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..... #; 2 __ ~2_. _;W_år_~9_51____ "Jtl 
~~==~~~~~~~,~~~~==~~~~======== Norges 11 de-mai utsending 

til U.S.A., statSminister Einar 
Gerhardsen, er igjen tilbake 
på hjemlige tomter, og innen
lor A-pressen er skrytet over
veldende over hvor frem
ragende stdtsministeren har 
ItJi'stått d ' representere oss 
heimeværende og gjøre det 

t 
" 

Drev lagmann Eri"I< Solem rapportørvirk-
0\ 

somhet til tysker~e under okkupasjonen? 
«norske» syn gjeldende der ,.-_________________________________ ,...., .... ___ , _________ _ 

borte i GoJ's own country. D' ,I 

. Selv i,nne statsminister et var ste m n in gs ra p po rte r om den 
Gerhardsen - då han igjen'~' 
satte foten på norsk grunn - p O ri t i s 1< e , ø 1< o nom i s 1< e ;;b g 1< u I tur e II e 
berette at de amerikanske il 
myndigheter hadde vært over- sit U as J' o n i N !P,:,l"".i~,· r g e 
strømmende i sin gjestfrihet ... 
og at de både i ord og gjer- ---...... ---------------------~ .. J,'----,---------_. 
::.JI!d.I:~~!~~~~~o;år~atU: Sohims virksomhet var av spesij'lll verdi for tyskerne 
land. Ikke minst var det glede.... 
lig, frem.holdt statsministeren, VI OFFENTLIGGJØR IDAG en erklæring som skal være gitt av lederen l 
at amerIkanerne var kommet for avdeling ID(SD) beim Befahlshaber der Sicherheitspolizei und . 
'1 d des SD i Oslo, herr Herbert Noot, mens han satt på Akershus. Erklærin- Ø' 

tr et resultat at spesielt gen gjelder en jurist Solems rap.portørvirksomhet til tyskerne under ok- " O m mer 
Nord-Norge utviklingsmessig kupasjonen. . 

den tredje verdenskrig 
befant seg på et så tilbake- Det er grunn til å anta at denne jurist er identisk med nå avdøde lag • 

ll'ggende stad' 't d t mann Erik Solem ved Eidsiva ting Lagmannsrett. I,., ' . 1 9 5 '1 eller senest 1952? . lum a e var Vi har sendt et fotostat av Noots erklæring til riksadvokat Aulie, og . Det må 
en dag 

komme full grunn for rike Unde Sam bedt om en uttalelse, og få fastslå:tt om Riksadvokatembetet har hatt 

til å søke å bringe forholdene' kjennskap til denne jurist Solems virksomhet, og hva som eventuelt er 
foretatt i sakens anledning. 

på fote. Vi kan vente oss stor- Hvis Riksadvokatembetet har hatt kjennskap til denne erklæring og 

stilt støfte i form av amerikan- at jurist Solem er identisk med den senere lagmann Erik Solem, da finner 
k d l vi det meget merkelig at denne mann fikk i oppdrag å prøvekjøre «lands-

S e O lars til opphjelp av svikanordningen». Forøvrig kan også bemerkes, at lagmann Solem var bl. 

.denne forsømte landsdelen, de menn som utformet nevnte anordiiing, og bare det skulle tilsi at han 
fortalte statsmr·nr·steren. ble fratatt all befatning med dommer virksomheten på grunnlag av «lands 

svikanordningen». . 
Tenk for noen snilde men- Vi går ut fm at Riksadvokaten kan gi fyldestgjørende svar, som vil 

nesherde er disse amerikaner- bli offentliggjort. • O ' Vi gjengir i oversettelse den erklæring som Herbert N oot skal ha 
'n~, SIer la Gjennomsnitt og gitt: 

himler andektig med øyn~ne. D k o «Som tidligere leder for avdeling 
. ~ ten er pa dl~~~ alle. Ingen HI (SD) beim Befehlshaber der Si-

blrr glemt. Se, \p ,ikke de. av cherheitspolizei und des SD i Oslo 
V o l d "cå l erklærer jeg følgende: 
are an smen,fIt:ter angt oppe Avdeling lII's oppgave bestod l å 

nomiske og kulturelle område. Ved 
gjennomføringen av denne oppgave 
lyktes det en referent tilsluttet av
deling Ill, dr. Ohm, å få istand en 
forbindelse med den norske jurist 
Solem. I årene 1943-44, ga hr. So-

- Fortsettes side 3 -
mot Ishavet, som vi nordmenn skaffe rapporter over stemninglm 

selv forlengst har ført opp og situasjonen på det politiske, ø~() 
under conto pro dubioso. . -------.;..,... .... - .... ·.o;iij\r.;..,...-----------

Pussig at det var nettopp Nff I 1t 
Nord.Norge som var kolrlmet y , O r ø g eS e,a V gen e-
sli,k i siktelinjen for denne, gav-
mlldheten.Det låter noe raf konsul I=t'~jlr sem 
unahrrliif at statsminister :(;e)'.i .. ".r ". \ . .;. 

hardse ' 

alle sine planer USA legger o 
pa 

grunnlag av et Sov jet-russisk angrep 

A-paktlandene og andre som vil 

kjempe mot kommtrnismen kan 

sti Ile opp 150 divisjoner 

Vi står foran en ny om~ 
dreining av lønnsskruen 

Så har da indexen, passert 'den rødE! 
streken ennå en gang, 'og den 

ligger omkring 120, hVilket vil si en 
ny omdreining på lønnsskttien. inntil 
september 1950 var den 108,3 poihts, 
og 15. mars iår kom den opp i. 115 
points og dermed kom 17 øres tilleg
get med. forutsetning at hvis leve
omkostningene steg ytterligere innen 
15. september, skulle det gies et nytt 
tillegg. 

er ,midt i den forferdeligste krise i menneskehetens historie Dette er planøkonomi og det gjel
der først og fremst at de regjerendelil 

sier Thomas Dewey i en oppsiktsvekkende artikkel velgere får kompensasjon i stadig 
,i Collier's magasin mere hullete kroner. Ingen tenker på 

dem, som har vært så formastelig å 
• • • > spare i de gode dager gjennom per-

EN ARTIKKEL I COLLIER'S magasin har den tidligere republikanske sonlig forsakelse for å kunne klare 
(n'asidentkandidat Thom.as Dewe3- skrevet en bemerkelses,:er~ig a~tik- seg uten offentlig forsorg, når kvel

~el. OD) hyor!or det er umnlIJ;' for USA å trekke seg tilbake til IsolasJons- den kom. Neida, de er kapitalistef' og 
,lInJen og prIsg! resten av verden til kommunismen. det er en vederstyggelighet for tiEien. 

Dewey skriver blant annet: Vi sier: For tiden. For det må koin-
vr står ansikt til ansikt asiatiske ,:ontinent vil bety et isolert me en dommens dag over dem, som 

ed historiens uheldigste allianse: - Amerika Jmdannet til en permanent hal' styrt og stelt så slett, at det 
mmensmeltningen av det tidligere krigsleir, hvor levestandarden etter - snart ikke er noe igjen av den gamle 
"veldes brutale erobringspolitikk og hvert vil synke ned til det russiske sølvkronen, som i sin. tid ~le sutt er-

Fn komunistiske verdensrevolusjons nivå. Under en slik tilstand vil alle vervet og omhygge.hg gJ~m!, ihnUl 
.a:,atisme. Denne sanmeu&meltning reserver gå til oppbygging av forsva- dell ble byttet bort I «bolSJeviker» og 

" av zaristisk og kommunistisk impe- ret, og likevel vil bombeflr fra Sibir «rødegar~ister». Det er lett nok, 1 
J;~~me,) ,.rRPtf,seP'!f-re,r de,~ f~terJ{e'ste (med. baser i, ;Alas~a) kupne ~å d.e skylde pa ut~la. ndsl;r.e. krefter! men , 

ohr rm ' ',O v- . tlf . rrn'åda' av"USA', . vende bl. dlit9.1Isve.k.J.\:ll:r;.'lkke knt!l;tken oVtt vå" . 
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r~lkonsul H~,sem 
fr <" "- i 1 ~ '. \ ~ 

nora-norge som var kommet • 
slik i siktelinjen lor denne gav
mildheten. Det låter noe 
ui'Ult'.arligatsfafsministEy'Gef!.' ' 
hardsen av seg selv skulle ha 
brakt ishavskysten der nord Blir innk __ ",,, til 

resterende J 
soning av 

måneder 

mensmeltningen av det tidligere krigsleir, hvor levestandarden etter -l snart IKKe er noe IlDen av ut:" 1;;"'11"" 
. eldes brutale erobringspolitikk og hvert vil dynke ned til det russiske sølvkronen, som i sin tid ble surt er

komunistiske verdensrevolusjons nivå. Under en slik tilstand vil alle vervet og omhyggelig gjemt, ihntil 
tisme. Denne sat.1mensmeltning res.erver gå til oppbygging av forsVa".! deli b.le byttet bort i «.b olsjevik.er» .. o. g 
. aristisk og kOll'lmunisti1/k impe- ret, og likevel vil bombefly fra Sibir «rødegardisten. Det er lett :nok l 
~l)1e). .reprf'jlen~er~r d~. ,ilte\'\test~. (me~ baser i,. Alaska) kunne nå de skylde på utenlands~e krefter, xnen 

er rermaktverdenhar sett. Elf sov- vestlige 6ml'å:ltleraV" USA qg vøt<de til1det'llv.<3.vekk:eJ!,ikke kritikkeIli over vå,. ' 
jetrussisk erobring av heleldet eur-. - Forts. side 3. -l-l re egne «velferdspoUtikkere». ' . 

·YOt' 

på bane som et passende 
objekt lor de amerikanske 
mæcener. Snarere er det vel 
disse som selv har gjort det. Andre NS-folk hår· fått melding om at 
Men hvorlor? 

Tyske eliteavdelinger til for .. 
Når bladet svar av Nord~Norge? Unnskyld at vi spør Dem usonet straff opptil 6 mnd. er gjort betinget 

rett ut, herr statsminister, men 
det ble vel ikke sagt noe mer Er aksjonen mot Harsem en hevnakt fordi han 
i sakens anledning enn det avslørte advokat Bjørnviks utskeielser mot 

vender seg Vest-Tysk lan d vil snart 
tyske 

stille 
Tsjekkeren Johann Kouril er ved 

som De hittil har referert for NS-kvinner hvis menn satt arrestertt 
Deres landsmenn? Det ble 

retten i Karlsruhe dømt til 15 års tro p per 
fengsel for å ha forvoldt en tyskers 
dø": og ha mishandlet 28 andre tyske-

under offiserer 
14de juni 1951. 

Til 
Stortingets Justiskomite, 

Oslo. 

OVER TRE MDR. har jeg vært 

ikke nevnt nee om Attanter
havsbroens fullførelse, om 
grønlandske flybaser, om Is- I 
lands ameri'kaniserte militær
beskyttelse? Det ble ikke gitt 
en aldri så fin liten antydning 
om Svalbard? Om Atlanter
hc.wsbroens østlige brofeste ? 

truet med at jeg skulle sperres 
inne for å sone en reststraff på ca. 3 
mndr., fordi myndighetene nå etter 
8 mdr. etter Høyesteretts dom var 
fallt - har funnet r;å at jeg ikke 
skal nyte godt av Stortingets bestem
melse om halv soning. Denne avgjø
relse fra myndighetenes side mener 

Ja, unnskyld som sagt at 
man er så ubeskjeden å spørre veien mot stette farer enn vi 
seg for. Men det har trampet i dag kan ane. Og den dagen 
så lenge på broen nå at tanke- blir vi kanskje ikke lullt så 
ne mest former seg selv. Og ydmyk i vår takknemlip,het 
setter man først mosaikbitene mot den «storsinnnede» giver 
sammen som de er bestemt til, som det i dag blir gitt uttrykk 
så er det rart å se hva det for. 
kommer ut av det. V årt vennskap mot Vest ga 

Det som en får «uten veder- seg i tiden før april 1940 
lag» har dessverre ofte en ten- mange hånde utslag som det 
dens til å falle dyrt nok i leng- dessverre ennå ikke har lyk
den. kedes å klarlegge i enkelt-

Islenderne våknet en mor- heter. Ett er dog likevel sik
gen for ikke så lenge siden og kert, uten dette demonstrative 
fant seg til sin overraskelse «vennskapet» ville Norge ikke 
«beskyttet» av amerikanske ha vært trukket inn i den 
bajonetter. Alt var gått for andre verdenskrigen. La oss 
seg i absolutt hemmelighet. nå bare ikke Forlede til after 
Selv ikke Alltinget visste be- en gang å demonstrere et 
skjede Bare regjeringen. Ivennskap som kommer til å 

La oss håpe at ikke også vi trekke oss med i en ny mal
nordmenn - derunder innbe- strøm! For denne gangen vil 
lattet våre stortingsmenn - det - som det heter i «Life»s 
en dag skal våkne til den bitre siste nummer - bety at Norge 
erkjennelse at norsk jord i blir den først angrepne og den 
diplomatisk mørke er overlatt sist befridde. Om det da i det 
til fremmed «beskyttelse». hele tatt blir noe å befri! 
Det vil bli mer enn en bitter Unnskyld, herr statsmini
pille å sluke for gode nord· ster! Timeo Americanos cøm 
menn. Den dagen er vi på donae ferentes. 

re i interneringsleiren Kleidova. Kou
jeg strider mot lovens ånd og bok· ril ble gjenkjent som nestkommande
stav. Min forsvarer har derfor i dag, rende i denne leiren og som vakt i 
begjært rettens kjennelse for at myn- ldr'ene Kaunitz og Julienfeldt. Et av 
dighetens fortolkning av loven ikke v~tnene fremholdt at omkring 1300 
er riktig i mitt tilfelle. Kopi av min tyskere var omkommet i Kaunitzlei
forsvarer: skrivelse til lagmannsret- ren som følge av mishandling fra de 
ten vedlegges. tsjekkiske fangevokteres side. _ Det 

Jeg har vært fullt klar over, at det te er den første rettssak av denne 
er andre krefter som står bak denne art, hvor tidligere fiender av 'Tysk-

- Forts. side 3 - land må svare for sine mishandlinger. 

Et «nydelig» triumvirat. 

Privat til «8. Mai» fra Washington. 

Den franske ambassadør i USA, Henry Bonnet,uttaler at de fortroliae 
forhandlinger om Vest-TYSklands deltakelse i en vest-europeisk arme 

nærmer seg avslutningen. 

Ingen norske soldater 

til den vest-europe

iske arme 

Etter hva «8. Mai» erfarer vil tyske 
troppeenheter bli tatt opp i den plan
lagte vesteuropeiske kontinentalarme 
på basis av full likestilling. Det blir 
tale om sluttede tyske kontingenter 
med tyske offiserer. Det eneste spørs 

med disse fortrolige forhandlinger. -
Ambassadøren skal ha overbraKt et 
budskap fra «høyeste hold i Ma4rid~ 
der det uttales at «aU fortids lItti" 
bør glemmes aV hensyn til den Ve8t· 
lige sivilisasjons :fremtid» . 

Den planlagte nye kontinentfilai'lne 
skal ikke omfatte noen kontingeiitM 
fra skandinaViske land, opplyseil det. 
Skulle det på den annert side i en gi
ven situasjon oppstå fa.re for at den 
nordeuropeiske kalott b111' truEIt fra 
øst, vil det intet være til hindet {Gr 
å smIe vesttyske elite-avdelinger til 
rådighet for Nord-Sverigils og Nord
Norges forsvar. 

mål som ennå ikke er klarlagt er om L l d k 
Vest-Tyskland skal få sin egen gene· ange an -sa en 
ralstab. Det er fremsatt utallige kom 
promiss-forslag i denne forbindelse «TønSberg Blad» får ved henv.n· 
fra vestmaktenes side, men Bonn sy- ~else til myndighetene o~plyst .at ma
nes å holde fast på kravet om en «li- J~r Langeland har begJært sm liak 
t ff kt· tt 1 l . gJenopptatt. 
en, men e e IV ves ys.~ genera - Det foregår for tiden en del kUt-

stab» underordnet det kommend~ vest respondanse omkring spørsrnålet. _ 
tyske forsvarsdepartement og' mgen SaKen beror for tiden i strafferetten, 
andre». . men hvorvidt d€mne be~jæring vil bli 

Det forlyder at den spanske ambas- tatt til følge er det ikke mulig l si 
sadør i ~~shington .e~ frem~bmmet noe om på det rtåværende tidspunkt. 
med .uofflslelle h~n~tIlh~ger tI! den Avgjørelsen vil ikke foreligge før 
amerIkanske regJermg l forbmdelse over rettsferien. 

Engelsk på dansk maner 
I Danskene lider, som kjent, også i 

høy grad av «engelske syke», og 
det engelske språk er blitt den rene
ste englelyd for deres øren. Imidler
tid later det ikke til at det engelske 
som presteres i København, finner 
nåde for sakkyndighetens øyne. For
leden forsvarte en øyenlege ,ved en 
doktordisputas sin avhandling som 

DeR tyske utenlandsgjeld 
Den tyske :førkrigsgjeld anslA.e1l i 

Bonn til 8,7 millia.rder OM, fordelt 
med 2,7 milliarder på, Ui!A, 1,2 mil. 
liarder på Engllind, 812 filillioner pA. 
Sverige, 771 mil1ioner pA. 1l'rankrik8, 
203 millioner på SVerige og 41!j inil
lioner på Holland. 

var skrevet på engelsk. Vi gjengir her et bilde av hovedvitnene i lagmannsrettssaken mot redak- Ifølge avisreferatene kritiserte så. 
tør Jørgen Hustad. Som kjent hadde redaktør Hustad -, til tross for vel en av de offisielle opponnter, pro

at han er A.partimann vært så formastelig å påstå at det var ikke som fessor Ejler Holm ~om flere av de 

Spørsmålet om tien ty~ke UtenlliU'I1U 
gjeld blir nå beh!!.ndlet i LondQfi i 
forbindelse mEld tien endelige opphe· 
velse av okkupasjons-støttuUenll. 

. . ' andre opponenter dIsputasens engel· 
det skulle være dette «rettsoppgJøret». At det SImpelthen hadde funnet ske språk. Det ble fremhevet at eng-
sted ting som var påtale verd. Beskyldningene falt justisminister Gunder· lenderne som skulle lese boken, måt
sen tungt for brystet, og for første gang fant han seg beføyet til å gå til te ha lært engelsk i en dansk skole 
rettssak mot en partifelle. Som naturliO' _ ble det forlik og gode greier. for å forstå den, og professor Ehlers 

.. fortalte at englendere som leste dan-
Bildet ble tatt under edsavleggelsen. Fra venstre har vi direktøren for ske disputaser på engelsk, hadde sagt 

det meget beryktede Erstatningsdirektorat. Han er h.l'.advok. og heter C. A. ham at danskenes engelsk for dem 
Gulbranson. Så kommer rilisadvokat Andreas Aulie og til sist ju~tismini- var å lese omtrent som når dansker 
ster O. Chr. Gundersen. Den siste slapp å avlegge ed på sin forklaring, men lesAtekksv~nsk eld ler norsk. k . 

. Ja, - er er mange s jær l ba av personlige "mner om å få avgi forsikring på ære og samvittighet. sjøen! 

Dr. Best utleveres ikke 
Landsretten i I(øbenhavn har fAit. 

slått at justisdepa.rtementl!t ikke hat 
rett til å UtleVere de tre prornintnte 
tyskere, dr. Best, Wll.sChe og SChwert 
til Tyskland forat de skUlle kunne av
tjene resten aV sin straff der. Ll1nds
retten understreker at en slik utle
Vering ikke kan finne sted uten de 
dømtes samtYkke. De Ul! er dømt til 
henholdsVis 12, 16 og 24 Ars lenlsel. 
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Redaktør ~o"etnlncstllll'tr 
Arvi<l 8. .4rntgen PIW KUflMlI. 

lJt&itt av lntereasentlilka:ptt 8. Mai 

Det er en sammenheng i alt 
I BEDFORD PARK i London finnes det en kanon 

som ble erobret fra tyskerne under den første 
verdenskrig. Den bærer engelsk fabrikkmerke og 
var blitt solgt sammen med mange andre til Tysk-
land før krigen begynte. - På listen over dem som 

ga økonomisk støtte til Hitlerstyret, finner man 
navn som von Arthaber og von Duschutz. Begge 
var direktører i Skodaverkene, de store krigsindu
strieUe anlegg hos Tysklands nabo og permanente 
fiende, Tsjekkoslovakiet, og dette var igjen kon

trollert av firmaet Schneider-Crel.lsot, som i et århundre var det 
ledende i fransk krigsindustri. - Under første verdenskrig benyttet 
det engelske Vickerselskapet et av Krupps patenter for tenning av 
håndgranater. Etter krigen krevet Krupp en erstatning på 1 sh. 
pr. granat, og summen 8ikk opp i 123 milL :shilling. Saken ble 
ordnet i minnelighet ved at Krupp fikk aktier i et av Vickers 
spanske datterselskaper. , 

Hvorfor forteller vi så dette og gjerne kl.lnne fortsette i snart 
sagt det uendelige? Jo, fordi det er en sammenheng i alt og da ikke 
minst i det som beveger seg bak teppet og k1.llissene på det store 
verdensteater. Det er sammenheng mellom dette fra dengang, fra 
spillet med de store brikker til dommen over den aller minste NS
mann oppe i en aV avdalene, han li.Iom sliter med avdrag på erstat
ninger og tynges av svarte minner fra konsentrasjonsleiren, etter 
dom avsagt etter direktiver fra dem som står bakom alt og som 
lanserte de tilbakevirkende lover. Det er det samme system og de 
samme menn som rår, og det er de samme menn Bom trumfet igjen
nom hengningen av generalene i Landsberg og som skaffer nye 
våpen til' nye konflikter, mens «demokratiet:. er dagens trylleord 
for massene. 

TIL 

8. MAI 

VARE MENINGSFELLER OG 
ABONNENTER 

Med hver post mottar vi mange brever fra våre abonnenter og 
meningsfeller. Alle gir tilkjenne sin store tilfredshet med bladet. 
For oss som strever med å få det til, er det selvsagt godt å se at vårt 
arbeide blir mottatt med begeistring. Men begeistring er ikke nok. 
Det må gjøres mer~, av alle som forstår den store betydning «8. Mai» 
har i en tid som den vi nå lever i. 

Intet annet blad har i kampen for sannhet og rett tatt større 
risiko enn «8. Mai». Uten hensyn til personlig offer og velferd har 
vi gått inn for å bekjempe uretten. 

Med små midle~ har vi ført vår kamp. Med åpent visir har vi 
lagt de faktiske forhold fram i den hensikt atter å få det norske. folk 
fram til selvbesinning og ansvarskjensle. 

DENNE KAMPEN AKTER VI Å FORTSETTE, 
og vi henstiller så inntrengende vi kan til våre abonnenter og 
meningsfeller at de støtter QSS i vårt arbeide ved i sommer å tegne 
minst l - en -' ny abonnent hver. 

Jo større utbredølse «8. Mai» får - jo større slagkraft. 
Samtidig minner' vi våre abonnenter om at skyldig kontingent 

må innbetales straks. , 
Vi på vår side lover å bestrebe oss på å gjøre avisen så god som 

den økonomiske rammen tillater det. 
«8. MAI» 

Fredag 22. juni 1951 

o. Gythri 
Dronningens gt. 7, Oslo. 

KjØtt, flesk o~ pølseva,rer. 
Godt utvalg i pålegg m. m. 

Det norske folk 
blir planøkonomi
sert og skattet 
ihjel 

[] et går gradvis nedfor bakke i øko
nomisk henseende hel' i landet. -

I):ronen blir mindre og mindre, d.v.s. 
hullet i kronen blir større og .tørre, 
samtidig som tiltakslyst~ll hemmes 
og st!ltimtgiftene øker. Og dette til
tross for d,et paradox at ka.pitl...U!ilt
verdensdelen, USA øller ut dollars til 
de sQsiaJistiske land ~or å a,vverge ka
tastrofen. Dette er ikke bare noe 130m 
vi sier. 

La OIlS minne om hva statflr/\,d arp
foss, en av de mest hardkokte plan
økonomer, sa i en rar;liotll-le ved Mar
shallplanens ettårsjubileum i april 
1949: «Det amerikanske folk har på 
denne måte forllindret eh økonomisk 
katastrofe av tidligere ukjent om
fang, men også en utvikling som kun
ne blitt en krise fQr det politiske· de
J:lokrati. For oss har Marshallhjelpen 
vært en Golfstrøm av materiell støt. 
te». - Og hva hal' vi så ikke fått? 
Pr 31. desember 1950 val' tallene 
~,iQ5,271,419 kroner,' hvorav pare 

1 _______________ --____________ - ___ --_---__ ..1'1178,697,30O kroner er oppført som 

l"n, 

v· l rettlause og forsvaret 
Av hOQde Trygve Engen, Straumholmen 

Det er tall, som kan tå noen hver 
til å svimle, men allikevel går det 
nedfor bakke, fordi det vesentUge 
mangler: Lysten til tiltak og umulig 
gjøreisen aV kapitll,ldannelse på. pri. 
vate hender. Tilslutt blir vi vel plan
økOJlQmisert H\jel allesammen. 

'" 

, Enhver vil da forstå, at vi her hjenune som vil ha sosial og 
økonomisk gjellreisIling for Q.lIe de politisk dømte, har en 13;n.g o~ 
tung kamp foran oss. Vi kjemper ikke bare met våre egne pohbkere 
fra kommunistene tU ytterste b.lterllasjonale høyre, men mot den 
store -':clrede bøygen, hvis ansikt vi ikke har sett. Men vi kjemvel' 
ikke "lene i dag. Våre lesere vil ha !i1ett hvorledes den franske 

. t'lh FOR EI TID SIDAN TOK «8. MAI» Dette kan ikkje bli nokon fullsten-. hil ei rimeleg forklarin~ på kvifor Vi Skal nevne cnnå noen tall. De 
kortlife for menneskerettighetene - som ikke er Petam- lengere, inn e!Jl artikkel av umlerskrevne <lig analyse e.V d.ei .. år.s.akene .. som h.a. r!kje.nJillene av og. til får 'overtak og belyser vårt lands stilling i forhold 
me~ ~c'~e-'!flennesker - har gått like til FN med sine mosjoner etter om dette emnet. Det er ikkje kome ført til dette omskiftet. 1\{en dei slut. gjev seg utslag i eksplosjonar som til våre naboland: Hvis du tjener kr. 
fOi?, -w_å ha henvendt seg til sitt eget lands regjering. Også ~Emne noko tilsvar, spesielt til den artikke- Jlingar eg er komen fram til på grunJl t. g. »Davido»s artikkel i «8. Mai». 6000, betaler <'11+ i skatt, dvs. i direkte 
m(~Juq. et' blitt tjet ihjel påde i Frankrike o~ FN, men ved et blfelle len, som gjel' det Jlaudsynt for meg lag av den utviklinga eg sjølv har «j)/l.vido»s innlegg er affektmerkt, skatter i Oslo 920, i Stockholm 760 
er uen ~kevel blitt kJ'ent o. g skaper grunnlag for samhold om de å koma tilbake til spørllmålet. Men ~att i gjenom, og på- grunnlag av det ja, hatefullt, segjer somme. Men gjev og i Kjøpenhavn 645. ~ Aven lønn 

det hal' vore mange innlegg elles. eg har lese og høyrt av samtaler med det ikkje likevel uttrykk f?r noko på 8000 betales i OslO 1,4p1, i Stock
virkelige menneskerettigheter. Og i alle de land som i denne om- Det el' berrsynt at emnet er brennan- NS-kamer!lter, d,es!ile !ilutning/lr vi\ eg !lPIll storparten !lVOSS l1ar kJ!mt? - holm 1210 og i Kjøbenhavn 1,084. _ 
gang i verdenshi~torien er blitt r3i:nmet av rikosjetten~ fra verdens- de aktuelt, Qg det syner seg at mei: ber prøve på å legge fram i ei form For min eigen del Bk",l. eg vedg~ de~ Av 10,000 henhddsvis 2,02~,1.700 og 
krigen, er likn~u..de bevegelser i gA-ng - foreløbig på hjemmebanen, ningane el' nokså delte. Forbundet Sl som av omsyn tjl spalter9met må ve- med ein gong; p~ e~t VIsIlt stadmm ~ 1 581. ~ Av 20,000 llenh. 6,462, 4,840 

f h o tI· 'kk o l o • t . lt l D t line er, så vidt eg I3kynar, at vi skal pa så samantrengd som befTe muleg. utviklinga kunne eg godt sendt ut el' 4914 og av 50000 i Oslo 23,716, i 
men or apen tg om l e sa enge pa m ernasJona pan. e er, stille oss til teneste på .nytt, men un- I?esse årsakene kan, såvidt eg sky- liknande , salve s?ølv. ~g er kom~n ~fockholm 19,120"og i KjøbEmhavu. 
ikke bare de direkte rammede, SQm reiser seg til offensivt arbeide, der den føreset.nad ~t VI førIlIt f1),r f!. " na. 1', .d.e.l.a. s.t. ,.inn i tri .h .. Ov.ud.gr.up. p ... er: o.v.er. d. et n.o, og dlfor VII eg også sela 171573 _ Disse tall .fortell.er a.tsk. il.-. 
men en stigende skare av humanister som frykter sivilisasjonens æresoppreising. Oberstløytnant F.. 1. Årsaker med røter i k~enslelivet. til «Davido»: Frøv å koma oyer. de~, li' o~ st re og I'ltell her i landet, hvor 
fallitt, hvis det ~k;l,l fQrtl:\ette som hittil. Andersen og !lomme andre syp.est d .. 2. p9litiske og nasjQn!lle årsaker. De også: For qet første har em Ikk]e ~.". y nH'" er 'enin en at vi aUe 

Det kan være tvil om h. vorvi, d. t FN vil rea. gere positivt, og år- imot å meina (dersom eg ikkje hat 3. Årsaker aV religiøs og moralsk g9gt av det sjli!lv, for get andre for- d~t l ø~~n~~ .'1 tti Tf He; har vi ikke 
- misstYdd) at vi utan vidare skal seg. karakter. tener ikkje motmennene våre så. my- s a l .6 • a. nr· atter som lu

sakene hertil kan være mange, men ute i menneskemyldret begynner ja o"" villige til teneste, og at spørs~ Pet ftn!ilt sikkert ikkje noko greit kje. Ein brukar" som kjent, ikkJe ka taL. me<l de. l\1dlræte Skun en ~r tom 
det å demre fQr flere og flere, at det er noe som er galt og at det målet om æresoppreisin~ får k~ma \, skille mel19m r;lesse gruppene. Det po- noner mot spOllvar, og sl~tt .ikkje res mn på folk slik at p g i at 
spilles med liv og død på en hemmelig. hetsfull måte alle steder hvor andre rekkja, Av andre mnlegg l bla,,) litlske, reHgiølle og ll;10rltlske SYnet ITlot ltryp som er endå mykJe Pllndye. nå !lIt er betalt .. K?m ,"A. p~ .@ 

det får ein derimot det inntl'ykk a~ hos e. it menneske kan t. d. svært ofte O.ff for det tr~dje kll,n cl.et vera tvIl - v. elf~rdsstatens fed! e Ikke hlJ,r ~ellt en 
politikere møtes, og at det er det samme menneskemylder som får såvel frontkjemparar som andr~, ka4 førast tilbake til kjenslelivet. På an- samt om det er klokt å la kjenslene farlig' lect. 
betale leken, lide og dø for det sorP er spillets innsatIil. Og når denne skje serleg av den yngre garde, ha~dre sida blir sikkert kjenslene sterj{t koke, over slik. Vi vinn truleg ikkje 
demring går over til fullt dagslys, er også vår tid kommet. Da vil mykje imot tanken- om ny fl'()ntinn, påverka av andre ting, som religiøs noko med det. 
kanopeu fra BedfQrd Park liomme til å bli martyriets monument sats. Ein frontkjempar som løyner. tru, moraloppfatning, politisk varte - Men dette Skal ikkje vera sagt for 
ove,r alle som er. blitt offer for det. store spill, og da vil rettferdig- seg bak merket «Davido» hfj.r tilme4tenkjing osv. å htsta «D!lvido». :fteaksjonen hans er Det danske konge 

teke så IIterkt på veg: at ~Me for, Hending/Ule i <lei siste 10~12 åra. både naturleg og menneskeleg. Og .-
heten omsider seire. Det tar tid, men hver eneste en a.v oss, Som er bundsseluet~ren og Bnt Tveit synes har sett sterke far etter seg i menne- har hfj.n «mistet vettet» (forbunds: 
blant ofrene, kan gjøre vårt til å forkorte den ved å tale sannhetens Ven\ Sjokk?rt. .skesjelene. Noko anna. kunde ein Ilel- s(.kretær~ns. utt:ykk), så ~ar han l par tar selV mat
og rettferdighetens sak for det mennelilkemylder som til syvende Det el' IkkJe alle som ~ruk!lr sl\ler ikkje ventil,. Kanskje i 13tøl're mon !:!-l1e fall IkkJe mlsst det n:e~r fullsten: 

11 p., a.ss grovt. IIkytS. s.om «Di\vldo». MeI\ nn for nokpn ann8.l1 gjelsl. d~t~ QS~., pig enn flei førfl,nde pohtlkarane l , og sist kan organisere makten til det gode. Her ligger grunnvo en bMe _etter _i~nlegga i_ 1:>lad,et Qg et~er nm ",. .,.i""t til ul"n",,"vik;':' .. ;; ... '""" VA"t.>n v/h>t øiØ"" hmd mf'drekna_ I ~""'" ....... ""A 
foT' vR:rt $1:J-hf:licl~ 'hø,. .. .,. 1'YfI~~nA+ f!1"'IIt.'Wl "I"~_ l"'n~__ ..... "..,. 1-.n.'H n.V1 ,:).n._ l ... ;lr1a 
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ov~r alle ~om er .blitt offer for det store spill, og da vil rettferdig. 
heten omsIder seIre. Det tar tid, men hver eneste en av oss som er 
blant ofren~, kan gjøre vårt til å forkorte den ved å tale sa~nhetens 
og ~ttt~rdighete~s sak for det. menneskemylder som til syveIJ,de 
og sUJt kan o.rgarusere makten til det gode. Her ligger grunnvollen 
for vårt 8;fbelde, her er målet for vår kamp, og her er den kilde 
.hvorfra VI øser vårt håp og vår kraft. 

, ... -..."/ 

seg bak merket «Dav!ao» nar tilmf<iltenk" .• =, • , ___ . ".vu ~~ •• ~ ~ •• ~ ...... Jv .v.~ ~~6" ·w 

teke så. sterkt på ve~, at både fi· _ JUlg osv. å lasta «Davido». Rea,ksj(;men hans er 
bundasekretæren og Erit Tveit syn tJ Henøingane i dei siste 10-12 åra både naturleg og menneskeleg.. Og 
vera sjokkert. ., har ~ett sterke fa,r etter seg i menne- har hlll1 «mistet vettet» (forbunds-

Pet er ikkje l1.11e som brukar j. l!Ike~Jel~ne. Noko anna kunde ein bel- ilE-kretærens uttrykk), så har han i 
pass grovt SkytS. sorp. «Davido». l\{Qn .. ler lkkJe venta,. E:al1skje i st.ørre mon a .. lle fall ikkje rp.jsst get meir fullsten
både etter iluilegga i bladet· og etter enn for n?kon ~nnan gj!lld_gf.!J.t~ .92s.. dig enn dei :føranqe pol~ikarane i 
munnleg~\ frl\.segner frå mange ti~, s?Jll er g~Ol't bl «landssvikarar» Ved Vesten, vårt eige land mldrekna. I 
gar~ NS-fWk •. trur flg det er tvillaUf1t ~l~ u~~ttvlst, og .' ulovle?, «:e~sopp - }j]~~d redsle for TysklandS aukande 
at elt stor~ flelrtall aV våre folk, hel~t g~er». Av oppsedmg .og mnstlllm&" var mlhtære og økonomiske makt, gjekk 
dei yngre, men også mange av dei .el- VI se~leg sterkt na~Jonale. Vi såll på dei Qort.l,'Ig øydela. det einaste eurQ
dre, no er avgjort imot å gjera våpen- os~ SJølv s~m ein. n.alljonal elite, med peis}re lItndet som )ladde førestP-ltd 
tenest. )lell hug gjekk Vi; mn for å fullføre for å' motstå trykket frå aust. I tan-

Det 
par 
kurv 

danske konge
tar selv mat
med! 

I I den 'lille sydjydske by. Vejen er åp-

Skal vi «ta oss S6Inmen»? No veit vi at NS før krigen meir og trygge det nasjonIlle fr~d()msver. ken Om å forebygge ei tysk nyreising 
rnålmedvite enn noko anna politisk ~et s~m var byrjl'l. i .1814 og heldt held dei landet okklJpert den dag i 
gruppe, kanskje med undantak av fram l 1905. I overtydmga om å tena dag, i fl eire år dreiv dei med demon
det mykje nærskylde Fedrelandslaget :f?lket vårt, .kjempa vi, kvar på vår tering av tyske industrianlegg, fram 
gjekk inn for reising av eit effektivt vg: for å. fri folket :frå fylgjene (l.V til 4ato har dei tllkla med noko del 
militært vern. Og ein må gå ut frå at den Nygaardsvoldske dødssiglasen - kallar «denazifisering», og i den al
både eldre og yngre medlemer kan- mot fåren frå aust, mot oppløysings • lierte propagandaen driv dei framleis 
skje med undl:\.ntak av eit ørande lite kreften~ h;er heime, for livslina samen med å æreskjella Hitler, tyskarane og 
mindretal, også har vore sam!! i par- pte(l QUlshng. r '.1:. tysk. E:an det så. vera tvil om 

net en stor jysk l.ltiitUliug som er 
blitt en mektig suksess; Den dlll1sl!:e 
konge og dronning har lovet 6. Qesø
}(e utstillingen. Kongen har bedt om 
at det ikke blir arrangert noen lunsj 
eller middag i anledning av 1:Je$øl!:et, 
forteller de danske aviser. Majestæ
tene tar selv matkul'v med pA. utfluk
ten! Til kjente og Ukjente lidelsesfeller 

Av Ivar Frihaug-Osa 
lIK tiet si offisielle line i ei så viktig M;en aVdi vi Var så overlag sterkt kven det er som har skapt dei «psy-K a.n dere erindre hva vi lovet 

oss selvog hverandre, den 
gang vi var gjester i de Ny-
gaardsvQldske «pell.$jonater», 
hvor vi lå flØdde som sardiner 
utover gulvene og «kurerte» 
gikta vår, hvor vi lå og vege
terte så levende-vekta gikk ned 
me4 fra 10 til 25 kg., Og enda 
ble kroppen for tung for «un
dersåtterne», hvor parolen om 
fellesnytta foran egennytta 
fikk en så hård påkjenning un· 
der j akten med å finne noe å 
stikke i kletten fra. mtylledun
kene, hvor det lysnet opp når 
noen av de tapreste blant oss 
hadde fått «kvartet» med seg 
en 2-3 ramsalte Islandssild, og 
hvor deilig tørst man ole etter
på og kunne fylle buken med 
vatn? Har dere virkelig glemt 
alt dette? 

Har dere glemt den dagen da 
vi fikk smuglet inn avisa med 
«landssvikanordningen» i, og vi 
for fØrste gang fikk stiftet be
kjentskap med den? Ble vi ik
ke enige om at dette «doku
ment» måtte være inspirert av 
djevelen selv? 

Jo. Og hva sa vi så? Vi sa, at 
komme hva. komme vil, så må 
vi ubrytelig home sammen og 
støtte hverandre til landssvik
stemplet er brakt dithen hvor 
det rettelig hører hjemme: Til 
dem som i ynkelig feighet rØm
te fra altsammen og lot land 
Og folk i stikka. 

Ja, det var «opplegget». ~en 
hvordan er lØftet holdt? 

Til å begynne med var vi av
skåret fra å gjøre noesomhelst 
Den b.øylovede «frie pressa» 
l!;unne usj en ert og med øyen ~ 
synlig velbehag rakke oss til et~ 
ter noter. Vi var avskåret fra å 
kunne svare på tiltale. For dem 
som skulle møte for «rettsskran 
ken», hadde Solem, Arntzen og 
Co. ordnet det så lettvint Og 
Viselig, at de var dØmte p~ for
hånd, - (Norge er da en «retts 
stat»! ) 

.. ,.en til all lylcke så var der sak Det .er tydeleg at her har gått nasJo~ale av innstill~ng, måtte også kologiske hindringer» for at tyska- sjonale nordmtmn som landssvikarl'l.r, 
en lærer i Kristiansund som for seg elt sers djuptgåande omskif- IIk1l1dmga for landssvlj{ verlta dobbelt rane kan h'! inn i Europaheren ? at dei kanskje greier it gjera somme 
var i besittelse av det fornødne:' eit omskifte som syner seg endå I3terkt på oss. Folk som frå barnsbein Det skulle heller ikkje vera tvil- av dei til verltelege landslilvilta.rar. ~ 

klårare når ein ser det i høve til eit har soge inn den lærdom at «ein l1.r- saptt kven og kva det er som, hl1.l' Med innsats av vit og vilje kan vi 
mannsmot og brukte det til for- om~ki!~e i motsett. lei: Dei tidlegare ,beidar ha: ikkje noko fedraland», sli- framkalla reaksjoner som «Davido»s. no:t motarbeide ei fllik utvikling. Men 
del for oss. Ære være Nils Vik- anhmlhtaristene l Arbeiderpartiet, Jte folk elg knapt føresetna.der for it Det trengst så.men korkje agitasjon· heilt å fri oss for den kjenslebundne 
del i all evighet! Hans vesle som no .-er vorten varme forsvarsve- f?rstå kor djupt denne djevelske skuI eller sjølvsuggestion til det, det er reaksjonen mot dei som Ilt yrer i lan-
bl ner. .dmga har såra oss, OP' korleis heile rett og slett utslag av kontrasugges- det vårt i dag, evn .... r vi nok ikkje. -

ad ««Skolenytt» kom som det p Rus k' .. 'kk . Det vil sikkert ikkje vera r~tt an- ~år hug reiser seg til protest mot å tion. Så lenge har pressekobbelet . sar og mesar ,.ar l je gJort oss 
fØrste lysglimt for oss. Nu var ten å lasta ungdomen for at dei «ru- ha landssvikarnamnet sitjande på oss. hamra på «nazipakkeb at dei kan _ nol!:o pers6nleg vondt, men vå.re eigne 

elet ):lare for oss «il. slutte oPP» ger over uretten», eller å feie det av For dei har fedralandet aldri havt skje oppnår å driva dei mest l!:onse- styresmenn, dei vI eventuelt skulle 
med ein merknad om «furtekroken;>. noko verd, for oss var det alt her i kvente motstandarar av kommunis _ l!:jempe og lide og døy for og la oss 

om denne mannen, sa o kunne VI' kom d d ... å . Lat oss heller prøve på å få klarlagt verda. Når ein så dertil tenkjer på at men over til dei raude rekkene. man ere av -'-, el ,.ar s ra del 
få «vår egen» avis i en hånd _ årsakene, og så, dersom det skulle det er nett dei som førte landet i Så lenge har dei Gun- heilagste kjenslene våre ved it skuI-
vending. vera muleg, finne ein samnemnar for Ulykke, som også har sett denne dersenske inkvisisjonstribunalene dri da oss for landssvik. 

Men il. gi ut en avis koster dei skilde meiningane. stempelen på oss, så. skulle vi dermed ve med å døm.:e dei mest gjenomna- (Forts. i nste nr.). 

penger. ==========================================================~======================================= 
hyller grunnreglene om toleran- Et av hovedmotivene for dette 

Vel vet jeg, at dem som Plyn-
,. Ufen,.ikskr"nikk ----------------, se, likeberettigelse og utvidelse av resultat er at Theodor KØrner 

«det partttomme rom». Me!:l det- er en erklært antikommunist -

De som avgjorde president
valget i •• terrlke 

te har de villet si, at de fordrer Han er fØdt 24. april 1873 som 
full benådning for alle de poli- sØnn aven offiser i den k~iser
tisk dØmte som «nazister» og lige og kongelige Østerrikske hær 
større politisk innflytelse. Dette 
forSlag ble fulgt og Kørner 

dringsdirektoratet har hjem
sØkt riktig grundig kan ikke så 
godt avse en lO-er. Men at der 
ikke skal være 50,000 mann i
gjen som kan forskuddsbetale 
«8. Mai» med 4 kroner kvarta
let, det lar j eg mig ikke innbil-
de. Og da kunne «8. Mai» vært .... - ______________ -~I_--_-_--.. ~ valgt. 

og hadde titlen Freiherr von Sieg 
ble ringen. Etterat han som general 

hadde vunnet I. slag på Isonzo
Nasjonalsosialistene er ikke popu fron.ten i fØrste verdenskrig bel 

[) ET HAR VÆRT LAGET ma,n- ~ens Gleisner som favorit fikk lære blandt de politiske partier han den fØrste Østerrikske repu-dagblad for lenge siden. 
Idag er sannsynligvis stillin

gen for ,,8 Mai» noenlunde den: 
Tre prosent av oss står som for 
skuddsbetalende, faste abon
nenter' seks prosent «lurer» seg 
bort til kioskene - når det hØ
ver slik, og der ingen «farlige» 
personer er i nærheten - og 
kjøper et nr. Resten har vært 
så ,«l!;loke», at de forholder sig 
passive, og har ikke i sinne å 
«ofre» en cent. Men de vil nok 
melde seg når «Plyndringskas
sa» skal åpnes. 

Ja, hr. redaktØr! Vi er et stak 
karslig folkeferd. Med et gjen
nomsnitts innskudds av 5 -
fem ~ kroner kunne vi nu hatt 
et fond p;i en halv miilio.n. -
Med det som grunnlag kunne vi 
satt 2 svenske og 2 sveitsiske 
folkerettslærde i sving med å 
granSke hvem det var som i 
1940 var den egentlige lands
'>Viker her i lp.ndet, Vidkun 
'iuisling eller Johan Nygaards
vold. 

Men det er vel ikk.e fm'sent 
rmnu? 

Ivar Frihaug-Osa. 

ge kandestøperier omkring 2,004,290 stemmer. Det var en tiltross for at de beiler til deres blikks generalstaossjef men fra- , 
presidentv3:lget i Østerrike, men ~remgang for KØrner på 490,038 valggunst, men det ble allikevel sa seg denne stilling f~r å bli so
det som brakte den gamle offi- "temmer, mens Gleisner fikk de, som bestemte, hvem som skuI sialdemokratisk me!:llem av for
ser til presid~ntverdigheten var '78,631 stemmer mere enn fØr- le bli president. Og her kommer bundsdagen. Under Dolfuss-regi
tross alt de sa baktalte Og for- ~te gang. den kjennsgjerning at den poli- met og senere etter Anschluss 
fulgte «naZister». Det henger slik . Da kommunstene ikke hadde tiske forfølgelse i Østerrike ikke satt han i fengsel i flere perio
sammen: noen utsikt til å få sin mann har vært så hatsk som f. eks. i der og ole så i 1945 innsatt av 

Presidenten må ha over halv- valgt, besluttet de å stemme på Norge, at den så meget omtalte russerne som overborgermester i 
parten av stemmene for å være J(ørner, noe som gjorde sosialde- "omskolering» har slått feil, at Wien, en stilling som han har 
valgt uånsett hvor mange kan- mQkratene fortØrnet selvom det østerrikerne mener at man kan innehatt inntil han nå er blitt 
Qidater der stilles. Ved rØrateøket deres kandidats :;;janser. I ikke spare nasjonalsosialistenejn avdØ(le dr. Karl Renners etter
valg fikk ingen stemmeflertall. ~rc offisiell kunngjØre!se erklær- ne i konsentrasjonsleire noe som fØlger som republikkens presi
Det var da stillet fire kandida _ t.e sosialdemokratene at de ikke de hadde fått nok av før, og at dent. Han er en malerisk skik
ter: KØrner fra sosialdemokrate- 'hadde forhandlet med kommu- de innser at man ikke i et de- kelse, ungkar og ytterst nøysom 
ne med sterk front mot kommu- r.l$tene og at !:le ikke ville ha nO- mokratisk land kan ha to for- slik som gamle offiserer ofte er 
nistene, Gleisner fra det katolsk Qn kommuniststemmer. Men i skjellige slags medborgere, de det. Han kan sees hver morgen, 
betont~ folkeparti, som er kon- valgkampen, som til sine tider som har fulle rettigheter og de når han vandrer ut Og personlig 
servatlvt anst.røkent, Breitner var temmelig håndgripelig, agi _ som bare er tålt. D.e resonnerte henter sin melk og sitt morgen
fra de uavhenglges forbund, som terte folktpartiet med at kom- som så: Kampen mot truslen fra brød hos bakeren og uansett 
tEller naSjonalsosialistene Og de munistene stemmer med sosial- øst fØres med hele folkets mot- vind og vær går han gjennom 
over pal·tiene stående st. og Fiala i.temokratene. Imidlertid ville det standsVilje. Skulle man frata Donaustadens gater uten over· 
fra kommunistene. I fØrste om - ikke ha fØrt til noe resultat om 660,000 mennesker deres rettig- frakk. Han er således noe uten
gang fik~ KØrner 1,682,768 stem- KØrner hadde fått bare tilvek- heter, så står man overfor den for det o al.minneli~e og det har 
me~, Glelsner 1,725,659 stemmer, ,ten fra kommunistene, d.et måt fare at de vil bli mottatt med vel ogsa bIdratt tIl at så mange 
BreItner 662,559 og Fiala 220,012 tel noe mere til og her kom «na- åpne armer av femtekolonnen utenfor hans parti stemte på 
stemmer. ?et ble således avgitt Zistene}> til unIJ,setning. J;3landt som dermed vllle Øke fra 5 til 25 ham og mUliggjorde hans valg. 
4,290,998 s"emrner, Etter dette dem var det nemlig, som det og- pst. av befolkningen. Denne opp- Men de ferre~te hadde spådd, at 
ble det etter loven. tvu.ngent om- så viste seg, ma.nge som hyldet fatning av problemene par gitt det var de sa foraktede «nazi
~al~ ~ellQm de to som hadde den sats: Heller en sosialdemo _ nasjonalsosialistene deres rettig ger»o s~,m var tungen. på vekten. 

es semmer og resultatet kom luat enn en katolil\, Og mot slut heter og de svarte med å sette en _ g sa. ar vi da se,~hva dette kan 
som noe aven overraskelse, idet ttln foreslo de for sine velgere å sosialdemokrat inn som p e' rØre tIl tross de alliertes forskrek 
Kørner fikk 2,l72,806 stemmer, ,stemme på den l\andidat som dEnt. r Sl- kelse over. at det var så mange 

, som var sme idealer tro. 

Stiftelsen norsk Okkupasjonshistorie, 2014

SNO



Fredag 22. juni 1951 

3. verdenskrig 
- Fortsette8 fra side t -

bake igjen. Med sovjetrus~isk herre
d?mme over resten av verden vil bol
sJevikene kunne øke sin nåværende 
overIllienhet i luften tU Ilt punkt, 
hvor hele USA kunne bombes. 

I)et synes derfor Innlysende 
a.t hvis USA. ønsker l eksistere i fram 
tiden, må det oppgi enhver tanke pil. 
at det skulle være mulig å fortsette å 
leve et normalt liv i USA om resten 
av v~rd~n ble et offIlr for bolsjevilil
men. 

Dewey skriver videre, at vi har val
get mellom ett nv to: 1\ utlevere Eu
ropa og Asia til Sovjet for selv å dø 
som en sI:ildpadde som har trukket 
inn hodet og venter på å bli knust. 
ELLER: å se problemene i øynene og 
bygge opp forsvaret til uJmotståeUg 
styrke, Vi er midt i den forferdeligiit€ 
krise i menneIlkenes historie. 

livA skill vi liå gjllre? 
Dtlt syne!! splekhlrt at hvil! vi ik)((l 

skal bli isolert og lide kVelningsdøden 
må vi stiml11flre vå.re vllnner i liluroplt 
og Asia. til it Iltille oDP overveldende 
sterke landarmeer og anlegge llikkert 
beskyttede bombe baser, fra hvilke 
selve Kreml ikke har r.oø hAp om il. 
fordrive OIlS, 

SVf;lits har lest skriften På. veggen. 
Dets trlldisjonelle nøytralitet kl\.n ik. 
ke hjelpe det til å Hg-ge som en fri
hetens øy i et rødt :mUr-Asia, Denne 
gangen vil det måtte kjempIl. Det 
kan mobilisere 400,000 mann eller ~O 
divisjoner av el.\ropeisk IItørrelse med 
t:lhørende reserver . 

Vi vet at 1Il'orge vil kjempe (!), Og 
vi t~r håpe at Sverige vil oppgi nøy
trahteten og slutte seg til med en al,'
me på 700,000 trenede !llann med re
server. 

Del,' er anclre cJivi~joner, og anqre 
nasjoner som vil Kjempe. Men vi 11,111' 
tapt fem <lyregare år til å gjøre <lem 
til våre venner, og <lel; går fremdeles 
med sneglefart. 

Når vårt land er i ele~perat fare må 
v~ søke venner og allierte blant dem 
som har kraft og vilje til å kjempe, 
selv om vi ikke er enig i deres innen-
rikspolitikk. ' 

Eva som er av betydning er: vil de 
kjempe på vår side? . 

Spania har 22 divisjoner, og det 
vil Hjempe. 

JUgofjla,vi!l har 30 elivisjoner, og <let 
vil kjempe, og vi hal' grunn til å tro: 
på vår side. 

Sammen med A-paktens 20 divisjo
ner blir elet 1~0 divisjoner. livis Eu
roPa oppfyller !dne navi't'T6n<le forplik 
t .. lser vn get bli ovør 150 divisjoner, 
en veldig, kanskje oVerveldende styr
ke. 

Tysldand og Japan el' qet store mål 
flir Sovjets allJl'ep, 

før <let kan beseire resten· aV verden 
For tlnhver pris og med alle nødven~ 
dige miqler må v~ slutte med prutin
gen Ol; gjepoppruste Tyskland og' JA
Pltn [lit hl.\rtig som de er villige til dCilt. 
Hver av dem kan stille opp man~e 
divisjoner til deres eget iorsvar. Sam 
men med andre armeer fra den irle 
ver<ll,ln kall det bety deR IlvgjCjlrende 
faktor i det kritiske øyeblikk. 

Dewey Itonkluderer med følgende: 
Jeg vet ikke !lva vi ennda h\l.r aV 

tid. :Kilder som har vist seg å være 
pålitelige hevder at det bUr til høsten 
når grøden er l hus. Andre ~der, at 
Sovjet ikke har planer om angr~p iør 
i 195Z. Inntil for kort tid siden har 
alle USP~-re~j,eringens. p'l~?r ~,:ært. b~ 

8. MAI 

Forbundets IOlllllHnn Hovden 
Arbeid Hl'blad» svarer «Dpland 

En hverdagens 

heltinne fyller 
70 år 

Formannen i Forbundet for So- norsk blad - ved fl~ro anledninger 
sial Oppreisning, Rroar Hovden har gitt endog stOl'ke uttrykk for mlss" OLGA NØRSTELIEN, Nord-Torpa, 
i «Opland Atbei~erblad», Gjøvik, nf<lye med etterkrigsoPPljøret. Bla. fyll!l' 70 år den 28. juni. 
fått inntatt nedenstående artikkel - detll redaktør vil dorfor ved n.oormtrq Ingen beboer i Nord-Torpa har ut-
som svar på. et ondsinnet angrep, ett\lrtanke si1{kert foratil., at de man- rettet sA. meget til gagn for sin bygd 
som pladet for en tid siden. hadde ge bra mennesker, som ved hjelp av liIom hun. Overalt hvor hjelp trengtes 
mot Forbundets virksomhet. grunnlovstridige anordninger og an- var Olga med. Var det noen i bygda 

«NYNASISl\lE» I NORGE? r. t rettløst hokus-p~kus, ~r utst~tt'" s~m var syk ;,- eller hvor det gja.ldt 
I en lederartikkel den 19. mai ilkri- av samfunnet, har mistet sitt trbeld, hjelp til 1m fødend\! kvinne - da Var 

vel' «Opland Abeiderblad» bl. (I..: «l sine inntekter, !jin ~re, iin sosiale det bare å sende j:>uc til Olga, og hun 
fjor vakte det ikke liten oppmerk _ pOIiii!,jQn QI';V., kjempet ior lin plass i kom enten det var dag eller nato Skulle 
Somhet da det ble kjent at nazistene solen på like fot med våre øvrige det kqk~1! til barnedåp eller bryllup 
hadde gjenopptatt sin virksomhet ber landsmenn. Vi arbeider ikl<e for å eller Ilravøl, så måtte det Være Olga 
i landet. Således ble dilt holdt møter bringe Iltrllff og ulykke over andre Nørstellen som var sjef. Uten henne 
i Oslo, på Hedemarken og i GJ'øvik). (som kanskje kunne ha fortjent det ville ikke lagene bli vellykket. 

bedre enn mange av de «dømte»), 
Som forma~n i Forbundet for Sosi- men vi arbeider for en forsoning 

al Oppreisnirtg har jeg en villS føling mellom landsmenn på rettens og 
med den påståtte <<llynasisme» i vårt sannhetens grunn. Dette arbeid går 
land og et visiIt kjenskap til de nevn- .. t . 11 ti ru k 
te møter, ldet det var Ji'orbundet for p... ver!! av a e par po l Il e gren-

ser, hvilket framgår tydeligst a,v det 
Soslai Oppreisning som arrangerte· faktum at vi har våre gode venner 
dem. og hjelpere innen a.lle politiske par-

Jeg kan berolige «Opland Arbeider- tier som er representert i Stortinget, 
blad» med at Forbundet slett ikke er ogllå Arbeiderpartiet. 
noe «nl\.zi-forbund», hvilket jeg oglll 
gil Deres medarbeider grei blillkjel! om Kli-PP den 26. møJ HIIl1. 
etter Gjøvikmøtet i fjor. Forbundet er H.l'ø~r Hovden. 

4 

Ny forfølgelse 
- lIorls. fra side l -

I mange år var hun styremedlem 
i Syktlpleierforeningen, og når det 
skulle lloldes basal' fl)r !'lakOll - kom 
Ol gil kjlll'endll med digre kjøreler med 
lapslClUlIl, riskrem Og mange andre 
gode saker som ble solgt og som skaf 
fet penger i foreningen akasae. 

. I !Jin tid fikke Olga Kongens 
fOl'tjenstmedalje. Den fikk hun også 
for en .tor mennellkekj~rHg gjerning 

Da spanskesyken herjet her l lan
det -- døde henneS søster og svoger 
De etterlot seg 7 ukonfirmerte barn 
Olga tok alle barna til seg - og hos 
henne fikk de et goot hjem og en 
god 0PMrl\.ge!se, og hos hennt;l ble de 
til de ~terhvert ~iftet seg og fikk 
egne hjem.· 

GanS}te tidlig meldte Olga Nørste
lie!> seg inn i NS, og det har hun al
dri senere angret på. Hun opplevet 
ogsl!. ål;'et 1945, men hVa htln ble ut
S\l.tt for <la - !jne-kker hun, helst ikke 
um -- '-v den grunn at hun er av de 
menn!:,sker som tilgir alt og alle. 

GULVBELEGG 
Vårt magnesittbel8gg, marmore rt og ensfarget, for bad, kjøkken 

butikk, nedslitte trapper m. m. bør prøves. Bruksanv. for legning, 
medfølger bestillingen. Telef. Hl b. 

KRØDEREN FRUKT og BÆR, 
Krøderen. 

Dressen kan vi sy 

3 

hvis De har stoff med tilbehØr. 20 års praksis. 
skjema. SylØnu kr. 80.00. 

Skriv etter mål-

P.' 8p()rst!m'~ l{onfek; øjon!ifabrikk -

Gårdslulr., 
helst traktor -og ma,skinkyndig, solid og driftig, får god stilling 
På. Sl\:innarbØI god,s fra 1. 7. eHer senere. Fullstendig mekanisert 
drift Qg mest mod,erne rnaskiner. Utmerket leilighet på kjøkken 
2 store rom, kjeller, innI. vann og vask. TarifflØnn. SØknad med 
attester og oppI. fam.forh. sendes bestyreren 

Skinnarbøl, Konglilviuger. 

Flink typograf 
hand- eUer ma.skinsetter, som ønsker gå sammen med ep annen 
fagmann for overt. av igangVlIlrncle trykl\ari, l:)es innlevere billett 
til dette blads eksp., merket «Trykkeri 19li1 nr. 198)~. 

Bekjentskap. I 
NS-mann, 37 år, 1,78 h., slank. 

Bosatt østI. ø. bekj.sk. hygg. da
me 25-35 år. B. m. «Foto nr. 199» 

En eldre dame 

Li 

Ilebu.kamera ter 

- iallfall inntil denne dag - en apso
lutt upolitisk sammenslutning aV dan 
store gruppe av landsmenn som er 
blitt ofre for det politi!!ke «rettsopp-. 
gjør»- ~ med det mål å nå fram til 
en revisjon av oppgjøret på retten.s 
og sannhetens grun;l, med påfølgen
de sosial og økonomisk oppreisning 
for de uskYldig dfilmte. Virkelige lands 
fprrædere og forbrytere ønskes ikke 
som medlemmer av vårt Forbund.. ~ 
Perimot ser vi gjerne «Opland Arbei
derblad»s redaktør ljom medkjemper. 
«Opland Arbeiderblad» har ~ kan
skje i høyere grad enn noe annet 

Engl,ands gjeld' 
vokser stadig 

hevnen!! phm likeoVeJ'tf;H' IDeg. l går 
ple jtlg IJterkt Q\l/iltyrl(et A!:!ri, <la jeg 
fikk et brev Q.V l~te ~hl, fra. O.l'.liakf. 
lialfdlln Fyhn, hvo.ri hIn me<ldeler 
meg lI.t myndlghetenlil nal' sendt ut 
trYkte meddtllelser til NS-folk ljOm 
har mindre IJtrl!.ff å llt;lne (opp til '% 
år). MeddelllilJen gå,r· ut på at !,lom
men er Ijort betinget ~ sUk lI,t de 
sUpper i. 11(111) ytterli.g~rfl lltraff. 

Vi .. sender l1eI}lle, vår hjerteligste l ønsker .let.t .. post, hygge og hjelp, hos 
gratulasjon med dagen og en takk eldre dame eU, h. Uten lØnn. B. m. 
for .11 hennes godhet. «Pålitelig nr. 207». 

Det er endl!. llI:!e!) 3V (jere som 
har glemt å. kjøVe bo~ «J{on
sentralijons,eiren llebu», den vel 
skrevne og verdifulle minneboka 
f1'a 4en beryJ-te(le leiren. Nytt 
sjansen tør opplllø'et er helt qt
solgt .,... boka bUr ikke senere 
å. få. 18'7 sider med fsrgetrykt 
omslag. Send kr. 8.50 til «8. Mai» . 

o. ,Il, D., e f.,år bo,. k.s. d, iSkr,et tilsendt,' I ElUer spør eUer den hos «8. 

Større enn 
gens slutt 

ved kri-

D en 31. de::lember 19,415 hadde Eng
. land en gjØIq, hovedflakelig til dQ 

minions og 3ml.re medlemmer aV ster 
lInj;omrMElt, på 3,ass milliOner pund, 
som var oppstått under kl'igell, da-jo 
Enjfla.nd var lI!erlig hård.t an~trengt. 
Under <le tre følgendEl år lykte!! det å 
foreta villIle avbeill.Unger, slik at gjel 
den pr. :11. d(lsember 1948 var "unItet 
Ul 3,424 mil. ;pund. Senere er den hnid 
lertid steget la-jen o~ var ved siste 
årsskifte oppe. i 3,71\7 mill. puna, altså 
tl' og med større enn Ved krigens slut 

Dessuten harl!lngland etter krigen 
pådratt seg en gjeld. til den interna
sjQna.le gjeno;ppby;ning-sbank og det 
lnternasjonaJe Valutll,fond pl ialt 1')76 
mill. pund ved s!~te årllsklfte. Noen 
lIlilt gjeld :fantes ikke i 19415. Alt ialt 
ha,r såledell Elnglancis gjeld vokset frll. 
3,68S millioner :pund i 1946 til -l,3~3 
millioner pUnd fem år senere. 

siell Verdi for den tyske ledet", 
fordi de klart qg tyde1i, p6,vhlte vis
le feil og mangler ved <len tYllke 
politikk i Norie, som på. grunn lAV 
disse I'\l.pportE)r kunne rettes på. 

Var disse feil tQrtsatt bIitt tjort 

Jeg vedlegger kQPi !IN hr, Fybnll 
brev itV 12te ds., hvori hlm Mvn~r et 
eksempel som også !Jjlllt1er økono
misk landll3vik og hvor vedk. har en 
relltatraff på Cl. . % . år. 

Etter den, form dll,lsil meddelelser 
fra myndighetene er gitt,. kan en gå 
tlt fra at det er et alminnelig admini
strativt amnesti. Tiltros!! herror skal 
jeg SOne 3 mdrs. reststraff. Hvorfor? 
kan en IIpørre. 

Det el' QPprørende at en i en retts
stat skal kunne risikere denslags over 
grev. l!)tter min hUlitru/l død og så 
tre mdra. kamp for en endrinlf i Stats 
advol<ateps krllv om min innsetning. 
er mine nerver totalt ødelagt. Min 
kroniske astmabronkitt er forVerret 

TorpinJ. 

Argentinsk beklagelse 
l;Jtenriksdepartementet meddeler: -

Pen . fil.rgentinske sendemann ~laget 
for IlOen tid !ilden til Utenriksdepa,rte 
mentet over visse krenkende ytrin&,er 
i nor!ike aviser vedrørende den argen
tinske president og hans frue. 
Ut~nriksdepartementet meddelte 

send.!lMannen 8,t vedkommende aviser 
overfpr depe,rtementet hadde frem
tørt ~in unnskyldning, idet de hadde 
fremholdt at krenkelsene ikke var 
tilsiktet. 

så jeg ligger tilsengs. Samtidig uttalte departementet sin 
:Den eneste redning jeg nA øyner er egen b,klagell,le over det inntrufne. 

* at $torUng-et/J JustillkQmlte griper 
inn for å hevde at her sko.l herIlke 
likhet for ioven og at ytrlngllfriheten FOr' il. forebygge misforståelse vil 
ikke skal kUJ\ne kMbles med den vi gjøre oppmerksom på at ovenstå-
1I1a. ... s midler som en nA. /løker Il an _ enal,! meldin~ ikke tar sikte på den 

OJ kritikk som er kommet frem i norske 
Ven(le mot meg. aviser over president Perons opptre-

Det li~ger nær for IDeg A tro, at den o\ierfor «La Prenlifl,», eller i. poli
jeg skal ha en eskrta straff, fordi jeg tiske:saker forøvrig. Det saken gjel
iikrivf!lller t.H JUl,ltillkomiteen har hen der .,.. ytringer om presidenten· og 
llildet ø})pmerksomh.ten p~ at rlk:sad- han!!;i;true som er OPPfattet som per
vokat Aulie Qi st!\tlja<1vokft.t poren - sonlig krep.kende for dem, Og når det 
feldt tidlig !lar fAtt underr~tnlng om gjeld~r stl\w>verhoder er aUe :tlØdt til 
tidligert! !itl\.tøi4vokat t l~d~svlk!la- å, tI\. Visse hensyn i denne henseende, 
ker, Ildvol!;at lJenning 13jørnv1ks ut - det ~re seg om '~e er bosittende i 
lI~eielller likeoverfor NS J<v!np.er AviS øst eller syd, skriver «Morgenbladet». 
menn satt lnnelJperret, ': '" 

PAt.lemymUgh~tt!n hl\:r h?ldt P3! D,gbladet fortsetter me(,i krenkel
med bQhlln?Ungtn 11-". !3Jø~n~~1f ,,~~~ seM\...".. uanllet alle unllllkyldninger. 

«UMENNESKELIG 
ATFERD» 

Pastor Sig' Flaga skriver i "Vårt 
Land»: 

De hadge fOrleden dag en sterk re
daksjc;mell leqer med overSkrift 

«Umenneljkelig atferd», der De for
dømmer ge amerikanske myndighe
ters rettslige behandling av de syv 
dødsdømte tyske generaler i Lands
bergsfengslet, disse som har fått 
henrettelSen utsatt og utsatt etter at 
domsfuUbyrd.elsen gjentagne ganger 
har vtert bestemt. 

Det er på sin plass hr. redaktør, at 
De tar til orde mot denne groteske at 
ferd, mot slik sjelelig tOrtur, 110m be
drives i et såkalt ledende demokrati, 
der man freidig nok proklamerer 
«menneskerettighetene hele den 
«frie verden». 

Men virker ikke en slik i og for seg 
berettiget moralpreken litt påtren ~ 
gende geskjeftig, når man betenker 
alt det en har å svare for her hjem
me og p6, nærmeste hold? Flar Vi 
glemt et navn som professor dr. R. 
Skancke? Hvor lenge satt han med 
dødsdom over sitt hode? livor mange 
var det som den gang våget å si et 
alvorsord, uten tanke på. i!itt eget så
kalte nasjonale rE)llOmm~? 

Vil De virkelig betegne det li10m en 
utidig- eller tlberettiget handling, når 

l\fai»ø lcQmmisjonæ1' i Oslo. 

Slåmaskin 
Brukt 1 hestes slåmaskin kjØ

p~s strakS. Oppgi pris og merke. 

O. Synstelien, 
Nord~TQrpa. 

Hvem kan 
låne en NS-mann kr. 1500,- ett 
år mot 5 pst. renter og avdrag 
500 kr. pr. år for innkjøp av mo
torsag. Bm. «:Haster nr. 189». 

Hvem har bruk for meg? 
Tidl. frontkjemper, 26 år, gift 

og et barn, søker arbeide. Kontor, 
lager eller hva, hvor Og når som
hfllst. ålt bar interesse. Gode at~ 
teJ;lter. BUl m!'k «Snarest Ur. :!05» 

To landsungdomar 
me(i eln 7 mnd. yrkesskule i må
larfa,get og litt praksis, ynskjer 
målararbeid. Gjerne på. austlan-
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l)ewey ~Wl1l\lUUerer lI~eu 11?'g':IJlU'" 
Jeg vet ikke hva vi ennda har av 

tiel, K;ilder som har vist seg å være 
pålitelige h(jvder at det bUr til høsten 
når grøden er i hus. Andre sier, at 
Sovjet ikke har planer om angrep før 
i 19l;i~, InntU for kort tid siden har 
alle USA-regjeringens planer vært ba 
sert på Sovjetangrep i 1954. Men den 
alminnelige oppfatning nå er at det 
vil bli i 1951, eller flenest i 1952. 

Vi h"r BIlnå. tid. 
Om sek/!! måneder ~an det være for 

sent. 
Cerberus. 

Lagmann Solem 
_ I'orts. fra sia. l -

lem dr. Ohm flere rapporter, både 
muntlige og skriftlige. Disse rap· 
porter befattet seg i det vesenUige 
med juridiSke problemer i forbin
deIlle med de fra tysk l!1de trufne 
forholdsregler, foror4l\inger osv. 

Rapportene var så. opplysende at 
de på anvisfling av Ober!i,lhrer Feh
lis ikke b,ne ble sendt til Reichs
kommissar Terboven og Ober~v
penfilhrer Rediess, men også til 
Reichllsicl1erheitshaupt!l.mt i BerHn, 
Qg av det sistnevnte til sjefen for 
<let tyske politi Himmler. lIerr 50-\ 

lemllI rapporter Vill' av ganske spe-

slell verdi for den ty»Ke ~el,\eln, . .. ff . feldt tiaUi l1a,r fMt un<1erretning 9m;;'~j;id~r-~t~'t;~v;~A~4er' er 3ne nødt til glemt et naVH iSU111 j,lLVL"""VL ULO u. 

fordi de kla.rt og tydeUi påviste vis- tidligere IIt"t/iladvokat ' lanA. "svn'aa_ .. . Skancke? Hvor lenge satt han med .. • "'" "H' il. ta vi,fille hensyn i denne henseende, 
/ile feil og ~anil~r ved den tYlike ker, advokat Henning Bjørnviks ut - det Valle! /ileg om (e er boslttende i dødsdom over sitt hode? Hvor mange 
politikk i Norge, som pi. rrunn aV IIkeielller likeoverfor NS kvinner hvill øst eller syd, skriver «Morgenbladet». var det som den gang våget å lIi et 
disse rapporter .. kUnlle rett., på. mllnn satt lJ:mesperret. * alvorsord, uten tIluke på sitt eg"et så-

PAt l dl h t 11 11 lo.t " kalte nal;ljonale renomm~? 
Var disse feil fortsatt blitt gjort a omyn g e "n ar o."tI.. DallbfQ.det fortsetter med krenkel- VI'1 De virkelig betegne det som en 

, med be)ui.lldUngen ,v Bjrarnvikll lIak "ft t all k Id i av d@n tyske ll!delse i Norge, liå i inart et ill', men enfl1\. er han ikke sene -r- ..... nlle e unns y n ng<lr. utidig en!;!r uberettiget handling. når 
hadde dette, sett fra. tysk 11)'1111. liiktef: Det skal væra avhørt oVllr 70-:' t*' . L I. de dødsdømte i Landsbel'g eller .skan-
punkt, kunne hatt en overordentlig vitner og Sika skILl V"1'6 l[anake klar, cke i Møllergaten 19, ved !ille midler 
uheldig virkning. Det er derfor for- men enni. tlf ha~ ik~e !lilttet. Saka s~kte å få gjort dommene om til livs 

t A li t di' t b t ri skal Vær~ $en4t bl ftIksa<ivokaten for varig j'engl!el? t nkt D 
" ... e . g a. sse rappor er e ø... en len,e !liden. Hllor Pc selv noen g!lng e.. < em 
praktisk og vesentlig hjelpfQr den Jeg har og"A til JUllthlkomitean ut- hm i den situa:;;jop-, at Df,) som intelli-
tyslte ledelse. talt e.t <i'herrer Aulte og Dorenfø14t gent og moralIlk l1øytstilende menne· 

Etterat Reichssicherheitshaupt _ }.lUt·de være inltabUe i Bj\}rnvilcs u.k. ske skal hf,lJlrettei:! PA. en politisk døds 
amt hadde mottatt den første rap ~:k. burde også være innabile i min dO~: av vlre fremste nåværende bi-
port, ga. dette beskjedd om at det Som min forlIvarer har meddelt skoper l1,lI.r llttalt, at slike døds!1om-

4' h t '1' k t l mer er en skjendsel for land og kirke, 
skulle forlløke8 skaffet ytterlii'ere myn li' e ene v~ Jeg omme il li, ide og at \le er' stikle i strid med Kristi 
liknende rapporter fra hr. Solem». .t stort økc;momisk tll.V om jeg nlt "nd. «VI' "ar», uttalte denne ureddf' 

sperres inne. Etter lang tids arbeide .. fL 
Ilar det endelig- IYkkdes meg å øyne biskOP, «ikke hatt et myndig ord,å si 
en mulighet for en realisa$jon aVen mot Illl den åpenbare urett, som har 
ide, som jeg mener kan være av stor fulgt i rettl30 ppgjørets spor. Vi har 
samtunnsmessig- b~tYdnil1&". sett nWlUlesl<es}{jebner systematisk 

tlet vil ikke aletle Valre tusener av ødeleggell, hjem gå, til grunne og håp-
tidligere NS-folk som vil komme til løsnetens mørke senke seg over tuse-
å betrl\l(te meg _ mot min vilje _ ners Hv, og som 1criflten kirke lite el· 
110m en martyr, fordi jeg uredd har ler lnt\lt gjort for å få slutt på elen-
påtll.lt de urettterdil{hfilter 110m er be- eligheten». Hvis det som bislropen her 
g4tt. Men jeg vet a.t lUte ma.nge nor- sier ikke er sandt, c" er det påfaUen-
sl((;l menn og kvinner, som ikke har de, at l1an ikke er dradd til ansvar 
vært medlem av NS vil """"""e til å I for /'line I'!-nklager, - men er hans ord "'........., NS-folks politiske testamente. I d ddt d m påfallen<le l)(;ltrakte den behandling 110m jeg er san e. a er e en. fL er , 
tutllnkt på samme mA-te _ ljom en ~r. 10.- heftet franko. lQ ekspl. at de ikke har hatt føll'\"er. - Og bi-
hevn _ lite ver4ig I,ln rettl$/jtat. '.v 20 pst. Forfatteren/! adrelise skopen snakker ikke her om forhol-

Ærbllldigst l sommer: Aulestad, Follebu. dene i TYSkland eUllr Amerilra. Han . snakleer om rettsstaten Norge. 
P. &uem. ______________ -.! "'I H . '" g. aga. 

" . 

«8. Mab>s 

Hijo <del tiempo: 
------~ l kronikk 22. juni 1951. 

farligere motsetninger i folket. Og 
i de siste mellomkrigsårene gled 
landet faktisk inn i en tilstand av 

sosial fred, vel!!tann og- tilfretlihet. 
Inntil henimot 19;10 besto der et 

skarpt motsetningsforhold mellom 
arbeiderbevegellJen og de borgerlige 
partiene. Dette motsetningsforhol -
det ble klart demonstrert da Chri
stoffer 1I9rnsrud dannet regjering i 
Januar 11128 Og deri' øyeblikkelir ble 
brakt til fall. I årene etterpå ble 
de skarpe motsetninS"ene utjevnet 
på. alle hold. Denne utjevningljten
den!!en var generell 1 de nordiske 
land. Politisk innstilte arbeiderpar
ti(jt lleg- p! å nå fram til samarbeid 
og løsnln~ av positive oppgaver. -
Fa.gorganisasj9nen forlot arbelds -
Itampene!; 1I.nje og søkte å gi (lP!1 
økonomiIlke organlsal;ljonen et an
svarlig, disiplinært preg og å lede 
dlln til aama.rbeidets Unje. Man slo 
inn på en lIo1idari!!k lønnspoljtikk 
og hverken ølwnomiJlk eller pQliti
ake motl$etninger bindrllt en almen 
utjevning og 'forsti\else innen fol
ket. Denne utvikling fikk /iitt ut
trykk i Nygaardsvold" regjerings
dannelse 1P3fi og i det gode 1t3mar· 
beid som etterh6,ndf!l\ ble etablllrt 
mellom denne regjering og oppøsi. 
sjonen. Våren 1940 ble Nygaard!!· 
volds regjering ikke lenger oppfat. 
tet som et utfordrende fløyparti/.! re 
gjering, men tvertimot som en lam 
lende regjering man kunne ha 11,11-
men tillit til. 

innstilling til samfunnet forandret 
seg>. Den kommunistiske agitasjo· 
n!!n prellet fullstendig av. I· årene 
f~r 1940 var det kommunistiske par 
tI helt uten representasjon i staten, 
ol{; den kommunistiske verdensbeve
gelse syntes ikke lenger å ha noen 
tUtrekkningskraft for arbeiderne 
Norden. 

så /jatte den russiske expansjonsti
den inn med angrep på Polens rygg, 
med provol{asjonene mot de baltiske 
statene og angrepet på. Finnland. -
Folkeforbundet brøt sammen og 
Norge kunne bare håpe pa at sj{jeb 
nen ville være det god, - Men skjeb 
nen var oss ikke god. Og ela 9. april 
kom sluttet !llle de pa,rlamentll.riske 
.partiene opp om avrustningens 
krigspart!. Overgitt til seg selv i en 
ond verden og overfallt II,V hva man 
anllå som skumle forbryterske er. 
obrere, samlet man seg om de menn 

).om j, de forutgå.ende år var blitt 

Fortid - nutid - fremtid 
TILBAKEBLIKK 

fl e ti årene 1940-5Q betyr mer 1 
vårt folkll utvikling enn de 35 

Arene 190G.......40. 
I 1905 vant vi retten til selv å. be

stemme vAr utenrikspolitikk. Den 
retten hadde vi ikke hatt på 500 år. 
1905 brakte den logiske avslutning 
på en lang strid. Qg slik måtte øtri
den ende da tiden var moden. Om 
det Vi vant ble til vår fordel er en < 

annen sak. KanSkje hadde vi vært 
spart for 9de april 1940, hvis uni
onen hadde bestått. Kanskje hadde 
vi Valrt spart for de følgene av 9de 
april 1940, /lom har fortalt oss så 
meget om vår egen manglende mo
denlwt til å styre OSs selv i en opp
rørt tid. Kanskje kunne vi ha be
vl:\ret den en.het i Norden, som nå. 
aynes tapt, hvis vi - --o Der finnes 
grunner til å tenke slik. 

I årene etter 1905 kom industri
alismen til landet og førte med lIeg 
en indre sosial omforming. Denne 
omformingen ble en forutIletning 
for den indre omveltning som fant 
sted i vår arbeiderbevegelse 10~15 
år senere. I mellomtiden hadde den 
første verdenskrigen brutt ut; Men 
lykkeligvis gikk den landet forbi. -
Aksjejobbing, pengeflom og oppkom 
lingsrikdom syntes å være dens 
sterkeste spor i vårt land. Motset
ningene under krigså,rene ble ikke 
særlig skarpe den gang. Og da job
betiden var over og en rel(l.tivt kort 

varig rasjoneringstid endt, gled lan
cet tilbake til en hverdag/jtilværel• 
se, preget av et litt provinsielt livs 
f-ed og ro. 

Men midt i denne fred og ro rei
ste der seg en revolusjonær stem· 
ning/3~lge i 4et .arbeidende folk. En 
blennende forkynner var stått fram 
og slynget en brannfakkel ut. Og 
etter den store russiske revolulljon 
i 1917 og verdenskrigens avslutten
de sammenbrudd i Mellom-Europa 
1918 var tiden selv r(!volusjonær og 
rovte omveltning. I 1918 hadde Mal' 
tin Tranmæl og hans menn over
tatt den politiske ledelse i arbeIder
bevegelsen og hadde handling svart 
til ord, skulle vå,rt land ha opplevet 
en sosial revolusjon i tiden omkrin~ 
1920. Før~t senere lalrte mM li, for
stå, at der ikke $to noen l1andlin
gens mann bak aUe ord, all dema
gogi Qg all taktikk. En direkte re
vQlusjonær aksjon kunne dengang 
ha utløst en ulykke av samme ka
rakter som Finnland fikk oppleve. 
Men den «dire'kte aksjon»s mann vil 
le ingen revolusjonær handling og 
landet ble spart for ulykken. 

Siden kom der bølger av streiker, 
lockouter og arbeidsledigbet, en sta 
dig uro i arbeidslivet og ingen ef
fektivevne til å overvinne årliake
ne til denne uroen. Men hvor meg-en 
bitterhet denne uro enn avsatte. ei. 
førte den dO, ikke til dypere elleX' 

Under en slil~ utvikling kwme 
landets extreme partier ikke finne 
grobunn for sine ideer. Det k9mm\1 
nistillke partiet var bUtt stiftet, /ja 
Arbeiderpartiet hø$ten 1923 Vendte 
ryggen til mOl;lkovillmen. Sidøn gikk 
en jevn strøm til dette parti og år 
for år ble Kommunistparti€lt berø
vet kraft øl!" innhold. Kommunillte
ne/J forbandelse over SosiøJdemokra 
tieta vekst val' nytteløs. Ufi!r mel.i
virket dype kreftor i hfle lIa.m!\ln
neis utvikling. Det arbeidende folks 

Under denne utvikling ble Vidkun 
QUislings harde ord og strenge dom 
mer ogliiå uten virkning. Frykten for 
en revolusjonall' arbeiderreisning for 
svant og med stor tilfretshet fulgte 
landets borgere den fremadskriden
de' forandring i den faglige og polio 
tiske arbeiderbevegelses ideologi. .10 
bedre forståelsen ble mellom Sosial
demokratiet og de borgerlige parti
ene, desto mere virlmingsløs ble den 
l,ritikk, som i prinsippet forkastet 
dem alfe. Den fascistisk-na;o:istiske 
bevegelse var blitt en europeisk om
veltning-s forkynner. Men den hadde 
like 1itl'ln tiltrekknin.gskraft i Nor· 
ge, som dIm moskovitiske. Norden 
betraktet lIeg" selv Bom en lykkeUg 
ø. Man for~a.Jltet ubetinget de to 
extreme motlltandere i den europe
iske politikken. Man forkastet den 
amerikanl~ke frikapitalismen. Man 
a.ntok at den fremtid,ige lykkelige 
veien vp,r SOlJialdemokraUsmells. -

il den borgerlige opposilijon, $om 
!lekEt var like naivt overbevist om 
at dette var veien til lykken, ansa 
en demokratilik kapitalisme i et de
mokratisk parlamentarisk samfunn 
som en lykkeligere løsning. 

I 19S0-å.rep-e tårnet motsetning-e;: 
av verdensformat seg opp og en ny 

krig hang som en trussel over ver
den. Norge stolte mer og mer pa 
Folkeforbundet og dets «demokrat

ilike allianSe;!>. Siden kom MUnchen
krisen, sammenbruddet for den bri
tl~l,~fran$ke politikk under Cha.m
berlain og DIlladier, så. kom }litlers 
allian$e med Stalin, som åpnet ham 
muligheten for å angripe Polen og 

statens og folkets førere. 
E)t folk veJg!)r ikke sine førere. -

Førerne vokller fram innen de en
kelte partier og folket får dem gi
vendes uten å øVe noen Vesentlig 
innflytell3e på valget. ytterst irra
sjonelle årsaker fører ofte til at fol 
ket aksepterer en politi:;;k fører. -
Det norske folk hadde i årene 1920 
-30 ingen anelse om at dets føren
de statsmann i kampårene 1940-45 
Skulle bli stortingsmann Johan Ny· 
gaardsvold, - men da man først 
hadde fått ham til statsminister og 
folket vant tiltro til denne trauste, 
solide, virkelighetsnære trønderen, 
spurte det iklm etter hans fortid. 
Og overhodet: man rammer ikke po 
litiske motstandere ved å sitere ord 
av dem, sagt 10-20 år tilbake! Og 
vil man forsøke å ramme en mann, 
som er nådd fram i førerstillig, en· 
ten ved å trekke fram uheldige ting 
fra hans fortid eller sitere ham fra 
e tidligere periode, vil man i ni av 
t! tilfeller møte apsolutt interesse
løBhet hos folket. Har det gitt en 
mann sin tillit, kan sUkt ikke rolt
ke ham. 

Et mangfoldig samspill av irra
sjonelle årsaker, av tradisjon, av 
interesser, av organisasjonsbunnet
het, av følelsesrnomenter, av man
gel på internasjonal orientering, av 
initiativfølelse, av slektsskap m.m. 

To landsungdomar 
lUed ein 7 mnd. yrkesskule l må
larfaget Og litt praksis, ynskJer 
målararbeid. Gjerne på austlan
det. Arbeidar sjølvstendig. B1llet 
mrk. «Arbeidsvillige nr. 200». 

Eldre sykepleierske 
eller annen <lame sOm er villig 
til å stelle for enkefr\l6 i pen lei
lighet på :M.:ysen får plass straks. 
Bill. mrlt. «Anådrisk 88 år nr. 
201», 

Stilling søkes. 
Frontkj. 27 år ser seg om etter 

en framtiåsstillhig. Eksamen fra 
JØnsberg landbr.skole, ReflfJkte
rer på alt. Bill. mrk. «Hedemar
ken nr. 202». 

Tilsa I fIS. 
Antikvariske bØker og små

skrifter, tildels 50-100 år gl. Liste 
sendes. Bill. mrk. «Rimelig nr. 
204». 

spiller inn. Ingen har ment det be
dre med det norske folk enn Viflkun 
Quisling. Men det forsto ikke hans 
utilgjengelige perSonlighet og hans 
ideverden var det fremmed. I en 
tid da utjevning av motsetninger, 
voksende gjensidig forståelse 0"- fm 
viss indre samling av folket "'fant 
sted, kunne det hverken forstå el1er 
akseptere hans hårde kritikk og 
dom over mennene i det politiske 
liv. Det trodde !kke på de omvelt
ninger som han trodde Då. Han 
forekom det som en farlig urostif
ter. Og det forkastet ham. 

Inntil 1945 Var det norsl~e folk 
helt ukjent med at det eide en stats 

mann som het Einar Gerhardsen. -
Og der er visselig dein f!0Fl ennå 
i dag ik}{e har erkjent dette og som 
meget vansl{ellg kan slutte seg tit 
det, av begivenhetene og utviklin -
gen i landet 1945-51. Ja, der er 
dem som mener at statsministerens 
mangel på intelligens og politisk mo 
denhet er en av de ulykker, som bl. 
a. har resultert i rettsforfølgninge
ne. Men en meget stor del av folket 
har samlet seg om ham og aksep
tert ham. Han er gubben Nygaards 
volds etterfølger, utgått av det sto
re folkepartiet, en mann med dyp, 
rolig røst, som med sordin stemme 
holder søndagsskolelærerprekener 
til folket og søker 4. påVirke dette 
ved sterk moralsk, salvelsesfull ap·· 
peIl. Hva mer kan et folk ønske se!! 
i en beveget tid? o 

Tillit til Johan Sverdrup! het det 
l en tid man vendte seg bort fra 
ham. Tillit til Johan Nygaardsvold. 
Tillit til Einar Gerhardsen. Irrasjo
nelle valgparoler har alltid sin virk 
ning. Statsministeren er den sam
lende skikkelse, regjeringssjef, par
tiformann, opposisjonen samlet seg 
om ham, den er så fattig på egne 
fektere og den fører ikke gjerne 

noen angrep mot ham. - Men man 
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~ , , E De idag en tilfeldig leser av «8. Mai»så bli imorgen en 

r fast abonnent. 
IT 

Rettsoppgjøret har lo re I ø bi g Ile lover' svekker de nødvendige 
kostet 386 ~illioner kroner~~~~~~~~~~~~ 
Makthaverne søker å skjuJe for velgerne at Jandets 

økonomi er uthulet 
Likvideringer· under ru K E N l 

okkupasjonen ~ 
l en radiodiskusjon om bolig

spørsmålet forleden ansat 
te en av deltakerne den årlige 

sjonalproduksjon? Her blir bil 
ledet fortegnet. 

på 885,740,000,- krone~, en Hroar Hovden 

nasjonalproduksjon her i lan
det til kr. 13,500,000,000,- og 
den arbeidsduelige. befolkning 
til 1,500,000. Det gir kr. 9,000 -
pr. person pr .år. 

I de for tiden rådende myn
digheters oppgaver over det 
politiske rettsoppgjørs Økono
mi regnes det med bare direk
te utgifter og anSlagsvise «inn-

tekter», det siste i form av bØ
ter, inndragningerm. v., altså 
direkte tappning av de politisk 
dømtes formue og eiendom 
I . , 
ønnmger m. v. Men hva så 

med den tapte arbeidsfortjene 
ste i forhold til den årlige na-

, La oss se litt nærmere på 
dette. 

Det samlede antall fangeda
ger for de politiske dømte fra 
8. mai 1945 til 1. oktober 1950 

utgjør 7,355,316. Regner vi så 
årets arbeidsdager i dette ferie 
redne land til 280, blir dette 
26,269 arbeidsår og når så den 
årlige nasjonalproduksjon er 
satt til 9000 kroner pr. hode, 
vil man her komme oppi en 
sum, av 236,421,000,- kroner, 
som 'kommer i tillegg til de fo
reløbige og ufullstendige an
satte 'utgifter til det politiske 
rettsoppgjør kr. 149,319,000. Det 
blir tilsammen en utgiftssum 

uhyggelig Sum! «Inntektene» «Finnes det ikke en mann i 
er av justisdepartementet satt Norges storting som vil dri-
til 181,973,000,- kroner, men ste seg til å. spørre myndig-
det er for det meste pen, -1' hetene hvor lenge dette for-

.~ dømte tullet skal holde ved. 
som ved beslag er unndratt Som vil kreve framlagt en 
produksjonen og gått' ned i fullstendig oversikt over alt 
statskassens sluk. det Vi i krigens år hørte og 

I å t I trodde på fra London, og 
V rea I er hener ikke tatt som forlanger å. få vite hvem 

med alle de uberegnelige, tap som hefter for det vi den-
ved, forretninger og bedrifter gang hørte og rettet oss et-
som er gått overende vea «for ter». (Av lederartikkel i «Na 
valtning» av boer, eller forrin- tionen» 13. 11. 47). 

gelseav jord ved at brukerne V i HAR SETT AT MYNDIGHE-
var anbrakt i konsentrasjons- TENE har måttet ty til mange-
leirer. hånde ekstraordinære påfunn for å 

D t o l d t I dekke såkalte «patrioter». Forhånds-
,e er sa e es e sørg~ ig 'ka- løfte om hemmeligholdelse, kongelige 

pitelav Norges økonomiske hi- resolusjoner, krigsmakt og påtale
st~rie og det vil vel de rådende myndighet har vært solide allierte. 
myndigheter helst holde skjult «Gode nordmenn» skal ikke bekymre 
for velgerne Tenk ba h i seg om lovens arm. I sannhet en ne-

• re va v sten guddommelig mildhet! _ 

En omlegning av den 
svenske utenrikspolitikk 

kunne ha fått av boliger for Til gjengjeld kastet myndighetene 
disse penger og tenk på hvil- seg med så mye større griskhet over 
ken sum av sakkunnskap som en stor guppe lan~smen~, som.l1adde 
er blitt unndratt nær'n _ yært uvørne nok bl å. bh på sm post 

__ : ", ' ,'. I gs og l en Skjebnesvanger tid. Også her fo-
'kulturlivet gJennom alle disse rekom nok kongelige resolusjoner 
miIlion~r fange dager ! .. men mest for å avslå, søknader fr~ 
_' Om den moralske side av, sa- landsmenn Om å få beholde livet. Den 
ken, skal vi ikke uttal s id' guddommelige mildhet var ikke å Utenriksminister Lange og 

statsminister Unden på 
«feriereise)) til Nord-Norge 
De skal undersøke mulig
hetene for tilførsle,r vest
fra under en akutt krise 

. Privat til «8. Mai» fra London. ---------,-------
D en tidligere svenske øverstkom-

manderende, general Jungs sto 
re tale i Borås for kort tid siden 
har vakt stor oppsikt på utenriks
politisk hold i England. Jung sa a.t 
Sverige bar en utsatt stilling og 
må være forberedt på å ta i mot 
«det første støt».Sveriges historiske 
oppgave er å beskytte den vester_, 
landske kultur i Vest-Europa. 

Man er i London ikke i tvil om 
at de fleste ledende svenske mili
tære er stemt for at Sverige hur-

D .. I ____ I. 

tigst mulig slutter seg til Atlanter 
. J.vspakten. I denne forbindelse bar 
den svenske utenriksminister Un
dens «feriereisc» til Nord-Norge sam 
men med utenriksminister Lange 

eos al' spore! 
- For den kan ikke regnes Hva kan grunnen være til dette? 
penger. Enkelt som fot i hose: De første -

___ «patriotene» - var myndighetenes 
. fremkaldt formodninger om at un
den - som fortsatt er niotstander 
av A-pakten - ønsker å orientere 
seg om mUlighetene for en omieg
ning av Sveriges utenrikspolitikk. 
At reisen går til Nord-Norge er ba
re en logisk følgø av hele situasjo-

Behandlingen av 
tysk privat eiendom 

nen, uttales det, for de forsiktige - I 

svensker vil gJerne ha rede på hvil I Vest-Tyskland regne. en 
ke muligheter det er for tilførsler . , 
vestfra under en eventueil akutt med en god ordq,ing 
krise. _ 

også når det gjelder Norge 
, 

Sovjet-Rusland har ,Norske selskaper 8ns~er 
forlatt den sosialistiske il Iljenoppta samarbeittet 
'd I ' - 'med Tyskland i 

I eo ogl Privat til «8. Mai» fra Hamb~~g.. 
Og verdenssosialismen er I vesttyske finanskretser følger than 
dermed inne i en alvorlig " med oppmerksomhet det hollap.d-

. •. . s~e .fll'rstekammers behandling av ,re-
krise, sier Tlto teoretikeren .g)~rl1}~~ns forslag om oPPhev.:;.av 
f")ill ..... : . ~rl~s.t_lls~den med Tyskland. I Vest-

meningsfeller og vordende stemme
kveg, de andre - de forfulgte -
var myndighetenes politiske motstan 
dere og kritikere. Og da, som Scharf 
fenberg skriver «myndighetene (etter 
krigen) lar sin holdning i alvorlige 
rettsspørsmål ,diktere av politiske hen 
syn», skulle saken være klar 

Man måtte imidlertid være' en ånde 
Hg - og politisk - kortskalle om 
man trodde at det siste ord er sagt 
om disse alvorlige forhold. Åpne sår 
som følge av grove handlinger som 
ikke er oppklart, gror ikke så lett. -
Tvertimot, det setter seg ofte beten
deIse i dem. I mange tilfelle ,trengs en 
radikal behandling for å oppnå hel
bredelse. 

For en stakket stund kan selvsagt 
løfter om «hemmeligholdelse», konge~ 
lige resolUSjoner O.ø.V. 'Være til trøst 
og lindring for den som har begått 
handlingen. Men i det lange løp lar 
oppklaringen seg ikke stoppe. Der 
vil før eller senere komme en regn
skapets dag. Man skulle tro at også 
elle «eksekutører» som- har opptrått 
korrekt - og det må vel være de 
flestE!? - medg~ede ser fram til en 
t'l1';1,.. A ... _ t'I" ... __ .!, "..!II_ "1_______ •.•• 

tighetens røst har vekket dem til et
tertanke. «8. Mai» har tidligere of
f~ntliggjort det fortvilelsens hjerte
sukk som kom fra en danske nylig -
it Kjøbenhavnblad. Jeg skal - et
te:- «Vårt Land» - gjengi hva en 
norsk «patriob, som har deltatt i to 
«:ikvideringer», har å si om dette: 

«En sanwittighetssak. 

Når jeg ber om plass til nedenstå
ende spørsmål i Deres blad, er det 
for det første av den grunn at jeg for 
gjeves har ti1skr~vet to av våre kjen
te jurister; for det annet fordi jeg vet 
at mange av mine venner i Milorg er 
like interessert i et åpent og greit 
svar som jeg. Den ene av de to juri
ster, som jeg spurte, svarte at han 
på det nåværende tidspunkt ikke vil
le uttale seg.' Den annen har 
tross purring - ikke svart overhodet. 

1) Var heimefronten folkerettsstri 
dig og således ulovlig (illegal) etter 
norsk lov? 

2) I tilfelle med hvilken moralsk 
rett straffes i dag personer som ved 
folkerettsstridige midler søkte å hin
dre heimefrontens virksomhet? 

Jeg var ivrig medlem av Milorg og 
deltok bl. a. i 2 likvidasjoner av nor
ske nazister i henhold til ordre. ' Jeg 
var klar over at min handling var il
legal i forhold til tysk dov» i Norge, 
men det falt meg aldri inn at min 
virksomhet stred mot folkeretten. Vi 
anså oss som norske soldater. 

Min forferdelse var stol" i 1945 da 
den norske regjering erklærte at vi 
ikke hadde vært soldater i lovens for
stand. Vi fikk nøye oss med betegnel
sen «patrioter». Det neste harde støt 
fikk jeg da den tyske dommer Latza 
blankt ble frikjent for å ha dømt 200 
patrioter som meg til døden. 

I min fortvilelse er jeg kommet i 
nær forbindelse med Gud, men jeg 
får ingen fred før disse spørsmål er 
besvart. Blir svarene slik jeg fry*ter, 
da har jeg utfø:r:t en morders gjer
ning' men også for en sådan finns det 
nåde hos Gud. J3are innen min lille 
krets er vi i dag flere som lider un
der dette. Vi må få vite sannheten. 
Jeg tør ikke lenger åpne en avis. E.S.» 

«Nationen» krever opplysning om 
«hvem som hefter for det vi dengang 
hørte og rettet oss etter». 

«Patrioten», som selv har vært med 
å ta andres liv - «etter ordre» -
krever å få vite sannheten. 

De uskyldige kvinner og barn som 
har mistet sin forsørger og far, men 
sitter igjen med skammen og van
æren, lider i stillhet. Så dem hører 
«samfunnet» lite til. 

Skulle det ikke snart være p~. ~ide 

DEN ALLIERTE 
høykommisjon forbød den 12. ds. Yl 
terligere fem kommunistiske avi
ser i Vesttyskland for en periode 
av 90 dager. Bladene bar beskyldt 
Vestmaktene for krigshissmg. ~ 
Hermed er ialt for tiden 1G kom
munistiske dagsaviser i Vesttysk
land forbudt. (Politiken, 18. '6. 51), 

FRA TElQ!:RAN 
meldes at Persia's rød-hVit-grønne 
flagg ble heist over Anglo-Iraman 
Oil Companys hovedkontor den 11. 
ds., da selskapet i samsvar med so
sialiseringsvedtaket ble overtatt av 
den persiske stat. Flaggheisnings
seremonien forløp stille og rolig, og 
AIOC's direktør Drake overlot sitt 
kontor til de persiske regjerings
representanter. (Sthlmst. 12. 6. 51). 

GUMMI 
til en verdi av mer enn 56,000,000. 
pund ble eksportert til Kina fra en
gelske besittelser mellom juli ifjor 
og april iår, opplyste kolonisekre
tær Griffiths i Underhuset den 18. 
ds. (Daily Express, 14. 6. 51). 

SIDEN KRIGENS SLUTT 
har det i Vesttyskland funnet sted 
240 tilfeller av hærverk mot jødi
ske kirkegårder. Det har især vært 
slemt i den britiske sone. Lederen 
av det jødiske sentralforbund på
står at anti-semitismen er sterkt 
tiltalende. Bonnregjeringen kaller 
hærverket avferdigende for «gutte
streker». (Berlingske Tid., 13.6.51) • 

Ul\fIDDELBART 

etter frigjøringen ble det truffet en 
avtale mellom russiske og norske 
myndigheter om, at det skulle rei. 
ses et monument i Kirkenes til min 
ne om Den røde hærs innsats l FIn
mark. Oppførelsen av monumentet 
har tatt atskillig lengre tid enn be
regnet, men for et par måneder si
den forelå bronseavstøpningen, og I 
løpet av sommeren er det menln .. 
gen å. få, reist sokkelen. Det kJem
pemessige seiersmonument som be
kostes av den norske stat, får plass 
på den dominerende Haganeshau
gen midt i byen, og blir ialt 11 me
ter høy. Selve figuren - en to og 
en balv meter høy russisk soldat 
med stengun som tramper på den 
overvunne tyske ørn - blir tre og 
en halv meter. Fundamentet er for
lengst støpt ferdig, og sokkelen 
som skal lages av 800 steinblokker 
og med inskripsjoner på russisk 
og norsk, vil antagelig bIl montert 

•. i sommer. (Morgenbl. U. 6. 51). 
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«net IørSte støt».lSveriges historiske 
oppgave er it beskytte den vester" 
landske kultur i Vest-Europa. 

Man er i London ikke i tvil om 
at de fleste ledende svenske mili
tære er stemt for at Sverige hur-

ideologi 
Og verdenssosialismen er 
dermed inne i en alvorlig 
krise, sIer Tito teoretikeren 
Djilas 

- .J ... ,." ......... ~ 

Privat til «8. Mai» fra Hamblilrg. 
q 

I vesttyske finanskretser følger man 
med oppmerksomhet det holl~nd

ske fljlrstekammers behandling, av re
gjeringens forslag om opphev,,"se ,..~v 
krigstilstanden med Tyskland. I 'Vest
Tyskland er man skUffet over at den 
holll'-ndske regjering har foreslått, at 
de konfiskatoriske tiltak overforpri
va': tysk eiendom skal godkjennes ved 
lov. 

og lindring ror aen som nar oegal.L a La "'HU""" UV -- ,,~ •• ~. ~.~.~" 

handlingen. Men i det lange løp lar krever å få vite sannheten. 
oppklaringen seg ikke stoppe. Der De uskyldige kvinner og barn som 
vil før eller senere komme en regn- har mistet sin forsørger og far, men 
skapets dag. Man skulle tro at også sitter igjen med skammen og van
elle «eksekutører» som har opptrått æren, lider i stillhet., Så dem hører 
korrekt - og det må vel være de «samfunnet» lite til. ~ 
fleste,? - med g~ede ser fram til en Skulle det ikke snart være på tide 
slik dag. Så vil de kunne bli renva- .å lufte litt ut i denne lumre tåke
sket for den mistanke som nå kan- heiIll ? Å skille klinten fra hveten, de 
skje hviler over dem og plager dem. Uskyldige fra forbryterbanden? Slik 
Så får straffen komme over dem som det gjøres i Danmark. 

Bulgarsk 
,stjerneregn 

T itos ledende marxistiske teoretiker, 
minister uten portefølje og med

lem av politibyrået, Djilas, sier, at en som virkelig har begått forbrytelser. Vårt land kan ikke være bekjent 
Det er vel tanke!'. på en mulig regn I av å drive negerjustis i mannsaldrer 

skapets dag som har fått enkelte av framover., Adskillig likhet med det norske alvorlig krise har rammet sosialismen 
ordensregn. over hele verden. Krisen skylp.es først 

og fremst, at Sovjet-Russlatld. har for 

Det hollandske katolske folke~rti 
har fremhevet at denne fremgaQgs
måte er uheldig. Holland er int($res
~ert i et godt forhold tilTysk~d, 

de impliserte til å fortvile. Samvit- Hroar Hovden. 

Det kommunistiske Bulgaria har hatt latt den sosisJistiske ideologi. De rus
stjerneregn. Visepremierministe _ siske ledere har allerede begynt å slå 

ren Ivar Mihailoff og krigsministeren inn på en vei som fører til en ny re
Peter Panjtevsky er utnevnt til gene- aksjonær ideologi og reaksjonær ag
raloberster, armeens høyeste grad, og gressj,.on og utsugning. Alt som sta
dekorert med Folkerepublikken Bul - lin sier utgis for vitenskap og almen 
garias orden, 1. klasse «for utrettelig teori, men Stalins teorier er usosialist 
tjeneste i deh bulgarske arme i 271 iSke, umarxistiske og uvitenskapeli
resp. 25 år». Den jevne bulgarer sy- geo - Det var en kall dusj for de rett 
nes at dette er ganske pusisg. Han troende, men det er kanskje fra Titos 
vet nemlig at de to herrer forlot Bul- land at fornyelsen skal komme, og 
garia i 1923, da de var litt over 20 år kanskje derfor kurtiseres han av vest 
gamle og uten noen militær utdannel- maktene som en vordende bundsfor
es for så å komme igjen da faren var vandt. Det var en gang en mann som 
over i 1944 - og da som sovjetgene- sa: Alt flyter. Vi kan visst med god 
raler. Slik kan karrieren gjøres, når samvittighet bruke hans ord idag, vi 
lykken er god. Er det noen som kjen som har evne til å se sammenhengen 
ner seg igjen i det norske ordens - mellom den gamle kapitalisme og so-

~;;~i~~0~~:~1~d~~~ i~!e~~~~: i~t'Z:::. Stortinget eller reg]-eringen har inlet å si 
Dette gjelder forøvrig og~ IIUke 

land som Danmark og Norge, uttales 
det i vesttyske finan~kretser. N~er
landske forsikringsselSkaper er størkt 
interessert .. å oppta samarbeidet med 
Tyskland, og det samme gjelder hor
ske og danske selskaper. Man h~er 
derfor i Vest-Tyskland at 'det i tlle 
disse land vil heve seg røstet til lor
del for en fair behandling ay tysk 
privat eiendom, uan'Se,t.t 49~ tiltak 
som er truffet i tidsrommet 1945~1. 

LO og Arbeidsgiverforeningen avgjør 

Er folket klar over dette? 
I bladet «Kontakt», som oppfattes 

som et slag's ideologisk talerør 
fo. den sosialistiske bevegelse, skri
ver Trygve Bull om LO's dirigering 
av regjeringen O!;' dermed av politik
ken her i landet bl. a.: 

alt 

regn? sialismen i begges blindhet. Krigsforbrytere og 
gerilja-krig 

«Det som fagorganisasjonen og 
Arbeidsgiverforeningen er kommet 
overens om, er det bare komisk å 
tenke på at Storting eller endog re
gjeringen skulle endre noe ved. Det 
som samarbeidskomiteen mellom 
partiet og landsorganisasjonen har 
bestemt seg til skal være bevegel-

sens politikk, kan ikke stortings
mennene gjøre om. De kan murre 
- men truer de med å appellere til 
urvelgerne, blir de jo snart klar 
over at det ikke er urvelgerne som 
bestemmer om de skal bli stilt opp 
igjen ved neste valg, men et parti
apparat som beherskes fra oven 
gjennom et hierarki av lønnede se
kretærer og journalister, bra og he
derlige folk, men folk hvis sosiale 
karriere avhenger av .deres lojali
tet mot ledelsen». 

kan ha grunn til å spørre seg selv: 
hvorfor utdanner og utvikler ikke 
det demokratiske styre virkelig kyn 
dige politikere i landet? 

Under Einar Gerhardsens ledelse 
har man fullført det samarbeid som 
Johan Nygaardsvold innledet. De 
iedologiske motsetninger er ryddet 
av veien. Arbeiderpartiet har kvit
tet seg med sin marxisme og hele 
sin gamle sosialistiske ideologi. Det 

har tatt ledelsen aven aktiv uten
rikspolitikk, som riktignok har spilt 
tet Norden, men som har samlet de 
parlamentariske partiene om en fel
les linje. Det har likeledes tatt le
deIsen aven aktiv rustningspolitikk, 
som -har samlet partiene og fjernet 
alle gamle motsetninger på dette 
felt. Det har representert en faglig
økonomisk forsonings- og utjev -
ningspolitikk. Fortiden: skarpeste 
konfliktspørsmål er lykkelig elimi
nert og der er etablert et samar
beid også på de felter, hvor dette l 
1930-årene syntes minst sannsynlig. 
Forutsetningen har vært at Arbei
derpartiet hadde ledelsen, satt med 
ansvaret og hadde forbrukt sin for
tids dynamiske kraft. Samt at oppo
sisjonen har bestått av mer og min
dre forbrukte fortidspartier uten ev
ne til å formulere selvstendige pro-' 
gramsetninger, uten noen dynamisk 
vilje, uten tro på sin egen framtid 
og uten menn som kunne føre en 
strid med :limensjoner og dypere 
innhold. 

Bare omkring den økonomiske po
litikken har der stått virkelig strid. 
Arbeiderpartiet har ført sin «plan
økonomi» fram til en klar og ube
tinget fiasko, et sammenbrudd for 
det sosialdemokratiske alternativ 
til kommunistisk statskapitalisme 
og konservativ liberalisme. Opposi
sjonen har hevdet en forsiktig øko
nomisk liberalisme, - men den har 
selvsagt vært hemmet av å ha sli
ke «planøkonomer» som dir'ektør 
Thagaard innen sine egne rekker, 

DeUe er det eneste punkt hvor 
motsetninger av betydning er kom-

met tilsyne. Ellers synes en viss na
sjonal samling å være fullbyrdet. 

Nå finnes der noen som står uten 
for denne utviklingen. Der finnes M ·1 k k 
stalinister. Og der finnes «europe - ange tI ta som tys e 
ister»! ifl 

Der finnes dem som forkaster dis- O ser er måtte ta under 
Tillitstapene se års historieforfalskning og for- k . k . 

dømmer deres «rettsoppgjør». Som rlgen ommer i dag l 
heller ikke i dag tror at den forel-
dede forfatningsformen er framti- et helt annet lys U ten om de harde og umenneskelige 
dens. Som er overbevlsst om at den l fengselsstraffer som medlemmer 

Id k t· '" av Ns ble idømt virker tillitstapene 
småborgerlige sosia emo ra Ismen Pnvat tIl «8. Mal» fra New York. kanskJ'e for mange som den hardeste 
som ennå har overlevet i noen nord I straff, idet de derved blir avskåret 
vesteuropeiske land bare er den dø- U nder denne overskrift behandler fra tidligere erverv. Man kvier seg ik 
ende utløper på en bevegelse som den amerikanske oberst K.C. ke for å forlange skatter og avgifter 
for noen årtier siden var den ster- Arnade partisankrigens folkeretts- av de dømte, men «offentlig tillit» 
keste dynamiske bevegelse i Euro- lige problemer i et jødisk uketids - skal de ikke ha. Man venter at folket 
ropa. Som ikke ønsker å se landet skrift som utkommer i New Yqrk skal gjenreise landet -etter Jl:rigen, 
amerikanisert, og som tror at den og som heter «Aufbau/Reconstr~c- men glemmer' å gi dømte NS-medlem 
virkningsfulleste vei til å hindre det, tion». mer tilbake sine borgerlige rettighe
er . den europeiske samling som so-[. Ober.sten spør hvordan .en ansvar- ter så de kan virke på like fot med 
sialdemokratene saboterer. hg offIser kan beskytte sm avdeling de øvrige borgere. Folk i alminnelig-

Der finnes dem som gjerne vil bli 0!5. sine for?indelseslinjer ~akover mot het vet ikke hva dette har å bety for 
. . . SIVllbefolkmngen uten å bh dømt som dem som trenger tillitstapene fjernet 

ferdIg med my~en om «seIren» l an- krigsforbryter av seierherren _ et- for å komme i full virksomhet. De 
nen ,:erdenskng, dem som formår terpå. Obersten gjennomgår Haag- har en økonol'!'l!sk 'rekkevidde som få 
å erkjenne Europas katastrofale ne- konvensjonens bestemmelser og sier tenker over. Og Stortinget burde der
derlag, dets tapte verdensherredøm- at Sovjet-Samveldet jo ikke er med- for - før de tar sommerferie - sør
me, ulykken ved Tysklands ødeleg- lem av konvensjonen. En hvilken som ge for at alle dømte NS-folk får sin 
gelse, tragedien ved den roosevelt" helst stridsmakt som befinner seg i offentlige tillit gjenopprettet. 
ske utleveringspolitikk og som en- krig inne i Russland står derfor ovør- Når man har sonet en dom man 
nå håper på en Europas regenera- for et fryktelig valg. Den må selv føl har vært dømt til så virker tilleggs
sjor. og samling, fornyelse og selv- gc Haagkonvensjonen, mens rUsserne straffen med tillitstapene vel så hard 
hevdelse Der finnes dem som drøm kan gjøre alt hva de ønsker. En slik som fengselsstraffen for mange. Den 
mer om' at Europa ennå skal vinne situasjon er utålelig. Mange tiltak ne tilleggsstraff har for mange en 
tilbake så meget av sin kraft at det som tyske offiserer måtte. treffe un- uoverskuelig rekkevidde, og burde ik 
ved forenede krefter skal tvinge fi- der den annen verdenskng kommer ke benyttes i et samfunn som vil reg
enden tilbake fra de skanser som derfor i dag i et helt nytt lys, sier ne seg som demokratisk. 

den rooseveltske politikk har utle
vert ham. Som ennå tror på en ny
skapende kraft i den gamle verdens-
del. 

De må forstå at der ikke er gro
bt<.nd for deres ideer i dag. Norge 
gjennomlever en periode hvor sam
lingen fra 1930-årene fullbyrdes og 
hvor det sist tilkomne av fortidens 
store partier, Arbeiderpartiet, er 
ved å fullføre sin historiske misjon 
eg forbruke sine krefter, mens dets 
ideologiske oppløsning skrider frem 
ad og dets opprinnelige klassekraft 
ebber ut. 

obersten. FN-troppene har under kam Selv en så aggressiv jøssing som 
pene i Korea også måttet evakuere professor Keilhau har offentlig er - -
sivilbefolkningen fra mange bygder, klært at han fra første stund var 
tilføyer han. uenig i landssvikanordningen og an-

kjempebunker 
ser denne anordning reelt å være 
i strid med Grunlovens parafr. 97. -
Etterhvert som det nå ikke er mere 
å tjene på l:t.ndssvikoppgjøret. vil nok 

Dansk 
for k t k tt de fleste juri!lter være enig med pro-uns s a er fessor Keilhau, som jo offentlig har 

vært kjent som fadder for landssvik-
I nærheten av København skal det, anordningen. 

b~gges en kjempebunker på 200C ku-I Derfor bør Stortinget nå ikke unde 
blk. meter av armert betong, hvor Dan I seg sommerferie før de søker å rette 
marks største kulturskatter skal an- misforholdet. Gjør denne urett god 
bringes i tilfelle en krig. Bunkeren igjen, men gjør det straks. 
er. beregnet til ,1,4 mill. kr. . l Argus. 

* 
Når vi leser ovenstående, kommer 

vi til å minnes noen strofer av Arne 
Garborg: 

Men -'ite skal me 
og vone visst 
at ånd må vinne 
på troll til sist 
og vit på den arge villskap. 

Så lat oss tru 
og stride som menn, 
for trui er 
som det skrivi stend 
den makt som vinner på verdi. 

Koreakrigen 
sett fra 
den annen side 
Hva FN-troppene har tapt 
«Pravda» offentliggjorde 28. mai 

følgende melding fra Den koreanske 
folkearmes overkommande : 

I den siste tid har Folkearmeens 
tropper under gjensidig operasjoner 
med kinesiske frivillige tilføyd 11 
amerikanske regimenter, en engelsk 
og en tyrkisk brigade og 6 Li Syn
Man-divisjoner betydelige tap. 

Fiendens tropper har lidt følgende 
tap i drepte og sårede: den ameri
kanske arme - 12,926 mann, den en
gelske arme 5,599 ~nann; de franske 
tropper - 522 mann; de tyrkiske 
tropper - 900 mann; de fillippinske 
tropper - 582 mann og Li Syn-Man
armeen -"-: 26,349 mann. Ialt i drepte 
og sårete 46,878 mann. 

Tilfangetatte: 1447 amerikanere, 
deriblant sjefen for den 2. amerikan
ske divisjons 23. regiment; 1286 eng
lendere, deriblant sjefen for et infan
teriregiment og sjefen for en særba
taljon; 12,915 Li Syn-man-soldater, 
franskmenn, tyrkere, fillippinerc og 
Kuomingtang-soldater, deriblant sje-

V~'O.I.. VU&& ..... ...., II.JJ;:::OJ[ll.V .., ....... - ..... __ --- -~ 

en halv meter. Fundamentet er for· 
lengst støpt ferdig, og sokkelen 
som skal lages av 300 steinblokker 
og med inskripsjoner på russisk 
og norsk, vil antagelig bli montert 
j sommer. (Morgenbl. 14. 6. 51). 

\ED VALGENE 

i Italia fikk det «nyfascistiske» par 
ti en voldsom stemmefremgang. I 
de 26 provinshovedsteder fikk par
tiet kun 32,000 stemmer ved forrige 
valg, mens det cienne gang fikk 
mye over 100,000 ; stemmer. Kommu 

. nistenes stemmetall økte også litt, 
mens de vestlig-demokratiske par
tiers blokk, hadde en betydelig 
stemme nedgang. (Politiken, 13. 6. 

1951) . 

ETTER EN KONFERANSE 

i London er det framsatt forslag 
om satnmenslutning av Nord- og 
Syd-Rhodesia og Nyasaland til en 

.. federasjon tilsluttet det britiske 
samveldet. Landet vil bli kalt Bri
ti!"1.. Central-Afrika. Det nye landet 
vil få mere enn 6 mill. innbyggere, 
hvorav 170,000 europeere. De vik
tigste produkter er gull, sølv, kop
per, tinn, the og tobakk. «Daily Ex 
press 14. 6. 51). 

DET KOMMUNISTISKE KINA 
vil nu i øket grad bli satt på krigs 
fot, fremgår det aven rekke for
ordninger, som Peking-regjeringen 
har utstedt. I følge disse forordnin
ger vil følgende skritt bli tatt: 
1. Sikkerhetspolitiet vil få utvide

de fullmakter for å hindre, at 
ståtshemmeligheter avsløres 

2. Fruktsommelige kvinner vil bli 
beordret til å ta lettere arbeide. 
Tidligere kunne de få ferie i et 
par uker. 

3. Utdannelsen av leger og inge
niører vil bli fremskynnet. 
4. Frivillige - pengeinnsamlinger til 

innkjøp av krigsmateriell vil bU 
gjennomført over hele riket. 

(Politiken, 13. 6. 51). 

FRU RIBBENTROP, 
enken etter utenriksminister Rib
bentrop, har anlagt sak mot et 
champagnefirma i Bayern, fordi fir 
maet ikke vil godta hennes sønn 
Rudolf, som partner, på tross aven 
kontrakt fra 1942. Fru RIbbentrop 
er søster til firmaets forrige inne
haver. (Daily Express, 14. 6. 51.) 

AVDØDE ARBEIDERPARTIUTEN -
RIKSMINISTER Ernest Bevins te
stamente viser at han etterlot seg 
13,578 pund (ca. 271,560 kr.) Hele 
hans formue går til hans enke. 

(Morgenbladet, 16. 6. 51.) 

fen for Li Syn-man-armeens 2. og 3. 
regiment. I alt er· 15,648 fiendtlige 
soldater og offiserer tatt til fange. 
, Det er tatt som bytte 775 kanoner 

av forskjellig kaliber, 30,089 gevæ
rer, 106 luftvern-maskingeværer, 347 
tunge maskingeværer, 692 lette ma
skingeværer, 12,133 automatiske vå
pen, 1236 biler, 29 panserbiler, 60 

tanks, 486 felttelefoner, ammunisjon 
og annet krigsbytte er under opptel
ling. 

Av fiendens tekniske kampmidler 
er det tilintetgjort 241 biler, 13 pan
serbiler og 134 tanks. Over 100 av fi
endens flyer skutt ned og over 50 
skadet. 

Nordmørspostens Trykkeri 

Stiftelsen norsk Okkupasjonshistorie, 2014

SNO




