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Talende taushet omgirSc~arffenbergs avsløringer 
.----------------------------------------------------________________________________ . ________ ~ .. ~i--~I--------------------------------------------------------------------------~.l------~.~.c 

Akter ikke de nåværende myndigheter å foreta 
en «hensynsløs' offentlig undersøkelse?» 

·$orzeny som lAdenauer ønsket Ramcke 
t~rist son) lndor tor dHI lyske Soldatfnrbund 
l J VestTyskland 

.• ;~vat til «8. Mai »fra Stuttgart ... 

Vi vil fortsette med o a skrive og tale denne sak fram for folket Organisasjopen vil 
Som ventelig var vakte Ikke overlege Johan Scharffenberg~ avslørin

ger noen gjenklang i norsk presse. Den har med få unntak tiet. Med
lemmene av regjeringen Nygaardsvold forholder seg absolutt tause. Selv 
den meget skrivende Koht kan styre seg nå. Interessebetont taushet har av 
løst «interessebetonet erindringsforskyvning.» .... 

Ja nå gjelder det , 
Nevnte ikke Quisling noe om at 
Norge ikke hadde vært nøytralt før 
9. april ] 940? Var ikke dette ba!'e 
tøv og undflI,yldninger fra tiltaltes 
side? Hvorledes er det med Dem 
Paal Berg, synes De' fremdeles, at 
De var skikket til å' dømme Quis -, 
ling til døden? Ville ikke De kvitte 
Dem med KongC;huset og I,ondon
regjeringen. Hvor J.l!.ng straff tror 
De at De ville fMi hvis De ikke i 
tide hadde sikret Dem straffefri -
het? ,Hvorledes står det til med 
Dem, hr. Berggrav, vI så Dem i 

retten i Langelanu-sll,lten. Da var 
De iklæ rar. Er De bedre nå.? De 
tror vd på Gud De som var biskop, 
vær glad for at Han er full av til
givelse overfor arme syndere. 

Det er dIsse menn 

og noen f1hundre til som er DEUO
KRATIET i Norge idaZ, in!,lusive han 
mE.d borgerdådsmedaljen i gull oppe 
i Hommelvika. Det er disse som re
presenterer, det ve~'difulle systemet, 
som norsk ungdom eventuelt sl;:al of
r livet for å verge. 

HVIS ikke overlege Scharffenbe::-g 
('l' blitt for r;ammel, det er jo det man 
håper på, så er det grunn til å anta 
at hans avskrift av' visse dokumenter 
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l)"~ b~l'iImte SS-oberst Otto Skor- I 
. ", . ~eny oppholder seg for tiden J I 

Yfii-t':TYi>kland. Han lwm til Stutt- i 
ga.rt ILn 2(;. juli på et spansl, pas:;,; 
o:f/b;msi!.tten med reben til Tysklantl! 
e)) at han ville bi!iiøke .gamle \'~nner'l 
. ~'lS'ltorzellY gjorde seg som kjent b,~-, 
l'ai/pt ved å befri Mussolini l 1943. Se-

"

", , ". bdet bnn s~o!troPPE:ne i Arden
l~... 't(ens:ven oG" .viste her stor dristir: ' 
, .1'17; d~'ktig'llet. Han bl~ tatt tilfan-, 

g ,"og tIe satt i int<lrnerlngaleir. Me
nli;rgt'lt vn.r at han !l!mUe stines for en 
!l .. '1Fllå.~:fiser:ltg5tl()ms_::ol, m!'n i 1949 I 
r4.t~, han og to!, !Jeg over til ~pania, 
hior han nå venter p~~ å få spaltsk 
sl#t8borgt.rSkap. S!ml'ze:ty har siden 

uht l 19!8 v::Ert ettersø!,t av po
, på grunn av sin flukt fra ln-I· ..... ' c'ringslelren, men det vest-tyske 

, fi erkl~rer o.l at han il.lm l"nl,~
ret~:cr5øl~es, <la hans' sak am,ees for 
å,,~re foreldt>t. .. .. .. .. .. .. .. 

-p'ri.vaftIi«8-:---MiiI;;- fra-Bonn-:"-

fl en 29. juli 1951 vil g:l inn !!om el, 
_ historisk dag i Vest-Tyskland~; 

historie, idet den markerer oppret-

I<jernen til en danne 

vest-tysk' arme 

I Radikal foranoring i de vest
alliertes holdning til de 
tyske «krigsforbrytere» 

\Il 
j,-

virkelig å holde kjeft. Hele. kamaril
jan av 8. Mai 1945 står foran skib
bruddet. ,Vi kommer nemlig ikke til å 
tie, men til å tale og skrive om de 
menn Som utleverte Norge til krig og 
okkupasjon i 1940. Heller ikke skal 
vi opphøre med å anklage den sam
mensvergelse av rømlinger, riksråds
forhandlere og de såkalte «godviljens 
menn» som i 1945 forrådte rettssta
ten. Som utleverte flere tusen 
landsmenn til død, fengsel eller nød 
og elendighet, bare for å dekke over 
egne misgjerninger og feighet. 

Er der noen jurist 

som idag vover å stå fram og for
svare Landssvikano!'dningen. Som tør 
påstå at det er lovlig å gi lover til
bakevirkende kraft. Hva sier nå de 
150 stortingsmenns gidslel' fra 1945, 
som godkjente denne uhyrlighet. Hva 
sier den Høyesterett som dømte etter 
disse lover. Nei nå bør der ties over· 
hele linjen. 

De allierte ønsker ikke at~vefden skal 
få vite om dereskrigsfqrbrytelser 

)1, 

telsen aven storstHpt frcntkjem
perorganlsasjen under navnet «Det 
Tyske Soldatforbund·}). 

Forbundet ble oprettet pil. et møte 
av nesten 5000 fallskjerm-jegere fra 
alle fire okkupasjonssoner i. Braun
schweig' hvor den berømte fallskjerm 
general Ramcl,e holdt hovedtalen. På 
vel underrettet hold antar man at ge
neral Ramckes opptreden var avtalt 
ikke bare med den vesttyske regje
ring, men også med de vestallierte, i 
all fall med amertkanerne. Det er vel 
kjent at dr. Adenauer har arbeidet 
før å få Ramcke til å stille seg i spis
sen for et tysk soldatforbund. 

kinki,lfe problemer, all den stnnd 
noen av dem sitter i det' såi>altø 
«firemaktsfø»Jsel» i .pe~lin. hvqr 
også sovjetr~sser~e har et ord ~ea 
i ia,lfet. TYllke offiserer håper ~t 

t,l"tte problem lia .. løses ved at dis
se tYSkere, . bhtnt dem Dønitz, ~e
der og von NelJl'ath, vil bli løslatt i 
en av de periOder ltvor de ves~l
llerte har ansvaret for fengslet. 

Hva angål det nye tyske $oldatfor-
bund, venter man at det vil få en ene
stående tilslutning helt frlil- 'Itarten og. 
at det vil kune danne kjernen til den 
organisasjon som kan bygges u~ til 
en vesttysk arme. 

Hva mener De nå hl'. f.h.v. statsadvo

kat Annæus Schjødt, 

,De, som anklaget Vidknn Quisling 
for å ha tilskyndet tyskerne tll å 
-angripe Norge. Er De interessert i 
'overlege Scharffenbergs avslørin -
ger eller går De i svime? Har De 
fått noen Ip&skjønnelse for den for-

. ,npmme tone De anvendte i retten? 

Krigsminister Shinwell 
Var militærnekter i de" 
'føfsfe~' 'verdensifriu 

Inn sl<re n I<e r 
I<efri heten 

tJIe og tryk-
V~st-Tyskland 

\ 

'f 
Sykesoldater\ ble tatt ut a~".,sengene og slått ihjel 
F~a den beryktede «Beethoven-Keller» i Freiburg 
hørtes de mishandledes skrik Herekvartaler- borte . . ., r 

Mon~oler befolker 
hvit manns land 

Det krav de tyske frontkejmpere Djingis 
vedtok på møtet om løslatelse av alle 

Kahns etterkommere 
I 

ti I T ysl<land 
tyskere som er dømt for «krigsforbry 

'ryskerne har forlengst a,nlagt sær
tel ser» har' likeledes støtte av den lige landsbyer for tsjekkiske 
vesttyske regjering og de vestallierte flyktninger og, nå overveier de å an
er klar over at tyske soldater ikke legge en landsby for 700 kalmul\:ker 
kan inbys til å forsvare Vest-Europa som er kommet til Tyskland sammen 

med andre flyktninger østfra. Kal. 

I nnenrlksmlnisteren l den vesttyake :t"eltstat Nordrhein-Westfalen ~ før deres kamerater med Kesselring, mukkene regner ikke med å kunne ut 
Raeder, Dønitz og von Neurath vandre' til oversjøiske land og må der truffet en beslutning som er .jevng 'med en innsltrcLkning av talefri-

..... spissen er løslatt fra fengslet. for. slå seg ned i Europa. De er anti-
heten l denne del av den vesttyske reP'T"'k. HaD. har nemlig bestemt at . t ta kommunister og nedstammer fra Djin 
ingen av Det Sosialistiske Rikspaitis taf' e heretter skal få lov til å opp- I tyske offiserskre ser an r man gis Kahns hær, den gylne horde, som 
tre offentlig. Partiets leder gene.,.l Re r ble arrestert en kortere tid da at det med det aller første k~ ven- i det 12. åruhndrede erobret hele 

tes en radikal forandring i de vest- Asia og Russland. Etter det mongol-han gjorde forsøk på å. holde en ofte n tale. . d 
~. alliertes holdning overfor «krlgsfor- sk.e ril~es ~amtnenbru d bodde de i 

Bladet nevner flere b.Ualske mord . ,'i._ ...... "" 'SlilA"htnllst:!'Yet' i Russland og forsøkte 
I j " I' •• bryterne». En løSla~lse av samt- i 1771 å vende tilbake til sitt hjem-

, samtidig Jt:teddele~ " ,W,lt\S ~t ~.g~ i april.· ligeqsker-j! som ."t"f N:i)ru,berg. land, men det mi.lJlykkede.. EttE'r r.e-
" .,~ 1945 slog ihjel så.rede soldater straffer vil imidlertid støte på visse volusjonen i 1917 forsøkte de russiske 

at den e~gelske kommissær for Ham. fr~ divisjonen «Grossdeutschland» ........ , ...... _._ .... ,.;., •.. ,.,.", ..... ,.,.,.", ..... ~""_,.,,"", ........ ,,"'''''~ ~~?!!~:te~_~_ o~_':.~n~e_ .. c~_l~~U~~m: 
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Krigsminister Shinwell 
var militærnekter i den 
fbfste~:vetdensktig 

, ingen av Det Sosla1lstiske RIlrBpartis :PIer~ 
tre offentlig. Partiets leder, ,feneraI terne 
han gjorde forsøk pA A holde'ea offe"l1g 

Bladet nevner flere bestialake mord ;c 

retter skal flL lov Ul a oPP
'I.e arrestert en kortere tid, da at det med det aller første ~ ven- rUd;t-i2~ å;;;hnd;'~d:J --;rob;~t-' h~i~ 

tes en radikal forandring i de vest- ASj.a og Russland. 'Etter det mongol
alHertesholdning overfor «krlgsfor- ~~p~es !,~~enbrudd bodde de i 

..... ~. . . bryterne». En løslatelse av samt- 1tI.n4~ l Russland og forsøkte 

. ' 
.. Privat til «8. Mai fra London. 

storbritannias forsvarsminister E-
manuel Shlnwell ble på et møte 

I Strathaven I Skottland den 29. juU 
møtt med tilrop og et sant bombarde
ment av råtne egg. 

Allere'de ved begynnelsen av sin ta
le ble Shinwell gjentagne ganger av
brodt av skotske nasjonalJst-kvinner 
som kom med tilrop som «forbandet 
miUtærnekter». Dette hentydet tn at 
den nåværende forsvarsminlster var 
militærnekter i den første verdens
krig. Shinwell likte Ikke 'å bU minnet 
om sine tidligere sY;l8punkter, og hen 

REMEB. 

Endelig har Dag
btadef «seiret» 

Skavlan slipper å 
«rotere» i sIn grav 
når den tid kommer 

stilte ID kvinnene om å oppføre seg i 
fornuftig. Denne henstllling bevirket Dagbladet er for en gangs skyld 
at kvinnene fant fram sine medbrak- glad og fornøyet. ,Etter at bladet 
te egg og Shinwell ble utsatt for et har mast i årevis. kan det nå med 
sant bombardement av egg. PoUtiet fete typer fortelle at den tyske krigs
måtte tilkalle forsterkninger for I å få kirkegård - bladet må selvsagt kalle 
de rasende kvinner ID å forlate mø- den «æreskirkegård» i gåseøyne -
tet. Møtet ble hevet og runcJt herr endelig sk~ l flyttes! Kirkevergen i 
Shinwell lå flere ukers eggrasJon Oslo meddeler at flytningen vil skje 
kmtst. Det opplyses at de skotske om ikke i høst. så antagelig til neste 
kvinner hadde en forbløffende treff- år til den nye gravlund ved, Alfarset. 
sikkerhet. Her har Oslo kommune kjøpt 500 

mål. men «det 'er ikke meningen at de 
3000 tyskere skal ha mer enn 10 måb 

200000 'mennesker med ~g::::!~ blir det gravplass for norske 

r_ Jnstige lemmer 
l 

i Vest-Tyskland 
I følge de siste oppgaver er det i 

Vest-Tyskland ,vel 200.000 menne 
skar som har kunstige lemmer. Ne
denforgjengir vi de offisielt oppgitte 
tall over denne sørgelige stilte grup
pe mennesker: 

151 729 med' ett ben amputert 
6361 med begge ben amputert 
17568 med en amputert arm 
832 med begge armer amputert 
84 blinde uten armer 
819 med amputert en arm og et ben 
83 med tre lemmer amputert 
9 med begge /a~mer og ben amput. 

I sin kommentar til meddelelsen un 
derstreker bladet hvor tidlig det tok 
opp saken om flytning og skriver så 
bl. a:: 

«Det er gledelig at stat og kommu 
ne nå er blitt enige seg imellom om 
å løse saken. Slik, forhindres det at 
«Æreskirkegården» ,i fremtiden skal 
bli et valfartssted for tyske turister. 
De tyske falne får det sikkert like bra 
på Alfarset. selv om de ml. finne seg 
i å ligge i nærheten, av norske sivile.» 

Vi får inderlig håpe atmyndighe
tene retter seg etter Dagbladets øn
sker.- slik at man kan «forhindre» at 
de falnes pårørende gjenfinner sine 
kjæreL graver! Og dermed også for
hindre at redaktør Skavlan av bare 
ergr,else kommer til å fortsette «ro
tasjonen:. i sin egen grav. når den -tid 
engang kommer. 

Ex-. 

Hjem fra,russisl{ l{rigsfal1gensl{ap 
ble de danske frontl{jempere 

møtt av politiet 
Som i Norge - så i Danmark 

V i brakte i forrige nr. av «8.' Mai» \kOm inatt til Gedser med dampferien 
. en melding om at endel danske «Danmark». etter at de i tre dager 

frontkjempere var løslatt fra russisk hadde ventet i WarnemUnde på at de
krigsfangenskap og befant seg i .Ber- res utleveringspapirer skulle bli brakt 
lin på vei hjem. Det danske politi iorden. . 
møtte selvsagt ,opp på stasjonen iflg. Fem kriminalbetjenter var reist til 
god gammel tradisjon. Vi synes det WarneIpUnde for å hente dem, og et
er rett og slett en skam. og vi und- ter ankomsten inatt til Gedser ble de 
rer oss på når politiet vil finne seg i politibiler ført til Nyktlbing F. Her 
overflødig i slike tilfeller. Vi gjengir bit noen av dem løslatt. mens de øv
her den notisen som Berlingske Ti - rige. som myndighetene forskjellige 
dende hadde om saken den 30. juli i steder i landet; bl. a. i Ktlbenhavn. 
Ar: hadde begjæret overført, ble sendt 

«De 14 dansker som forleden ble videre dertil under politiledsagelse». 
løslatt fra russisk krigsfangenskap, 

samtidig ,JlJ'6Mele~ 

at den engelske kommissær for Ham
burg-området har forbudt· det sosial
istiske rikspartis (Remer-partiets) 
organ «Die Reichszeitung:;. for et tlds 
rom av 90 dager. Begrunnelsen for 
denne beslutning er at avisen har of
fentliggjorten artikkel under over
skriften «KrigSforbrytere». 

Det viser seg at den artikkel som 
har fremkalt denne innskrenkning 1 
pressefriheten var et innsendt brev 
fra en læge ved navn dr. H. Gauch. 
som er bosatt i Einøllen bei Laute
reckep.. Dette brev offentliggjorde avi 
sen i sin utgave den 22. juli under 
overskriften: .«Leserne Skriver til oss 
•. :;. Dr. Qauchs brev hadde følgende 
ordlyd: 

«Jeg tlllater meg , anmode Dem 
om at Deres aviser oppretter en 
regelmessig spalte «Allierte krigs
forbrytelser». Som eksempel kan 

. )~, at?I~ __ I' apl4l~ l~ t7sk~~,som.~. N_ber&~ ~~:lm~nv~~eJ:;::eJ!.s~it~e:: 
mal'; 1945 sloar ihjelSkode soldater straffer vil imidlertid støte på visse volusjonen i 1917 forsøkte de russiske 
fra: dlv.IsJonen' Grosøde tschland ' myndigheter å omvende t!em til kom-. " «. u, » 'fI~llll~~IlI~iItIlIY111Iiiimlll~I/!11I1111111~1I1I1111jl~llI111111111111\1111/!lIi~1I111!; IPunismen, men og~ det mislyktes. I 
l nærheten av Bremerv6rde. Skogs- i . . . i 1943 ble den kalmukiske .republikk 
arbeider ~,inrlch ~,ers fta Drei; \I; søk er, ~ oppløst og 20,.000 kalmukker 'Ne de-
ved Bremervorde (husnummer 15&) ~ I portert tn Siblria. mens andre flyktet 
bar berettet me, om dette som øy- I . h' ! vestover, og 70 av dem bor nå i en 

.. a; sann eten I flyktningeleir ved Ingolstadt 1 Bay-
envitne. I hOIet tll Martin Tledjen i .' a; ern. De er primitive gjetere og små-
og l huøet ID gjeteii Neumann I i . . ; bønder, men har overrasket den inter 
Orel lA det hArdt øArede soldater til Slutt Opp om vårt arbeide ~ nasjonale flyktningeorganisasjon gjen 
fra diviSjonen GrOS'deutschland. _ I E I nom sine teknillke evner. Mange av 
De ble trukket ut ..& ..... ten av en- i n stat som ikk~ lærer sitt folk ; dem har i leirIIn assis';ert ved rønt-

.... a- _ sannheten om historien, er ID for !I genapparatene. som eIe1=' re. teg-
gelskmennene og slAtt; ihjel. Jeg ber ~ banneIse for folket, skrev Luden ~ nere, skomakere og sk_, :"e. Alle-
D.em sende en medaJ.'1Jeider til. Aste- i dorf engang. Disse ord har sin i sammen er Buddhister og i deres ka
det for A intervjue vitnene. ytter- j gyldighet idag ~kje mere enn '" pel 1 Ingolstadt holdes maleriske gu~s 
li,ere " terial vn' da' tr inn ~ noensinde, og derfor setter vi tjenester på tibetansk. Man har for-

ma e s ømme ~ alt Inn på å finne. den hlstarlske søkt å få dem anbrakt i oversjøiske ' 
I ma.r ID Dem fra leserne, nAr til sannhet, koste hva det koste vU. land, men de avvises med den begrun 
De bare trekker fram tlJft tilfelle. ~ Det kan komme ID A gripe inn l neIse at de er nomader. hvis rasemes-
Jeg har _ l min egeJUJkap av l.p I manges skjebne, men folkene er sige tilknytning vil st! lveien.for en 
". . I mere verd enn de fA, som regje- assimilasjon. og enkeltvis vil de ikke 
.... sendt forbundsrepublikkens Ju - ~ rer pA. en løgn og lar andre lide utvandre. 
~lsdepartement en rapport om de I for den. Derfor: Slutt opp om Mongoler midt inne i Europa er et 
atsselmord jeg var vitne ID l Ober-! vArt arbeide, ~ $8I1IIheten kan farlig eksperiment. En blodblanning 

~ komme for dagen, mens det en- her vil ikke være av det gode og 
~ nA er tid. i hvorledes skal man kunne forhinc1re 
"'llI1IW1mlI1111l11"11111IWlllI1111111111111IW1l1111~11l111J111J1111~~.111~11111111111; den? 
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Deltaker og flovedvitne ved Rostockmøtetgir 
oppsi~tsvekkende vitneutsagn 

---------- "" ----------
ameri-

• 

Den unge 

kaners sl anser 

under militær .. 
\ 

tjenesten 
U. s. :News &: World Report har 

prøvet å utregne den unge amerika
ners reelle sjanser under mUitæ,rtje
nesten. 

Blir han tatt tn hæren er sjansen 
for at han sendes til Korea 1-6. og 
hans sjanse for å bli suet er øom 1-
7, under et us tjeileste i Korea. er 
hans sjanser for å bli drept som 1-
26. ' 

Går h~ inni marinekorpset, er der 
en sjanse ut av tre for, at han sen
des til Korea, og tallene stiller seg pl. 
samme måte, nI.r det gjelder hans rl~ 
siko for å bli såret, Ølen sjanøernfi 
for. at han :mister llvet er som 1-29. 

I luftvA.pnet har han en sjanse ut 
av 15 fQr I. bli sendt til Korea eller 
Japan og en sjanse ut ,av 1,818 for l 
bli såret og en ajaue ut av 870 for 
bli dr.pL " 

Fll.teM folk løpel' øyens)'Dllg dell 
minste risiko. Utregningen, 8QI1l' 
foretatt pl. basis av tapene ~ det før. 
ste krig .... r. viser, at den unge amer! 
kaner, øom kommer inn 1 flAten, , 
1 ut av 13 sjansei' for l bli aendttn 
Korea. og en ut av 108 sj&Jller for 
bli sl.ret, og een sjanse av 888 for a. 
bli dEept. 

Fult er, sier U. S. World. Report, 
at hvis man tar ajlUlMr og rlIiko 1 
gjennomlnttt for .. bli 8lret og drept 
ligger risikoen pl. Korea-fronten ikke 
meget høyere enn i det' daglige. sivile 
livs «norm",l,?,!> hll.9ard .• 

vei underrettet hold i Bonn er ikke i tvil om 
l' . 

at.panmark var varslet om det tyske inntog 

~l'rivat til «8. Mai» fra Bonn. 

E ~r hva Deres korrespondent erfarer er det for kort tid siden iDDtruf
·~et en helt ny u~kling l RostGek-saken. Mens man 1 Danmark på offl

steU; hold har gjort for.k pA A bestride at det overhode 'har funnet sted 
noe,møte l (eller ~ed) Rostock l mars1940, har en tysk personlighet som 
var.,'deltaker l de~ møte og hovedvitne ved det, avgitt et oppsiktsvekken~ 
de 1Jtøap l Dæl'\Iæl' aven notarius PUbliCus l rettsUge former. 

~ ntDeu-.. fremkommer I som en alliert, .1 ,all fall i den første 
et,. 'ØllJke fra den danllke parIa- tid etter innmarsjen i Danmark. 
.1eUtartake kommisjon som nA i åre Da det hittil ikke er lykkes I. le
:is :har behandlet skyld- og ansvars vere nOS\ bevis for at den danske uten 
lroblemer. ~n danske kommisjon riksminister ,dr. ".!unch ikke deltok i 

1 at:" eimA. ikke offentliggjort dette Rostock-møtet. og hans sønn frem
vik~e, kanakje avgjørende vitne- deles hyller .seg i taushe~. har man 
utst.gn, som imøtesees med den stør fra dansk Side antydet at det, skal 
ste JpelU1lng i hele Tyskland. Ved- finnes noen tyske dokumenter som 
ko~ende tyske vitne har av høf- beviser at slike forhandlinger som i 
lighJt overfor den danske kommi- Rostock umulig kunne ha foregått. I 
E;jo~foreløblg ,avalått I. opplyse hva denne forbinde~se har man i Vest
hani vitneutsagn går ut på men 'på Tyskland med mteresse notert seg en 
velunderrettet hold i Bo~ er man redaksjonell uttalelse i den danske 
ikke l tvil om at Danmark var vars avis «Kristelig Dagblad:;.: «De vest
let om den tyske innmarsj i god tid allierte har hittil nektet å utlevere 
i forveien. Tysklands behandling av den slags dokumenter. De to store an
Dantnark er det beste bevis for at gelsaksiske makters interesse for al
,.'iksregjeringen betraktet Danmark le. dokumenter ~om angår Danmarks; 
ikke' som en fiendtlig makt. ikke en okkupaSjon er l det hele tatt meget 
gang som et okkupert område. men ringe». 

Sikl\:sakk-sikksakk, ' 
• • • al-81-al 

D et er som kjent Dagbladet som 
har vært «alltid foran», men nå 

begynner vi å lure på om ikke Fri
het~ gjør Dagbladet rangen stridig. 
I Friheten fo1'\ 30. juli finner vi nem~ 
lig i et NTB-telegram en passus som 
vi ikke har sett at Dagbladet har 
brakt sine lesere: 

«Den 60 år gamle generalen (Ram
cke) ble båret på gullstol inn i en, 
ølstue i Braunschweig, der de tidlige
re fallskjermsoldater sto som sild i 
en tønne og mottok ham med sitt 
feltrop: «Sikksakk-sikksakk, ai-ai-ab 

!flg. Friheten skal altSå dette væ
re det! ny-nazistiske feltrop. 

Akkja. 

Velfe~dsstaten 
I Helgelands Bla.d leser vi følgende: 

TEMPO. 

Rødøy herre(l.styre har i møte be
handlet blant annet vegsjefens års~ 
melding. Om anlegget Meløy grense 
- Tonnes bemerker herredstyret 
følgende: Bevilget i terminen 56000 
kroner. brukt i terminen 63141 kr. 
Samlet veglengde 4<0 250 meter. pla. 
nert i terminen 240 meter. Planert 
i alt i løpet av 5 år 715 meter. Rest 
å planere 39.545 meter. Med nlvæ
rende bevilgninger vil anlegget bli 
ferdig om 281 år. Herredstyret an
ser videre kommentar overflødiie, 
~vilket vi kan være ehig 1. , 
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Redaktør Forretningsfører 
ATt/td 11. Af.mtzen Per llvf;ndbø 

Utiitt av IntfteaMntskapet 8. l'ylal 

Ilen bærende ide' 
U ~T ER INGEN forjettelse, ingen bæren.de ide 

.~ i vesteuropeisk' politikk i dag. Alle klager 
og skyver vanskelighetene fra seg, det er som 
en bedøvelse over sinnene, og imens sitter de, 
som styrer i det såkalte demokratis navn, og ri
der de foreldede ideer 0.J!Xl likeberettigelse Qg so
sial forsorg, idet de tar seg fram i urent far~ 
vann fra time til time,' fra dag til dag med den 
store masse som passive, ja likefrem likegyldi~ 
ge tilskuere. Folkene er prisgitt sine ledere,og 

disse ledere holder ikke mål overfor alle de påtrengende proble
mer. 

Vi har foran oss· en sveitsisk liberaldemo,kratisk avis, «Die 
Weltwoche» (22. juni 1951), og den etterlyser den bærende ide i 
vesterlandenes politikk. Ingen divisjoner kan kjempe og seire, hvis 
c;le ikke har en bæ~en~eide å kjempe for, skriver avisen, og når 
den så begynner å tenke over stemnin.gen i Europa i 'dag, kom., 
m~r den til dystre resultater. Det er nettopp den bærende ide som 
mangler, en slik som kristendommen ga Europa i middelalderen, 
og som senere de fascis~iske nasjonalister søkte å skape på sin 
skuffende måte. Man taler nå gjerne meget Qm friheten, om de .. 
moltratiet og folkenes selvbestemmelsesrett, men alle disse ide
er, Som sikkert har siR. bærekraf, mangler dog tennende evne. 
Som følge av verdenskrigen er Europa kommet i en stilling pre
get av nihilisme, som vi på en særlig plagsom måte har fått opp~ 
leve i de siste år i de ledende eu ropeiske hovedsteder I Paris fikk 
man som følge av denne innstilling en livsfornektende sIteptisisme 
som ikke søkte livsverdiene i noe annet enn et falskt livsbegjær 
av aller billigste sort og en tom sensasjonslyst .. I London opp
lever vi den samme negativisme i enslags almen sløvhet, som til 
syvende og sist har sin rot i skeptisisme. Og det er den samme 
skeptisisme overfor alle vesterlandske verdier, som driver britiske 
diplomater til å forlate sine stillinger og som får arbeiderne til å 
foretrekke hundekappløpenes billige sensasjoner og tippingens 
spenning istedet for å ta fatt på tilværelsens spørsmål. Denne man
gel på en stor og bærende ide betrakter den sveitsiske avis som 
hovedårsaken til den store vesteuropeiske ulyst, hvis spor vi fin
ner igjen overalt - også i vårt eget land - omenn i andre for
mer. Den er farlig blind og blir også lett en bedrager som ikke 
våger å se disse høyst påtakelige fakta i øynene og som drevet 
aven bekvem optimisme bare vil tegne alt i lyse farger. 

Slik ser altså et liberalt sveitsisk organ på stillingen i dag, 
og den gir ikke noe fullgyldig svar på de spørsmål som melder seg 
om den store og bærende ide, som skal formA. å vekke folkene og 
redde Vesten fra nihilismen, som ofte skjuler seg bak en falsk 
nasjonalismes maske. Vi tror at det ennA. er håp, at de brede 
masser er bedre enn sine ledere og at det må kunne finnes vei 
ut av bakevjen frem til en bevisst europeisk nasjonalisme, som 
kan samle og fornye 08S alle. Men da rnA. gamle fordommer for
drives, dømmesyken helbredes og de marxistiske teorier, som en
nå ulmer i de radikale sinn, avløses aven positivisme med hev
delse av individets rett, med rettsstatens seier over maktstaten og 
minst mulig regjereri og formynderskap. Ut fra dette tror vi 
at det må kunne formuleres en bærende ide som kan samle mas
sene fra de nå lengst forhenværende proletarer' til de likeså for
lengst forhenværende kapitalister. Det har gått en revolusjon 
over hele verden i de siste 20 år, og den må følges aven omseg
gripende revolusjon inne i oss selv. Da fødes ogsA. den bærende 
ide.- . 

i , i 

Var det nødvendig -? 

.. MAI 
t . 

Om ansettelse av 
lærer i A. krets 
i S. herred 
. . . . ' I I skolesty~emøte f~rl.eden forelå itil 

behandlmg innsblhng fra ki'et~n 
om ansettelse av lærer. Kr*ts.n $Lr 
i en årrekke vært tient !lV underm~s 
erstatningslærere. ' 

Kretsen innsti,llet enst.: 

Nr. 1. Lærer B. Utdannelse midd.,.
skole, artium, lærerskole, handt}. 
skole, kurs i engelsk og flere;$" 
dre kurser til utvidelse av ku' -
skaper vedkommende folke -
len. 20 års praksis 10m lærer. I 

Nr. 2. Lærer J. Uteksaminert fra ~.æ" 
rerskole i juli 19151.Meget od 
eksaxnen. ' 

Nr.3. Lærerinne X. Ingen praksisl 
Sokneprest H. Lærer B. har ilpCe 

gjort greie for hva han har foretatt 
seg i krigsårene. Det burde han ha 
gjort. Dette virker noe rart. Han har 
jo ingen attester for krigsårene. 

. Medlem R. ø.: Lærer B. har oppla.n 
de beste betingelser for å kunne fyl
le stillingen som lærer, idet han 'har 
den beste utdannelse og dessuten .2 
års praksis. Det er ingen her som' 
kjenner mannen og man må derfor 
bygge på attester og utdannelse samt 
praksis. Jeg finner det meget bekla-

FEDRELANDET 
I~nledning Trygve Engens utmer 

kede innlegg i «8. Mai» ønsker en 
leser I. minne om denne sangen nr. 

312 i Norsk Sangllok for 1902. 

Velkommen, tnorgeilrøde av J1)'e tulen år! ' 
Velkommen håp lom gløde, velkommen a.rDl soin t1l.r~ 
VelkolDDlen fortids skygger, som er i toget mt'd! . 
Vel møtt hver sjel 'som bygger, i&tIllhet landet. fred! 

o lær oss, Håkon, Sverre, l stolt; på vårt kall 
'og høyt vår tanke bære til seier eller fall. 
Hver bar lin konlet4lDke, hver kvinne og hver tnaIlIl. 

Gud glve, du rnA. sanke dem sammen, fedreland! 

o lær OS8, høye vidde! å strekke ut vår favn 
og Ikke 8neve~t sitte og se på. eget gavn!· 
O lær oss, åpne fjorde! .. tenke sent på. havn 
og Ikke vende roret om vinden står i siavn! 

Så kommer der en time da bølgene blir små, 
mens klokker sakte klme, og natten tøJler på. -
VU da eDhver meg gleinme, og krones ei min dyst, 
jeg vet du vil meg gjemme, o Norge, ved ditt brrlt. 

Bar kun ditt moderøye pA. reisen været med, 
sA vU jel gjerne døye at sporløst blir JtIltt fJN. 
La uømykket gTavhøg lukke 8el over lniDe hen! 
Jeg vet min dåd skal dUkke fornyet fram igjen. 

" ~ , 

gelig at sokneprest H. skUmler om, 
søkerens forhold under krigen, når. L 
han ikke har det ringeste kjennskap . a 
til mannen.Det er formentlig antf-tt 
medlemsskap i NS soknepresten sik
ter til. Selv om: man forutsetter at. e re 
han har vært. medlem, så berettiget" . 

OSS være passive t'ilsku
til det som skjer i dag 

ikke det skolestyret til å dømme m~ 
nen. og sette haxn i en lavere klasil,e;, Jeg har med stor interesse lest hr. som kan sies til et ærlig og ansvars.· 
Som intel.lek~uell person burd.e sokn. Trygve Engenlll artikkelserie «VI beVløt menheske. Ordet landssviker 
presten Vlte,_ at medlemskap l· NS et rettlause og forsvaret». Artiklene er er ikke en merkelapp man får seg på 
rettsstridig blitt straffbart ved ved- velskrevne rolige og nøkterne og /latt uten at det svir. Den benevneiS' 
taket. av landssvikanordningen, der bl jeg tror ~t det syn som der iegges skaJ før eller senere fjern.s, før blir 
a. strlder mot -$Tunnlovens § 97. For- fram dekker oppfatningen ho' den det ikke trell og aarnarbeic1e mellom 
øvrig forbyr skolelovens § 26 punkt .3 alt overveiende del av NS-folkene. nordmenn. Det er våre forfølgere som 
skolestyret å ta hensyn til søkerel1J I en artikkel for en tid siden sa hr. har utspillet. • 
politiske stoda, likesom kirkedeparte-. Ivar Frihaug-Olla at «det er noen be- I'or å pbkynne denne utVikling ml 
mentet 1 f1lIldskriv til landets skole~. synderlig milde ;,inde» som bIlser 1 Vi alle etter e\7ne støtte opp om «8. 
styrer har gjort merksam pl, at nb, «8. Mai> Det skrives jo i fullt alvor Mai:. og vArt Forbund. 
kretsene Innstiller så bØr skolestyre- at de i NS som har fått sin stemme- . PARIA nr. 2. 
ne, under ellers like vilkår, ansette, rett tilbake rnA. ta :::tandpunkt til hvil 
lærere som har vært medlemmer &Yket parti de s1(al lØ sin stemme. Er 
sambandet eller av NS. det virkelig menbtgeh at vi «lands~ 

t Jeg filmer også i denne forbindelæ svikere» skal vtere med og dele an
A. mUte minne sokneprelten om dt.,t svaret for det ø)tonomiske sammen

Grunnloven 

FREDAG 10. AUGUST 1951. . 

Rettferdigheten 
Hr. redaktør! 

Jeg bor langt nordpå. Det er kan 
skje derfor, at det går. så smitt 
med det som vi garille dager kalte 
rettferdigheten. 

Da okkupaøjonen var slutt 0' jel 
var blitt sikret, ble det stjålet man
ge effekter fra meg. De, som stjal, 
har tlllltA.tt og tyvekoltene er furt
net hos dem, men dit saken ble an
meldt, fikk jeg etter mange videt
verdigheter et trykt skjema om at 
påtalemyndigheten ikke hadde fun
net å treffe noen videre forføyning 
«pA grunn av bevisets stilling». -
Da vi imens hadde fått en fast po
litimann på stedet, henvendte jeg 
meg til haxn og ba om at han saxn
men med meg skulle ,l rundt Ol 
se på de ting som ikke er levert til ' 
bake. Han var villig til det og jeg 
skrev derfor til ham forat han skul 
le ha noe formelt t holde seg til. 
Men han måtte sende dtmhe akri .. 
velse til pofitimesteren for· ordeni 
skyld og senere ~lar je, intet hørt. 
Nå er spørsmålet, om jeg kan gA 
til anmeldelse på politimesteren for 
å ha trenert saken? Jeg Iynes at 
det er litt tor meget ay det gode, 
~t vi, som var medlemmer av NS 
skal 'Vfl!l"e nødt til A. finne oas l al
skens t.1lleggutralfer ør at tyvel1 
likefrem skal legaliserel. Ja, j.r 
bare spør. 

Hø.ten 1949 ~le· det atjAltt et 
kostbart lommeur fra. meg. 3e, vet 
hvem tyve ner, men jer tør ikke 
atUnelde ham, for dl. blir j8" bate 
satt i gapestokken. Selv pmle ,.. 
liUske motstandere er beøbt .. 
skjemte Oin a.t det er unntaueJlh.t 
fta min side, all den stund ,eg Ilt· 

. ter lime med vitnefaite olijJl)"atlfD
ger, Men hva skal jear arme J1l8DIl 
gjøre? 

A.partiet 
og 9. april 

En bemerkelsesverdig 
innrømmelse, 

/ 

S 081al1atpressen har l &Nne etter 
krigen forsøkt .. dekke over ," 

godt det lar seg gjøre A-partteu ~ .. 
svar for det som hendte 9. aprfl, økri~ 
ver .H:øires pressekontor i en el'l'kulaer 
artikkel. 

ottende bud: «Du skal ikke si falsk$ brudd vi nl i lang tid har lett nærme A v en artikkel om grunnloven av 
vitnesbyrd imot din neste». Det ~ seg med ubønnhørlig sikkerhet? Skal . professor dr. Erling Petersen I 
jo baktale 110m her foreglr, uttn vi ogill. dele ansvaret for den uten- «TØnsberg Blad» gjengir Vi en)celte 
grunnlag. Etter den kristelige lov s~ rikspolitiske kurs som har. veert ~ørt avsnitt: 
baktalere ikke arve Gud. rike. etter 1945? Var det vlr ldeologIske d halvannet hUndre lr har nord.- «Det har v .. t meget behaIeUg .. • 

F~røvrig viser jeg t.'. Itra.ffeloven. oPPf~~nin&, at vi .kuI~e slA. lag .med menn yert Itolte fLV sin grunnlov. Og snakke om NS-forræderiet, offtIiere.. 
§§ 247 og 248 der setter straff inntil 3 storfmansen i Englana og Amenk.a? med god grunn. Pl et tidspunkt da ne som sviktet o. l., enn .. ko~ JUtr 
års fengsel for bakvaske:re. '. Nei or ~tter nei~ La oss viltre emge bare fA. land var kommet lA. iangt, mere inh pl Arbelliierpartleta foraYlU'll 

Skole,styrets formann S. støttet sok om at 41sse herrer bør fl f()rtsette. fikk vi en konltUu.jon helt ut byg- nihlliøme 1 alle Ar frem til lMO. KA 
nepresten i hanS yn pA. illtken. De_ ville være alt for godt våre nå- get pl demokratiske prinsipper. Det kan man imidlertid lese 1 ølVØle Ar-

Skolestyret innstillet deretter som: værende myndigheter om de nl skulle har preget hele vlrt senere saxntunna beiderbladet (i en kronikk 110m tIe-
Nr. 1. lærer J. t slippe fra ansvaret når katastrofen liv. skjeftiger seg med en ny fransk bok 
Nr.. 2. lærer X. nærmer seg. Det norske folk lfl!rer Ik Det er imidlertid ikke nok for et om krigen i Norge) 'bl. a. følgend.e: 
Nr. 3 lærer B. t ke tør pengepungen er tom. Da først land å ha en Grutmloy, leiv om ilen «Forfatteren har aamlet et meret 

. '" ,: spør. d~t om opposisjonen får komme er aldri lIA god i prinsippet. Skal den betyde~ig materiale ta atøtte for ldn 
b' li. alt såpas .bl ordet at den feier vekk endel få sin fulle verdi må den ogs' respek fremstilling, og noen av de aktstyk-

Hvis skoledirekt~ren :gg~. p å ~~; uansvarlighet og skaffer nytt blod teres Det kan ikke gies pl akkord ker som følger boken som trykte bl~ 
Hg grunnla~, skul~e sa :n til lf: som er uavhengig e.v storfinansen 1 med' Grunnloven. Gjør man (let, vil lag, bl. a. hemmeliJJe referater fra 
bakeser:de til skolestyre .orny . ve Ilt. - ., _ den uthUles o litt etter litt miste det øverste allierte. krigsrlda møter, 
behandhng (~sett~lse) "kDet 1JØ~hl' :. Om vår stillinc til militærtjene.ten sin yerd! 110m ~ovedretteønor for sam har vistnok ikke vært. tUgjengeUg for 
nok ikke, .for Ikke ~ rlSl . ere a . s o . og forsvaret n_n ord til slutt. Er det funnslivet ,nor.ke lesere tidligere. Diase dom. 
styrets.mmdretall mnanker sak~nfo, virkelig noen som mener at de som . "."._ .. '''''' ", mentene berører de alHertfa heDIUt-
departementet til .. avgjørelse. " .. I ' er våpenføre' i NS skal melde seg til ,Hvis det varre om ved et kup" ter i Skandinavia, og det kan ikke 

Dett. er en smø,keblt;lpl hvorI tjeneste? Fbrlanges det .vl'tkelig at ,sette G~oV u~_ av tunksjo,n etl, nektes at llVerlllige ,lIcharttenbwp 
endel sokneprester og skoleswer og vAre sØnner skal ut og slåss for ler reduøere. d effektivitet, Vi Il! teori om at' Fra:nkr1ke-Storbi'ltamda 
rettsstridig be.handler NS-l. ærern~ Get'hardsen-Qundersen og Berggravs antakelig de fleste mennesker her i må ble. re en v. esent11g del av ekylden 

Det mA. være på. tide at kir da- Norge? landet_ r~~~_~~!e:.p~, .:v~~ .. ~e .. !~:stt~ ~~ 1't>,. ... vi hl ... t,.I11c:1c: ........... __ .. nllrtementet sender ut en klar be fed. . _. 
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gripende revolusjon inne i oss selv~ Da fødes også den bærende 
ide.-

Var det nødvendig 
Beretninger om nøden i Tyskland og ne .. Håpløshet over all håpløshet gri-

de enorme ødeleggelser som ble per disse arme mennes;.er. Kan det 
voldt ved vestmaktenes luftangrep på noensinne lysne for oss igjen, spør de 
sivilbefolkningen, er ikke godt stoff sig i dypet av de jordhuler hvor de må 
i norske aviser. Og norske turister bo, eller i kjellerruiner. Barna er så 
som i en ,solskinnsbuss haster gjen - forskremte og nervøse at det eneste 
nom landet på vei til det lokkende pa- som kan lokke dem fram, er mat
risiske natteliv, ser ikke meget av lukt. I butikkene er det nok nå meget 
det. De fester seg først og fremst ved A få kjøpt, men hva hjelper det, når 
de gjenreiste deler av Hamburg med bare 1> pst. av befolkningen har pen
det livlige forretningsliv, restauran - ger å kjøpe noe for! 
ter og forlystelser, - noen med over- Mange blir henvist til bondegårder, 
raskeise, andre. med forargelse over men bøndene tar med uvilje imot 
at tyskerne allerede har det så godt! tvangsinnlosjerte flyktninger. De blir 

I Sverige ser man litt annerledes nødt til å være i svinestaller og hønse 
på det, men så er jo Sverige et fore- hus, hvor de 'kan bli boende år etter 
gangsland på det humanitære hjelpe- år. . 
arbeid. I «AmAls-Tidningen» for' 4. Tre av de ting foredragsholderen 
april iår finner vi et referat under fortalte, brennte seg særlig inn i lyt
følgende titler: Glimt fra Inferno. - ternes hjerter, skriver referenten. -
Man lever huleboerliv i Vest-Tysk - Den dag idag finnes det folk som re1-
land. En rystende skildring av forfat- ser forbi og mener at det bare er rett 
teren Per Westerlund. Def er et re- og tilpass for det folk som begynte 
ferat fra. et større møte i byen, og krigen. Ikke engang barna -de uskyl 
det åpnes med følgende linjer: Fra dige barna - går fri for disse be
utallige foredrag og avisartikler vis- merkninger av stenhjertene. Barna! 
ste man nok at nøden i Vest-Tyskland Her var en liten gutt, sønn aven 
er uhørt,men et så levende begrep russisk soldat og en tysk dame som 
om dens omfatning og 'skremmende var blitt voldtatt og som hatet sin 
karakter har man vel aldri fått som sønn. Og så krigsskadene pA barna -
av talsmannen for Inneneuropeisk Mi mange av dem ødelagt eller 'Vansiret 
sion, Per Westerlund, som i ord og i ansiktet av fosforbombenes virknin
bilder sikldret dette nutidens inferno. ger! Minner for livet av den annen 

Westerlund ga en gripende åkild. verdenskrig. 
ring av krigsfangenes og flyktning - Og når taleren viste alle slott og 

nok ikke, .for iltKe ::'- riSiKere at s'f>ie- og forsvaret noen ord til slutt. Er det f;;®~li';~t.----- --_. --- --------- - -- ----- norske lesere tidligere. fuse dOku .. 
styrets, mmdret~ll mn~ker sak~n't~r virkelig noen som mener at de som 
departementet bl avgJørelse. . er våpenføre i NS skal melde seg til Hvis det var tale om Ved eCltup 'Il. ment~ne berører. de al11e~. hent1k· 

Dettø. er en Øl"tie.keblt .på hVCfl'I, tjeneste? Fbrlanges det vil")telig at vi sette Grunn1ov~ u~ ". a'l/' fUnkSjon eli ter. l SkandinaVIa, og det kan ikke 
endel .sokneprester og skolelltyrer og våre sønner skal ut og slåss for ler redusere d'ts effektivitet vill/!' nektes at øverlæge tSel1arff_be1ta 
rettsstridig behandler. NS-lære-:ne, ;. Gerhardsen-Gundersen og Berggravs antakelig de' fleste mennesker' her i teori om at Frankrike-Storbrltamda 

Det må være på tide at klrkeda- Nor e? landet reagere. Da ville de forstA at må bære en vesentlig del av skylden 
partementet sender ut en klar beskjed g. ne: verdifullt sto på sp111. Men det er for at Vi ble trukket med 1 krigen. 
om at NS-lærere som har gjort opp Den dag våre myndigheter åpent ikke sikkert at en langsom undergrav står meget .terkt pA. bakgrunn a'V 41a 
sitt forhold, skal' behandles likt med og ærlig rekker h!nd~n fram og sier ning vil kunne mobilisere den samme se dokumenter. Men det er et annet 
andre søkere. X. at de dessverre har. gJor,t OBS en blo- motstand. Derfor er også en slik pro. fOrhOld 110m trer enda skarpere fr~: 

Vår tids mest 
misbrukte ord 

dig urett og samtidig gir oss hel og sess farligere. Den kan føre til at vi Vår egen skyld i ulykken. EnrelSk
full opp~eisning, da er jeg. sikker pA. en vakker dag bare har en rent nomi- mennene var sA. lite lystne pA. en nett 
at praktisk talt alle NS glr et ærlig nell Grunnlov som fort\-innsvis egner tyroperasjon mot Norge, at hele lPøtI 
håndslag tilbake. Men sA. lenge vi fi- seg til å tas fram til abstrakt for- målet stod og vippet i lang tid. Det 
gurerer i forbryt~ralbumet bør ingen herligeise på spesielle festdager. samme gjaldt tyskerne. Litt mere 
tale for en slik tmg. Det er jo riktig En sUk utvIkUng kan foregå liten fasthet, litt mere frekkh.t, litt mere 
at våre naboer og sam~ygdinger full· at en eneste paragraf i Grunnloven åpenbar Vilje til å hevde Tir nøytra
stendig har slitt om og erkjenner - blir endret. Det er nok at man fortol- lltet med makt - .elv om vlr. malet 

Den tltenrikskpolitiske medarbeI- OIL dJI. fleste beklager - uretten som ker -@:ens bestemmelser tilstrekkelig midler var smA. - kunne ba bety44, 
der i Morgenbladet skriVer 27. 7. 51 er begått. Men det er langt fra hva el st'sk at vi ikke hadde opplevd 9, aprl11940. 
bl. a,: våre myndigheter gjør. Tvert om, de ~a:rlig stor er faren om man som Det er betegnende at hverken de aJ. 

«Demokrati er blitt vår tids mest ~ransker med lys og lykte e.nhver som en stortingsmann nylig gjorde seg til lierte eller tyskerne regnet med noen 
misbrukte ord:. man vet snart ikke tIllater seg å påpeke Uhyrlighetene talsmann for anlegger det ,syn at motstand fra norsk .Ide." 
hvem som er de verste til A. mis- som er heg'ått .under <re~tsoppgjøreb. fortolkningen' må lempe seg etter de • Denne bemerkelsesverClge ~ 
bruke det, enten marxisterne en~r Det er forsåVidt naturhg, for ellers praktiske hensyn Da er man pA. vei meIse står stikk i strid med den ofte 
forhenværende marxister og andre vi~le det ~li mange halvguder som ti! A. gi Ileg den rene vilkårlighet i gjentatte påstand i los1alistpreaeJl, 
totalitære, Men demokrati er et alt mlst~t «anslkteb!. . vold.» . t ............ _ 
for alvorlig begrep til at man lett- NeI,. kamerater, la oss være pasSIVe at det ikke ville be y noe om n ..-.... 

t k vi h f l. vært bedre rustet i 1940, fordi tytJktr ferdig kan ta det i munnen ved en~ ils uere, ar en gang ør en van- <Vi har foreninger for mange for- ne ville kommet alUkevel. 
hver anledning. Før man oppkastet skeUg tid for land og folk ofret både mål her i landet. !>et ser nu så. smått ff 

seg til demokra.tiets voktere over- arbeidskraft og velvære. For det fikk ut som om vi er i ferd med å få. he- Flere uttalelser fra ~ ty_ 
for den ganske verden, må man vi oss påsatt det mest skjendige navn hov for en ny. En Grunnlovs.forening hold tar - i likhet med kronikørell'l 
selv bevise ved handling at man er med tilslutning av alle dem som føler nl i Arbeiderbladet - avstand ftt. 
demokrat. Og partier som tvihOl. at det nu er' nødvendig' litA. vakt om denne påstand, likesom hele Arbel4 .... 
der på en udemokratisk valgord. vlr sekel gamle folkearv».. partiets forsvarspolitikk etter, 1960 
ning bare 'av hensyn til lin eg~ bærer tydelig bud om at «det nytter 
maktstilling, kan neppe kalles d,- ikke»-politikken er et tilbakelagt sta· 

mokratiske forbilde for alle dem soin w·, lb l dium også for de tidligere bru~ ... 
ennå har omvendelse behov. Her Kronprins . i e ms vær. menn i Arbeiderpartiet. 
nytter det ikke hvor høyt man skri 

ker opp.» _I begravelse 
skarens. ankomst til Vest-Tyskland og kirker som var sunket i grus under spørsmålet: Var det nødvendig? Vil 
deres kår. Utallige tragedier utspilles bombeangrepene, og når han pekte vokse i styrke i årene framover., 
hver dag. Mange vender tilbake til en på alle de ødelagte arbeiderkvarterer, Var det nødvendig å drepe hundte
grushaug - det er alt som er igjen så spurte man seg: Var det nødven- tusener av sivile, gamle, kvinner ·og 
av det som en gang var deres elskede dlg med denne totale ødeleggelse? barn, med brande, spreng- og fos~r-
hjem_ Og deres familier er borte, Vi skal la det forbli med disse små bomber i djevelsk blanding. 

Stockholms-Tidningen, 27. ,juli, 
IIpellialtelegram: 

- - Kransar hade anlånt frln 
alla Europas re.erande furstehus, 

Aftenposten, 27. juli, spesialtele
gram: 

Leserne mA. _perre aeg selv hvc. 
for i den norske avis bare det dan· 
ske. kongepars krans skal nevn .. 
- og hva grunnen mon kan være 
til at norske lesere skal forhold .. 
en opplysning som svenske aVlMr 
finner å burde bringe. Er det dn· 
den» fra Mannerheims begravel .. 
som atter har vært pA. ferde -mange får beskjed om, at alle deres bruddstykker av et varmhjertet re-, Var det nødvendig å legge åpne fIy

kjære omkom under bombeangrepe- ferat av et varmhjertet foredrag. ,Men f er ute~ ethvert militært mål i gruil? 

i 

- Der var krans fra konren og 
dronningen av Danmark. ! 

, na det vil slutte fred med. - .tet I Fredstraktaten med Japan ka- kapitalplasseringer. Den japan- ler ikke glemme, at åen av jap&-
,. Ufen,.ikskrtJnikk kommunistiske på fastlandet t~l- rakte riser es av de allierte som ske skepansjon sies & ha medfØrt nerne gjennom to mannsaldre 
~ ler det nasjonalistiske på For· «den mildeste fredstraktat 1 hi- vold og undertrykkelse av de om- styrte verden på fastlandet gjen 
I mosa. Det er en av de innrøth - storlen». Ja, det er mange måter kringboende asiatiske folk, men nom amerikansk krigspolitikk Ol 
~ En snlvlorstaO tt gnnur' ØSt-tl)t meIser som hovedpartneren U,SA å si det på, og hvis den er mild i virkeligheten betød den høyere Roosevelts dårskap i første rekke 

l~,·.; '. (j' ,(j U _.J . har måttet gjøre for å tå britene er det ikke for japanernes skjeve levestandard og stigende kultur er kommet sovjetblokken tilgode. 
med. EnnviMre er det i fretta • øynes skyld, men i velforst!\tt for dem alle og en produksjons- og det innsees nå selvom det er 
traktaten inntatt en bestemmel- egenintertsse_ , økning som kom hele østen til- for sent. 

) .J se om at den begynner å væ?re, Det japanske folk ble - det gode og som bare hemmet visse Fredstraktaten vil bli under
Nordmennene later til å være me sal, hvor FN-pakten ble un- når et flertall av de 15 særlig· li- vet man idag - dratt inn i kri- vesterlandskemonopolinteresser. tegnet av USA og England med 

et krigersk folk. Inntil for få uker dertegnet i 1945. Litt stil skal det teresserte stater' har underte . 'et gen ved en vel beregnet provoka- Generasjor.ers prodUktive innsats Dotninions, og dermed går sk1· 
siden har Norge vært i krig med jo være over tragikomedien. Det og blant dem er forøvrig neppe sjon fra Roosevelts side, for han blir nå på denne måte berØvet pet videre, Det japanske folk 
Tyskland, men nå er denne kri - er omlag 50 stater, som under Norge. HVis ikke dette flertaU'er v1lleellers ha møtt mange van- Japan og folket blir satt tilbake med sin begavelse, Offervilje, 
gen formelt slutt tross alle for- den store medvind hadde erklært nådd innen 9 måneder, kan> de skel1gheter med å få USA med 1 i levevilkår og må begynn~, på energi og idealisme, vil nokplny 
behold. Tyskland er ikke spurt, Japan krig, og de fl,este av dem ~nteresserte stater gi freds trakta krigen mot Tyskland. Og Japan bar bakke. reise seg, men det avihenger' i 
og Bonnregjerlngen vil sikkert vil vel unde sine representanter ten gyldighet hver for seg. USA slo igjen etter beste evne. I ne- At Japan ikke er ilagt skades- første rekke av USA og medlØ
gni seg i øynene og spørre: Har en hyggelig tur til det sklønne kan sålede~ få fred med Japan derlagets time er det ikke tale erstatning kan ikke betegnes perne, om det skal bli til gavn 
vi Virkelig vært i krig med Norge, San Francisco for å krasse selvom SOVJet-Russland og kom- om noen generØsitet etter den som generØsitet, bare som eie· for vår verden. Møtet 1 San Fran 
når begynte den egentlig og når ned sitt navn under traktatdoku- munist-Kina ikke vil være med. ulyksal1ge krigen, men om å sik .. mentær klokskap fra amerikener cisco kan, selvom det er bare en 
sluttet den? Det vil ta. tid, fØr mentet. Her vil sikkert heller ik- Det har vært visse vanskel1g- re en støtpute mot kommunis - nes side. Hvis Japan skulle ha formel gestus, danne innlednln
dette spørsmål kan bli endelig be ke Norge utebli, selvomannalene heter med de folkefattige land, men, som ellers ville oversvømme blitt tvunget til erstatninger, vil gen til en ny Japansk æra. Lan
svart, og meget kan hende imens ikke kan fortelle Om stbre krigs- New Zealand og Australia, rpen Østasia. Og Japan Jlr betale - le det være IIlulig å betale bare dets folketall vokser med eh ri-

Men vi er ikke ferdig med det. bragder, slik som hjemmefron - USA har sammen med dem lun- ikke i form av krigserstatninger gjennom dumpingeksport, som vende fart, og det må de kloke 
Ennå er .det tapre Norge i krig, ten kunne da .faren var over. dert egnet en stillehavspakt, ~m som bare ville gjøre galt verre ville ha gjort de seirende mere statsmenn, hvis de da finnes, reg 
og det er med Japan. Denne krig En vil imidlertid sikkert utebli trer i kraft, når fredstraktaten for seirherrene, men gjennom å skade enn gavn. Og forøvrig - ne med i fremtiden for å unng" 
som riktignok ikke har kostet oss og det er Sovjet-Russland, som med Japan er undertegnet, og miste hele sitt imperium, d.v.s. skal Vesten kunne hindre en ja- en ny ekSplOSjon. En viss opptl
noe stort mannefall, blir ikke lwm med i krigen mot Japan, da denne pakt forplikter hvert. av alle de utvidelser og interessesfre pansk orientering henimot sov- rdsme kan man vel koste pA. sel 
slutt, fØr de store gutta i dagene den egentlig var slutt, mm alli- landene til å komme de andr. til rer, som er bUtt vunnet gjennom jetblokken, må japanerne få. mu r.å, når Roosevelt er borte Di Al-
4-8. september har undertegnet kevel tidsnok til 3., høste de stør- hjelp og vil sikre New Zea~and mannsaldre· dels gjennom krig ligheter for å forsørge seg selv g~r Hiss sitter i fengsel. 
den foreliggende fredstraktat ste fordeler. Og Kina slår fljlge. og Australia amerikansk støtte i med Russla~d og Kina, men en- gjennom eget arbeide selvom kå-
n'.ed Ju,pan under et møte i San Riktignale er. det overlatt til Ja- det t:ilfelle at den japanske mili- nå men>. gjennom flittig arbeide, rene blir fattige og livsrommet 

1 t h '11 t 17 ' t8:"~""''> ~"-'11~ rl"t'ke C'" nu l·erlen. .. ... t t U d d tt '" h l ""'lo.~o fc,!'ovrig i d?n sam-, '-,,~ ,MV å bes emme, _ vI .. e '.1- \ . "'0" nr!!:o1"!~!1."'l'ln nI?' veJl'>"'regne\,p, rang. n er e e 1n ... man e-
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[]en store mangelvare i Norge 
RIKSFORNEMMELSE 

er En mann synger ut 
D et var på toget i et av våre dal·' 

fører. Da vi stanset ved en by 
kOhl dt!t inn i kupeen tre mann. To 
yn~ h~rr.r l 30~aG 'ri alderen or 
en t14te mann, flom sl ut tn A. ..,itte 

-
E. Hoffstad 

Urtekommandoen -

Noen 
sier 
ord 

Alexander Lange ved mHepelen 
en bon4e oppe fta. dål.~n. 

om og med en ildsjel og livskunstner 

Jiln av de yngre herrer og den eldre 
mannen kom,1M i min kupe. De be· 
tynte l snakke. D~n yngre var me,tlt 
h.yt1l~tet, hatt analtket med atot' vel· 
talenhet og jeg forSto snart at dette 
var en mann som hadde ordet i sin 

nlng. Man har l$.get fredningstid for makt. 
all slags vildt, mEm det M.r aldri vært __ Hvordan står det til, spurte den 
noen fredningstid for folk !10M oberst gamle.; 
Iienrik Angell, Hans E. Kinck og Ge- _ Joda, jeger da ga.nske kjekk, 
org Stang, for " nevne no~m få. som men denne menneskefrykten, denne 
er døde tor såpass lenge siden at redse) 'når jeg kommer sammen med 

~. 

Blad av lIebus historie 
200 !tIdel' tekst. 16 sider fotoa. 

En skildring av livet i en norsk konsentrasjonsleir -
til daglig, i fest, i arbeid, i lek og sport, i spøk og bit
tert alvor. Rikt illustrert med fotos fra leir og brak
ker, interiØrer og eksteriØrer. 

Pris kr. 12,00 fritt tilsendt. 

Når Alexander «Foternkin» Lange 
til almen undring fyller 50 år den 

12. aUgUat, kan man heldigvis kon
statere at hans olympiske lUksuslege. 
me ennA. er noen femtikilometere fra 
gamlehjemmet - for" bruke en ut
trykksmåte som ikke er helt ubeslek
te': med. den han selv leilighetsvis be
nyttet' seg av. Han er fremdeles rask 
0l' rørig, og leser sitt Morgenblad . 
uten lupe, enda han kanskje først og 
fremst interesllerer seg for det SOm 
står mellom linjene. Nå som før er 
han en ildSjel, men en ildsjel av den 
sjeldne type 110m er fri for fanatisme • 
og derfor unngår å. omkomme ved 
selvforbrenning. Ved siden av alt an
Mt er han nemng også en virkelig 
livskunstner, og mon han ikke kuntJ,e 
Underskrive Nils Kjærs berømte inn
ledning til epistelen om Schlllers Svi
germor: 

omvurderingen er fulltørt. e.n flokk mennesker, ka. n likesom ik-I 
~ NOe gledeUg etter frigjøringen? kl. slippe taket i mel'. Det er vel fra 
- Ja, disse Arene innbyr sannelig de. tre årene vi satt pakket sammen '-____________ - _______________ ~ 

ikke bare til sorg Oi' jammer. Solned- i fangeleirene. 

På grunh av paptrsituasjonen kan der bare ekspede
res fotutbestilte eksemplarer. Adr.: Sofiegt. 12, Oslo. 

.:For mitt vedkommende reiser jeg 
aHtid langsomt. Man kan hevde sin 
personlighet på mange måter, og en 
aV rrtine måter er å reise langsomt. 
Det er omveiene og forsinkelsene og 
sidesporene SOIp. beriker enS liv. Dets 
fl, og flylttige gleder :finnes i alle lin
jer mellom ens utgangspunkt og ens 
lr.ål - i alle unntagen den rette, som 
kalles den korteste avstand, og som 
aUe handelsreisende følger. De ene
ste frie mennesker i enhver tid er de, 
som har befridd seg for tidsånden.» .. 

At vår venn Alek har befridd seg 
for «tidsåhden» (om man kan anven
de er. s;":. smukk betegnel!!e på den 
mentalitet som ytrer seg i. dagens 
NOI'ge) er en pløtand som Ikke tren
glO' bevis. Og dette med sidesporene 
fremgår klart nok av de offisielle 
data: Sørlending, pl.tsjonert skau
mann, cand. jur. 1926, sakførerfull
mektig i Kristiansand, altmuligmann 
ved Standard Oils filial i Argentina, 
sekretær ved det colombløke konsu
lat i Oslo, reda.ktør av «Nordstrands 
Avis:!>, fra 1933 til krigsutburddet re
daktør av «Leidangen», fra. septem· 
bel' - 1939 på frivillig nøytralitetsveJ:t 
inntil hal .... e kompaniet ble demittert 
1/j marll 1941:> fordi vår fremsynte 
ut~nriksledelse fa.nt himmelen så sky
fr: at de ekstraordinære forsvarstil
tak trygt kunnne avvikle!!. Under ad
ministrasjonsrådets kcrte ægide ble 
han beordret inn i hjelpepolitiet, avan 

Talende taushet 
, - Fortllø.tt fra siae l -

er riktig. Det er vel derfor 'han pA.
peker «NØDVENDIGHETEN AV EN 
HENSYNSLØST ÆRLIG OFFENT
LtG UNDERSØKELSE, HELST, I 
RETTSLIGE FORMER». 

Vi justisofre godtar ikke en 
Gfanskning 110m den undersøkelses· 
kommisjonen av 1945 foretok. 

Det er !'lo anta. at de nåværende 

VA.r gode. medarbeider 
Alexander Lange - aIlas l>otetnkiIl. 

gangen forskjønner så mye .... ! Bå- .... lJvordan gAr det med forretnin-
de i Norge og i Europa. Litt mindre gen grov den gamle. «Har 

berg 
Scharflen-
tett?» 

feighet fra de av v~re folk .om lIitter .... Det tar lin tid å. innarbeide en 
inne med dreppnde opplysninger, er slik forretning, . men jeg har da fått 
nI.. på. sin plass. Full oppkhuin:- av stadig flere saker å føre, og nå har 
okkuPltlljofisUdens siVile mord og jeg-ogsl fått lfekretærstUlingert i No 
ugjerninger må være målet. Det storl! N .• fylkuol'!'llniilllsJon, og det støt- p rofessor dr. A. W. Brøgger behand 
lYlllpunkt er det som d. mange lIN vå- ter jo" svarte den yngre. ler i en kronikk i Dagbladet tor 
re venner finner lA mørkt: at de er (N .. · 6.. viste J'e'" allerede at man.nefi .. V ..... 

.. d f'" N tt .. d .. 3 ... u gust, Lltlc:lell all.rts bon, « es.",tlll< slatt ut av et o 1. hv. eopp ... rve hadde,sittet i tysk fangenleir i 3 lr ForsVan. Kronikken har fått følgen-
har de fått sitt a11bi i orden og, kan undft'kt'igen og at han var nystartet de tite1: «Har Scharffenberg Ntt?» 
hellige seg den dulikomne nøyttali· lak.rer). Liddell Hart, skriver BI'ilg'ger, er 
teb. Det gir et rolig sinn og tn sunn -r: Det vin tri.t med N. N., fort- av den menifig «at Mitler tenkte ikke 
fordøyelse. Min medynk glr idag til SlI.t.t!l };londen:annen. .. . "I' pA. noe angrep pA. Polen det. Ar før 
de gode nordmenn som gulner i agent ...... ,Ja - Jeg leste., 1. aVlsen.e dødS ..... ran.tierklæringen (den engel.ke) 
virksomheten for tre stormakter og fallinnohsen, det måtte ha skjedd ;ar gitt. 
gruer lIeg mot enden med Haugillnske Plu.elig for jeg snllkket .da med ham . .. . . . , 
geriljalltyrker i ruinene. noeJ dager i forveien, Svarte lIakfø- Her er det Yl kommer mn linidet. 

La osll slutte jublleumspraten her reren. " Den falske garanti om Polen sluttet 
sette til «midlertidig hjelpepolitifull- og oVerlate til Potemkin A. spinne vi- _ Vet du ikke det da, hvisket gam- ikke med Folens fall. D~t j)etydd~ at 
mektig:!>, og ble etterhånden beordret didere på trådene i kommende artik- lini:ten, han tok livet av seg! Storbritannia: og Franktlke fra nl I.W 
til syv fo.·skjellige politidistrikter, ler i «8. Mai:!>. Tross sin høye alder -1/.. HVIl. ~ hva sier du, ropte sak- måtte sette l gan, et offensivt fram
fra Tromsb til Kristiansand S" for- har han nok eiml en del på hjertet. og føreren synliO' , overrasket. Nei nei _ støt som d.e ikke hadde noen pre.ktlllk 
uten at han rakk å. gjøre frivillig han er .A. velgjørende bAde ... nakke iQud for gru JII. 'eC>' visste han tok utsikt til A. kunne gjennomføre. Jo 
frontinr.sø.ts foran Leningrad Vinteren med og lese, fordi han selv i den har- seg 'svært næ~av' ~et, han mistet jO mer de snakk~t om sine storartede 
1942-43. Som politimann hevdet han deste idekamp lever etter Wessels læ- alt !han hadde, men han var da sl planer d,esto Sikrere sørg~t Iie ~or at 
uavkortet den lære at mordsaker og re: Hade feil, men ei p~rsoner. rOli,; avb.Jlanlert og fornuftig. Nei, Hitler Ville kømme dem l forkJøpet. 
andre g'rove forbrytelser skulle etter- Ikke. minlIt av den grUM er ~et I kan det være mulig, 1 herrerud. og Norge 0i Danmark ble det fØilute 
forskes uten persons anseelse, og' den mange pl begge sider av frontl1Nen nå 6 år etter frigjøringen. Slikt er da oUel' for Churchills og den engelske 
k . .mflikt som dette måtto føre til, end- som 'Vll sende ham en -venhli, tanke forferdelig. Den unge sakføter så helt ledelses politikk.» 
te med at han som ma.jor i Ordens" den 12. august. nedftr ut 
politiet ble puttet inn i OslQ sivile . !lsq. (Nl visste jeg at det var en av Og så. skriver Brøgger: 
luftvern som etterfølger 'den myr- ' rettscppgjørets offer som 6 Ar eUer «Det er ikke morsomt for noen av 
(ede major Hærland. Som takk for at freden brøt .løs ikke lengre klarte oss å høre slikt. Men det er vel best 
SiL menneskevennlige, korrekte em- (]eltaker on _ il. bære ul>,kken, mt'n hadde tatt sitt vi lærer o •• Å le det i øynene. Bå.de 
bet~førsel ble han da også etter «fri- H eget Hv). 'Frankrike og En,lanl.i var opptatt av 
gjøringa» belønnet med 2lh åts ulov- - Fo1"tl!l. fr" aiafl l - Den unge sakfører: - Ja, dette for Il få oss met:' inn i krig-en. Pet var våt 
lig varetektsfengsel, som etterpå ble : fei'delige rettøoppgjøret. (Han snak· plikt. Oett~ var det' almin!\ellre te-
behørig omdøpt aven dertil skikk"t e1fienbach l ,Pta.l~ . den 10. aprU 19415., ketmeget høyt og tyl.ielig, han val' ~onnement,» 
domstol. Det var amerikanere .0' franSk - \0yenaynlig ikke redd for åsi sin me-

Omveier og sidespor? Jovisst. Men menn son:. gjorde ler skyldig l diS-I ning). Jeg skal sl deg a.t det v.ar en 
(l har alle sammen vært med på il. På. tid i ,1946 at jef for alvor tenkte på A. 
slipe fasettene i den Fotemkin som i se mord. Jer foretok lIkskue. . emirrere' lrted min hustrU og mine to 
dag fører sin Uredde kamp for å fA min rapport fikk Jeg aldri aoe Ivar. gUt~t. Jfg orket simpelthen ikke A. 
oppklart de mange gåter i tiden Jer; hllr ~nere henveødt 'lne" skritt lev •. i dette landet. Da jeg hadde lest 
fra «nøytralitets»-politikken før 9de Ui tU den amerikanlke overkom • prol'Clssor Skeies bok, ito det enda Det er startet en forenlne- -In-
april via okkUpasjonsrnordene til . . . rlka.n mer klart etm før fol' meg hVilken I telligensklubben. Formll: Viten8ka 

Opprop 
visse delikate sider ved «rettsoppgjø· tnifisær MeCloy ,It: de~ ame . • himinelropende utett det ble begå.tt, pelig, økonomisk, moral/lk og poli-
reL, for å nevne noen av de Sakene ske general Handy. Heller Ikke fra. sUk rettsfornektelse og brudd pl alle tisk orientering. Da tilslutningen 
han arbeider med. dem fikk j., IVar». humatlistiske og. aktverdige pdnsip - . ikke er tilfredsstillende innbydes 

- Hvilket inntryklt fikk De av re- De engelske okkupaaJonsmyn4lc- per. Nei, jeg .. syntes ikke det var ,mer, hvemsomhelst til 4. tegne s,eg som 
gjeringens ~øytralitetsvilje dengang it. leve for her i landet. Jeg ble også medlem. NS-folk er utelukket. Dog 
De selv lå pA. vakt, Lange? heten tiidelt endel saker som forsvarer og I er alle NS som kan godtgjøre at de 

- Jeg rnA. si at jeg trodde pA. deh tiltak mot Reichszeitunr er mottatt jeg rjorde hva jeg kunne for de ulyk- I har mangelfulle sjelsevner velkom-
- til å begynne med. Koht sa jo ogsl med den største overraskei.e av den kellge. aeldirvls hadde vi en human men. 
så traust i september 1939 at «me vesttyske offentliS-het., Den britiske oirettskaffendommer, sA. det gikk 
hev vedteki å halde oppe fullkome!l l 'kk itt da noenhtndt bra; 
nøytralitet i den krigen som hev broti pressepolitikk har hitt! leg no- ])en gamle hører pl uten å si noe. 
ut». Men et noe annet inntrykk fikk en holdepunkter for den antakelie at SaJKørerenlli tredje reisefølge står r 
jeg jo da jeg med egne ~yne fikk Ile engelskmennene ikke tillot tyske 1.\1 •. dø~n og ler av og tIl nervø~ ry§. sin 
de mangelfulle tiltakene l ytre Oslo- ser l beSkjeftige lIei' med krigllorbr)' ve~ og .pA. oss~ -'- Men sakføreren 

Intellig'ensklubben. 
Adr. Bøndenes Mus, øverste etasje. 

Molbo. 

Forpaktning .nskes 
Ungt par (ikke 111ft) er inttres 

'sert i forpaktning av gård på. ri
mel1ge betinge1ser~ Forhv. 8S
mann og frontsØster. Står med 
fire tomme hender, men stor ar
beld.slyat og gOd. 'Vilje. B111. mrk. 
«selVIStendige nr. 244». 

Mann og ,kone 
kan få. plass på tri'veUc gArd på., 
Nordmøre. Konen ml stelle et 
lite fjØS, og mannen utføre van
lig gltdsarbelc1e. Bill. mrk. «!lus 
skaffes nr. 247». _. -

Ved ølskes kjøpt 
En jernbanevogn tørr grMWed 

.,ønskes kjØpt opplUtet at8.ll,on 
så nær Hamar som mulig eller 
levert hos «Rlk!l'ørlegger» KaIn
va.ld Johansen, Hamar. oppgi 
pris og nærmere betingelser. 

Forpaktning ledia 
fra høsten pA gArd' 1 Telemark, 
ca. 140 mål. Attester sennes un
der bill. mrk. «I>riftice :folk nr. 
245», hvoretter næ1'J:b.. opl. tis. 

Arbeid 
søkea av 32 i.ril NS-m. Konst. l 
Ordenspolitiet. Medl. av NS-fyl
kesstab. Dømt som frontkjemper. 
SOnet. - Agronom av 1937. Teg
ne- ogmalerpra.ksis. Har deltatt 
i fl. forskj. yrker. Foreløbig inte~ 
ressert i middelst. eller lettere 
arb. gr. litt uheldig kjevehuleope 
rasjon. Kan' jeg benyttes. Kom 
med forslag! Billett merk. «For
sØket verdt nr. 248». 

• • • fjord, hvor regjeringen sørg~t for at terprQblemet. Forbudet mot.· R.lehll-. f01'be!~._ e~r. '. j t d t d 
alt ble planmessig haivf,rdlgog ubru .. .... 'ht~ vær.te var li.a. e .var e 
keng. Kllnonstillinge"'e ",6. Bolærne zeitUng er sA-tedes noe nytt, ol' l en- .tripe4e, de 10m ikke hadde ofret noe 
fort lå f. eks. uten noen form for dek- kelte tyske kretser sier man at den. for 1l1~ .1and, men t"ertirnot strevet 
~~~: ~~.~ ,,~i:~n!n n~~~~~mulPl essol8.dVa·tee:. ~; ne forandring neppe Vil Virke frem- med"lberike seg under okkupasjonen 

Nasjonal opposIsjon l 
.. , .. '"- ---,· .. ,* ... ~_ .. t__ v .. tI &. Jli"ln", fil!mden. Rom var. de vær-
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LIG UNDERSØKELSE, HELST . I 
RETTSLIGE FORMERt. 

Vi justisofre godtar ikke en 
Gpa.ll$kniag som den undersøkelses
kommisjonen av 1945 foretok. 

Det er å. a.nta at de nåværende 
myndigheter intet vil foreta seg. -
Hvis det intet sl.jer nå og straks, 
hvis der bare ties,. tar vi det som 
samtYkke, og da. anklager vi regje
ringen Nygaardsvold offentlig som 
forredei'e! 

Det er ugjendrivelig fastslått a.t 
disse menn forrådte forsvaret, nå 
gjenstår det bare å bevIse at de og
så. forrådte Norges nøytralitet. Da 
er ringen sluttet og da. vil og skal 
vi skaffe 08S oppreisninIf for de 
uhyrlige overgrep vi har vært ut
satt for siden Mai 1945. 

Just.isofre våkn opp vi står like 
foran avgjørelsen. Kjøp 8. Mai og 
del den ut. La hele folket få lese om 
overlege Johan Scharffenbergs av
sløringer. 

Nå eller a.ldri skal en «hensynsløs 
offentl!g undersøkelse» finne sted. 

M 

Prø\'er våre motstander å tie den 
ne sak ihjel skal vi skrive og tale 
den fram 101' folket. 

Ø.F.K. 

Fortid Nåtid - Fremtid 
Hijo del Tiernpo 

Ennå en gang: 
Omtrent 10 pst. av det norske folk 

må antas å ha en meget kritisk inn
stilling til rettsoppgjøret. Med de 
erfaringer vi har, burde det være 
langt flere. Men myndighetene og 
pressen· har meget effektivt hindret 
oss i å få fram våre oppfatninger 
og erfaringer. Og :nange vil jo ikke 
tro på oss når vi forteller de enkle
ste sannheter. 

Skillet mellom flertallet og min
dretallet gjelder ikke alltid det som 
foregikk i okkupasjonsårene. Det 
gjelder ofte mere oppfatningen av 
rettsoppgjøret, - årsakene, beret
tigelsen, lovgrunnlaget, gjennomfø
ringen og følgene. Nå da det ikke 
lenger er noe farlig, innrømmer jo 
de fleste at det var nødvendig å sam 
arbeide med tyskerne, - det mente 
industrien og handelsstanden, det 
mente de titusener arbeidere på ty
ske anlegg, - også. de på festnings
anleggene, - det mente bøndene 
som fikk gode inntekter og gjorde 
opp gjelden på gårdene, det mente 
embetsmenn som ble sittende i stil
lingene sine. Helt siden 1940 var det 
store flertallet samarbeidsmenn og 

det var bare en liten minoritet som 
førte folkerettsstridig gu~rilla. For 
tyskerne var deres nålestikk uten 
faktisk betydning. 

'Men det store flertallet av sam
arbeidsmenn mente at Nasjonal 
Samlinti var en ulykke. Siden ble 
ulykken gjort til syndebokken. Og 
nå mener nok flertallet av samar
beidsmennene at syndebokken fikk 
hva den fortjente. Myndighetene har 

ut». Men et noe annet mntryKK liKA 
jeg jo da jeg med egne øyne fikk se 
de ma.ngelfulle tiltakene i Ytre Oslo
fjord, hvor regjeringen sørget for at 
alt ble planmessig he,lVf,rdig og ubru 
keng. Kanonstillingehe' ~å Bolærne 
fort lå f. eks. uten noen form for dek· 
ning og kunne nedkjempes a.v et en
kelt fly eller en håndfull soldater. Og 
siden oppdaget jeg også. at virkelig 
forsvarsinteresserte folk ble sjaltet ut 
av nøytralitetsvakten. Bekreftelsen 
pl at dette ikke bare var et inntrykk, 
men en realitet, har jeg fltt siden i 
de art. major Hans Aasnes har skI'. 
om Londontiden. Selv denne prakt
karen har nok vært i søkelyset fra 
den defaitistiske regjering, som stol
te på Engl~nd og ikke ville verge 
Norges nøytralitet mot hvem S?m 
helst. Forfølgelsen av de forsvp:rsm
teresserte, og ikke minst av LeIdan
gen, er en skamplett på dem som drev 
den. Menn meq fnugg av norsk in
stinkt måtte v~rt Sjeleglad for a.t det 
fantes en slik frivillig forsvarsorga
nisasjon. Dens motto var:' «Landsior
svar er kjærlighet. Hele folket for 
forsvaret». Men alle de folk som sat
te snever partispeltUlasjon over hen
synet til fedrelandet, de reagerte sutt, 
ja hatefullt mot Leidangen. Og straf
fet! kom den 9. april. Man kan ikke 
angerløst knekke forsvarsviljen i et 
folk. Nå søkes Leidangta.nken - fot 
sent - kopiert i Heimevernet. 

_ Hva. er det De savner mest 
Norge? 

_ Riksfornemmelse, et omfattende 
syr. på vårt lands problemer. Det er 
den store mangelvare etter min me-

«8. Mab>s .... --------------~ I kronikk 10. aug. 1951 

Rettsoppgjøret 
banket fast at rettsoppgjørets grun 
lag, hensikt og gjennomføring på 
alle vesenUige punkter har vært 
uklanderlig- og til ære for en retts
stat og at oppgjøret nærmest har 
vært en økonomisk fordel for det 
norske samfunn og knapt har hatt 
noen ulykkelig sosiale følger av be
tydning. 

Vi har ment at lovgrunnlaget var 
sviktende, hensikten rent politisk -
ikke Juridisk ,gjennomførelsen 
temmelig skandaløs for en rettsstat, 
samfunnets omkostninger Uhyre' sto 
re og den menneskelige ødeleggelse 
en samfunnsulykke. Men det er ik
ke lyk~es oss å. overlJevise om dette 

Rettsoppgjørets energiske prosess 
fullmektig professor Andenæs beteg' 
neI' oss som enten kompromitterte 
og straffede personer som er ube
l'ettlget til å ha noen mening i sa
'ken, eller som kværulanter. Det er 
uhyggelig, tross alt, hvor mange for 
brytere og kværulanter det norSke 
folk teller! MYl\dighetene og ande
næsene har imidlertid hittil hind
ret enhver saklig debatt med oss, de 
vil ikke ha problemene saklig be
lyst og tilstreper dessverre ingen ut 
jevning av de motsetninger som be
står mellom standpunktene. Altså. 
trenger vi selv en fast og klar ar
gumentasjon, et fast grunnlag for 
vår argumentasjon. Annen del av 
dr. Gustav Smedals bok «Patriotis
me og Landssvik» er en ypperlig 
oppsum!)'lering av argumenter. Det 
skulle være en fordel om Forbundet 
. ville sette noen likeVektige menn 

Molbo. I sØket verdt- nr. 248»0 
en JlUIU"pUllA .. :"· IV4 U"" ............... ... øakfør'rens tredje rel.eriuge s.ar 11 
engelskmennene ikke tillot tyske aVl-døren t.~ ~ ". ~r av og til nervø~ 1)13. sin 
ser" beskjeftige seg med krl,.tGrbry venn ~ pA. oss. - Men sakføreren _____________________________ _ 

tetproblemet. Forbudet mot Ktlchs _ fortsetter:·' 
t ~ ~t væra~ var jo, at det var de 

zeitung er sUedes noe ·ny t, . o, i en- stripede, de som ikke hacld.e ofret noe 
kelte tyske kretser sier man at den- tor $itt land, men t\'erUlnot strevet 
ne forandring neppe vil Virke frem- med .. berike seg Under okkupasjonen 
mende på den tyske remil1tarlflering. ved A. hjelpe fienden, Som var de vær-

Aviseh «Der Fort,eJuoltt» ste til å: rope Om straff. Jeg leste ny-
lig en sta.tistikk fra rettlIOppgjøret i 

som kommer ut en .ahg ukentli&" i Frankrike. Der hadde ca. 140,000 vært 

Nasjonal opposisjon 
sjøførsvaret 

Av Alexander Lange 

• 
l 

Essen har forøvrig OfS! beskjem,.tunder gran.king. Frånkrike har vel 
seg med spørsmllet om allierte krig.- 14 .... 15 gILnrer $A. mange innbyggere 
f b yt l i i t d l'" SO!'l1 Norge. Her var neI' 100,000 un- KommandoSkiftet i Sjøfarsvaret fra \ Hærens befal med Hellet er tUdels 
or l' e sel' Il ne u gaver aven .... der tettsforfølgning. Dette si~r jo noe det nasjonalt stivnakkede kobbel \ rasende eller mismodig over den Hau

juni og den 27. juli i år. «Der Fort- om hvilke ~imensjOn\'lr de lot retts _ liovdenak-Danielsen til d.et adrette og tlanske forvirrinr, materiellødeleggel 
schritbs utgiver er den kjente vest- opprJøret her i landet få. Tenk på. tilpaSninjisdyktige, beordrede forspan se og britisk kopisteri. - Den anti
tyske industrimann Gert P. Spinljller, skammen likeoverfor utlandet. At Horve-Storheil (?) er Norges aktuel- britiske holdning er allerede meget 

No.... sl-ulle ha 60· 70000 landsfor le militære paradoks. s. karp hos TysklMldsbrigadenes meni-som har skaffet seg et ...... dt navn bl. 'oe" - , -.. - redere. Slikt er jo noe tø.,. Ti Britannia har hersket på havet g - personnel. Man har 'led selvsyn 
tyske arbeidere ved at han h"r latt og <ritt f. med fett pA. i alle spillets lært den hvervede bri'tl'ske landløve å ... Den un"e modige sakføreren, som .. -
II b 'dst i sl b dri"t "'ær· regler - so. m de vaske-ekte løver kjenne. Hos Ola Nordmann vekIrer a e ar el agere neI. e haQ,de reagert sl sunt og riktig og -

med på å dele bedriftens utbytte. som hadde mot til IL synge ut, Ila enda Nelson, Keyes ?g «I:i0rnblower».·Der- dette minnelser om .amme løves yn-
. tt med måtte Brltanma herske på. det kelig'e Norges-besøk i 1940. På alpe-

som er begå.tt, enten av amerikanske, meget mer. Han fordømte re sopp· nasjonalt sett løst lIammenfugede nor lua og buksebjønne'n til Montgomery 
engelske eller franske avdelinger. - gjcret pA. det aller kraftigste, og han ske statsskip. av Alamein kan ingen hær leve l lene. 

ga de som satt i kUPeen og hørte Men J'ust i vikin .... kipene8, Leidan • den. .., Krigsforbrytelser som er like lIA. gru- ham og 110m ke.nskje pA forhåhd var .. 
somme som de tYske. Bladet legger fullpakket av etterkricrstidens en!!idi gens, Terje Viigen's, Tordenskiolc;ls 

• 1 l og kånonjollenes norske marine duk-
imidlertid til, at ingen av disse gru- gc iWispropaganda, noe a vor ig A. ten ket den nasjonale opposisjon først op 
somheter skal forsvare.. NA. har de, ke pl. Ol' det var også. tydelig at i form av Hovdenak et co. Den vil 

hah. ord lille hørt med dypt alvor. 
som begikk grusortlhet~r pA tysk side Tilhører. fortsette høs Horve - evt. Storheil. 

var begge i sin tid medlemmer av 
fått sin dom, og da er det bare rett- .,,--------------- Nasjonal Samlini"? 
ferdigheten som sier fra at 4e aom be som arresterte tY$kere gjennom - Dernest kommer den nasjonale op-
gikk Uhyrlighetene på den andre si· ~k i den l.Jetyk~ede «Beethoven - : po~isjon til å. Vise øeg i Hæren under 
den og.ilA. blir straffet. KeUer» i .FreibUl".' Ofrene .. økrU, I1 den ikke krig-svante, men feltd.Yktige 

• skiløper og beordrede sjef, reneral-
Bladet kommer sA. inn pi. de kllane bø.... flere k$rtaJer bqrte, løytnant Wilhelm von Tangen Han-

barbariske mlihahdllAger ~ disse mishandllnrer pAgIkk. steen. . 

til å gjennomgå enkelte punkter og 
utrede og belyse dem ytterligere. 

Myndighetene har hele tiden hev
det: oppgjøret var et nødvendig og 
påkrevet inngrep, folkeav.temnin
gen krevet det Og oppgjøret skulle 
f.l. . en kraftig forebyggende karak
ter. 

Til dette har vi svar,: folkestem
ningen krevet ikke noe slikt oppgjør 
allerede av den grunn at flertallet 
av folket faktisk hadde samarbeidet 
med okkupanten. Emigrantene, gue- . 
rillakrigerne, forbitrede menn som 
haOde tapt stillinger og innflytelse 
krevet det og drev folkestemningen 
opp. Myndighetene og pressen, hvis 
naturlige plikt det skulle ha vært å 
hindre et rettsoppgjør i fanatismens 
og affektenes tegn, drev tvertimot 
folkestemningen til hysteri. Det var 
myndigheter (IS presse $Om drev fol 
ket, ikke omvendt. Et rettsoppgjør 
var påkrevet. Men apsolutt ikke det 
som kom. 

DeUe rettsoppgjøret har da heller 
ikke fått noe av den tilsiktede fore
byggende virkning. Der var in&"en Ci. 
kolonne l Norge i april 1940. Hvis 
QUisling og Hagelln førte forh$nd
Hnger i Tyskland av ytterst kom
promitterende karakter, sA. "ar det
te ukjent for medlemmene av det 
lille NS-partiet, ja selv' for Ql1is
Hngs nærmeste og mest betrodde 
venner. De følte seg apsolutt ikke 
som tyske agenter i Norge. Men i 
dag - etter tettsoPPijørets gjen
nomføring - har regjeringsmedlem 
mer og regjeringsorganet forlengst 
slått fast at det er en 15. kolonne i 
landet, rede til .. sette alt inn for 
en fremmed stat. Rettsoppgjøret har 
ikke hatt noen forebyggende virk· 
ninger. 

Som talsmann for myndighetene 
hevder professor Andenæs at retts
oppgjøret .tabfinanSielt nærmest er 
en god forretning, i det minste dek
ker inndragnin:ene noenlunde orn
kOlStningene. VI beiriper ikke at for 
standif. folk kan hevde slikt v~VI. 

Staten blir ikke rikere av å. ruinere 
. sine borgere og gjøre dem til forbit

relle motstandere t.v det samfunn 
de lever i. O, vi gA.r ikke for langt 
n.,r vi sier at en årsak til vår slette 
økOtlomi er de skader og omkostnin 
get som har fulgt med dette retts
oPPJjøret: ta)?te arbeidsdager, tapte 
arbeidsinnsatser, tapt arbeidskvali
tet, indre splid og forbitrelse i fol
ket; som følge lovet overdimensio
nert og dyp~ urettferdig oppgjør. 

O(n rettsoppgjørets juridiske kor· 
'Lkthet, om rettlOppgjøtet som en 

ære. for rettsstaten, kan man bl. Il, 
lese i to skrifter, som begge burde 
und~rkastes nøyere granskning og 
bU'tiedre utredet og IUlvendt enn hit 
til. Det ene er «Holdningen til retts
oppgjøret 1946/48 belyst ved inter
vjuet med 150 OslO-Jurister» utgitt 
av Filosofisk klubb. Den er n~rme$t 
uluelig slik aom den foreligger. -
Men. den inneholder rikelig stoff til 
belyllning av jurilte.les manglende 
respekt for opp,jørets juridiske kor 
rekthet. Den ånnen er Stortingmel
ding'nr. 64/1950 hvor myndighetene 
uvillig medgir endel a" de skanda
løse, forhold .om fulgte oppgjøret. 
Godt for myndirhetene at der alltid 
finn'. tro tjenere avarten profes
sor Andenæs som er rede til i tykt 
eg tynt il. garantere for korrekthe
ten! 

Det er oglå han som har under
streket at det var et apsolutt vilkår 
for at noen kunne dømmes for bi
stanel til fienden, at Norge under he 
le okkupa.sjonen gefant seg i krig 
med Tyskland. At sA. var .tilfelle an
ser han - og myndighetene og vi -
som en selvfølge. Men han mener at 
etter kapItulasjonserklæringen av 
10. jW1i 1940 ble kjent, løp vi bort 
fra dette standpunltt og begynte l 
pros~dere pA. at Norge ikke var i 
krig. Det hele er noe demagogisk 
sludder. Men det er for mange tem
melig vanakeng å bU klar OVer det 
vi mener. 

Vi vet meget vel at lvil'th mel· 
I 

lom Norg-e og Tyskland først .ble 
opphevet i juli 1951, at Vidkun Ouilil
ling under okkupasjonen gjorde eher 
gi~ke forsøk! pA. å få avsluttet i det 
minste en preleminser fred, men at 
det ikke lyktes. 

Men like lite som Vi innbiller oss, 
at forholdet mellom de allierte og 
Tyskland i folkerettslig forstand 
har vært det S!imme etter kapitula
sjonen i mai 1945, som før kapitu
lasjonen, like lite innbiller vi oss 
selv og andre, at forholdet mellom 
Norre og T:'skland i folkerettslig 
forstand var det samme etter kapi
tulasjonen 10 juni 1940, som før ka
pitulasjonen. I folkeretten finn~s 
flere begreper enn krig og fred. Den 
eier også bestemmelser for okkupa
sjon!Jtilstand. Det er det re!1Jl dema
gogi A. vUle se bort fra at folkeret
ten forutsetter et helt annet forhold 
mellom de krigførende etter kapitu
lasjon og gjennomført okkupa$jon, 
enn tilfellet er under krigstilstand. 

Men vi påstår i motsetningen til 
myndighetene at kapitulasjonen i 
Trondheim 10. juni 1940 var en reell 
kapitulasjon. Den var ikke 6. diVi
sjons kapitulasjon. Den fant .ted på 
Bjørnefjell, Og en enkelt divisjons 
kapitulasjonserklæring kunne ikke 
ihneholde slike bestemmelser f!om 
de der finnes i Trondh~imsdokumen 
tet. Bl. a. bestemmelsen om fuUsten 
dig demobilisering. I sitt siste møte 
i Tromsø ga regjeringen overkom
mandoen fullmakt til A. gjennomfø
re kapitulasjonen for alle norslte 
stridskrefter. Det var det som skjed 
de. Dermed inntråtte okkupasjons
tillstand. Men det er riktig at vi 
først under dr. juris Øvergårds be
lysning av Skanekesaken ble klar 
over innholdet av kapltulasjonsdoku 
mentet. 

Vi anser det ikke juridisk forsvar
lig at man ha.r anvendt IItraffe1o
vens § 86 - om bistand tU fienden 
under krig ~ for forhandllhg'er fo
retatt under okkupaljotl.n, aotn om 
dette var' han41ingtr foretatt under 

I LUftforsvaret behøver ikke bri
tiske ~nordmenn» a la Benjamin Vogt 
frykte noe i retning av norsk opposi
sjon. Tross innslag av tjenstlig $ett 
prektige ettkeltmenn med nasjonale 
pIoner-egenskaper a la Trygve Gran, 
tør det antas at dette våpen ble kor
rumpert ved emigrMlttilværelsen. Det 
er symbolsk at LuttfOl's\'aret ledes av 
den vel uniformerte og koml>lett intet 
sigende 13jame øen. 

Alexander t.a.nce. 

eh krigstlllstand. Det er ikke dem 
som samarbeidet med okkupanten, 
men dem som førte guerilla mot uk
l'cupanten, som opptrådte folkeretts
stridig. Dette har forøvrig også 
Høyesterett anerkjent i en rekke 
frifinnelsesdommer over tyskere, 
hvol'av særlig dommen over Haupt
sturmfUhrer Hans forårsaket vold
lomme angrep i «Arbeiderbladet». 
som apsolutt ikke ville anerkjenne 
noer_ slike hensyn til folkeretten. _ 
Etter folkeretten overgikk den ut
øvende lnakt i landet til okkupan
len i og med kapitulasjonen. SA. len
ge den tyske okkupasjon besto had
de emigrantregjerit!gen i London in
gen folkerettslige krav På å utøve 
regjeringsmakt i Norge. I frifinnel
sen av statsrådene Sandberg, Rav
neI' og Johannessen ligger ogsA. en 
anerkjennelse av okkupantens rett 
til å anvende nord'menn til å admi
nistrere den utøvende makt i landet 

SpøramlUet om kapitulaSjonens 
realitet or dens folkerettslige og 
strafferettslige følger· burde også 
underkastes en nøyere undersøkel
se. Bl. a. bør man Vel fl: vite hvor
dan den annen part, tyskerne, så pa 
saken. Herman Gøring omtaler en 
del lands kapitulasjonsforhold 1 sine 
samtaler med fouvarsrepresentan
ten Werner Bross under NUrnberg
prosessen (W. B.: «Gespriiche mit 
Herman Gøring-», s. 30) og sIer her
under: dn Norwegen haben aller
dinl's nur die Streitkrlifte kapitu _ 
liett ...... ». Men således oppfattet 
han kapitulaSjonen av 10. juni 1940. 

Okkupasjonen er ikke identisk 
med fred, og· like lite som der var 
avsluttet fred mellom Tyskland og 
Norge 1940-4Ci, Ilke lite var der slut 
tet fred mellom de allierte og Tyslt
land 19415-51. OgsA. nå.r krigen nå 
opphører består der bare en prele
minær ordning, som rnA. avløses av 
fred. Men intet menneske er i tVil 
om at Vest-Tyskland under reg-je-

- I'ortseftes Stde .. -
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For å vinne Enulands gunst ble den engel
ske konges svigersønn konge av Norge 

Det ble ikke gjort for å tilfredsstille kong Edward, men 

fer å skaffe EnglaAd baser på Norges kyst 

Senere har ikke Norge vært innstillet på 
engelskmennene - selv om disse kom til å 

motstand 'mot 
ta seg ti I rette 

For en tid siden holdt- Johan Scharffenberg et av sine oppsiktsvek
kende foredrag. Denne gang var det i Sandefjord Handelsstand. 
Den første delen av foredraget be~yttet taleren til å påvise den utvik

ling som har ført til at Norge har oppgitt nøytralitetsprinsippet og sluttet 
seg til en av stormaktene. Han tok sitt utgangspunkt i 1587 da Norge 
opphørte å eksistere som selvstendig stat, hvoretter han med få streker 
trakk opp vår nyere historie. Han dvelte særlig lenge ved de viktige års
tall 1814 og 1905 og påviste at det var Sveriges tyskvennlighet som forår
saket at Norge søkte engelsk hj :p, da landet ville stå på egne ben. Ved 
å gi den n()rske krone til den engelSke konges svigersønn, den danske prins 
Carl, oppnådde-Norge å få en britisk garanti for sin selvstendighet. 

Dette ble ikke gjort for å tilfreds- sterk nok til å holde tyskerne unna. 
stille kong Edward, men fordi Eng- Allerede i 1936 burde Norge ha skaf 
land i en krig med Tyskland kunne fet seg et solid forsvar. Da var det 
få anledning til å opprette klart for alle at en storkrig var i em-

baser på Norges kyst. ning. 
Hvis Tyskland sperret de danske Scharffenberg hevdet at Hitler i 

belter, måtte England hoppe bukk 1939 fant en skandinavisk nøytralitet 
over den norske integritet og besette mest mulig heldig for seg. Men hvis 
en norsk by for å føre angrepet der- engelskmennene ville prøve på å stop
fra. Tyskland har alltid vært innstilt pe malm transporten langs norskeky
på dette at ved en krig med England sten kunne tyskerne bli tvunget til å 
ville engelskmennene opprette baser okkupere Norge. 
i Norge. Den 2. februar 1940 var de engel-

Scharffenberg påviste at Norge all- ske okkupasjonsplaner vedrørende 
tid har stolt på engelsk beskyttelse Norge ferdig. Så kom mineutleggin -
og således ikke var innstilt på å øve gen i norske farvann, og den 7. april 
motstand mot engelskmennene, -selv gikk de britiske invasjonstropper om
om disse kom til å ta. seg til rette. bord i skotske havner. Engelskmen-

Taleren hadde ingen tro på at en nene - regnet ikke med at nordmenne
stormakt vil-slåss for de små stater. ne ville gjøre noen motstand. 
Derfor bør småstatene ikke slutte noe Scharffenberg hevdet at vestmak
forsvarsforbund med noen stormakt, tene har hovedskylden for at Norge 
men holde seg utenfor enhver krig og ble trukket inn i krigen. 
forsøke å overleve den på best mulig Scharffenberg kom så inn på vår 
måte. - Jeg fordømmer krig like me- tilslutning til A-pakten og uttalte: 
get som noen pasifist, sa Scharffen - Vår tilslutning til A-pakten har 
berg, nien jeg er ikke forsvarsnihilist. gjort det 50 pst. sannsynlig at vi i en 
En stat må kunne ny storkrigs første fase vil bli 

forsvare sin nøytralitet. okkupert av russerne 
Hadde regjeringen Nygaardsvold og- være blant dem som sist blir be

vært like energisk me~ hensyn til å fridd, hvis vi i det hele tat~ blir fri
forsvare sin nøytralitet, som regje _ gjort. 
ringen i 1914, ville vi etter all sann- Jeg nærer den dypeste mistro til 
synlighet ha unngått okkupasjonen i all stormaktspolitik, sa Johan Scharf 
1940. - Regjeringen Nygaardsvold I fenberg. D.e små staters eneste red
stolte på at den engelske flåte var ning består i at de holder sammen og I 
_. _. A. • _ 'I 

søker å holde seg utenfor oppgjør mel 
lom stormaktene. Jeg nærer ingen illu 
sjoner hverken om Sovjet-Samveldet 
eller USA. Den førstnevnte er 'ledet 
av maktbrynde, og den andre tenker 
på sine økonomiske interesser. Det 
som verden trues av i dag er et opp
gjør mellom statskapitalismen og pri
vatkapitalisme. Hvis USA ville kjem
pe for demokratiet så kunne det, aldri 
søke kontakt med folk som Peron, 
Franco, Chinag Kai Chek, Syrtgman 
Ree og Tito. 

Norge må unngå å flakse som en 
spurv i kamp mellom ørner. 

Forrådte regjer
ingen Nygaardsvold 
Norge i 1940?' 

Hvis det hr. overlege Johan 
Scharffenberg siterer er rik

tig, er svaret ja. At den samme 
regjering og det parti den ut
gikk fra i årevis hadde nnder
gravet landets forsvar er fast
slått. Det prØver ingen å" mot
bevise. De spede tiltak f siste 
liten for å rette på tidligere 
skade er ikke ansvarsbelrien-

de. Et fOllsvar og den mentalitet, 
som gir det kampkraft, kan 
ikke skapes på en natt. 

Ingen må tro at myndighe
tene i februar 1940, med glad 
hug lot generalstabsoff~rer' 
fra frem1nede makter in$Pise-" 
re landingsplasser. Nei detr.måt 
te man finne seg i av fØ1.nde 

,J, 

grunner: 
,l. Man visste at En,g~", -

Frankrike hadde til ,h~nsikt 
å føre krigen inn ~, norsk 
jord. 

E De idag en tilfeldig leser av «8. Mai» så bli imorgen en -'1 
r fast abonnent. 

ikke uRder dekke av kjærlighetens religion 

«Bråk» omkring etterkrigsoppgjøret De allierte krever at 
Vest· Tysklands forbruk 
av skrapjern skal 
skjæres ned 

Av Hroar Hovden 

V åTt Land» har ikke vært ale 
ne om å hevde at der fra 

den strenge rettferdighets syns 
punkt hefter store mangler ved 
«rettsoppgjøret» i vårt land, bå 
de i opplegget og enkelthetene. 
Således har f. eks. framstående 
jurister både i inn- og utland 
hevdet det samme, og gitt sine 
saklige grunner for det. Ja, end 
og en norsk statskirke-bisp har 
vært modig nok til å tale om 
«all den åpenbare urett som 
har fulgt i rettsopgjørets spor». 
(Biskop Schjelderup i et' inter
vju med «Aftenposten»). 

Når «Vårt Land» i lederartik
kelen 21. juli i år omtaler «de 
store mangler» ved oppgjøret, 
så' er vel det slik å forstå at bla 
det er klar over både den urett 
som er begått og den ulikhet 
for loven som har gjort seg gjel 
dende. 

Ville det ikke være en logisk 
konsekvens av erkjennelsen om 
at urett er begått, at man slut
tet opp om de krefter som stre
ver 'med å bØte på uretten? Vil
le det ikke være en god gjer
ning - ja, en kristenplikt -å 
delta i striden for sannhet og 
rett? 

Def; minste vi måtte kunne 
vente var at de kvinner og 
menn som har tatt opp arbei
det for revisjon av oppgjøret, 
med påfølgende oppreisning for 
dem som har lidd urett, ble 
møtt med forståelse og sympati 
av alle rett-tenkende medmen
nesker. Dette er da også i me
get stor utstrekning tilfellet -
ute blant folket. Men i pressen 
er det annerledes. Selv «Vårt 

som Norge i dag, skulle lØpe 
stillere av?, Selvfølgelig ikke. -
Og det faktum, at det denne 
gang gjelder et større antall 
mennesker - i m"ange tilfelle Privat til ~8. Mai» fra Bonn. 

av landets beste og mest anset- De allierte myndigheter i Vest-Tysk 
te folk - vil ha til fØlge at kam land har forelagt Bonn-regjerin. 
pen denne gang vil bli fØrt med gen en plan om et mere «tilfredsstil· 
en kraft og utholdenhet som lende». system for fordelingen ~v tysk . I skrapJern. Planen antas å Vllle, bli 
«samfunnet» ikke VII kunne godtatt av Bonn-regjeringen. Planen 
overse uten å skade seg se-lv. - går ut på at tyske fabrikker, som inn 
Der vil kke finnes noen vei uten til nå har fått alt det skrapjern de 
om en tilfredsstillende lØsning ,~enger, s,k~l skjære ned sitt forbruk 

. bl et «mmlmum». En bestemt meng· 
av dette alvorllgeproblem. - de utover dette miniumsbehovet skal 
Skulle det ikke lykkes oss å nå eksporteres til utenlandske forbruke· . 
fram til et rimelig og rettfetdig re, og skrapjern utover denne sum 
resultat i denne generasjon vil ~kal deles likt mellom utenlandske og 

, mnenlandske marked. De britiske 
kampen komme til å fortsette myndigheter foreslår at tyskerne får 
i neste. Våre sØnner og dØtre vil beholde 300,000 tonn pr. mnd., mens 
fØre den gode strid for ættens am~rikanerne mener at tyskerne får 
ære videre Man kjenner Ola grele seg med 275,000 tonn. Det fore-

'. . . slåtte kvantum for eksport er 50,000 
Nordmann darllg, om man tror tonn. Skrapjern over dette samlede 
han slår seg ~il ro med et skul- kvantum skal altså deles likt mellom 
derklapp om 'at nå må «alt væ- hjemme- og utemarkedet. Det tyske 
re glemt»' - behov for skrapjern er beregnet til 

V· ø k' Il· å f t'l 350,000 tonn pr. mnd. 
l nseraean ram l 

fred og fordragelighet mellom 
landsmenn. Dette er ikke bare 
et Ønske, det er en nØdvendig
het - for folkets egen skyld i 
framtiden. Men fred og fordra
gelighet - forsoning - pppnå
es ikke ved maktbud fra oven, 

Engelsk hylde'st 
til Kirsten Flagstad 

Men - norsk sjikane 
men ved at rett og rettferdig- Fra Liverpool telegraferes gjennom 
het Øves til alle sider, selv til Reuter til svenske aviser: 
den 'minste iblant oss. 

Kapp 31. juli 1951. 
Hroar Hovden. 

Verden er 
to ru n d e rli g 

Land» kan ikke finne noe san- I det danske fagtidsskrift 

Den verdensberømte norske sopran 
Kirsten Flagstad hadde onsdag den 
25 .. juli sin siste opptreden i en Wag
neropera '- Tristan og Isolde - på. 
Empire Th~atre i Liverpool. Salongen 
var fullsatt og publikum hyldet san· 
gerinnen med kraftig applaus og 
«stampningar». Direktør Webster fra 
Covent Gardenoperoen i London holdt 
etter siste teppefall en hyldesttale 
for Kirsten Flagstad og nevnte at hun 
nå fant seg berettiget til hvile etter 
en slitsom karriere. Hun er den stør
ste sopran i denne generasjon og en 
av de største sangerinner som noen· 
sinne har opptrått. 

nere uttrykk for sin mening om «Landbo Værnet» finner vi føl-
OSS, enn at vi «lager bråk»! En gende leserbrev: 
slik karakteristikk kan neppe «Verden er forunderlig eller er det 
oppfattes som sympati. menneskene, som bor deri? Nu leser 

Ærekjære mennesker som man f. eks. i avisene, at Danmark har 
sluttet fred med Tyskland, uten at 

med urette er stemplet som noen vet av, at de lande har vært i 
landsforrædere og deretter ut- krig med hinannen. 
støtt av «samfunnet» bØr ikke Og tenker man på den meget om
oppfattes som «bråkmakere» talte Rostocksak, ser det ut til, at 

, det for en del mennesker - nærmest 
når de fører sin seige, alvorlige politikkerne - gjelder livet om å kon 
og målbevisste kamp - med an statere, at ,dr. Munch ikke var i Ro
stendige midler '- for rettens stock til ~rh/l.nqling den 17. JIlars, 

og sannhetens seir over hykleri !~~~fng~e~~~k~å f~e~~~p;n~:~~~edJa:' 
og forfølgelse. En annen merkverdighet er, at 

"'1"\._1,. .. n"'n 't"\A T\,..o.'t1fnC!_(;!'!Ii1l"øn u8.'rt 1"l'1i1it!:prvp~p.n ikke reagerer. når 

Reuter føyer til, at Kirsten Flag
stad nå er 58 år gammel og akter å 
trekke seg tilbake fra operaen og 
fremtidig bare gi lwnserter. 

* 
Kirsten Flagstad skal 5. september 

synge i Oslo for første gang etter ok
kupasjonen med Filharmoniske Sel
skaps orkester til. inntekt for orkest-
..... ~.f.. ... _;.. ........ .: ............. l7' ... roro,., "I\.T"1""D 'h ....... n,.,,...A ... 'I'''' 
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synlighet ha unngått okkupasjonen i all stormaktspolitik, sa Johan Scharf 
1940. - Regjeringen NygaardS,. vold I fenberg. De små staters eneste, red
stolte på. at den engelske flåte var ning består 1 at de holder sammen og 

Mr. Morrison lot seg lure av Pravda 
Det var ingen trojansk hest han førte mot Kreml 

n a de norske aviser offentliggjorde den engelske utenriksminister mr. 
Morrisons intervju med Pravda og utdrag av Pravdas svar, var det 

ikke måte på hvor begeistret avisene var over mr. Morrisons store stats
mannskløkt. I den forbindelse kan det være interessant å se hva den engel
ske avisen Daily Mail skriver ,om mr. Morrisons propagandaistiske evner. 

\ Avisen skriver i sin leder for 2. august følgende: 

«Den trojanske hest som mr. Mor I 
rison trodde å ha plasert i nærme
ten av Kreml, har vist seg å være' 
en bakutsparkende «bronco». Den I 
kastet ham av og sparket resten, 
av det engelske folk i ansiktet. Det- I 

te tror vi er virkningen 'av utenriks 
ministerens uovertenkte tilbud om 
å skrive en artikkel for Pravd·a. 

Sannsynligvis tenkte han ikke over de 
mulige følger av sine velm. anstren

gelser. Han må ha visst at det ikke 
ville bli godtatt uten et løfte om et 
«quid 'pro quo», og dette løfte kun
ne han ikke 'gi. Men han måtte og
så ha visst at noen britiske aviser 
ville tilby seg å offentliggjøre det 
russiske svar i sin helhet (noe de 
også gjorde) og at andre aviser vil
le offentliggjøre lange utdrag av 

«8, Mai»s kronikk -
- Fortsatt Ira side 3 -

ringen Adenauer, med representan
ter i Strassl5Ourg-parlamentet og 
sendemenn i de vestlige stater, be
finner seg i et helt annet folke retts 
lig forhold enn det krigførende Tysk 
land inntil mai 1945. Selvfølgelig re 
gjerer Adenauer bare i kraft av ok
kupantenes fullmakt, uten den kun
ne det tY.Jke folk ikke velge sitt 
parlament og okkupantene bestem
mer hvilke partier som får lov å ta 
del. Om der ble opprettet en tysk 
emi gran tregj ering, represen terende 
det Tyskland som besto 1933-45, 
skulle okkupantene selvfølgelig hev 
de, at denne regjering ikke hadde 
noen rett til å utøve makt. Om den 
i sin tid så omtalte Wehrwolf-beve
gelse var blitt av, skulle okkupan
tene anse den som en folkerettsstri
dig guerillagruppe som de var fullt 
berettiget til å slå ned. Okkupan
tene skulle aldri anerkjenne at noen 
tysker etter mai 1945 var beretti
get til å opptre, som om Tyskland 
ennå var i krig med de allierte. Når 
det gjeller Tyskland anerkjenner de 
norske myndigheter at der skal 
handles etter folkeretten, ti folke
retten gir okkupanten visse rettig
heter. Når det gjelder oppgjøret 
med egne landsmenn, satte de sam
me myndigheter folkerettens forut
setninger helt tilside. 

Fordi vi påstår dette, og fordi de 
norske myndigheter bare avviser 
oss, må vi før eller senere selv bi
dra til å få saken belyst, både ved 
opplysninger om tyskernes egen op
r..tning av situasjonen og ved uav
hel'>gige sakkyndiges betenkning: 
På sIlke punkter burde myndighe
t""e t virkeligheten tre i samarbeid 
meJ1 P'?,~det, for at man i felles
s~a~ ~u~ne !l oppfatningene objek
tivt beljat.. iort",d"Uor at partene ba
re s'.' ,..,.hl ...... tWef på sitt stand
punkt. 

begge artikler. Dette er det som er 
hendt. 

Mens mr. Morrisons artikkel ble 
offentliggjort i bare et russisk blad, 
ble Pravdas kommentar gjengitt i 
alle britiske morgenaviser. Vi er 
ikke helt sikker på Pravdas opp
lag, men det kan være mellom 2 og 
3 million'er. Det samlede opplag av 
de avisel' som offentliggjorde Prav
das svar eller deler av det, er over 
16 millioner. 

De listige russiske propagandi
ster har tatt mr. Morrison ved ne
sen, og deres politiske synsmåter 
har vunnet i publisitet. 
Vår uskyldige utenriksm. falt ikke i 

en felle fordi han selv åpnet døren og 
gikk i den. Det xan kanskje sies 
at ml'. Mcrrisons artikkel var så 
godt skrevet og det russiske svar, 
var så, åpenbart nonsense at den 
har gjort mere godt enn skatle, men 
tror noen at diss€ argumenter vil 

få. innpass hos det russiske folk?» 
Daily Mail skriver videre, at mr. 

Morrisons artikkel var tam selv 
om den var god, men som sos. demo 
krat savnet han den nødvendige in
dre glød som de russiske prop&gan
dister vet å bruke i fullt monn. De 
«glødende» propaganda-fraser som 
de lwmmunistiske propagandadister 
tror vi, sl,river bladet, virker mere 
på mannen i gaten enn mr. Morri
sons tamme og litenskapsløse ord. 
Bladet slutter sin leder med følgen
de konklusjon: «Vi håper inderlig, 

- at mr. Morrison ikke vil gjennom
føre sin antydede trussel om å skri
ve flere artikler for Pravda. Hvis 
han ønsker å lufte sitt journalisti
ske'- talent, står Daily Mails spalter 
åpne for ham. - Vi foreslår følgen
de emner: Mr. Daltons humoristiske 
sans, eller mr. Shinwells skjønnhets 
sans». 

* 
Det Daily Mail her sikter til er mr. 

Daltons forslag om offentlig utbytte
begrensing av aksjer og hans flåsete 
temerkning at når den kom ville en 
få ,se mange lange ansikter, «og det er 
da vel morsomt». Med hensyn til mr. 
Shinwell så siktes det til en uttalelse 
han ga, und'?r sitt siste besøk i New 
York at han :ladde større interesse 
av å være dommer i en skjønnhets
konkurranse eller å forhandle om 
stan(ardisering av håndvå.pen. Som 
kjent var forsvarsminister Shinwell 
militærnekter under første verdens
krig. 

Amerikansk turistreklame 
Et amerikansk reisebyrå som for

midler feriereiser til Tyskland 
har utgitt et prospekt som vel må 
sieJ å være typisk amerikansk: 

«The Yellowstone Park forblir u
forandret - The Niagara Falls vil 
for bestandig beholde sin skjønnhet 

~e man IInne seg l av fØlgenae 
grunner: 

1. Man visste at Eng~ -
Frankrike hadde til ht!1tsikt 
å føre krigen inn på norsk: 
Jord. 

2. Hvis man satte ~eg til mot
verge, var man fdr svak til ' 
å kaste dem ut. 

3. Når man ikke kunne kaste 
dem ut, ville Tyskland kom 
me til hjelp. 

4. Da ville Norge i overensstem 
meIse med sine internasjo
nale forpliktelser komme i 
krig på Tysklands side. 

Det er derfor å anta at over-
lege Johan Scharffenberg har 
rett og at dette er grunnen til 
at der ties. Hvis man fortsatt 
be-jarer. tausheten, er dette be
vis godt nok. Riktignok har 
ll'herrer en robust sam vittig -

~.I:".I:""""W~ .. ------------- - , det for: en del mennesker - nærmest 
når de fØrer sin seige, alvorlige politikkerne - gjelder livet om å kon 
og målbevisste kamp - med an statere, at dr. Munch ikke var i Ro
stendige mi-dler - for rettens stock til fl9rhfandling den 17. \'TIars, 
og sannhetens seir over hykleri endda der, 'ikke finnes. annetstE!dt å 

ar.bringe ham på nettopp denne dag. 
og forfØlgelse. En annen merkverdighet er, at 

Tenk f. eks. på Dreyfus-saken vårt militærvesen ikke reagerer, når 
hvor urett, begått mot en en..; det beskylles for utillatelig søvnighet 
keIt person, holdt en hel verden natten til den 9. april. Tiden var uro-

lig. A sove på en vaktpost - ja -
i kok i flere år. Eller tenk på er det ikke likefrerr straffbart? Man 
vår egen Hetle-sak, hvor en feI ha~' intet hørt om noen straff eller til
lende dom over en enkelt 'liten tale for forsømmelighet. Og dog rul
b. d 'plaget folkets retts lede l\n stormakts hær irin ~ver. lan-

yg em~nn . de. og en do. Flåte la fl'edehg bl. -
samvittIghet gJennom en hel Alt synes vel tilpasset. Om en hund 
menneskealder - inntil saken har gjøet, vites ikke, men vaktene 
40 år senere av folket selv ble tr.ug i alle tilfelle. 
t t f o frifin Enhver skoledreng kan da forstå, 
vunge ram pany, og o - at snakken om det uventede overfall 

neIsesdom avsagt mange ar et- pa Danmark er humbug. Hadde ty
ter vedkommendes dØd l I skerne vunnet krigen, var forhand-

El' I det noen grunn til å tro at lerne blitt helte. Men tyskerne tapte, 
urett begå,tt mot en eller flere lOg forha:p.dlerne ble. til rystebukser. 

, Hvorfor :r:Yster dIsse menn? Atter 
borgere aven gammel rettsstat I en merkverm.ghet. De har nemlig 

gjort den danske befolkning en umå-

het og den aller tykkeste hud, S- t -t I · 
~~~:~ar!~Ie ikke tiet hvis dej' le ranSJ g orla I telig velgjerning, idet de har skånet 

oss for krig, og derved reddet måske 
- tusener av menneskeliv, og de har 

forskånet oss for synet av vanføre 
og krøplinger i stort tall. - Qm P. 
Munch har større andel i den d4ngang 
trufne fornuftige ordning enn forskjei 
lige andre, er usannsynlig, men i så 
tilfelle bør vi takke ham i hans grav 
for hans dåd, som den store rednings
rr.ann for de mange menneskeliv. 

Var det forrederne som kom Dagbladet har det jo med å plul.ke 
hjl"m i 194r: fol' å dØmme de glorien ay folk, - noen gangE?' 
n '0 l? V· t 'd 4- f' t'l med rette, andre ganger kanskJe 

aSJ ~a e. l an ar e". nn l ikke fullt så berettiget. Og ikke al-
mynd!~heter.e har brakt over- le ofre har så «slagferdige» døtre 
lege Johan SCharffenberg til som en viss banedirektør for noen 
taushet. år siden, hvis datter kvitterte for 

bladets forfølgelse av hennes far 

Vi hnr 

tidligere 

ved en 

anlcdnin~ 
omtalt Fabian Society, som',har be
skjeftiget seg med det britiske ar
beiderpartis fremtid. Særlig har et 
medlem , mr. R._ H. S. Crossman, 
gjort seg gjeldende. Han peker bl. 
a. på den manglende kritikk over
for konsekvensene av å øke ,statens 
makt. Han sier: «Vi vet nå'nt sta
tens makt ikke er i henden~ på no
en enkelt klasse. Den er makten i 
seg selv, og den som kontrollerer 
den moderne statsmakt er mekti
gere enn' noen kapitalist under so
len. I stedet for å tro at vi be\Ceger 

med en velplasert ørefik på redak
tørens kinn med Nationaltheatrets 
premierepublikum som interesserte 
tilskuere. 

I den senere tid har bladet ret
tet en ubønhørlig kritikk mot visse 
foreteelser i Nasjonalhjelpen og 
Haakon 7.s fond, foreteelser som 
virkelig er egnet å vekke oppmerk
somhet og forundring, særlig når 
man betenker at det gjelder paten
terte, 3-stjernes jøssinger. Om to
nen mellom gode nordmenn fortel
ler følgende lille klipp av bladets 
leder 25. juli: 

«Da Dagbladet tok opp denne sa
ken' og begynte å fortelle om det 
som hendte i Nasjonalhjelpen, ble 
det forsøkt å gjøre folk som Odd 
Nansen og Hans Halvorsen til mal'-

n:. O. Sletten, 
Agersted». 

* 
Sletten er nordmann, men han har 

i en menneskealder eiet og drevet et 
stort meieri i Danmark. 

tyrer. Det var Dagbladet som var 
ute med sensasjon og ondskap. Odd 
Nansen sto selv fram som den sto
re martyr. Og Sam Knutzenble 
fremstilt som den fromme martyr. 

Nå er saken såpass oppklart at 
martyrglorien er falt av. Selv ikke 
utnevnelse til å forvalte Norges fi
neste hederstegn kan bøte på det. 
Alle må nå. forstå at her har skjedd 
ting som ikke må skje i et sam
funn der ansvar, redelighet og rens-

. lighet blir regnet som nødvendige 
dyder.» 

oss henimot demokratiet gjennom. ---------------------------------
en eller annen naturens lov, må vi H C k ·kk B· -k k 
~~:~r~: ~;i~e~~1~~;s:a:~~~~f;e d~~ VOflOr ommer l e Jørnvi -sa en opp 

4.ffæren befinner seg fremdeles bak jernteppet 
Det er snart 5 år siden riksadvo selv på den måte. Og dersom herr 

katen fikk opplysninger om at stats- Bjørnvik viste seg i denne sak uskyl

tremtidig bare gi konserter. 

* 
Kirsten Flagstad skal 5. september 

synge i Oslo for første gang etter ok
kupasjonen med Filharmoniske Sel
skaps orkester til inntekt for orkest
rets pensjonsk!tsse. NTB har sendt ut 
en meddelelse om dette bl. a. til 'Tid
ningarnes Telegrambyrå i Stockholm, 
men har ikke kunnet unnlate å hen
ge på en bemerkning om, at fru Flag
stad i de første etterkrigsår var boi
kottet i Norge fordi- hun etter okku
pasjonen av landet hadde reist hjem 
fra USA for å bo hos sin mann, «en 
kjent samarbeidsmann». Det er den 
londoniserte re<J,aksjon av Norsk Tele 
gram byrå, som besørger slikt overfor 
en av dem, som utenlands har kastet 
glans over Norge og som uten små
lighet hyldes av amerikanerne og eng 
lend erne. Var det ikke så, at nå skul
le alt det gamle glemmes? I hvert 
fall forlanges det av oss og selv re
gjeringsorganet begynner med hyrde
toner om dette. Men nei, så lenge sjo
felheten fortsetter, skal det ikke glem 
mes, hvorledes de «Gode nordmenn» 
bar seg ad i de 'gale år. Det er f u Il 
oppreisning, vi forlanger, og da får 
også NTB finne seg i å legge seg til 
en annen tone. 

Er de ledende britiske 
atomeksperter -jøder? 
Privat til «8. Mai» fra London. 

I forbindelse med den senere tids 
atomspionasje-avsløringer og «avhop
pinger» av diplomater og vitenskaps
menn fra England, kan det kanskje 
ha interesse for Deres lesere å se li
sten over de såkalte «utenlandsfødte> 
atomeksperter ansatt i den britiske 
atomforsknings tjeneste. «Sunday Ex" 
press» offentliggjorde navnene ialt 15 
den 29. 10. 50 og den 20, 11. 50 kom 
«Gothic Ripples» med den sensasjo
nelle opplysning at på en nær var al. 
le femten jøder. 

Navnene på disse er: Max Born, F. 
E. Simon, H. E. Peierls, O. R. Frisch, 
J. Rotblad, L. Rosenfeid, E. WOlfarth, 
H. FrohIich, A. S. Pesicovitch, R. 
Furth, N. Kurti, B. Polanyi, O. Klem
peror, R. K. Eisenscitz. 

Ad. «Paria» 

energiske skritt :Lor å hindre det». 
- Han vil ha en «mental revolu
sjon» i Labourpartiet, en forandring 
i de moralske verdier. Og han vil 
desentralisere makten hvor det er 
mulig selvom det skal gå. ut over 
planøkonomiens skjemaer. -' Det 
er grunn til å følge denne nye be
vegelse med oppmerksomhet - ik
ke fordi vi tror at det norske ar
beiderparti vil slutte seg til den 
med det første, men fordi den er 
en positiv reaksjon mot det tyran
niske statsstyre, som truer med å 
bli den nye form for diktatur i de
mokratiets navn. VI har vel alle
rede fått, føle det på 'skinnetalle
sammen under den norske planøko-

advokat under rettsoppgjøret i Buske dig så kan man være sikker på at Da mitt' merke J. B. tør være en 
rud, hr. Henning Bjørnvik, Hønefoss, denne energiske jurist hadde latt hø- del kjent fra gamle dager, vil jeg ik
hadde misbrukt sin makt ved å love re fra seg. :nan -vet hvorledes man. ke unnlate å bemerke at jeg ikk(!! er 
å vise mildhet overfor NS-folk som 'skal møte ærerørige beskyldninger. forfatter av «Paria»-artikkelen i bla
var satt under tiltale - dersom deres Så står man da igjen med en følel- dets nr. 24. Tvertom er jeg enig både 
pårørende - hustruer, døtre eller an- se av at rettsoppgjøret i Buskerud med salig Holger Danske og lysleven
dre kvinnelige pårørende til gjen - har vært i hendene på en mann som de Ivar Frihaug-Osa. Jeg er nylig 
gjeld ville vise ham sin gunst. for lenge siden selv burde ha vært. sluppet laus og går foreløbig bare 

70 kvinnelige vitner har bekreftet, satt på tiltalebenken. Og man spør rundt og undrer meg. Skulle det hen
at det forholder seg slik og at han hvilken betydning det kan ha hatt for de at jeg ein gang kom til å skjønne 
opptrådte utuktig og uanstendig over rettsoppgjørets forløp og for den en- noe av det heile, skal jeg si frå under 
for dem. kelte. fullt navn. 

nomi. ~«~ I fjor var saka berørt i pressen, Hertil kan det svares at det var ik
men de som i embeds medfør skulle ke statsadvokaten ,,;om i siste instans 
ta affære forholdt seg tause. I vinter bestemte straffen. Men vi tviler ikke 

- men TyskkLnds ruiner vil ikke lovet statsadvokat Dorenfeldt i Oslo, 
vare evig. _ Besøk Tyskland før at offentligheten skulle få en rede _ et øyeblikk på at det standpunkt h,an 
t k hj l tok var av betydning for straffeutys erne med e p av amerikanske gjøreise. Han valgte seg april. Men 
dollar får fjernet dem. I dag kan de nå i juli er det fremdeles som affæ _ målingen i mange tilfelle. Disse st raf-

å fe var i Bjørnviks virkeområde beenn sees - allerede i morgen er ren befinner seg bak et jernteppe; 
kanskje de siste spor av naziregi- Folk vil ha meget vanskelig for å traktet som strengere enn andre ste-

(I r, det ble således snakket om «Bu
met ved vår demokratiske hjelp, -\ tro at det hele kan være oppspinn. skert:d-tilleggeb>, hvilket skulle tyde 
forsvunnet.» Kvinner går ikke og forteller om seg 

Jørgen Bakke. 

på at det ikke var gåt.t så g:t'.t s"m 
r;"an kunne frykte og at d<! kvi:'1<H'r 
som møtte opp ph hr. /';t'q:.Iil\linlXa· 
tens kontor hadde t.ec!r·J ~'.~&l enn 
Potifars hustru. 

Kongsberg Dagblad :-.16. 7. 51. 
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