
LØssal~spris 25 øre. 

«Well, 1'11 
be dar-ned» 

F~n oppmerl{som fotograf tok dette 
bilde av general Eisenhower da dell-
ne under en inspel,sjonsreise i Ve~l1,

Tysidand fikk melding om at gene
ral MaeArtlmr var avsatt. Det ,'ar 
synd at i1,ke hans spontane «WeU. 

'rIl be darned» ogsi':. lmnne foreviges. 

enerai Rug • 
SI 

Nr. 16 Fredag 4. mai 1951 5. årg. 

Prpfessor Ragnar 
SI<ancl<es siste brev 

Kjære ........... . 

Vi offentliggjør i dag det siste 
brev som prof. Skancke skrev til 
en kjær venn, dagen før hans liv 
ble tatt av makthavernes betalte 
bødler: 

Oslo, den 27. aug. 1948 

SABLE DET altså siste gang vi så hverandre denne tors
l dag. I disse siste timer tenker jeg på deg og' all din kjær
lighet og godhet og oppmuntring gjennom h~le den lange 
fengselstiden. Jeg kan ikke få takket deg nok. Når jeg ten-
ker tilbake på hele livet og især på tiden i Trondheim, så 
føler jeg meg i grunnen tilfreds og glad, - for det var 
skjønt å leve. - Du må hilse all e og takke for alt. Og en 
særlig hilsen til ........... . 

Jeg tror, at historiens dom vil bli en annen enn sam
tidens. Jeg har fulgt min overbevisning, og jeg v i Il edet 
gode, - det vet du. - En gang skal vi jo alle dø, -og jeg 
tar det med ro, for kanskje er det allikevel det beste. Jeg 
har det håp, at det må bli til det gode, - at jeg kanskje kan 
bli den siste, som må gå i døden på denne måte. - Så har 
elet ikke vært forgjeves. 

Jeg ønsker deg alt godt i framtiden, og Gud være med deg. 
En siste hjertelig hilsen fra din hengivne venn 

Ragnar. 

I 

~I 

I 
I ' General Ruge. 

. V est-Tyskland 

,SOlll suveren stat 
I 

I 

,Det drives hemmelige, 

forhandlinger 
'-c-----------------------------I Bonn, fra «8. Mai»s særkorrespond. 

i 
l LIEl\fMELIGE :FORHANDLINGER 

Il mellom den vesttyske regjering 
og representanter for USA, Storbri
tannia og Frankrike vil bli innledet i 
&>n aller nærmeste fremtid med silde 
på. å oppheve den såkalte okkupa-

K U n n e K O h t O g G Ul I nth e r V -I n fe ren 1940 !~o~=~~~~ut:l.i:O:n ~e:,~;;;:~:::' igj~:. ,Det er memngen å treffe avtale om 
f en fortsatt okkupasjon av Vest-TyskI Ie,nd, men mens man fra tysk side 

fått vestmaktene til å støtte Finnland ~:~t~P~if~:~;r:~~i 
Og dermed sl<apt en fe II es 

sjon. På vel nnderrettet hold sier 
man at vestmaktene muligens vil gi 

V -e s t - avl,all på okkupasjonskravet, forut
satt at Vest-Tyskland går med på 
forskjellige vidtgående innrømmelser 

europeisk front mot 1< o m rY} u nis men? 
av finansiell karakter. Foreløbig vet 
man ennå ikke hva disse Innrømmel
ser skal innebære. 

~--,=-==~====================================== Vest-Tyskland har på sin side for .. 
skjellige motkraV. En rekke stater 
har etter Tysklands kapitulasjon be
slaglagt tyske verdier, også private 
formuer, og man mener i Bonn at 
disse beslagleggelser må revideres. -
Konserner som A. E. G. og Siemens 

Den tidligere tyske sendemann 
Bonn, fra «8. Mai»s særkorrespond. 

BIUchers avsløringer 

H 1 lf fl ' forlanger underhånden' meget enerø y fl S fl res e er gisk en omfattende revisjon av de til 
tak som er truffet både av nøytrale 

Mol-[]a n l'sln n og, krigfø.,rende land. Det samme gjel-
}i {j , dpr en rekke andre større foretagen-

li fra 
Vil 

og 
ikke skrive Sin del 

okkupasjonens 
av krigens 

historie 

Det vil bare bli et bidrag til «krigens 
sladderhistorie,» sier han 

Forbundet FOl' Sosial 
sendte 16. mars d, 

brev til generalløytnant 
som f. t. bor i Mysen: 

Oppreisning 
å. følgende 
otto Ruge, 

Forbundet for Sosial Oppreisning 
- som er en helt upolitisk, humani
tær organisasjon, og som med stor 
tilslutning fra hold rundt om i det 
hele land har tatt opp arbeidet for il 
klarlegge det som er faktisk og sant 
i forbindelse med hendelsene i Norge 
før, under og etter krigen og okup::.
sjonen - tillater seg med dette å 
rette følgende henvendelse til Dem: 

I ~ ÅRS STUDENTENES BOK 
1949 har De skrevet en ting som se
nere er blitt meget omtalt og meget 
omdiskutert, nemlig: 

«Slik som mitt liv etterhvert lmm 
til å arte seg,har jeg sett og hørt for 
meget, som jeg helst bør ta med meg 

Det er om denne uttalelse at vi i 

er likevel den at man antok den retts 
lige vurdering innen man ennå had
de rukket å fastslå det fakliske. Et 
stadig innsig av nye opplysninger 
har i tiden etter okkupasjonens opp
hot på mange måter endn!t det bil
lede som folk flest hadc!' dannet seg 
av situasjonen, og det slik at den 
tvil, som alt til å begynn~ med had
ue gjort seg gjeldende hos enkelte 
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Må også Sverige 
bøye kne? 

Tilslutning til A .. pakten 

bare et tidsspørsmål I i graven.» 

Forbundet i ærbødighet vii tillate oss Stockholm, fra «8. Mai»s særkorresp. 
en bemerkning. 

DET AVSNITT I VÅR HISTORIE SVERIGES TILSLUTNING TIL AT
som tar sitt utgangspunkt i hendel- LANTERHAVSPAKTEN er ba
sene 1939-1940, er et overmåte vik- re et tidsspørsmål, uttaler en uten
tig avsnitt når det gjeller å kunne landsk diplomat i Stockholm, som 
foreta en riktig vurdering av begiven vanligvis er meget vel orientert. _ 
hetenes forutsetninger, forløp og kon Selv om det i øyeblikket fortsatt sel' 
sekvenser. Å få en full og faktisk un ut som om den alliansefri linje har 
derbygget oversikt over det som den en overveldende tilslutning i Sverige, 
gang fant sted, er derfor en avgjø- skal det i virkeligheten svært Utet 
rende betingelse for at historien skal til før de svenske polltikere skifter 
kunne felle en rettferdig dom over holdning. 
dem som dengang og senere fikl;: på- I de siste måneder og uker har 
lagt seg - påtok seg - ansvaret ved man merket statlig flere tegn på at 
å skulle handle på samfunnets vegne. tanken om en tilslutning til Atlanter-

AT MAN DA RAGNAROKKElT havspakten vinner tilhengere på an
V AR OVER søkte å tilveiebringe I svarlig hold. Ma.n er klar over, sier 
klarhet og å avveie den enl;:eltes diplomaten, at svensk nøytralltet og 
skyld eller skyldfrihet,. var ikke mer alliansefrihet ikke i og for seg gir 
enn hva man kunne vente og ikke noen garanti mot overfall fra en stor
mer enn hva ethvert ansvarsbevisst makt. Det er i denne henseende tll
menneske måtte kunne godta med til strekkelig å henvise til Estlands, Lat 
fredshet. Det vil imidlertid silrkert I vias og Lithauens skjebne. .. De var 
ikke være Dem ukjent at det opp- nøytrale og alliansefrie, de tilhørte 
gjør som' ble satt i gang - og so~ ikke noe stormakts-paktsystem, men 
ennå er i gang - ikke har svart hl de ble slukt allikevel. Omvendt vil en 
de forventninger man mente å kunne svensk tilslutning til Atlanterhavs
stille. Både i grunnlag, omfang og pakten ikke nødvendigvis fremkalle 
utformning har det.t-p. oppgjør måttet noen aksjon mot Sverige (eller mot 
tåle hard kritikk, og det har ikke Finnland) fra noen stormakts side ... 
manglet på dem - selv fra nøytralt 
hold - som har hevdet den oppfat -
ning at oppgjøret har vært forfeilet 
og rammet på en måte som l,å uten
fOl' de opprinnelige forutsetnmger. 

ÅRSAKENE TIL DETTE KAN 
VÆRE MANGE. Men en hovedårsak 

MAURICE CHEVALIER 

er nektet innreisetillatelse til USA, 
fordi han skal ha undertegnet Stock
holms-appellen. Hva så med våre Mot 
Dag-ister. Har De fått absolusjon i 
kraft av A-pakten? 

Frigjøringsrusens 
bragdeløffer 

I dag har sikkert de 
«gode nordmenn» en 
flau smak i munnen 

D engang tyskerne herjet med Oli, 

[]EN TIDLIGERE TYSKE SENDEMANN BLti'CHER, som var Det 

l'yske Rikes representant i Helsingfors fra 1935 til 1944, forteller i sine 
memoarer om de spennende forhandIing<,l' som foregikk i .februar og' be
gynnelsen av mars 1 den finske hovedstad. mellom den ftft~6"';"~nt 
Ry ti og fransko og engelske høyerestående offiserer om en "engelsk-, 
fransk hjelpeaksjon til forde( for Finnland. 

Gundel'sen' på PI@SS·fl:Z~-.. .. .. , a - sa vi til hverandre, at når vi 
selv ble ,herrer i 'eget hus, sk>Jlle 
vi s,ette alle krefter inn på å. gjn~ 
reise landet, skriver «Stavangeren" 
I friviol'inv!ilI'I1!i1 .. n hl" .t". ....... ,,---iiiiii burde betale for sin retts- Nå brenner 

stridige handling. I 
tampen for 

President Rvti uttalt" l1nn",.. rH~N' 

Stiftelsen norsk Okkupasjonshistorie, 2014

SNO



..... -------.---- -----~ _~ •• ~~ .. &~u. ,L> ..... ..,vu.&'-'u, ~ ... - """"0 Mot Uant-stnn lor krigførende land. Det samme- gjel-I holms-appellen. Hva så med vår? Mo~ 
Tyske Rikes representant i Helsingfors fra 1935 til 1944, forteller i sine - H {j ..... en rekke andre større foretagen- Dag-ister. Har De fått absolusJon l 

'. '. . o..' .. ,1 d~.. ,., kraft av A-pakten? memoarer om de spennende forlumdllng<lr ·Stm! foregikk i ·.februar og' be- G d . I . T. 
gynnelsen av mars l den finske hovedsta(}'inellom den 'i~"'~nt 'un el sen pa p mS8'1'~-""~ .... ,. I o'" L \ -

Ryti og franske og engelske høyere8tåend.~ offiserer om en. enplsk-, .It- M' å b t· f 
fransk hjelpeaksjon til fordel' for Finnland. r;,:' ifåii burd~ betalt for sIn retts-·. '. r' enner . ampen or 

st.ridige handling. 
President Ry ti uttalte under, disse 

forhandlinger, etter hva han selv har 
opplyst, at størstedelen av et alliert 
ekspedisjonskorps ville bli liggende i 
Nord-Norge og Nord-Sverige, slik at 
neppe mer enn 10,000 mann ville bli 
satt inn ved den finsk-russiske front, 
og antagelig tidligst i april 1940. -
Dessuten trodde Ry ti at de allierte 
med sitt tilbud om assistanse til Finn 
land først og fremst ønsket å få kon
trollen over de viktige nordsvenske 
malmfeltene. 

President Ry ti var således ikke vi
dere begeistret for tanken, men Finn 
land var antagelig allikevel gått med 
på tilbudet h v i s Norge og Sverige 
hadde inntatt en gunstigere holdning 
og h v i s Det Tyske Rike hadde stil
let seg mer forståelsesfullt. 

nødt tIl å gripe militært inn i den 
finsk-russiske konflikt. Dette ville
bety krig mellom vestmaktene og 
Sovjet-Samveldet og hele verdens
historien ville ha fått et annet for
løp. Det hadde da vært helt ute
lukket at England og Russland ba
re ett år senere hadde sluttet en 
allianse mot Tyskland og Tyskland 
ville blitt spart for en tofront-krig. 

Fire drosjeeiere, som i· kortere eller 
lengre tid var medlem av. NS og 

hvis forhold var avgjort ved bot rei
ste sak ved overrettssakfører Harald 
Børresen fordi de administrative myn 
digheter og dep art erne n tet ik
ke hadde latt dem få igjen sine dro
sjebeviIlinger. Drosjeeierne har gått 
ledige i 5 1h år, mens drosjene har 
stått ferdige til å gå inn trafikken 
igjen. 

For en tid siden behandlet Høye
Sendemann Bilicher gir også en ln- ste rett denne sak og kom enstemmig 

teressant skildring av konferansen til det resultat at det var rettsstr!
mellom Hitler og Molotov den 13; dig av justisdepartementet å opprett
november 1940. Molotov sa ved den holde nektelsen av bevillingene og 
anledning at sovjetregjeringen anser kjente likeledes enstemmig nektelsen 
det som sin plikt å bringe en defini· ugyldig. De fire drosjeeiere ble enst. 
tiv avklaring i det finske problem. - hver tilkjent 10,000 kroner i erstat
Denne avklaring forestiller man seg ning. 
i samme utstrekning som den .som er Høyesterett avsa også do;m for at 
gjennomført i Bessarabia og randsta- departementet skulle utstede bevil· 
tene. Hitler ble flere ganger oppfor- .!inger til dem. 
dret av Molotov å la Russland få 
fritt slag i Finnland men svart.e hver 
gang bestemt «Nei».·Han tilføyde at 
en russisk krig mot Finnland uveger
lig ville få følger for forholdet mel
lom Russland og Det Tyske Rike. 

* 
Det synes rimelig om staten søker 

tilbake av justisminster Gundersen \ 
de 40,000 kroner som er blitt påført 
det offentlige ved hans rettsstridige 
handling. 

Berggra.vs siste m~geplask 

Sendemann BlUcher skr.: «Hvis en 
Machiavelli dengang hadde ledet den 
tyske utenrikspolitikk, ville han ha 
inntatt det standpunkt at det ikke 
gjaldt å bilegge striden mellom Finn 
land og Sovjet-Samveldet, men tvert 
imot å få utvidet den, slik at vest
maktene ble innviklet i krig mot Sov
jet-Samveldet. Den nem u l i g het 
for elå som en realitet da den engel
ske statsminister avga den erklæring 
at England og Frankrike var villig 
til it skride inn til beskyttelse av 
Finnland med alle til rådighet ståen
de midler. Etter denne erklæring fo DOG DET VERSTE respurte såvel England, Frankrike lER 
som Finnland i Stockholm og Oslo 
om Sverige og Norge ville tillate en ________ .... ______ _ 

gjennommarsj av allierte tropper øst Nå driver han skam-smisking 
over. 

Riktignok avviste Norge og Sve- med Arbeide~partiet 
rike denne tanke, men etter hva 
jeg erfarte fra beste kilde, var det 
norske «Nei» bare av formell ka
rakter, og Norge ville bare ha ned 
lagt en tam protest i tilfelle av at 
England og Frankrike landsatte 
tropper i Norge for å bringe Finn
land hjelp. Situasjonen var i alle 
tilfelle slik at det bare skulle en 
bagatell til for ~, få vektskålen til 
svinge den andre veien. En Machia 
velli som leder for den tyske uten
rikspolitikk vlIIe ha fjernet de si-
ste anstøtstener i Oslo, stockholm 
og Helsingfors, hvoretter Storbri
tannia og Frankrike hadde vært 

Store 

de 

muligheter for 

logrer for 

legpredi
som 

Ber ggrav, 
kant Gerhardsen 

Hallesby 

og 

IVIND BERGGRAV har holdt fo-

Berggrav. 

ganger før. Men dette siste mage
plask overfor Arbeiderpartiet er dog 
det verste. 

de dans~e 9. april politikere 

Protester sendt justisdepartementet 
som mener at forhørene er en sjikane mot 

vanlig lov og rett 
behandlet i en såkalt parlamentarisk 

Fra «8. Mai»s spesialk. i København. undersøkelses _ kommisjon, men da 

I1 EN I DANMARK ved utgivelsen 
av boken «Fra utrykte kilder» 

reiste sak om danske politikeres -
med regjeringen Stauning i spissen 
avtalte spill med tyskerne om be
settelsen av Danmark 9. april har 
vakt større og større interesse in
nen den danske og tyske offentlig
het. 

denne undersøkelsesdomstol er ned
satt av Den parlamentariske kommi
sjon, og som utelukkende består av 
politikere" derav flere av de herrer 
som var med i spillet rundt den 9. 
april, er det ingen som setter noen 
lit til den avgjørelse som denne selv
impliserte domstol eventuelt måtte 
treffe. Hele den førende danske pres
se kritiserer da også sterkt at en har 

I Danmark er saken i den siste tid satt politikere til å undersøke egne 
forhold og dømme i dem. 

Jeg anklager. 
Erstatningsdirektoratet 

for grovt tyveri 
MIN YNGSTE SØNN leverte 

for salg en del gamle glass 
til firma «Gammelt og Nytt» 
Oslo. Disse ble solgt for 250,00 
kroner. 

Min sønn ble ved lagmanns
retten i Lillehammer ikke 
dømt til noen bot -, derimot 
ble jeg dømt til en bot pli. 
500,00 kroner. 

Hva gjør så Erstatnings(li
rektoratet'? Jo, det forlanger 
utbe~t ndn sønns penger av 
firmaet ,og :lengene skulle gå 
til avdrag på min bot. 

Jeg skrev tIl firmaet og bad 
om pengene, da jeg hadde 
min sønns skriftlige erklæring 
for, at jeg kunne handle for 
ham. Firmaet svarte at pen
gene var forlangt av Erstat
ningsdirektoratet. 

Torpa i april 1951. 

Alfhild Mldelfart Bjørneby. 

Typisk er det, at kommisjonens for 
hørsleder er en politiker, hr. Hække
rup, som er folketingsmann og selv 
medlem av Den parlamentariske kom 
misjon, har krevet at dørene under 
forhørene skal være lukket ifølge på
bud fra kommisjonen. Etter dette 
har således vitner ikke anledning til 
å ha sine sakførere. i retten. 

\ Avhøringen og undersøkelsen er på 
d~nne måte helt utelukket for offent 
lighetens kontroll og bare sakens ene 
part er enerådende. 

Over dette forhold har høyesteretts 
sakfører Stefan Nielsen, som er sak
fører for løytnant Gullberg, som opp
rinnelig reiste saken sendt en klage 
til justisministeren uten at det er tatt 
hensyn til den. 

Folketingsmann Hækkerup opptrer 
også under avhøringene så utfordren
de og partibetont, at det «Fra utryk
te kilders» utgiver, redaktør A.< Ole-
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Maktmenneskenes angst 
for det frie ordet og for 
sannheten dør aldri, for 
det gjør Iiell~r ikke det 
frie ordet. Det nytter ik
ke at de kaller sannhet 
løgn, endevender hegre
per og dreper folk som 
sier sannheten. Den er 
som ·Iøvetanden; røttene 
blir en aldri kvitt. 

E redrag om «Arbeiderpartiet og 
kirken», i Kristelig Studentforb. 
Ifølge Arbeiderbladets 'I'eferat ut
talte bipsltOpen at «en beregning 
som er akseptert fra fremtredende 
arbeiderpartihold viser at det i par 
tiet er 60 prosent som er positivt 
innstilt overfor kristendommen, 5 
prosent fiendtlig eller motvillige og 
35 prosent likesæle». Etter å ha 
referert disse tallene tilføyde bisko 
pen for egen regning: «Jeg tvill)r 
på at noe annet parti har så stor 
prosent positivt kristendomsinn -
stilte tilhengere som Arbeiderpar

tiet». 

Politisk propaganda står selvsagt ----------------
enhver fritt. Men å drive politisk pro-
paganda med kristendommen betrak 
tes som mildest talt upassende i vårt 
land. 

Men ~år det engang er opptatt sta
tistikk i Arbeiderpartiet og resulta
tet «er akseptert fra fremtredende 
arbeiderpartihold» så. er det all grunn 
også for andre enn den f.h.v biskop, 
å anstille diverse betraktninger i an
ledning resultatet. 

Den fhv. biskop later til å være 

Og han tror dette er bedre enn i noe 
annet parti. 

En mann som i et langt liv har 
arbeidet i kristendommens tjeneste, 
burde være dypt skuffet, ja dypt ry
stet over et så slett resultat. 

Forholdet blir nemlig etter stati
stikken og Berggravs tvil, at ca. halv 
parten i samtlige politiske partier 
er fiendtlige, motvillige og likesæle 
overfor kristendommen. Og dette re
sultat finner en altså i et land hvor 

Ragnar Vold i Dag
bladet 27. april 

Det er innlysende at Berggrav ved 
dette foredrag har vært ute or å smi
ske med Arbeiderpartiet og de som 
har makten. I grunnen ikke noe nytt 
i dette, for det har vi sett utallige 

strålende fornøyet med å ha funnet kristendommen har vært forkynt 
60 prosent «positivt innstilt overfor snart 1000 år. Hvis Berggravs stat!-
kristendommen» i Arbeiderpartiet. - - Forts. side !. - staUDlnI". 

flau smak i munnen 

D engang tyskerne herjet med o .. , 
sa vi tIl hverandre, at når vi 

selv ble herrer '1 -egeth1llll. øk'.dle 
vi sette alle krefter inn pa. å .. ln .. 
reise landet, skriver «StavangerelLll> 
I frigjøringsrusen ble det gitt bra
geløfter om a. ta tunge tak. Stats'; 
rilinisteren snakket om a. spytte l 
nevene. Det er flaut å tenke på 
dette nå. Istedet for ekstra innsats 
ble det lengere ferie, nye fridager, 
meget skoft og langsomt tempo. • 
.Arbeldsinnsatsen ligger knapt en 
gang på høyde med det vi prester
te før krigen. Det Iran gis mange 
forklaringer på. dette forstemmen
de fenomen. Den viktigste er kan
skje den, at de forbannede tysker
pengene ga folket en illusjon om 
velstand, og at det i det hele sy .. 
stemet Ule så. meget som hemmet 
og tæret på arbeidsgleden. - mu .. 
sjonen om velstand er tynnslitt nå. 
Vi vet alle, tross Milliardh,ielp fra 
Amerika er landets økonomi bf'kym 
ringsfull». 

Hvis vi hadde brukt så sterke 
ord, ville vi straks ha fått høre, at 
nå er «nazistene» ute og går igjen. 
Men sanne er de alIlkevel. Og det 
merkelige er, at de som skriker 
høyest opp om «Nazistene» later 
til å være dem, som Var og er mest 
glad i tyskerpengene. De fikk nok 
av dem pA. arbeidspla.ssene hos ty
skerne eller på svartebørsen, hvor 
tyskerne var de mest medgjørllge 
kunder. Der fant man lrilldlertid 
ikke NS-folkene. De satte sin ære 
i å følge landets lover selv tuider 
okkupasjonen, men de fikk skam 
til takk. På knappe rasjoner slet 
de seg gjennom okkupasjonsårene 
og tok hånd om landets styre, mens 
de andre sopte inn aV tyskerpen
gene uten å tenke på at etter dem 
kom syndfloden. VI sier med oven
nevnte blad: Det er flaut å tenke 
på det nå! 

--o-

Sl{ammen er 
like stor 

enten det skjer i 
Norg~ eller andre 
steder 

I dagspressen verserer følgende hl .. 
storie: 

utenfor politistasjonen i distrikt 
m i Praha er det satt opp en ny, 
rødmalt postkasse med følgende 
skilt «Opplysninger til Det hemme
lige politi kan legges her». Liknen .. 
de brevkasser er satt opp ogsA. tn
dre steder i byen forat folk som 
har vanskelig for å angi sine med
borgere kan gjøre det hemmelig». 
- Ja, der kan dere, se, hvorledes 
det er i diktaturstatene, sier de. 
selvrettferdige nordmenn. Men hvor 
ledes var det i Norge i hint så fjer
ne 1945? Folk ble da både i inter
vjuer og annonser oppfordret til il. 
komme med opplysninger om. de 
fæle NS-folkene og de benyttet an
ledningen flittig. Den, som skriver 
dette, har selv opplevet at en ær
verdig gammel herre sto ved lands 
svikeravdelingens skranke og anga 

sine medmennesker så' det føk om 
ørene. Han behøvde såmen ingen 
postkasse. Men er det egentlig lio
en forskjell og har nordmennene -
de såkalte gode nordmenn ~ så me 
get å skryte av eller har de glemt 
sin egen fornedrelse? 
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Pinnsvinstillingen Norge 
S{AL Norge og Danmark ofres i tilfelle aven ny 

krig? Dette alvorlige spørsmål er reist i begge 
land etter general Eisenhowers redegjØrelse i det 

amerikanske senats utenriksnemnd og forsvarko
mite 1. februar lar. Det har lenge vært tvil om, 
hva. han egentlig sa ved denne anledning, men 
etter UP's referat var det fØlgende: 

Atlantpakt-organisasjonens (NATO's) styrke 
ligger i å ha en kompakt og meget mobil hær. -
Mens denne hær med hell kunne forsvare temme

lig betydelige deler av Vest-Europa, så måtte Norge og Danmark 
muligens klare seg med den internt disponible styrke til å for
svare en rekke pinnsvinstiliinger, støttet av flåtestridskrefter og e~ 
flytende organisasjon i ryggen. Han tilfØyet, at denne strategI 
kunne bli endret av hans stab. 

Under gjennomgåelsen av sine erfaringer fra reisen gjennom 
A-paktlandene uttalte Eisenhower i et fellesmøte av Representant
enes hus og Senatet: «Utsatt som det er mellom østersjøen og 
Vesterhavet vil Danmark gjøre alt, den ytterste anstrengelse. I 
Norge hersker ingen tvil om landets vilje til å gjøre motstand. -
Deres holdning er den, at motstand inntil tilintetgjørelse er å fore-
trekke». ' 

Disse uttalelser vakte stort rØre i Danmark, mens man her i 
landet apatisk har slått seg til ro med at «det klarer seg nok». -
En rekke fremstående og partipolitisk uavhengige danske borgere 
offentliggjorde et åpent brev til tidl. statsminister Hedtoft, den 
formelt i hvert fall mest ansvarlige for Danmarks tilslutning til 
A-pakten. De tolket Eisenhowers uttalelse som en antydning om, 
at Danmark ville bli etterlatt som en pinnsvinstilling utenfor for
svarslinjen, og en pinnsvinstillings strategiske oppgave er å slåss 
til sistt mann. De anså denne oppgave som så lite tiltalende, at 
de stillet Hedtoft spØrsmålet om ikke Danmarks A-pakttilslutning 
burde opptas til fornyet prØvning. Hedtofts svar har ikke minsket 
uroen. Han kunne ikke benekte at Danmark ville kunne oppleve 
dette under et plutselig og overmektig angrep, men siden det ikke 
ble noe av det skandinaviske forsvarsforbufld, stod det for Dan
ll1ark bare igjen å velge mellom forsvarsløs, våpenlØs og vennelØs 
isolasjon eller samarbeide innen A-pakten. Svaret var som sagt 
ikke beroligende, men så kom Eisenhowers nærmeste mann, gene
ral Montgomery til unnsetning. Ved en middag for ham i KØben
havn spurte utenriksminister Ole Bjørn Kraft: Kan vi, om vi opp
fyller vår del av overenskomsten og bygger opp vårt forsvar, være 
sikker på at vi ikke blir latt alene, men virkelig blir delaktig i en 
fO"beredt hjelp. Montgomery forsikret, at den nØdvendige hjelp 
ikke skulle utebli. Planleggeisen går ut på, at hver nasjon skal 
hjelpes i tide, 

Dette skulle vel berolige, men en upartisk tilskuer som øst
gøta-Correspondenten påpeker, at hjelpen til Danmark beror på 
hvem som har den korteste veien å tilbakelegge. Skulle russiske 
motoriserte forband sette seg i bevegelse, så har de bare 12 mil fra 
demarkasjonslinjen i traktene ved Lubeck til den danske grense, 
hele rekken av tyske østersjØhavner tør vel nå være russiske flå
tebaser og innen det samme område er sikkert betydelige deler 
av det russiske flyvåpen basert. 

Som enhver vil forstå er det således ikke så lett å virkelig...; 
gjøre Montgomerys lØfte. Hvis pinnsvinstillingene skal vise sine 
tagger for Danmarks vedkommende, må det vel nærmest bli på 
SjaJlønd og i KØbenhavn, «om inte dansk arna skola risiker a att 
e'.'entuelt tilskyndande hjalp vasterifrån får formen av bombanfall 
mot redan ockuperat K6penhamn», som østgøta-Correspondenten 
bemerker. 

Når vi har beskjeftiget oss så meget med de danske forhold, 
_l_L ~ __ ..J: _.1; ..... L 1 __ -1 __ .: _1 _________ 1-2:.&. ___ .... __ ~~ b.n~...:Jn.ll'"'!nl'"'!fli""_ 

8. MAI FREDAG 4. MAI 1951 

Kjøp ikke noe 
ved politiske 
tvangsauksjoner 

Fra Porsgrunn Da.gblad for 18. 
4. 1951 henter vi følgende 

oppsiktsvekkende annonse: 

TVANGSAUKSJON. 
Onsdag 2. mai 1951 kl. 11 fm. 
blir etter forlangende av Er
statningsdirektoratet v. o.r.s. 
Hlilestad. Tønsberg, auksjon 
avholdt hos Nil"e K. (lrøn
Karlsen, Kjellestad, Stathelle, 
over 3 malerier m. ramme og 
et salongbord. Auksjonsgrun
lag: Utpantningsforretning av 
20. august 1948, tinglyst 14. 
desember 1950. 

Bamble lensmannskontor 16. 4. 
1951. 

Boye Holth. 

Vi går ut fra som en selvfølge at 
intet hederlig menneske melder seg 
som kjøper. Det beryktede Erstat .... 
ningsdirektorat er altså i full gang 
med å ribbe hjemmene, og plyndre 
hvor det er noe, ja selv 3 malerier 
og et salongbord vil de dra avsted 
med for å få tilfredsstille den sitten
de «arbeiderregjering». 
.. Vi vet det er smått for finansmi
nisteren, men hvls dette er ment som 
redning for statskassen, så er det 
nok en ny feilregning. 

Vi oppfordrer herved til total boy
kot av den slags auksjoner. 

Store beredskaps
øvelser i Sverige 

Ifølge Aftonbladet vil 125,000 mann 
bli innkalt til beredskapsmanovl'C'n, 
årets store repetisjonsøvelser i Sve
rige. Dette el' den dobbelte styrke av 
hva forsvarsminister V o u g t forut
satte i budgettforslaget. Han regnet 
med å innkalle 70,000 mann i år mot 
40,000 i fjor. 

TRUl\IAN GIKK PA KINO. 

President Truman g"lKk på kino da 
Mac Arthur kom til 'Washington og 
brydde seg heller ikke om å. skrue 
på televisjonsmottager for å se og hø 
re generalen tale til kongressen. -
(Washingtontelegram til Stockholms
Tidningen 20.4.51). 

Verdenspolitikken dirigeres av U. S. A. 
Mcn vi skal se demgjcnnom britiske briller. 

fl E FLESTE ELDRE AVIS LESERE og lyttere til kringkast
ingens nyhetssendinger er klar over at norsk nYhetstje~e

ste er nøye synkronisert med den britiske. At man kan sette hk~ 
hetstegn gjennom det norske og det britiske offisielle nyhetsbyra 
således: NTB - REUTER. 

det amerikanske globale syn gjen
nom USA's åpenhjertede nyhetstje
neste. Jeg skal nevne et eneste eks
empel på hvor sterkt kringkastingtn 
engasjerer seg i britisk politikk. Da 
Mac Arthur var blitt avsatt, styrt",t 

Dette hadde vært uten særlig be
tydning hvis følgende kjensgjernin
ger ikke hadde bestått: 

1) Verdenspolitiken dirigeres ikke 
lenger fra London, men fra 
Washington. 

2) Det består tildels alvorlige mot 
setninger mellom State Depar
tement's og Foreign Office's 
storpolitisk kurs. 

3) Norge befinner seg i en strate
gisk særdeles utsatt stilling og 
vil alle.rede fra begynnelsen bli 
krigsteater. 

4) England kan enda mindre enn 
før komme Norge til hjelp som 
annet enn refugium for flyktede 
statsmakter. 

5) Det norske folks skjebne er så
ledes helt og holdent avhengig 
av USA, politisk og militært. 

El' det da forsvarlig at dette sam
me folk skal følge en skjebnesvanger 
utvikling gjennom britiske briller? -
Og hvillte følger har dette for ung
dommen hvis forsvarsvilje statsmak
ene nu så sterkt søker å aktivisere? 
Som lektor i den høyere skole (hi
storie) hal' jeg fått dette spørsmål 
så nær inn på livet at jeg føler plikt 
til å ta det fram, selv om temaet 
utvilsomt er kildent. 

kringkastingens nyhetsredaktør til 
hver tenkende mannlig og kvinnelig mikrofonen og innkasserte begiven ., 
ungdom selve fremtiden potensert i heten som en seier for «fredsvilje:> 
to muligheter: orden eller kaos. Ung- og «forhandlingslinje», med andre 
dommen føler seg på det sterkeste ord som en seier for den engelske 
personlig berørt av utviklingen som politikk overfor kommunist-China. 
den gjengis i nyhetstjenesten. Lytterne måtte få inntrykk av at 

Det skulle synes innlysende at når nu val' Korea-episoden langt på. vei 
man trekker så totale veksle på vål' til å bli overstått. _ En rekke avis. 
ungdom, så måtte det vær~ n:aktpå- kommentarer gikk i samme retning-. 
liggende først og fremst a m,u?,yte Fra den amerikanske nyhetstjeneste 
ungdommen tillitt til den pollbske tegnes det stikk motsatte bilde. Si
og militære ledelse av det verdens- \ tuasjonen i Korea er farligere enn 
:>ystem den skal kjempe for. Eller noensinne og kan få de mest verdens 
for å uttrykke det helt realistisk og omspennende følger. Men USA er 
konsist: TILLIT TIL USA. fast bestemt på, Mac Arthur eller !k-

Min erfaring fra daglig omgang ke Mac Arthur, å beherske situ3.Rjo
og samtaler med intellektuell ungdom nen med kaldbl.odighet; Når utvikli~
er at man gjør det stikk motsatte. gen da ruller vldere pa tvers av b1'1-
Og resultatet lar seg ikke lenger un- tisk og norsk. labour~Yh,. står ung
derslå: Voksende uvilje mot hjemme- dommen ytterhgere dlsonentert og 
vern og forsvarsmakt. Voksende mis- mistenksom. Hva Moskva-propagan
tillit og mismot. Annerledes kan det d~en ikke k.an utrette,. det ordner de 
ikke være nål' aviser og kringkast- radende (mls)forhold l A-paktlandet 
ing daglig understreker det briti.ske Norges nyh.etstjeneste. 
imperiale snevre politiske syn gJen- Så alvorhg er det. 
nom Reuter-meldingene, i stedet for LEKTOR. 

Erkjennelse Orientering. 
Av Hølje Grov. 

Vål' etter-krigsungdom el' politisk spørsmålet om erkjennelse er 
våken, men realistisk og skeptisk, frl tt et 
for illusjoner, upåvirkelig av slagord mulig er reist. De e er 

turlig krav om full oppreisning. 
Noen polemikk i «8. Mai» om 
spørsmålet «erkjennelse» anser 
j eg å være uansv,arlig brUk a v 
verdifull spalteplass. 

og med fullstendig manglende re - inkonsek\rent spØrsmål idet spØrs 
spekt for «store menn». Ungdommen spørsmålet er stillet til «8. Mai»s 
ser på resultatene flV forrige krig tilhengere, som vel for den langt 
som en total fjasko, som ikke kan overveiende del er tidligere NS. 
reddes om man krf'erer krigens «sto-
re menn» til æresdoctores og hugger Vi har. jo intet nytt å erkjenne, 
.dem i granitt, eller oppfører avleden- da vi individuelt allerede foran 
de NUrnberg', - Tokio - og beslektede dommerbordene har erkjent even 
prosesser. Når nu ungdommen °PP- t . 
flammes til å ofre livet for å redde tuelle synder. Kollektiver VI an 
verden fra disse «store menns« Yalta klaget for landssvik, og dømt for 
og Potsdam-avtaler, forblir ungdom- dette enkeltvis, men hverken 
men kald. . som samlet blokk, eller som en-

For ungdommen har nyhetene l avl k It kan vi erkjenne å 
ser og kringkasting langt fra bare e personer ..' 
akademisk interesse. Nyhetene betyr ha gjort oss skyldIg 1 sllk avskye 
fred eller krig, Minerva eller H 7 . i Hg hapdling. Konsekvensen av 
luen, studium og arbeid eller ekserS1S disse overgrepene er da helt na
og feltliv. Nyhetene innebærer for 

Kunne man derimot få brakt 
spØrsmålet frem i den ensrette de 
presse, ville straks spØrsmålet få 
positiV karakter, idet det da vil
le få adresse til menn som ennå 
ikke har erkjent, men som har 
ting å erkjenne i forbindelse 
med denne Norges største indre
politiske sak i okkupasjonens 
spor. * 

«Mørklegning» av pressen i USA! 

«8. Mai» har faktisk en positiv 
side og en negativ side. Den po
sitive side er bl. a. bladets kamp 
for oppreisning, og som Forbun
dets talsmann. Dets negative si
de er galleriet av dobbeltbunne
de personer. Jeg føler megskahl 
full over å tilhøre en nasjon der 
det virkelig er nØdvendig med et 
slikt offentlig galleri, men jeg 
håper det er en beklagelig epo
ke, som snart kan være tilbake
lagt. 

De ameri kanske forbund retter graverende avisutgiveres 
anklage mot regj eri ngen 

[JET ER IKKE LENGE MELLOM 
HVER GANG AFTENPOSTEN 

slår seg for sitt fete bryst og ut
slynger ha-stemte toner om 
«det frie ord». Vi begynner å kun 
ne denne platen .:nå.l\{len hrtis 
noen er enfoldig nok til a ta bla
dets vakre ord bokstavelig og fQ;r 
søker seg med frimodige y trin-

eksisterer øst for jernteppet .. ,. 
Ja, vi husleer så mangt! 

Etter Aftenpostens mening her 
skeI' det nesten idealtilstander 
herhjemme på bjerget på det 
frie. ords område. Men hvorledes 
ern:~ forholdet i det hellige -
nei, det allerhelligste landet, der 
hvor alle de «godes» avguder 
hnv? H'l'l <>lmil'lnpliQ" norsk avis-

ket også krav på å få vite hva 
regjeringen foretar seg. I 
nr ashington hersker imidler
tid etter vår mening den opp
fatning at det er farlig og 
uklokt å la opplysninger om 
r~ringeil Jekke ut, såfremt 
det ikke på, forhånd er blitt 
bearbeidet». 

Det 'er virkelig rystende hva 

Kunne ikke «8. Mai» forsøke å 
jevne over nasjonalskammen 
med et positivt galleri over rede
lige personligheter i norsk dags
politikk? 

Dette ville tj ene to hensikter. 
FØrst å jevne over, og dernest 
orientere alle de NS som fØr fk. 
stortingsvalg får valgrettighete
ne tilbake. 
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av det russiske flyvåpen basert. 
Som enhver vil forstå er det således ikke så lett å virkelig

ghcJre Montgomerys lØfte. Hvis pinnsvinstillingene skal vise sine 
tagger for Danmarks vedkommende, må det vel nærmest bli på 
Sja:.lland og i KØbenhavn, «om inte danskarna skola risikera att 
e,:cntuelt tilskyndande hjalp vasterifrån får formen av bombanfall 
mot red an ockuperat Kopenhamn», som østgøta-Correspondenten 
bemerker. 

[lET ER IKKE LENGE MELLOM 
HVER GANG AFTENPOSTEN 

slår seg for sitt fete bryst og ut
slynger ha-stemte toner om 
«det frie ord». Vi begynner å kun 
ne denne platen nå. ~en h'li:l$ 
noen er enfoldig nok til il ta bla
dets vakre ord bokstavelig og fot 
søker seg med frimodige ytrin
ger som ikke er i overensstem
melse med de av Systemet auto
riserte standard-meninger, er 
bladet strak:~ på pletten og svin
ger tUktens ris over den forma
stelige. Vi husker hvorledes det 
gikk med helsedirektØr Evang og 
journalist Odd Eidem i Verdens 
Gang, som begee var naive nok 
til å si sin hjertens mening i ra
dio. A hu og hei, hvor riset 
smalt! Og Kringkastingen fikk 
ogSå et underforstått vink om at 
man janien burde passe bedre 
på. Vi husker ogSå den arme 
Scharffenberg som tror at han 
kan si og skrive hva han me
ner og tror er rett og riktig og 
som lever i den formenng at 
«mØrklegning», «censur» og lik
nende begreper bare er noe som 

eksisterer øst for jernteppet.... ket ogsa Krav pa a ..... vn" u ... 

Ja, vi husker så mangt! regjeringen foretar seg. I 
Etter Aftenpostens mening her Washington hersker imidler-

Kunne ikke «8. Mai» forsøke å 
jevne over nasjonalskammen 
med et positivt galleri over rede
lige personligheter i norsk dags
politikk? 

Når vi har beskjeftiget oss så meget med de danske forhold, 
er det fordi vårt land er i den samme båten omenn hendelsesfor
lØpet vil bli et annet. 

<,Om krigen kommer» og russerne retter støtet mot Norge for 
rleri;,(sDnom å komme England til livs, så vil vel den nåværende 
riksledelse måtte gå med på et russisk krav om gjennommarsj -
et avslag ville nemlig bety krig og regjeringen tar ikke krigen, 
sier svensk «Dagsposten» under behandlingen av dette emne. 

Vi vil ikke ha noen formening om hva det vil skje på et så 
;(\!potedsk tidspunkt, men man må ikke utelukke denne mulighet. 
I hvert fall er uroen til stede over hele Norden, og det faller van
skelig å slå seg til ro med valne forsikringer om at «det går nok». 
l hvert fall bØr vi ikke her i landet hengi oss til illusjoner om den 
m::;g;ske hjelp vestfra. De karene vil nok få full hyre med å hjelpe 
seg selv - i hvert fall i fØrste omgangen, og det er den som teller 
for oss i pinnsvinstillingene med tilintetgjØrelsen som den største 
mulighet og bombardement av våre byer i neste omgang, når 
h,ielppn omsider setter inn .... som i Korea. 

Nei, friheten må nå som fØr være vårt eget verk, og den vin
ne:; bare ved et effektivt forsvar. Men har vi det og er de ledende 
menn av i dag oppgaven voksen? Det er spørsmål som krever 
mre enn ordrike svar. De krever handling. 

rUtenl'ikskronikk -
De 6 mill. myrdede i propagandaen 

~I------------------------~ 

tyn-massakrene på 11,000 pol
ske offiserer som russerne fore
tok, er mulig å gjenfinne de myr 
dedes legemer og dermed bevise' 
ugjerningen. Men hvor finnes 
corpus delicti, når det er tale om 
de 6 mill. myrdede jØder, spØr 
bladet: «Vi er blitt informert om 
de gasskamre, i hvilke jødene ble 

DEN AMERIKANSKE JEWISH I at omkring 200,000 mennesker drept, men gassen gjorde ikke 
. LABOR Committee har sendt vil være på vandring til Israel i ende på deres legemer. Spørsmil,-

utenriksminister Acheson en rap løpet av den nære fremtid. let er: Hvor finnes de nå? Seks 
port som redegjØr for de bak Alt dette påkaller almenhe- millioner legemer, selvom de ik--

jernteppet pågående massede - tens sympati, men det er også ke veiet mere enn 50 kg. hver, 
portasjoner, tvangsassimilasjo - malurt i begeret. Staten Israel, skulle veie 300 mill. kg. eller 300 
ner, brutale inkVisisjoner og fy- slik som den ble planlagt og for tusen tonn. Man kan ikke gjøre 
siske tilintetgjøreIser, som jøde- en stor del er blitt virkeliggjort, det av med en slik masse uten 
ne nå er utsatt. for fra SOVjethold kan i virkeligheten ikke komme at det blir spor etter den. Når de 
I rapporten uttales: «Den sivili- istand uten at det i hØY grad 11,000 myrdede polske offiserer 
serte. verden må få anledning til kommer til å forandre de om- kunne finnes igjen, hvorfor kan 
å undersøke jØdenes stilling i de kringliggende lands forhold. - man da ikke finne 6 mill. myr
sovjetbeherskede land». Skal en jØdiSk befolkning på fle- de de jØder? Hittil har man ikke 

Samtidig med dette kommer re millioner kunne livnære seg kunnet gjøre det». 
medg.elelsene fra Irak, det gamle i det nye landet, må det opprin- Det har nok vært gjort forsøk 
Babylon, hvor de jØdiske elemen- nelige territorium utvides i be- på det. Derom forteller en liten 
ter :har· hatt hjemstavnsrett si- tydelig utstrekning og den øvri- notis i det britiske blad «Jewish 
den 'den første bibelske landflyk ge befolkning i det Nære østen Cronicle» (24. 3. 50.) med fØlgen 
tigh~t og hvor jØdenes eiendom bringes i avhengighetsforhold de rapport fra Milnchen: «Viten 
nå beslaglegges og jødene sper- til dette Israel. Denne linje har skapelige undersøkelser av de 
res inne og henrettes uten an - da ogSå vært fulgt av Israels re- menneskeben, som nylig ble fun 
nen begrunnelse enn at de er jø gjering og på bakgrunn av dette net i massegraver i nærheten av 
der .. Det er kommet istand en må man se konflikten med Syria konsentrasjonsleiren i Dachau, 
overenskomst mellom jødene og som vi sKal omtale nærmere ne- har vist, at de ble begravet for 
de Jrakske myndigheter om at ste gang. minst 50 år siden, etter hva en 
alle som ville utvandre til Israel Under denne propaganda, sein tysk-amerikansk: undersøkelses
kuruie få gjøre det mot å innre- jØdene nå driver for sin sak, kom kommisjon beretter. Dette, sier 
gistrere seg innen 9. mars iår. mer de stadig tilbake til den på- rapporten, 'utelukker mUligheten 
Ikk~ mindre enn 103,608 meldte stand, at over 6 mill. jØder falt av at restene hithØrer fra kon
seg, men like etter begynte en som offer for tyskerne under sentrasjonsleirfanger som man 
åpen. forfØlgelse hvorunder jØde- den annen verdenskrig. Den er fØrst hadde trodd. De vitenska
ne ennog ble berØvet de penger, ogSå velkjent her i landet. Det pelige undersøkelser er utført av 
som de hadde ~kaffet seg til rei- amerikanske blad «Womens Voi- Armed Forces Institute of Pa
sen.,.'tmmigrasjonen forseres nå ce» har nå gjort forsØk på å et- thology i Washington og Patolo
('~ på grunn av den ski8rr">delterlyse disse 6 mill. i forbindelse gisk institut ved Milnchen uni-

. '3 'lse må man r8~" ~ med med at det mange år etter Ka- versitet.» 

sker det nesten idealtilstander tid etter vår mening den opp-
herhjemme på bjerget pa det fatning at det er farlig og 
frie ()rds område. Men hvorledes uklokt å la opplysninger om 
e'r n~å forholdet i det hellige - rMe:rlngen lekke ut, såfremt 
nei, det allerhelligste landet, der det ikke på, forhånd er blitt 
hvor alle de «godes» avguder bearbeidet». 
bor? En almindelig norsk avis- Det er virkelig rystende hva 
leser vilde bli rystet i sitt inner- en stakkars uforberedt avisleser 
ste, hvis han av vanvare var kom skal risikere å få lese og det må 
met til å åpne svensk «Dagens virkelig innstendig henstilles til 
Nyheter» for 'den 22 .april iår. de svenske redaktØrer at de av 
Under titelen «Amerikansk press hensyn til sine lesere vestenfor 
anklagar regeringen for «mork- Kjølen for fremtiden sikter sitt 
låggning» bringer bladet følgen- stoff bedre! Det nevnte telegram 
de telegram fta Washington som var et «Byra»-telegram gjennom 
Vi tillater oss å hitsette. Det he- Reuter i London, så det er sik
ter ordrett: kert også kommet vårt eget NTB 

«En av de amerikanske avis ihende. Da jeg ikke har sett det 
utgiveres forbund nedsatt ko- i de norske aviser som jeg dag
mite har anklaget de ameri - Hg leser, går jeg ut fra at man 
kanske myndigheter for å un- i Norge har opptrådt med en 
dertrykke nyhetsformidlingen. ganske annen takt og forståelse 

I en rapport fra komiteen enn svenskene. Det går da virke
heter det: Vi avisutgivere har lig ikke an å servere denslags te
hatt den oppfatning at ingen legrammer, mens vi ennå er fyllt 
kan bestride at når det er fol- til randen av indignasjon over 
ket som styrer et land, har fol Perans munnkurv på pressen. 

Dette ville tj ene to hensikter. 
FØrst å jevne over, og dernest 
orientere alle' de NS som fØr fk. 
stortingsvalg får valgrettighete
ne tilbake. 

Jeg mener det er tvingende 
nØdvendig med stadig positiV 
orientering omfattende hvert 
valgdistrikt fØr førstkommende 
stortingsvalg, at de som Ønsker 
å avgi en perle ikke kaster den 
for svinene. 

En slik orientering mener jeg 
vesentlig må behandle kandida
tenes stilling til rettssviket, men 
bØr også gi plass for enkeltes 
eventuelle merkesaker. Men skal 
en slik orientering virkelig bli 
orienterende må redaksjonen 
holde seg fullstendig hevet over 
partipolitiske sympatier og anti
patier. 

Til slutt en takk for Helge 
GrØnstadS juridiske orienterin-
ger i «8. Mai». Hølje Grov. 

For dem som ennå tror på de ningstall».. Han har derfor fra Hva ellers tallene angår, så 
store tall, står muligheten tilba- det dokumentariske mater:ale, skulle et tall som. 6 millioner be .. 
kC, at ofrene kan være brent i som ble fremlagt for domstolen, ty, at jødenes tap under den an
krematorieovnene, men disse ov- rr:en som det ikke ble tatt hen- nen verdenskrig skulle være stør 
nene kan umulig ha hatt en slik syn til, tatt frem følgende: re enn de totale tap som Storbrl 
kapasitet selv med 1000 dagers 1. Av de 4,500 : -'der, S8::.1 i 1943 tannia, USA, Belgia, Australia, 
uaVlatelig ild. En tysk advokat, DQC1 (\cc i Estland, W," '"C" '- .• ". Kanada, New Zealand, Frankri
dr. Rudolf Aschenauer har i sin nes innmarsj bare 950 tilbake. ke, Norge og Holland led under 
forklaring overfor cl.en amerikan 2. Av de 100,000 jØder i Dnjep- Krigen. Her har man nøye tall å 
ske hØykommisær, Mc Cloy, og ropetrovsk hadde i oktober 1941 holde seg til, men for jødenes 
det amerikanske benådningsuL- i rundt tall 70,000 flyl{tet. vedkommende er det bare ube
valg redegjort for sine undersØ·· 3. Av de 60-70,000 jøder i Ki- viste påstander. «New York Ti .. 
keIser og han sier, at selv på - scheinew var ved byens erobring mes» har latt en medarbeider 
standen om 2 mill. døde uteluk- i aup.;ust 1941 bare 4000 tilbake. foreta noen undersøkelser og 
kende hviler på von HØren Sa - 4. ~AV de 10,000 jøder i Czerni- han kom til det resultat at ver
gen. «I virkeligheten angir talle- kow fantes i oktober 1941 bare densjfJledommen talte sammen
ne fra samtlige i denne innsats- 620 tilbake». lagt 18,7 mill. mennesker i 1948. 
gruppe fremlagte dokumenter et Samtidig kunde fra tysk side Ifølge «World Almanac» som 
antall, som er mindre enn en påvises at av de omkring 50,000 har fatt sine oppgaver fra Ame .. 
halv million døde. I dette tall er tyskere på Krim var ved tysker- rican Jewish Committee skal an
imidlertid tatt med samtlige nes innmarsj bare 600 tilbake - tallet av jØder i 1938 ha utgjort 
krigsrettslig tillatte arkebuserin alle de andre var enten drept el- 15,688,259. JØdene i verden skul
ger av partisaner og friskare- ler slept til Sibir av bolsjevikene le etter dette ha Økt i antall På 
menn, av sabotØrer og personer Advokat Aschenauer gir følgen de ti årene til 1948 med rundt 
som har gjort seg skyldig i plyn- de sammenfatning av sine tall- 3 millioner. Og det tiltross for 
dring, likesom samtlige mot gis- granskninger: «Domstolen burde at 6 mill. skulle være utryddet 
ler vedtatte gjengjeldelsesgjer- ikke ha latt fastslå dØdssifrene av tYSkerne! 
ninger. Men hertil kommer at etter folketellingen i fredstid. Det kan \ være grunn til å stu
det under prosessen kunne påVi- Men her finner man en av for- dere disse tall nærmere, og en 
ses at mange av dei dokumente- klaringene til de millionsifrer etterlysning av de 6 mill. skulle 
ne nevnte sifrer var overdrivel- som benådningsutvalget behanc1 være på sin plass. Vi har den 
ser.» Når det gjelder å forklare, ler tiltross for at det ikke finne<; største sympati med jødene i de
hvorledes både domstolen og be- noesomhelst, som beviser dem." res kamp for livet, hva enten 
nådningsutvalget kunne komme Hva som her sies i et detalj- det er i den nye stat Israel, hvor 
til så store sifrer, har Aschenau- spørsmål kan også sies i sin al- de slåss for nytt Iivsrom, eller 
er ingen annen forklaring å gi minnelighet om de propaganda- i deres virke i den gamle verden, 
enn å henvise til domstolens påstander, som kulminerte med hvor de har hatt slik suksess, 
egen: «Mange ganger omfatter det stadig gjentatte tall 6 mil- men vi kan ikke la være å sØke 
tilintetgjørelsesområdet et helt lioner myrdede jøder. Kanskje' sannheten, l!år propagandaen el' 
land som Estland eller et stort, kan tallet settes til knapt 20 pst. så uvederheftig som den el' i elet 
område som Krim; For å fast - kanskje hØyere eller ennå lave- te tilfelle. Derfor har vi overfor 
sette antallet dØde i et på denne re. Sannheten om dette får ver" o.en golde påståenhet både her
måte fastsatt område behØver den ikke vite, fØr en ny fOlket{~l-1 hjemme og ute i den vide verden 
man bare å studere kartene og Hng iverksettes under betryggen viltet forsØke ti sette tingene P;l 
de forhåndenværende befolk- de kontroll. plass . 
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Historien kan ikke skrives med påholden penn! Berggrav - l'"":" 
l Jordbæto • ht'inge. 

Man «sannheh:n 
- fi'ort..,. fra ~irle 1 -

en.; J'iJ(t,ghdE'~l av de fcrføyni:\ger 
:;'0111 ble truEd. dt.:rhvet'': llar til
tatt og spredt sq;' i sta.dig str,)rre sirk 
ler. Det er ikke til li legge skjul på 
at folk idag er Kommet atskillig i 
villrede. Hertil har ikk3 mins'; den 
ting bidratt at man har fatt en be
Rlemmende følelse :1<1 at. myndighe
tene har holdt tilbak·~ ting" somburde 
ha kunnet tjene dell offentlige opi-
rlion til veiledning. -

ENKELTE HAR 'rAT'r Opp ET 
MØYSOMMELIG BAMLERARBF.Ib 

for om mulig å kunne legg~ fram et 
mest mulig fyldestgjøren.Je materia
le. Det kan i denne forbil~delse være 
nok å minne om det uegennyttige ar
beid som har vært tatt opp av over
læge Johan Scharffenberg, og som 
foreløbig har resultert i hans ,<Nor
ske aktstykker til okkupasjonens for 
historie». Arbeidet har i sannhet vært 
møysommelig. Det har vært møtt 
med offentlig kritikk og endog med 
direkte hindringer. Likevel må det 
for alle som har respekt for den hi
storiske sannhet fratnstille seg som 
et særdeles fortjenstfullt arbeid. Hi
storIen må ikke forfuskes av hensikts 
messighet og private ønskemål. Eller 
som overlæge Scharffenberg konklu
derer med å uttrykke det i sin bok: 

«Sannheten alene kan gjøre det 
norske folk åndelig fritt og friskt». 

HISTORIEN KAN IKKE LAGES. 
Den kan ikke skrives «med påholdt'n 
penn». Den· må skildres slik som det 
faktiske hendelsesforløp tilsier. For
tielse, forvrengning eller direkte for
falskning har ingenting med sann hi
storie 8. gjøre. Her nytter det bare 
med den rene - o g den full e -
sannhet. Alt annet er av det onde 

VI I FORBUNDET FOR SOSIÅL 
OPPREISNING har ansett det å 
kunne bidra til at våre landsmenn 
får faktiske og uttømmende opplys
ninger om det som skjedde i landets 
skjebnetime, som vår hovedoppgave. 
Og for denne oppgaven har vi gått 
inn med de evner vi rår over. Uten 
bitterhet - selvom mange av oss er 
personlig rammet - har, vi tatt pA 
oss det arbeid å søke å nå fram til 
sannheten. Vår virksomhet bærer ik
ke brodd mot noen. Det vi foretar oss 
gjør vi med helt ut legale midler og 
på en anstendig moralsk basis. Vi 
ønsker nok hurtigst mulig å nå til 

- Fortsatt fra sule l -

v i I gå grav med sin viten stikk er riktig, må feilen og ans\'aret 
, i første rekke ligge hos biskopene og 

prestene, Og av disse igjen må den 

alene kan det 
veis ende. Men vi ønsker å nå ditt 
med uplettet skjold. 

ENNÅ GJI1:MMER DET SEG I OF 
FENTLIGE ARKIVER og private 
hos dem som i de vanskelige tider 
var betrodd å handle på folkets veg
ne, meget som utvilsomt enn ytter
ligere kunne tjene til å belyse det 
som hele det norske folket har krav 
på å vite. Dette materiale må ikke 
støve ned. Det må ikke forsvinne. -
Det er ikke privatpersoners eiendom, 
underlagt privat disposisjonsrett. Det 
tilhører hele det norske folk og det 
norske folkets historie. 

DE VIL SIKKERLIG, GENE"R.AL
LØYTNANT RUGE, etter denne ut
redning forstå hensikten med denne 
vår henvendelse. Et privattnenneskes 
viten om personlige og private for
hold ville det være en uforskammet
het av utenforstående å etterlyse. An 
deriedes når det gjelder den viten og 
den erfaring man erverver seg i øye
blikk da man av folket blir betrodd 
den mest krevende og ansvarsfulle 
stilling som et folk i farens stund 
kan overlate en medborger. Da har 
man sitt Qffisielle ansvar også over
for historien. 

DEN NORDMANN FINNES IKKE 
herr generalløytnant, som ikke med 
den mest absolutte respekt og aktel
se ser opp til Dem som den beste 
mann vårt land kunne betro forsva
ret til den vanskelige våren 1940. De 
tråtte til da allting svartnet og mis· 
motet tok til å bre seg. De gjorde 
hva overhodet kunne gjøres, og De 
sluttet kampen like tank og rak i 
folkets beVissthet som i det øyeblikk 
De tok til. 

NETTOPP DERFOR er det ogSå. 
at vi i ærbødighet vil be Dem ont -
får vår norske histories skyld - A. ta 
opp til ny overveielse om det vil v~· 
re riktig av Dem å forholde Deres 
landsmenn den viten De mottok i 
egenskap av Kommanderende Gene
ral våren 1940. 

MAN RESPEKTERER SELVSAGT 
DEN FINFØLELSE som ligger deri 
at en mann ikke vil ytre seg om 
ting som kanhende vil kunne ram
me andre på en personlig Ubehage
lig måte. Men det strekker likevel 
ikke til for å kunne sanksjonere taUs 
heten. Det er tusener, titusener, hun
dretusener av norske kvinder og 
menn hvis hele liv og framtid i dette 
øyeblikk blir formet etter det sotn 

,. 

norske folk åndelig 
de historiske sannhetssøkere evnet il. 
legge fram til rettledning for den of. 
fentlige opinion. 
• GI OGSÅ DE DERES BIDRAG til 

dette, generalløytnant Ruge! For hi
storiens domstol må de personlige 
hensyn vU:e. Døm Dem iltke selv til 
taushet om en ting som kanhende 
tner overbevisende enn noe kunne bi
dra til å. gi det som har hendt, det 
sannhetspreg som er nødvendig om 
det skal bære navn av sånn historie. 

DET HAR VÆRT UNDER STO
RE BETENKELIGHHETER at vi fra 
F'orbundet på denne måten har brutt 
inn i Deres private tilværelse. Vi har 
allikevel kommet til at det ut fra 
den oppgave vi har tatt på oss, var 
vår plikt. Sannheten kjenner intet 
hensyn. De får føre vår unnskyldning 
til inntekt på denne konto. Vi som 
har kjent Dem personlig, vet i et 
hvert fall at det ikke er noen vi med 
større trygghet kunne rette en slik 
henvendelse som denne til enn til 
Detn. 

ÆrbødigIlt 
Hroar Hovden. Anders Hafskjold. 
formann. nestformann. 

Helge Grøøtad. 
sekretær. 

På. denne hen\'endelse har general 
RUge gitt r",trende svar: 

Høitorp fort pr. Mysen 
den 23. 3. 51. 

FOftBUNDET FOa SOSiAL 
oPPltElSNtNG, 

Jeg har mottatt 
16. ds. 

Oslo. 

Deres brev av 

Min beslutning obl ikke li. offent
liggjøre - eller overhodet li. nedskri
ve mlne personlige mlttner fra 1940 
tok jeg aJlerede i 1945, og etter grWl 
dlg overveielse. NA., 11 år etter be
rlvenhetene har jeg ennu lnere grunn 
til li. holde fast ved denne beslutning, 
år etter lklee lenger kan garantere 
at jeg hhsker detilljene riktig. Og 
forøvrig, det var mer SOlD i 1940 had
de dell militære ledelse, d"t militære 
ansvar, så får det bU andres sak nu 
etterpå å skrive felttogets historie -
og kritisere det. 
Je~ tror ikM noen hal' tapt, eUer 

kommer til å tape på. min taushet. 

fritt og friskt» 
Jeg ber Dem være oppmerksom på 
at jeg først ble kommanderende ge
neral da krigen allerede var et fak
tum, den politiske forhistorie var jeg 
helt utenfor. Og det er vel egentlig 
den som i første rekke interesserer 
Dem. Jeg ber Dem derfor å være opp 
merksom på at det faktiske hendel
sesforløp under felttoget er fullt be
lyst gjennom offisielle rapporter og 
undersøkefseskommisjonens undersø
keIser. N oget egentlig bidrag fra min 
side er forsåvidt overflødig for å få 
frem «den historiske sannheb, den 
vil jo forøvrig altid veksle med øyne
ne som ser på den. 

Endelig: hvis De har fulgt med i 
rettsoppgjøret fra 1945 og utover vil 
De sikk~rt være klar over at jeg al
dri har lagt sten til byrden for dem 
som under kampene i 1940 eller se
nere lmder okkupasjonen kom galt i 
vei. Jeg føler dedor at jeg har god 
samvittighet overfor dem hvis inter 
esser De representerer. 

Kort sagt, noen publikasjon fra 
min side er overflødig, det ville i til
felle bare bli et bidrag til krigens 
sladderhistorie. Et smit bidrag øn
sker jeg ikke å gi. 

Ærbødigst 
OTTO RUGE. 

(Sign.) 

NS atter til fronten 
mot bOlSjevikene. 

fhv. biskop Berggrav som kirkens 
øverste leder gjennom de senere år, 
bære det største ansvar. Det slette 
resultat er en forferdelig dom OVi.'r 
ham selv. 

Men det er et spørsmål om stati· 
stikken er utstyrt med den bekjente 
«dobbelte bund». I så tilfelle kan det 
med ordet kristendom menes stats
kirken. Og da er det grunn til å tro 
at statistikken passer bedre. stats
kirke og kristendom behøver ikke å 
ha like mange tilhengere i vårt folk. 
Statskirken har intet monopol på kri 
stendommen. Og det er meget mulig 
at etter Berggravs lange virke i stats 
kirkens tjeneste, kan over halvpar -
ten av det norske folk være blitt 
fiendtlige" motvillige og likesæle 
overfor sta t ski r ken. Men der
for, og kanskje nettopp derfor, kan 
de være overbeviste kristne. 

Etter Berggravs siste tale må en 
være forberedt på at kristennavnet 
skal brukes til litt av hvert. Det kan 
tjene til å samle stemmer ved et valg, 
det kan bringe en mann mange orde
ner og utmerkelser og reiser uten
lands, og det kan gi gode embeder 
for mange. 

Uanede muligheter åpner seg i dag 
for de som er myke og kan klare å 
kretse rundt den fhv. biskop Berg
grav, legpredikanten Gerhardsen og 
hans kapitalistiske venn - professor 

Tidligere NS-mannfolk som tenker Hallesby. 
på. A melde seg til fronten mot Rundt disse tre store samler seg 

bolsjevikene bedes henvende seg til 
meg til nærmere konferanse og mu- kanskje halvparten av det norske folk 
Ur mer. Men blant disse vil det også bli god 
•. Tenk om alle de kortsynte «gode grobunn for oppurtunister og hyklere 
nordmenn» m. m. fl. hadde hatt litt b d 
videre og større utsyn på politikk og I Berggravs statistikk fra Ar ei er-
mennesker, og hadde fulgt vår linjl", partiet beviser også dette. 
sA hadde verden levet i fred og' ro I 
dag, og kun i arbeide for å høyne 
menneskenes levestandard. Nå må de 
«gode nordmeDb.<c selv ut og slåss 
mot de anmasende og krigsrasende 
bolsjeviker. Men nå blir det en an
nen dans å ta dem enn den gang. de 
~.lentarende fikk så mye pryl av Den 
Norske Legion på sitt frontavsnltt 
ved St. Petersburg. 

Parodisk. 
Stockholms-Tidningen for 20. 

april bringer i et telegram fra 
Paris følgende lille pikante av
sløring av hvorledes de fire sted 
fortrederes møte den 19. april 
artet seg. Møtet varte i 10 min.: 

Eva Peron og den 
fornermeise. 

norske 
NA brenner-

- F01't8Cltt l1VJ .f4. 1. -. 

Kanskje vi påny kunne åke i kon
sentrasJonsleir f(lr våre idealers skyld 
og for at vi dengang satte livet inn 
for det som hele verden nå m å sette 
livet inn for: å få. det helt unaturlige 
Sovjetrussland oppdelt etter de for
skJellige folkeslags eget ønske - det 

S.ll, et sendt inn klager til domstolen som de mange helt forskjellige folke 
, ra,<;er hal' arbeidet og kjempet for I 

justisdepartementet og kommilljonen gjennohl tullen Ar: Finner, Estlende-
med ktav om en annen fothorsle- re, Lettlendere, Llthauere. Polakker, 
der, der oppfyller rettspleielovens Butener, Ukrainere. Kosakker, Ku - I 

Franskmannen Parodi var da 
gens ordfører og han spurte om 
noen hadde noe å si. 

Taushet i S minutter. Så: 
. Gromyko: Hvorledes er det 

egentlig med Deres forslag om 
å ta Trleste opp på da.gsorde
nen? 

Jessup (USA): Ja-a-a
Gromyko: Jeg mener, hvor

ledes skal formuleringen være? krav og habilitet. bankoøakker, folkeslage!'e i Georgia, 
. Rumener, Bulgarer, 'l'sJekkoslovaker, 

Hittil er ca. 15 Vltner avhørt bl. a. Tyskere, for Ikke å tale om de for-
Mohr-stipendiats En intervjuer. 

P OR EN TID SIDEN BRAKTE 
«Dagbladet» en sVinsk artikkel 

om Eva Peron, den argentinske stats
sjefs hustru. Den ble kort tid etter 
kjent i regjeringskretser i Argentina 
og vakte stor hartne, noe som ikke 
bedret Norges stilling i handelsfor -

jeg aldri vært ute for. Jeg vet at for hofjægermester Sehested, den tidli- skjellige asiatiske folkeslag. 
ikke så lenge siden hadde en Oslo- gere foll{etingsmann PQstQr S<lhtnidt, K. KAHRS BUDDE. 
avis en artikkel fra Argentina, hvor 
Evitas fortid fikk en ytterst uhøvisk statlilarkivar Flemming D!I>hl og slvil~ 
omtale. Hun kjenner åpenbart arti:\(- inlfeniør Vinding Christensen og no
kelen. Jeg kan jo SVare at i Nr;rge en av 9. aprils ministre .. 
er det pressefrihet, men føler hun r 

Med åndelige våben 
å.r statsminister sa som så: 

Jessup: Er det ikke tilstreklw 
lig å skrive «Trieste;;pørsmå· 
leb>? 

Etter ytterligere ca. tre mi
nutters stilhet griper ordføreren 
hr. Parodi igjen ordet: 

_ Har hr. Gromyko noe å. til-
føye? 

bæl'plauter. 
Abundance: 

Syltebær. 

Deutsch Evern, 
desertbær - kr. 8,00 pr. 100 stk. 

kr. 70,00 pr. 1000. 

J. A. Dybdal. 
Samtlige sorter forbedret ved 
nøyaktig utvalg i flere år. 

ASKER bringebær, . 
flotte pl. kr. 30,00 pr. 100. 

Krøderen Frukt og Bær, 
KrØderen. - Telef. 15 b. 

Lokaler 
15 min. fra Oslo ca. 50 kvm, 

gode lokaler plus lager plus lager 
plass. Har hus i nærh. m. 1 led. 
rom. Småindustri. Bill. mrk. -
«Lokaler nr. 142". 

----------------------
Bekjentskap 

Bondegut (tidl. NS) 34 år mecl. 
fin gard i Telemark Ønsker på 
denne måte å bli kjent med er
leg og grei jente 25-35 år, gjer
ne frå Telemark, med interesse 
for bondeyrket. Full diskresjon. 
Bill. mrk. «Foto nr. 140»). 

Agronom 
eller gårdSkar søkes straks til 
middelstor Hedemarks-gård. 

Peder Alhaug, 
Moelv st. 

-------_. 
RADIO 

Alle ledende merker på lager! 
Rimelige avbet. vilkå.r. - Gamle 
app. taes i bytte. - Endel brukte 
men garantert gode app. kra kr. 
85.00. - Sender over hele lam Jet. 

A-S KAMPEN ELEKl'RISKE 
Nannestadgt. 5, OSLO. 

Telef. 68 36 97. 

Hoi kjøpes! 
Kan. noen hjelpe en gammel 

NS-mann med å få kjØpt noen 
vogner godt hØY? 

Telefon: Lierskogen.s senttal. 
Engb. Langødeglrd. 

Etna st. Val~s 

Gardsgutt 
Flink og interessert gutt kan 

få god plass hos tidl. NS jord
bruker. Ny uthusbygning og ma
skinell drift: Gården ligger sen
tralt og vakkert til på Ringerike. 
Bill.mrk «Maskinell dritt nr. 146» 
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'Ul •• ~ • .. '"",IIiJ"". med krav om en annen fotbøl'sle· re, Lettlendere, Llt)l&uere. rOlaKKer" 
der, der oPPfyller rettspleielov<Jtls Rutener, Ukrainere. Kosakker, Ku - l 

b 1 baIlkoøakker, folkeslagene i Georgia,' En Mohr-stipendiats intervjuer. krav o," b. i itet.., Rtamener, Bulgarer, Tsjekkoslovaker, 
:Hittil er ca. 15 Vitner avhørt bl. a. 'fiskere, for ikke å tale om de for-

POR EN TID SIDEN BRAKTE jeg aldri vært ute for. Jeg vet at for hofjægermester Sehested, den tidli. skjellige asiatiske folkeslag. 
«Dagbladet» en sVinsk artikkel ikke så lenge siden hq,d'de en Oslo- gere fol)cetingllmann palltor S4~idt, &. KABBS BUDDE. 

om Eva Peron, den argentinske stats- avis en artikkel fra Argentina. hvor k ft"'l 
. sjefs hustru. Den ble kort tid etter Evitas fortid fikk en ytterst uhøi'iikstatllar ivar Flemmmg D"". og siviH 

kjent i regjeringskretser i Argentina omtale. Hun kjenner åpenbart artlk. ingeniør Vinding Christensen og no
og vak~e stor harme, noe som ikke kelen. Jeg kan jo svare at i Norge en av 9. aprils ministre. ' 
bedret Norges stilling i handelsfor - er det pressefrihet, men føler hun Den tyske prelIse J;leskjeftiger seg 
bIndeisen med dette land. Ganske seg injuriert, kan hun gå til retten. 
kort tid etter kom en norsk journa- Men jeg foretrekker å holde på. det inngående med. s!Lken, og det er i 
list med Mohr-stipendium, Per t>p- viljesterke blikket og svare på argen 'ryskland under ledelie av redaktør 
ølen fra Trondheim, til Buenos Aires. tinsk maner: jeg trekker på. skuldre- lir. Wlische, Goslar, nedsa~t en kom-
ltan søkte om å bli mottatt av stats- ne beklagende ..•. '!.> i . h t'l P" å fi 
sjefen, men det ble avslitt. Imidler- Og så. kommer intervjuet o~ Ev,," m I!~on, soin . ar l op gave nne 
tid tok fru Peron mot ham og spurte Perons arbeide. med en snev av ironi tYslte bevisligheter for en, hestehan· 
ham: Er De fra det landet der nord. blandet med noen uttalelser av hp~ne <leI mellom TYilk\3nd og Danm$.r}t om 
hvis presse betenker meg med sft om det SOSiale arbeide, som stAr 1.111- en besettelse. Og det foreligger atle-
mange blomster og «dyder'!.>? Hun der henneE! dynamiske ledelse. rede en del erklæringer i. den retning. 
kjente gjennom sin administrasjon Dagbladsartikkelen har vakt har- Forøvrl', trykkes nl boken «Fra 
til hva det var skrevet, men de som me f de anstendige norske kretser l 
er orientert, svarte bare, at det var Argentina og blir vel heller ikke \lten "trykt~ kilder» pl. tysk, og det er for 
overensstemmende med hva Mohr- følger, hvor meget enn de men!ngs: han!1linger igang om en engelsk over 
Cabots bolverk i Syd-Amerika gjorde berettigede kan forsikre, at c;let et setteise, 
for å komme Peronstyret tillivs som bare et blad i Norge som kan tillate 
fIJiansier for «La Prensa», sotn hele seg slikt og at det ikke 4,8 h0ytide
tiden har bekjempet Peronstyret i en lig av noen uten av det selv, men 
ellers for landet vanskelig tid. Perusos artikkel, som kunne ha vært 

30urnalist Per Opøien bekrefter et plaster på Såret, er heller ikke h~ 
vAr melding i «Adresseavisen» 21. man skulle vente aven jO\lrna!ist, 
aprU med et interview med Eva Pe- som reiser med et så forpliktende> sti 
ron. Han lar henne si: «De kom- pendium som Conrad Mohrs. ~ Den 
mer fra Norge? Et land så langt gamle herre vllle sikkert ha grem
borte og hvor man snakker så stygt met se'" over at et flUkt talent ikke 
om meg!» !!an fortsetter: «Hvaba •• ? .. . 
En inere overraskende og lite gun _ på en mere overbeVisende mlte talte 
stig begynnelse pA. et interview har Norges sak.-

* 
Siste nytt i Rostoc}t-affæren er at 

den danske parlamentariske kommi
sjon har besluttet å sende en krimi
nalassistent til Tyskland for å avhø
re den tidligere tyske geSahdt i Dan
mar~, Renthe Fink og dr. Jacobsen. 
Så får vi da se, om det blir løftet på. 
sløret eller om hemmelighetskrem
merlet skal fortsette enn" en tid. 

, J 

Med' åndelige våben 
Vår stablminister sa som så.: 

Den kommunismen skal vI slå 
med ord' fra huspostillen. 
Mot N. S. er ei annen råd 
enn l,uler og Bastillen. 

A ... F. 

Ingen .vel· 
gjørenhet lenger 

Rett som det er mottar vI brev 
fra abonnenter som beklager seg 
over at .de plutselig har sluttet å 
motta. avisen. Vi undersøker, og 
finner at forsendelsen el' stoppet 
på. grunn av manglende betaling; 
for sotn lett kan forståes er forut· 
setningen for at avisen i det hele
tatt kan utkomme at kontingenten 
bUr betalt. Noen velgjørenhet nyt
ter det ikke å drive for en avis 1 
dag. 

I «8. Ma~) for 1. mars va.r det 
en førstesides artikkel: «tn 

gen erkjennelse mulig» skrevet 
aven frontkjemper under pseu 
donytnet D a v ido. Da jeg le
ste denne artiklenkom jeg til 
A. tenke på den beryktede paro
len fra Det Sovjetrussiske Gud-

for en selv og andre. Den ene
ste' mulige redning for en selv 
ut av den bunnlØse sumpen 
som en daglig trakker i er å le
de forbitrelsen itm i p o sit i -
ve baner, Og en slik positiv vei 
har Forbundet for Sosial Opp
reisning slått inn på, med sitt 
krav om full oppreisning og 
gjenopprettelsen av sivile ret
tigheter. Om en ikke selv skal 
gå under både legemlig og ån
delig må en tvinge seg til å. se 
fra m o 'Iler og ikke følge eks
emplet av Lots hustru, som til 
straff for sin hang til å dvele 
ved fortiden og vende seg tll 
dem ble forvandlet til en salt
støtte. Det ligger megen vis
dom i den beretningen. 

«8. Mai»s 

løshetsforbunds leder Jar o -
s l a v i sky (Gubelman): «De 
kristne forkynner nestekjærlig 
l1ghet, men v i v i l h a hat» 

Denne frontkjemperen må ha 
glemt sine døde kamerater, 
som falt i kampen mot de asia 
t1skemillionarmeer og som lig
ger begravd - eller ubegravd
på de russiske steppene. Og 
ha.n må. ha glemt, at det en
gang i Norges historie levet en 
mann ved navn Vidkun QUis
Ung - den første blant våre 
frontkjempere i kampen mot 
mørkets makter, som idag tru
er verden med undergang. Og,
s~ han ofret sitt liv på fedre
landets alter, og falt i kampen 
mot bolsjevismen, selv om det 
skjedde på norsk jord og han 
ble dolket av egne landsmenn. .. 

Davida skriver «at vi i NS ik
ke har noen idealer lenger». -
Dette gjelder kanskje noen 
enkelte, men han har ingen 
rett til å innbefatte all e NS
folk i denne negative innstil -
!ingen. 

Det ha.r ingen henskt å r u
g e over den uretten, som er 
overgått oss. Det klekker bare 
ut et makteslØst hat og en trø
stesløs sjelelig elendighet både 

.. 
Davido skriver «at vi i NS ik

tet mer å tape», og derfor kan 
altsammen gå til Helvete. 

De millioner av krigsfanger, 
som har vært eller fremdeles 
vansmekter i Sovjets slavelei
rer, som desperate av sult kan 
slåss for livet om en flyktende 
rotte, - de millioner av vrak 
som hensleper sitt liv i Faraosk 
slaveri over hele det Eur-asia~ 
tiske kontinent, de titusener 
som ved hjelp av Vitenskapens 
mest raffinerte metoder omska 
pes til åndelige og fysiske vrak 
i GPU's torturkamre, - RØde 
Kors søstre og andre tySke og 
europeiske kvinner som 'sleper 
på tipp-vognene og lever sitt 
liv under jorden i urangruvene 
under oppsyn av rå, barbariske 
asiater, - disse forpinte mi1lio 

Brit Tveit: 

«Vi 
I kronikk 4. mai 1951 

vil ha hat» 
Vil 

ner, de vet ihvertfall, at det 
skal meget mer til enda fØr de 
som lever på den andre siden 
a.v jernteppet «ikke har noe 
mer å tapen. 

Om de millioner utb)'ttede ar 
beidsslaver som lever itmesper
ret bak Kommuniststatens her 
metisk lukkede grenser kan en 
derimot bruke proleten Marx' 
birømte Slagord: at de nal' in
tet annet å tape enn sin e 
len ke r. 

* 
Den overhengende fare fra 

øst, som Vidkuil QUisling ad
varte det norske folket mot 
helt fra 1929, og som stadig 
hal' rykket 08S nærmere inn på 
livet og tilslutt har brakt hele 
verden til å skjelve i redsel, den 
er idag hundre, ja tusen gan
ger mer overhengende. Hva 
denne faren innebærer av mon 
golsk-asiatisk grusomhet og 
umenneSkelighet skulle det ik
ke være nødvendig å. forklare 
for en tidligere frontkjemper. 
En tnå da ik~e i bare skuffelse 
og motløshet kapitUlere betin
gelseslØst, j a, endog Ønske en 
slik redsel sluppet ut over sitt 
eget land. Om ikke Davido har 

vi? 
en gammel mor, en hustru, sø
ster eller dØtre, S;;L er det da 
andre som har det. IfØlge offi
sielle oppgaver er det fem m i l 
l i o n e l' tyske kvinner, som 
bare i Østtyskland er mer eller 
mindre Ødelagt for livstid som 
fØlge av asiatiske villdyrs voll
tekt. Vil Davido stå der med 
hendene ~ bukselommene og si: 
«Velkommen Ivan - det var 
riktig fint at du kom, nå skal 
ende1i.s jøssingene få. Ta alt du 
kommer over mellom 10 og 70 
år, vi - QUislings soldater -
skal ikke legge fingrene imel
lom». Det er flott. 

Men Ivan gjør ingen forskjell 
på QUislinger, jØssinger eller 
for den saks skyld naive heime 
kommunister. 

Vi NS kvinner vil så gjerne 
fortsatt få være stolte av våre 
frontkjempere, men vi håper 
nok at vi ikke skal skuffes med 
at Davido representerer deres 
innstilling idag. En må vokte 
seg for den samme galskapen, 
som besatte jøssingene under 
Okkupasjonen: Av to onder å 
velge det verste. 

Tro ikke, at jeg ikke er klar 
over den brutale og gemene be 

Jessup (USA): da-Ilo-a,
Gromyko: Jeg mener, hvor

ledes skal formuleringen være~ 
Jessup: Er det ikke tllstreklm 

lig å skrive «Triesteapørstnå-
let»? 

Etter ytterligere ca. tre ml
nutters stUhet griper ordføreren 
hr. Parodi igjen ordet: 

_ Har hr. Gromyko noe å tIl-
føye? 

- NeL ... 
Her foreslo ordfar~ren at mø

tet ble ajournert til kl. 16 den 
neste dag, hvoretter deltakerne 
troppet av. 

It i " . 

liardsgutt 
Flink og interessert gutt kan 

få god plass hos tidl. NS jord
bruker. N1 uthusbygning og ma
skinell drift: Gården ligger sen
tralt og vakkert til på Rlnger~ke. 
Bill.mrk «Maskinell drift nr. 146» 

Juridisk kamp 
mot fornuften 

.. 

En gårdbruker fra Sparbu er i 
Vi henstiller derfor til de som herredsretten dømt for ulovlig hus-

ønsker il, motta «8. Mah regelmes- bygg~%. 200 kr. i bot og 600 kr. inn
sig at de til enhver tid sørger for dragnmg. Våren 1949 blåste det eld-

, . t ste av hans uthus ned. Han gikk 1 
at ltontingenten Cl' betalt. Vi s op- gang med å reise et tilbygg til det 
per nemlig etterhvert forsendelsen andre uthuset, for å. få, plass til av
til de abonnenter som står tllrest Ungen. Til det brukte han foruten 
med bladpengene. gamle materialer, tre standard tre-

D Is for er rei last, som han hadde fått anvist fra 
Spar em se v og o ~ g - bygdealmenningen og to standard ira 

se og bry ved å sende Inn bladpen- egen skog. De fem standard nye rna. 
gene allerede idag hvIs De ikke llr terialer hadde han selv drevet frem 
slkl,er på at De er ajour med be- og skåret. Gårdbrukeren ble dømt for 
talingen Oppsettes det til imor- å: ha brukt fem standard trelast uten 

. • tlllatelse fra byggenevmnden. 
gen har det sa lett for å glemmes. Rettspraksis som stAr i strid med 
Bladpengene er som kjent kr. 16,00 rimelighet og sundt folkevett døm
pr. år eller kr. 4,00 pr. kvartal. mer seg selv og påskynner deJ!, oPP" 
O l d tikk bli ~r med tanken løsning, som. «retts~ppgjøret» . og de 

g a e e e ennå u-oppgJorte hJ('mmefrontfor~ry 
Eksp. tere startet, 

handling frontkjemperne har 
vært offer for, eller at jeg ikke 
selv har prøvet de demokrati
ske fengsler og metoder grun
dig nok, men jeg vet også at 
intet kan glede de uhelbredeli
ge jØssinger mer enn om det 
skulle lykkes å knekke våre 
folks moral, i særdeleshet å se 
den fedrelandssinnede og offer 
villige 'ungdom (og eldre) som 
rekrutterte frontkjempernes 
rekker, bli omskolert til et vren 
gebilde av seg selv til å bli of
fer for en ny "jøssingmentali -
tet» i ordets verste betydning, 
hvor alt som heter sunn sans 
er koplet ut, hvor hatet og hev
nen formØrker sinnet; dreper 
fornuften; og fØrer en selv i av 
grunnen. D a vil de kunne tri
umfere og si: Du har ikke nOe 
å beklage deg over, du er ikke 
bedre selv. 

Er ikke landssvikoppgjøret 
et tilstrekkelig avskrekkende 
eksempel på hva bindt hat og 
hevnfØlelse fØrer til, om ikke v i 
skulle Ønske det gjentatt 1 en
da verre former? Hatet er en 
boomerang den kommer tilbake 
og razp.mer en selv. Ett sted må 
hatets sirkelgang stanses. Og 
det m å b li hos oss, fordi 
det er så stikk. i strid med de 
ideer, som vi har kjempet og 
lidd for og mentaliteten hos 
den mann, som ga oss de kon- . 
struktive ideer og de hØye ide
aler. - At hatet i og for seg 
kan være ber ett i g eter en 
annen sak. Men alt hat er n e
g a t i v t og virker som en kreft 

skade på' ens e g e t sinn. Det 
er en personlig tragedie for 
den som ikke har kraft nok til 
å. bekjempe det og han blir sl
ledes et offer for sitt eget av
mektige opprØr mot uretten, 
forsitt makteslØse hat. 

De fleste av oss har vel fra 
tid til annen vært fristet til §. 
tenke - kanskje ogSå si - at 
de «gode nordmenn» skulle 
hatt godt av å prØve den rØde 
terror på. sitt eget skinn og i 
praksis å. lære forskjellen pl 
den tyske okkupasjonen - ~
setteisen aven antibolsjevik. -
isk arme med mønsterverdig di 
sipUn - og en «befrielse» av 
«våre venner» fra krigcn~ tid, 
den glorverdige RØde Al'1l)e, 
Asias mongolske horder. Mep 
- det er vel ingen med forstan 
den i behold, som ior alvor øn;;. 
sker at det skal skje, om Utk~ 
av andre grunner, så fordi den
ne redsel ville ramme både en 
selv og hundretusener av uskYl 
dige, og fordi det vilde være 
undergangen av vå.r sivll1sa'" 
sjon og hele den hvite rase. 

Når «8. Mai» åpner sine spal 
ter for denne Spenglerske un
dergangsmentalitet, er det for
såvidt bra, som det vil utløse 
andre og mer pOSitive menin
ger. Ikke minst for Da vido selv 
er det godt, at han kommer' i 
kontakt med annerledes ten
kencle og på. den måten kan
skje kan komme seg ut av slIle 
mØrke og håplØse tanker. 

Intet har brakt større skuf
felse, delvis raseri hos rettssv'lk 
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Fredag 4. mai 1951 Nr. 16 - 5. årgang 

I. 
E De idag en tilfeldig leser av «8. Mai» så bli imorgen en 

r :fast abonnent. 

I~kp, hva vikiemp~r f?~. men hvorledes '-Fr--:ie ~ 
VI lrHIlllllHI1 saken VII lrlglBI'H eIlHIl leliH oss r, men ønsket om å herske i alles hjerter 

Av Asbjørn Filseth. 
[] A ANDERS LANGE hadde 

s;ne artikler i «8. Mab, ble de 
lest med stor interesse, det er 
ikke minst alle innleggene i bla
de·: et vid nes byrd om. Reaksjonen 
har forøvrig vært litt forskjellig, 
mer variert enn undertegnede i 
hvert fall hadde ventet, selv om 
flere av innleggene har hatt mye 
tilfelles i form aven viss bitter
het i tonen og en nokså hard be
handling a v redaktør Lange, noe 
som etter min mening er ufor
tjent og heller ikke særlig for
nuftig. Jeg tror at det er mange 
som har «avvikende meninger» i 
disse spørsmålene, og at disku
sjonen bør gå sin gang. 

Det er jo så at vi «landssvike
re» er en minoritet i folket, selv 
om de pårørende regnes med; 
disses innsats og interesse for en 
revisjon er trolig også en del 
overvurdert. Rent tallmessig 
fOY'el;-;ger det altså en mulighet 
som kan medvirke til at vi får 
kandrteren av, eller iallfall til at 
VI blir betraktet som en slags 
sekt med alle dens kjennemerker. i 
Det vår.;t:vi~ Qg vår sak derfor 
trenger nå, er sikkert ikke isola
sjon, men derimot en viss opp
merksomhet og interesse i videst 
mulige kretser, og kan dette gi 
seg utslag i skriving til «8. Mai», 
er meget vunnet. Bladet må vel 
også faktisk betraktes som For
bundets viktigste talerør. For
bundet har jo en konkret, begren
set hovedoppgave, nemlig en re
visjon av oppgjøret. Såvidt jeg 
kunne skjønne, var det på Rome
dalsmøtet stort sett stemning for 
en moderat linje, og Forbundet 
skulle videre være åpen .. for alle, 
uansett politisk oppfatning. 

Når så en mann som redaktør 
Lang'e våger seg inn i «løvens 
hule», må det etter min mening 
være helt forkastelig å spise ham 
levende fortest mulig. 

Politisk og særlig ideologisk 
diskusjon er meget nyttig og 
burde drives ennå mer i «8. Mai»s 
spalter, men den bør holdes i en 
rolig og saklig tone, slik at uenig
heten her ikke går ut over enig
heten om. oppgjørets reViSJon. 
Det .• er innlysende at selv om alle 

til oss. Vi skulle for det første 
oppføre oss slik at alle måtte like 
oss, og dernest skulle vi lese 
Bibelen, og da særlig J ohanne~' 
evangelium. Dette er et ganske 
annerledes positivt program enn 
foraktens ,bitterhetens og selv
medlidenhetens trehoded~ troll. 

Den ånd vi lar oss fylle med, og 
den måten vi fører kampen på, 
teller i lengden mer enn de ytre 
resultater som blir oppnådd. 
Skulle vi i det hele tatt trekke 
litt dyrekjøpt lærdom ut av de 
siste ti årene, måtte vel det være 
at en nasjons eller et menneskes 
mål kan skifte, ofte kan de være 
umulige å nå, og iblant heller 
ikke ønskelige å nå -;ed nærmere 

ettertanke. Når det derimot gjel
der midlene vi benytter oss av, 
kan vi aldri bli varsomme nok. 
Her må «akkordens ånd» bann
lyses. Ikke hva vi kjemper for, 
men hvorledes vi fremmer saken, 
vil frigjøre eller felle oss. -

Om denne avisnotisen med
førte riktighet, eller bare bygget 
på en legende, vet jeg ikke, men 
jeg er overbevist om at disse to 
punktene dekker det en kunne 
kalle Quislings indre kongstanke 
for bevegelsen, en tanke som og
så kunne bestå uten noen ytre 
makt, ja kanskje nettopp da. Og 
bare tanker som klarer seg uten 
makten, har livets rett. 

Asbjørn Filseth. 

Majavatn-affæren. 
Forsvareren mange landssvikaffærer tar ordet 

VI HAR TIDLIGERE FORTALT 
om, at «Brønnøysund Avis» hal' 
"jengitt sorenskriver Aslaksruds 
ore\' om forspillet til Majavatnaf
fær~n og bebudet, at o.r.sakf. Mørk 
ved muligens skulle fortell.. nær
mere om tragedien i en av by .. ns 
forening .... 

Fra RfHvHllgel'. 
J DAG SENDER JEG en ny hilsen 

til «8. Mai», og da særlig fra min 
velvillige innstilte familie. 

Jeg skal hilse fra min kjære kont> 
Rosita. Hun er kommet til den faste 
overbevisning at jeg går på den bre
de vei og lukt inn i fortapelsen, fordi 
jeg holder dette «stygge» bladet «8. 
Mai». Onkel Ambrosius og tante Am
bro Sine er også veldig fromme og me 
ner at· j eg går på fortapelsens vei. 
Når jeg spør dem: hvorfor, så har 
de et eneste sval': Du holder jo «8. 
Mai». Et stygt blad, sier de. 

Jeg skal også hilse fra onkel Bill 
og tante Bill. Siden 1945 er disse og
så blitt det man kaller her ~ from! .
Denne fromheten har bevirket at de 
ikke vil ha noe med meg å gjørt>. og 
dette skyldes vesentlig at jeg holder 
dette stygge bladet. 

Den 'eneste i min familie som tar 
parti for meg er min onkel Josef. -
Han er mere real synes jeg, men dt>t 
skyldes kanskje den omstendighet, at 
han får noen skillinger om uken av 
meg slik at han kan slukke tørsten, 
men dette vennskapet er tross alt ba-

Til dette svarer o.r.sakf. Einar 
Grimsø i samme blad' (17.4.51), 
at en slik redegjørelse ikke bør hen
legges til en engere forening, men 
bør skje for åpne dører for publikum.. 
Som forsvarer i landssviksaker har 
jeg, sier hr. Grimsø, hatt anledning 
til å krysse klinger med hr. Mørkved 
også om Majavatnaffæren, dog ikke 
om politimester Aslaksruds innberet· 
ning, som besynderlig nok ikke kom 
for en dag før etterat rettsoppgjøret 
her på Helgeland var avsluttet. Jeg 
har vært forsvarer i flere saker, hvor 
man er kommet inn på Majavatnaffæ 
ren. Jeg tror derfor at jeg kjenner 
denne affæren like godt som hr. Mørk 
ved, . men' jeg . har et ganske annet 
syn på affæren enn hr. Mørkved har 
lagt for dagen som aktor i landssvik
saker. Skal man derfor få denne sa.· 
ken belyst således at publikum kan 
danne seg en selvstendig mening om 
det norske politis holdning under 
denp.e affæren, bør det også komme 
e~,redegjørelse fra det annet hold. -
Hr. Grimsø forutsetter at det blir an 
ledning til diskusjon etterpå et slikt 
møte. Hvis ikke vil han etter på til· 
lyse et foredrag, hvori han vil kom
me med en redegjørelse sett fra for
svarerens synspunkt. 

Etter dette imøteser vi med inter
esse sakens videre utvikling. Det er 
silckert meget som ennå el' uoppklart 
og ennå har nåværende sorenskriver 
AslaksrUd ikke funnet seg foranledi
get til å si et ord. Hans ~rov har 
unektelig en viss interesse ikke minst 
etter hans nidkjærhet som landssvik
clnmmpr flom har brakt sorg. i mange 

11 '1Oie åumm Jtaben 
t/ehanåeLt" ! 
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Av Hroa r Hovden 

IV. 

DEN ALLIERTE HØYKOMMISJON 
opphevet den 26. 4. de viktigste re
striksjoner for de tyske forsikrings 
selskapers virksomhet i utlandet. 
(BerlingskI' Tid., 27. 4. 51). 

«Disse to beredskapsmånedene har 
fullstendig knekket troen på forsva
ret hos meg, og jeg skjønner ikke 
hva det skal bli til hvis det noen 
gang blir alvol'>.', sier en soldat til 
«Dagbladet» 18. 4. 51. 

EN ENGELSK DOMSTOL 

«Det ser ut som der mange steder 
er mangel på orden og plan både i 
forberedelsene og i gjennomføringen 
av programmene. Det mangler befal 
som har ~rfaring og rutine. Meget 
av befalsutdannelsen er improvisert 
og utilstrekkelig», skriver «Aften
posten» redaksjonelt 19. 4. 51. 

SEKS ÅR ER GA TT siden krigen tok slutt, men ennå lyder klage
sangen like sterk om for lite befal og for dårlig befal i vårt nor

ske hærverk. Det klages over at de mange hundre millioner kroner' 
som hvert år pumpes ut av det norske folk til opprustningen, ikke 
blir effektivt utnyttet, fordi befalskorpset hverken kvalitativt eller 
kvantitativt holder mål. «Hva ve t de militære tropper om det som 
hender på bunnen?» spør Dagbladet med store overskrifter på før
ste side. Det fortelles om befal som intet kjennskap har til våpen 
de skal lære soldaten å bruke! Det fortelles om månedlang uvirk
somhet i utdannelsestiden, om alminnelig likegyldighet i tjenesten, 
om halve kompanier som drar på weekend uten permisjon, om som
mel og søl av alle slag - alt sammen fordi man ikke har befal som 
har utdannelse, erfaring og rutine nok. 

. Men hvordan kan så dette henge sammen? Var det ikke nettopp 
Norge som hadde mer enn åtte tusen mann av landets beste ung
dom ved Østfronten under siste krig? Hvor er det blitt av alle disse? 
For de falt vel ikke alle sammen? 

Nei da, det gjorde de ikke. Fem-seks tusen mann - ja, kanskje 
flere - kom hjem igjen, med erfaring og rutine, herdet og trenet 
gjennom ilrs slit og kamp i ildlinjen., Disse høyreiste menn satte 
fedrelandet høyere enn sitt eget liv, som de var villige til å ofre for 
at Norge skulle leve - dengang. Og som de ville vært villige til å 
ofre - i dag. 

Men de hjemvendende «seierherrer» ønsket det annerledes. De 
kom hjem fra sin utlendighet og ropte: Korsfest! Korsfest! Og den 
krigstrenede norske ungdom ble satt utenfor - eller innea;lfor -
i flokk og følge - av politiske grunner! 

Det var ingen klok. handling. Tvertimot: det var et sk}ebne
svangert mistak. For hadde de ik ke gjort det, så ville de l dag 

i Kiel har dømt fem unge tyskere 
til hver seks måneders fengsel for 
å ha foretatt «invasjon» på øya 
Helgoland. Politiken, 24. 4. 51). 

DE ALLIERTE STYRKER 
i Vest-Tyskland er for tiden tre brl 
tiske, to amerikanske, tre franske 
og en belgisk divisjon samt den 
norske og den danske brigade. 

Aftenposten, '.?8. ~. 51). 

DEN TYSKE FORBUNDSDAG 
nektet den 26. 4. å påta seg noe 
ansvar for besettelsesomkostninge 
ne på 4,4 milliarder marit. Det he
ter i en felles erklæring som alle 
partier unntatt kommunistene har 
tiltrått, at Forbundsdagen ikke kan 
påta seg noe ansvar fordi den ikke 
er istand til å undersøke disse ut
gifters nødvendighet og formåls
tjenlighet. .. Beløpet opptas derfor 
kun av bokholderimflSsige grnnner 
på budsjettet. Formålet med beset
telsen er oppnådd, heter det videre 
i erklæringen. Istedet for besetteIs
sesomkostningene bør tre et int.er
nasjonalt forsvarsfond. Det tyske 
bidrag hertil kan bare fastsettes 
gjennom en traktat. .. (BerlingskI' 
Tid., 27. 4. 51). 

DEN UAVHENGIGE CAffiO-AVI
SEN «Al Zamane» skrev den 26. 4. 
at det egyptiske svar på det briti
ske forslag til en revisjon av de~ 
anglo-egyptiske pakt, krever at bl'l 
tene trekker seg ut av Suez Canal 
sonen innen et år. (News Chronie
le, 27. 4. 51). 

DET TYSKE BRYTEFORBUND 
ble den 26. 4. opptatt i det inter
nasjonale bryteforbund. For oppta
kelsen stemte Il land og imot 5 -
de østeuropeiske land og Norge. -
Et land unnlot å stemme. (Berling 
ske Tid., 27. 4. !'lI). 

- blant våre frontkjempere - funnet den stamme av førsteklasses I FORBINDELSE MED 
befalingsmenn, som like idealistisk og fedrelands kjærlig som den- regjeringskrisen i England ga helse 

. ministeren, mr. Hilary Mar(1uand, 
gang hadde gått foran i gjenreisningen og videre - utbyggmgen i Underhuset oppgaver over ut-
av Norges forsvar. Disse menn kunne blitt den surdeig som hadde delte løstenner og' briller i Eng-
utslettet all likegyldighet, slendr ian og mismot i rekkene, og inn- land. I 1948: 200.000 gebiss og 
podet våre nye årsklasser den optimisme, idealisme og tro på fram- 1;500,000 briller. I 1949: 2.300.000 
tiden, som ikke kan unnværes i et effektivt forsvar. gebiss og 7,250,000 briller. I 195?: 

5950000 gebiss og 17.000,000 brl!-
. Hadde London-mennene våren 1945, i fedrelandets og vår alles l~r. (Daily Express, 27.4. 51). 

ineeresse - og i takknemlighet over fedrelandets gjenvunne frihet I RI IN 
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spalter, men den bør holdes i en 
rolig og saklig tone, slik at uenig
heten her ikke går ut over enig
heten om oppgjørets revisjon. 
Det er innlysende at selv om alle 
«svikere» samt deres pårørende 
ble aktivisert for Forbundet, så 
ville ikke dette strekke til alene. 
Til dette arbeide er vi avhengige 
aven solid tilslutning fra alle 
slags bra folk ellers. De finnes 
nemlig, men vel å merke, med de 
mest ulike oppfatninger om poli
tikk og religion, om Churchill og 
hans sigarmerker ! Skal vi, når 
slike blir interessert i vår sak, 
øyeblikkelig, begynne å bokse om 
deres meninger forøvrig, samt 
øse alle våre samlede lidelser og 
bitterheter over stakkarene per
sonlig, da tror jeg lite blir vunnet 
i vår levetid. 

Den 'eneste i min familie som tar 
parti for meg er min onkel Josef. -
Han er mere real synes jeg, men det 
skyldes kanskje den umstendighet, at 
han får noen skillinger om uken av 
meg slik at han kan slukke tørsten, 
men dette vennskapet er tross alt ba
sert på et falsk grunnlag -, synes 
jeg. 

Til slutt vil jeg minne om det 
lille testamentet i to punkter 
som Quisling ifølge en avis jeg 
leste i fangetiden, hadde rettet 

oppgjørets tilhengere enn våre 
folks moralske holdning under 
den landsomfattende forfølgel
sen. Heller ikke noe annet har 
skapt større respekt hos de go
de elementer innen jøssingl~i

ren. La ikke våre motstandel't~ 

og allerminst rettssvikoppgjØ
rets fedre og mØdre og fortsa t
te håndlangere få den triumf 
å se en slik mentalitet som den 
Davido gir uttrykk for, vokst} 
fram og seire. 

Det er sant nok, at vi er satt 
utenfor samfunnet og er gjort 
til en vergeløs og rettslØs praia 
kaste, og at vi fortsatt behand 
les som spedalske, fordi vi tok 
kampen opp mot den faren, 
som hele verden inclusive de 
norske jøssingene - ja til og 
med tidligere kommunister -
idag har fått øynene opp for og 
lever i dødelig angst for. Men, 
gjø l' i k k ega l t vel' r e. En 
behøver ikke å ned k a Il e 
redslene over sitt eget hode, 
fordi om en vet, den da også 
rammer motstanderne. Om ik
ke annet, så har vi plikt til å 
tenke på all den uskyldige ung 
dommen, alle de barn, som er 
uten skyld i det vanvittet som 
raser over den verden de el' 
kommet ubedt inn i. Våre egne 
unge og barn viI vel i tilfelle 
en «befrielse» fra øst bli knust 
under den rØde Juggernauts lar 
ve fØtter. Jeg får meg ikke til å 
tro, at Davido og muligens like 
sinnede da vil sitte på sn bak 
og rope: Æ' da. Bæ'da, til jøs
singene. 

* 

Tante Rosalina og tante Rickardi
ne står i Indremisjonen, så fra den 
kanten får jeg heller ingen støtte.·~ 
Etter alt dette ser det ikke bra ut 
innen familien, men jeg har det godt 
jeg og kan ikke klage. 

Hilsen 
Svarten. 

Er svenskene fornærmet? 
Et rykte forteller at det er røre i 

ledende svenske kretser, Årsaken til 
denne ståhei skal være en rettssak 
som for en tid siden ble holdt i Oslo. 

Betydningsfulle nordmenn skal ha 
uttalt som vitner - at det å reise til 
Sverige var ensbetydende med å bli 
likvidert. I 

Ifølge ryktet mener svenskene at 
slike uttalelser er en fornermeise mot 
en vennligsinnet stat. 

samtlige dØmte «landssvikere', 
- og lØslatelse av alle dem som 
enda sitter fengslet, kan selv
sagt ingen frontkjemper ellet· 
annen NS mann, som er fra
dØmt borgerlige rettigheter, fri 
villig gå inn i den norske arme. 
Men en må også være oppmerk 
som på, at rettighetstapene 
som regel fjernes ved lov -
sjelden ved benådning - og 
den som i bitterhet setter seg 
opp mot lov e.n, gjør seg selv 
til forb!'yter. 

Om de soldater som meldte 
seg frivillig til kampen mot bol 
sjevismen på Østfronten mener 
vi NS kvinner - sikkert uten 
unntakelse - at de var ledet 
av god e instinkter, av tanken 
på å forsvare fedrelandet, sine 
hjem og sine kjære. Men hVl;;; 
det skulle lykkes for rettssvik
oppgjørets piskesvingere å dre
pe de opprinnelig gode instink
ter i våre frontkjempere, og er
statte dem med en mentalitet., 
som den Davido gir uttrykk for 
da har de seiret og ikke vi, i 
den moralske drakamp. De an
dre seiret med bomber og gra .. 
nater, men den moralske st'i .. 
ren er v å l' fordi vi kjempet på 
den riktige siden hvilket no et .. 
terhvert begynner å gå opp for 
hele den vestlige verden, selv 
om de ikke enn o vil åpent er
kjenne det. 

Uten full op;;reisnin;>;. pc.li 
ti:,;, ØLI_,LO'.llL~~ ot:!. reLtsli5 for 

Det er Ragnaroktider og Gt: 
høyeste ofre må ytes fra begge 
sider av den splittede n as j o' 
n a l e fronten. Og Sålenge Vi 
enda ikke er slukt av det asiat
isl~e velde ~. av det villdyre1 
s::Jm i var tid er ste~et opp av 
avgrunnen, s å e l' det håp. 

esse sakens videre utvikling, Det ~r 

sikkert meget som ennå er uoppklart 
og ennå har nåværende sorenskriver 
Aslaksrud ikke funnet' seg foranledl~ 
get til å si et ord. Hans f<fOV hå .. 
unektelig en viss interesse ik~ minst 
etter hans nidkjærhet som lahdssvik
dommer, som har brakt sorg. i mange 
hjem i Gauldal. 
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utslettet all likegyldighet, slendr ian og mismot i rekkene, og inn
podet. våre nye årsklasser den optimisme, idealisme og tro på fram
tiden, som ikke kan unnværes i et effektivt forsvar. 

Hadde London-mennene våren 1945, i fedrelandets og vår alles 
intere~se - og i takknemlighet over fedrelandets gjenvunne frihet 
- kommethjem med viljen til forståelse og samhold, ikke - som 
tilfellet ble - for å dømme og fordømme annerledes tenkende, da 
ville vi i dag vært spart for det militære vanstell og den vedholdende 
klagesang. Og for mange andre ting! 

Den historie
skrivende 
«landssvikfull
mektig» Sverre 
Hartmann 

Hans behagelige sam
vær med tyskerne har 
tatt knekken på hans 
skråsi kkerhet 

Hroar Hovden. 

Norsk og russisk 
rettspraksis 

Det vIser seg å være 
en merkelig likhet 

Russeren Vietor Kravehenko skri
ver i sin bolr «Jeg beviser»: -

«I den vestlige verden er alle for-
brytelser definert ved lov. Borger
ne har retten til på forhånd å vite 
hvillre av deres handlinger som vil 
bli betraktet som kriminelle. Til
balævirlcenlle lovel' blir vanligvis 

TIDLIGERE POLITIFULLMEKTIG i1,ke gitt. Men slik er det ikke i 

Og dette svake håpet er byg - oppgjøret så strålende gaver i be- risil{ere å bli dømt for noe som al-
Sverre Hartmann viste under '\ Sovjet-Samveldet. Der kan en mann 

get på muligheten aven b l' o tryggende lei, at han etterpå fikk sti dri er blitt erklært som forbrytel-
pendium for å studere synden, d.v.s. C se. Han gJ'ør kanskje ett eller an-mellom de .som tilhØrer vår . o å t Il t . «(fiaZlsm~n)) p,-, S e e . npt som såvidt han og andre vet 

siVilisasjon, og beslektede sivi- Full av notater og minner om be- er fullMpll!lig lovlig. Men hvis det 
Iisasjoner - og ikke' bare oVP!' hag-elig samvær med fhv. tyslre sje- senere a\' politi siw hensyn blir øn-
den kløften som' åpnet seg in. fer i alle gl',mer kom han så hjem. skelig 11 få denne hans handling 

Han begynte gjennom den ensrette de stemplet som kriminell, står ved-nenfor grensene av de enkelte d o l" . . agspresse a g euc sme oppdrags gl- kommpnd" forsvarsløs.» 
land unc;er den siste krigen, vere og det store .g fremdeles intet- * 
men en bro i verdensmålestokk an~nde. pu.bliimm nfled dtill~tlsvek~;ende Er det noen som kjenner seg igjen 
som kan forene og samle alle ga vam3ermg av . orre ~rl e?,enuen. I fra den politiske forfølgelse i Norge~ 
god e l{refter i sluttkampen I:Ian følte over ~ed mmahnger Ol~ De, som satte den igang, var i sin Wl 

QUislings forbryterlsIm samtaler meu b d f ' dt a l sel\'samme rll" 
nlellom r"ørkets 00' lys"ts mak t' f" D' 't I bl . H t I un s or\ane v le" . 

u'. b '" - jS"Cle. .Isse. sam. a.er el. ar - sere som handler ~tter slike lover, 
ter. manns «histOrIeskrivning» avgJøren- d t h t "1 t 'ttet De har d od' o og e ar u \l som sml • 

e pa en tyske besIutnmg om. a kanskje også forlest seg på den rus-
«overf~lle». og voldta de uskyldige, siske straffelov, som sier: «Hvis visse 
urnol'.s,æ ~Jelel:- samfunnsfarlige handling'er ikke er 

Imidlertid viser. det ,:eg ~ være et deliket i denne loven, skal grensen 
stort men med den hlstoneforsken- f t d t ansvar det med-
d )'t'f lIm kt· å ti g n t or og ar en av I' . e po I I U I' 19S. syn p on e e I' forer, bestemmes i henhold til de pa-
ter at hH:n ~om hjem. En .far ved a ragrafer, som omhandler slike forbry 
studere riktIg nøye hans VIten, følel- telser som har størst likhet med 

delte løstenner og- briller i Eng
land, I 1948: 200,000 gebiss og 
1,500,000 briller. I 1949: 2,300,000 
gebiss og 7,250,000 briller. I 1950: 
5,950,000 gebiss og 17,000,000 bril
ler. (Daily Express, 27. 4. 51). 

LUST GARTEN I BERLIN, 
som ligger i den rns'liskp sekto\', ('l' 

blitt forvandlet til en stor parade
plass. I gamle dager var det t>n 
forlystelsesplass, den l. mai skal 
plassen døpes «Marx-En~elsplas8». 
Lustgarten får et helt fremm!'!lar
tt>t utseende. For enden av plasspn, 
hvor man ennå ifjor så ruinene av 
Berlins slott, er det nå et tomrom. 
Tross, tallrike· protester ble slottet 
i vinter sprengt bort. (Berlingske 
Tid., 27. 4. 51). 

ENGLAND FÅR NÅ IGJEN 
kjøtt fra Argentina etter at det 
ved forhandlinger i Buenos Aireg 
er oppnådd enighet om prisen 128 
pund 6 sh. pr. longtonn. Dette er 8 
pund 6 sh. mere enn den pris for
syningsministeren og Maurice Webb 
nylig avslo å betale. Dessuten er 
England gått med på å betale Ar
gentina 6 14 mill. pund som kom
pensasjon for de forhøyede priser 
for alt kjøtt som er blitt innskipet 
etter devalueringen i sept, 49, (Po
Htiken, 24. 4, 51). 

DEN DANSK-AMERIKANSKE 
overenskomst om Grønlands for
svar ble undertegnet i København 

. ,27 4 avutenrilj:sminister OleB,iørn 
Kraft og USA ambassadøren Eu
gl'nie Auderson. Overenskomsten 
slml gjt>lde så lenge Atlantpakh>n 
er i kraft, men om en av partene 
ønsker å få den forandret. er den 
andre parten forpliltt~t til å «ta 
under velvillij!.' overveielse)} en slik 
anmodning. (G. Il. & S. T., 28.4.51) 

DEN AMERIKANSKE HØYKOM-

Jeg leste nylig i en avis en 
notis om at den t.idligere Hjem 
mefront i Sloval,ia var gått un 
der jorden igjen og denne gan
gen sammen med folk fra Llin 
ka-garden, de slovakisl{e Quis
linger. En må anta, at det bl. 
dem også finnes tidligere øst
frontkjempere. Denne forso
ning mellom dem, som under 
krigen var med til å hjelpe de 
asiatiske horder og herskere til 
makten i deres eget land - og 
på den annen side de som sat
te livet inn for å hindre fedre
landets nasjonale undergang', 
er kanskje nærmest å sammen 
likne med den ene svalen, som 
ikke gjør noen sommer, men 
det viser ihvertfall, at ting som 
syntes umulige for bare et par 
år siden, idag er innenfor mu
lighetens grenser. 

s~n . alV t at ~n ferkti bklittk . en .del dem». Og så står det til makthaver-
p~vlr Cl' av ue a· s. e JensgJel'- ne selv å bestemme. Slik gjør NKVD' 
~llnger som de tyske Sjefer .la fram og sJU. gjorde også de, som kom 
for ham .. Det komml"r tydelig fram, hjem fra London med sine hemmeli
at ha~ til en viss grad er blitt berø- e lover og anordninger. 

MISÆR John J, McCloy stilte i en 
radiotale den 25. 4. vesttyskerne 
overfor et amerikansk hjelpepro -
gram som lover et sterkt forsvar 
av Tyskland og hjelp til oppnåelse 
av vesttysk selvstendighet og like
berettigelse, uten å kreve annet til 
gjengjeld enn aktiv tysk vilje til å 
skape et fritt og t o ler ant Vest
Tyskland. McCloy lovte på USA's 
vegne bl. a. å anerkjenne Tysklands 
rett til på like fot å delta i sitt 
eget og det felles forsvar innenfor 
et selvstendig europeisk forsvars
system. Senere i talen fastslo han 
at USA er sterkt imot enhver gjen 
opplivelse av den tyske militaris
me og imot opprettelsen aven tysk 
hær som ikke er underlagt et inter 
nasjonalt sikkerhetssystem. (Ber
Hngske Tid., 26. 4. 51). 

Dette må ikl{e oppfattes som 
enslags oppfordring til å gå på 
skauen med Hjemmefronten. -
Det er man8'e veier til å gjøre 
en positiV innsats for oss ut
støtte, og den må. også Davido 
finne. ror han s vei idag fører 
uvegerlig i avgrunnen, 

ErJt Tvdt. 

vet sm intetanende ynde og sikker- g 
het, den som under oppgjøret var det 
l'remt.edende hos ham. 

I Dagbladet for 15. 4. 51 skriver 
han nemlig: 

"Da storkrigen var brutt ut, ble 
N orge en teknisk detalj i det store 
spill. Sett med våre øyne fortonte 
angrepet seg som et overfall, men 
sett utenfra, som et resultat av 
stormaktskrigen - må vurderin
gen muligens bli en annen. Vi står 
oss iI.ke på å forenkle saken». 
Det er ilrke greit for en fhvi full-

meldig i landssvil<politiet å holde en 
linje i livet.. Den dynamiske sikl,er
het, som Hartmann den gangen så 
demokratisk la for dagen, mens han 
tumlet med «forrederne» var nok kar 
rierebefordrende men etter det en for 
står nå, er hans vurderinger blitt litt 
annerledes. Men justisoffrenes vur
deringer av hi!iltoJ'ieforskeren Sverre 

Str1alfeepidenlie n 
på retur 

Hålogaland lagmannsrett avsa en
stemmig frifinnelsesdom i den øko
nomiske landssviksaken mot syv in
nehavere av entreprenørfirmaene Ra
naberg og Dybberg & Olsson i Mo i 
Rana. Aktors påstand var fengsel· 
straff og inndragning. 

Fem av de tiltalte ble ved herreds
retten i fjor idømt fengselsstraffer 
og en samlet inndragning på vel kr. 
275,000. Firmaene utførte under kri
gen byggearbeider for i alt 16 milL 
kroner .for okkupasjonsmakten, 

(Smålenenes Amtstidende), 

Hartmann er il,ke blitt annerledes. A V DE SAMLEDE FINSKE 
Den som er slått til en skilliI/-g blir 
aldri en daler. ., «OPllgjørct» brakte 
ham opp i lyset ,g det vil ogsabrin
ge ham tilbake tIl mørket. ., ., .• 

skadeserstatningsleveringer til Sov 
jet c'jcnstår det nå bare vel 10 pnt, 
Erstatningslevering,'ne skal være'! 
avsluttet innen 18, september HJ52. 

TIDLIGERE VAR ET STATSBUD -
SJETT - den såkalte 'stortings
proposisjon nr. 1 - en forholdsvis 
enkel ting. I dag er proposisjon!'n 
på 2053 sider. Selve budsjettpropo
sisjonen er på 1564 sider. Dertil 
kommer trontalen, ølmnomisk ut
syn og melding c,m nasjonalbudsjet 
tet med ialt 353 sider og budsjett
regnskapet med 136 sider. Tilsam
men blir dette altså 2053 sider som 
enhver samvittighetsfull stortIngs
I'epresentant b u ~ ,t e gjøre seg be
lijent med før han eller hun kan 
sies å værp forberedt til budsjett
I'lPhandlingen. (Adresseavisen, 2;1. 
april ?il). 

N Ccrd rnM~postens Trykkeri 
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