Vinmonopolets direpjOn vises den største forsiktighet så. vel 
holdt meg til sjakk. sammen med en hel del andre .. ,. og har i høy grad profitert av sin med den slags arrangement som med Og så tilslutt litt om Tysldand. A 

Det kan videre slåes fast at dokumenter - som vel alle er dobbeltstilling>. valg av personer. De moralske farer, de meningsundersøkelser som de am 
v 
e-
ar 

der aldri eksisterte noen plan komponert av Westby - til PO- 14, c,.,. Det er Inrilyøende at, de Som arrangement av den art kanrikanske okkupasjonsmyndigheter h 
om å myrde advokat SundfØr; En litiet og det ble også gjort. Dis- persOnlige hensyn her har beseiret det medføre, er også et sterkt argument foretatt fremgår det at en stadig vo 
slik beskyldning må uvilkårlig se dokumenter oppgir Westby ut- forretningsmessig riktige .prinsip~, Et for opprettholdelse av et fritt og uav- sende prosent tyskere mener at «n 
fØre tilbake til avdØde Henry gjorde en «stabel ca. en halv me- illustrerende bevis herpA ~ vi i Vin- hengig n,æringi!lliv uten påkallelse av zismen» var en god lære, men at d 
Johansen og jeg synes det er en ter høy,.. Hvorfor er ikke disse monopolets store innkjøp a~ portvlp til statsstøtte eller statsinngrep. ble ille tillempet. Det antall som b 

k-
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skam når nå riksadvokaten rip- dokumenter offentliggjort? Har sin coupager høsten 1927. ' . Men en stor fordel hadde man den rømmer «nazismen» er fra 1947 
e-

per opp denne sak i et offehtlig politiet allikevel skjØnt at det Da Vinmonopolet gikk til dette inn- gang. Den offentlige kritikk var lev- 1948 øket fra 52 til 59 prosent, H 
dokument, når retten har avkref- var svindel fra ende til annen av kjøp ble man Vidne tø et spillfekteri ende og uforferdet:., . tyskerne særlig fremhever hos «naZl 

til 
va 

tet ryktet. Westby? Men hvorfor trekkes det som gir et greit bUde av Vinmonopol- • men» er den fulle sysselsettelse, de a 
Hvorfor har ikke riksadvoka- fram i offentlige dokumenter til ets forretningslIletoder». , Det kan ikke unngåes at en mennyttige byggeforetakender og a 

's-
l-

ten i !;in inberetning opplyst noe Stortinget? 15. « ... ,Den som det synes syste- del av de personer som har skapt beidernes ferier, men de .reserver 
om resultatet av politiets etter- Westby var over hele Ilebu matiske uttæring aven rekke av de sorg og ulykke i vårt frigjorte seg mot forfølgelsen av anderled 
forskning vedrørende min be- kjent som en svindler og provo- gamle agenter har selvfølgelig i like Norge, blir stilt framfor folket til tenkende, angrepskrigen og konse 
skyldning om at politiets provo- katør og det er derfor helt umu- grad rammet vedkommende vin- beskuelse. trasjonsleirene. 

Dyktig hushjelp 

r-
er 
es 
n· 

katører har forsøkt å skaffe fram lig at fangene kan ha overlatt hUser». '.,. ' Det er bare visse typer menne
falske beviser for at der var en ham annet enn det de gjerne vil- 16. c, ... Beskyldningen i putand- sker som vil ruinere andre for å 
slik plan i gjære (å myrde Sund- le skulle kom.me fram til politi- ens punkt 20 om invitt til agent- kunne sole seg selv og oppnå 
fØr). Se min bok: «Folkedommen et. skifte» forsåvidt denne beskyldning er gpde stillinger og fine inntekter. 
over rettssvikerne», Er politiet En må være helt slØv om en rettet ~ot Halvorsen,,' Wettre og Det er slike folk som forgifter får straks post hos tidl. N 

fahlilie. Lønn kr. 100 pr. mnd. 
S-

1'2dd for at offentligheten skal få ikke kan forstå at Westby her Greve. samfunnet. 
Bill. mrk. «Kjøpmann» nr. 37 4 

'%~ A.l, El11ØA\;i.&. !:,Ufi;;I" IiiiIUu.& .u. .... .."u"' ... w\J ...... 

S ke på triv. gård pl Østlandet 
a nyttår, event. før. ~te refe;. 

anser. Bill. mrk. «Interessert i 
ondeyrkeb, nr. 386. 
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'Hjelp! 

N 
Kven vil hjelpe :eln tidlegare 

S-bonde som vantar heilt kVin
eleg arbeidshjelp. n 
Bill. mrk. «Tele» nr. 385. 

Gårbrukere ! 

h 
s 
s 
a 
p 

Søker arb. på skogs-gå~ hvor 
us for liten fam. oganl. til 
kogsarb. kan påregnes.'pøvd,'i 
kog, men arb.villig, og gode 
ttester fra gårds- og sveiser
ost. 

n 
Min kone tar lite fjøsstell om 

ødv. 
Bill. mrk. «Sentralb, nr, 382. 

Partner søkes. 

k 
g 

Er det noen real person med 
apital som vil og kan sette i 
ang en bedrift, men mangler 

hus? 
Jeg har et stort murhus ved 

riksvei, ,post og d.esp. Lys, kraft 
g vann. o 

1 
Bill. mrk. «Ærlig og penge

ens», nr. 387. 

Kjøp mln lille dlkt&am1lng 

«Hva jeg engang skr~v» 

s 
Send kr. 2,00 pr. postanv. så blir den 

endt portofritt . 
Bjarne Pettersen, Hovenga, Porsgrunn 

Flink pike 
søkes nu eller senere tilliten hus
holdning i Adalen. Yngre folk, 
ettvint og sentralt. l 

Bill. mrk. «Godt humør» nr. 365 

Arbeide søk~s. 
Tidligere mangeårig melen

bestyrer , 50 år, søker levebrød. 
Tar hva som helst og hv'Or~om 
helst. men ikke 'gårdsarbeide, 

Bill. mrk. «Levebrød», nr. 361. 

Hvem kan hjelpe 7 
Tidligere frontkjemper, gift, 

med 1 barn, 5 år, søker leilighet 
i Oslo eller omegn. Alt hal' inter
esse. Bill. mrk. «Sikker betaler 
nr. 389. . , . 

, . Handelsgymnasiast 
bondesønn, søker stilling. Gjerne 
som reisende, men alt har inte
rpsst:. Tidl. NS. Bill. nlrk. «Ener
gisk nr. 378». 

Hallo Saima! 
En venn søker deg, husker du 

D, v. 113, Oslo, 1944. Send din 
adr. til dette blads, eksp. Bill. 
mrk. «S-H, M-K nr. 377. 

Nordmørspostens Trykkeri 
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