
Hel' .' ru,gc Gy [j l er' 

Nilu J~elJgt.38 I 
O :3 l o ER DE KLAR O~Ea 

at vi nAr langt Ol fAl' 
folk 1 hele landet l talt' 

HAa DB NOB pABlDTaT 
. så bruk våre annonaespalttr 

32'lIre pr. mIlL 
Resenen »Iass etter ........ 

Da visste jeg, at nede i rden var Quisling skutt. 

Dpt(e bilde av Quisling er det siste som 'ble ~tt av ham. 

Det er ltokken pl Akershus og to 4Csmel'gås» - 9QID pA dellDe lnåte 
søkte it gjøre' seg «udødelig» •• 

Vidkun 

'·~.~~.&.'i'l;'$ 

K~ .•.•..• "' ...... _ ...... .; 

uisling's 

JEG vil sA &Jerne &eDd. . e" oen aVakJec1Iol'd. oc ~ 
Dem og de uaeel. ' en troIaøte .. tt .. 

);lom alle dllD hene. le, ·de trengIler Ol ........ ' 
Ugheter lO1Ik mange. Då . . nnoingl og kauikJ8' opl. 
De, Og. det gjør meg. ·VOø.dt •. , '.. kjeaner Jo lå 'Iodl J)el'Ø8 
redelige og lode vilje, ·ogJtOrle4es De n.r flUt 'av 111 
nidkjmhet for lan. d og folk, '. for A. gjøre det 5:tt 

De kjenner også' meg o.' . hvor høyt Jeg .. . mitt 
folk, og hvor jeg br ofret··. for det. De vet oca. at min 
handlemåte aldri et sp . ut av andra be'v~CftUUler 
eiIA dette A ga.gne mitt '.. og gjøre Guclt ~. 

,Og så er min inderlige ot,: I ste bølm tØ DelQ, at De og 
de aadte på beste måte vtI,:" seg aV'mIn elskede Ol tr0-
faste hustru. Hun har Vred).' enestAeDde Hv&lectøapr !Ol' 
meg, og stota.rtet hal' hua' gså vært m.ot mea l deaJlt 
siste tunge og vanskelIte , Lov mec,at cleN tar 4ete 
av henn&. Alt hva dere g ,; or henne, det gjør dere f. 
meg. . ... 

Så farVel, o.g taldt.. . . for all." og vær vennlig , ofttbrbaae 
minhUsen og takk også til. a.ndre De kJeDer. 

. Deres 'tienglVJij 
'i" VIDKUN 

JEG er blitt skremt opp av søvnen ved g4'VærskuM. Sal'Ven ra gjenlyd i festntnrSl11urene.J. for opp av "l1I'en or sA .Jen .. 
nom gittervinduet at det grydde av morgenen. Straks' etter falt det enno noen enkelte skU •• Da visste 'er, at Ilede j lArden 

var Quisling' blitt skutt. Det var på Akershus den 23. oktober 1945. ';..' 
Jeg satt dengang som krigsfange på festningen Akershus i Oslo. Der hadde man Og4satt. inn ~liDa like føl' be. 

gynnelsen av hans rettssak. Daglig hadde jeg møtt ham på. hans spaserturer i den heslire, tr Il' luftegårdeiL En apeslell 'takt
post ledsaget. ham skritt for skritt. Alvorlig og fattet hadde han sett ut, men han hadde enn~~en rakryggede or rupektbln
gytende holdningen, som jeg kjente fra før. No hadde kuler fra norske soldater endt det livetJtaan: hadde viet sitt Iecb:elallcl 
som offiser, som forsvarsminister og tilslutt som ministerpresident. . . ' 

Det vil engang bli historieforskningens oppgave å undersøke hvilken rolle QUisling har spilfiil4henlor ralnJll~n a. d~ .tore 
sammenhengen gjennom den annen verdenskTig. De alliertes propaganda under krigen har ~plet Quislhlg .om »rototypeb. 
på en landsforræder, og har like stillet hans navn med begrepet «forræder). Fremdeles fører d,*, polltiske arltasjon hansnayn 
i IDltnnen og betegner dem som «Quislinger. Men den som i dag nevner Quislings navn - og '. t gjelder isæl" de tyske _ :; 
, . ~ de skal ihvertfall vite, hvem han i virkeligheten val". ' 

• r fl 

~ .. ~. 
. Il -l.A./l.e _umHt h«beK 

g_lta,.J.eLt"t 
",lr 

~ J&It. t~"'doIDIaet vart .Yi&It l .tre 
~fol'tDeD. 

A. Hroar Bovdea 
n 

.n auette fruulk. professor i Utte~tQ1'hlItorle "(vec! SotbODM) , 
Maurice S&J: 4' c h e ea i 1948 ut en bok om, .~ter~_ 

4K1'tttapleie,. Boka heter: eNuremberr ou La Terre Prom~». l 
Butllos Aires er boka kommet l to t3ske u~avll'. ~c.i.r tiw.: 
llNGmberl 04 .. dUcelobt. Lad,. ·E-åno,,* ktmhl Yl vel" 
kalle 4e1'1:.· eNU.rnber2 eller det forjett.a.e lA1ld».. .' . . 

Det fOl'JetWe 1a.n.cI , ja! Dermed liktes. til :4et dtJnok~tltke JIII'&. 
clia 10m skUlle oppstl· allered,'. her pl Jord..,.· zqaa .bart' fWl 
ccløm.t.,hengt Ol. sptrretilme a11e.«Ilaz1ste&o» _. fra æ:tltr tal 
Ilml.O~'fa.. l· dette .jordi~ ,mden skulle mtzmeaktb triv .. ~ ba 
CletJodt, tør c.ie~ .meste. ha ·ftl. l~erie, - or ~ fli fra nød; fri 
hfrykt Ol ---ikkeDUilat ~ fn fra enaJillDe.o, azmmu!jmtl .. 

*;t"nrøv1i.naenvar en ti<11l total, at den brede dem~tiIk.zu.. 
• - opl kalt «almenheten:. - for fullt'alvor .verpt til 4e faJake 
proleter åOIn lftket deblle lære. MusetoalteUapc· hadde ... 

-='oøli <leDne fornedl'elsewa tid var det kviDrler·OImtna,aom 
bevarte fatJliDpn - bAd. i vlrt land og l an4re. Proltllof Bar
.he var en'av dem. tIat1 ør ettel'ltrigsjUIMD. Ol d~ 
et åødbrinJende .tøt; Særlig er det - som. tittelen forteller '
Cirkul' N ti r n ber g som flr sin bekomat. Mena.. N\\rAbtra .. 
j\18l bue er et Itykkeav den aamzne «jus~ aom vi kj~. fI'a. 
here led ttter krigen, 0_ fra vArt eget, 'har boka den støl'Ite 
interesse for rett·tenkende og sannhetsSøkende ·menn.Ur·1 alle 
land. 

Det er å hlpe at boka kån komme på norsk i sin helhet. lwftu \Ti 
venter pl det.akal jeg sitere n_ttnjer av innlec!nblpn (etter den 
tyde utgaven): i . 

«Hele det moderne mukiheriet (i NUrnbert) får·OIa til å ttnke 
pl rettsappa.ratet hos visae n.rstaJnmer. Den seiNll~. kon,. __ 
ter seg på sin trone og lartrolbnennenekomme.l narvæt av kri· 
geme, som sitter på huk omkring, blir· deli beseirede clikvidetb. 

Etter hvert går det opp for (ISS at hele NUrnbe~gerprOle8Sell bare 
. - Zl'O'I'ts-: ~ l. -

.. ! NORGE ~et. roan, '. at QU\$-. A' ~, 
ting var sønn aven prest i 'l'ele- V 
tnarlten, og. at han ble offiser av 
tilbøyelighet. ~ Skandinavien bor 

'.11 il • •. ti --------------~~------------------------------~-----------------Hanner,:~'Reifi ·lnnsalf'lfi~gshatten I ...•. Justisministeren 
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. - de Skal Ulverttall vite, nvem nan 1 vu-xeugneten var. ... .... hJ.,. '. .... ~ 
l' fI.!J .-. . . .... . . .... .._. '. 

. 1m:: ~~R:!n ':; e":;;.;\ ~~ AvfHannes/Reih Innsåmfi ....•. ,O'sh'atten 
marken, og at han ble offiset av' I; e 
tilbøyelighet. l Skandinavien bor Mitt lille oppsett om den vid-
prestene På landet 1 ertpreste.. I biadet «Det~ •• ~·~~m. bremmede hatten med den sto.-
gård, som de som regel selY drl- mer ut på tyilk l Buenos Alreil, re og t'I.lttl.melige pullen, har 
ver. Slik er Quisling helt fra ung har tyskeren lIlumes &lil skrevet gitt gode resultater... . 
dommen a.v vokset sammen med en meget ln~relisa.nt artikkel om Jeg har Qllerede måttet tøm-
bondeyrket .• Han k.an heller ik- QuiSlillg. Under okkup!l.$jone~ me denlln gang, . og nå er den 
ke ha vært en slett oftiser. for oppholdt Rein Ileg i Nol'~ - og i ferd med å fylles igjen. Jeg 
han hadde bestått krigsskole~ i embetø medfer omgikkes han er særdeles takknemlig overfor 
ek~~~''3n med innstilling..... . meget Quisling _ og han har så- alle SOll'l. så raskt ogberedvU. 

Under den første verdenskng le'~es de beste forutsetninger til Hg etterkom min oppfordring om 
var Quis1in~ norsk mi1itæratta~ . å bedølmne Quisling. U" og virke. å sende oss sin ti-krone som 
che i det keiserlige Russland meo Da artikkelen et meget .and, kotttingent for 1951. l 
sete i St. Petersburg. Allerede har vi delt den opp - og otfent- . Men ennå står det mange 
den gang hadde han Vist stor Uggjør l dag- første del. igjen på restanselisten. Og disse-
sympati for Tyskland. Jeg har 'må vi også få med. . 
selv hØrt ham fortelle meget in- Vær med og yt din skjerv. 
interes""'_ntom. sine inntrykk og at Quisling for sine fratnraken- Du gjør det i din egen interes
opplevelser fra. den tiden. Den- de fortjenester i. Nansenhjelpen se. Og du skaper arbeidsmulig
gang har hån også pekt På feil i har mottatt diplom fra Folke" heter for oss i Forbundets sen
det keiserlfge. rikes politiske og kommissariatet for Sunnhetsve- tralledeise som vi gjerne skulle 
militære ledelse, som han ans~, senet i Sovjet-Unionen. I· dette ha tatt oss av. . 
som meget Uheldige tor ikke å sl diplomet fastslås} at hundretuse- Vår innsats på. opplysnings
sklebnesvangra. Etter tørste ver· ncr av ukrainere skylder . ham fronten koster dessverremait
denskrigen innla QUisling. sam- sitt liv. En gjenpart .ay dette do.. ge penger. Menskalv1 ikke . gå' 
men med sin landsmann Fridtjof kument hang 1 Røde Museum t i dvale må arbeidet holc;les' ; i 
Nansen seg store fortjeneste vea Moskva, umiddelbart ved siden gang. Nettopp nå er det meget 
å føre hjem de tySke krigsfangel' aV Emdands blolmdebef.aling un~ om å gjøre at Vi kan få uten 
fra. Russland. dertegnet av' Wlhston Churchill; del viktige brosjyrer, og vi har 

Quisling er blitt bekjent som som forrød sending av levnets~ også planlagt en reisevirksom
organisator og leder av «Nanse~. midler til Russland, hvilket blir het ut over landet, som kan ska~, 
hjelpen» for det sultende Ukrat- ansett som en. medvirkende år- pe en mer. intim kontakt mel. 
na, som i Fridtiof Nansen had~ sak til hungersnØden i Ukraina. 10m de stedlige interessentkret. 
de sin. hØye beskytter,m:ns Q. Opplevelsen av re'9'OlusJo~e~l ser og sentralledelsen. 

grad ntåtte spille. tiden pi •• pe 
kulere oss fram til Utvll.r. ... .... . 

Gi oss dett arbeid.sgllfih'.:~· 
ligger deriat Vi gjennom et om 
fattend~ tilsi, fra ir!~~eller. 

. føler a.f Vi har en levende støt. 
te i rYggen. '.. -

Har du ennå· ikke fylt ut din 
postanvisning' på kontingenten 

. for 1951, så gjør det rOdhets. 
fullt i denne stund. Oppsett det 
ikke. Og. tro ikke at . %loe bi .. 
~råg er' foflitetUikke A bli 
tatt i mot med takk. Vi.om ar
beider nted disse lakenetleqer 
oss faktisk vel sA metet over 
10 kroners bidraget som over 
det på det ti-dobbelte. Det av .. 
gjørende for oss· et·.siMelaget 
som :står bakom. 

Vel -! «Flattert» står frem
deles framme .. Sørg for t.t det 
snarest blir sjanse til eh ny 
tørnning! . . .• 

Adressen er· som vanlil: 
• Forbundet, Kierschowsgt .. 5, 

Oslo. 
Forbundssekretæren 

Shaw-' 
i årevis var betrodd ledels.~n. Un Russland hadde gjort QUIslIng Gjør ditt til at vi kan få så 
der stadig smitte- pg . hvsfar~ til en avgjort. motstander av bol vidt rununelige forhold økono
har Quisling beYeget seg i pest- sjevismen, hvis fare for Europa misk at vi kan få gjennomført 

. befengte områrler,som var. ~kydd han tidlig var oppmerksom på, våre planer og utvidet våre ak-
av alle andre. Og han mobIlIserte og som han etter hjemkomsten sjoner, uten at vi i altfor høy Sir Hartley ShaWcrOsS ..... den be. 
hele verden, ikke minst Amerika advarende ga uttryk for i sin bok _____________ . rømte el1er .. kanhende'snarere'berykte~ 
til hjelp for ofrene for hungers~ Russland og Vi.' Denne boken de aktor ved Niirribergerdomstolen, 

cross 
nøden. Stadig oppholdt han se? vakte p.g. a. sin saltlige fram- mannen med de fantasifulle tiltale-

- . 
. .... ,;J ....... : 

,'- l 

Justisminister Gunderaea ser så forskrekket· ut, s.t. dettnllllt.inl vare blant de syke og døend.e. U1{r~I- stilling stor oppmerkso:mhet. Ny hJ·.emme- beslutninger mot krigens 'tapende _ 
nerne kjente ham som sl.n yelgJø- Den endte med en apelltll alle har gjennom pressen uttrykt lin takk. 

rer og bar en liten 0Ulsl~r.gsta- nordiske folk om å slutte seg f h· t· nemlighet for at han er'bUtt ført opp .. Der !twecki8t.Schøp/er tisk SOm isolert fra den politilke 
tuett som '>le solgt offentlig som sammen I et «Nordisk Samband« rant I s or le bl=t kandidaten. tn Nobelø n... d .. • "'''''m "",b ... , ""....,.u"'.... Ol ~..... .... Ta"c~an tn b"s'~ttelse mot for å kunne bevare og forsvare pru. Han skjonnor"hnidlort!d.lkk., f'lge av .n kro""'. Of .• It. _ 
smitte. Dellhe amulet var vel Aftenlandene "'ot bolslevISmen. Hvorfor blir hjemmeiroil' . si", han .clv. at han kan Il ... ha SkAA CHlUS1'IAN GUNDERSEN .. "" .... ngol .......... ."...... 

C"t rJenferd fra det hlnsldige 110m titter inn gjennom l'lnduet. 
(Tegnet av' Hammerlund i Dagbladet). 

det symbolske uttrykk fo,. hVIl· Denne boken stUte QUisli~g. I ,ens mord glemt i historie· gjort ". 'ortj,nt til •• oil' .,,, O " ".1.< "",,,,," I,,,,,,", lodt I "l blo~trl"" , ........ v.. .. _. 
ken rolle han hadde SPilt l Nan- brennpunktet lor norsk pohtl<k, bøkene? , "m deon. b'''nniDg. O.l. ' ..... ah<!. jur. tra ,.'L Han ",i,l •• l blU1 __ rtblngor, .,.., 
se"hjelpen, hvor det ~orske hvor de marxistiske partier den Om kvelden den 23. lebru· Mann.. har ,lkkort rett.. flyt .. t ...... Ul Trondhe ... lO .. p<Sk. dOh "'.m"'d ...... d"to .. Indre .... 
folks trang til barmhjertighets- gang forberedto sin store opp. ar 1945 gikk hjemmefronten Det må '".Ugg •• n _,."tA.~ 0;",_ ........ ,.g b ....... av Mot d" ",,,t _ .. __ • _ ... 
gjerninger fikk et så karaktem· marsj. Også det sosialdemokrat- ill mord på BAdvar Spre. ,tt.Uer "",ot ""'- Do<.,. sikk.rt "" ...... stodl ... lillsL D. krigtn kont p" .. n~. A' d.n .. et .... ,. tid .. 
isk uttrykk .. Nesten 10 år har iske parti I Norge var utpreget kenhus I heimen han, på Ikk. 'redspn, .. "m f.''' .... tI1l'''''' bad •• han aVVIklot "n _ .. rt., .... punkt 'kulle ...... tI! •• p .... 10<"". 
QUisling tnbr.kt I Russla~d .. I rødt og de fleste av partIfØrerne Båtstø. Tretten. , vI,kclig".ten har hatt, tanken •. Dot """'.g ti""d' .. ,tiIIIng , d.n kam. ",,,,,,,,,, •• ott .. tIl&e .... 

dl
"'*", ...... 

Charchow f.nt han .og.a sm hadde gjennomgått Moskvas sl<o Hendelsen ble av alle ten· må v .... N."' .. dlktorpn. han hor m_. admIni"'''j.'' _ .. da. At" OrdIng. en_, 
1mstru og livsledsagermne. Mm le. Ett"" at Quisllng var. bht: kende folk sett på Som et m,nt. Cah<!..... flkk "n [>01I"'k. on Evang "le ....... ~, ....... en 
den gang var sykesøster. Med forsvarsmlnlster I Bondepa ... • rått og brutalt Inord. F"" , ... åt. kan .. godt m'dgi at ,k.l.ring i M.t Dag. "m bon .luttet ",11. , .......... N ....... ' .. .... 
samme opp.nelse som for sme regjeringen krevet han f~ll opp- Nå før ;uI1950. ble det gitt Show".."" .v VOrd''''''onn''. "g til, , .... Han 'u .. ' .. od ".gjæ. liv ••• t va>- _ ... _ ....... Ult 
nødlidende landsmenn har hun bygging av forsvaret gjennom ut en bok -Gudbrandsdalen inn Ed'"" FaIko maktpo""''' tonnor politIok innIlkt pl .............. .. 
senere satt alt Inn. for de~ ekte· oppstilling av pansertroppor. gjennottl kri,s/u-a •. Mordet .g ulfort. pilktokyidIg" d. pli, •• a""" ..... ' Not a.. bo, ... _ 
fellen. som hun l full smnets dannelse av luftvåpen og en hl· på Båd.ar Sprekenhus er Ik· .''''''''ion.. ga ham, men ...... e hl""," .......... PlIA- ..... "". 
overensstemmelse med. har følt strekkelig militærtjeneste. Dess· ke nevnt tued et ord i den· aldri .pp .... kk .. av Mo' D,... ""m • ........ var 10_ AV .. or >Ull. 
seg bundet til ut over d~den ., uten forlangte han, at demarx- ne historien, og en går ut . //8. M .. Q .. , .... \ \ politiske kanoner. Den unge mann la ferdig karakter. En kan bla gje~om 
Fru QUisling er en av de res· !stlske partier i Norge sl<ulle for· fra at historieskriveem per· \\ " ImIdt'rtld'."I"" .... lkk. ub.tyd,l" d. gamt. l, ....... av -...utet 
pektinngydende kvinner. som er bys med den begrunnelse at de sonlig helst ser at en så .... til kjollg ......-.. , ..... Mot Dag uten. """ .. n ....... ll .. 
giort til enker ved. den domsav- drev landsforræderi. SkjØnt den mørk gjerning blir glemt, p. 81821 naturlig, aldri sViktend$e.rt'oganse. hanspeim. . 
gjørelse. men som l troskap hol- nedsatte undersøkelseskomite men et kulturfolk glemmer ostgtto : tind" do ""'m'llg kwruna,Ug, ,.~ hnldtertld inn"""', ,... on ..... 
der fast ved sine menn - Ut fastslo. at de beviser QUisling nok ikke ,likt - uten lt det ".Id .,..... •• ,jonen virket, ""d, [>011. __ .......... _ over retterstedet. _ Fartsette8 Siae , _ blir .fullt oppklaret. Det skal heller ikke glemmes 
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2 8. MAI FREDAG 16. MARS 1951 

------------------------------------------~--

Redaktør Forretflingsføter 
, Arvid 8, Arntzen Per Kvendbø 

Kontor: Fløyveien 25, Kr.sund. - Telef. 1330. - Redaktøren 2918. 

BREV TI L 
8. MAI 

AbunnenlentspriS kr. 16,00 pr. år 
Utgitt av InteressentskapElt 8. Mai 

Broen som brast HER SKAL DET 
HEMMELIGHOLDES. 

NÅ BER D1& OM NADE 

Sanitetsforenhlg på retrett 

I ennå Nå er det plutselig gjort app- l en bygd 'i Nord-Trøndelag ble ,'om 

U taket til å sortere h1:ilke statildoku- mange andre ,9teder NS-folk str",l;;et 
tenriksminister L ang e ga i stortingets møte 27.: riwnter som skal offentliggjøres . 'dJY Som medlemmer av sanitetsforeningen 

1 ~_ 
januar 1951 en redegjørelse for den utenrikspolitiske Si-l hvilke Som ennå ikke skal komme lor Formannen i denne loreningelt det 
tuasjon. Han sa bl. a.: dagen. Seharllenbef'gs siste bol; har her er tale om, tjente store penger 

«Norge gikk ut av krigen fast bestemt på å. ville ~att sin, store virkning. ~ot det er ~el under krigen på ulovlige leveranser 
bygge hele vår utenrikspolitikk på De forente NaSJoner. j!kke tVil om at. det el. denne boka til tyskerne. For denne <:edle» hand-

ma rs l Vi så fram til en fredelig periode, hvor vi kunne kon- ,som er foranledmngen ttl denne akti- Ung ble hlm etter okkllpU8jonen ilagt 

sentrere hele vår virksomhet utad om positivt arbeidevitet. . . o mange tusen tusen i bot. Men dette 
på alle områder av mellomfolkelig samliv innenfor den I Som kjent ska~ JO ogsa overlc{!Ch forhindret ikke at hun _ denne 
nye verdensorganisasjon. Vi tenkte at de skandinaviske, snart sende ut btnd nr. I, og da er svartahndlerske ~_ tok til it stryke 
land med sine politiske og sosiale tradisjoner og sin, det m~,lig m.an vil forsøke d k01W{1le alle NS-medlemmer i sanUetsforcuin-

1951 

fordomsfrie innstilling kunne ha et verdifullt bidrag å ham ~ forkJøpet, sli,k at ~ye avsl"~ yen. De som hjalp henne i dett':! ar
yte til praktisk internasjonalt samarbeide. Overfor de motsetnin- trende dokumenter bl,~r avs karet fm it beide var andre svarthandlerf.! o~J 
ger mellom stormaktene som var begynt å komme til syne mot s:ut- ' bli offen~liggjort. Ja, det tror jeg",,: tyskarbeidere. På denne måte red
ten av krigen, innstilte vi oss på å innta en uavhengig hOldnmg.1 Det er JO fremdeles meget. so~ ~,;.d, det de sin «nasjonale ære». Jo, det 
Enkelte av oss tenkte til og med at lan? som Norge kunne ha, kO~n1ne frem om sannhete11 tkh s'r snakkes at' og til om m01'Ctl, men fin-
særlig rolle å spille som enslags «brobygger» mellom stormakte~e. skJl~le8., nes det i dtit heletatt en usleremrn'al 
Vår arbeidshypotese var at stormaktenes avtaler fra krigen VIlle ' EN SOM SPØR. ~ enn den denne ov€rpatriot;,skc kdl/ne 
vjse seg å være et brukbart' grunnlag for fredsoppgjøret og at De 1:iste? 
Forente Nasjoner dermed ville få ro til byggende arbeid. Utvik- NS-FOLKENE KAN HOLDE Men nd synes det som om dlit rak-
lingen kom til å arte seg helt på en annen måte. Jeg vil ikke et øye- HODET HØYT nm' for foreningen. Riktignok holder 
blikk forsøke å hevde at bildet av det SOm hendte er så enkelt at Norge8 Ungdolnslcl:J ,inn ~ formannen og styret store lester h1)0' 

aH skyld ligger på den ene siden og at ingen feil ble gjort på den i et nytt spor de overgdr hverandre i store ord, mell 
andre. Men med alle mulige hensyn tatt til feil og urimeligheter som Storparten av de~ jloraT.:o tolk lor-, Ilykep'lei€rsker har 'il~kc foreningen 
alle parter har ansvaret for, må en kunne peke på visse hovedtrekk står nd tttmerket godt ",vor forfcrd~ hatt på lang tid, og tomme benker 
i 'Utviklingen som ble bestemmende. Det viste seg at Sovjet-Sam- lig og umenneskelig dell behamlliitg møter fo1'1na»11611 og styret Hår de 
veldet tolket avtalene fra Jalta og Potsdam som carte~blanche til som NS-folken@ har vært l~tsatt jOl'. lin ncr tid til d l.olde møter. 
li Underlegge seg Øst-Europa fullstendig. Bestemmelsene om hem- Men ennå har ikke de store o1'guni- For å råde bot rå dette, fant den 
mellge valg, demokrati, menneskerettigheter osv. ble satt til side sasjone1' funnet det taktisl; klokt å store formann liå <len merke,,;!,,; id/!' 
og vi opplevet en total ensretting av alt samfunnsliv i de land s?m 1:ise at de har f!O/net fram tii jonw.M at hUt! skulle h':lnlende 8eg til de 
da krigen sluttet ble besatt av russiske tropper. Denne utviklIng tell. NS-medlemmer hUN hadde 8tr,,',x;~ og 
kulminerte med kupet i Tsjekkoslovakia i begynnelsen av 1948. Det I Men nil er det enkelte tegn som ty- spørre dem om dp. i1"ke ville l,om.M; 
viste seg at det var ikke rom for brobygging i denne delen av I der på at kanskje Norges Ungdolll:,:-hibake. Og så tu'" h.un kOHtet opp 
Europa». Ilag har lagt om 1,;-"rsell. c og begynte cl gd ""','ndt om og ISpøn·e. 

Når vi gjengir denne vektige og selverkjennende uttalelse, er det I Etter hva det fortelles har N.U.i Hun bad oq~a 011/. forlatelse. Mpl! sd 
ikke for å komme med noen etterpåklokskap. Vi nøyer oss med å ~ den siste tid sendt ut ferdatalere som lett gikk de! ikke. Fra NS-hold ble 
henvise til kjennsgjerningene, til vår stadige påvisning av faren. høyt og tydelig si,er Ira at NS·folkr.- hun gj01·t oP'Pm~rksom p/l at 1161, de 
{l'a øst og den konsekvens som NS før og under den annen verdens- : ne kan holde hodet høyt. J::r, dette; (r lot seg ikke kjøpe. De 'ville først hrl 

krig tok av denne påvisning. Det var ikke v i, som sluttet våpenfel- ! sikkert, vi kan holde hodet høyt ~Iår sine Tettighertt, ::.ine stillingc" sUt 
leskap med Moskva, det var ikke v i som i hysterisk blindhet åpnet I t'j sammenl'igner oss med de 1JOrS'IfIN arbeide tilbn,lce. O{J Ulslutt vi1l1 dl.i "fl 

ve·ien for russerne til ~tlropas hjerte, det var ikke v i, som velsignet' som har satt for!ølgel,~e;le i!J(l'll!J. erstatning fuT ull tOTt 0[/ stlie. Ila 
sovjetbannetet foran Nidarosdomens alter. Vi tok kampen cpp med I En. først kau de, bl'i tale om å melrl" 8'g 
de midler, som var for hånden i den trekantede krig. Våre gutter tilbal.:e til sanitetsforeningen. 
dro til fronten i øst, mange ofret liv og helse i skyttergravene for i TELEF'ONARBEIDERNE KRmVT.Ti] En av ele str~t:nc. 
de-n sak, som i dag er alle Vestens statets være eller ikke være, andre AT NS-MEDLEMMENE SKULLE 
mistet liv og helse i de fangenskapets år på hjemlig jord, som fulg-! FRATAS TELfs]FON· H111W HlLD.4.K1'ØR 

te attet, og resten går omkring som samfunnets utstøtte blant de I~ APPARATENE Mill ~,,'8Ie tak!.; Jur Derell blc/i 307,t 

fallerte brobyggere. ' . Jeg aynes «8. Mal»s lesere bøT fd nå komm.)' så ulfe. Det e, jo fm sann 
For å dokumentere at vi i dag ikke står alene om denhe menmg' 1cjenllskap til at telefonarbcic!cTliJ 1 fest nd,. b?ade,~ kc.mmer, me l1 des,g

s"k~l vi gjengi ~oe aven redaksjonell ~rtikkel i bondepartiets hO-I' Oslo ikke lenger er så høy ,l l::tttul." v,erre gå' j'J, ma:l,lI~ i'll~Zegy j 7HJPi~
\ e",organ «Nationen» 26. feb!uar 1951. ,Jeg har personkJ hatt den glede .; ,I,kurven _, .~a j07'suv/dt ltgner «!j. M(IP 

«- Det spørsmål som l dag met enn noe annet samler det norske få min telrJfon til'!mke etter kUn S må· meget pii alle 'l,idre aViser. Men herr 
folk, er tanken påe landets skjebne i en eventuell tredje verdenskrig, ueders ventetid, Ctl<:l.~ f7 ventefitlf,,' I redaktør, 'Å dag hat' jeg et alvon(l!'d 
Til vern om folkets frihet forsøker vi ved egen og gode venners hjelp l'egnet j år. ~å hjert"t. Det ,~,,!(tkkes om m.:!/ling. 
å bygge ut fo~sva~et så l~ngt vi makter. Og vi starter et landsom~ I Den ble fratat: meg , 1943 med~' lier er v";JeHI/(:lse multg r 
fattende orgtlmsasJonsarbeld f~r I'i. skape bedre kontakt, mer forstå. «hjernd i Norsk Tplcfoi1JeglemCl:; a;,- \ Da vil Jt'g si et par alvorli!J~ Dnl. 

el~e for forsva~ets betYdni~g m~nfor alle lag av f~lket. In~en er l tif~kel 45» OS1:., men ilølgc Af~e",pos-- ld~i -b." der ill,llcft68 noen fo!'hU1a,
tVI~ 9lU fl;Q hVIlken kant "l vent r at 'Ill' frihet i tilfelle bhr true~, ten av 3. 'mai 19413, var det telefon-' in!! derom, Je~' mener at 8lU. !iI'Jn 

det er Sovjet og dets drabanter/bak jernteppet som er årsaken hl "_' 1.- , " 

I I 
MQskvas 'I.l eier ei' 1transakeUge. europa, som ble knust under Roose. 

veltE! parole om den ubetingede kå~ 
Siste nytt i Frankfurt er, at rUs- pitulasjon. 

urne med stor iherdighet arbeider .& 
fot en gjenforening av Østerrike og I 
Tyskland. Planen skal være først å Det er iklce greit d være storpoUtikket 
få øst- og Vest-Tyskland gjenfore- , . 

t å nnla av Grotewohlfor- Krigsveteraner i New York , har 
.. ne e p gr dU gt å befri tyskerne sendt Storbritannias statsminister, slaget og ernes bo 

for Oder-Neissekomplekset ved å Clement Attlee en paraply, sym ,'; 
1 Ø, t 'k g Tyskland under let på innrømmelsespolitikken etter sam e s ern"e o 

et nøytralt stortysk regime. Grote- møtet mellom Chamberlain o~ Hit· 
wohl skal allerede hatt følere ute ler i MUnchen 1938. I en skrivelse, 
hos de pangermanske høykretser i som medfølger parapl~en, heter dtt: 
Østerrike og hos den såkalte NNasjo «Kjære mr. Attlee. VI sertder Dem 

\ llale Liga, som betegnes som na.,Jo- herved en para~ly. for det tilfelle" at 
nalkommunistisk. I Wien betegner mr. Chamberlam lkke skulle ha et· 
man russerne som dårlige psykolo~ terladt Dem sin. Den kan mlskje 
gar. Riktignok finnes der krlltser brukes i Peking. - Det fortelles 
som arbIlider for AlUlChluss med intet om hva mr. AtUee har svart 
Tyøkland, men det' er de ferreste på henvendelsen og gaven. :.Men det 
som kan gA med på. en forening kan jo hende at han bruker. den 
under ruøllislie auspisier. Men hele mot flere regnskyll fra amerlkan· 
forS0ket viser, at russerne har man ske krigsveteraner. -
ge strenget å spille på i Ilt Mellem-

Fremdele8 tlnner vi i pressen: -
«Landssviksak» - «Landssvike'r». -
Dette tar aldri slutt. Folk fryder seg 
over hver eneste person som har stMt 
for retten og blitt ødelagt 10'1' Uvet. 
DettfJ er det norske lolles største gle· 
de. 

Skal de norske Irontkjempere frit1iZ
lin melde /Jeg tiZ krigstjeneste, i til
felle det nd bryter løst igjen' Aldri! 
Det m4 ikke gjøres, iallfall i l~ le e 
/ r i v t II i g. 

Jeg vet ikke om de er sd fint be
handlet av det norske lolk at de [nd

villig SkUlle, 20. seg slakte ned Itv bOl-I 
sjevismen. La OS8 være ærlige og ai 
rett ut hva vi mener. La de 80m er 
sd begeistret for et korrupt og rettII
løst sam/1mn ta en tørn denne gan
gen. 

Vi har lått vårt OPPosisjonsblad «8. 
Mai» og al! ære værc de folk ,om 
står bak her, men la det for alt ik7~e 
bli '1UIensomhelst progmmforandTiilg. 

Det er trist at alle som har vær't, 
rammet av rettsoppgjøret på ingen I 
måte holder sammen - dessverre. 

Hadde vi holdt sammen, sd hadde I 
v'j vært en makt. 

Vi sam er små savl/er så l/hyre 
de tidligere aTbeiderpartiavise'r - var 
vi ikke blitt petit behandlet, var det 
bare d gd til av'i~en, 8d tok disse atli
ser l'M sak, og de brukte uhyre gro'l't 
skyts. .Ære '/)ære dem for det i dag 
er vi fullstendig ubeskyttet. Hvor t'll 
jeg hen? 

Jo, det skal jeg fortelle Dem. Ne:t· 
opp nylig ble en '1ltmerlcet person .Qå 
stygt og urimeUg behandlet 1 et av 
S,tnvangers største firmaer at manrICJl, 
sø}.:te 8eg .vekk pr. omlldende~t Halt 
hoidt elet ikke nt. Nei, storpaveile hm' 
inntatt sin gamle verdighet her i lan-

ISLAND BAR INGEN 
HÆR, 

intet flyvåpen og ingen krigsflåte. 
De eneste våpen som finnes på sa
gaøen, er noen jaktgeværer, og det 
er ikke meget å. verge seg med mot 
overfallsmenn. I tilfeile aven ny 
krig, som det jo tales så meget om 
i det fredselskende FN, vil Island 
etter alt Il dømme bli slagmark mel
lom fallskjermtropper fra de kjem
pende land, og general Elsenhower 
mener derfor at Atlantmalttene må 
sørge for å ha fotfeste på Island 
så øya ikke faller i russernes hen
der og blir basis for luftangrep på 
Canada og USA og ubåtangrep mot 
skipsfarten i Atlanteren. 

Eisenhower har nylig vært på Is
land og har forhandlet med uten
riksminister Bjarni Benediktson sam 
tidig som .han hilste på presidenten, 
Svein Bjørnsson i hans hjem utenfor 
Reykjavik. Island har visse - iklte 
særlig oppmuntrende erfaringer fra 
englendernes og senere amerikaner
nes besettelse av landet under den 
annen verdenskrig, men må vel al
llkevel bite i det sure eple. Her er 
det valg mellom to, og da er saken 
klar. Russerne må da nøye seg med 
østligere eller nordligere baser. 
Svalbard eller hva? Det er blitt så 
stille igjen om Svalbard etter dr. 
Scharffenbergs frimodige ytringer. 

GUVERNØR GORDON 
PERSONS 

har gitt ordre til at pryl skal av
skaffes i Alabamas fengsler og ar
beidsleirer, heter det i et telegram 

'fra Montgomery i USA. Det sier 
~k.ke noe mere, mel}. det ~ g'i an- , 
icdning til visse slutninger. Det er 
altså arbeidsleirer i USA også, og 
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. hj 1 H ..... " .... 'U 1,.I'"",..~v,,"u-' 0:,.11" .. ..;.;0 t'1 "'C;7/(r"CHl(tt;/(r~' "tcaalC-eør 'Il nag nal,. Jeg ec atV(l'r~(j?'(' 

Til vern om folkets frihet forsøker VI ved egen og gode venners e p re neti år. ' :. .', ",', in 

å bygge ut forsvaret så langt vi makter. Og vi starter et landsom-I g "'~' (P~ hJertt>t. Det dw!oces om m~!/L_g. 
" • ' u Den ble fratat- meg t 194" med Iler er c;-','jtill/(;ISC multg? 

fattende orgamsaliJonliarbeld for il. skape bedre kontakt, mer forsl.<1-, h' Z' N 
.. ' . I « Jerne torsk Tplcfonreglemc-l:i ar- Da vil "'-"7 si et par alvorlig;j m·d. 

else for forsvarets betydnmg mnenfor alle lag av folket. Ingen er l I '1, .", , 

t '1, f h 'Ik k t til t" frih t i t'lf Il bl' tut I ttr,kel 45» osv" mtifl lfol,qeAj-\ci,pOfh ~ld"i ,lJ4'" der imt:c;(tJs 110011 Im'hu)tt,-
Vl+ OJn ra VI en an vi ven t a '/iAr eIe e Ir re, t 3 . I, t' • 

. , .' å k t'l I en av . ma, 19.,6, var det te.efon- 'i119 derom, JCII mener at 8l,k spm 
det er SovJet og dets drabanter bak Jernteppet som er rsa en I. b'd ' . • --, I ar el erne Som l 1. 'YllahCJyet de-r:,ClJi-' lot!;; ble behandlet 'j 1945 og til (lags 
vår frykt. !' T, 

" ., få h 11 strert,e med en plnl,;(tt, ilJOr de ford' dato, fU\7',es det ingen80mhelst lwn-
Men så har VI noen ungdommer her l landet, Ikke så rent e er, t NS 

. " re at -telelon(lpparate~' m4tte f;',!- skyldning fOl' -- il .. ~ende gat/IN nei. 
som var besatt av denne frykten for SovJet også l de årene da den tas dem Il . 'l hl" hl' f 
hadde sloppet taket i 'oss andre. f'\g som tok den etter deres mening' .,.. ,er ma 'l. 'C >ti t;oensom e 8t (, 01'-

. 't',. Nd våger Ulucllcrnd styret altstt ti ståelse» ellet 1I/cljlmq ellN' hva dct ,a' 
eneste naturlIge konsekvens av denne sm oppfatnmg. De ble front- ha eM a .... e'" m~111' 'y db'" t d h t Jt " 

" """ " 1,{ GlI/l C r •• u ell" e er a, sa"w/n' 'i; 
l(!e~pere. Etterpå har de fått si~ straff for det, alle de som vi kunne' telef01larbeidern'3 og har innvilget meg Alle .90'rtl har 'v~t berørt av retls-
na. l med vår hevnende rettferdighet. Mange av oss syntes at straf- "I'llegg av telefo,' tl'l fl'OSS for (", J'f'l) l· b 1 . " , , . • .. oppgjøret Cl' U ilt tel, stygt e'«('ol/dl,et 
fen var altfor hard, enkelte hev4et endog at her var det misforstått hver7cen har fOT/'c/ning e11er hjemm~- at det ingen til!/:v('lse litIlIes. Mei, 
idealisme og ikke landsforræderi som ble straffet. Men det hjalp arbeide. Il elet er ,ikke stod bedre i clag 1."lkr. 
ikke stort, frontkjempernes saker var enkle, følgelig ble de avgjort . 
på et tidspunkt da domstolene var mer nidkjære i sin straffeutmåling -------------------------..... --
enn en har inntrykk av at de senere er blitt. Det samme er tilfelle for 
frontsykepleierskenes vedkommende, det er vel ikke mange som tror 
at det for dem i det hele var blitt tale om straff i dag. Det burde aldri 
ha vært det heller, 

De tok sin straff uten å. kny, de som var innenfor landets grenser, 
og nå er vel de fleste ferdig med den. Hvilket ganske sikkert med 
lettelse er blitt konstatert også av mange av oss på den rettferdige 
side av streken. For det ville jo ikke være særlig lett å finne sam
menheng mellom dette med fortsatt straff over frontkjemperne og 
den frykt som de fleste av oss i dag bærer for dem de stridde i mot,» 

D0tte er klare og greie ord, og vi tar neppe feil, når vi sier, at de 
gil' uttrykk for bondepartiets stortingsgruppes mening på en unn
tagelse nær. Ja, vi våger å påstå, at dette syn deles av flertallet av 
landets befolkning i dag. Men det er intet tegn, ~om tyder på at 
A-partiet og dets regjering synkronisert i trekløveret Gerhardsen 
-Gundersen-Hauge tar hensyn til dette. Rettsapparatet knirker 
videre og pr. 6. februar 1951 satt fremdeles 179 menn og noen få 

kvinner i «landssvikfengslene», mens landet feberaktig ruster mot 
en overmektig fiende og mens hundrede tusener av våre landsmenn 

. fortsatt lider under de politiske for1ølgelser, som ble iscenesatt av 
de fallerte brobyggere og deres di-abanter. 

Stortinget har nå arbeidet over to måneder i den nye sesjon, men 
våre problemer ligger på is. Selv den beryktede stortingsmelding 
nr. 64/50 er lagt vekk til en mulig høstsesjon. Hva betyr «lands
svikerne» og deres pårørende - løselig anslått til 1/6 av befolk
ningen i det store spill om landets skjebne? Intet for makthaverne 
men uhyre meget for det felles fedreland. 

Vi har sagt, at vi er villig til et minnelig forlik med full æres
oppreisning og det som følger med den. Vi har også sagt, at det 
haster. Den broen som brast utad, må erstattes av indre brobyg
ging, av indre samhold, og i dag er det ingen internasjonale for
pliktelser, som hindrer et slikt tiltak. Se bare på England og USA, 
som forstår den alvorlige situasjon og tar følgene av det. Hvorfor 
nøles det så her hjemme? 

opp nylig ble en 11tmcrlcet perllon .~å 

8tygt og l~rimel'ig behandlet i et av 
E\tavangers største firmaer at manne1/. 

søl>te .geg ,vekk P1" omud.ende~ Høn 
holdt det ikke nt. Nei, storpa1,el1e har 
inntatt sin gamle 'verdighet het i lan-
det, så nå kan de behandle 08S Som 
er små akkurQ./: som de selv vil. 1n
gelt tør lil et ord. lngen sosiali8ti.~lc 
a'Vis merG som fører krig /flot de 
store skurker her i landet. 

Es -1st alles t'orbel - er det 'ilcke så 
i,et l/Ctel. 

Med 1.'enlll'lg hilscil. E. 

NA MA Vl FA GRbJl BESKJED. 
1 fem dl' :/ar t'i 'veHtet. Vi !tM 'Len· 

tet på vei" rttt, tnen forgjeve8! Vfd 
h1.'ert nytt-or llodde t'i at a 1;;OilfN

liy ord Ili,ullc lccnn-r,e. et kongn1ly ord 
som ved et,Jollle8trøk ga beskjrd om 
at 1Iå '" J-t ?'dl;sstaten kommet ti~~,'l

ke, mr» 'lW1, 

Fremddes .;'1' L'i ~att uteil!c):" <>IIU.

funnet, '1'i 801:l 1(J1' en stot d~l <:ur 

eliten i tolket, It! '-'/I nå vil vi ha U/'d I 
beskjed fra, 1.0n[l! og l'egjering Skai 
vi nå bl'; betraktet Som Jet1nbyrdige 
med det øvrige dl~ folket eller "hul li 

ikke? Vt: ,'om HMnie fra hele gni" 
de settes .j dag l,d r/iedcsta.ll - oS} 1:i 

som. gjo',de gav1l8 nrncide hjemmA blir I1 

hunset Of! plC1pet. Nå krever vi iJf'ei 
beSkjed. H1:or lc:11!l(. skal dette ;;al''.l? 

skaffes i Alabamas fengsler og ar
beidsleirer, heter det 1 et telegram 

'fra Montgomery i USA. Det sier 
i)tlte Me ~~re, men det a,tl gi an-" 
ll'dning til visse slutninger. Det er 
altså arbeidsleirer i USA ogsll" og 
pryl av fanger har vært tillatt og 
blitt benyttet. Det er således ikke 
bare Sovjetstaten (og Norge) som 
driver arbeidsleirer, og hvorfor da 
skrike om russisk terror? 

li'RmET TIL A TENKE, 

ta.le og skrive er demokratiske ret
tighEter for alle, men ikke for na
zistene. Tre østerrikske aviser er 
blitt foreløpig stanset og et tyslc 
tidsskrift er blitt konfiskert av de 
allierte okkupaSjonsmyndigheter pfi. 
grunn av »nazistiske tendenser"', mel 
des det over den østerrikske kring
kaster. Avisene er «Die Neue Front», 
«Der Alpenruf» og «Der Kreia». tJ::e
skriftet «Die Strasse», som kommer 
ut i Hamburg, er konfiskert. De 
samme menn og organer, som fa
rer opp i forbitrelse over at «La 
Prensa» i . luenos Aires har van3~,e
ligheter med Argentinas statssjef 
Peron og avisbudenes fagforening for 
sin frimodighet og kritil~k av Perons 
styre, må nå ta affære. Frihet for 
Loke som for Tor, Var det ikke så 
det ble sagt? 

Ufenl'ikskronikk --------.---..... 

Asia for • aSIatene 

«Er det ikke. åpenbart at vi må det er nØdvendig trekke seg ut I ved de eneste mulige midler: - som vi har tapt i de siste måne
ta opp til overveielse hvorvidt av Asia. La Asia være asiatenes. Opprustning av Japan i øst og av der, må vi tillemne disse prinsip
opprettholdelsen av den europe- La· dem selv ordne sine proble- Tyskland i vest, noe som uttryk- per på samme måte i Europa.» 
iske maktstilling i det fjerne Øs- mer. Jeg er så formastelig å si kes slik av Mosleys organ «Nati- Dette er. den virkelige vest
ten er av større betydning enn lat hvert land må få velge sin on»: "I Asia som i Europa rna enro~e'3ke D-'nkerflue-:"nd. Det 
å forsterke de europeiske og egen styreform og ideologi uten det bli en fullstendig omlegning er ikke nok å rØmme Korea og 
afrikanske posisjoner.» Og han ~nnblanding fra noe annet land. av den siste tids politikk og det Formosa j Asia for å blidg'1re 
satte opp dette program for Eu- Om Russland eller Kina vil væ- ligger i amerikanernes makt il kommunistene i det fierne ø--t~'1. 
ropas redning: «Konsentrering te kommunistisk, la dem da få gjennomfØre de for en fredelig Nei, for å holde Kreml i godt 

[] EN HVITE RASES herrefolk
tilværelse i Asia, som vel ik

ke udelt kan kalles noe lyst ka· 
pitel i kulturens historie, fikk 
sin fØrste rystelse ved boxeropp
rør~t i Kina år 1900, den frem
medfiend tlige nasj onalistopp
stand som dog fikk sin foreløbi
ge avgjørelse ved den makt som 
ble satt inn av europeiske sta
ter. Av større virkning var vel 
ja.pa.nernes seir over rUsserne i 
1904-5. Den fortsatte under den 
første verdenskrig, da de vestal
lierte, Frankrike og England, sat
te fargede tropper inn i kampen 
på vestfronten og lærte dem opp 
til å bekjempe den hvite soldat. 
Og det ble heller ikke bedre un
der den annen verdenskFig, da 
japanerne drev franskmennene 
ut av Indokina, hollenderne ut 
av Indonesia og englenderne 
bort fra Malaja. Dette er blitt et
terfulgt av Indias endelige fri
gjØrelse, de kommunistiske opp
rør i In:~c Kina, Mr.1a In og Indo
nesia og endelig Koreakrigen 

med dens fatale prestisjetap for I av alle vesteuropeiske krefter i 'være det.» løsning nØdvendige justeringer.. humør må en liknende retrett 
USA. det avgjørende område, etter Vi har sammenstillet disse ut· Men «New Statesman and Nati· gjøres i Enropa. Dette er svaret 

Det er ikke å undres over at min mening Vest-Europa, ofring taleiser som er forbausende over- on", mener noe annet: «Vårt krav på parolen fra Eisenhower-
den hvite manns stilling i Asia av framskutte posisjoner som ~nsstemmende. Og det er en at amerikanerne skal opugi sine Mosley-Guderian: Forlat P,-in, 
er blitt uholdbar. De uavlatelige forbruker altfor store krefter pøyst broget forsamling som strategiske fordeler i Formosa hold Europa! O~ svaret er: P.ØM 
opprØr med de stadige nederlag uten effektivt å forbedre Vest- ~ommer med dem: Den britiske blir overbevisende bare hvis vi både Asia og Europa! 
for de hvite, som har måttet gi Europas resurser.» Og i tillegg ramveldeimperialist Smuts, den tilkjennegir vår redebonhet til å Dette er altså den storst· .. 
opp possisjon etter possisjon, har til dette foreslår han utvidelse \~ydafrikanske boernasjonalist avstå fra de strategiske fordeler selvoppgiveh?ns program fr 
også gjort Asia fattigere og me· av de vesteuropeiske .operasjons- !falan, den antifacsistiske kors- ved å rekruttere og oppruste ty- dem som heller vil se at ver:' 
re sulten. Uunngåelig retter alt baser gjennom å innlemme det 'arer Eisenhower, den tyske ske divisjoner for Vest-Europas forgår enn at den skal k' 
hat og all motstand seg mot de afrikanske område i det europe- itlergeneral Guderian og den forsvar. Vår fordømmelse av den reddes ved tysk-japansk h' 
hvite, og dette understøttes med iske forsvar. ritiske facsist Mosley, Det må amerikanske hjelp til Chiang Kal Vår egen forsvarsminister og \ 
klokskap og utspekulert propa- Nå er vel kanskje ikke en tysk 'yste vest demokratene i all deres Shek og Syngman Rhee klinger egen utenriksminister gren 
ganda av Moskva, som også på generals ord god latin i vesteuro- i elvgodhet å konstatere dette. - ærlig bare når vi slutter med ti nesen da de måtte forkynne 
dette felt driver sin undergrunns peiske Ører, men han får allike- pisse tapre tinnsoldater på den oppmuntre nasjonalister og mi- de gikk med på tysk opp ry st
kamp mot vestmaktene. vel tilslutning av den amerikan- ~~esteuropeiske propagandafron- litarister i Vest-Tyskland til å I sitt hjerte ville de v~l h 

Etterhvert har da også disse ske Øver st befalende i det vest-I en fra den annen verdenskrig tro at de snart skal få anledning ha Dunkerque, men uten å v' 
måttet ta sitt bestikk opp til re- europeiske forsvar, general Ei- .. an selvsagt vanskelig forstå og til å vinne tilbake de tapte tyske å si det i en så alvorlig sitURs'r '1 

VISJon. Da den ann3n verdens- senhower, som uttrykkelig sier forsone seg med en slik erkjen- provinser i øst og døpe Wroclow som den vi er oppe i oD' fordi YC-r 
krig gikk mot sin sØrgelige ende at Vest-Europa er det kritiske pelse, og for å bruke et ord fra om igjen til Breslau. Vår slutt- allmektige hjelper USA har sal'1t 
konstaterte den britiske imperia- punkt, hvor,det er bruk for ame- ~vensk «Dagsposten»: De henset- sats er klar: Hittil har det briti- greit ifra. Men -- Kreml ler f~r 
list i Sør-Afrika, general Smuts, rikanske tropper. Og så kommer tes helt naturlig i «tjutande der- ske samvelde dristig spillet sin Kreml kjenner sine panDe~hei
at det som var hendt i Europa den engelske facsistleder, Oswald \rishraseri» ved den blotte tanke rolle som megler i de asiatiske mere. Før disse er ferdig med 
bare var småting mot det som Mosley, med sitt europeiske prO-I på noe sådant. spørsmål 0(; med rette risikert et slagsmålet om sine vestdemok
samtidig skjedde i Asia. Han' gram hvis punkt I lyder: .. Hold , Et uttrykk for dette finner en brudd med USA for å nå dette kratiske ideer har kanskje Kreml 
innså at den hvite mann var på I Europa - forlat Asia,» Han får også i Labour-organet «New I mål. Men forat vår politikk skal ordnet opp bude i Asia for asia
ngjen!ml!elig tilbaketog i østen.: tilslutning av general Smuts et- l Statesman . and Nation» som hel-, bli effektiv og forat vi skal kun- tene og Europa for kommunis
Noen år senere sa den berØmte I terfØlger i Syd-Afrika, dr. l/Talan ler vil at verden skal forgå enn ne vinne tilbake den støtte fra men. Og da vil endelig Q<1så vA. 
tyske general Heinz ~uderian; som sier: «Europa bØr så langt at man skal søke å redde den den amerikanske liberalisme, re egne frontkjemperes lnnsat-

ha. vært forgjeves. 
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FPEDftG 16. MARS 1951 X ~.L\I 

. ----------------------------------------------------------------------------- ---_ .. _-_ .. _----_ .. , .. 

Er erkjennelse r.1ulig? C I I I l ,( "Hl lo I" l' .. , jn l ", .. !!1 '" ) 4" t • 1"1 Il ~ n 
. :.d)t i Jol(er f'~i . ' .<i.t.~lt' {j·~\i.~~"t/i -lH'l..1 

b I ,I' "10 · ! leveres 1 maJk,~,;LølTdser Z;:, -- 4.0 -- 50 og 60 mm i alle høyder inntil 
O \. Il a \.( el, 13 meter. Da etterspørselpn er stor vil det være i Deres inteNsse !\, beøtille 

Hr. Anders Lange ca 1/ pris I straks. Sluiv. Vi svarer omgående, 
3. I ' GJÆRDEI<'ABRIKKEN «GREI» 

J eg har lest Deres artikkel i ken apnellerer til seg selv eller meningsfeller ~ som forbannet 
«8. lu2l» nr. 5 under denne over· til sine ~meningsfeller, men til de oss og :lrresterte oss etterpå 
skrift og er meget slmffet over myndigheter som både forfek~ enn ,Deres rømte «helter» i Lon
Dem. Deres hensikt: å prøve å ter loven og bruker den. Hva don gjorde. Som tjenestemann i 
danne en bro meHom oss pariaer han måtte ha ment er uten be- ble gjort for å få løslatt poli
og bødlene, e rsiklært bilde men- tydning i dag. Han har samme NS kjenner jeg også til hva som 
nes!relif, og god. Imidlertid er det rett som andre til å peke på at tiske fanger ~ men hvem gjor
sa meget i Deres artikkel som myndighetene bryter sine egne de det fra tilsvarende kretser i 

Av vårt restopplag selges tilsterkt ' ThfH' H. Sandorf 
red.'userte priser, ~nkeltvis eller i bolt-l K(,jbct.n 
pakker, de fleste mnbundet: _'o ... _~ ... _________ . ___________ _ 

Romaner o. l.: "Velle-Strand: Løgnens I F 11 I O d l 
tl'C. Laup::Mennesker. nalsttlo: øya , ~ U t vo {sen ga.. s {ar 
utenfor. B"alllmo: Byen vokser. CoI-1 
Hender: Korstoget. Bratt: En kan samt GARTNERMEDHTELPER med god øvelse, får post straks 
ikke gå fn borde. Macdonell: Jeg. over påske. Be:1kedrift og frilanJ san~t fru1:t. Kost og losji. Søk-
Angelo Gatti: llja. og Alberto. nad med attestavskrifter samt lønnsforlan);ende sendes etter min oppfatning er direkte ord (lover). 1945 og utover? 

misviBende, at jeg ønsker å imø- Vi sto tross alt på helt for- Vi mente et forent Europa un- Reiaesldldrlnger o. 1.: Heck: Dyre-
ter;å Dem. Det jeg skriver er skjellig standpunkt, herr Lange, der tysk førerskap' var bedre fa.ngst uhder Afrikas sol. Stuben. 
selvsagt min egen private opp- når De bygget Deres syn på en ett under engelsk eller russisk. Karavanen ved den Persiske bukt. 
fatning, og det er som tidligere nesegrus beundring av det som Det kan De nok ha rett i. Men G9l'boe: Det tapte paradis. Folgerø: 
tjenstemann i !'!S og frontkjem- er engelsk eller amerikansk. Hi- det var hverken begrunnet i ne- PA vikingeferd med «Roald Amund-

b d · l sen». per jeg øns!~er il si min mening. sto rien hadde lært oss noe an- segrus Tysklands eun !'lng - e -
De an~riper P. Harsem for net. Den avguden som Deres ler en Hitlerdyrkelse som kan 

hans innlegg om krenking av nleningsfeller har, i alt som er sammenliknes med Churchill
gruf''110ven og mener at Harsem, engelsk og i vår «demoraktiske» idealet. Vi valgte Tyskland fordi 
og likedan jeg selv, i dette til- statsform av i dag kunne og kan dette er det einestt naturlige 
fellet, sitter i glasshus. De tar i hvert fall ikke jeg dele. Når europeiske sentrum, og dertil _ 

Gutte- og ungdomsbøker: Bruse: Sti
Øimere. Steuben: Manitos sønn. 
J,1:ay: Inkaens testamente, 2. bind. 
May: SItatten i Sølvsjøen, 2. bind. 

feil, herr Lc.nge. Det er nok del- «demokratier» må gjennomføres vel å merke - selv ville måtte ben: Karavanen ved den Persiske 
vis riktig nål De sier at Quisling med våpenmakt (av delll som bære de største byrder ved å iWkt. 

be Gislimberti: Ståldukken. Steu-

B.~Jlebøker: Arneberg: Til Telemark 
'l'iied Kari og Knut. Moa: Norske 
eventyr. Paulsen: GuUfolket og an
~re eventyr. Ruud: Lykken kommer, 
BOKPAKKER av ovenstående: 
A: 4 romaner o. l. kr. 11,-. 

.. B: 4 reiseskildringer o. 1. kr. 13.
C: 4 gutte- og ungd.bøker kr. 11,
l): 4 barnebøker kr. 8,-. 
~+B: kr. 22,-. 
\::+1:). kr. 17,-. 
A+B+C+1:): kr. 36,-. 

Alt sendes portofritt mot forskudd 
tlUer oppkrav. Prisliste tilstilles på 
a.jfmodning. 

A.s. Bokforrnldllngen, 
Av.rom 9, Homansby - Oslo 

- og vi - hadde et statsforfat- ønsker dem for sin egne øko- forsvare Europa mot øst. Vi var 
ningsideal som var et brudd på nomiske interesser), er deres da- klar over at England aldri ville 
Grunnloven. Vi ønsket nok en ger talte. A holde på en stats- kunne makte den oppgaven. Et 
endri1"g av loven, men vi ønsket utforming som for lengst har eineste blikk på kartet er nok 
ikke å endre lovens ånd, enten overlevd seg StIv, og som ikke til å overbevise seg om det. An
De tror det ~l1er ikke. Det vi en gang er noe i nærheten av dalsnes, Narvik, Steinkjær etc. 
ville endre, var en del av Grunn- det det hevdes å være er et sik- var heller ikke gått i glemme
lovens pararrrafer fordi disse er kert tegn på at ett eller annet boken. Kanskje det etter hvert 
både feilddige og antikvariske i klikker i selve folkebevisstheten. også er gått oPP. for Dem like
dag. Dette innebærer som sagt De liker sier De like ut at nor- som for Churchill. Nå trenger 
ikke noen mistillit til Grunnlo- ske soldater går i et fremmed han igjen tysk (og norsk) blod 
ven i seg selv. Ånden som denne lands uniforme,r og står under for å forsvare - ikke Europa 
loven bygger på, ville vi være et fremmed lands administrasjon. i seg selv - men engelske inte
de s:ste til å forkaste. ~.1en like Kjenner De begrepet «husmann», resser i Europa og for å holde 
vanvittig er det A. holde på en herr Lange? De har sannelig flybasene lengst mulig borte fra 
lovs paragrafer for lovenes egen kommet langt bort fra den An- hans egen øy. Framtidens his~o
skyld - i den tro at de vil kun- ders Lange jeg beundret i 30- rie vil nok en gang sette det nk
ne dekke alle framtidens krav, årene for hans norske ånd. Og tige kors over «europeeren» 
som det var av tyskerne å tro De gjør nok en vesentlig feil ved Churchills grav. At than og Roo
at deres statsform var den eine- A. sammenlikne dette med oss sevelt har ansvaret for at Euro- , J 

ste riktige for alle tider. Loven frontkjempere under krigen. Vi pa i dag er åpen mot øst - det 
er nå snart 150 år gammel, og likte nemlig ikke å gå i tyske må vel til og med Ola Nordmann 
utviklingen i samfunnet fordrer uniformer, og det var bare en kunne forstå. Og den polske kor

Bokagenter 
antas til salg av våre gode bø
ker til sterkt nedsatte priser. 
God provisjon. 

A. s. Bokformidling, 
AV.rom 9, Homansby, Oslo 

en tilsvarende utvikling i lov- alvorlig henstilling fra ansvar- ridor, som i 1939 var grunn nok 
verket. Det er pA. en gang loven lige offiserer som hindret at Den til å kaste Europa ut i en ny 
som skal tilpasses og endres et- norske Legion ble oppløst fordi vi verdenskrig, er den ikke det nå? 
ter samfunnet og ikke omvendt. av disse grunner ikke likte å av- Eller Balticum, Petsamo osv. t 
- Og nå er vi ved poenget, legge soldaterløftet. Konsekven- osv.? Det må sannelig være me- -------------
herr Lange. Selv om Harsem sen for landet - og ikke minst get vanskelig å holde en stø kurs 
måtte ha ønsket en endring i lov- for Dere jøl'singer - var det for de ærede jøssinger. Avisen. ' 
paragrafene, vWe han aldri ha som beveget oss til å fortsette De vil gjerne ha oss til å slåss 
krenket de lover han selv forfek- tross de brutte tyske løfter. Og igjen, herr Lange, og det for- N A MÅ DET ENGANG bli 
tet og bygget sine handlinger på. det er ikke skryt når De får vite står jeg så utmerket. Men det slutt på denne ynkeligheten 
Det er det myndighetene har at dette kompromiss var det som er en ting De glemmer likevel. at man «tør ikke å. abonnere på 
gjort og framleis gjør. Dessuten skaffet Dem 2 av 3 brød de spis- En slåss nemlig ikke med glød «8. Mai» for at ikke postbudet 
kan en i samme forbindelse nev- te under krigen. Vi følte tross alt og lmmpmot uten idealer og illu- eller andre skal få noe å henge 
ne at Harsem i dette tilfellet hver større ansvar for Dem og Deres sjoner. En kjemper ikke mot noe, Jseg i.» 
--------------_____________ men en kjemper for noe som en Tør du ikke å hevde din egen 

er glad i og setter over alt - rett overfor dem som har for-
w1ee dumm haben Wler gehandelt ja over ens eget liv. De kan da grepet seg på deg og ditt, ja, da 

' vel i anstendighetens navn i.kke har du til samme tid stemplet 
- Forts. trø 8tele 1. - ,~> " •. -' .... vente at vi skal ha mange Ill.u-. deg selv som en livsvarig slave 

--...... ------------..... -rr .... ---------- sjoner igjen. i dag. Mener De ~tlir~ ~!or andres meninger. Da har du 
. kellg at vi skal sette vårt . v .' 'overgitt deg på nåde og unåde 

er komediespill. Vi lar oss ikke lenger bløffe av den storstilte iscene- inni kampen for et «demokrab», It til dine motstandere. Da har du 
!~t;;:se. Man henger de beseirede fordi de er beseiret! Dermed som har gjort sitt ytterste og ikke lenger krav Då å ha noen 

OlAF BERGFLØDT, 
Nordre Renskaug, Lier 

Plf'odusenter 
Agenturfirma i Oslo ønsker forb. æed pr0dusenter etc. Alt 

har interesse. Bill. mrk. «Provisjonsbasis», nr. 87. 

Såfrø tilsalgs 
Havre «Sol lI» spirer 98 %, Byg'g «Herse» sp. 91 %. Gule erter 

«Torsdags» sp. 95%. Hvete «DiHmant lb sp. 99 %. Beiset og ren
set, fri for fusariumsmitte. 

PER LIE, Kapp, ø. Toten 

Husholder'ske 
i satt alder søkes av un2'kar på trivelig går'd i Vestfold. Må være 
villig til å stelle noen dyr: og ellers forest~ hushold~ingen for la. 2 
personer. Tidligere NS foretrekkes, men mgen betmgeIse. SnarlIg 
tiltredelse. OppI. og lønnsforlangende. Bill. mrk. «Landsens kvinne 
nr. 95». 

Dimisjonshøvel 
Hvem har en brukt, men brukbar dimisjonshøvel 60 a 70 cm. høvelbredde, 

å selge til en som står aldeles opprådd. Send bill. snarest til dette blads ek
spedisjon under bill. mrlr. «Dimisjonshøvel nr. 96». 

Liten leilighet 
søkes til min datter og hennes 2 
barn som kommer fra Tyskland. 
Opphold her ca. 1 Lr. B. m. 
«Land ell. by nr. 99». 

N.S.-kvinne 
som er interessert i å drive pen
sjonat søkes. Alder 45-55 ål'. 
Brev uten foto besvares ikke. 

B. mrk. «Framtid nr. 98». --_. __ . __ ... 
PENGER - PENGER ( 

Bekjentskap. 
Bondegutt, 25 år, ønsker be

kjentskap med en landsjente som 
er ærlig og har humør. 

Bill. mrk. «Påske» nr. 84. ------_._,-----
Arbeid - bestyrelse. 

Arbeid på eller bestyrelse av 
gårdsbruk ønskes aven med 
gårdsbruk erfaren og pålitelig 
mann. 

Bill. mrk. «Sør-øst-vestland», 
nr. 83. 

Dyktig forretn.mann ønske\r. 
lånt 5-8000 kroner, snares~'1 Hjelp i huset 
Gode innt~kter. Betryggend~ si~1 søkes av eldre ektepar. 
kerhet. Bill. mrk. «Landssviker>, I 
nr. 85. E. Grill Fasting, Våler i Solør 

Stiftelsen norsk Okkupasjonshistorie, 2014

SNO



...... ... '" .... 1Ul ............. ... ~ ..... .aa_&A_,",." vel i anstendighetens navn ikke \ .. bar- du til ·samme tid stemplet 
- Forts.lrø side l - . -- vente ~t.vi ~kal ha mange ill.u- ! deg selv som en livsvarig slave ---.. ------'--------.r, ---------- sjo~er 19Jel~ l day. Mener De 'ir- lor andres meninger. Da har du 

er komediespill. Vi lar oss ikke lenger bl~ffe av den' storstilte iscene- kebg at VI ska sette vårt .IV overgitt deg på nåde og unåde 
setteise. Man henger de beseirede fordi de er beseiret! Dermed inn i kampen for et «demokrati», ',til dine motstandere. Da har du 
basta. som. har g~ort sitt ytte:-ste og \ ikke lenger krav på å ha noen 

Alle rett-tenkende mennesker må innrømme for seg selv, at man enna noe til for å forskane oss som helst egen mening om saker 
kan bebreide de allierte ledere for likeså alvorlige forbrytelser som og stemple oss som forbrytere. og ting. Da er du ferdig. For 

I russiske graver ligger det hun- godt. 
dem man anklager de beseirede for. Fosforbombene var ikke bedre å b t k t 
enn konsentrasJ·onsleirene. I meneskehetens øyne har den amerikan- drer av v re es e amera er «Kunne jeg bare få avisen i 

som døde med Norges navn på luldiet omslag», sier noen. 
ske domstolen som dømte Gøring ikke mer autoritet enn en tysk sine lepper. Hånt og foraktet er Herregud, bli nå ikke latter-
domstol som hadde dømt Roosevelt. En domstol, som selv lager kl . å 
sine lover etter at retten er satt, tilhører den grå oltid. Ikke engang de blitt. Ville det i ~e ~ære lige! liva er det som kan 

svikte våre menneskehge Idealer i skremme folk slik ned i støv
på Chilperichs tid for fjorten hundre år siden våget man seg til å _ som vi måtte ha igjen - å lene? Det å hevde sin rett har 
dømme slik! I sannhet: det ville vært mye ærligere å innrømme at slåss for Jem som hånte den alltid vært ansett som ærlig 
man «dømte» eter prinsippet: makt er rett. fedrelandsfølelse de viste? manns ferd. Mens det å 

Det lyktes for NUrnbergdom- fordristet seg til å gjøre krav Kanskje vi kommer til å gjøre bøye seg for urett har vært sett 
merne å lage seg om til en for- på ~ bli betraktet som virkellg~ det likevel, men det blir hverken på som noe foraktelig. Det er en 
samling av negrer i stive snip- dommere. For det protesterer VI på kongelig oppfordrin~ ell?r på .~ dårlig sje:efred en kjøper seg 
per. Jo, det er fine utsikter for i mot! Vi vil i denne bok nær- en ordre av det plutsehg sa na- ved å trekke i feighetens uni
svilisasjonen i framtiden! Det er mere undersøke hva det er som sjonale og forsvarsvennlige Ar- form. 
svm en maskerade, ja som et rna- ·gir dem rett til å kalle seg dom- beiderpartiet: Gjør vi Qet, blir de~ Jeg har stått utenfor avis
reritt: Herrene er forklædd som mere. Det er ikke det at vi øn- etter eget fntt valg - og for a • kiosker og sett på folk. øynene 
dommere, de har for syns skyld sker å trekke for sannhetens forsvare vå~e egne. --:- Noen har hengt ved utstillingsnum
påtatt seg en alovrlig mine, iste- domstol de amerikanere som be- propaganda I den anledlllng har meret av «8. Mai». Det vises 
detfor parykker bærer de hode- gikk den bommert å dømme den ingen hensikt. La oss da førs~" utenpå dem at de gjerne hadde 
telefoner, de ser ut som patriar- tyske statsmann som underteg- se at de som allerede e r fal~ I kjøpt avisen. De tør bare ikke 
ker der de leser av sine papirer. net kapitulasjonsavtalen sammen d7nne kamp~n får de~ opprels- - for kiosl.damens skyld. I ste-

Men i virkeligheten er de bare med dem. Det vi ønsker er å opp- nmg d~ fortJen~r - SItt monu- det grafser de til seg av all den 
negerkonger med negerjustis. In- fordre verdens samvittighet til ment SIde om Slde med dem fra . glorete magasinlitteraturen som 
td. annet enn negerkonger, for-å ta stilling til saken. den andre leiren som falt for . oversvømmer oss hver eneste 
kledt som «dommere», pent an- Fordi NUrnberg-dommerne sin overbevisning. Med dem me- uke. 
trukket på moderne vis. Og ikke selv påstår at de representerer ner jeg de som falt og ikke selv- La det nå bli en slutt på dette 
desto mindre: I den ærverdige den personifiserte sannhet, skal mordsofr~ne fra Skottland so~ tøvet. Tegn øyeblikkelig ditt 
rettssal fornemmer man dumpe vi en stund late som om de vir- fyller de tmpone~end~ bautastel- .. abonnement og regn deg selv 
lyd av krigstrommer fra ursko- kelig var .vise menn. Og fordi de nene rupdt omkrl?-g ~ vårt la~d. som et voksent, anstendig men
gen. At ingen av disse herrer selv sier at de er loven, vil vi et De tror kans~Je Jeg er bhtt neske, Få dine kjenninger til å 
har forstått, at nettopp gjennom øyeblikk betrakte dem som lov- kcmmunistvennhg etter dette.. gjøre det samme. Fem tusen 
deres dommervirksomhet ren- givere. I følge med herrene Nei, jeg. er en av de få tusen nye abonnenter vil åpne avisen 
vasker de mennesker som det el- S h a w c ros s, Justice Ja c k- som aldri har vært det. Fra feng- store, nye muligheter. Til glede 
lers ville vært omtrent umulig å son og Rud e n k o vil vi der- selsvinduene så jeg selv den 17. ,for oss alle. 
forsvare! Millioner av tyskere for trenge inn i det land hvor mai 1945 de russiske bannere Rist dine betenkeligheter av 
fikk gjennom Niirnbergprosessen den nye tids rett er å finne «Det lang~ foran i folket~g~t - s~m deg! Vær med og bygg opp vål' 
både grunn og rett til å forakte forjettede land.» De slkkert selv delto.r l - og Jeg i egen avis! Tegn deg som fast 
seierherrene. Gøring, den gamle Ja, dette var litt av hva den leste lovtalene (otfså av kro~- abonnent! Gjør det i dag! 
skjelm, visste så in:ierlig godt framstående franskmann har å prins Olav) over vare store al11- H G 
at dommerne i sitt innerste ga si om saken. Kan det være tvil erte og gode venner i øst. Vi har . . 
ham rett i alt, fordi også de - om at den offentlige mening over da i hvert fall den store styrke 
sitt dommerskrud til tross - i hele den siviliserte verdens et~ bak oss at vi aldri har behøvd 
virkeligheten hyllet den sterkes- terhvert vil erklære seg enig i å skifte kappe etter som vinden 
tas rett, akkurat som han selv disse synsmåter? blåste, herr Lange. Vi ønsker så 
hadde gjort (~et. Gøring mottok Det er det samme «rettsopp- visst ingen russisk besettelse, 
dommen med et smil som for- gjør» som fav seierherrene er men for Dere kan det vel ikke 
talte at ha:.. nok var klar over satt i gang i alle beseirede land være så mye verre at Norge får 
hvem som var den virkelige skyl- og mot alle «uønskede personer». lide den samme skjebnt: enn det 
dige. Det er de samme krefter som har vært for alle de land som 

Dog, det er ikke i første rekke står bak og har satt det i scene. Dere har gjort Deres ytterste -. 
forholdene omkring denne retts- Påskuddene for «domfellelse» va- i hvert fall i tanker og ord -
komedie som interesserer oss. En rierer med de «lokale forhold». for å skulle få den. Og så vil 
stor del av den offentlige men- I enkelte land er man «krigsfor- De at vi atter skal treklw i vå
ing, deri innbefattet en del av bryter og nazisb, i andre «lands- penlrjolen for å forsvare Deres 
den amerikanske presse, er i dag sviker og nazist» o.s.v. Arbeidet kjære «demokrati» og ofre vårt 
på det rene med at det var et for full oppreisning er derfor ik- liv for det - mens dets ansvar
politisk feilgrep av de amerikan- ke bare et nasjonalt spørsmål, lige ledere kan rømme seg til 
ske ledere å dømme de tyske. men like mye et internasjonalt. en ny helteglorie og æreslønn. 
Men det var allikevel bare ett Det gjelder at a Il e som har fått De har nok rett i at Dere -
feilgrep - blant man g e andre. føle etterkrigstidens negerjustis og dessverre også vi - ligger 

Det interesserer oss i grun- på pelsen arbeider for saken, som Dere har redet. Hvis vi ikke 
nen mindre at Niirnbergdomsto- uansett i hvilket land han bor. vil ofre oss for Dere igjen, får 
len avsa summariske (lommer. Og dette strev skal krones med vi vel skylden for det også. 
Hva som er mye viktigere og hva hell! Vi ser tydelige tegn i sol Vi snikmyrdet på begge sider 
vi med ettertrykk bebreider dom- og måne på at sannheten på det- ul}der krigen, sier De. Gjorde vi 
merne i Niirnberg er, at de ikke te punkt skal seire til slutt. det, herr Lange? Nei, ærlig talt 
nøyet seg med å avsi summaris- Hroar Hovden den ære skal Deres leir få be-
ke dommer, men at de attpå til holde alene. Jeg kjenner i hvert 

fall ikke til at noen er blitt snik
myrdet av NS. At et NS-medlem 
nok kan ha begått en forbrytel
se, har intet med de legaliserte 
snikmord å gjøre som ble fore
tatt på NS-folle De må ikke blan
de kortene, herr Lange. Æres 
den om æres bør, og selv om De 
il{ke lenger ta hatten av for 
Asbjørn Sunde og Gulosten, så 
har disse herrer all den alm ene 
tillit som Deres samfunn kan vi
~e dem. Dere har selv trukket 
opp linjen for den krigen Dere 
venter - og De må sannelig ik
ke bli forundret om vi tidligere 
NS-folk og frontkjempere - ber
men i samfunnet - vanskelig 
kan greie å holde takten i dan
sen og forstå rytmen. Vi er nok 
ennå glad i landet vårt - fjel
lene, skogen og ensomheten -
men vi forakter folket. Det er 
det mest iøynefallende resultatet 
av hetsen mot oss. Og så velger 
vi den eineste naturlige løsnin-

Dyktig forretn.mann ønsb:er 
lånt 5-8000 kroner, snarest. Hjelp i huset 
Gode inntekter. Betryggende sikl 
kerhet. Bill. mrk. «Landssviker)~ l søkes av eldre ektepar. 
nr. 85. : E. Grill Fasting, Våler i Solør 

J 

Da • 
Vlss~te -

i 
- Fortsatt ,'ra side l -

framla beviste rilttigheten av ter, men fra politikere og parti
hans påstand, holdt den davær- byråkratiet. Og dette faktum 
ende norske regjering det hen- måtte i tiden som kom hemme 
siktslØst å forfØlge saken videre. hvert skritt Quisling tok. Etter 
Dette fØrte til at Quisling gikk Norges besettelse leiret seg da 
ut av regjeringen. Han dannet tungvekten av den tyske innfly
sitt eget parti som en nasjonal t~lse på de Offentlige statsfunk
samlingsbevegelse under navnet sjonærer og nå opptrådte de for
Nasjonal Samling, med et nasjo- skjellige sivile og militære myn
nalt, kristelig, bondebE,tont og an digheter som mer eller mindre 
tikommunistisk mål. Bevegel- autoriserte underhandlere over
sens parlamentariske inn fly tel- for Quisling. Og mellom disse en
se var liten, den rådet ikke en- kelte kretser med deres motstri
gang over en plass i Stortinget .. dende interesser og hensikter er 
I tidens lØp vant Quisling stadi~ da QUisling blitt revet hit og 
fV~re tilhengere og hadde især dit. Sikkert har disse tingene i 
tilslutning fra bØndenes. og stu- siste omgng ikke hatt vesentlig 
denten es rekker. innflytelse på forlØpet av hendel 

Ved utbruddet av den annen sene i Norge, som var avhengig 
verdenskrig var betydningen av av krigens utVikling. Men den 
Norge for krigfØringen opplagt. som vil bedØmme QUisling må 
og begge pa:>:ter t:.aktet etter å kjerme disse forholdene og ta 
hindre motparten i å dra nytte dem i betraktning, for de har 
av Norge økonomisk og strateg- sterkt mørklagt hans politi1~k og 
isk. I nødsfall måtte man trekke og hans stilling i den norske or
det iDll i sitt eget makt'lmråde. !:entlighet. QUisling var selv 
Det var Øyeblikket da Quisling fullt klar over dette. Jeg har 
skulle tre inn i den store poli- kort fØr krigens avslutning hØrt 
tikk. . bitre ord av hans munn om dis-

Det er betegnende for den ty- se forholdene. 
ske tospaltethet i utenrikspoli- Den tYSke ledel~ hadde tatt 
titken, at de fØrste tråder fra med i beregningen den mulig
T"<jskland tH Quisling i k k e ble heten, at de 21Herte ville resette 
spunnet fra Riket og dettes of- Norge og forberedte seg på å hih 
fisielle diplomatiske representan dre dette. Så lenge Norge kunne 

gen på spørsmålet. Vi velger 
fred for oss selv fra samfunnets 
side. De som bukket under i kam
ven roper sitt varsko, og de cr 
oss kiærere enn alle Dere andre. 
- Når jeg retter dette svaret 
til Dem, herr Lange ,er det fordi 
De er et svar verd. Selv om fol
keforakten blant oss er stor kan 
vi da ennå velge oss ut enkelte 
mennesker som vi ser opp til og 
respekterer - like mye fra Deres 
leir som fra vår egen. De har i 
hvert fall gjort et ærlig forsøk 
uå å se lengere og dypere enn 
den store, grå sauen - Ola Nord
mann. - Og selv om vi er bitre. 
er vi likevel ikke hatefulle. Det 
kan De i hvert fall trøste Dem 
med. Et aldri så lite håp har vi 
kanskje ennå - men det blir 
mindre for hver dag som går -
og det er i hvert fall ikke Deres 
skyld. 

M. ø. 

og ville forholde seg n'1:vtralt var 
det inp.:en grunn for Tyskland å 
gripe inn. Men i det øyeblikk det 
ble sikkert over"""ist om at de 
allierte ville be , "ige seg Nor
ge, måtte det rred a,lle midler 
forsØke å forhindre det. Quls
lin~ hadde hØsten 1939 besØkt 
Hitler -for a bevege ham til å slut 
te fred med England. Allerede 
t.idligere hadde han sendt Cham
herJ~in. som han kjente personlig 
et langt telegram for å beyege 
qam til f.. inn1ed.e fred:'l4'orhandlin
ger. Det er sannsynlig, at ved 
dette besøket var det blitt tale 
om muligheten aven engelsk 1n~ 
vasjon i Norge, så meget mer 
som Ch11'rchill senere ien offentlig 
tale i sine memoarer har inn
rømmet, at det allierte kri~sråd 
hadde besluttet .å besette Norge 
og hadde forheredt dette og 
dermed provosert den tyske 
motaksjon. 

Nordmørspostens Trykkeri 
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fredag 16. mars 1951 Nr. 10 5 -,-" 
• årg. <'" 

E De idag en :;iaeldig leser av «8. lvI ai" så bli imorgen en 
'r fast abonnent. I Id I [LU Iit'4.Jl,,!t!_~,lI'!!f:!.\:'~J'!WiMJ JIlB. 1'11 il li ,,'I 1.1 

() kommune dømt til 
tale 15.000 kroner 

a 
,. enn han som ikke ønsker å se 

En 

Nå ,blir regningene etterhvert la~t på bordet 
$ I __ . 

av~~jørende dem for alle som har fått skade pa Innbo «"nder 
rettsoppgjørets verdige og beherskede gjen.no'mf.riftg»· 

Uten ossl 
Daglig' leser vi om hVor Viktig det l noen bedre grunn enn den makt-. 

erior det nOrske militærvesen å skaffe haverne stiller opp som samlings
seg brukbart befal - både høyere og merke. 
lavere grader. ne tilstander våre Den fred og den frihet som vi i dag 

O . l man salllmenholderp@llsesun;t- ~tyresmakter har brakt oss opp i sy- er Velsignet med, kan vi godt forstå 
et er dessvæ:rl'e en altfor velkjent sak at det såå si har vært men med den framlag1:e spe$l- nes ikke å virke særl1g tiltrekkende fordrer både forsterket :.>oliti og bajo

umulig for tkl~gere NS-folk å oppnå medhold innen rettene når de I fikasjon a\71øsøret (Bil.1ad dQ1:t. på ungdommen lenger. net ser ut som netter, mens propagandaen daglig 
har sett seg nødt til å saksøl.e det offentlige for skade 'som er på- 13) og de i prosessfulltnektig~s det truende uvær hat betatt noen hver hamrer de fire frlMter inn i den duk
ført dem under oppgjørets «verdige og beherskede» gjennomføring brev av 13. noverpber 1947 att:- av dem lysten til å dekoreres med nakkede og sammenpiskede menighet. 
sommeren 1945 og senere. Så vel J~stisdepartement som Forsvars- førte vurderinger" - sorn ikkt.i stjerner og bånd. Om der mot formodning snart skulle 
depal't-ement har jevnt over hatt det travelt med å fralegge seg et noe vesentlig pun~ er motbevif;t, net ymtes om at endog våre ære- dukke opp feite løfter om både amne
bvert ansvar for de tyverier og skadetilføyelser på innbo o.l. som synes det rimelig å avrunde er- skjeldte og. nedrakkede frontkjempere sti og rett til å få bruke engelsk uni
de armbindsutstyrte og uniformerte offentligehjelpeorganer gjor- ~tatningsbeløpet til kr: 15.000, __ . .:-. om deiltke har vært særlig vel an- form - også for pariakasten - så er 
df' seg skyldig i den gang. Hundl'evi~av fahlilier har - uten å være . Retten går da ut fra -et\t'r ~krevne i samfunns- og arbeidslivet det vel neppe så svært mange av oss 
pålagt noe øhonomiSk.ansvar for sitt NS-medlemskap -.få. tt i gJe.• n d. e under saken fra. mkonl .. ne oD»:- ~llersde senere år- kanskje kunne som vil føle seg særlig smigret av den 
sitt beSlaglågte innbo i en krihlinelt redusert ti1~tand,ja, i mange iysninger -at det som var ig.1'n være Qrukbare som dekktropper og grunn. De aller fleste vil nok kanskje 
tilfeller er det bare bl'øl{deler av det opprinnelige registrerte solD av løsøret, ~a d~t. ble stillet til sonoffer for Gundersen & eo.s retrett- betakke seg og føle seg sikrere uten 
er kommet for en dag igjen. Kostbare og brukbare ting har v~rt fruN. N;s dIsp0l:llsJon,. varpraJi"vel . ..:.... den samme uniform når tiden kommer. 
«spurJos \TerseDkt». ~isk t!11~ verdiløst. '. ' . Vi 'som nå i snart 6 lange og pine- • 

: SubsIdlær~ har komtnuJlftngJPtt ftille år har kjempet for vår eksistens, net hagler daglig med greuel-
Den 7. februar i år ble det uanmodet tar seg av på enan~ gjeldelld,e,tt').ot~:ravfortrallsp()rt fOrflllgt .av, en oppfanatiserL folke- proPaganda i norske demokratiske 

imidlertid ved Oslo Byrett under nens vegne. På grunnlag av de og lagring. Slik s()~ kommuneIl'S front,å.st;istert av politi og .rettsvesen, aviser, som forteller om redsler og 
administrasjon. av byrettsdom- faktiske opplysninger, som fore- folk har latt 9isse.tilta~,utf~rei,~I fullt mOll fått føle hva. det vil si alskens elendighet i landene der øst
mer Bjarne Didriksen avsagt en ligger i denne sak,' finner rcJ'~en synes det ikke. b~rett~g~i!.'.imø':'J i være syndebukker for makthaVerne 10m. både politirassiaer, konsentrasjons
dom som vi må oppfette som en å måtte gi saksøkeren medhold tekomme dette. Det er,<jo.n~tA ~tvestl~g demokrati ..• ". . leirer, utrenskninger og hekseproses
lysning i den rådende forvirr. om i den påstand, at kommunen 'er opp den ans.vanløse ~tt og . ' Det samfuhIl$systemsomi dag bærer .ser~ Det er nesten som å oppleve på 
det offentliges erstatningsplikt. erstatningspliktig. . lagring, som ~r gr,unntagfor er-, ~nsvaret fo~ utv*Ungen bMe her- nytt hva «våre egne» har budt sine 
Saken var anlagt aven tidligere Men det er ikke så enkelt å statningsa~varet, og'det VilJe da 'hjemme OK tlte i 'verden og soin vi slagne fiender her lenger vest i snart 
NS·frue mot Oslo kommune, og fastsette erstatningens størrelse. \Tirkenoeulogiskom~virk- ,føler som ~n'tyarigens og up.dertryk- 6 år, bare med den forskjell at det her 
gjaldt erstatning for totalødeleg- Som folk flest hadde fru N. N. somheter allikevel skulle bU be-'\telsensogutettferdighetenseksistens- er «folkets rettsbevissthet» som krever 
gelse av hennes innbo under den ikke på forhånd liggende noen talt. Retten kan derfor ikk~ imø- (omi, represe~terer i. sin nåværende det, mens det lenger ost skal være et 
lagring som løsørevernet og se- fortegnelse over sitt løsøre. Den tekomme . dette.-- . -.:. !. . form neppe noe vi NS-folk .' frivillig utslag av antikrist og systemets 
nereOppgjørskontoret i .oslo had liste som hennes 'prosessfulll1lek- Da fru N.N.stortsett har forsvarer •. Ladet ikke herske nQen indre svakhet, eller ledernes redsel for 
de tatt seg myndighet til. tig 13. november 1947,. sendte fått rettens medhold h~lt ut, me.. tv110m d~tte hverken innenfor eller sin egen maktstilling. 

De kommunale myndigheter kommunens oppgjørskontor m. ner retten at kommunen bør er.. htEmfor· våre rekker. ". Vi kjenner frontkjempere som har 
dynget selvsagt d.ommerbordet fl., er satt oppetter erindringen.ståtte henne hennes 'prosessom- j Vi tror neppe d~rei' s~rlig mange sittet i russisk krigsfangenskap i 
fullt av u!lnskyldmnger og den _ støttet til de sørgelige rester kostninger, SOlIl settes til kr. ~verken av frontkjempere eller andre mange år, men som merkelig nok -
ene merkelighet overgikk den av hennes tidligere løsøre. Noe 600,-.» ~S-folk som føler noen særllg takk- stikk i strid mot all vestdemokratisk 
andre. Løsøreavdelingens tidlige- mere bevis kan hun vanskelig Dommen ble altså lydende på ~emlighet eller noe utpreg~t ønske om beregning og propaganda - er kom
re sje~ rev. e~sempelvis av seg skaffe på dette punkt. Kommu.. kr. 15.000,-,- + saksomkostnin, " ofre Ilv og· lemmer. for vår høyt met godt og vel hjem igjen med både 
- og I Skl'lf.thg form - følgen- nens folk har selv forspiltadgan- ger. Som det vil sees var dom ~skedejustisl!linister eller hans kolle- liv, helse og forstand l god behold. At 
de morzomhet: «Det synes meg gen til å bygge på et solldere meren selv klar over at erstat- rer. det nok finnes frontkjempere og andre 
klart at Løsøreavdelingen ikke grunnlag ved at man unnlot å ningsbeløpet lå i underkant av ~ Skal vi nå endelig tvinges til å ta NS-folk som er sluppet ut av demo
v:ar forpli1~te~ ~il i o hver enkelt sette opp noen fortegnelse og hva det burde være, menJman- }rår stilling opp til oVerveielse, må det kratiske norske konsentrasjonsleirer 
tllfelle a ga tIl mngaende under- vurdering da man tilegnet seg gel av andre dokumentariske be": !>1i som et enstemmig mistillitsvotum med livsvarige skader både på legeme 
søkeiser om. hyo!vidt ryddi.ggjø- gjenstand~ne. Det er under ho- vis måtte han henholde seg til ~il makthaverne i dag. Den som har og sjel, er vel ikke nettopp så popu
rel~en var Ju.rldIs~ berettIget.» vedforhandlingen i saken . brakt brannassuransen. .pist av blikkfatet bak piggtråden, og lært å fortelle i Norge i dag, da en 
Nel,.noen ~hk plIkt følte man på det rene, at brannpolicen på 'Den kritikksotri de offentlige bare den som gjennom politistatens ensrettet «fri» presse er opptatt med 
seg SIkkert Ikke tynget av. Hvert det i leiligheten værende løsøre forvaltningsmyndigheter får utspekulerte metode er blitt berøvet svart-hvitmaling etter anglo-ameri
e.t fnpgg av he~syn og betenke- l~ på kr. 15.000,- _ femten gjenl)om den herreferei'te dom er Sitt ansikt og sin ære og sett sine kansk oppskrift. 
hghe ... er svant nar m~n sto over- t~sen kroner. Det er ikke almin~ i høyeste grad interessant og vn Æei'ligste og oppriktigste idealer truk- Det er vel ikke nødvendig å lete med 
for et NS-medlem~ eIendom! Da ntHig å brannassurere løsøre for sikkert leses med stor oppmerk-~et ned i rennestenene, vil i det lengste lys og lykte etter historiske analogier. 
var det bare å. kIle på. Fanden dEl-ts toppverdi. Antakelig har somhet av mange sombefinllerPlitakke seg for .å tiltre noe som kan De melder seg villig praktisk talt hver 
spare! Helt frIe hender mente l~øret vært atskillig mere verdt seg .i l:lamm~ stilling som .. '~-4'u .jnistenkesfor å være et forsvar til dag, men om metodene øyensynlig er 
man a ha der ~vor vedkommen- e~n de nevnte tusen kroner. Men N.~. rr:rasslalt er det bh.tt~:en: .pystemets forlengelse. smittende like, så behøver de selvsagt 
de var anbrakt I varetektsarrest. i:U1fall finner retten å kunne reg- åpnmg I nåleøyet! . At de som bar ødela~tvår.e hjem ikke alltid å males så meget verre der 
I så fall ble vedkommende kata- n~ med minst dette beløp. Når Avd. t. ~ ~anet vår: eiendom ~ resUltater' av øst enn her hjemme. 
logisert som «forsvunnet»! _C r t helt livs:'~!,lig slit, rlå,ftnner å ha Burde ikke vi ~tstøtte opp.riktig talt 

I byrettsdommens premisser . i fått noe å -,forsvare, kan vel så sin sak ta situasjonen med knusende ro nu, og 
heter det: JUstl-Sm·l-nl-S.t.e· r .. en _ være,nien:,at;vi'som er satt utenfor la,.panikken få fortsette å gro bare 

«Fru N.N. var ikke forsvun- på en så fornedrende måte, skulle være der hvor den i dag hører hjemme -
net. ,H~. ~ar, tvert i mot arre- - F01'tI. ~_~ , -' : noe særlig begeistret for å l?:odta en i rosenes leir. hos de ansvarlilZ'e? Det 

r -UKEN 
Den australske 

høyesterett har med sek8 dommer
stemmer mot en kjent loven om opp" 
løsningen av Aust1'ali48 kommuniSt" 
parti lar grun>nlovs,tridig. Love,' ble 
som kjent vedtatt i oktober i fjor. (PO 
litikken 10.9.51). 

Det amerikanske 
utenriksministerium er gått inn før 

å oppheve forbudet mot at amerikall. 
ske militære og sivile flyvemaskinl!t 
selges til Jugoslavia. (Berlingske Ti
dende 7.3.51.) 

De sytten • 
.. tyske generaler t Landsbe1'g-fe ;~g& .. 
let, hvorav to Boner en dom p6. livSVå
ri.g lengsel og de andre ti/vedrs /enl1. 
sel, «fører et langt Ira 'UbehageUø 
liv» skriver brig. general J. H. Mor
gan i Daily MaiZ 9.9.61. 

Den tyske 
fallskjermgeneral Rarncke som vak· 

te oppsikt med sine uttalelser i Tysk
land, hvor han besøkte sitt hjem . og 
lot seg filme, er vendt tilbake . til 
Frankrike og har stillet seg til rådig
het «1 bevisstheten om .. v.re u.kyl. 
dig~. (Politiken 9.3.1$1). 

Marskalk Tito 

erklærte at Jugoslavia til 4 begyn
ne med ikke viz inn1Me v4pen Ira Vest 
maktene. Jugosl(J//)ia viUe derimot være 
takknemlig lor amerikanske levnet •• 
midler. (Europa-Kurler nr. 8. 61). 

Danmark vil 

stemme imot Tysklands gjenoppta
gelse i de europeiske sportsorganisa
sjoner" erklærte formannen for det 
danske ishockeyforbund, K. H. Tons .. 
berg, på en pressekonferanse lPalals 
des Sports i Paris. 

Det fremgår forøvrig av pressekon
feransen at Finnland ennå. ikke ende
lig har bestemt seg for sin stilling til 
spørsmålet, mens Frankrike var venn 
lig stemt for tanken om Tysklands 
gjenopptagelse og Sverige har beslut
tet seg til l. stemme, «ja.» ! 
(Politiken 10.3.51.) 

Den italienske 
marskalken Giovanni Messe, som. i 

1945 var den kommandant som sist 
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de var anbrakt i varetektsarrest. 
I så fall ble vedkommende kata
logisert s()m «forsvunnet»! 

I byrettsdommens premisser 
heter det: 

«Fru N.N. var ikke forsvun
net. Hun var tvert i mot arre
stert. Det kunne ikke være noen 
sak på et hvilket som helst tids
punkt å oppspore hennes adresse. 
Hun hadde arvet leiligheten et
ter sin mor. 

Denne leilighet var avlåst og 
ble forseglet 16. mai 1945. Moren 
hadde fått leiligheten på det me
get plausible grunnlag at hun av
sto 4 værelser mot å få 3 i sam
me strøk av byen. Det skjedde 
etter beslutning av de daværen
de myndigheter, sotn var de ene
ste hun kunne henvende seg til. 
Noen formell omgjøring av dette 
fant ikke sted. Ville man tatt fra 
morens arvinger den leilighet hun 
hadde byttet til seg, måtte det 
vært rimelig å overveie, om fa
milien skulle få sin gamle leilig
het - eller iallfall noe tilsvaren
de - tilbake. Men det skjedde 
ikke. Man ga 15. juni 1945 bare 
ganske uformelt en annen 
mann tillatelse til å flytte inn. 
Innflyttjng kan imidlertid ikke 
antas å ha forspilt noe av fru 
N. N.s løsøre. Det ble stående 
i samme leilighet i et avlåst og 
forseglet rom helt til 8.septem
ber 1945. Først fra denne siste 
dato kan ødeleggelsene antas å 
ha funnet sted. Da flyttet man 
løsøret til Drammensveien 20 
uten å ta opp noen fortegnelse 
eller foreta noen vurdering. Se
nere flvttet m~m (let til den oven
for beskrevne kjeller iSolligaten 
1, fremdeles uten noen fortegnel
se. To år senere - 16. juni 1947 
- ble der aven ukjent person 
«O. H. J.»satt opp en meget 
fullkommen liste over det man 
da fant på k.iellerlageret. 

I de hektiske maidagene i 
1945 - og kanskje ut over som
meren - kan det innrømmes at 
Løsøreavdelingen hadde så me
get å gjøre, at det må være den 
tilgitt, om ikke alt gikk knirke
fritt. MEm fire måneder senere 
i begynnelsen av september 1945 
måtte det kunne forlanges, at 
man hadde fått så pass orden 
i sakene, at man ikke sendte an
ne:t manns eiendeler hit og dit 
uten så meget som en fortegnel
se og lot dem havne på et helt 
utjenlig lager. Det kan være tvil
somt om vedkommende kommu
nale avdelings forvaltning av fru 
N. N.s ting kan betegnes som 
«negotiorum gestio», men selv 
om man vil se den ut fra dette 
syn~punkt, må det her sies å fo
re li~~e en uaktsomhet og like· 
gy!cl:;:-~,~t, Fom betinger erstat
w~ ... ,)ns !'3å hensynsløst lmn 
.,,4OU aa...G',,::l~e ting, ~m man 

i~iif~i fi~~~r~retten å kunne reg-I apnmg l naleøyet'! : At de som har ødels,g,t våre hjem :f med minst dette beløp. Når Avd. E. ; ~og JaDet våI: eiendom ~ resultater i av 
~----------------~ ___ -:-________ ... ,et helt livs 'ærlig slit, riåfinner å ha 

J t · ... t "fått noe å'fcirsvare, kan vel'såSin sak US ISmlnlS eren _ være, men\.s:t':vi'som er satt utenf,or 
på' en så fort1edrendi.~ måte, skulle være 

- F01't., f1'4 ~. J - J,loe særlig begeistret for A. godta en 
~ annulering av våre fra.tatte «militære 
vehhet som danner det egentlige sosialdemokratiske idyll som utviklet rettigheter» nettopp nå, og derved 
grUnnlag for hans senere karriere. seg i vA-rt land, den, siste halvdel av underskrive vår dødsdom, synes nokså 
Erling Falk offentliggjorde nemlig i M-årene. Og som politiker syslet han fornuftsstridig. 
februar 1936 en artikkel under over- helt naturlig med det oPPgjør som Vi. tviler ikke på at der vil bli for
skriften: Foreldede motsetninger. I skulle tas med disse krefter så snart søktstablet på benene nye unntakelses
denne artikkelen tar Falk avskjed med !leiren var vunnet. lover for å få. oss oppmyket tll inn-
den organisasjon han selv hadde skapt En mann med Gerhardsens teft og .~ts for systemet og «friheten», men 
og ledet i mer enn 10 å.r. politiske erfaring, kunne neppe unngå Vi tror' sporene skremmer! Det kan 

Han vil ikke, sier han i az'tikkelen, å se hvor ypperlig denne arrogante, nok ogSå. tenkes at der heller iWte blir 
«stå i veien for en organisatorisk sam- kaldsindigeprovinssakfører egnet seg- tale om en slik bagatell som A. dikte 
menslutning av Mot Dag og Det til A. administrere et slikt oppgjør. Og opp et slags rettsgrunnlag for en 
Norske Arbeiderparti.:. han nølte da heller ikke medA. gjøre aksjon mot oss neste gang,men at vi 

Bak denne artikkelen lå disiplenes ham ,til sin justisminister da han selv bli-re i, posten får en innkallelsesordre 
opprør mot sin lærer. De skjøv ham overtok regjeringen høsten 1945. Det ..- uten kommentar. 
brutalt til side som et utbrukt red-, er grunn til å tro at han aldri har . ,Det vii'ker.i det hele tatt så fan-
skap der sto i veien for deres tilgang angret på sitt valg. tastisk Vanvittig og ulogisk at vi ut-
til D. ,N. A.s politiske kjøttgryter. ~tøtte Skulle ofre OSS i dag - uten 
Falk selv kunne nemlig ikke komme II. l1!iI!oi --......... ----------

inn i D. N. A. Han hadde pådratt seg Gundersen gjennomførte oppgjøret lAndebrekke vil ha det til! Visstnok 
Tranmæls uutslukkelige hat ved å med' fast hånd, etter den hensikt som tjente ikke direktøren' mer enn 70000 
la seg stille som hans motkandidat til hadde skapt loven dethvUte på. Han, JtJor, men i tillegg til det et så a~ett 
stillingen som redaktør av Arbeider,- dresserte juristene og stivet opp tvi).~,tihna kan føre på representasjon, gir 
bladet i 1923, og ble senere ekskludert ende partifeller,' sotn av or.til hadde det dog en ganske anstendig levemåte. 
av partiet for alltid. Begivenheten en tendens til å henfalle i betrakt- bg tilværelsen er ikke så strevsom 
vakte oppsikt i politiske kretser. Ilinger over sosialismens hun'lanistlske ~cimf"r.i tiden. Man slipper innviklede 
Enkelte har tillatt seg å betegne dette idealer.' Han ga ingen' ko,nsesj~~ ~i· brysomme ,markedsundersølcelser, 
disippelopprør som et grovt forræderi uten de han selv anså.gagnUge, og ·~pper å holde øye på konkurrenten 
mot den mann som ut fra sine særlige hvis enkelte mente at det var da for- om hj~rnet.Og utidige nyetableringer 
forutsetninger uegennyttig hadde ferdelig hvor denne menneSkejakten llind~er man:gjennom sin 'organisasjon~ 
ofret års arbeid på å skolere dem trakk ut, lot han riksadvokaten offerit: .En'tilIlke ,slår ned i ham. Han vil 
politisk. liggjøre en statistikk som intet men- .gJ0renOe for sine underordnede! Visst-

Særlig skarpt har dette vært hevdet neske kunne finne noen fornuftig' ~ok kan det være ett og annet å si 
av Helge Krogh. Et slikt standpunkt mening i, ledsaget av en uttalelse oIl\! på. dem. Tempoet er ikke overvettes. 
tilkjennegir imidlertid bare at Helge at «til årsskiftet, er vi ferdige». Og Men, herregUd; hva kan man egentlig 
Krogh, tross sitt åpenbare skarpsinn årene .gik~ og nye statiS~ikker bl~ . forlange av en person som skal eksi
på andre felter er en håpløs politisk OffentlIggJort. " Således gIkk yi fni, ftltere på 6000 i året. Og selv disse 6000 
dillettant, som anser det mulig å an- fremskritt til fremskritt. : ' ,i er nesten mer enn landet kan bære. 
vende vanlige moralske normer i poll- Men dette var bare en side av hans Det har statsministeren selv sagt. 
tikken. virksomhet, Og naturUg nok har det Han vil holde en tilstelning for dem. 

Hvorom allting er: Samlingen med fra vårt hold vært tilstede en tilbøye~ Ikke noe flotthet naturligvis (tiden 
D. N. A, gikk i orden og Falks elev- lighet til bare. å feste seg ved denn~ krever nøysomhet), to kjøttkaker og 
skare strømmet med glupende appetitt ene siden. Men han har gjort mer. Og en halv pils til manns. Selv vil han 
og en urokkelig bevissthet om eget det dreier seg her om handlfug'e~ son)!. nytte anledningen til å minne om sam
verd inn på den virkelige politiske ikke har ringere samfunnsmeSsig og arbeidets betydning. Men hovedtalen 
arena. Der hvor godene fordeles etter politisk betydning enn land$svikoppl skal holdes av konsulent Dugeson fra 
prinsippet om albuekrs.ften. Men gjøret. I det departementale kvotekontor, i til
Gundersen befant seg i provinsen. Og Intet enkelt menneske kan lenget knytning til statsministerens opprop 
selv om han, etter som tiden gikk holde, rede i den vrimmel aV' lover og ~r. 23 om økt'arbeidsinnhats. 
kunne notere visse beskjedne frem- fullmakter, permanente 0'1; midler~ Allikevel er jo ikke alle tilfreds. 
ganger på den lokalpolitiske scene, var tidige, som h!r sett dagens lys i dett~ Men nb' vii de det? Bråkmakere og 
veien til Forum langt borte. landet siden 1945. Disse lover dekket kværulanter av forskjellig slags. Ved-

Krigsutbruddet finner ham som de forskjelligste områder' av sam!- og' vann bærere for reaksjonen er på 
kommunal tjenestemann i Trondheim.. funnslivet, men de har i sum en be- ferde. Onde tunger vil vite af enkelte 
En relativt ukjent politisk størrelse. stemt hovedvIrkning: De festner eksemplarer av arten har gått så 
Men skjebnen tumler med mennesker statens grep om den enkelte og gan- langt som til overfor amerikanske for
og forhold. Og i forløpet av ol~kupa- ske særlig om den næringsdrivende. bindeiser å hevde at denne regjering, 
sjonen havnet Gundersen som så Gundersen har i. politisk bens,e.eM\l: som innen sin: midte dog har tidligere 
mange på Grini. Og her d,umpet han I satt det norske borgerskap i' bUr, ,slik' 'tilhengete av: 3. Internasjonale, vel 
med ett opp i det politiske sentrum at det i en overskuelig fremtid vil Ikke kan være'noen verdifull alliert i 
som han lengselsfullt hadde 'sett frem innta den politiske rygg-stilling. ' kampen mot' kommunismen. 
mot under sin kjedsommelige prOVins- I denne henseende har man gått så Hvis det forholder 8eg"så. har imid.; 
tilværelse. Han traff sin nye forløser: langt at det er oppstått et nytt klasse- lertid disse informasjoner vært' uten 
F'nar (ler~ardsen. skille som er like uoverst:gelig 'som"r vil-kning. '. 

Som enhver' fange der har sine embedSMannens storhetstid. Det er Og aet av flere grunner. 
'unde instinkter i behold, bar sikkert skillet mellom han som nyter druen og Fra et W"Jlstreet synspunkt for-

Gerhardsen på en forakt for, sine den som må nøye seg med planke.; tonr~ d0t n0rske borgerskap seg nær
voktere og hat til alle de krefter som saften. mest som en samling stodde:re. Stod
hadde bidratt til å rive opp den: Nei, stRten er ikl:e så ille som dereh kan m(!TI yn;u's OVE'r. T"en m<!n 

IKKe aUUQ a males sa nle~e~ ven'e U".' 

øst enn her hjemme. l 

Burde ikke vi ~tstøtte oppriktig talt 
ta situasjonen med knusende ro nu, og 
la, .panikken få fortsette å gro bare 
der hvor den i dag hører hjemme -
i roseneS leir. hos de ansvarlige? Det 
var dem både her i Norge og i visse 
andre land som advarte og forutsa ut. 
viklingen - lenge før både Thoralf 
0ksnevad og konsorter skiftet skjorte. 
Det bør ikke glemmes at de fleste 
som ennå er i live av dem, nå sitter og 
vansmekter bak murene. 

Men tidens kvern maler. Om det tar 
tid for systemet og l'Ilike makthavere 
som i dag sitter ved roret å løpe linen 
ut, så kommer de før eller senere til 
veis ende! La nå ikke oss bidra til at 
utforkjøringen bremses av. 

Paria. 

Til vårr. lr.sBrfL 
Dette Dr. av «8. Mai .. er dess 

1'erre det siste før påske. Strøm 
situasjonen i Kristiansund er 
fremdeles meget alvorlig, men 
etter påske håper vi at vi igjen 
vil få normale forhold, slik at 

- - -
tet seg til å/stemme,cjal>! 
(Politiken 10.3.51.) 

Den italienske 
mar8kalken Giovanni Me8se, som i 

1945 va1' den kommoo~nt SOm sflJt 
overga seg i Nord-Afrika, nevnes nd. 
som en mUlig sjef fo1' land8tyrkene 
innenfor Atlantpakten i MiddeZna1.lB • 
omrlldet. (Daily Mail 9.3.61). 

Den greske 

statsminister Venizelos vil ha 6ll 
militærallianse mellom Grekenland, 
Tyrkia og Jugoslavia. (Europa-Kttrier 
nr. 8. 51). 

Pel et valgmøte 

i GarmiBchPartenkirchen ble det ved 
tatt d kreve at valgkandidatene skal 
la seg inteU1gensprø'I>fJ, for 4 sikre vel 
gerne at deres rep1'e8entanter Qwert
faZI har en sjanse for 4 innfri de for
ventninger man mcltte knytte til dem. 
(Politikken 9.3.61). 

Detper8iBke parlament. 

oljekommisjon stemte 5. 3. for l nå
sjonalisere oljeindustrien over hele 
landet, blir det meldt fra hovedstaden 
Teheran. (Daily Mail 9.3.51). 

«8. Mai.. atter kan utkomme Pd Wien-messen ' \. 

, regelmessig. I ville «PhiZipP8l> demonstrere en "'. 
GOD P ASKE! I fot lang radiostyrt leketøyb4t i et bas-

8eng. Da det" var radiobølger med , 
8pillet 8kulle apparatet godkjenne8 Clt? 

gjør ham ikke til sin politiske for- den allierte kontroll, og nu, fant den 
bundsfelle. rus8iske visehøykommiBsær ut at det 

Fagpsykologen vil forøvrig kunne utvilsomt foreld en moden tU et kriglI 
fortelle at ingen er en mer fanatisk skip. Han forZangt. at tekniske ek.
forkjemper av kommunismen enn den perter skulle granåke Mt og tegnift.o 
kommunistiske renegat. Amerikanerne ger. Hans kolleger fant saken latter
elsker dessuten suksessen kanskje i lig, men rU8serne insisterte. l melZ~m 
høyere grad enn noe annet folk. Og tiden oppga «Philips:. planen _ _ og 
når utenriksminister Lange med sitt Wien morer seg. (Politiken 10.3.61). 
servile spisesalkelnersmil tripper ut 
av flyet på La Guardia, og til de 
fremmøtte pressemenn taler om det 
amerikanske storsinn, da føler de 
varmt og inderlig at her har de en av 
sine sande europeiske tro tjenere. , 

Undertiden kan man i ministerens 
følge se en gusten, duknakket, fet
laden gammel herre. Det er elverums
fullmaktsekspresidenten. Ingen spør 
ham om noe. Han oppfattes som til
hørende eksellensens oppvartning. 

Når man unntar bondepartiet, som 
i grunnen mer er en fagforening med 
et begrenset, men fast grunnlag, er 
det vondt å være borgerlig politiker. 
Herrene har jo mistet alle sine hjerte
saker: Kronen og alteret, militarismen 
og rettferdigheten, ja selv nøysom
heten og den ombeilede folkesjelen. 
Alt forvaltes av triumviratet Gerhard
sen, Lange, Gundersen. 

pundersen er den yngste av de tre. 
p9Jl har tiden for seg, Gud vet om han 
ikl,e en gang I fremt!den vil vende 
tilbal,e fra et kommende el:si! for å 
rlømmE' levc>nde og døde. 

OL B. 

Ypperlige billige 
bøker. 

1. Fried Nietzche: Slik talte Zara-
thustra, Kunstn. utstyr, 326 l. 
innb. kr. 13,50. Århundrets stør
ste filosofiske mesterverk. 

2. Faye og Quam: Djala den dum
me. Rikt illustrert, 303, S., innb. 
kr. 5,35 (før 14,25). Strålende 
morsomme marokk .. nske fortellin
ger a la 1001 natt. 

~ E. Welle-Strand: Løgnens tre bæ
rer ,bitro frukter. 379 S., innb. kr. 
4,50 (før 13,50). Underholdende 
roman. 

Hvis alle tre under ett: Kr. 20,
,portofritt). Forskudd eller oppkrav, 
Plisliste over en rekke sterkt nedsat
te bøker (romaner, reiseskildringer-, 
barnebøker etc.) sendes på anmodning 

A.s. Bokformidlingen, 
Av rom 9. Homansby - Oslo 
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