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FOR: 

«Jeg har aldri villt't treffe ty
sk~ g\::nera!er, {>-tL~r~."nnl d0 l'cpre
senrc'rer f,t syntf',m sonl hyl' I1h:-g 
f:lllstl'ndig imot». (El!'wnhower 
i boken «Korstog i Europa). 

NA: 

<{Etter de w"llnskapl'lige for
handling-ec med tyske politiske 
og [dlit""!'re repre!'h-'ntant!'l" kan 
jl'g si, at det store tyske folk i 
gjen lwmmer til i.l innta sin stol 
te sti!iing blant Jmltnrstatene». 
(Eisenhower ål' 1951). 

FØR: 

{(T~Sk ID111tari:ofnil 'nar hå -'ko'
stet to slektledd !ivet. Den skal 
nå utryddes for alltid». (ehur-

De vest-allierte regjeringer på 
plyndrjn stokt mot riv te ver-

_.='""-,,,-.~~-.... 

dier i Vest-Tyskland i 
Fredag 8. 19;n 5. årg. Milliardbeløp aksjer føres ut av! Nr. 21 juni ..... 

k Tyskland bak den vest-tyske regjerings rygg 
Da Welhaven og Franl{ drakk seg me tig -;' . -. -- - - -
full og havnet i fyllearresten på Grini ~~ er et mternasJonalt finans-myster
;-__ ~_ IUf11, SOM NA KRE V E SOPPKLART 

I 19,:1,3 mente redaktør 

Skavlan 

Clausscn at 

advokat 

Grunnlo-

ven ikke {Ta ado'alw til ,." o n 

død~straff etter krigen 

Litt av cn kan lese 

i Odd Nansens bok 

Odd Nansen. 

Odd Nansens bol, «Fra dag til dag» pr på mange måter et slag i ansik
_ tet på mange liV de som under okkupasjon211 ble tatt av tyskerne og 

sendt til Grini, og som senere har gasset seg i redselsskildringer om hun
ger' terror og all annen umenneskelighet og som fremdeles søker å få foll, 
til å tro på dette. Ja, ennå idag kan en bli vitne til høyrøstet tale om 
disse martyrers lidelser, men når <le blir konfrontert med hva aktverdige 
og sannhetssøkende mennesker beretter om de samme lidelser - blir de 
stående uten å kunne svare. 

Når en mann !'lom Odd Nansen skriver: ({Vi mangler ikke mat. Vi le
ver tvertom i den _'(ne overflod. Mer enn nok mat, større reservefond til 

og med, godt og varmt sengetøy og sistl men ikke mins:; - røyk!» da må 
en ha lov til å tro at ban forteller sannheten. 

I forbindelse med det senere rettsoppgjør skiver han noe som idag har 
,krav på den eller største oppmerksomhet, nemlig at allerede i 1943 satt 
: redaktør Skavlan og advokat Clausen på Grini og gjennomgikk Grunn
i loven. Disse to kom til det resultat at etter Grunnloven var det ikke ad
I gang til anvendelse av dødsstraff etter krigens opphør. En kan gå ut fra 
, at begge disse herrer lette med lys og lykte etter muligheter for dødsstraff 

I men de fant dem ikke. Det tjener derfor de samme herrer til liten ~re at 
de etterpå ikke sa sin mening om den samme ting da rettssvikerne tok til 

I med sitt blodbad i 1945. 
Nedenfor gjengir vi et lite utdrag fra Odd Nansens bok: 

----, 
Privat til «8. Mai» fra Bonn. 

--4>,.----__ ~--------

Et.' VESTTYSliE STUDIESELSKAP fOl" priyatrettslige lItenlanusinter 
D t;20er og den vesttyske forening til vern om private verdipapirp;pres 

I intet;'~ ':;er har for noen få dager sidpll rettet harmdirrende protester til det 
vesU:iske finansdepartement i Bonn og til samtlige såkalte sentralbanlier 
i de:~ wsttyske enkeltlandene mot en oppslktsvekl<t>nde aksjon, som gjelder 
t:rsiQ>id(> milliardverdier i aksjer, og som nå gjennomførps i all hemmf'-

\ig1t i Ve!lt-Tyskland. I 
' . 'l' HEv DES I PROTESTEN - lyser til Deres korrespondent at bort 
ute l1t denne påstand pnnå er imøte- fØlmgen av verdier ikke bare gjelder 
gått' at de vestallierte, nærmere be utenlandske verclipapirpr, så "om ak-
stenl,'~, representanter for de regjerin- sjel', obligasjoner og parter, men og
ger.,~pl1l er med på den såkalte erstat så utenlandske pengesedler, som alle 
ninw,suvtale - sendel' til utlandet har vært oppbevart i sentralbankene 
uten'landske verdipapirer som hittil i Hamburg, Dilsseldorf, Koblpnz og 
harj'væl't oppbevart i enkeltlandenes Frankfurt a. Main. Det er ikke gitt 
sentralbanker. Det dreier seg her om noen meddelelse om eventuell erstat-
verdipapirer som de tyske eiere måt- ning til de tyske eiere. 
te levere fra seg i henhold til Kon - ET STORT UTENLANDSK KON
trollv-åd-Iov nr. 53 etter Tysklands SERN har allerede gitt uttrykk for 
kapitulasjon. at ~nan i utlandet er pinlig berørt 

SAKEN HAR V AKT ENORM OPP over aksjonen og at man ville mislike 
SIK'!' i tyske finanskretser og på au- det sterkt om aksjene, som hittil har 
toritativt tysk hold uttaler fagtoll, sittet på privatfolks hender, plutselig 
at. -det ikke finns noen som helst skal bli overtatt av regjeringer.e, slik 
lovhjemmel hverken i tysk lov eller i at staten får aksjer i utenlandske sel 
folkeretten for denne bortføring av skaper og opptrer EO~ aksjonær på I 
mijItirdverdier. På autoritativt hold disses generalforsamlmger. 
utta~es at denne bortføring bare kan De to tyske organisasjoner som har I 
karakteriseres som p l Y n d r ing. - sendt sin protest til finansdeparte -
De~\ viser seg nemlig at KontroJlrå - mentet i Bonn gjør i sine skrivelser 
detS' tidligere omtalte lov nr. 53 bare oppmerksom på at samtlige tY3ke of
har berøvet de tYSke verdipapireie - fentlige instanser som har med den-

, res disposisjonsrett over papirene, ik- ne sal, å gjøre påtar seg erstatnings-
ke cl e res eie n dom s r ett. plikt overfor de private verdipapir-

r finanskretser sier man at man eiere. Mysteriet blir ennå dypere ved 
her. står overfor en stort anlagt de- at de to organisasjoner hevder at 
montasje av tysk privateiendom seks denne demontasje av privatverdier 
år.~tter krigens slutt. foregår bak den vesttyske regjerings 
~N TYSK FINANSEKSPERT opp- rygg. 

I :USA VIL 
Side 56, 6. 3. 42: (Grini) I dag har til og med, godt og varmt sengetøy I I~ ES ETTE 

vi hatt fest for Erling Steen som fyl- og sist, men ikke ~~linst - røyk -! lJ!. 
ler 51 år. Frode og jeg skrev vise. - Da maten var fortært og brakkener, 

Etter hva Deres korrespondent 
erfa,rer har forbu~dskansler dr. Ade 
nauer under sine forhandlinger med 
den engelske utenriksminister Mor
rison fremsatt bestemte krav om 
at den engelske regjering sørger 
for at samtlige tyske patenter be
skyttes i England og at den skade 
som er tilføyet tyske patentinneha
vere siden kapitulasjonen ved urett 

Feinchmeckeren 
Trygve lie 

I sentrum av l\IanhaUen i New 
Vorl, finner man verdens dyre
ste restaurant. Dens navn er 
"O[)hambord». Prisene er fantast 
isk høye, men på den annen side 
kan gjestene g'lede seg over ver
dens beste mat og dl"iklmvarer. 
Selv den minste rett lwster ikke 
under 15 dollar og et lite finger
bøl av et glass inndreårig whi
sky 5 dollar o.s.\'. 

Alle mulige berømte personer 
hører til stamgjestene, som f. 
eks. Greta Garbo og andre film
størrelser, millionærer som John 
Rockefeller III m. fl. Her finner 
man også den fra den norske 
venstresosialistiske fløy stam
mende T ry g veL i e, nå gene
ralsekretær i FN., som regeimes 
sig spiser sine måltider', der. -
Dette forundrer en imidlertid ik
){e så meget som at også den 
i' .lssiske utenriksminister Wy
schinsky, u.nder sine opphold i 
New York ofte avlegger «Cham 
bord» besøk. - Ja, slik skriver 
Ziiricherbladet «Die \Veltwoche}) 
den 18. mai i år. 

AGA. 

Opphever vest

maktene krigstil

standen med 

Tyskland? I Jeg tegnet diplom og meny. Johan ryddet istand for kvelden, ble karene ' \'{: . 

I,Borgen bQldt versifisert tItle, Fx:ode sitt<!tl4~L,1!!~tte,late og tilfretse . Qg/~ 

~:r d~O:tst:~~~e;' ~e~ al~~r;e ~~~v~~~; lc~e50~v~~~I~~. r~~~~~~:~!!lr~ås~o if:~:;' "~<~D tlV't'NJ: 
messi". utnyttelse av tyske paten- Vestmaktene kommer i nærmeste 
t".. ~,;.".w; ,ru:I"tattet (l;!lf\ ~lt. DetJ fremtid til å opphe-.-e den formelle 
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FØR: 

«Tysk mUiiait:ome fili.rnli'kO"
stet to slektledd livet.· Deri skal 
nå utryddes for alltid». (Chur
chlll -.944). 

NA: 

«Den tapre tyske soldaten bør 
snart som mulig inntre i de frie 
nas.ioner~ forsvar, både for Tysk 
lands skyld - og for vår». -
(Churchlll 1950). 

de Gaulle 
FØR: 

«Hva er tyskerne annet enn 
for små menn I for store unifor
mer'!» (de Gaulle 1945). 

NA: 

«Den urimelige tanke: - et 
sterkt Europa uten Tyskland, 
kan kun oppstå i en politisk 
selvmorders forvirrede hjerne». 

. (de Gaulle 1950). 
• 

Nå kommer nok 

Flagstad I{irsleu 
L· 

i krithuset 
Privat til «8. Mai» fra London. 

Etter hva «8. Mai»s korrespondent 
. erfarer har Kirsten. Flagstad be

sluttet å skjenke en norsk utstillings
paviljong som gave til det norske næ 
ringslh+. Paviljongen vil få en :neget 
fordelalctig plasering i London og pla 
nene er allerede kommet så langt at 
en Oslo-arkitekt arbeider med pavil
.iongens arkitektoniske utformning. -
Hensikten er å utstille norske varer 
og norsk lmnst for å gjøre disse kjent 
i l<~ngland. 

Detaljprisene vil 
fortsatt stige 

Geneve: Generaldirektøren i Den 
internasjonale arbeidsorganisasjon, 
David A. Morse, sier i sin årsrapport: 

Vi kan aldri komme bort fra mis
tru og frykt. hvis ikke verden er åpen 
og mennesker og ideer fritt får be
vege seg. Øket ansvarsfølelse overfor 
andre er demokratiets grunn vold. -
T~'oss pengeverdienes fall har realløn
nen dog vist stigende tendens siden 
1939. Verdensmarkedets omfang no
terte ny relwrd i 1950. Den europe
iske industI'iproduksjon i annen kvar
tal 1950 lå 10 pst. høyere enn i sam
me periode året forut. Arbeidsløshe
ten er fortsatt relativ liten, når man 
unntar mindre utviklede land. 

I rapporten forutsies det at detalj
prisene vil stige sterkt som følge av 
de stigende råvareomkostninger. Det 
vil bli stigende tilgang på levnedsmid 
ler og industrivarer. I fjor passerte 
USA for første gang Storbritannia 
som verdens største importør. Til en 
viss grad har lagringen av varer i 
USA erstattet den tidligere dollar
mangel i andre land med mangel på 
råvarer. 

Rapporten vil bli behandlet av ar-

vi h~tt f~st-'for Erling Steen som fyl
ler 51 år. Frode og jeg skrev vise. -
Jeg tegnet diplom og meny. Johan 
,Borgen boldt .. ,versifi!;lert tale .. Frode 
var toastmaster. De andre,'guttå' had
de dekt bordet med liflige fødevarer 
plus bensolcocktail. Kort sagt, det ble 
e:1 diger aften. 

71, 17. 3. 42: Pakkene spiller stor 
rolle. Jeg skulle nesten tro at vi fan
ger lever bedre enn de utenfor. Forle-

I den kveld talte jeg fem forskjellige 
slags pålegg på bordet. Det var pølse, 
syltetøy, ost, sild og enda en ting. 
Det er nesten flaut at våre bord bug
ner av alle de gode sakene som våre 
kjære har skrapt sammen for å sen
de til oss fordi de tror at vi sulter. 

73, 20. 3. 42: Fjorten svenske avi
ser er beslaglagt, d.v.s. er vel stoppet 
et kortere tidsrom. Alle inneholdt ens 
lydende artikler om mishandlingene i 
norske fengsler. Opplysningene stam 
mer etter sigende fra London radio. 

85, 3. 4. 42: De tallene dr. BerneI' 
kunne legge fram etter nøyaktige ut
regninger, ser slik ut: Maten vi får 
gir 1800 kalorier .... 

s. 48, 18.8. 42: (Fra arbeidsleir i 
Nord-Norge) . 

Noen er misfornøyd med maten. De 
skulle ha juling. Jeg lurer på om der 
er mange i Norges land idag som 
har det bedre når vi unntar tyskerne. 
Selvsagt kan magen slå seg vrang 
og det gjør den også utvilsomt. -I Praktisk talt alle patientene til Ras
mus (legen) har magetilfeller. De har 
ganske enkelt forspist seg alle sam-
men, sier Rasmus. 

95, 19. 9. 42: Vi mangler ikke noe. 
Vi lever tvertom i ,en rene overflod. 
Mer enn nok mat, store reservefond 

ItaliensI{ 
valgmanøver 

Norske aviser brakte lørdag 26. mai 
et telegram fra Roma om arresta
sjon av 37 «nyfascistiske terrori
ster», men noe om bakgrunnen for 
det hele hørte man ikke. I svenske 
aviser finnes fyldigere telegram
mer som forteller atskillig mere. -
stockholms-Tidnlngens korrespon -
dent Gunnar D. Kumlien telegrafe
rer således 25. mai bl. a.: 

Som en siste manøvre bare noen 
timer før valgkampagnen for de 
italienske kommunevalg offisielt av 
sluttes, er en helt overraskende 
bredsidE:. blitt avfyrt fra regjerings 
hold mot nyfascistene som av man
ge tippes som spesielt begunstiget 
av valgkonjunkturene. Hensikten 
med bredsiden er tydelig å miskre-

ditere dem i velgermassens øyne for 
politiet har avslørt at det eksiste
rer en terroristisk fascistisk grup
pe som har fått navnd fasei dl 
azione rlvoluzionaria eller forkortet 
FAR. 

Den nyfaselstiske partUedeise på 
sin side protesterer mot at de bIlr 
blandet inn l bombeattentatene og 
erklærer seg apsolutt uskyldige, 
samt taler om prOVOkasjon med sik 
te på kommunevalgene. 

Saken har vakt meget stOl" opp
merksomhet, sier korrespondenten 
tilslutt, ettersom aldri noe politisk 
parti siden krigen er blitt behanft
let så hårdhent. 

beidere, arbeidsgivere og offentlige 
deleO'erte på den internasjonale kon
fcra~se som åpnes i Geneve 6. juni, 
hvor 62 medlemsland vil ha sine ut
sendina-er• 

og sist, men ikl{e '~linst - røYK -", Il t 
Da maten var· for"tært og brakken~·, . ~ t I I r 
FJddet istand for kvelden, ble karene fli! _, U ... 

f~;~~!vl~e~:t~~~teb~!rt~~r~~se ,?g.(:,I:··.·Æ·· RØV···E-N'E· 
150, 22. 11. 42: Vi var i Oslo i fem- ,'" -

tiden (tilbakekomst fra Nord-Norge . 
til Grini). Jeg var borte hos Erling . 

Færøyenes forsvar er blitt aktuelt. 
For tiden herjes landet aven tåpelig 
st: eik, men alt dette overskygges av 
en amerikansk anmodning om å brin 
ge forsvaret i orden, d.v.s at ameri-

5KJ'li"~;:' .I. .......... 8 .. --- -co 

som er tilføyet tyske patentinneha
vere siden kapitulasjonen ved urett 

'!'yskland [ 
messig utnyttelse av tyske paten- Vestmaktene kommer i nærmeste 
t",,.;, inå..- -bli" et;S.f;Attet fl~\{.! n,t, Det fremtid til å opphe-;e den formelle 
vil eventuelt dreie seg oni mhii~t:d- ' ktigStiIst\l.nll 'med 4'yukla~1-d,.··, . ; ~d" 
beløp, opplyses det i tyske finans- Storbritannia, Frankrike og USA og 
kretser. Det hevdes at liknende alle de andre underliggende stater 
krav vil bli reist overfor alle de sta unntatt Sovjetsamveldet, som fort
ter som Tyskland opptar diploma- satt er i «krig» med Tyskland, er be
fisk forbj.ndelse med. redt til å ta dette ;;kritt, men venter 

bare på at den tyske lovgivning er 

Steen. Han er degradert til brakke
sjef (fra personalSjef) p.g.a, en smug 
leraffære, r.len Erling var i' fin form. 
Lange-Nielsen, Leif Poulsson, Welha
ven og Franck har :::lUet i fyllearrest. 
De hadde druklcet opp en hel flaske 
sprit forleden og val' blitt mektig 
fulle. De hadde diskutert noe vel høy
lycit og val' blitt tatt på fersk gjer
ning av Denzer og selve kommandan
ten som igrunnen hadde moret seg 

kanerne skal besette øygruppen. - ~--------------.... 
komplettert slik at Bonn-regjeringen 
kan overta over kommissariatets opp
gaver. I Storbritannia vil krigstil -
standen bli opphevet gjennom en kort 
tilkjennegivelse uten flere dikkedarer 
I Norge skal selve stortinget gjøre 
det. godt over affæren. 

267, 6. 5. 43: Borte i «Venstres hus» 
som de nå kaller tubben til ære for 
Skavlan og Clausen som regjerer der, 
forteller Leif meg at de om kveilene 
gjennomgår Grunnloven under ledel
se av Claussen, og finner at den ikke 

....... Forts. side 3. -

Som ledd i det alminnelige sikkerhets 
system i og omkring Atlanterhavet 
er selv Færøyene blitt aktuelle, men 
man håper på at forsvaret vil bli ord 
net som et rent dansk anliggende og 
at det skal opprettes et hjemmevern 
på øyene, men man må ikke glemme 
selvstendighetspartiets streben etter 
å fri øyene fra dansk innflytelse, så 
det er problemer nok å ta seg av i 
den gamle norske koloni, som skam
mel�g ble fravristet oss i hine hårde 
dager. 

Det arbeides med e,n stor
stilt forsvarsplan for Vest
Europa og Middelhavet 

Spanias krav 
mere aktuelt 

Privat til «8. Mai» fra London. 

Allerede i midten av april brakte vi 
melding om at det bak kulissene 

foregikk internasjonale sonderinger 
angående Gibraltar Meldinger fra 
Madrid bekrefter nå at disse sonder
inger er kommet opp «på et meget 
høyt plan». To høytstående ameri
mnske offiserer har avlagt besøk i 
Madrid som representanter for det 
amerikanske marinedepartement og 
det amerikanske luftfartsdepartement 

Berggrav og 
svenskene 

Den dobbelt-tungeue har som kjent 
vært i Stockholm for å holde 17. 

mai-tale. At svenskene har bitt mer
ke i hva han sa, viser bl. a. noen lin-
er aven av Stockholms-Tidningens 

medarbeidere i en liten artikkel 26. 
mai. Han skriver om' det norske jour
nalistbesøk i Sverige og nevner at 
dører som en svensk journalist sjel
den ser uten fra utsiden og i stengt 
tilstand, åpnes på vidt gap for de nor 
ske journalister, og så fortsetter han: 

Det hele er bra, det er virkelig pris 
verdig. 1 særdeleshet om biskop 
Ber g g I' a v har rett. Han var, som 
man vil huske, her den 17. mai og er
klærte at svensker og nordmenn står 
mer fremmede overfor hverandre enn 
på lenge. De leser ikke hverandres 
bøker og forstår ikke hverandres po
litikk. På det ene hold er man selv
sikre (var det vi, det?), på det annet 
hold har man mindreverdighetskom -
plekser (skulle det være nordmenne
ne, det?) og blir pirrelige. Ja, skulle 
dette være sant, er det best at uten
riksdepartementet (som arrangerte 
det norske journalistbesøk) hena-er 11 

o pa Gibraltar er blitt 

OE' det er ingen tvil om at Gibraltar
problemet hal' vært inngående drøf
tet. 

Det har vært antydet at Spania er 
villig til å stille et begrenset område 
i Spansk Marokko - altså på Afrika 
siden - til rådighet for de vestallier
t i form aven felles spansk-britisk
amerikansk flåte- og flystasjoil mot 
å overta den hele og fulle suverenitet 
over Gibraltar, slutte seg til Atlanter 
havspakten og være med på å øve sin 
innflytelse over den arabiske verden 
i vestmaktenes favør. 

Et annet interessant trekk ved son 
deringene er at man har drøftet spørs 
målet om et intimere militært se,m
al beide mellom Portugal og Spania. 
I og med at Portugal er med i Atlan
tuhavspakten, synes disse drøftelser 
å tyde på at man l,older på å trekke 
opp en storstilet plan for den vestlig
ste del av Europa eg Middelhavet. 

I(rigsfaren medfører 
fullstendig hygge
stopp i USA 
En rekke av Amerikas mest kjen

le arkitekter er på studietur i Euro
pa og er fra London kommet til Stock 
holm. Til avisene uttaler de at man 
nå venter fullstendig byggestopp i 
USA på. grunn av den materialman
gel som er oppstått foran den truen
de krigsfare. Materialmangelen om
fatter stål, aluminium og kobber. Det 
er allerede forbudt å bygge forret
nings- og fornøyelsesbygninger og re 
striksjonene ventes å bli stadig stren 
gere, så resultatet blir at all bygge
virksomhet må innstilles. 

Den annen verdenskrig 
ble avgjort på 

Heistadmoen i 1940 
I «Dagens Nyheter», Stockholm 

reiste for en tid siden «En 
lytter» spørsmålet om svenske 
kontra norske offiserers evne til 
å klarlegge militær-strategiske 
forslag. En annen innsender ga 
«FJn lytter» følgende svar: 

«Dessverre er Ikke de svenske 
offiserer like dyktige som de nor 
i å klarlegge militære strategi
ske forslag. «En iytter» vet sik 
kert at ifølge etterkrigslitteratu 
ren i Norge ble verdenskrigen 
avgjort i 1940 på Heistadmoen 
i Norge. Dette er jo bevist ifølge 
en undersøkelse som ble foretatt 
i Norge i 1946, da 60 prosent av 
den norske befolkning var på det 
rene med at krigen 1940-45 
ble vunnet av dell norske «hjem 
mefronb>. For ytterligere å be
vise dette, så var det 250 stk. 
norske frivillige ~ned i slaget om 
Walckeren som var det blodig
ste i verdenshistorien. Kong Hå
kon VII mottok en større utmer 
J<else fra England for mønster
verdig frivillig innsats i trenings 

I
l!~ire i Skottlan<l. «En· lytter» 
bør forstå at de norslm offiserer 
er betydelige dyktigere enn de 
svenske i milit.ær-strategiske 
spørsmål». 

TITO KAN VENTE 
SEG LITT AV 
HVERT 

Jugoslavia har som Spania fiender 
på alle kanter. «Di':nitrovs internasjo 
nale brigade», som hal' til oppgave å 
gjennomføre terroristiske aksjoner 
mot Titos Jugoslavia, består av 6000 
bulgarske kommunister, som er sta
sjonert i Pees i den tidligere kadett
skole og som utdannes til ledende of
fiserer for kommunistiske partisan
enheter som opprettes og øves t Bul
garia. Hovedkvarteret skal være Ku
stendil "1 Bulgaria og består av flykt
ninger fra Jugoslavi& og Hellas .. og 
kommunister fra alle verdens kan
ter. Liknende tropper utdannes i Ro
mania og Albanla, si', Tito har noe å 
vente seg. 

Ikke lengere bruk 
for handelsreisende 

Tsjekkoslovakia 
I Tsjekkoslovakia er alt rosenrødt, 

så lenge det varer. Ennog handels
reisende er fra tatt tillatelsen til å 
fortsette sitt yrke. De fleste av dem 
el' sendt til fabrikkene og grubene for 
å delta i økningen av eksporten til 
Sovjetsamveldet. Begrunnelsen er at 
de tsjekkoslovakiske fabrikker produ 
serer varer av så høy kvalitet at det 
er overflødig å selge dem gjennom 
handelsreisende. - Fortsetter vi som 
hittil her i landet skal det ikke vare 
lenge før vi kommer i den samme si
tuasjon, og da blir det vel boligbygg
ing, våre handelsreisende blir satt til, I hvis det da er noe igjen å bygge av. 

Senator Taft atter 
ute o pa krigsstien 

Washington: Den republikanske se
nator Taft kritiserer sterkt oppret
telsen av Atlantpakthæren -og utnev
nelsen av Eisenhower til øverstkom
menderende. 

Opprettelsen av· Atlanthæren 'fore
kommer meg å gi russerne en rime
lig grunn til frykt for invasjon, sier 
han. Ennvidere har Atlantpakten 
oppgitt hele FN's prinsipp. Det er en 
ren og skjær militær allianse. Den 
starter et rustningskappløp og den
slags pleier å føre til krig. 

Han sa videre at en allianse med 
England og ,et forsvar av de britiske 
øyer etter hans mening vil være 
langt mere betydningsfull enn en al
lianse med noensomhelst nasjon på 
det europeiske fastland og gi langt 
større håp om et gunstig resultat. 

Det nye Sovjet-russiske 
statslån overtegnet 
Sovjetsamveldets finansminister, A 

Sverjev, meddeler: Statslånet til ut
vikling av SSSR's næringsliv (år 
1951), som ble lagt ut til tegning 3. 
mai i år til et beløp av 30 millarder 
rubel, var til utgangen av 15. mai rea 
lisert med 34,452,893,000 rubel, det 
vil si overtegnet med 4,452,893,000 
rubel. I samband med at den fastsat-

Verden o d. c. te lånesum er betraktelig overtegnet gar sla Ig Iramover har Sovjetsamvelde~s flnansdeparte

For 100 år siden val' problemet olje 
til Chinas lamper. I dag er problemet 
olje til Chinas kamper. 

ment etter anvisning av SSSR's mini
sterråd, gitt ordre til å innstille låne
tegningen overalt fra og med 17. mai 
1951. . 
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Redaktør Forretningsfører 
Arvid B. Arntzen Per Kvendbø 

Postboks 41,. Kristiansund N. 

AbOnnementspris kr. 16,00 pr. Ar 
Utgitt av Interessentskapet 8. Mai 

Skrettingene og 
historie. 

norsk 

l sin bok «Norske aktstykker til okkupasjonens 
,~ historiet skriver overlæge Johan Scharffenberg 

s. 53: 
«De fleste nordmenn er uvitende om okkupasjo

nens virkelige forhistorie, og mange v i l ikke opp
gi myten om de alliertes englerene uskyld og tys
kernes djevelske ene skyld for Norges skam. og 
ulykke, de v i l ikke se feilen i den norske regJer
ings utenriks- og forsvarspolitikk. Her spill~r også 
po~itiske partihensyn inn. Det eneste botemIddel er 

å få fram a Il e il e m mel i g e do kum e n ter i Norge og ut
lah~t. Det nor.ike Vitenskaps-Akademi i Oslo bør prøve å løse 
den~e bppgavea. V i ten ska pen s plikt er å søke san. n ~ ete n 
fol:' ~ens egen skyld, uten alle bihensyn. Men selv i . P o Il tIk ken 
vil ~annhet seire til slutt. Sannheten alene kan gJøre det norske 
folk~ åndelig fritt o~ friskt». . , . . 

,Etter at denne boken kom ut er Instituttet for norsk mstorIsk 
forskning opprettet 19. april i ar og det har fått midler til sin 
virk~omhet av Norges Almenvitenskapelige Forskning~råd. En ll:v 
instituttets oppgaver er å gjøre forberedelser til en VItenskapelIg 
fre~sijlling av Lorsk historie under den annen ve:dens~trig, og d~t 
er i sannhet en Qmfattende oppgave, som krever bade vltenskll:pehg 
retUiinn og 'mahnsmot. Her må all politikk bannlyses, og her gJelder 
det fl komme i kontakt med alle, som vet noe og som kan doku-
mel1tere det' som de vet. " 

Vi vil i denne forbindelse gjøre oppmerksom på at Forbundet. for 
Sosial Oppreisning nettopp har utgitt en brosjyre på noen få .slder 
med: titlen «Hva slags historie lærer barna våre i dag?» Den mmner 
om overlege Johan Scharffenbergs ord i Norsk Forening for Sam
fundsforskning 24. mai 1950, om den systematiske historieforfalsk
nin~ og tar for seg den Norges- og verdenshistorie for folkeskolen, 
somt Aksel Skretting utga. på Olaf Norlis forlag 1948 og som er 
blitt så pass beryktet at man med full grunn kan tale om Skrettinge
ne t horsk historieundervisning. Det gjør ikke saken bedre at 
DetXgl. Kirke" og Undervisningsdepartement allerede 1 .. febr. 194? 
har ~autorisert boken til bruk i folkeskolen. Så dypt stIkker altsa 
systemets rot" og det gjør det dobbelt nødvendig at man i tide be-
gyntJer å rydde opp i villnisset. . 

Vi går! ut fra at Instituttet for norsk historisk f~rskm?g tar 
slike for:~teelser opp til behandling og at det setter seg l forbmdelse 
med Forbundet for Sosial Oppreisning og med de mange NS-folk 
som toR del ~:det.6ffentlige styre under okkupasjonen. De har meget 
å kunne fortelle og dokumentere. Vi går også ut fra at Undersøkel
seskQwmisjonerl av'1945 blir tatt under vitenskapelig gran~kning 
og a~fortielsene blir avløst av åpen tale. Skjer det, vil Skrettmgene 
bli ~a~t til 'veggs' og NS-folkene få sin oppreisning. Det e~ denne 
oppr~isni1'1g vi arbeider for, den sannhet som alene kan gJøre det 
norske folk åndelig fritt og friskt. Og det er i dette arbeide vi ber 
om oppslutning 'både for vårt forbund og vårt blad. Vi vil bare dette 
ene: 'Sannheten, koste hva det koste vil, uten persons anseelse. 

D:en,mal{abre lel{ ,med liv 
:,1 

,t .. og' død i, Landsberg 

8. MAI 

Professor Kei I h a u burde ha 
Medaljen - sagt fra for 6 år siden 
og dens bakside Han kunne ha hindret en kom
Det var med stigende munterhet 

jeg i nr. 19 :este de pussi
ge små linjer om Aftenposteh og 
dens aversjon mot tysk. At bladet 
sluttet kontrakt med tyskerne var 

.. i og for seg ikke merkelig, selvom 
det synes il. være skjedd, mens 
krigshandlinger ennå pågikk i N or
ge. Kontrakten var uten tvil heIt 
forretningsmessig og kurant i en
hver henseende og man tør vel gå 
ut fra også ikke uten økonomiSk 
betydning for det forretningsfore
tagende det nevnte blad må sies å 
være. Man befant seg selvsagt også 
i en dobbelt tvangssituasjon: på 
den ene side måtte okkupasjonen 
og krigshandlingene som jo avskar 
Oslo for en stor del av det øvrige 
land, nødvendigvis bety en f:w.-etru
ende økonomisk rystelse også for 
dette firma - som for så mange 
andre, og på den :J.nnen side var jo 
et ønske eller krav fra okkupanten 
ikke så helt enkelt å komme uten
om, selvom man ikke går så langt 
som til å anta at bordet var dekket 
med bajonet og !'evolver. 

Jeg har altså ikke festet meg så 
meget ved selve kontrakten, men 
det som slo meg under lesningen, 
var dette: Sett at skjebne:1 hadde 
villet at firmaets eier - det' skal 
være en privat sådan, såvi~J.eg 
vet - hadde vært medlem av NS 
eller av idelle grunner hadde sym
patisert med partiets program. -
Hvordan tror man det da vil de ha 
gått med ham og hans firma?, ,l --' 
Tror man han fortsatt ville loa fått 
anledning til å sitte i sin gull-stol? 
Enhver av mine lesere vil sikkert 
med letthet kunne svare på spørs-
målet. , 

Det har forøvrig av og til slått 
meg at i den nye rettsstat av 1945 
er handlings eller et forholds straff 
verdighet eller ikke i mange tilfel-

ler ikke synes å bero så meget på 
selve handlingen eller forholdets 
art som pa h vel utøveren er el
ler i hvilken fold han hører hjem
me. Likeledes at motiv og beveg
grunner bare har interesse og til
legges betydning såfremt man til
hører de 'ifølge høyere autorisasjon 
saliggjørende lmster. Det er et in
teressant og oppsiktsvekkende rets 
prinsipp som framtidens jurister vg 
historikere kommer til å ofre me· 
gen oppmerksomhet og kommente
re livlig. Om til udelt fordel for 
prinsippets opphavsmenn tør være 
tvilsomt. 

Unnskyld meg, ,18 lille digre
sjon som irctet har med saken å 
gjøre. Fot å vend: tilbake til ?t
gang[~:,_;1ktet, vil Jeg nevne at l et 
selskap forleden var det en som 
fortalte at en cv det ovennevnte 
blads redaktører i 1936 - det store 
olympiadeår, da Hitler sto i sin ful
leste maktutfoldelse, og å,ret etter 
at det norske stortiI'n,"s Nobel-kOlni
te hadde tildelt Carl von Ossietzky 
fredsprisen ~ mottok en tYSk~. o 
rasjort, eller minne-medalje. '1m 
i k k e bl Jreturnert. SlI,vidt ~ 

promittering av vårt rettsapparat 
Hvem var mannen 
Grunnlovens § 97 

som 
som 

I anledning prof, Reilhau's artikkel 
i Aftenp. om at han frala seg alle fad 
derskapsforpliktelser til «landssvik
anordningen», har h.r.advokat Albert 
Wiesener skrevet følgende artikl~el i 
Aftenposten: 

ROFESSOR liEILHAU kunn-
p gjør i Aftenposten 16. ds. 

at han fra fØrste stund har 
vært uenig ilandssvikanord -, 
ningen og at han anser denne 
anordning reelt å være i strid 
med Grunnlovens § 97. Dette 
er en opplysning av atskillig 
offentlig interesse. 

De fleste jurister mener i vir 
k.eligheten det samme - når 
de først får summet seg litt. 

Aften posten 
blir faft i løgn 
og slarv 

Den 24. mai :11åtte Aftenposten 
ta inn nedenstående artikkel av 
o.r.sakf. Helge Grønstad. 

Det var nok med tungt hjerte at 
Oxfordmannen Herman Smitt Ln -

gebrigtsen overfor sine lesere måt
te innrømme at han hadde bragt 
til torvs løgn og slarv. 

Hr. redaktør! 
Kommet hjem fra en reise i Sve

rige og Danmark ser jeg at Deres 

london karakteriserte 
en «gammel klisje?» 

Det ulyklrsalige er at så mange 
engasjerte seg fØr de fikk sum 
metonen. Det ville vært en for 
del om professor KeiIhau med 
sitt navn og sin Londoner-po
sisjon hadde sagt offentlig fra 
om dette allerede for 6 ål' si
den. Så hadde han gjort sitt 
til å hindre en kompromitter'
ing av vårt rettsapparat i det 
spørsmålet. Han burde ikke 
ventet til forbitrede brever 
gjorde det sjenerende for ham 
<d lengden» å sitte med far
skapsstemplet. 

Det ville også være av of
fentlig interesse om professo
ren ville navngi den yngre ta

ler som hØsten 1944 på et norsk 
juristmøte i London karal{teri
serte Grunnlovens ~ 97 som 
«-en gammel klisje». Det er gåt 
stygge troll i vedkommende ta 
lers ord, og hans navn hal' som 
følge derav fått krav på opp
merksomhet». 

Oslo den 17. mai 1951. 
Albert WieseneI', 

hØyesterettsadvokat. 

litferafu ren om 
«retts»oppgjøref 

avls i forbindelse med en omtale av De fleste (iallfall de som aktivt 
Europakongressen i Malmø har har deltatt i menneskejakten), er vel 
vidd min person en spesiell opp - av den mening at det er skrevet til
merltsomhet. strekkelig meget av litteratur som 

Da jeg får gå ut fra at Deres avslører humbugen og ulovligheten, 
avis har i ethvert fall noen inter- ulikhet for loven, ran og tyveri osv. 
esse av at de «forlydender» den Det kan ikke nektes, at litteratu
bringer skal være faktiske, må jeg ren om vårt problem med tiden er 
be om plass for et par korrigerende blitt temmelig rikholdig. 
bemerkninger. Først og fremst har jo våre egne 

Jeg har ikke deltatt som repre- kapasiteter revet sløret vekk, men 
sentant i den nevnte kongress. - også mange fremragende, dyktige og 
Under reise til Sverige og Danmark ansette personer fra den annen leir 
i annen anlednIng nyttet jeg plnse- har gitt sitt besyv med i laget. 
dagene til å påhøre forhandlingene Alle som er berørt av den nye retts 
i JUalmø. Jeg ønsket nemlig å dan- orden her i landet, bør lese - og har 
n~ meg en personlig, begrunnet me. vel lest Langelands bøker, Harsems 
Dlng om hva Europarørelsen var og Smedals bøker, Vardås og Kvit
?g hvilke. formål ?en ha~de. Hva tings ]:jøkel', og nu sist men ikke 
Jeg ~il1e vite fikk. Jeg ogsa rede I?å, minst Bergsviks gedigne «Vi er ikke 
og Jeg kan .berolIge engst~lige sJe- forbrytere». 
ler med at Jeg overhodet Ikke fant Martha Steinsviks og major Sa
noe som med snev av rett kan be- gens arbeider bør også kjennes av oss 
tegnes som «nazistisk»., Den skUd - alle. 
ring Deres korrespondent l Malmø Oimgiøret som sådant er belyst fra 

Fredag 8. juni 1951 

Holmgang ville 
ha vært bed re 

Vi har nemlig ikke 
bruk for notoriske 
verdens kverulanter 

Den 50-årige Shivan Chida Nana 
Gir, som er den indiske Naga

sektens åndelige overhode, foreslå.r 
at president Truman og Stalin skal 
møte hverandre nøkne for å drøfte 
verdensfreden. Hvis de gjør det, sier 
han, vil de ha følelse av at de ikke 
har noe å skjule og det er grunnla
get for forståelse mellom menneske
ne. - Naga-sekten- består av både 
munker og nonner og holder til i Hi
malajas skoger, hvor de går nøkne. 
De tilbringer tiden med å be og me
ditere og lever av frukt, røtter og 
melk. I regelen lever munkene og 
nonnene hver for seg, inntil de har 
nådd det høyeste trin av åndelig full 
kommenhet og kan da blande seg 
med hverandre for å leve nøkne i 
ord og gjerning. - Det forlyder intet 
om Trumans og Stalins stilling til 
forslaget, men det er i hvert fall ikke 
ueffent. 

--'-':1--

En bevisst hån. 
Norge, Danmark og Italia 

fikk ikke være med 

F or oss iler i Norge, hvor jo alle og 
enhver vet at det var nordmennene 
som vant den 2.ndre verdenskrigen, 
virker det uforklarlig og sårende å 
måtte lese en melding i sv. Dagspo
sten for 29. mai Forståelig nok har 
meldingen ikke sett dagens lys i 
norsk presse. Den lyrler slik: 

De vestallierte har gitt beskjed om 
at hverken Norge, Danmark eller Ita
lia vil bli innkalt til den konferanse 
som skal holdes i London den 25. ju
ni, om de økonomiske fordringer som 
enkelte land mener seg å ha på Tysk
land. 

Med denne melding mel~er de Vest
allierte at de har satt en stopp for 
den protest som disse land muligens 
ville komme med, når de får rede på, 
at både Sverige, Sehweiz, Holland og 
Belgia er Lmbudt til å delta med ob
o bserva tør er. 

Londonkonferansen har til hensikt 
å forberede en internasjonal konferan 
se til, høsten om cle tyske krigsrstat
lL1.ger, og de vestallierte mener der
for at dl'!t ikke er nødvndig med en 
fulltallig representasjon fm alle for
dringshavere. 

* 
Hva skal nå slikt som dette bety. 

I:a: de «store gutta» glemt Norges 
gloriøse ;nnsats i krigen eller -- var 
vi ka.nskje ikke meG. i det hele tatt? 

Ja, vi bare spør. Det ser rart ... t. 

Dyrt å være 
krigsherjet. 

E n krigsrammet bp.drift i Kristian
sund skulle forleden forsøke å 

oppta' lån i Industribanken til finan
siering av sin nyoppførte gård. 
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Dre,n :.makabre lek ,med liv 
. . . , . 

,:': og død iLandsberg 
»Denne I tortur opprører den reUsbeviste almenhet 

"" verden' over», skriver svensk avis 
H e~ .. ; .ttel.sen. a. v de syv dødsdømte i/Sien beskjed om utsettelsen, men ge

~c,llII~r&fengs1et ble torsdag af neral ott~ OhIendorfs hus~u utbrøt: 
ten 24. n'lal' pAny utSatt, bare to timer Dette er JO det rene vanVidd. Det er 
før a6~en skulle eksekveres, mel- tredje gang de leker med liv og død 
der ettelegioitht 'tn svenske aviser fra på denne måten! 
Lands~g gJe1mtlm T. T. Utsettelsen .. Et WashIngton-telegram til sve~
skjedcle . etter, ordre av det amerikan- ske aviser meddeler at det blant JU
ske u\enrlksdepartement, og foranled ridiske eksperter i den amerikansl,e 
ningen var at en domstol i Washing- høvedstad regnes med at utsettelsen 
ton hadde erklært at de amerikanske vil vare til høsten. -
okkup&.Sjonsmptdigheter l Tyskland .. Reaksjonen overfor det makabre 
ikke hadde kompetanse til å la døds- skuespil i Landsberg er meget sterk. 
dommene sette iverk. Den amerikan- Den svenske avls hvorfra ovenstående 
ske regjering rnA. nu ta stilling til sa- er hentet, ledsager telegrammene med 
keit, idet en ny appel om nåde for de følgende meget sigende redaksjonelle 
dødsdømte skal behandles av dornsto- tilføyelse: «Denna tort yr av døds
len. , '." . dømda miinniskar upprør alltmer den 

De:.syv :menn har slttet ILandsberg riittsmedvetna allmiinheten ,'iirlden 
fengslet ,1SDal't tre år. De ble dømt over». (Amåls-Tidningen 25. mai 51). 
til døden for to år siden. To ganger 
er d~,; ,blitt kledd i blodrøde «døds
ltlærlt"og satt i ~ødsceller som de 
igjenhJ!.r fått forlate. En gang bIt' 
deres graver gravet på fengselskirke
gården, men ble flyttet igjen. En 
gang 'ftistes galger i fengselsgården, 
men de .ble tatt ned igjen. .. .. .• .. 

I wdsberg ble det torsdag etter
middQ.gopplyst at henrettelsene skul
le flåe sted. et minutt etter midnatt. 
De dØmteS' hustruer' innfant seg i 
fengslet ,i tidlig torsdag morgen for å 
ta ay.l.\kjedmed sine rnenn. Noen av 
dem grått av glede da de fikk offi-

IT ran-forekolnster 

Persia • 
I 

Privat til «8. Mai» fra Teheran. 

A visen «Keihan» meddeler at en
gelske fagfolk hal' funnet uran·fore
komster i den sørøstlige del av Per
sia, ikke langt fra den Persiske Bukt. 
Avisen tilføyer at det dreier seg om 
meget betydelige malm-funn. 

Uten,.ik'skrpnikk .......................... 

Vallviddets verden. 

blads redaktører i 1936 - det store 
olympiadeår, da Hitler sto i sin ful
leste maktutfoldi)lse, og å,ret etter 
at det norske stortl!':;,':! Nobel-komi
te hadde tildelt Cårl von Ossletzky 
fredsprisen - mottok en tysk'ikO 
ra~jofi, 'eller' minne-medalje. wn 
ik k e . blJ returnert. SA,,,idt' ip, 
hjemmelsmann. Skulle det Ikke 'ed 
føre riktighet, ville det være inte
ressant om rette vedkommende' vil-· 
le beriktige det: 

Mercli.tor. 

Film om kommu~ 

nistenes fremtidige 

sabotasjevirksomhet 
London: Den britiske regjering har 

latt innspille en film om hvorledes ~e 
kommunistiske sabotører kommer t.il 
å gå fram under en eventuell krig. 

Filmen, som vil få sin premiere i 
august viser hvorledes kommunistene 
forsøker å sette seg i besittelse av 
samtlige kraftverk i landet for der
igjennom å lamslå industrien. Under 
det kaos, som oppstår under kampe
ne om kraftverkene forsøker andre 
kommunistgrupper å erobre de offent 
lige bygninger og parlamentsbygnill
gen i London for deretter i «folkets 
navn» å utrope en ren kommunistisk 
regjering som innstiller krigen og 
innbyr fienden etter kjent mønster 
til å «befri» landet. 

Hensikten med filmen er å feste 
almenhetens oppmerksomhet på sa
botagefaren. Det kommunistiske blad 
«Daily Worker» har allerede prote· 
stert mot at statens penger anvendes 
til slik opplysningsvirksomhet . 

. _ ~--: _ - ______ , _ ...................... - Vet "" ... a, ... 

ne meg en personlig, begrunnet me. vel lest Langelands bøker, Harsems 
ning om hva Europarørelsen var og Smedals bøker, Vardås og Kvit
og hvilke formål den hadde. Hva tings lJøker, og nu sist men ikke 
jeg ville vite tikk jeg også rede på, minst Bergsviks gedigne «Vi er ikke 
og jeg kan berolige engstelige sje- forbrytere». 
ler med at jeg overhodet ikke fant Martha Steinsviks og major Sa
noe som med 8Ilev av rett kan be- gens arbeider' bør også kjennes av oss 
tegnes som «nazistisk» .. Den skild - alle, , 
ring Deres korrespondent 1 Malmø Oppgjøret som sådant er belyst fra 
har sendt Dem om politioppbud og alle kanter og vinkler, smått og stort 
oppløp, har intet som helst med det er bragt frem i dagen, helt fra inva. 
faktiske å. gjøre. «Naziutstyr» så sjonen til okkupasjonens slutt. 
man heller ingen ting til. At to un- Vi har i det siste endog fått en 
ge franske studenter hadde høye spesiell bok om forholdene på Ilebu. 
støvler var kanskje nokså IIl8.turlig .og snart ventes boken om frontkjem. 
all den stund de hadde «trampet» pernes innsats. 
seg fram gjennom hele Mellom- Martha Steinsviks bok behandler 
Europa. fysisk tortur' og åndelig terror mot 

At jeg er knyttet til Forbundet hjelpeløse mennesker. 
for Sosial Oppreisning er riktig, men Med alt dette er allikevel ikke bil· 
jeg. er bare forbundets sekretær. Noe ledet fullstendig. _ Ikke alt er fore
så fint som generalsekretær har vi viget for ettertiden. 

uyrt a være 
krigsherjet. 

E n krigsrammet b~drift i Kristian
sund skulle forleden forsøke å 

oppta lån. i Industribanken til finan': 
siering av sin nyoppførte gård. 

I den anledning skulle det holdes 
takst over eiendommen og huseieren 
innbetalte forskudd kr. 500,-. Etter 
takstens avholdelse kom det imidler
tid regning på ytterligere kr. 395.-. 
Altså skulle taksten koste kr. 895.-. 

Huseieren ble mildest talt forbauset 
over prisen. Noe lån ble heUer ikke 
ordnet. 

Derimot fikk han lån i et annet 
pengeinstitutt. Og der kostet taksten 
100 kroner. 

Ikke. Heller ikke er forbundet som Ved lesningen av Bergsviks bok er 
De påstår «nazistisk». Tvertimot er det et par ting som setter sig spe- Hng de utstøtte ble utsatt for, psykisk 
det helt og holdent upolitisk og rom- sielt fast i tankene, og som får meg og fysisk. Dette er også et omfatteri
mer blant sine tilhengere folk av alle til å skrive til vårt blads redaksjon. de emne, som fortjener å. bli behand
mulige politiske avskygninger - enn l kapitlet: «Rettsteatret» kommer let p å bre d bas i s i en egen bok. 
også folk fra høyrehold. forfatteren inn på «retts»·forhandlin- Jeg vil herved gjennom «8. Mai» sil 

Oslo 22. mai 1951. gene, og nevner flyktig dommernes og til lyd for disse ting. Er det noen av 
Helge Grønstad. alttors opptreden. leserne (de forfulgte) som føler seg 

tlaøk lIlei! 5 BIV .. D E5IN 

Her bør vi stanse litt. kallet til å samle og ordne de opplys-
Skulle ikke nettopp dette emne egne ninger som kan skaffes? 

sig godt til behandling i en egen bok? Alle som gjennom «rettsoppgjø-
På side 168-169-191 - kommer ret har vært utsatt for noe som for

man inn på forholdet: mel' keI i g e tjener å komme et større publikum 
dom s pre m iss e r. Det nevnes end for øre, bør sende inn sine opplysnin
og at aktor har påstått syv år fOl'l ger til «8. Mai» så bladet kan fl ord
forfatterens sønn (frontkjemper?) - net og tilrettelagt disse for publlka
,som en kompliment til pUblikums fø- sjon i spesielle skrifter. 
lelser - At slikt virkelig har vært ut Her skulle være stoff til 3 forskjel
talt i en norsk rettssak. Det er lavt lige bøker: a. Merkelige domspreinis ~ 
under taket i den norske tingstue idag. ser, b. Dommeres og aktorers opptre-

Det finnes sikkert adskillige episo- den og uttalelser i «retten», c. Fysisk 
der som ville egne sig godt å. bli sam'" og psykisk behandling i leirer og fengs 
let i en spesiell bok om merkelige ler (tortur og terror). Her er mer enn 
domspremisser. nok å. øse av. 

l kapitlet «Menn i konsentrasjons - Men det bør skje snarest mulig. 
leir» får vi et innblikk i den behand- Utstøtt. 

! tivverksteder ikke skal kunne ~amslå det tyske næringsliv og 'tale. All tale om tYSk likeberetti-! Det skulle unektelii, være in .. 
bygge et eneste lokomotiv i de dermed spille kommunistene rett gelse er fullstendig nonsens. De teressant å vite, hva den store 
nærmeste to årene. Arbeiderne i hendene. Stillingen forverres lettelser som er gitt, har i visse general Eisenhower tenker om 
påpeker det åpenbare vanvid i ytterligere gjennom de bri - detaljer forandret formene for dette vanvid. Han er satt til 1 
at et støperianlegg ble sprengt tiske forsØk på å sosialisere kull det protektorat, som vestmakte- sikre Resteuropas forsvar mot en 
sØnder og sammen etter demon- og stl1Undustrien i RUhr, gjen - ne utøver overfor forbundsrepu- fiende, hvis kapaSitet vel de fer-
teringsprogranunet samtidig som nom deres inngrep mot den ty- bUkken, men flertallet av tyske- reste har anelse om og som ogsl 
et annet ble oppfØrt overensstem: ake industri. for fremstilling av re er klar over at de,tte protek- har sine planer ferdig for en opp 

, mende med anlegg av lettindu - syntetisk gummi og bensin, hvor torat må helt bort innen Tysk- industrialisering av det herjede 
et må produseres mere, det må I ning av denne kapasitet. strien. Den tyske forbundsrepu - yed Tyskland tvinges til for ame land reelt og ikke bare fraseolo- Resteuropa. Mens aUI.l roper på Il ,~kaffes våpen mot den tru- Il) Marshallorganisasjonen for blikks kommunikasjonsminister rikanske skattebetaleres dollars gisk påny skal kunne in,nta en Våpen, transportmateriell og alle 

ende fp,re fra øst. Levestandar - handler med Norge om et dollar har satt opp et budSjett på 210 å' kjØpe råvarer fra britiske in - plass i de frie folks familie og de ting, som en krig krever, og 
den' få'r "heller gå ned enn at lån på en million til bygging av millioner' mark for ··anskaffelse teressenter, og gjennom nye inn- fremfor alt om det skal kunne mens det ennå er mangel i Vår 
ma:r(:skaJ.risikere,at østens her- aluminiumfabrikk i nærheten av lokomotiver og annet jernba- grep mot de tyske karteller, hvor tildeles en rolle i det felles for - arme verden på de almindeligste 
rer skal få, råderum i Resteuropa av Bergen. Fabrikkens oppførel- nemateriell, men Kruppverkene ved det blir forvoldt forvirring svar». behovsprodukter, skal store de-

Dei"e~' parolen'-:- offisielt. Men se vil ta en tid av to år. har ikke fått en eneste bestil- om eiendomsforholdene og kon- Hvorledes man enn ser på sa- ler av Vesttysklands industri lig-
hvorledes følges den av dem, som Ill) På forespØrsel meddelte ling». troll en i den tyske industri, hvor kene og hvor ivrig man enn er ge Øde for å tilfredsstille de store 
har" makten idag? Vi skal svare den bayerske ministerpresident, Slik regjerer okkupasjonsmak- ved store foretagenders drift ska for den felles opprustning mot industriherrer i England og USA 
med·å lJengi tre meddeielser fra dr. Hans Erhardt, den bayerske tene, og det fØrte til at den re- des, ... Nettopp l dette øyeblikk faren fra øst, kommer selve opp som frykter tYSk arbeidsintensi
verdenspress~n for omlag et år landdag, at nedmonteringen av pub1ikanske senator Styles Brid- lar briterne nedmontere maski- rustningsarbeidet til å møte ne- tet og tysk oppfinnSOmhet. De 
sidehot dElt er meddelelser, som TYSklandS største aluminiums- ges anmodet det amerikanske se net for transport til Albania, sten uoverkommelige vanskelig- har ikke bare tatt alle deres pa
ble off(mtlig~jort på samme dag: fabrikk Toerging i Østbayern nå nats komite for overvåkning av hvor russerne holder på å bygge heter på grunn av manglende tenter, som ny utnyttes til det 

<dr National Production Autho er ugjenkallelig. Den amerikan - det amerikanske program for veldige u-båtbaser, som ko:rnmer produksjonskapasitet. - Og her ytterlige, men de har ogSå tatt 
rity' i Washington har fra og ske overkommissar, McCloy, har utenlandshjelpen til å foreta en til å utgjøre en alvorlig trussel k~mmer man uvilkårli~ til å ten fra tyskerne muligheten for l 
med' 1. januar 1951 innfØrt inn- under de førte underhandlinger inngående undersØleeIse av. de al mot Middelhavet.» ke på de søndersprengte lokomo- være med på det beredskap, som 
skrenkninger i anvendelsen av erklært, at disse anlegg ikke kun liertes herjinger i Vesttyskland, .. Dette hendte altså ifjor, men tivverksteder i Essen, de nedmon er uomgjengelig nØdvendig, hvis 
aluminium for fremstilling av ne strykes av listen over de ,fa- særlig da de britiske nedmonte- 'så kom den amerikanske beslutt terte anlegg for prOdUksjon av den vestlige verden skal kunne 
konsutnsjonsvarer. NAP-sjefen briker som måtte nedmonteres» ringer. Han fremholdt at britene ning om at nedmonteringen skuI stål og panser og kanoner, de stå seg mot et angrep fra øst. 
Harrison motiverer denne foran La oss så sammenstille disse i sin frykt for den tyske konkur- le slutte. Den var imidlertid nok- syntetiske industrier, som kunne Det er det glade vanvid. det er 
staltningtned at de knappe for- meddelelser med «Manchester ranse gjorde alt for å lamslå den så betinget og «Die Tat» karak- lette Europas behov for syntet- selvmord, og de små stater står 
råd av aluminium må forbehol- Guardian» 13. 4. 50, om den bri- tys"e industri. Han sa bl. a.: - teriserer det slik: «Om en prinsi- isk gum~i og bensin, de Ødelagte makteslØse overfor de mektige 
des rustningsformål. Den ameri· tiske okkupaSjonsmakts herjin - «Dn informasjoner som jeg har piell forandrirrg av okkupasjons- aluminiumsverker, kort sagt he- krefter som tenker mere på det 
kanske alluminlumsihdustris nå ger i Kruppverkene i Essen, som fått p,-iør at jeg el' kommet til regimet. slik som det el' krevet Ile' det vanvittige «nedmonterings øyeblikkelige utbytte på sine ak
værende '; kapaSitet er allerede fØrte til 25,000 arbeideres ledig- det resultat, at britene i sin! mere og mere ettertrykkelig fra raseriet» i de nå svundne «freds- tier enn på den hvite manns 
fullt utnyttet' og knappheten på het: <iNedmonteringsarbeidet er frykt for konkurranse søl-er å tysk hold, er det åpenbart ikke I år».. frelse. 
el'>1I::trisitet hindrer en hurtig Øk ordnet slik, at Krupps lokomo-
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Akter regjeringen å foreta seg noe for ål 
granske okkupasjonstidens «likvideringer»? 

Av Helge Grønstad 
D ET VAR EN TID - spesielt i ste nød, og dertil komme~ at de IIta-

årentt· 194~ -:- 1945 -. da det dig er knuget av «gode» medmenne
smalt te'.intnel}g Jevnt her l landet. skers forakt på grunn av den dreptes 
Mann' etter mann - ja, kvinner med såkalte upatriotiske skyld. 
for den saks skyld - stupte for bak- Her må. nå regjeringen gripe inn. 
holdsskudd fra ~~ode» nordmenn. - Ikke så meget for å ramme de skyl
Dekket av paSsIvItet fra, en befolk -I dige mordere - de bærer sikkert 
ning s~m hadde fått. .sm normale straffen i seg selv - men for å ren
hjernevIrksomhet stupidisert av ano-I vaske deres minne som urettelig ble 
nyme «paroler» opererte kjekke «kri- tatt av dage og for å lette byrdene 
gere» rundt om og perforerte våpen-I for deres gjenlevende pårørende. 
løse og f?rsvarsløse mennesker med Det er ikke nok - på langt nær 
sine maskmpistoler. nok - at regjeringen kategori-sk på
. . For dem som kjente ofrene' - og tar seg «ansvaret» for hvert og ett 
kJente dem godt - var det. ene til - av de drepende skudd. Et slikt mis
felle .mer uforklarlig enn ~et. andre. foster av et «ansvar» gjør hverken 
«AngIvere» fastslo tapre Jøssmghel- fra eller til. Det er jevngodt med in
ter, foraktelige «angivere»! De ligger gen ting. 
som de se!v har redet! . .. I Danmark har man når det gjel-

Innvendmger og fakbsk~ påvIsnm - der «likVideringene» i et hvert fall 
ger var uten enhver verdI. Alle og hatt den offentlige anstendighetsfø
enhver «Visste». så meget bedre; Var lelse at man i en viss utstrekning har 
~t menneske lIkvidert, så var selve villet søke å hevde en normal retts
hkvidasj?nen god~ nok bevis. En stats krav til renslighet. Gjennom len 
tren~te ~kke. å vlte noe mer. At et gere tid har det dernede vært fore
«anglven» gIkk forut for en likVida - tatt offisielle granskninger av de 
~~ti var likeså o:pplagt som at A drap som har vært forøvet på såkal-

mer foran B l alfabetet. Ingen te «unasjonale» og hver uke kommer 
~om helst ~n til noen spekulasjon der beskjed om at den rettslige 
l den anlednmg. . granskning har gitt til resultat at 

Idag er det et faktum ~om. m~ Ik- den og den dessverre uretteiig er 
ke. kommer utenom at hkVldasJons - blitt likvidert og at han i virkelighe
prm~ippet dekker over megen urett- ten var skyldfri. I mange tilfelle er 
ferdlghet, at mange liv kunne ha det også blitt utbetalt betydelige er
vært spart og megen ulykke for man· statninger til de etterlevende. Dette 
ge menneske: unngått, om man her siste el' likevel sikkert nok det min
ikke hadde gItt lidenskapene - og til 
dels ogsA. forbryterske tendenser -

ste. Enhver kan si seg selv hvordan 
det ville føles å ha en aV sine nær
meste på kirkegården, likvidert for 
landsforræderi. 

Det som Danmark har gjort inå 
også. Norge kunne gjøre. Det er gan
ske unødvendig for Norge å fortsette 
rol1en som en «rettsstat» av annen 
eller tredje klasse. 1'a «1ikvidasjone
ne» opp til offisiell granskning, men 
gjør det i betryggende former under 
medvirkning av nøytrale instanser. -
Det er ikke tilstrekkelig at en eller 
annen representant for pIltalemyndig 
heten, utnevnt av den regjering som 
selv sier at den tar «ansvareb, feien
de flott og uten enhver begrunnelse 
dekreterer at «saken gir ikke grunn 
til noen forføyning». 

De som er blitt drept, kan ikke rei
se noe krav. Vi som lever etter dem 
og som framdeles har respekt for rett 
og rettferdighet, vi gjør det på deres 
vegne. 

Og det krav vi på denne mAten rei" 
ser er dypt alvorlig. 

Det trenger et snarlig svar. Å møte 
det med taushet - den taUshet sQm 
«rettsoppgjøret» har opphøyd til of
fentlig prinsipp - vil bare bety at 
man understreker sin' egen melskyl
dighet og viker tilbake for det ansvar 
som man engang var så rause å ta 
på seg. 

Sel,e Grøft.tad. 

fritt spill. Mange av de mord som D fl å 
~:td~~n:v~~t~i~~~e~O~:;:~;ui:~ :~~ en norske fei' sker te 
ver. «Patriotismen» var bare den alt' . 
utslettende usynlighetskappe som det 

~~b~~~~~rt::::s:d:rs::~ .b.l.e_.b .. V.O.U ... e.t_O .... p .. p ... u ... ".d.e .. r_ .• o.k.k.u ... p.a.s .. j.o.n_e." 

Tøylene 
strammes 

I et telegram fra Københa'nl til 
svenske aviser 11. mai het det: 

USA's henvendelse til Danmark om 
økning av vernepliktstiden fra 10 til 
13 måneder hadde etter hva det opp
lyses, ultlmatiYkarakter, idet t1SA 
ellers truer med å innstille vApen
hjelpen. Danmark håper nå å finne 
forstlehle for lune vanlikeligheter l 
Atlantpaktrådet. 

Den atnerikanlike henvendelse om 
rekruttiden i Danmark var en diplo
matisk hemmelighet, og statsminister 
Erik Eriksen hfU' ifølge «Informa -
tion» satt i gang undersøkelser om 
hvorledes den har kunnet lekKe ut. 

Foruten Dantn8.l'k har også Norge, 
Frankrike og Nederland mottatt ame 
rikanske henvendelser opplyser «Ber
lingske Aftenavin, og den danske 
regjering akter A. tre i forbindelse 
med de respekUve regjeringer før no
eh avgjørelse treffes. 

GULVBELEGG 
Vårt magnesittbelegg, marmorert og ensfarget, for bad, kjøltken 

butikk, nedslitte trapper m. m. bør prøves. Bruksanv. for legnltig, 
medfølger bestillingen. Telef. 15 b. 

KRØDEREN FRUkT ol .... 
KrØderen. 

- Sømsjef 
Ved arbeids- og sportsklæl'avc1elingen ved vlr bedrift slal åii. 

settes en skredder som skal ha t llsyn med søm og ttlasklher. -
Billet merk. «Skredder nr. l'i'i» , 

'? 

Dressen kan vi sy 
hvis De har stoff med tilbehør. 20 lrs praksiS. Skriv e\ter mA,l .. 
skjema. Sylønn kr. 80.00. 

P. Sporsem's Konfek sjonsfabrikk - Aukn. 

Billig og holdbar mat i dyrtid 
Prima. nysaltet uer leveres i tønner a 90 - 50 og 2G kg. BbnelS&' 

i pris til handl~e og forbrukere. 
Prima nysalta torsk leveres i strampakka tønner. 
Prima. skinn og benfrl klippfisk leveres l kasser a 26 og 50 JtUopakket 

pltrykt matoppskrifter. 
Rensede klippfisknakker kan leveres i kartonger a 25 kUo satnt lekker 
Sklnn og benfritt klippflskavkapp - særlig-billig, god D1~t. Pris ti 

handlende kr. 80,00 pr. 100 kg. 
KlIppfiskfIlet av brosme - pris til handlende kun kr. 80.00 pl'. 100 •• 

ldlo. 
Norsk fetsUd - leveres i hele og halve tøllher.. Ordrea Utbeø ....... 

Under overskriften Dansk dilemna 
behandler «Gøteborgs.Tidningen» i 
en utførlig leder 14. mai det ameri
kanske krav som med noe av bom
bens plutselighet slo ned i Utenriks
departementet i København. Bladet 
skriver bl. a.: Den danske regjering 
befinner seg i et vanskelig dilemma 
Når amerikanerne leverer våpen, så 
krever de motprestasjoner, for hvilke 
forutsetnihger ikke finnes nettopp nA. 
Men USA krever et hurtig og velVil
lig liVar, selvom ikke noe krav pl. en 
viss fikUrt økning er fremstilt. Pre-
øldent 1'rllnlan vU ha direkte uttrykk O O Bl .. 
for~iljen til øket anøtrengelse hos de Telegramadr.: HAVNltRAAS. Uo ttesa- IYllnu A.I 
stat'- øo1'i\.·llans land skal hjelpe. Det Telefon: 1630. KrlstIaIIswtd N. 
behøves. som motivering til de store .... __ IIIiIIIIiIIi ... · -•..•... _ .. __ ....... ____ .. _ .... _____ ... wI 
krav sotn han ml. framføre for kon-
gressen. 

Man befinner seg i. en tvangssitua
sjon da alle anstrengelser som er mu
lige, nok; rnA. gjøres. Medlemskapet i 
A-pakten er en realitet med hA.rde 
krav. Selvom de ikke llnliddelbart 

USA på vei' mot l lIebu-kamerater 
seskommisjons innst. VI, side 179" 
kan man lese at «likvidasjonene ble. 
utført .. som militære operasjoner på; Hvor var fiskernes store motstand 
den mUltære overkommandos og Re-

mot kan imøtekommes i fUll utstrekning, 
'tør løfter av bindende natur ikke væ
re til l unngå. Utefra kommer en ven 
11g, men meget bestemt fordring: slik 
skal det være! 

'nasjonalsosialismen 
New York: Den republikanske sena 

tor Mundt mener 1 kunne fastslå, at 
USA er på vei mot en sla&,s nasjonal
sosialisme, som kan betegnes som en 
britisk varøjon av nazismen. nen frie 
foretaksomhets sammenbrudd i Stor
britannia er en av de største ulykker 
etter krigen, sier han, og han er ikke 
alene om dette -yn. 

Det er eDda noen av dete som 
har glemt 6 kj.pe boka .. K •• • 
8eDtralJoDlelren l1elMb. d. v.a 
skrevne og wrcUf1ll1e lIIbIDeboka 
fra den beryktede I"'" Nytt 
sJ80IlIIen r.r opplaret er. ....t .'" 
801gt - boka bUr Ikke ~ 
å få. 18' elder med farptrykt 
omslag. Send kr. 8.80 til «8.1\(ab 
,0' De Ik boka IlUskret UIMadt. 

gjeringens ansvar». Det er dette an- kk . 
svar, som det nå kan være tiden til O upasJonsmakten den gang? 
li snakke om. For ingen har vel for 
alvor tenkt seg at det I. ta medmen- n et er blitt så A. sl obliga.torisk å 
neskers livene og alene skal kunne berette om, hvor forferdelig det 
dekkes bak en tirade som den an - var her i landet under den tyske ok
førte. kupasjon, og dette gjentas også. av 

Det påStåes at den norske retts - allierte venner, som kjeler for myten 
staten fikk sin fornyelse i og med om den ubetingede motstand. La oøs 
«frigjøringen». Det bUrde vel da og- bare nevne Sir Adrian Carton de 
så forutsette at de præsumptive mord Wiart, som ledet The Central Nor
som «likvidaSjonene» i virkeligheten wegian Expeditionary Force I Trøn
er, fikk sin offisielle og rettslige .be- delag 1940. Wiart er fortiden på lakse 
lysning. Spesielt i betratkning av at fiske i Romsdal. Han har som så. man 
det nok langtfra var alle av disse ge skrevet sin krigsbok. Den heter 
handlinger som hadde sin rot i over- pussig nok «liappy Odyssey» og har 
kommandoens eller regjeringens be _ et kapitel, som han kaller «Det uhel· 
stemmeIser, jfr. Asbjørn Sundes dige feltblg i Norge» - det kjedelig
«Menn i mørket». ste felttog jeg noensinne har vært 
Det har ikke skjedd. Tvertimot fikk med på, sier han. Men - han legger 

man gjennom den behandling som til: 
«Gulosten» ble til del, et forstemmen- «Politisk sett var Norge verd en 
de inntrykk av at den rettsstaten som innsats og det norske folk vant ver
det ble skrytt sA. svært av, nok dess- dens beundring og respekt for den 
verre var av et noe annet kaliber måten de greide å holde tyskerne 
enn hva man hadde ventet seg. jstangen i de fem lange årene». -

Slik kan det ikke rortsette. Vi skal ikke diskutere denne gan-
Det går simple mordere løse om-

;;en, men bare sitere. I Aftenposten 
11. l. 51 skriver forfatteren KAre 
Fasting om vt,re fiskerier og det fo
rE:kommer følgende sannhetsord: «1.1-
ke før krigen 'lat det ikke ett lett \)'t 
de4: er den baieh bruker, nAr han lod
der silden - som hadde en motor. 
Under og etter krigen fikk alle brUk, 
som Ville regnes med, motor i lettbå
ten også. Mototiieringen var kom
plet.... Det ble snll.kltet om gjen
oppbygging aV fiskerflåten ettet kri
gen. Det er en temmelig uriktig be
tegnelse. Flåten, bide sildefiikernes 
og skreifiskernei, hadde i virkelighe
ten fortsatt sin oppbygging i krigs
årene». -

Her stlr det svart pA. hvitt, skrevet 
aven mann som forsU.r seg pl. det. 
Motorer og oppbygging av cm av vA
re Viktigste næringsveier under -
krig. Og det med de fæle tyskerne i 
landet. Hvor blir det sA. av den ube
tingede motstand? 

kring blant oss. Og det ligger uskyl
dige mennesker i sine altfor tidlige 
graver, Ulaølet og tilsmudset med 
beskvldnin~er for handlinIrer som de II '-1Ji. o ma i.kke La I1 

"~d narre 

I 
U· nntagelieitilstanden i Trøndelag 

høiten 1942 og ikytingen a.v de 
«ti aonofre» er et mørkt kapitel i Hvem var def? okkUpaSjonens historie. Begivenhe
tene fUlgte il! lammende -hurtig på Ved å grave i &,amle utklipp finner 
hverandre, at man selV idag ikke vi følgende fra «Adresseavisen:. 19. 
har full klarhet over dett. Under juni 415: 
den store entreprenørsak i Trond- ! preSidentskapets utførllr;e rede
heim for en tid siden fikk man imid gjøreløe for forhandlingene med ty-

skerne sommeren 1940, er det et en-
lertid et lite streiflys over bakgrun keIt punkt som er skikket til A. vekke 
nen for tyskernes handlemåte i en pinlig oppmerksomhet og som gjør 
forklaring som ble avgitt av o.r.sak det naturlig I. be om en nærmere ror-

klaring. 
fører Birch-Aune. VI gjengir etter Det er det avsnitt pA. pag. 19 i re-
avisenes referater: degjørelsen, hvori det heter: 

Våren 1941 ble det dannet en spe «På de norske forhandlere gjorde 
siell sabotagegruppe i Trondheim det også et visst inntrykk at en-

kelte norske kretser på. egen hAnd 
etter; oppfordring av pionerstaben 11 søkte forbindelse med tyskerne. -
Oslø., Gruppen skulle lagre spreng- Det siktes ikke her til Quisling el-

"- , •.• ••• -- 1 .. ,. 1\T .... inn"_l ~Amllnll'. 110m en selv-

Eller sPltr etter elen.... d. 
Mabs kOlDlDlsJoaat l ~. 

En liten harmonisk 
familie 

unge dannede ol'4ensmelUle.tk.,. _. 
aker et sted ved indre eller ytre Otto
fjord for lIOtnmeren. - Ojetne .. ytte 
eller minst to værelaer. Bm, mrk. 
cSollykke nr. 183:.. 

Vedhogst 
Je, trenger 10 dyktlge ..... til 

mln eiendom M)'kl1cl - ...... , V.t-
'fe1eDl8ork. Kun bjltrk og l tO .. .... 
... _ ".. 'InnA .... VIItoa_ 
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verre v. ar av et noe annet kaliber illlåten de greide å holde tyskerne I krig. Og det med de fæle tYllkerne i 
enn hva man hadde ventet seg. 'stangen i de fem lange årene». - landet. Hvor blir det sA. av den ube-

Slik kan det ikke fortsette. . Vi skal ikke diskutere denne gan- tingede motstand? 
Det går simple mordere løse om - I 

kring blant oss. Og det ligger uskyl- ----------------------------
dige mennesker i sine altfor tidlige L:1'-' 
gra.ver, tilsølet og tOSlnudset med ~ LI i 
beskyldninger for handlinger som de I1 

o ma ikke La II 
Od" narre 

ingen ting har hatt med 0.. gjøre. De
res etterlevende sitter tO dels i ytter-

Fra Odd 

lrok 
Nansens 

-
- Forls. trø 'ride 1 -

gir adgang til anvendelse av døds
straff etter at krigen er opphørt, m. 
a. o.: QUisling kan i k k e dømmes til 
strengere straff enn livsvarig fengsel 

Unner titelen «Vi må ikke la oss 
narre:. skrev lærerinne Nelly Balte
skard følgende i bladet «Haaloga. 
land», (Harstad) 25. oktober 1950: 

av kommunister fra nest aiate valg? 
De er gått inn i andre partier. Vær 
forvisset om at de arbeider mllbevist 
og kamuflert med det motto: «Våre 
folk inn i alle ledende stillinger.» . A. tter stAr Norge ved en ny skillevei. Når loven om dødsstraff og konsen-

Prøves skal fedrenes framsynte trasjonsleirer er vedtatt _ når pres-
vern om folkefl'idom og demokrati. sen blir måUmhhet, sA. plUkkes den ene 

V år gamle grunnlov skal prøves og tt d dr b rt i tillh t d 
vurderes som aldri før. Vil den kla.re e er en an eos e ,av e som står i vegen for kommunismen. 
ildprøven? Er vi klarsynte nok til å _ Enda en ting til: Hvis vi går inn 
se at demokratiet aldri kan vernes og for de nye beredSkapslover, bør vi sam 
forsvares med diktatur. I det øyeblikk tidig slippe ut av feng.lene de som 
vi vedtar de nye beredskapslover, slik hardest har stridd mot kommunismen, 
de nå er forma, er vi gått over fra nemlig nUistene. 
demokratiet til diI,ttatur, .og har inn- Vi ml grAte veklager ved QUialings 
ført nettopp det Vl strir l mot. grav og regne alle dødsdømte. na.ister 
«Det som er født av kjøtt er kjøtt og for ~artyrer. 
d~t som er født av ånd er ånd». Bak Vi må si: «Dere hadde rett. 1:>ere 
dlktatur står ~en brutale rA. kJøtkratt kjempet for vlrsak, uten at vi for
:Bak demokr8:tl står ~nd. . stod det. Som Hellig Olavs fall på SUk 

Innføre~ VI brutalltet l statsstyrel- lestad ga støtet til NorgeIl kristning, 
sen, m~ VI gå tilbake til spanskrør og har nazistenes død båret frukt i den 
tortur l den D:0rske f~lkesk~le. Et folk nye beredskat;lSlov». 
oppdratt i frld.om, ~11 aldrl bøye seg Alt som er farlig, kaller på de unge. 
for konsentrasJonsleirer elle~ trussel Forfølgelse er drivkraft fram mot 
om dødsstraff. Det heter at Vl må be- seier Vedta beredskapsloven og kom-
kjempe kommunismen. Sensur av kom :. d' l 
munistiske skrifter, eller helt inndrag munlsmen VII Om kort ti fal e SOm 
ning av samme må vel kunne innfø- moden frukt 1 vAre hender. 
res utifra den 'lovgivning vi har fra .. NeUy Balteskard. 

-fører llirch-Aune. Vi gjengir etter 
avisenea referater: 

Våren 1941 ble det dannet en spe 
sleU sabotagegruppe i Trondheim 
etter oppfordring a.v pionerstaben 11 
Oslo. Gruppen skulle lagre .preng
stoff. (jr aJ'dlet sabotagemateriell og 
av~ u.-geabtrttoppeae UDc1er en 
eventuell a1l1ert Invasjon og drive 
etterretningsvirksomhet. Den ble 
til pA. inltiativ av kaptein Finn 
Bere og orga.nløert innenfor de tre 
entreprenørf1rmaer som er ImlJU
sert l Centralbygøaken. 

Oet viser seg altså, at «soninga· 
ofrene» ikke var tilfeldig utpluk· 
kat blant distriktets borgere, men 
tatt blant dem, 801'11 Abwehr og 
SD hadde i sine kartoteket' og som 
etter den hlrde krigslov var hjem
laden til likVidasjon. Det var sA.1e
del ikke «80ningsofre~, men uselv
iske, tapre krigsofre, menn som vis
ste hva de gjorde og hva de risi
kerte. Vi tar hatten av for dem og 
arer deres minne. 

Husk knntinnenfen 

AAa.t. ... u6· 

Det er det avsnitt pA pag. 19 i re· 
degjørelsen, hvori det heter: 

«På de norske forhandlere gjorde 
det også et visst inntrykk at en
kelte norske kretser på egen hånd 
søkte forbindelse med tyskerne. -
Det siktes ikke her til QUisling el
ler Nasjonal Samling, som en selv· 
følgelig regnet med arbeidet i den
ne retning., lvkn det siktes til ell
kelte som tidligere hadde hørt til 

Arbeidernes faglige Landsorgani
sasjon, samt forskjellige andre en
keltpersoner. EnnA. sterkere inn· 

trykk gjorde det at den daværende 
formann i A. F. L. under rådslag
ningen med de norske forhandlere 
framsatte bestemt krav om at det 
ikke måtte komme til brudd med 
tyskerne. Han forbeholdt seg ellers 
å gå sine egne veier ,under henvis
ning til at han hadde ansvaret for 
hundretuseners ve og vel». 
Oet er etter disse opplysninger all 

grunn til å. be om å. fA. vite litt mer. 
Hvem var det som under dlue van

skelige og farlige forhandlinger med 
overfallsmannen søkte forbindelse 
med tyskerne pA egen hånd og på 
den måten falt de norske forhandlere 
i ryggen. . 

I et slikt tilfelle er det ikke nok l 
få vite at det var «el1kelte kretser» -
«enkelte som tidligere hadde hørt til 
Arbeidernes fagllge Landsorganisa • 
sjon» og cden daværende formann i 
A. F. L.», samt forskjellige andre en
keltpersoner. Her har almenheten 

Vedhogst 
Jeg trenpr 10 clyktlp ....... til 

mill eiendom Myld1cl - ...,.. I V.t
Telema.tk. KUlI bJ-rk Ol l tO ...... 
ete. Ca.. 1000 favner. 

DYGVE GlJND ...... 
Grøbli - Por.,runn. 

Seteropphold øDsk. 
Dame fra land~t øtalter C)pp .. 

hold· pA seter ca. 3 uker. - !tan 
eventuelt overta et mindre setet 
stell· pA egen hln4. Blll. m_ 
«August nr. 18b. 

krav pA. A fl navn 0' fakta. 
a. o. • 

Er det noen som M... tran, til • 
kommentere denne lnnaenclen .pt ..... 
mål? Eller ekal det f~tt attø* 
sand på. de «helllp dyra:. meritter ....... 
NS-folkene drev l hvert fall ikke eia. 
ke manupulasjoner, tvertimot wr det 
mange som 'Valgte .. rA inn l NS f6r 
å. redde slne folk fra tylkertijtll .. ten., 
Hvis noen ønsker beVlll, atAr vi til tit
neste. 

270, 8. 5. 43: Denzers tilbud til fan
gene om at rømlingen, hvis han kom 
tilbake, til leiren, skulle bli utlevert 
til fangene som sA selv kunne gi ham 
lønn som fortjent, gikk i oppfyllelse. 
I ettermiddag kom den arme mann 
hit. De ti som skulle ha bøtet med 
livet for denne mannens skyld, ble 
innkalt og konfrontert med ham hva 
de ville. Et øyeblikk nølte første 
mann, og i dette dirrende, skjebne
svangre øyeblikk var det at sjangsen 
ble butt disse ti menn til å gi tysker
ne en lærepenge som de sent· ville ha 
glemt. I dette øyeblikk kunne denne 
førstemann, hvis han hadde vært den 
rette, ha reddet sin og sine kamera
ters verdighet og gjort et slag for 
der. sak land og folk kjempet for, og 

før, da disse i mange tilfelle appellerer ============_========_=-=========================-================================------_. ______ n.· 
til brudd mot selve grunnloven. 

I framlegget til den nye lov heter 
det at den skal kunne settes i kraft i 
«kritiske innenrikspolitiske situasjo -
ner». 

- - Hvilke? POTEMKIN: 
«8. Mai»s , kronikk 8. juni 1951 

'. samtidig gitt vår lille saga et rent og 
stolt blad, men a"kk! Det slag han slo 
og som strakte den arme, skjelvende 
stakkaren til jorden, det slo også over 
ende verdigheten og stoltheten og 
splintret sjangsen han hadde til stym 
per og stykker - til tyskernes muntra 
sjon og applaus der de stod mann
jevnt for å. se hvorledes nordmenn 
gjorde opp mellomværende med sine 
uslinger. Og siden fulgte sla.g i slag. 
En spyttet rømlingen i ansiktet. En 
annen for på ham i vUdt sinne. En 
tredje ga ham et velrettet slag midt 
i ansiktet - o.s.v Det var et skue
spill så grotesk og så kvalmt at en 
føler trang til å trekke teppet for og 
gjemme det bort. .. Etterpå ble den 
arme stakkaren tatt under legebe
handling. Hodet var temmelig ille 
medfaret. Det var ikke. noen alvorlig 
skader selv om blodet rant villig fra 
kjaker og kinnben. 

Her er vi ved det aktuelle og far
lige. Her er det at selve kommunis.;. 
men stikker den svarte ulvekloa fram. 
Blir dette punkt vedtatt, kan kommu
nistene snu våpenet mot oss fullt lov
beskyttet. Vi kan ikke la være å reg
ne med den mulighet at en hel del 
av de nåværende regjeringsmedlem

Er krigshistoriker, oberst I. Schiøtz 
i faresonen? 

Samtidig kom strålende meldinger 
fra Russland. 

284, 1. -6. 43: Jeg kan ikke fri meg 
for en dyp avsky og fortvilelse over 
den krigsførsel som de allierte nå. sy
nes å ha satt alt inn på. Bombingen 
av åpne byer, av sivilbefolkningen 
som i tusener på tusener, hundretuse
ner på hundretusener skal lide og dø 
under de forferdeligste redsler som 
verden har sett noensinne. Jeg kan ik 
ke fri meg for det forskrekkende i 
den tanke at det på dette grunnlag, 
med slike midler skal den nye tid byg 
ges - slik skal grunnen ryddes for 
vår kulturs framtid. Hvilken forned
rende kapitel i vår l.istorie! 

285, 2. 6. 43: Snakket med Francis 
(Bull) lenge idag. Han var enig med 
meg. Han så også. faren som lurer et
terhvert som råskapen får tak i oss 
og river oss med, så. også det mise
rable og det nedverdigende i ting som 

mer kan være kamuflerte kommuni - L enge var oberst Schiøtz en behage 
ster, - likeså en hel del av våre poli- lig krigshistOriker Forutsetnin 
tifolk. De kan under skinn av å ville I . 
bekjempe kommunismen, ha planer om gen for emigranter og hjemmefront 
å få den innført ved et kup~ Ulver i folks hensitten i sA.kalte norske sjef 
bestemors nattkappe slukte fordum stoler er jo en med denne skjønne 
lille troskyldige Rødhette. Tenk om det . .. 
samme skulle skje pA en moderne må- ldrett overensstemmende l historie-
te. - Hvor er det blitt av de tusener skrivning», a la. professor dr. Sver

re Steen og hjemmefrontrektor Mag 
n~ Jensen. Den vitenskapelige sam 
vittighet beroliges lett av slike skri 
vere med noe steensk om at vurde
ringene sikkert kommer til l for
andre seg !!! med årene •••• 

Oberst Schiøtz's oppgave er me
get delikat! Han er utvilsomt en 
ærekjær og samvittighetsfull gran· 
sker og offiserøtype av den gode og 
gamle sorten med en sunn ergjer
righet etter A S/fke A fylle ut plas
sen etter den store krigshistoriker 
oberst Schnitler. Men hans høye opp 
dragsgtveres behov for en barbert 
og frisert krigshistorie er for på
tr,!i!ngende og store! Det er for man
ge hemmeligheter, som man a la 

generalløytnant Ruge ml ta med seg 

foregår med vår velsignelse. ·.1 297, 26. 6. 43: Vi har hatt en liten NS-folks politiske testamente. 
fest for Jonannes og Francis ikveld.) kr. 10.- heftet franko. 10 ekspl. 
De har toårsdag idag. Det vanket + 20 pst. Forfatterens adresse 
kjøtt, ekte pils, dessert og likør. - i sommer: Aulestad, Follebu. Francis holdt en tale og det var en I ______________ _ 

velsignet stund. l 

i graven! 
Det hele kleresi henger sammen 

og har tak pl hverandre, det min
ste glip i dette jernteppe vil øyebllk 
kelig ha revolusjonerende følger for 
dem som har fAtt sine posisjoner pA 

historiak løgn, eller pl fortielser. 
Det er ikke greit for Schiøtz. -

Kampen for sannheten er en umlte
lig kostbar og aristokratisk idrett, 
som ikke passer i det «demokrati
ske» Norge, som nå. bare ligget og 
venter på nådestøtet, . og helst øn
sker seg en permanent hjernery -
stelse •••• 

Historiene fra befal og menige 
om det de hadde opplevet i Norges 
to· måneders krig var ikke noe å 
rope hurra for, dengang forteller
nes inntrykk av de stort sett impro
viserte og matte fektninger var fri
ske. . •• UViljen mot en regjering 
som før den 9. april hadde latt for
svaret, og etter 9. april ogsA. det 
norske folk i stikken- var den
'Iang for levende. 

Befalets like etter krigen i Norge 
innsendte fektningsrapport fortalte 
derfor den stort sett ikke flatteren
de sannhet. Den karriere og dekora
sjonsbefordrende historieskrivning 
var ennå ikke begynt •••• 

Så kom «frigjøringen» og den fri
gjorte oberst Schiøtz ble tillatt å 
sysle med arbeidet pA. en presenta
bel og heidundrende norsk historie 
om en krig som tyskerne ikke had
de kunnet bekvemme seg tU A ta al-

vorlig. Det etterpå ønskelige krigs
historisk slagmalert var altfor ofte 
brutt av syngende tyske geværkom 
panier i sluttet orden pl. veiene! -
Soldatene visste jo det som Sverre 
Steen ennA. ikke tør si høyt, at det 
hele var en preventiv besettelse for 
6. komme de allierte og de norske 
avtaler (?) vestover i forkjøpet. 

Det gikk lenge bra med Schiøtz. 
Han skrev slik at Ola ble fuktig i 
blikket. Billedet ble fullt av megen 
genial manøver og heltedåd. Og or
denSregnet begynte l falle på vårt 
mUitære høyfjell. 

Men sl. pådro obersten seg onde 
øyne fra heltene 1 lenestolen, for en 
dag fortalte han i Kringkastingen 
den sørgelige sannhet at den inne
sperrede oberst SundloSlkke er etor
rederen fra Narvik» eller fra «byen 
med kanonen», som Sundlo selv har 
kalt den. 

Straks ble det spurt i pressen om 
oberst Schiøtz var den rette til A. 
lede det krigshistoriske arbeid! -

Alle våre Follestad- og Thtap-typer 
følte et frysende ubehag! FolIestad 
hadde som dødsdom-aktor i saken 
mot Sundlo oppført seg slik at for
svareren, den edle og store norske 
jurist - Henrik Bergh - hadde måt 
tet minne herr FolIestad om at han 
ikke talte til en standrett •••• 

NA. vil oberst Schiøtz komme 
skuddlinjen igjen. For han frem
kommer i Norsk Militært Tidsskrift 
nr. 3-51 med opplysninger ~ bry 
ter staven over overfallslegenden •. 
Han blir den rene Scharffenberg. 
Hvor havner norsk krigahistorie 
da? 

Han behandler bl. a. oberst or 
oberstløytnant mn,_ona skildring 
- A TERRlTORIAL BATTALtOk 
IN NORWAY 1940 - i «The io,r:m!j 
Qu&rterly:. for henholdavJ.tl oktober 
1949 og januar 1950. 

Man kan ikke beskylde cllae bli
tiskeoffiaerer for miUbtt 1'OItIi1$
ling! De skriver om den høyere le
delse slik: 

«Thls 11 the atory of .. batUollou 
which was groaaly mlsusecb •••••• 

Schiøtzlkriver pA alc1e Ul: 
<Bataljonen forlot slU staMkYar 

ter 1. april or kom tn ROaytb om 
kvelden hvor den gikk ombord )li. 
krysseren <YorD bestemt for Nor
ge. Den Var den ene av 146. brlp
des tre bataljoner •••• · Btip.delJd 
var brigader C. G. Phlllipa. AV spe
sialvA.pen hadde brigaden bare eb 
ptonertropp. Den manglet artUleti, 
panaeravdelinger og transportmid-

ler. 
Forklaringen var at den var ~. 

stemt til garnisontjeneate 1 NOfp. 
Yorkshirebataljonen Ikulle tO Sel'. 
gen. Det ble hlpet at styrkene skUl .. 
le bli ønsket velkommen i Norge) •• 

Vestmaktenes planlagte Norgea
aksjon 1 forbindelae med den noraltt 
regjeringa vlate manglende vUje. bl. 
a. l .1ølllngfjord til .. beve nøylta
liteten, bevirket 10m bekjent etd 
tyske besettelse aV Norge, og utciøl' 
dennes folkerettaUge begrunnebe. 

Hva bUr ni. reakljonen mot oberat 
Schiøtz som har alltt bena UDdet le
genden - coverfa1let pl. Norre~? 

Potemldla. 
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Fredag 8. juni 1951 Nr. 21 - 5. årgang 

USAs økonomiske hjelp til England er 
brukt .til bevepningav Kommunist-China 
På et år har USA tapt 65000 mann 
Korea. samme tidsrum har England eks-
portert krigsmateriell for 125000000 pund I 
til kommunist-China. Slik er det demo-

kratiske samarbeid 
Privat til «8. Mai» fra Madrid. 

IJ et er et tap på 65,000 mann som den nordamerikanske hær har lidt i 
koreakrigen i løpet av omtrent ett år. England har i samme tidsrum 

eksportert varer til Sovjet kina for 125,000,000 engelske pund; herav er 
størsteparten varer, som er uunnværlige i krig. 

Det må virke trykkende på den jev 
ne amerikaner å få vite, at den øko
nomiske hjelp som England har fått 
av USA er gått med til bevepning av 
de 'fiender, som deres egne sønner 
står i kamp mot. Det vanskeliggjør 
ennå mer hans forståelse av proble -
met m. h. t. den '38. breddegrad som 
diskuteres i syv lange og syv brede. 
Om han ikke forsto problemene før 
så bør ihvertfall den følelse hvile 
tungt på samvittigheten, at tapet av 
65,000 mann ikke skyldes alene de 
geværer og fly, som russerne og ki
neserne bruker mot amerikanerne. 
men også den gummi, magnesia, kob
ber, utrustning og annet materiell, 
som de demokratiske stater har solgt 
direkte eller indirekte til forpleining 
av de kommunistiske tropper. 

den franske gummiproduksjon i Indo 
kina har oppnådd et lett marked, 
hvis bestemmelsessted ikke trenger 
noen særlig forklaring. 

Denne kolossale trafikk, som oppo
sisjonen i England og USA's senat 
har tatt tilorde mot, har kostet en 
pris på 65,000 mann. 

Men hvorfor skal man forbauses? 
Var det ikke den engelske arbeider 

bevegelse, som først anerkjente det 
kommunistiske regime i Russland? 

Var det ikke engelske handelsin
teresser som først fikk istand han
delsavtaler med U.S.S.R. og dermed 
reddet kommunismen fra sammen
brudd? Var ikke Denikin og Kolt
chak de første ofre for disse avtaler? 

Var det ikke de britiske handels
interesser som dolket i ryggen de bal
tiske enheter, som kjempet mot Trot
skys bander? Er. det nødvendig å 
minne om hva den amerikanske am
bassadør i Russland skriver i sin bok: 
«Opdrag i Moskva»? Finner man ik
ke der mange av de økonomiske grun 
ne, som førte til avtalen Washington
Moskva før krigen brøt ut? Visste 
ikke Stalin før han tok krigen, at han 
måtte støtte seg til den amerikanske 
kapitalisme? Og gjennom skitne han
delsavtaler har man lukket øynene 

Er De av de 
glemsomme? 

Etter alle professor Tanlce hi
storie å dømme, blir pro. 

fessorer overalt holdt for å væ-
re de mest glemsomme menne
s-ker som finnes. Om dette ef rik
tig eller ei kan vi ikke uttale ' 
oss, men sikkert er iallfall at en 
del av våre abonnenter fremde-

" les har glemt å betale,l$l1tip~ 

g'enten for «8. Mai» og sA-ledes 
risikerer å ikke motta avisen 
en vakker dag. 
Slik «glemt» kontingent ll!kaffer 
oss mye ekstra arbeide ogutgif 
ter som vi burde ha vært spart 
for. 

Et probat middel mot glem
somhet skal forresten etter si -
gende være å knytte en knute 
på lommetørklæe. eller slipset 
e. 1., og vi oppfordrer herved de 
av våre abonnenter som skylder 

kontingent om straks li. kn~tte en 
knute eller to som en påminnel- . 
se om at kontingenten må beta - . 
les. Vi på vår side skal så langt. . 
vi rekker det, også minne om 
kontingenten ved li. sende tit post. 
anvisninger til de som skylder 
kontingent fra nyttår eller me
re. F<i at vår postadresse ikke . 
skal glemmes, gjentas at del\ er: 
boks 41, Kristiansund N. 

Det fremheves i USA's senat at en 
hær bygger ikke alene på ideologi, 
som det sies om den russiske, men 
også på intendantur og andre tilførs
ler, slik som i de øvrige europeiske 
nasjoner. De data man der har fått 
Oppgitt og som England har sett seg 
tvunget til å innrømme riktigheten 
av gjennom sin handelsminister, er 
rystende. Bare gummi eksporten til 
Russland og Kommunistkina fra det 
malayiske marked nådde i april 12170 
tonns mot 8744 i mars. Denne stig
ning på' 30 pst. faller mistenkelig sam 
men med kinesernes forberedelser til 

til for det russiske slaveri og den '=-___ - __ - _______ • 

våroffensiven i Korea. Den vesttyske 
industri har siden januar øket sin 
eksport til østsonen og Russland, og 

framtidige fare. 

Derfor innskrenker ikke problemet 10 norske 
seg til en rekke handelsavtaler. Det ungdommer 
er et spørsmål om politisk moral, som "InV·ltert til ungdoms-
er fordrevet fra verden. . 

. stevne Paris 
Islandske studenter protesterer De sQrnønsker å~eise 
-_ ... kan henvende ste: til 

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

r fast abonnent. 

for den vise, men døden for dåren 

ferieopphold ·/951. 
Atter en gang er sommeren i 

anmarsj med lØfte om sol og 
sunnhet til en vintertrett be-
folkning' og atter en gang er 
det dessverre vår tunge plikt å 
minne om at mange mennesker 
som mer enn de fleste kunne 
trenge til litt avkobling, frem
deles er ute av stand til person
lig å kunne skaffe seg noe ut
komme til det. 

Blant de 150 som ennå sitter 
som pOlitiske fanger i de nor
ske konsentrasjonsleirer, befin 
ner det seg hele 75 med livsva
rig fengsel, og også de øvrige 
75 er folk av «toppklasse» med 
hensyn til det tilkjente åremål. 
De fleste av disse har familier, 
og enhver kan tenke seg hvor
,dan disse har det nå i det 7de 
«fredsåret» etterat de år ut og 
år inn har kjempet for i det 
minste å kunne holde seg oven 
vande. 

Selvsagt er det en skam for 
det norske samfunnet at uskyl 
dige medmennesker skal ha det 
på denne måten. Men nettopp 
denne skammen gjør det til en 
dobbelt plikt for oss som evner 
det, å sØke å yte bistand der vi 
over hodet ser oss i stand til 
det. 

Mange som har hatt det 
trangt og vondt, har sett fram 
til disse sommermånedene i 
håp om at det ogSå i år måtte 
by seg en mulighet for dem til 
å få lov til å tilbringe noen må 
neder blant snille mennesker 
og under slike forhold at de i 
et hvert fa11 for noen tid kunne 
holde den harde og grå hverda
gen på avstand. 

Vi har her i Forbundssekre
tariatet sett - og ser til stadig 
het - så mange tilfelle der det 
er sårt ikke å kunne yte den til 

strekkelige hjelp, at vi ogSå 
denne gang anser oss forplik
tet til å rette en appell til alle 
de meningsfeller som har hatt 
en bedre Skjebne, om å støtte 
oss slik at de som - fysisk og 
psykisk - mest trenger det, 
kan få seg et opphold på lan
det. 

Ser man så sant en mulighet 
for det, så vær så snild å un
derrette Forbundssekretariatet 
snarest mulig om man kan ta 
imot noen. Oppgi hvor mange 
man kan ta imot - eventuelt 
om man er villig Itil å ta imot 
mØdre med barn - og angi så 
omtrent den tiden som vil pas
se best. Gi likeledes beskj ed om 
hvorvidt en fortrinsvis Ønsker 
gj ester som er i, stand til å gi 
en håndsrekning i onnearbei
det eller på annen måte. 

Den som ikke selv er i stand 
til å motta noen, vil vi oppford 
re til etter evne å være' med å 
gi oss det Økonomiske grunnlag 
for å realisere ferieordningen. 
Mange hustruer sitter spredt 
omkring i landet som har sett 
fram til en slik ferieanbringel
se som den eneste mulighet i 
hele året til å kunne få hilse på 
sine fengslede menn. De må 
hjelpes med reisepenger, og 
mange a v dem trenger ogSå 
hardt til litt nØdtØrftig utstyr. 
Gi oss en håndsrekning her! -
De vil sikkert oppleve somme
ren med det dobbelte velvære 
selv ifall De gjør det. 

Forberedelsene tar nødven -
digvis noen tid, og vi vil derfor 
være særdeles takknemlig om 

vi kunne få hØre fra Dem sna
rest. Adressen er Forbundet, 
Kierschows gt. 5, Oslo. 

Telefon 37 76 96. 
Forbundssekretæren. 

Hvor står vi? 
U nder krigen var det mange som 

var i tvil om hvordan de skulle 
tolke Jesu ord om å gi keiseren hva 
keiserens er og Paulus's ord om å væ 
re øvrigheten lydig. 

ga evig fortapt eller om han skal bli 
frelst. 

Der er IT_ange av de dømte og dens 
pårørende som ikke har vært tiL nad
verd i løpe_t ~v de sis~~ 1!_ år. De ~en~: 

[ ..--U -K E-N-l; 
DOMMENE OVER 

de 217 fanger som sitter i Werl 
fengslet i Tysldand skal etter en· 
gelske forlydender opptas til for
nyet prøvelse. Blant fangene be
finner seg generalfeltmarskalkene 
Kesselring og von Manstein, gene
raloberstene von M'ackensen og von 
Falkenhorst og fire andre genera· 
ler. (Die andere Seite, nr. 1. 51). 

TSJEKKOSLOVAKIA 
har lukket sine konsulater ISunds 
vall og Malmø, hvoretter disse kon
sulaters forretninger vil bli besør
get av den tsjekkoslovakiske lega
sjon i Stockholm. - (Politiken, 30. 
mai 51). 

NORDRHEIN - WESTFALENS 
avdeling av det «ny-nazistiSke» riks 
partiet har brutt med det partiet 
som står under Dorls og Remers 
ledelse, og dannet en særskilt tysk 
gruppe. Anledningen til dette skritt 
er mistanker om at riks partiets le
delse har kontakt I flst. (Sthlms. 
Tidn., 30. 5. 51.) 

DET FORTELLES I 
regjeringskretser i Washington at 
Portugal og Sverige fra 1. juli iår 
vil opphøre med å motta direkte 
Marshallhjelp. Dermed vil fire land 
være strøket av hjelpeprogrammet, 
idet England og Irland allerede har 
sagt takk for hjelpen og vil forsøke 

.. å klare seg uten direkte hjelp. 

I ANLEDNING AV 
Ungarns befrielsesdag har man of
fisielt innført et nytt ungarsk flagg 
Landets tidligere flagg er ikke len
ger å se noe sted. Det nye flagget 
er helt rødt, med en liten ungarsk 
trikolor øverst oppe i det ene hjør
net. (Aftenposten 24. 5. 51). 

DEN JØDISKE 
vitenskapsmann AlbertEinstein og 
den jødiske filmkomikeren Charles 
Chaplin kommer til å bli underka
stet undersøkelse for uamerikansk 
virksomhet. Begge betegnes som 
kommunistsympatisører. (Krets
nytt nr. 5 51). 

KAPTEIN I DEN 
tsjekkoslovakiske hær, olympiame
ster på 10,000 m., Emil Zatopek, 
har søkt om opptakelse i det kom
munistiske parti, meldte avisen 
Mlada Fronta 1. juni. I en erldæ
ring talte Zatopek om sine mange 
besøk i kapitalistiske land og hev
det at «han var lJlitt mer og mer 
overbevist om. det kriminelle i det 
kapitalistiske system, og at det ik
ke er mulig å dyrke sport uten sam 
tidig å. være aktivt med i politikk». 

(AftenposteI'. 2. 6. 51). 
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I ' , stevne i Paris 
slandske studenter protesterer De sQlhønsker A t;eise 

Yl. 

Under krigen var det mange som ga evig fortapt eller om han skal bli 
var. i tvil, om hvordan de skulle frelst. 

besøk i kapitaliStiske land og hev
det at «han VJl,r .blltt mer og mer 
overbevist om det kriminelle i det 
kapitalistiske system, og at det ik
ke er mulig 'å dyrke sport uten sam 
tidig å være aktivt Died l politikk» • 

mot, at landet er åpnet f~r freTme~r tropper kan henvende .~g til 
Arne' Bergsvik 

tolke Jesu ord om å gi keiseren hva Der er lY_ange av de dømte og dens 
ke1llerens er og P~ulus's ord om å yæ pårørende som ikke har vært tiL nad
. re øvrigheten lydig. verd i løpet av de siste ti år. De leng

De, . som mente at øvrigheten var ter etter å komme til Herrens bord 
den i Norge værende øvrighet, har men de har vært frosset ut av stats~ 
fått seg tildelt navnet landsforræder, 'kirken og de kristelige orgaaisasjo

(Aftenpostei>. 2. 6. 151). 

O\"ER 1000 HJEl\ILØSE 

Anmoder 

all 
det islandske folk om å unngå 

omgang med amerikanerne 
I dagene 22-25. juni vil det bli holdt og er 'blitt fratatt stilling, formue, ner .. Jesus har påbudt at de kristne 

et stort ungdomsstevne i Paris. Ung- eiendom, ære og offentlig tillit, og skaL,holde natverd. Jesus har sagt at 
dommer. fra de ,fleste europeiske land de er blitt satt ned i en lavere klasse de kristne skal gjøre det «til minne 
kommer til å delta, og lederen, rf.\dak- av landsmenn - en pariakaste. om meg». Mange utfrosne kristne sy

utlendinger fra landene østenfor 
jernteppet har under rekrutterings 
kampanjens første tre uker meldt 
seg på USA armeens rekrutterings
steder i Vesttyskland. De som har 
meldt seg skal, så snart deres for
hold er blitt undersøkt, sendes til 
USA for utdannelse. (Sthlrtls. Tid. 
30. 5. 51). 

på Island er det lyseblått for tiden I 
Og ikke bare der. Den island

ske studenterforening i København 
har også gitt lyd' fra seg. Den bar 
enstemmlg og kraftig protestert 
mot regjeringens beslutning om i 
fredstid frivillig å åpne landet for 
fremmede tropper. 

Studentene hevder at det island
ske folks nasjonalitet, språk, kultur 
og eksistens blir utsatt for den stør 
ste fare ved at utenlandske styr
ker oppholder seg der i ubestemt 
tid og at. den islandske nasjonalfø
lelse og landets anseelse krenkes 

på denne måte. 
Studentene bar vedtatt en reso· 

lusjon om dette og den slutter med 
en oppfordrIng tO det islandske 
folk om å. unngå all omgang me«1 

,de fremmede tropper og danne en 
nasjonal front som skal arbeide for 

Den svenske lands

organisasjon har 

tapt 75 mil~. kr. 
Som følge av pengeverdiens 
nedgang. 

Den svenske landsorganisasjon be
regnes å ha tapt 71:, millioner kroner 
i krigs- og etterkrigsårene på grunn 
av pengeverdiens nedgang. Organisa 
sjonens fonds beløper seg nu til 200 
millioner, og ved ~andsmøtet til hø
sten skal man behandle et forslag om 
å plasere disse midler i realverdier, 
hus, aksjer etc. for å unngå ytterli
gere tap. For tiden ligger størstede
len i bankkassa og eller obligasjoner, 
meddeler de svenske aviser. 

-o---

Et samfunn I 
av sauer vil med tiden frembringe en 
regjering av ulver. ' 

Vi driver 

at islendingene påny skal kunne tør Raymond. Lotthe i bladet <Occi- Statskirken har stått bak og støt- nes ikke de kan gå til statskirkens 
oppnå. absolutt suverenitet l sitt dent» har i et brev til direktør Arne tf '; opp om det som er skjedd -. prester som ser på dem som om de 
land. Bergsvik, uttalt ønsket, om at også Statskirken er nå kløvet i to. På var forrædere. Hvor skal disse utstøt-

Ja, så sier studentene, men po- norske ungdommer må komme; l den ene side står dandssvikernel-. - te kristne gå. for å få Herrens nat
litlkkerne sier noe annet idag, der den anledning inviterer han 10 ung - På den annen side står de «gode nord- verd? La dem gå til andre kristne 
som her. Og hos oSs har studente- dommer til å delta. menn». Politikken skiller. som iallfall har tillit til dem og lar l SIDEN 1948 BETALER 
ne ikke noe å si. De er lammet av Bergsvik ~er oss meddele, at en Mange av dem som er støtt ut av dem få beholde ære og aktelse. Vi har amerikanerne sine egne utgifter til 
fellesprogrammet og av den nasjo- hurtigst mullg ønsker ~ .få ~orbli1.del- «gode nordmenns» krets har for all - 78 teologer og deres nærmeste pårø- okkupasjonen av østerr~e, men til 
nale sløvheten som fulgte etter Jak- se med sli!te som er V1lhg til ~reise tid sagt farvel til statskirken. De me- rende som må kunne hjelpe her. hver ay de tre andre okkupasjons-
ten på NS-folkene. Er det noen som og .som kan påta .seg .de nødvØildige ner at de har fått så mer enn nok av Nå er seks år gått siden «freden maktene betaler Østerrike 140 mil
har tenkt denne tanke tllende'? utgifter. Stevnet vil bh holdt P!l et bekjentskapet med statskirkens pre - brøt løs» med arrestasjon av de så - 1I0ner shilling pr. år, eller tllsam-

slott utenfor, Paris, og fra stewedel- ster, så noen forbindelse med dem kalte landssvikere. Intet er gjort fra men 400 millioner shilling. mttil 
tagerne forlater Paris og til de kom- vil de ikke ha noe mere Mange har statskirkens side fol' å komme de 78 har Østerrike betalt rundt '1 milllar NORSK PRESSEFRIHET. mer tilbake dit er alt fritt. Det er meldt seg ut av statskirken og ennå teologer til hjelp eller støtte de men- der i okkupasjonsomkostninger. Av 
særlig en som kan påta seg å 'Være flere er på vei til å melde seg ut. nesker som er satt ned i en paria- landet er 40,000 hektar besatt av 

Norsk pressefrihet betyr ikke det leder Bergsvik i første rekke vil-kom Hva d t . . dl k . kaste. Det er å anta at intet blir russerne, og østerrikerne må bl. a. 
me i forbindelse med. er fte som glI me ems ap l . t h Il samme som før, den .... ftg da vi statskirken" Medlemskap f"r man gJor e er i de kommende år. betale sovjetrusserne for den oljen 

.. - Dette er en enestående anledl'1ing -... '" _ V d . t h var så stolt av å kunne framheve for norsk ungdom som 'kk l.... når man bhr døpt l statskIrken. Et t k e h sm t atu~. ekt og mangel på til- de bruker og som de selv utvinner 
vår presse som frie meningers ta- sverger til de politisk· It e "I' •• ger hvert barn som fødes er utenfor stats a ar sas Ir en tydelig vist at av østerriksk jord. Ved siden av an 
lerør. I dag betyr det noe helt an- menin er om id e sys emer og kirken til det blir døpt, og dermed den intet har gjort og intet vil gjøre. dre bedrifter har russerne overtatt 
net, nemlig frihet for ansvar over- . g s ag er de herskende innlemmes i den. Mange barn er un- Forsåvidt er saken klar. De utfros- de tidligere tyske eiendommer i lan 
for ErstatningsdJrektoratet og den ~~~~?;el~~r å komme sammen med ,der krigen ikke blitt døpt. Disse står ne har kun, å gjøre etter Jesu bud det. Russerne bar nå. ialt rundt 250 
norske påtalemyndighet. De som ø~sker å r is k t ikke i statskirken. Ennå mange flere både med å døpe og med å gå til al- bedrifter, hvorav flere av de stør-

Slik frihet er selvfølgelig dyrebar skrive direkte til ~te :. en e~ barn er etter krigen ikke blitt døpt. tEolS. Dåp og natverd er fri her i Nor- ste fabrikker i forbundsrepublikken 
i mer enn en henseende. Minstepri- Lotthe ' 20 Rue d: ør, YlDon Foreldrene vil ikke ha barna sine inn geo Dette skal vi takke Gud for og - - fabrikker for lokomotlvbygg-
sen synes i et hvert fall å være at Fran~ike 'eller tita::'krarl!..!~, i statskirkens dåpsprotokoller. Stats- bruke disse nådemidler. ing, for landbruksmaskiner, turbi-
man gir avkall på egen overbevis- Bergsvik, 'Aule'stad, Follebue • ørTl~l'. r""e _ kirkens prester må ikke forundre seg Prest. ner osv. Disse bedrifter betaler ik-
ning l t tte t b til f Id ke skatt tll den østerrikske stat, og og egger onen an e r myn daktør Lotthe ,kan en skrive enten pl over a arna. ore re, som av 
digheteDes og makthavernes ønsker tysk, engelsk eller fransk. statskir~ens folk ?etrakte.s som for- selv den kontingenten som arbei-
Bringer man dette offer, sitter man Da det ikke er l;,;,ng tid igjen før rædere, I~ke står l ~ta~sklrkens dåps 40 O t derne pungel' ut hver uke til syke-
like trygg på sin tue som et kom- stevnet skal lloldes, må de som Ikter bøker. SIlke barn bhr JO sett på som pr sen av kasse og andre sosiale institusjoner 
munegarantert legdsle,m på gamle- å delta melde seg'hurtIg _ samt oM- værende forræders barn. . tar andre veier enn forutsatt. (Dag 
hjemmet. ne seg med nødvendige pus og andre Nå har ~esu~ sagt:. «Gå ut og gJør skolebarna i Mecklen bladet 25. 5. 51). 

En avis som f. eks. Aftenposten papirer som kreves ,alle folk bl mme diSIpler, idet l, dø-
har i de senere år utviklet seg derhen . "per dem». Hvordan skal nå «forræ - b 

at skulle man dømme høyre-poHtlk- ders» barn bli døpt? Foreldrene me- urg underernært 
ken etter avisen, så må Høyre-par- G l P' · ' ner at de kan ikke gå. til statskirke-
tlet være omdannet til et under- enera etaln prestene med sine barn. Hvem skal 45 000 skolebarn 
bruk under det kgl. Arbeiderparti. . de så gå til. Mange foreldre mener 

t'ukker den minste sky opp i horison- Ilder nå av koldbrand i høyre lot, ;:": de kan gå til troende m,ennesker, 
ten, står i et hvei't fall Aftenposten samt av tilta.gende, senil atrofi. som de har tillit til med sine barn. 
last og brast med Arbeiderbladet. (Sthlm.-Tidn. 26. mai 1951), Blant personer som el' stemplet som 

Nå er det ikke vår mening å bm- ' 16.Ildssvikere er der 78 teologer som 
sinuere noe som helst. A. langt 1 fra! har valgt det som sitt livs virke å 

Vi vil bare få lov til il. st1l1e et Hte, forkynne Guds ord. Enhver av disse 
uskyldig spørsmål, som imidlertid Thaga' ar'd h d teologer burde kunne døpe barna. -
er av stor interesse for mange N- . ur . ~e, Dåpen er fri her i Norge. Selv innen-
de innen leserkretsen og den ø~ge for Statskirken er dåpen fri. Menn 
presse: h rt t som Johannes Daasvand og andre har 

Hva var ErstatningsdJrektoratets . a væ ,p' res arbeidet meget for fri dåp fra tiden 
opprinneHge krav på Aftenposten før krigen. At dette skaper vanskelig 
og hva er dette kravetterhånden Følgende historie. finner vi i cAr- heter for stats~irken er selvsagt, men 
blitt redusert til'? det er ikke noe å gjøre ved det. En-

• 
l skodde 

beider-avisa» : hver troende kan døpe barn. Hvis for 
Fiskeriministeren skal ha fortalt eldre~e har meldt seg ut av statskir

denne historien _ til journalistene i kM, kan ikke en statskirkeprest døpe 
Stortinget: Representanter' for p' ris blil'net, når foreldrene ønsker å holde 

barnet utenfor. stll'.tskirken. 

Sachsen I ider av 
tuberkulose 

ETTER DEN INTERNASJONALE 
olympiske komitees vedtak i Lou
sanne for en tid siden, må man 
regne med at det også kommer ty
ske deltakere til Oslo i anledning 
de olympiske vinterleker i 1952. 

(Berlingske Tid., 31. 5. 51). 

Efter 8.266 møter i Lake 
Success flytter FN til . 
Manhattan 

Det er ikke bare vi, som er bekymret over hvorledes dagens her
rer i Norge driver sitt spill. La oss bare se, hva venstres blad «stavanger 

direktoratet og fiskarorganisaajO - At dette er en alvorlig sak frem
nene satt sammen og forhandlet går av hva en biskop skrev i en of
om viktige spørsmål. Det lyktes å fentllg avis: «Det :NS) begynte som 
komme fram til' en ordning, men en villfarelse, fortsatte som en for

I en rapport, som helsedepartemen
tet i Mecklenburg bar sendt den øst
tyske regjering, fortelles det at 40 
pst. av alle skolebarn i Mecklenburg 
er underernært. Statistikken bygger 
på en undersøkelse, som helsemyndig
hetene har gjennomført i skolene i 
Mecklenburg. Samtidig blir det opp
lyst at over 45,000 barn i Sachsen li
der av tuberkulose. .. Bare 20,000 av 
dem er innlagt på· sanatorium, da det 
hersker stor mangel på sykehus og 
sanatorier i Sachsen. Det sies videre 
at barna til «aR'tive fredsforkjempe
re» og kommunistiske funksjonærer 
har fortrinnsrett til plasering l sana
toriene. Det er. nesten som li være i 
Norge under det mEst gale I 1945 •.. 

FN forlot 18. mai sitt midlertidige 
hjem i den ombyggede fabrikkbyk
ning i Lake Success etter fem års 
virke. l denne tid er det holdt 8,266 
møter i bygget, og det kostet 2.5 mill 
dollars å innrede fabrikkbygningen 
til rådssaler, komiteværelser og kon
torer. Eieren, firmaet Sperry, laget 
før FN rykket inn bombesikter, auto 
matiske piloter og radarutstyr. VP-I;! 
solnedgang 18. mai senke des FN's blå 
flagg og dermed er dette kapitel 
forbundets historie tilende. - Fort
settelsen følger i Manhattan. 

Aftenblad» skriver: ' 
«Den norske skuten driver med den politiske stormen som nu ,år 

over alle land. MotBtandskr~n er ikke særlig stor. 
Utefra kommer prisstigningen. Utefra kommer den fare liIom krever 

sterkere beredskap. Men utefra kO!llmer også den krigskonjunktur som 
statsråd Brofoss utnyttet så behendig i sitt innlegg og som foreløbig fir 
det hele til å holde sammen. 

Høsten 1947, da vi holdt på å kjøre skuta i åkeren, kom 'Marshall
hjelpen og fikk oss på rett kjøl igjen. Da vi høsten 1949 trodde det kunne 
være tale om å holde noenlunde «stø kurs», kom et nytt stormk~st i form 
av devalueringen 18. september og rev vekk grunnlaget under oss. Det 
spørs om ikke den stormen føyste riggen overbord. Siden har vi \;ire
vet i skodde.» 

. føreise, og endte som en forherdelse~. 
Thagaard var ikke riktig lornøyd. Dette er hårde ord. Det menneske, 
Og han la ikke skjul på det. San som er forherdet, !tan ikke frelses, 
uttrykte seg temmelig kraftig orså men må gå evig fortapt. I dette til

Da sa Klaus Sunnanå _ altsåfi- felle vil det si at NS-folkene kan ik
k" . frelses, men må gå fortapt i all 

skeridirektøren: Du skal ikkje tale evighet. Men de biskoper som er «go-
såleis, Wiihelm! de nordmenn» må vel selv kunne reg

Thagaard: , Vet du ikke at jeg ne med å bli frelst, siden en biskop 
. li b våger seg til å felle en så hård dom. 

opprmne g egynte il. studere teQlo Nt, vet alle de som er kalt landssvi-
gi, ,Klaus? kere at dommen hører Gud til. Gud 

Sunnanå: Det er mange som mei- skal felle en rettferdig dom. Det er 
nar d~ burde heldt ft<am med det, Gud som skal avgjøre' om et menne
Wilhelm! ske er fqrherdet. Det er Gud som 

~kal avgjøre om endog en biskop skal 

Utsett aldri 
til i morgen hva du kan gjøre i dag. 
I morgen vil sikkert en ny lov forby 
det. 

«8. MAI» 
Postgiro: 81827 

Landskjent 
kunstner Ønsker husrom. 2 voks~ 
nl. Bill. mrk «Husrom nr. 187». 
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