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Hvorfor smisker Arbeiderpartiet for
kongemakten? Vi kan være lyk- Har riksadvokat Au lie bevisst
,

kelige vi som

partiets slette politikk før 9. april?

har'n lange

Det ligger nIere enn vanlig opportunisme bak denne ku'rsendrin~
L

skrev redaktØr Toralv Fanebust: «Da Norge ble dørEngang
matte mellom Hitler og Churchill». Idag er denne «dØrmat-

En u a1< t SOrTI het av Ri I<s-

advol<aten at Bjørnvil< il<l<e
ble suspendert høsten 1946 ~

.l

landssvikoppgjørets for grunnsskikkelser, statsadvokateToneavHafting
og Bjørnvik, er avsløret som sedelighetsforbrytere.

Haftingsaken er forlengst rullet opp med sine avskyelige detaljer.
Nå står skandale nr. 2 for tur: - BjØrnviksaken •

SN

ten» blitt det Ømme punkt. Overlege Scharffenberg ha.r gjort sitt
, til at det gjør så ondt, at makthaverne ikke er istand til å si et
ord. Hans påpeken av at regjeringen Nygaardsvold tillot franskbritiske generalstabsoffserer til å inspisere vel skikkede landnings
steder i Norge, mens England og Frankrike drev krig mot Tyskland, er sannelig ikke så liketil å forsvare. Den beste taktikk er
derfor å tie det hele ihjel. Hvis man skulle si noe i denne forbindelse, ville man ganske sikkert k'Omme til å rØpe ting, som for
all del må holdes hemmelig. Denbritiske «bilagent» Eric Smith og
den britske minister i Oslo, Sir Cecil Dormer, ville i tilfelle man
begynte å rote i disse sakene bli såpas klare i bildet, at enkelte
av våre «store» ville føle seg ille berørt.

skjermet embetsmenll som
Ideltok i rettsoppgjøret?

O

Er kuvendingen en karnuflasje for

:i: en artikkel som vi for en tid

Når vi tenker tilbake på vår
siden fikk fra vår gamle medar- egen tids· innsti1l:'ng til konge- D"t ser ut til at Arbeiderpartiets
utenriksminister, herr Lange er
beider Ivar Frihaug-Osa, kom - dØmmet etter at det tok fast bokonuaet godt innenfor døren i det
mer han inn på forskjellige ting pel på Slottsbakken, så er det jo amerikansk-engelske krithus.
Og
i forbindelse med «Norge som i fØrste rekke regjeringspartiets hvorfor ikke. Inntil denne dag har
vi vel ikke hatt en mann her i NordØrmatte». Og han skriver bl. a.: kuvending som ilar interesse:
ge, som har logret mere med halen
,«I tusenvis av 17. maitaler er I 30 år drev partiets represenfor de store.
det påpekt, at den franske revo- tanter «majestætsforbrytelse» vi
Siden han ble trukket fram i lylusjon satte sitt preg på den nor- å gjØre anfall på kongens lovbeset i 1945 har han vært en tro øyensj,{e grunnlov. Men det kan da stemte appanasje. Da Nygaards- tjener. Han har utført de ordrer,
umulig være Ludvig den fjorten~ vold selv satt ved rådsbordet svik som er blitt pålagt h.a.m, og aldri
har det vært svik i hans tanke eldes liv og levnet, som har inspi- tet motet.
ler nei i hans munn. Derfor kan ogrert Chr. M. Falsen til å gi para- I en årrekke demonstrerte parså den engelsI{e utenriksminister
graf 5 den form som den fikk.
tiets representanter sin forakt MOrrison gi ham lovord. At svenlitt på skuldrene
og
"
både for kongen og konge dØm - skene trakk
sitt tvetydige smil da MorVi hadde engang en modig met ved å unnlate å møte frem smilte
rison uttalte: «Norge er lykkelig
mann her i landet som het Chri~ til hans obligatoriske stortings- som har en. så fremstående utenstopher Bruun. Han var ingen middage. Ja, en LV de fremste av riksminister», er lett forståelig. Om
republikaner og ingen kongeha- representantene
sammenlignet Norges lykke vil komme til å vare
et annet spør~mål. Pravda mener
ter. Men denne klausulen om kongedømmet med «en råtten er
ialfall at Norges sil,ke'l'het er t virKongens hellighet og ulastelighet tann». _
kelig fare. Men når vi har Morriville han ha fjernet fra grunnlo- I dag ville de sikkert gå mann sons ord på at vi har enfremståenven. I sitt tidsskrift «Om Chri- av huse for å slå ring om denne de utenriksminister, mAo vi gå ut
at Pravda også deqne gang bar
stensamfunnets Synder» sier han grunnlovsparagrafen. For skulle fra
tatt feil. Det hjelper. Ute hva ruøblant annet:
det lykkes å få «revidert» den, så serne mener når Lll:lge får lovord
«Persons anseelse overfor Kon- ville kanskje visse ting komme av Morrison. Det er nek sikkerhet
gene, taushet overfor deres for - for en dag bl.a. den virkelige grun for Norge!
At en sovjetrussisk '.vis ~n ~p.
bryteiser er en av prestenes og nen til at vI måtte oppleve den 9. late
seg å' skriv!, at eile a.Q}.er~
hele kristensamfundets hersken ;.. april.
. . ske ImpeJ;'hllister oppretterntlnt~
de synder».
Men vi har ingen Christopher baser og forvandler de skantfinavtEtter at BjØrnson i 1877 hadde Bruun, som kan slå hull på. den ska land til et springbrett foret
som
.
gitt ut sitt drama. «Kongen», tØr-blasfemiske avgudsdyrkelse skri- Iitærteventyr
spiller da ingen rolle for oss. VI
net han sammen med Bruun i en ver Ivar Frihaug-Osø..
da Lange, og hvis han skull_e _

I begge tilfeller dreier det seg om
toppfigurer, som i vårt rettsvesen
har funnet beskyttelne og spillerom
for sine perverse tilqøyeligheter bak
sin opphøyede maktposisjon.
Likevel var det motstrebende, at
Riksadvokat Aulie satte etterforskingen mot Bjørnvik igang, trass i at
sakens bakgrunn har vært kjent siden
1946. - Først da et stort antall ananmeldelser forelå, fant Riksadvokaten det uholdbart å benekte. de kjens.
...
h
fllt·t d
gJermn6er an var u
VI en e om.
lieller
ikke
forsøkene
å framstille
statsadvokat Bjørnvik på
som
den for-
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Menneskevennen !

fulgte uskyldighet lyktes, dertil ga av
høringen av flere vitner et alt for pin
lig resultat.
Etter ikke å. ha foretatt noe i saken gjennom mange år, er Riksadvokaten i stann til å rekke sin tidligere
medarbeider en hjelpende hånd
trass i alt. Anklagene mot Bjørnvik
(_' foreldet, hevder han, og lovens paragraf 192 vil ikke kunne . anvendes.
Denne lyder slik:
«Den som med vold eller ved å frem
k Il
a e
frykt for nogens l'IV e11er h elb r ed
tvinger noen til utuktig omgjengelse - - straffeS for voldtekt
med fengsel fra 1 til 10 år. Forsøk
straffes på samme måte som fullbyrdet forbrytelse».
Takket være Riksadvokatens forsømmeiser, vil Bjørnvik kunne siktes
etter en langt mildere paragraf!
På grunnlag av Aulies befatning
med og kjennskap til Bjørnviksaken al
lerede i 1946 og «8. Mai's» henstilling
til ham i 1949 om å undersøke forholdet reiser et alvorlig spørsmål seg. Har
han bevisst skjermet Bjørnvik ?Og
har AuUe selv gjort seG skyldig i svik
mot det lovverk han er satt til å hånd
heve.?

Danmark er sterkt truet
DANSKENE STAlt RETT FORANGEV.Æl?IPl!lNE, SIE~ AMERIKANSK . SENATOR.
'
rhurchill. motsatte seg hjelp. til ~ den belgiske siVilbefolkning
både under den første .,g den a.n

Privat til «8. Mai» fra Washington.

I ceneral

Gruenther, som er Eisen-

~
"

,

Aulie.
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Den

~
~

~
~

første virkelige øyenvitne- ..
skildrIng av atombombens ~
ofre i Japan er .lkrevet av den ja ~
panske læge, Takashl' Naga)' og "_'.._~
er utkommet på engelsk. Noen ~
japansk utgave vil ikke kOl)1.me, ~
sålenge amerikanerne er herfer ~
i Japan. Dr. Nagai skrev 'sin ~
bok, mens ban selv ventet på dø· ~
den som følge av de slmder, som ~
han pådrog seg av gammastrå- ;:
lene. Han fikk aldri se sin bok ~
på trykk.
~
På .•eksarsdagen kastet ameri ~__..
kanske fly kran~r ned over Hiroshima, men intet blomsterflor ~
kan dekke over den sivilisasjo- ~
nens skam, som for alltid vil væ- li
re knyttet til ,tlresident Truman - ~
og hans beslutni:J.g om d~n unø- ~
dige ofring av hundreder tuse- ~
ner japanske liv. Ved siden av ~
myrderiene i Dresden vil atom- ;:
bombeherjingen..l i Japan stå SOIr. ~
skamstøtter over verdenskrig ~
nr. 2.
~

mig ta'en.»

*

.11-,

At en sovJeuusslSK "'VA~Ka, n
late seg il. skrive at ~(de ,~ri~
ske tmpedallster opP!lette?' militlete
baser og forv~dler, de, slu!-ndinaviske land til et springbrett for et militært eVentyr som forberedeR»,
spiller da Ingen rolle for oss. Vi har
da Lange, og hvis han skulle klikke
har vi Hauge! Og at Pravda fremdeles slenger ut påstander om at
Norge har la~ alt tilrette for å
stille støttepunkter til rådighet for
USA's flyvåpen, flåte og arme» må
betegnes som' bakvaskelse. Pravda
burde jo vite, at både Lange, Gerhardsen og alle de andre i regjeringen - har dementert dette om støttepunkter.
Det eneste de nevnte herrer ennå
holder fast ved, er at Norge fremdeles er med i A-pakten. Ved siden
av denne hånd-på-hjerte-fredspakt,
har vi som sagt: Lange plus Hauge.
Kan vi så forlange mere. Alt dette
er jo ifølge stortingsvedtak en gullkantet sikkerhet.
Norges Lange får Morrison-lovord, skriver Stockholms-Tidningen.
Hvor lykkelig vi kan være.
Sov godt!
HØ-HØ.

Det vest-europeiske forsvar inne i farlig periode
RtJsserne ligger langt foran
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opprustningen

Ila oss ikke glemme i Først I 1953 er A-paktarmeen i kampberedskat'J

i
i

«frigjøringsdagene»

iA

-paktarmeen som nå holder på å\60 prosent av den flystyrke som er
bygges opp av general Eisenho- nødvendig for en arme på 22 divisjower løper stadig den risiko å bli ner kan vi skaffe, skriver Eliot.
akt~rutseilt av russerne ialfall til
Situasjonen vil imidlertid bli ennå
våren 1953 sier den kjente ameri- verre i 1952, og dette skyldes at mark
kanske
~ilitærskribent
Geor6e s:yrkene kommer til å vokse fortere
Fielding Eliot, som nylig kom tilba- enn flystyrkene. Først i 1953, er den
ke til USA etter en reise i Europa. amerikanske og europeiske flyproduk
Eliot forteller imidlertid i en lengere sjon kommet i full gang, men da vil
artikkel i tidsskriftet <Look» , at også en hurtig forbedring inntreffe.
den amerikahske overkommando ar
beider med en spesiell plan for den
farlige tid».

i

t

t

motsatte seg hjelp til
Churchill
i
den belgiske ølvHbefolkning
" både under den første 'Og den an
nen verdenskrig, avslører den ·tid
ligere amerlltanske president
Hoover i sine memoirel.". ~. nå
publiseres i Collien' Ma.pzin.
Under den annen verdenskrig fik
Churchill støtte av president
RooseveLt, og begge blfkerte
hjelpevirksomheten.
Hoover beretter at han som
sjef for «Hjelpekommisjonen for
Belgia», søkte samarbeide med
den britiske regjering i 1915. Først da det lykkedes il. stemme
ned Churchill, som da var marineminister, og Kitchener,- som
var armeminister, kom samarbei
det istand.
Expresidenten omtaler videre
at han det samme år forhandlet
med tyskerne. Det gikk lettere
å diskutere me<1 Ilem og de kom
hurtigere til et resultat, sier han.
Il
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R USSel.ne d
OmlnereI

helt
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Komnlunistisk
femtekolonne
i Brazil

Privat til «8. Mai» fra Stockholm

I følge

de siste flyktninger som er
kommet tjl Sverige viser det seg,
at sikkerhetstjenesten, kommunikasjonene' handelen og forsvaret i Litauen helt domineres av russerne. Imidlertid er de fleste professorer ved
universitetene i Vikna og Kaunas
fremdeles litauere, :nen disse har fått
ordre om å aktivisere landets kulturelle tilknytning til Sovjet.
For å etterkomme de russiske makt
havere arbeider alle professorer og
lærere på en eller annen avhandling,
som på en eller annen måte lovpriser
den store Stalin. Og den kritikk som
blir rettet mot disse avhandlinger kon
sentrerer seg vesentlig om lovprisningen var hjertelig nok.
Motstandsbevegelsen kjemper aktivt' og alle de forskjellige kampgrup
per er nå sluttet 'sammen til en organisasjon som nå teller omlag 6000
mann.

I

I

i

-

I

I

RIKANSK SENATOR.

Gruenther, som er EisenGeneral
howers stabssjef har overfor et se I

m:

Litauen

I

I

1'1

natsutvalg erklært, at Danmark spil-,
ler en ualminnelig viktig rolle i Eu-'
ropas forsvar mot et sovjet-russisk
angrep.
. «Danmark har en meget utSfott stil
ling», sa Gruenther, til dette tilføyde
en av senatorene: «Danskene står rett
foran geværpipene».
General Gruenther uttalte også, at
da Danmark kontrollerer veien til og
fra østersjøen og alene ved sin geografiske posisjon inntar en viktig
stUling er stillingen meget alvorlig.
Men dette er imidlertid et av de spørs
mål, som skal omhyggelig behandles.
.. Størrelsen aven divisjon avhenger
av hvilke oppgaver den får. Dette gjel
der ikke minst for et land som Danmark. Og når en tenker på for:::varet
av Danmark er det i sannhet en form
ult
fo: pinsvinforsvar. En har ikke
for store enheter, men en mengde
små, som vil være istand til å holde
nøkkelstillinger. Men hvis en under
slike omstendigheter skal kunne holde ut, er det nødvendig å ha sterke
luftstyrker og soldater, som har den
såkalte Sjokkvirkning.
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AN GEV.lF-tPIPllINE, SIER ~-

Privat til «8. Mai> fra Washington."

Frigjøringsdagene i 1945 begynner å komme på avstand for ~_mahge, og selvfølgelig er det også fremtiden vi først og fremst
li skal samle våre interesser om. ~
~ Men en skal lik~vel ikke glemme ~
i alle de tragedier og lidelser som !
lO
disse dagene rommet, all den ~~
æ urett som ble begått og all den ii
barbariske forakt for menneskeil!
rett soIIl preget innledningen av ~
i rettssamfunnets» nye æra. Til- ii Om alt går godt, skriver Elio,;, har
feldigvis faller det oss i hende et .._~; ;_ general Eisenhower i 1953 til sin rådig
het 35 divisjoner, som ansees helt nød li brev fra denne tiden, som fortelfor Europas forsvar.
I ler hvordan seiel'herrene ootral{ ~ vendig
En britisk offiser ved Eisenhowers
il tet fruktene av deres frigjørings ~
" verk.
~ høykvarter i Paris uttrykte seg på
i
i den måten da han ble intervjuet av
ii
Brasil har sin femtekolonne. Etter
iI
Vi siterer: «Kan tro det er le- æ Eliot: «Iår hengir vi (iss til bønner, at d,m diplomatiske forbindelse mel1952
kan
vi
begynne
å
håpe
og
i
1953
i ven il. gå til byen nu. Hver dag æ
er vi klar tn vårt arbeide - men ba- lom Sovjetsamveldet og Brasil er
- kommer det NS-f::tnger ut av
re under den forutsetning at vI til brutt, hal Kominform overført hoved
fengslet og har vært til forhør.
tyngden av sin virksomhet i Brasil fonplater og flyveblar. Den tsjekkoil Folket skjeller dem ut etter no- ~ den tid er å finne i Europa».
Ifølge de opplysninger Eliot kom- til den polske og tsjekoslovaki:;,ke le- slovakiske a~bassadør i Brasil, Jan
1__
ter, stikker dem med knappenå- ~~_
mer med skal A-paktarmeen i 1Ilutten gasjon. Det braisilianske statspoliti Cech, sonJ. i virkeligheten er russisk
ler og så videre. Her en dagen
nylig konfiskert 3 n store pakker statsborger, er av pressel. blitt beæ var det en av de store NS-ene il av 1951 ha omkring 22 divisjoner - ha:'
seks amerikanske, fire britiske, to med propagandamateriell fra Komin- skyldt for å være leder for femtekosom kom sist ut og skulle inn i
De største form adressert til forskjellige bedrif- lonnen. Det vil nok hende noe mere
~ bilen. En av Heimestyrkene skuI- ~ franske og to belgiske.
vanskelighetene
ligger
imidlertid
in- ter og privatpersoner. Pakkene inne- i :lenne sak, da statspolitiet er stemt
~
le lukke bildøren igjen etter ham. ~
holdt kommunistiske filmer, gramo- for, en grundig oppryddning.
~ Med vilje lukket lian den litt for ~ nenom det taktiske flys område. Bare
i~ fort
igjen, slik at han fikk finge i _ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ren inn i en klemme. Vi hørte ~
i bare et ramaskrik inne fra bilen. ~
HF luklmt døren opp igjen, så
!!
han fikk fingren løs, mens han il!
~ ropte: Det var litt bedre enn il ~
li rive fingrene av folk. Du kan nok i
æ forstå bvilken jubel det vakte ~
Av
il blant oss tilskuere.
æ
;ii
H. Franklin Knudsen
Med beste hilsener til deg fra ::æ
I
Magnhild L. Larsen,
ii
æ Magnus Lagabøters gt. 54,
Stavanger.
~
I
Ja, slik lyder sitatet, og det ~
Kan nu bestilles gjennom alle norske bokhandlere
~ overrasker kanskje ikke alle at ~
~ det er skrevet aven kvinne.
~
Utgitt på Eget Forlag i Køben havn på norsk

~
li

_._~._~--_.-

O

bryteIser er en av prElstenes og ~-e~ -til ~t"'vl~ått~-oppleve den 9.
hele ltt15tensamfundet5 hersken ~ a.pril.
de synder».
Stiftelsen norsk Okkupasjonshistorie,Men
2014 vi har ingen Christopher
Etter at BjØrnson i 1877 hadde Bruun, som kan slå hull på den
gitt ut sitt drama «Kongen», tør- 'blasfemiske avgudsdyrkelse skrinet han sammen med Bruun i en ver Ivar Frihaug-Osa.
kvass feide om republikken. Men Bruun ga alltid sine motstandere den honnØr som han
De «gode»
fant de med rette tilkom, og i et
foredrag på Lillehammer det
turister
samme året uttalte han bl. a.:
kjent dansk forfatter som røper
«Jeg synes ftet er godt at, enEn
meget skarp iakttagelsesevne, har
BjØrnson har uttalt det som rØ skrevet en kronikk i Aftenposten om
rer seg på Hunnen av manges visse erfaringer fra' sitt opphold i
sinn. Jeg synes også det er godt Paris. Fra fortaugskaf~en ved den liv
boulevard har han studert reprefor kongetlømmet, at han man lige
sentantene for allehånde nasjoner der
dig og fryktlØst er kommet med de vandrer forbi. De gode nordmenn
den tale om kongedØmmet som er naturligvis også med i paraden, og
dets venner ikke har hatt kraft i et par linjer gir han følgende karakav dem:
,
og innsikt til å komme frem teristikk
- «Høj, som granen, og med sommed. For det er visst at konge- mersveden sæterhaar, en nordmand,
dømmet trenger til å høre brudt ud fra provinsen Arendal, agesannheten». Sålangt Bruun. rer han foslarmende international, ta

I

-
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KARENE «ARBEIDER»!
President Trumar. har meddelt, at
han fm tsetter med sin korrespon danse med den sovjetrussiske president Sjvernik i forbindelse med
Sjverniks plan OI!' en femmaktsfredspakt.
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Direktør Lorentz, VOGT skriver i
en kronikk i Dagbladet 11. 8. 51:
«De menn som har en sak å forsva·
re ~ den behøver slett ikke å være
sl.itten - vil hvis de har mer autoritære tendenser enn demokratisk tan·
keevne møte ethvert avvikende synspunkt med fornærmelse - oil. og da
også med skarpere midler. Det gjalt
Zola i Drefussaken, Bjørnsor i Slettensaken, Sæland i Hetlesaken, Chr.
Krohg i Albertincsaken osv. Det møter i dag alle som ønsker klarhet ove!'
hva som er foregått siden frigjøringen ........ ».

Hadde det svenske utenriksdepartement
•
•
kj enDskap til den tyske InvaSjon
av Norge allerede 6. april?
Den svenske legasjonsråd Vendel påstår at han
sendte rapport til den svenske Berlin-ambassade

Utenriksminister Unden søker å dekke skandalen ved hjelp av grunnfalske påstander
F or omlag en Juåned siden offentlig det han hadde hatt kjenskap til og i
gjorde Dagens Nyheter at den sin rapport gjort berlinambassaden
sv_mske legasjonsråd Vendel, som i oppmerksom på.
1940 var svensk konsul i Stettin, den .. Vendel og Dagens Nyheter mener
6. april 1940 hadde sendt en rapport derfor, at det innen den svenske bertil den svenske ambassade I Berlin linambassaden på den tid, måtte være
om at det var tegn som tydet på en en lekasje.
invasjon i Norge var nær forestående . . . For å svekke Vendels opplysninger,
Denne opplysning har ført til en forsøkte den svenske utenriksminister
ganske skarp meningsutveksling mel- i et åpent brev den 27 ~ juli, å imøtelom den svenske utenriksminister og gå de faktiske kjensgjerninger som
Dagens Nyheter. Utenrlksdepartemen Vendel hadde lagt fram. Dagens Nytet har i et kommunike opplyst, at heter hevder imidlertid, at utenriksingen av de ved berlinambassaden an- minister Undens forklaring er bygget
satte høyere embetsmenn, kunne min på uriktige opplysninger. Hele Unne!! at de har mottatt en slik rapport, dens brever grunnfalske påstander som legasjonsråd Vendel påberoper som er kommet fram for å dekke ting
seg. Det viser seg imidlertid nå, iføl- som skal hemmeligholdes.
ge en redegjørelse som herr Vendel
Vi skylder å gjøre oppm~l'l,som på
lot offentliggjøre den 22. august 1951, at herr'Vendel ble fratatt sin stilling,
at en slilt rapport er gitt tn berlin- ganske sikkert som straff tor at han
ambasaden. Allerede i 1942 hadde hr.
Vendel muntlig og i 1945 skriftlig gitt hadde plapret tit med ting som i~e
utenriksdepartementet
beskjed omtå.lte dagens lys.
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---;IOmkring diskusjonen om «hat» eller ikke
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Redaktør

Forretningsfører

Arvid B. Arntzen

Per Kvendbø

Utgitt av Interessents:kapet 8. Mai
________________________
--'!. Med

Av E, Lærum, formann

«Det danske Frontkjemperlørbund»

stor oppmerksomhet og inter-

Kommunevalgene
står for døren og mange NS spør: Skal vi delta, for om mulig å øve
noen innflytelse? Jeg vil svare et bestemt: Nei. Vi kan ikke øve noen innflytelse av betydning ved å stemllle
med den ene eller annen partiliste,
selV ved å foreta et utvalr. Og hvorledes vil det føles å møte og stemme,
så' lenge vi høytidelig er stemplet som
landssvikere av vårt rettsvesen
og
politikerne av i dag fra alle partier,
statt og kirke. Og det merke står ved
makt, tross vi ved en .,slags benåd.
ningsakt er innrømmet retten til å.
stemme.
Vi hører til den mest nasjonale og
borgerlige del av virt folk. Har de bol'
gerlige partier bruk for oss, må de
ta vår sak opp, for å renvaske OIlS for
det rettsstridige stemplet. Velger de
å forholde seg som hittil, får de fortsette linjen utt, til de en dag, men
kanskje forsent, vokner og erfarer
seg i baronens seng, tvangsiført Gerhardsen, Brofoss og Gundersens rettsog sosialiseringskledning under presidium av LO.
Vi, det store gross av oss, har under okkupasjonen forholdt oss etter
de gjeldende lover og eier det viktige
aktivum: den gode samvittighet. Bedre å lide urett, om det svir liårt,
enn å gjøre urllt for vinning og makt!
Gvarv, Telemark 23. 8. 51.
K. - n.

i våre rekker har hatt skyld. Men for-, fremmed verden, de kommer også
esse har jeg fulgt denne disku- di det er skyld på begge sider av fron ls.ngsomt til å prege sin samtid.
tene vil vi ikke ensidig belastes. Det
Jeg har aldri hatet mennesker, men
rake menneske ser og påtaler feil all- jeg har vært en motstander av visse
'I
tid og uten hensyn til egen lykke og systemer og bekjempet dem etter ev. sjon.
fordel. Men det er ikke morsomt å ne. Jeg tror ikke på den evige fred, da
Det dukket temmelig fort opp
høre om de små synderne som bak- livet selv er kamp fra dets første til
ENS DEN ANNEN verdenskrigs fru Justitia hjerne og hjerte hos de internerte i etter først ser feilene og logrer for dets siste stund. Men jeg har alltid
med blodskutte øyne har vært regissør for ver- Danmark hva en skulle si til alt det /let som de før bekjempet. Da stinker bestrept meg på å kjempe med kjærforferdelige som skjedde etter den det.
lighet for sannhet og rett. Thi med
dens største tragedie, er nye ideer på marsj. Hittil tyske
kapitulasjon i 1945.
Europas redning ligger i en sam- hatet oppnår en ikke å trenge inn i
har de fleste i Vesten innskrenket seg til skremsler Jeg har som de fleste SS-folk i Nor- Ung
av de europeiske nasjoner i et sin fiendes hjerte. Derfor skal nettopp
og kritikk overfor østen og dens livssyn og stats- ge - mine fedres land - også hatt forbund hvor også. tyskere i kraft av vi være store nok til å kunne tilgi
dyrkelae. Og det kan være bra nok som vekkere, rik anledning til i fengslet å tenke deres enorme oppbud av såvel ånde- våre fiender for derav å hente storJeg hadde det held lig som materiel kraft naturligvis må heten, styrken og kraften til den
men vil man ~kape varige resultater, må man ville -overomettenogfårannet.
kalle det slik - temme- komme til å spille en hovedrolle. I kamp som forestår: Lysets kamp mot
noe mere, noe positivt, og det kan bare skje ved å lig fort å få en etter daværende for- kampen for Europas framtid begikk mørkets makter som stikker i oss alunnfange og bygge opp en ny tenkemåte, som kan hold temmelig streng straff, nemlig tyskerne og vi som kjempet sammen le, men i første rekke henter vi gamle
soldater og kjempere styrke og kraft
ta opp det gode i kommunismen sammen med det 8 års fengsel for å ha vært på øst- med dem en stor prinsipiell feil:
.
•
til kampen for det E:urapa vi drømte
vekst:rerdige i de gamle systemers livsanskuelse - vi hadde nær fronten med kong~ velsignelse og
Vi
tapte.
krIgen
med
vapen.
om
som barn og unge gutter allerede
krigsministeriets tflIatelse og glede
~agt h:vsanskuelser, fordi alt flyter i dag: De konservative dyrker over at det ennå «fantes menn med
.~et kom tIl å bety e~ akutt fare etter den førsue verdenskrig.
lIberalIsmen, mens sosialistene, d.v.s. marxistene, påstår å være mot til å kjempe». I kraft av denne fo_ Europa som både seIerherrer og Vi trenger til forsoning, vi trenger
til tilgivelse rundt omkring i denne
de ~~nne de~okrater. Her er det bruk for historisk overblikk og strenge dom (siden ble 8 år rene bar- slagne h~r skyld for. . .
Våre f.lender og pohtlske ~otstan- fortvilte verden, la oss gå foran og
POSItIV tenkmng og ior "\iJlende krefter, som forstår sin tid og er nematen) ble jeg ført til Horsens tukt dere
?e~lk~ en ennå stø~re fell alene vise dem veien som stengte hjerterne
hus i lenker den 31. 3. 1946. Her fikk
rede til å gå inn for det nye med seirsbevisst kraft.
med hat og hevn. De årene de har
jeg - fordi min medfange, klaget til og utllglvehg i all framtId:
o
N.ar vi, sier dette, er det i en beklemmende følelse av mangelen fengselsvesenet over mitt «nazistiske»
De tapte freden.
tatt fra oss får vi allikevel ikke igjen.
pa fne kvmner og menn, slike som - for å tale med E. B. White- sinnelag - lov til å bo alene. Jeg har Det er nå vår oppgave å være med Det er store, sterke, varmblodige men
har en s~n1Vittigh~t ~ trofast mot plikten som magnetnålen mot vært såret 4 ganger under krigen, på å vinne framtiden. Men den vin- nesker som trenges i dagens Europa
men det var intet sår som gjorde så ner vi ikke gjennom å sitte og slikke for at vi skal finne veien inn i frampolen, slIke som vIl k~empe for rettferdigheten selv om himmelen vont
i hjertekroken som de jeg fikk i sår og hate; Heller ikke ved å speku- tiJen og ikke bli utsuget av vestens
skull~ revne. De må. være i besittelse av moralsk mot og ærlighet, fengslet av seierherrerne, og så tan- lere på hvem som har skyld eller ik- igler eller nedtromles av østens damp
l?yahtet og storsinn, slik at de går løs på problemene uten å vike ken om hvordan det skulle gå kone ke. For det har vi alle. Hatet har sin valser. Men det rekker vi aldri med
tilbake for samfunnsurskogens farer, som lurer alle veO'ne og er og barn. Dette skulle vel være vel forklaring i den enkeltes angst for hat og hevnlyst. Disse to følelser bæegnet til å avle hat. Når jeg skal framtiden. Få. har fryktet døden - rer bare døden i sitt skjød. Den verUbarmhjertig mot sine ofre.
b
være ganske ærlig har jeg ikke på mange har fryktet den usikre fram- ste død for oss ville være den som
Vi søker etter disse kvinner og menn, fordi det er bare slike noe tidspunkt kjent en eneste hate- tiden. Det 1>le hatets jordbund. Men kom som følge av Starve stens og Stor
s?m kan gjenreise rettsstaten og gjøre folkene til brødre. For- full tanke. Jeg har derimot fått og be- de som har holdt seg ranke gjennom østens kamp med den sterkeres rett
tidens og dagens statsmenn har tross alle verdens tekniske fram- vart en dyp forakt for de ansvarlige fengslingen og etterkrigstiden og al- om levningerne av det Europa som en
nder rettssaken mot frontkjempemyndigheter og medynk for deres dri bukket under lar uretten, men gang var - fordi vi glemte oss selv
skritt ikke formådd noe annet enn å spre uhygge omkring seg, redllka.per,
ren Kjell Johansen i Sarpsborg,
disse små «Sherlock Hol- med frisk mot tok fatt på å klare da- for å slikke sår og hate. Og når vi
skape nød og elendighet og gjøre hele verdensmennesket hvileløst meaer» som skulle «oppdage» hva jeg gen og veien og ikke hadde så forfer- vil kjempe Europas sak er det ikke spurte rettens admi:listrator - {tflllle
ulykkelig.
hadde gjort eller il~ke gjort. Derimot deUg jag med å «gjenreise» lande, par fordi vi hater de andre verdensdeles .Aftenpostens referat 22. a,ui\1st tiltalte om «han ikke var klar over
Vi søker etter dem for å. slå broer over tåpelighetens avgrunns- har det opptatt meg hvordan jeg skuI tier og folk, men i all beskjedenhet folkeslag, men fordi vi vil leve vårt at
han var havnet på !:len gale siden»!
komme på rett kjøl igjen og bryte konsentrerte seg om å gjenreise seg eget liv i den hvite mannens hittidige
dyp, slik at vi alle kan komme på talefot og nå hverandres hender. le
Det er nok adskillige tusen av de
selv i en ny og uvant verden - det kultursentrum. Det kan det bare kom
veien for kone og barn.
D~t nytter ikke lenger å gå og vente på at noe må hende i østen,
Skal jeg svare på spørsmålet om er de som kOlllmer til å behel'ske fram me gjensidig befruktning ut av. Gjen- såkalte «landssvikere» som i sin tid
sh.k at Jern~epp.et heiaes opp. Det nytter ikke å gå og vente på hvorfor jeg ikke hater må jeg inn- tiden, det er de som kommer til å. pre- nom å kjempe med kjærlighet for fikk det /lamme spørsmål, - ja, noen
ganger lød formuleringen en<log «spil~~rakler.
rna ta menneskene og begivenhetene som de er og rømme at det ikke bunder i overdre- ge omverdenfIn. de som har blitt her- sannhet og rett.
E. Lærum.
kjærlighet til våre plageånder. - rer over deres egen skjebne påny i en
te på gal hesb!! Dellslags Ilpørsmål
lk!re som VI øn&ker at de skal være, vI må ta dem i all deres kort- ven
Det skyldes ganake enkelt at jeg oppmå jo gi publikum det inntrykk at
tenkte ondskap og vekke dem til samling om nye menneskeverdige fatter meg som værende i krig ennå
for de gode nordmenn (det er jo de
idealer og ideer.
og fengsling og domfeideise som ledd
som spør) gjalt det hele en storstilet
tippe affære (likeøom en anselig for
De som har lidd mest i vår menneskealder, er sikkerlig de mest heri. At mine fiender betjener seg av
1.lrene midler i sin kamp blir deres
ikke
å si god del av de gode nordly.dhøre, og. de vil m~d åpent sinn ta imot den åndelige Marshall- sak til sin tid. Det er en som heter
menns kvinner, såsom fruer, søstre,
hJe~p., ~om l dag ~r ~lke nødvendig som det daglige brød, som for Nemesis, som er like streng som sann
døtre - etter hva det fremgår av Nic.
øvrIg fmnes så rlkehg og fordeles så slett under de byråkratiske heten.
Stangs bok, tidligere sitert 1 «8. Mai>
- betraktet krigen <;som et stort ansystemer, hvor politikere og ikke 'fagfolk står for styret.
Det er ofte slik at mange ikke vil
lagt flåtebesøk og innrettet seg dero
Kall d~t :lye, hva De vil, men gi det muligheter for å komme og bære de ofre en krig medfører. Med
andre
ord
ikke
ta
konsekvensen.
av
etter»).
fa vekstvIlkar. Det er den eneste utvei' til å hindre den lidende sine handlinger. Dette har vært til" ri
I
Man skulle tro at slike spørsmål
me~neskehet fra åndelig undergang. Engang hadde vi Buddha, fellet på begge sider av frontene nA.
var uverdige i en høgtidelig rettssal. I
Kristus og Muhamm~d. l dag må vi ha noe mere, en fornyelse ut- som alltid. Det er de ferreste som vet
hvertfall virker de prostituel'ende for
den «tippementalitet» de i ett glimt
at det i store brytningstider skjer maover ~l1e grenser --- Ikke bare et fortvilt rop i ørkenen.
gete urett, det viser historien, men
lite
smigrende
oppmerksomhet.
avslører. Man ~~Ulle også tro at ~e
~l~se prob!em~r ko~nnler til å. beskjeftige oss i tiden framover retten og sannheten seirer allikevel i En av vårt lands fremste - kanSelve bisettelsen hvor så mange av.' gode domme:e ..u seks år etter krtog VI mnby· tIl dIskUSjon Hom en forberedende fektning, inntil det det lange løpet. Derfor så jeg slilt liA.
skje den fremste - sangpedagog landets musikkspisser og taknemlige ~ens av~lu.tnmg og etter en storpolidet altsammen at Skulle vi få vår rett o:; e~ av norsk pr~ses mest berømte elever hadde fyllt krematoriet, for _ tl.sk t1:tvI~lmg som til evidens har bestore slag om de bærende ideer kan begynne for alvor.
..
ått vi finne OI:lS i at det ftllt mUSIkkanmeldere l dette århundre,
enet seg som den skjønneste hyllest i VIst rtkt~gheten av det syn NS h!l-dd(!l
~;:~ : , v:re e nå før vi fikk denne kjent og .skl\ttet Også i den utenlands ord
og toner til den avdødes minne.
og som l dag ~r hele den veøtalherte
rett {gjen. Jo fl~e dumheter våre mot _f:lke mUSIkkverden, ~rne van ErpeSeks år etter frigjøringen er ikke verdens ~yn, vllle ha. stu~ket pipen i
stander begår, jo før faller de.
- ~um Sem. er død l Oslo, men man
Det gjør ikke uretten mot oss min- -ette forgjeves i hovedstadspressen den «store» presse i hoy~dat~4.en ~Q1U sekk?~ lkke lenger bruke <le !oreldemet lenger, den som tit4ag~ig:slliri~ d.e klISJeene, selvom de kanskje i sin
dre å ville negligere følgerne av dem, ~tter e~ ne~rolog over denne. lysende
.
hvor ondt disse enn har gjort OilIl, m~u personhghet, dette eiegode hjertemen på frihet, toleranse, tilgivelse og som bd var. «påbudt».
ynder li gi seg selv attester: kultur Å neI, våre fro!'-tkJempere fra dendet er mere verdig for en soldat/!. neske.
.
. spreder, lysbærer! Sannheten tør vel gang som satte byet inll på. øst!rOllbære de tap som kreves i kampen for
:Oe~ var I\ors~ presses avskJedshl~den så godt den kan, forsø- ten, yar n~k i høyeste grad på. den
.
. det vi ville p-ntterledøs j!un det 110m nå- seIl tll en av ~ine beste fagmedarbel- væreli. at
puste til flammen for at hatet «,riktl~e» SIden, hvis man først skal
ved gl\' t den falleferdige vestlige v.er1ns Q\'tre, ~n av l»ne grand old men. Så ker
ikke skal dø. Vi minnes den sjofle b'ruke et slikt uttrykk. For hvordan
_ del. Det tjener ass beilt A. samles_\ m små 6~ altså de herrer - menn kan
lille tilføyelsen Norsk Telegrambyrå skulle man eller.s kunne for:klal'~
Ipositivt konstruktivt arbeld for en man lkke godt kalle dem - som for
bare noen uker siden fant å burde forstå den velltbge verdens febrillilke
,
.
-.- ~-- '-n""o ""ni-breier Sei:' i de redaktørstoler hvor
"01'+0 nil "itt. telee:ram om Kirsten oppr~stning, om ikke dennes enellte
- Cl .. ____ .8.
_ ....
,.,.01 ÅUØ11 ..
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En åndelig Mars haIl h]e BIP;E~~~:1:'if!~~~e~~Æ~ii!f~:e~~~~~~~
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Bak tippelandets
rettskulisser

U

En taus dagspresse

Arne van Erpekum Sem's død ikke nevnt
" er . kke den
Seks år etter "<f .gJ.ø .
ri ngen"
«store» Presse kommet lengere

Lan dlssty ret i Forbundet

I

har hatt møte

Hroar Hovden til Kjøhenhavn som ohservatør

0'

_~A

har hatt møte

tlvor onat alll1l6 en~l 1'11:1.1' iiJU1' ~ ......", ,''c., neske.
ynaer a gl Iler; lIel v .....C .. ~"l. ...... ~.... "
det er mere verdig for en .Oldat~•. å
Det vl\.r norsk presses avskjedshi~- spreder, lysbæl'er! Sap.nheten tør vel
b;;pre de t!lP som kreves i kampen or,.
•
b t f
d rbel vtere at den sil. &,odt den kan forsøi
det vi vUle ,nlle1'~ed"ea ~np dilt fJQm A.. liI~n til
II.v s~pe .es e (l,gme a
- kerå puste til flammen for a:t hatet
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som
i den falleferdige velltl1ge er6 n. Il :::' e~fl~&~å ~e ll~:~~ ~dm~::' k:: ikke skal dø. Vi minnes den sjofle
, del. Det tjener osa belt A. sa.m all om mo,n ikke &,0l1t kalle dem _ som lille tilføyelsen Norsk Telegrll.mbyrå
positivt, konstruktivt arbeid for ,del} breier seg i' de redaktørstoler hvor for bll.l'e noe!! uker siden f!Ult .A, ,:nurd~
framti4en vi engang, før hadde mot man før fartdt personligbeter. Denne bekte På. Sltt telegram om KIrsten
"
'E'{lrbundet for Sosial OppreilQl.ini' iling til Landsledelsens årsmøte som- til A kjempe for. Vi glemrner liIE:lvsa~t opptreden hJ41'· vakt en for avisene ,Flagstads konsert i Oslo til høsten!
r holdt lan4sstyremøte 1 01110 fre~ meren 1952.
.
aldri de ~om lide: nød, de IiIkal yt~1!I ,
."'1'
Det var forhlndstakken for at hun
dag den 24. august. Ni av IIItyr\!ltl ' Om enkelte av de gjorte vedtak vil al~ den hJelpen Vl evn(!\r: ~en det 1~
stiller h.ele sin rike kunst i veldedigti medlemmer møtte.
det senere bli gitt nærmere særskilt mItt syn ~.fl, saken at Vl hJelp.er all!
hetens tjeneste. Konserten skal jo gis
Til medlemmer av Arbeidsutvalget melding gjennom avisen.
best o.nVl ?..-,:- som s8;gt - gJe~no~
til) in~tekt for musikernes pensjo~s i inneværende termin valgtes forrnanpositivt ski'pende arbe14 lIetter tmge~
fopd.
nen, kaptein Hroar Hovden, neliltfor- TYSKE SOLDATlllRS OBGANISA _ ne pA. lIin rette plaaa. Ingen ha.r noen.
E,egj erin l'l$Qrganet «Arbeiderbladet»
Og vi minnes også en rekke andre
tilfeller.
mannen, bonde AnderIl Hafskjold, og SJONSRETT, _ Den vesttyske sosial sinne kqnnet leve bøyt på uretten, Skrev i enleder 17. mars i år:
demokratiske leder, dr. KUrt Sehu- hverken d~n som øvet den eller, den
(c.,. ,Selvfølgelig hemmer skattene
Ettersom vi i disse linjer særlig har
styremedlemmet, bon4e Tore Bergstøl
Etterat forbundssekretæren haltde
maeher sier at medlemmer av den som den glkk ut over.
."
det' private initiativ. Det er nettopp stanset et øyeblikk ved mUlikere, kan
gjort rede for en rekke aktuelle latidligere tyske krigsmakt i prinsipDet har også vært hevdet Ilt det Ik. det som er hensikten med dem, - For vi ogsl feste oppmerksomheten ved
ker, bep.andlet styret i et 7 timer
pet bør ha rett og muligheter for ålte skuUe snakk~s om «skylcl~ p~ ,:år målet med å holde høye skatter er en liten, men betegnende episode som
langt møte forskjellige spørsmål av
slutte seg sammen i egne organisa- side. Det er allt~d ~t ø~akhetliltegn Ik. ikke bare il. skaffe dekning til Statens nettopp i de siste dager har vært mep
intern, organi$aBjonsmessig art
og
sjon er .
Disse organisasjoner bør ke å turde eller Vlue lPnrømme egne utgifter for en slik dekning kunne get omtalt i kunstnerkretse i Oslo.
imidlertid konsentrere seg om å feil. Det er nett~pp øvakhe.ten .hoS vå- man opjmå på II-nnep måte, gjennom I manuskriptet til sin anmeldelse fra
fasUa retningslinjene for ForbundetIl
virksomhet i den nærmeste tid framsørge fcr sine medlemmers mate- re motstandere l dag, og l krIg lever 'lAn og seddeltrykning.' Nei formllet et av byens forlystelsessteder hadde
over.
rieUe interesser og fremme kame _ vi gjerne av våre mots~anderea dum~ erret't 00' Illett å hemme d~n' private journalisten fra storllvisen i pene ord
Det ble besluttet at formannen skal
ratskapet. De må ikke bli selvsten- neter, som hurtigere brmger ham til tiltakslyst»
ydet en fremragende kunl!ltner en
"
detSkfallet
han fortjener.
. . .skulle
.
. tale,øya
h
t f ortj ent anerkj enn els e for yp d eIta som ob servat ør l. 4 en d
anske ' dige
politiSke faktorer.
l d tIkkes
oss å komme fram.
DeUe
vel være tydehg
«Reform»-bevegelses lan4smøte i Kjø
B: . e y
.
.l
0i' !lå. lenge A-partiet har flertall i perlig medvirkning. Heldigvis var de
benhavn .6. sepember. Forbunllsekre over IgJen nytter. det lkke. fl, vll e se stprtings/W,letl vil denne galskap fort redaksjonelle eensorers argus.øyne iktæren fikk i oppdrag sA. hurtig som
bort fra egne fell, Pe IIkJer overalt
tt'
ke falt igjen, så de pene 01'4 kunne
gjørlig A søke forbundlillu'ga.ni',l'in"
hvor det er mennellker 110m rår. Ve4 Se e.
bli fjernet, før avisen g~k i trykken.
gen gjennomført i de distrikter hvor
~
å vise ærlighet inntil brutalitet over.
At kunstnerens bagatellSak for man·
dette emlå ikkt! val' ilort.
for hveran4re finner vi snarere fr8ll\
ge år siden var oppgjort, spilte lngen
Man besluttet videre l undel'lløke .
mot lyset. Den som kjemper n;led sann
rolle, - han var jo hverken fotballheten i sitt skjold krabber nok ·lan&'- ..
spiller eller syklist. Uheldigvis var
mulighetene for • kunne arrangere
et åpent landømfillte (Iltevne) l tUknyt
forrige nr. e.v «8. Mai» hadde vi en somt, men det går aldri tilbake i
Når Juli\!,s Cæsar førte krig, kostet anmelderens ordlyd blitt kjent på for
melding om at den amerikanske aannhetens spor. Og Sannheten i den- d. t i '
. . 'tt k 390 å drepe en hånd.
overkommisariat i Vesttysklap.d har ne forbindelse er den at det ikke fjn- .e
~Jenn~nUIn.
1'.,
er
Det er med redll.ktørene i en stortil hensikt å gi «den demokratiske nes noe skyldfritt menneske. Heller" jllendtl~g loldat. l!nder .den annen v
avis som med hendene, den høgre vet
presse i Vesttyskland og Berlin en ikke hos våre fiender. Pet er her tam denskng .vll.r u.tglftene steget 386,25Q ikke hva den venstre gjør. IalfalI får
kreditt på 15 mill. mark, slik at de på pen brenner. Nlr to slåss har begge kr. pr. drep~ flende, fort~l1er svenske man for$øke i det å se forklaring8.ll
amerikap.sk hold velsette .aviser kan skyld. A.lene av den grllnn er det uta.. avi!ler, ~ eller OJllregnet l norske kro- til at en av redaktørene i 4e samme
IJkaffe seg egne trykkerier.
pisk å villEl snakke om at vi ikke o&"s!\, ner noe o",er 520,000 kr.
dager sammen med et par andre høye
Dette er et nytt eksempel på hvor - _ _ _ _ _ _ _......_ _..............____..............~..........,.............................__- ........._ - presIleherrer
hyllet
vedkommend~
rummelig begrepet demokrati i virkekunstner ved et festmåltid for j. opp·
ligbetener: Demokratiske aviser skal
Norsk Frukt .....
.rønnsaker - Tomater
nå hans verdifulle assistanse ved gjen
En amerikansk krigsrett i Frank- uten å genere seg la seg finansiere
liN GROS .... I<ONT~N'f - GIRO'
nomføringenav et større IUTll.t1gement
furthar idømt korporal Joe Davis 50 aven fremmed makt, som i egenskap
tll inntekt for journalistenes enkefond
års tukthus og avskjedigelse 1'l'a hæ- av seierherre holder landet okkupert
""
."
- - ~!
ErikJ,.t.15.0I10 - T,I,fontr 611431.°., ~.~.$'~O -= T!l2.r.adr•• Frukt\fcmd,n»
Hovedstadspressens høye kulturniren for mord på en tysk drosjesjåffør og for hvem den samme presse skal
fungere som «det frie ord»!
,,"
"
....
, .. "
vA er virkelig imponerende!
forteller Politiken 20. Ij.ugust.

ob'servatør ved
Refofmbneøelseul. landsmøte

Hroar Hovden til Kjøbellbavn
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TYdel," g tale
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Amerikansk korporal
dømt for mord på
en tysker

Jr"rlg
- er dyrt',

O

Sa· rumme 1°tg
er domo kra t·le.t

ø..,.. _
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UtenrikskrtJnikk

Hvor me~et det er 1 denne med
deleise er il~ke goc:lta. si, heller
ikke om raporten er ekte. Voice
of Amerlca opp~ir i hvert faU
ikke noe om hvorledes den er
falt 1 kringkalltingsselskapets hen
der. Men selvIlagt kan man ikke
uten videre se bort fra at det
kan være visse uoverenssteJllmel
ser melloJll Stalin QIi Mao. På of!isleit nold i Wasnington tror
man på at Mao vil utvikle seg til
en allnen Tito. Det pekes på den
kjennsgjerning at kamerat StaUn blir omtalt lan!1;t mindre nyppig i de kinesiske taler, artlkler
og opprop enn Mao. Likeledes om
tales at frem.tredende kinesiske
kommunister hevder, at Maos revOlusjon er å betrakte som «et
nytt bidrag til det marxistiskleninistiske skattkammer». Den
klassiske reVOlusjon i de imperialistiske lande var' oktoberrevolu~
sjonen i Russlane, mens den klas
siske form for revolusjon i koloni ale eller quasikoloniule land er
den kinesiske reVOlusjon.
Av slike uttalelser vil man utlede, at Mao betrakter seg som
Stalins likemann og i ideologisk
henseende som nans overmann.
den 1'ientlige innstilling overfor Og dette vil igjen si, at Mao over
Sovjet.
for Stalin inntar <let st.andpunkt:

Hva med Mao Tse-Tungs Kina?

~------------------------~
T

id om annen kommer det mel
dinger om at Kinas diktator,
Mao Tse·Tung, går sine egne vei~
er og at det kan være muligheter for at han i elet la,n~Je lØp ik~
ke vil kunne regnes som Stalins
lydige tjener. Meget av dette er
vel ØnSketenkning, men det er al
likevel ting som tyder på at MaQ
vet hva han vil.
Voice of Ameriea nevdet forleden, at lederen for det russiske
telegrambyrås korrespondentlag
for l{orea Og Kina, Vladimir Ro·
gov, skal ha sendt Sovjetregje ~
ringen en fortrolig rapport, hvori
Mao Tse-Tung beskyldes for å
drive forsetl1g sabotas~e mot SOV
jets intereSSer i Østell. De kine·
siske styrkers aktivitet i Korea
skal være blitt konsekvent ned~
satt på grunn av ideologiske av~
vikeiser i Maos indre klikk, og det
el' denne som således har avslØrt

-"""'.

, •

ganl som Ill-tt. livet inn pl. østtrop"
teP, var pQk i høyeste grad pA. den
«riktige~ siden, hvis man først skai
bl-uke et slikt uttrykk. 1'01' hvordan
skulle man ellers kunne fol'kl.... 0l
forøt6. den ve.tligø verdenø febrUske
opprustning, om ikke geMas ene.te
he~sikt og mål var A. stanse og even~ ,
tuelt knuse nettopp kommunistene· ?
Verden har dyrt fAtt betale for at
na.iv(!\ blin4e polltUter, i IIlatjebne år9ne
1942-43 ikke forsto situasjonen. Det
bør vel smått om SelUl oJsA. kunne JI,
opp for norske dommere nu - - -

Obs"

•

Vi mottok den 30. f. m. kl'. 18,150 l
brev posstemplet Gol. Avsenderen bar
glemt navn oi' aQl,'esse, !iIOm vennli,st
bes QPpgitt.
Ilksp.

•

Statsadvokaten
ikl(je smålåten
•
l sine krav

Val"

I bladet ~ogn og Fjordap.e for 17.
8. 51 kan elIl lesa 1 referø,tet frA (111.
latin, lagmau,nsrett 1 sakQ, motillOlUjt
presten i Leikanger, Sogn, Sverre DI-.
Statsadvokaten la ned påstand om
fengsel i 90 dager og frådlllm1nC av
embetet. Subsidiert gjord-e ~ PAtItand om frådøming av embetet etter
utrenskingsloven. Forsvareren p!\'st04
tiltale. frikjen.d.
Lagmannsretten sa Sverre Dåe fri_
:kjent! både i straffellaka. Qi' utfenskingsaka. I straffesaka samrøyst, i ut.
renskingsaka med mindre dissens. SidlU\ kap. 4et verta tale om -ttrrit
utbetaling av løn.

•

Europa. Qf ditt, A$la er mitt, hold
deg vek~ 11erfral
Ingen vet hva en kineser tenker, men"noe er det vell dlsse
svake fofb.-'pnlnv;tr om en me ningsforskjell. Det er riktignok
at kineserne nar laget sin egen
form for reVOlusjon, idet de ikke
som i Russland har benyttet seg
av industriproletariatet, men av
de forkUQde bønder uten hvem
<le ikke hauele kunnet oppnA. noe.
Men 1iie aikkert er det at det
nye Kina ikke makter å stA. på
egne ben t en overSkuelig fremtid og er a.vheniig av både ØkoIlClmisk Og militær njelp fra Sov~
jet. Og et. ~pprØr mot Stalin v1l1e
derfor være en dumif:let som Mao
al(1ri innlater sef:t på av f1'1 vilje.
Både Mao og Stalin har tatt feil
en og annen gang, men det er ikke noe i deres lange karriere,
som tyder på at de med velbe..
rådd hu vil begi en slik brØler
som å bli uforlikte i sin felles
kamp mot resten av verden. Dertil har de for gode kort på hånden, noe som den. avsatte amerl~
kanskje general MacArthur var
på det rene med da han sa, at
Kor"eakriien bare kan vinnes,
hvis den blir utvidet til å omfatttl h~lo. Kinl\. Derfor el.' det O~S8,

blant amerikanerne ep viss frykt
for, at Truman og Acne~on nengir seg litt for meget til Ønske tenkning og at de av den grunn
kan komme til å bli litt for ettergivende for Mao i c:let lange lØp.
N~r VI sier at Mao ikke vil innlate seg på et skisma med Stalin
av fri vilje, sikter vi til de hemmeligekinesiske selskaper som
par en innflytelse som e.n europaar neppe kan forestUle seg. Tongordenene nar gjennom mere enn 2 tusen år spillet en rolle
av stOl' betydning for kinestsk
politikk. Det var de, som :;;tQo.
bak den ldnesisli:e reVOlUsjon,
som fØrte til den fØrste republik,
det var også de, som stod bak
mordet på den tyske sendemann,
o~ beleiret de utenlandske lega~
sjoner. Chiang Kai-Shek kan tak
ke dem for makten like meget
som for sitt fall, og når Mao har
fått lilik fremgang, er det uten
tvil skjedd med de hemmelige sel
skapers samtykke. At han som,
diktator ikke er så begeistret for
dem, er naturlig, men han makte,r ikke å utrydde dem, dertil
har de for mange hundrede års
erfaring å arbeide under jorden.
Det kan derfor tenkes, at de
ip:ien kan ta nye beslutninger og

denne gang i OQPosis3Qn til Mao
Og nans kommunl,tparti. Et tegn
i den retning er det at lederen
for en 800 år gammel :sammen.
slutning l Syd-:l{lna. I$ka.l ha til..
budt Cniang å sttlle 300,000 ger11.
lakrigere til hans rådighet. Ma1'\
må erindre at Kina er et veldie
land med en nesten Ufattelig fal ..
kemengde, og det er da lett for
sterke menn på grunnlag av trø..
disjoner Og organillasjonsevne ..
samle nundretietusener under
sitt bannQr. Pe erobre<:l9s {>}:'Ob ..
ring av erobreren er et trekk som
stadig har gMt igjen i Kinas liistorle og det kan ~odt komme til
å gjenta S6'g ogSå denne gang. '"
Og da vil <len også komme til ..
omfatte russerne etternvert som
disse forsØker å gjøre sin inntly ..
telse gjeldende- på den kinesiske
scene.
. Mul1gnetene er Således ma.ngtt,
og man gjør rettest i iklce å ~t1118
opp fQr mange teorier, <la overra
skeisesmomentet er uberegnelig Jo
alle fall når det er tale om Kina.
De, som forsto dem best, var ja.
panerne, men de har 1 dag ikke
noe a. skulle ha sagt.

H. liS k kon t"Ingen tp,n

Fredag 7. septembb _
Stiftelsen norsk Okkupasjonshistorie, 2014

Norske soldater protesterer mot å bli sendt til KorealleVereS nu~al~:~~t~ h,:~,}!t~~r~~~eS~~~tønner og
kvarttØnner. -

Kre"er folkeavstemning - og hvis det norske tolk ikke blir spurt
har en grunn til å tro at Nor~e ikke lengere er et tritt land

På bakgrunn av de kampglødende
stortingsmenns ordgny, er det interes
sant å se hva endel åv den ungdom
!lom muligena løper risikoen ved å bli
sendt til Korea 1I1agmarker llar, å. si.
Ifølge l;Iladet «Tromraø» har en feltlIataljon l. R. 16 sendt en protest til
Stortinget og regjeringen mot at norske styrker sendes til Korea. Det heter blant annet:
«Vi vil protestere mot regjeringens
vedta!\: om å /ilende tropper i krig uten
~or Norges grenser, enten dette skjer
i FN'Ii n!lvn eller under dekke av noe
annet navn».
P~'otesten pegrunnelil med at ingen
• nordmann kan forsvare Norge ved å.

reise ut av 1ana.et, fordi det !:la. bUr
lagt åt>ent for enhver fielldEl. (Våre
njerter er i Norge, og der vU de 11.11tid bli. Hvis storting og regjering ik·
}{e tar hensyn til protesten, krever sol
datene folkeavstemning i denne saken
og en er ikke i tvil 1'111 !l<t det store
flertall ItV n\>rske sQldater, arbeidere
og ungdom er ani&, i protesten tro, sol
datene. Blir det norske folk )lolc1t uten
for i en sA. Viktig sak, har en grunn
til å tro at Norge ikke lenger er fritt.
heter det.
De protesterena.esQldater s~er vi·
dere at de ikke vil reise ut av landet"
før det norske folk har sagt sitt ja
eller nei.
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denne åpnet i mai i år har
S. iden
den vært gjenatand for pressens

oppmerklilomhet herhjemme og i Iln(jre land. Fra «Dagningen» og «Gudbrandadølen» til <J:Pagbladet», SydSvensl~a Dagblad,llt» og nu sist «Morj'enbll1det». store 2.spa.ltede artikler
med overskriften ,:Forargelsens hus
på AUlestad», «Aulestad skjemmes
aven grøn iskremkiollk» etc. lnnnoldet av disse artikler nal' vært odiøs
og uvederheftig.
De flel!te Bom har lest disse artikler vet, at der ikke finns et museum
(lV dep.ne·· a,rt ved hvilket der ikke
finns et sted hvor de tilreisende kan
få forfrillkninger; ved Zorns og Selma
LagerlBfs, ved Shakespeares og Wash
ing-tons, ved Stiklest!id, Folkemuseet
og på MailiJaugen. Kiosken er meget
pen, malt""røn for å passe i terrenget, den grusete pl!l,!ls foran holdes
alltid ren, vi hltr l. hele sommer aamlet. opp papir og ~astede. inngangsb.nletter ikke alene på vA.rt område, men
Qgså pA. parkeringsplassen og i alleen.
~ettopp fordi vi ønsket orden.
ytterst få kjøper noe i kiQaken før
de har besøkt museet, de nye skilter
om å gå opp med en ,gll,1lg sørger bl. a.
for det. Vi fører ikke tyggegummi, så
barn ikke fikal klilille me(;\· aAdapt under besøl\l,It. Vi kjenner til etet t~1felle
hVQr et barn ~a.t.t opp i muselIt, det
vltr en bTI med IiIkoløbarn 0i lliPrer, de
gikk QPPOVfi\l-' ø,lll'len med mildbl'f,kte
bfUl.lflask-er, ikke kjøpt 1\01i Q8S. Da de
kom ned n(lktet læreren barna il. gå
,c __
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et Interparlamenta,rlske n'l0te l
Stockholm er Ulende. diltookhohn
Tidningen» kommenterer det med en
I!yrligledende al-tl~kel undel' titelen
<J:Nordiak Bnakk» og !iier bl. a.l
(Det var ,oen, at det \ln~.l,' eiet nQt'
diske interparlamentariBke møte ogliA. val' noen kritiske og fornuftige
I'Itemmer, !lom advarte mot' 4(Bnaklte.
syken» oil' cQverorg-anlserin,» av det
nordiske samarbeid. Det
jo ikke
dekla.malljoner Og !ltadig nye,<lvl;lrbyg·
ninger pl. orgll.lliBalljonen, ~m fremmer lIama,!'beidet i Norden, men band-

mentalitet
NTB har la,tt verden få det i neden
,U.ende monumentale nyhet fra Kl.r"-enes:

Y\
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A_V t.ilfAllo,t i

mn ..

.....

•

..

.

Bytte leilighet.
H~r moderne hybellellighet \:)e~te vestkant Oslo. Ønsker min. 3
Vfær.Bill. mrk. ~~Gjerne Oslo om~

«Etter billedhugger Stinius Fredriksens besøk i Kirltenes i sommer egn nr. 261».
og hans befaring 1 .a.mband med
monumentet som er planlagt reist
1 a 2 tØmmerkyndige menn får
i Kirltenes til minne om russernes
krig,innllata. b...r qepartementet Ilrbeide str~ks tll11jelp med overgitt beskjed om at det likal gjøres \:lygg av et nytt fjøs. Opplysnin·
visse endringer i de foreliggende
gar sendes
planer.
Etter det Søevaranger A vill erfaftor&'llild Baafitad,
rer, vil sokkel.;n bli senltet fra åtte
til seks meter. Videre er den tyske
:aås~ad p. å. Østfold.
ørn som den "1.lssiske soldaten tråk
kar på, tatt bort.
.
Som kjent nar det vært <ln del
diskusjon om monumentet i den nye
utformingen vH være mer palillende.
Noen \nnvielll~ av monumentet i
fl,ugulit, slik 100m planlagt, kan dilt
ikke bli noe av».

er

Ung.

011' llvorledeø det er me4 nandlh~·
gern e, vet vl jo alleliammm. )1an pe1\øver il~ke å ~l hm pi. <let politiske
lia,marpoille. Det ekøiøterer ik~e. Uten
riltlipolitløk er Norden .pUt~t, og l1et
ør der intet ~ rjøre vell. Or.t. tankll~
om en toldunion Jlltlllom
del av
Norden, som de skandinavlske land
utgjør, er død
l>eiravet. Ingen fralier kl\ll Ilkjule denne kj.mq~ernillg.
Min taler om det kult\\relle sl\;J\'
arbeide, oi' VA. dette om,tdt ~r dør
ntl.turligvill Verdier å hel[n' om, men
8A. sllltrt man kommer til d't veS\lnt~
Ui, er der stopP. ~t t!\len4e eltsem~
pel llerpA er de m\~lYkte p,nlitl'engel.
&er for å Ilkape et fntt ar1!-'dllmarkeQ
i Norden. MIlI\ ~r ikke enr.ng k~m.
met liA lllngt, a~ .lla;n bar k~llnet fJel'.
ne de verste hmdrmM'er pAt PQ.IlS- og
tollbellt!)mme1!;ienes område. mellom
qe nordiske la,nd.
Sl. lenge man, el' ute av etand til ..
ordne disse og andre Ukulmde prak~
tiske spørsmål, bør man nok avholde
leg fr. to !lk"pe nYII or..~i •• sjcl11er
for .,marbeid pl, paplr.t.

Il"

ø,

.

Russernes krigsinllsats er altså
<t;falb 9 metef etter departementets
mening - eller 215 pst.! Det er jo den
reneste baisse, og fortsetter det slik,
er det ikke vanskelig å regne ut det
tidsl'unkt da planen \elt kan økrinlegg-el!..
.
Vllle det ll)ke være en lde om man
monterte dette o~ ltknende mQll.um: n
ter på en under]ordislt elevator, shk
at man kunde heve og rsenke de~ et- I VA.Jt. Ol\lT~LE
tersom vllrdenakonjllnkturene. sklftet,
av Tyra ~entllens 80 åradag i nr.
Sil var !:lelllvel're da.toen for fødselseVentuelt lot det helt. forsvmne. ~å
IIlipp man dette arbeld- og tlqssp1ldagen falt ut. Rennes åremålødag
1,nde bArket med å forandre sokkel- . er nemlli den 10. september.

SN

Til Styret for De Sandvigske Samlinger,
Lillehammer,
ved·rørende Aulesfa· d paviljongen

Kallt vann
i blodet

Kristiansund N.

Telefon: 1630.
Telegr.: Havneraas.

O

bvor rautt de forSkjellige partiers talsmenn var. lier Ijalt det verdeWifre
den, og intet offer var for stort. Ikke en eueste av, de stortalende ~tortitlilil
QleUll l>9m inn på den svekkelse som lMcIetll øren btlredlikap ville Ude ved
at kampdyktig ungdom ble sendt ut av lanl;let i eu ~ ltdtilik slt1U\HJoD,
som Norge i lIfl\rdelelihet befhmer seg i idar. HeUer ikke hadde noen ,.,V
stortingsmennene betenkeligheter ved l\ bryte Il'unnloven. :En fikk ilUltrykk
av Ilt ora.e var ordre og den mått~ adlyde••

OUo Ouesen..Havneruas A.s

Norsk monu-

Ingen norske tropper i krig utenfor Norge, enten det
skjer i FN's navn eller under dekke av et annet
i husker den store debatt i Stortinlct da landets kårllC IsvQlroende ord
V
. gikk lnq for l\ sende norsk ungdom tll Korea. Det var ikke måte på

Ordres utbedes snarest.

.
Sannheten om Vidkun Quisling
-kt
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~.t.or~ mene-der ..........

1 .................... . . -
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flettverksgjerder før De ha.r un·
dersøkt den førsteklasses kvalitet, til dmelige priser som
Gjærdefabrikken GRJl:Y, Kolbotn
kan by Dem. Etter modernisering, 1\urtig levedng-.
'.I'hor H. Sandorf.

--,. Kan .kreft O
B
S

helbredes uten ra.dium og
opera.lijon? Les Martha
Steinsviks .ensasjonelle
skritt <4:KR1!::FTENS GÅ'
te .. » Fåes Plot inns. av
kr. 2,OQ til Hellieforlaget,
boks 3041, Oslo.
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I(ombinert husmor
sjul,esyster søkies•
Eg treng el dugande gjente til
å stelle huset for 2-8 ungkarer.

En med sjukesysterutclaning,gjerne t1dlegare NS, vil få god
løn.
Bonde Magnus Lovra,
VIl{, Erfjord i Ryfylke.

Arbeidsleder 60 år. NS~sak opp
gjort sØker stilling som arb.form.
arb.leder, vaktmester ell. lign.
Ca. 35 års virke som tømrer, bygsnekker, derav ca, 20 år som arb.·
leder i bygg, træ, betong og jernbetong, forSkalling, mur. og puss
arp., rØrlesgerar\:). ~ Drevet sagbruk, snekkerverksted. - Fullt
lnne i kalkulasjon, beregning, ta·
rifspørsmål, ferie- Og arbeidervernlov • Taktstmann i over 20 år
m. m . ....,.. Eksp. anv.: «Kun SydNorge».
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kk en de ver k om Q - Ipå mange språk
Hallo Oslo.
Hara I·" Fran kl'Inn
K' dsens bo k er kom me .
Kontordame (bondejente) tidl.
Anme l
E
S
d
lia Ønsker værelse i Oslo fro okt.
dt av .. an e
-nov. MØbler selv. Bill. IDrt. «'rak
s.

"'VHIT\T'U),'"

Kjøp Ikke

Byggherrer, entrepreHusk kontin~enten n,rer, huseiere.

Bjørnson ble antnelQt fol' UIOVU, bYIIlUty~~n,1
ing, for selvtekt og hærverk.
den
En slik fremg'a.ngsmåte ville ogsA.
forbindelse skal henvises t11 at }lvervære helt itrA.cl med den offJsielle moken han eller den ~åvPlrende eler 1
raI i dette land }w\>r det som bekjent
sa.rolet 60 år har vært merksa,m
gjelder at man «er pA. den rette sipå UlUseets nåværende p~stand om
den» og «Ilpiller pA. den riktige heat alleen tilhører m1.lseet. Vl I!ikll11e lla
.ten» til enhver tid 1
stengt søndagene, etc. Men det verste
..'
og så mange centimeter lenger ned i
slag mot Oss har vært at de besøkende
Or man "ilde ogllA være i «len smuk jorgel, slik at hele kirkegården ville
under eller etter omvisningen bIll' beK~.t. overenllitemmelle med den ge- «forsvinne» n~r mllJl lot gros. et vokse
ordret a,v omviserne til tkke t gt tnn
nialitet Oll10.myndiglletene la for da- villt .••.
om OliS, men direkte til sine biler og
Itln da de for etpar.tre Ar siden beDet er deilig og tilhøre et kulturIluttet a.t alle konene på. den tYllke folk!
busller, Enkelte rell-garer nerimot, men
de fleste er jo paroletllva~te. ~~esielt
lold,terkil'kerArd skulle bankeø lå.
Petteraen.
nar det smaker !lV «naz~-p!\.V~lJong».
I mil-i-juni, da mUlleet ble l:jesøkt !!ov
,
tusener av skolebarn så vi hvordap.
lærerne jaget barna forbi «dere har
jo hørt at dere ikke får ~A. innom
den bua» O( liknende. En lang rekke
besøkende og sjåfører har gjort oss
merksam pi. dette, i indignasjon. 1'01'.
holdet er straf{bart, men vi har ikke
villet trekke utenforliltA.ep.de inn lom.
OppSI SV.
UIS lng
eventuelle vitner.'
østre Gausdal herred hadde hittil
t
ingen 'særbestemmelser for luknillisti
Cl
U.
der for lIIalgsboder. Nå. h!\r herreda.
styret vedtatt at salgllbod.r i h8rre~
det skal kunne åpne søndager kl. 13.
..
Man skal ha tatt mønster av lI'olke,
.
museets tilsval'ende kiosker. Men der
llll,.rall;l Frll.nkUn ~. IIltl\: r·18re lekulle forsøke .. bOYkouere. den de spørsmål - pro.blemet Don quijote
ba.r man l1ovedtyng<!en av \)..ø~et om
JQ, vo.r Q"',Ungs II,lu,.t(l)r - finne sin vei til tltusQner av nor- og Sancho Panz"..
ettermtddaren , mells llove4tynrdon
Eget forl ..g. Krohns bog - ske hjem. !'feilt, ml.n~tl kommer den
Enhver som ha,r tatt del i oldtupaav besøket på Aulestad er om formid
trykkeri, Kobenhavn 1951. svenske og finske utgave, deretter sjonsti<!enø og' etterkrigstidens omvelt
dagen, Aulesta<1 - buesene returnerer
. kommer dt:n tyslie - og så kommer ninger, begivenheter og politi~ må
bl. a, kl. 12.111. Museets store sl\lgs - AVi"enlt 1\.1' !latt qQt
travelt nå. utgavene øla.i t :alag llt over verden. nødvendigvis gi seg i kast me<1 denne
bod, fra hvilken der ,elges kort, kort.
i et halvt år med gjetninger og
Quil!ilings venner skal VPlre glad for bok. Selv den argeste motstander av
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sØkes til trivelig gard i Østerdalen. Vesentlig sauclrift. Eget hus.
4r1O'nnO'

t_n a,.hp;nø i

.c::.knp'pn n

for det. Vffører i.kke~tyggegJmmi, sA ii,in--;kai-b;-tat{-;ø;;'t;;"av ~tk;~
nlllll~IU" øv 1:. .JdrtlJt:
1:larn iltke altlM kUlille m1l4· IWant un- museets tilsv~flnde kiosker. Men 4er
u - ~a Fr.... 1PI K '
.
,
.
'der besøket. Vl kjenner til det tUt,lle har m-.n 110vedtyngden av "" ••~et om
....._r.. ...>tO In nWUl\:
'.UUe forsøke .. boY.kottere cl.en de spørsmll,- pr.ol>lemet Don quijote
hvor Ilt barn
kutet
opp
i
mUlleet,
det
tt
Id"
...
ed-....
'"
JQ'
~r
Q~"Ungs
.~
...
tlW
fi~e
sin
vei
til
titusQller
av
Mrog flancho Panzl!,.
Stiftelsen norsk Okkupasjonshistorie, 2014
e erm ..aren, mens ••ov. "V ...... ,
Eget fo.rl ..g .. J{rohns bOl- ske hJ·em. ?ofe ..... rna-a" bommer den
Enhver som. h.ar tatt del i O,.l_'navar øn bn mild, 111colebam Ol llililfer. de av besøket pA. Aulestad er om formid
t kk
Kob"
tIIh
.... ~
~
'W" .....
rikk Qppover I\ne~n med mlldbJ,'fkte dagen, AUlestad _ b\lll~tme returneref
ryerI,
ell.·avn 1951., I svenske og finske utgave, deretter sjonsti4ens og ,tterkrigstidells. omvelt
brulIflaIlker. ikke kJlilpt hOll Q'8. Da de bl. a. kl. 1',1'. M\!s,eti Itore s~p i
h
11 tt d. t a
kommer d~n tyske - oJ så kom-mer lImrer, begive~heter. og polibld~ rnA.
kom ned nektet læreren ba,ma A gA. bod fra hvilken del' .e1ges kort kort.
v
h~~ ~
ed s~. travelt nA. utgaven. "JII,I t ~ag qi over verden. nødvendigvis gl seg 1 kast med, denne
hm 1 kiosken p. g. av tUf,Uet i mU- mapper og nisseluer i store m~ngder,
et
l' .me
gJetninger .og
Quislinglil venner skal villre glad for bok. Selv den argeste -motstaJlder av
åeet, <le IIkulle kjøre videre til qjilvik fortsetter fil ensynlig' 8alg'(lt fra kl. 10 r!ltter om Frankbn ~u<lsens Q1,11S - det. For la det med en gang være Vidkun Quisling kan ikke ullngå å
(lI han vUIQ ikke ha. fornyet oppka- morgen sk1ønt hel'redllt~et. vedtak hnlsbok ~ det var "ivet \J~ Imlcelte sa&"t: :pet er en ualminneligvelskre. sitte tilbake med et ganfIke annet og
lIteIse und!!rvei". Vi tilbød muselIt de selvsagt gjelder all slags salg i messe- ~ngd om·vi«ntgb~ad:b tig ~'JøfartStl- v~ ~r intere'lI4mt bok, lom stuter mer sympatisk bUlede av denM mann
pl'olipektkort liIom, ble bestilt i vinter, tic:len,
TUme4 føres de belløkende en e:.
SS e
ere e .,011. skUlle Qu~shng i et ganske annet lys enn !;let 0rl\*,ns k~p for det norske folk.
for ikke A. konkurl'lIrll i denne artik. inn i museets kol'tsalgbod men. kjøp kornmo Ol pi- man" Iprt.k, nor.k, Qttbllelle som Nor,. tI" 1945 Ilar enMythen om Scheidt og Quislings
ltel. NAl' blIsøkende '\lnntakellie8vilil hos oss jo er friVillig.'
svenlIk, finsk, tysk, engelsk, spansk. sket A. ..rrangere - men som selve kjennlJkap til og deltagelse 1 fOrbereSom nQvnt leI er vi kUn unntakel- italiensk ~g flere andre. Forfatteren rettssaken !'lA. avrjørencle hindret deIsene tjl okkupasJoneJl faller til jorkommer innom OliS før besøket l mU••
.
den som blendverk etter det /lom her
seet, lar vi dem ikke ta med flasker. sesvis til de besø~ende før <le har sett bl, intervJuet or ".nektet ikk. noe dem 1.
rlig kav hrYktene, nysgjerrigheten
I det hele tatt har vi opptrådt ytterst museet. Det forekommer dog: i denne
«Det Val' mg-en.J <Jell, store bygnm- 10iiIJk og klart blir f o r t a l t . ,
korrekt og til skalte for vår egen om- uke kom to selskaper på tilsammen 8 Va t as vennep oJ fiender av ..en som ikke vIsste det. Han ble
.Jeg kan ikke gA. i Itetaljer. Jeg er
setning. For ikke" .tøte museets folk. -9 personer til Aulestad kl. 2, de gikk QUisling og forf.tteren. Åudiatur et skutt i natt - ordene gi~k fra celle uenig t forfatterens for skarpe kritikk
Vi har p. g. av den 4å-rUge sommer opp til ml.\seet men kom en tid ettel' altera pars - ogllå Quisling og hans tn e,lIe P\t. r",sk~. \lIIYPhge Vinler, av enkelte tyskere (f.eks. Stahlecker)
kun. gan/ilke unntakelsesvis solgt is ~ ned til kiosken fo... proviantere t m.lnn. r-CIat. '~al høl'" n'. _medet ~v ltlrllill .tIe de uranll!l.lteU" kanaler som og" .. norcJIl\enn - sterlig gjelder dette
krem, i aU&'\1l1t i det hele tatt ikke. ventetiden. Museet. folk spiste mid.. Vldklln QUlllhnl skal teJll'" i Noreglli jntet f~mg.1I1 er fo~ten. Veig-ine h-vi- Hag-elin og ikke minst Jonas Lie. En«Morgenbladet.» artikkel om at is ~ dag og kunne ikke forstyrre.. Vi ))e. 101'a.
.ket ~em Uoppbørhr. Il, l'ytmiske sla hver fAr her dømme som han mener
kremsalget IJt(l.dii florerer, er derfor kla.ger hvia Men av elisa. kashlt opp
Q{ nu or boken der - boken 110m If.ne l Vf.llnrør o, murvogc.l' pr-.kte er rett. Boken vll sikkert avføde lanml$visende.
sin brus under omvi.njnnn kl. 8.
er ,,.,revet av ~en mlUln 10m atad. vI4 ~'lil<jertet\ Vider" .lIta4i, vtdere, tu de &'8- diskusjoner. OgsA om Jl'rlmklin
Vi har ikke hørt en enelIte turiit Qut.Un,a Ilde 1 de mest hl,tøri"". da· artterllte krokenø ~ 4~t vidt. forgronede ~lldsens vurderiI\g, av Germanske
MUlleets _ang-rep pA. oss begynte
straks ett!:)r pa.viljongens A.pning; mal\ eUer IIj~før 110m hal' tatt aV8tan4 fra ger av nyere norsk historie, lJom V"l' okømplelts.. ~Q ble IIkuU 1 natt., .. ». 15$ Norge vil det herske den største
foranlediget politimesteren til å ff, ktoskell tv'ertom rOIl.r de allOlll,IIlmlP\ baM perlonltge v.nn, sekretl8_ 08'
Boklm Qr Iltkø b,",e Villlkrevet, lom uenighet.
mitt handelsbrev imldraag, ICrlin, tiltakot: Bygd.tolket re.,ge",r mo,lIt mlldaroeiaor flir 9. april, 110m kvelden det fJ'amg~1' a.v OVttID,V!lt_ "itat Alt det~e bUr lmic:llertid mindre veførnufthr. letIIt nelo tatt Iypee my. før nadde fMt barn tU .. ta inn pa o, den h"r Ikke parf den umtfldelbare sentlige tmg mot det overmåte intelIoets vllcll«omm-cind'-' ha ,jort I,g lat Oontln.ntll, Ol' som Itod VId banl Il. frisk, ~g Ol'ia1n~~ IIIprt.ktonen 110m er ressante og Ilympatiske billede forfat.
tel'lig. Folk reagerer mot den, merke- !il. d,n hilltoriake ,'lmmel' it40 Ol .t ftanlclm J(n\1<'hl\,ll\ .,en. Pet h.ar. IA.tt teren tegner av bokens store hovedlIge ide .,t nettopp Bjørn.on. bjem A..I Ud framover, inntil kri,on Q~ mot mango fras_p Qll\ den ...... bAde fra t'erson, Vidkun QuisUng. Hans arbeid
akal væ're en 1,UIIltakelie fr. ~1. d. ..tninrllforhold til tYliltern. or ledtn- ...t~lilloker og mindre lkiUIIUe tale- vil ha blivende verl' i vål' historiske
andl-'II !Itore monn 9' kvinner!! hjem, dt mOM tnnen NI før~~ h!\.lft !l',r . t øteder. 8. Mai's les~rft vU kjenna den. litteratur.
hvor fc:n'fri,knin"I,tedlll' er på lin b~k~unnen aV 4~t fiOhtiSke .~P1U. Sm ~tlJl or dirokt, IpenllenUIl. D,n fører
Et nøyaktig' na\lneregister heVer
pla.sø, Åt nettopp' aon 1L110" foll~4ilUr. tro~allthet mot cgitt Vennskap til mn tn det llPmn'l!4e hilltorillkt h~- bokens verdI. Utstyret er førstekla.stllll! hjom skal IIkjømmClIl or de on4r.. ~\u"ltn, l>~V\l.rt(l Alm til føreren!! Wid. del"e"forllI1p en lo,,'k ol' Pliykol Q81all: ses, vakkert trykk og et delikat pa.
ikko·
I IIIn eJen retts'D uttalte ba1'1 de IIkil4r1nr IV PllrsQner
bfllf\venbClter pir 30m tjener det kjente dan/!ke
GjellPø.rt (lV dette l)f'V øl' lIell4t W kjente ord om at han elSket QUisling .om vlr~er QVtrbClviliende I1vQr det Krolmske Bogtrykkeri til ære. Boken
en del e.v de avi",r som l1u hItt lU'~ Og Jl\s~ JJ.1IrJIl for å ha vært den stør~ IJolder tQtJlvqrde"hl...n ~ 'tI\v øm vil qli solgt gjennom den vanlige boku4Q\i~ i vurdClrlruren av handel, og vi spA.r at den vil komme
tikltlP om ÅUlelltaa.paviljQnren, 40f :t~nQrdm-.nn Q&, .uropetlr øm Iladde mlrI klU\
l.Jtftn anmodni1'1S- om lta inn møtwllf e B kl nyerektid.~kf)ltP~mlonel' oa: IIJ)uieU, lJ'IlV'~~ i mp.nge opplag. La dette Vll'lro den
fraQlJs.
Q ell er
ommet pA. norsk språk ~ ,,,t.r. Man kan ~kkl.l lt\I" 4f,ln tl'I\ først~ inntrodllksjon i don avla lom
tpykt i !)amnuk. ~en vil likevel - ",, far man .r f,JOd!,. med I'ato k ..~ har tatt kampen opp mot mørkemenAme JlergYfvlk.
E. Sande.
endog om bøkimportflJ'8l' og bokhand.p!tel ...... pa,rallf,lU." Ul tilJen. innn,n. nenl! i Norge.
Privat til «8 .Mai» fra New York.
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falltastlsk skan<lale ~r l @lse
E Qda.cer
aV$l"rt l Qlerilwlske bank
lttets~:r

av bankiJlsp~ksjonen.
For fire år siden arbeidet en liten
blu.1~nksjonlllr ved navn J:.,udwig R.
Schlekat i pa.rnassus NaUonalBank
i byen New Kensin;ton i Penllsylvani.. :Ran var ergjerrig og ønsket "svinge IlElg opp i «len ameriklmske finansverden. Han la en dristig plan'og gjennomførte den. Han stjal nemlig over 600,000 USA dollars i kontanter av bankens pengebeholdning,
gikk til bankens Ityreformann, Charles Alter, og' spurte om han var villig
til å selge sin aklljemajoritet i bankøelskapet. Salget gikk glatt i orden
og dermed ble den lille bankfunksjo.
nær styreformann i _en stor bankill'
stitusjon som kontrollerte en kø.pital
på over 3 miIioner dollars (over 20
millioner kroner).
Dot hQle blI! oppdaget ved I!t rent
tilfel1t1 IQr noen få. flager llidEln av
bankinspeksjonen på gTUnn aven dob
beltpolftering som hadde gått gjellnom
bøkene i lengere tl4. Det viste seg at
BohJekat hadde ervervet 501 av bankens 750 aksjer ve(;l. Bitt kUPp. Kjøpet
var skjedd pA. vegne av to lltrA.menn,
110m oven i kjøpet overhodet ikke ek,isterte!
BMkens tidligere
styreformann
Charles A.lter forklarte at han ett(jr
Schle~ats anmo(;l.ning hadde solgt aksjemajoriteten til to persøner som
Schlekat sa var bosatt i Cleveland.
men hvis navn Schlekat ikke ville.fortelle. A.lter innrømmet at dette var
ditt rart», men han hadde ikke tenkt
noe mer over det.
Avsløringen har vakt -enorm oppsikt i amerikanske finanskretser, idet
Schlekat hadde ganske manre go"-e
forbindelser.

Lorontz Vogt.

il

sa

DAt gjelder din hustru

4.1' el' det gått rykter om
I man~e
htilyellterf;lttsagvokat ~ tiglt&'Ql'e

statlla.dvokat...,.., Henning Bjørnviks
opptreden mot kvlnneUge på-rørende
av fengllle(1e. ,1e~ hal' aldri vlUet tro
på, disIle rYkter. Det hele var for
svinSk. Dessuten tenker jeg alltid
på et gl\lllmEllt ord av advokat Karl
JohanSlIen: «Tro aldri pA rykter. ~
Som oftest el' sannheten ~e;et
verre».
i
Nå er det komml.lt en rederjørel.
Se fra stfl,tsadvokaten i Buskerud og
Opland. Pen bærer pre;- av vilje til
ik!!e å si fOr meget. :Men den. A.lmer
perspektiver verre enn jeg had4e
tellkt meg muligl1eten av. I nede"-"
ståenl;le betraktnins-er hQlder jeg
meg utelukkende til /lta,t!ladvokatenlf
fremljtilling.
Det heter i fremstlllingen bl. a. ~
man bør lese hvert ord lan8'80mt ol'
omhngelig:

«En av de fornærmede kvinn.j!r
hadde for øvrig hø!lten 1946 henvendt seg personlig til riksadvokat Aulie med besværing over e.t
advokat Bjørnvik hadde vært nær
gåenc:le under hqnnes besøk på
hans kontor l -.nledning av mM-'

1

__"'_."~'._~M"~~4'

~4~_ _~~;;_j4~;~#

din dattl-Jr

okV,

sØkes til trivelig gard i Østerdalen. Vesentl1i sauårift. Eget !lus.
Adgang til arbeide i skogen om
vinteren. Vedk. kan om Ø:nskes
bli Økonomisk interessert i driften. Event. forpaktnlngsbasis. Bill. mrk. «Snarest nr. 263»),

Ekstrainntekt.
l{vlnne, f. eks. Pled bØ~er, kan '
få lettselgelig a:rtlkkel på prov!sjonsbtl.sis. - Bill. mrk. «Ekstrainntekt nr. 264».

E
i D.e fl•
. m grer er
Lp. 0$5 få. leiligheten. 2 voksne
1 fa~t arb. Og en 7 åra plke. Nu
på et rom. BUl. mrk. «0$10 eller
omegn nr. 260»_
,.....- - - - - - _ - - - - -

Hallo Oslo
Abonnemang og annonser
kan ordnes hos Thorger Wiik
M,a.ridalsvei 205. Gi beSkjed
1 tlf. nr, 41 45 64.
us. Mal».

Sta

«6. Mai»li _________
kronikk 7. sept. 1'S1

I

•.

Gnrd8folk (ektepar)

:f

Amerikansk bank..
funksjonær stjeler
4,2 mill. for å
kjøpe en bank

o_y;

m:ri ~«Tak

-

mmll land,esvikllak kQ~t tt." fornt.
:Rverken riksadvokaten eUer noen
ved ri})sadvokatembedet hadde pt.
dtUo tl411PWikt hert noe uford.l~
~ktlg om _dvøkf,ten 1r. annet
bold, Oi cl" advo~aten, JlØID blI)
innkalt til riksadvolt\l.ten ! /lakenø
anlednins-, ifategorillk "eneiftet be
Ill(yldninrenll lIatmbet, fant ban l~
kø l kunne feilt, lit til be.yl4ningeno lI4le4eø at forf.lp-ing mot
IJlvokaten kuntle innItett.. t-tl.ta.
lebe..JlBrinl' var hellel' ikke fremøatt av vedkomm4mdo kvlnne.~

Hv.. er dette for ell bobandlinr '!
.At vedkommende nektt....r vel l.kJee
noo U'I,l(ive,nU" -At hverken rik',,4.
vokaten olh!r nøllJ\ ytd ombedllt
!lad-do h.rt no. ufol'd,la.ktlr el' da
ik~e noe boyi.. lien bvorfor bl, dtlt
ik~e und!!rhAndlll\ tOl'.to.tt UI\4er.ekeIser? Det er bolt v.tcnk\lUII' at det
ikke vme komme noe fram hvis rills
advokaten tydelig hadde Ill-gt for d_gen, at lian. ønøkot aUe opplYlininger. I d!!n slags saker ....1' ryktel\8
1rodlg og 1 dhltrlktet val' det både
pressefolk, lloUti og sakf.rerkoUeger. nøt siell at dot siden
har
vært foretatt tJUlPonde \U\(\ersekel-

"'110

ser. Mell hvortol' ble ikke disse satt
1 gang l 1'46 'JI ø~'l'smålet om. for.
eldelse ville da Ikke ha oppstttt og
nA.r klage fefst var fremkommet var
det riksadvokatens plikt å lIørge for
"t det lkk, oppstod. Riksadvokaten
Jnl vite, at det l den ølaJs lIaker aU
tid er meget vanSkelig- l oppnå, bevis, fordi de f~~reste kvinner, Ukegyldig hva det er foreg-itt, nødig- vil
fram i rampelyset.
Dores stilling
kan allikevel v~re nedverdigende
no}).
Om de øvrige kvinner opplyses:

«Etterforskningen har gitt som
rellult.t at det 1- Il1t er fem kvin.
neI', alle fra Buskeru(!, som har
pl,ltAtt .. hq. v~l't utsatt fop utilbørUg oPl'tpeden fra advokat
Bjørnviks l!Iide under hl!,l1l1 funJtsjonstid som konst, statsadvokat.
Av disse er den ene død idesember 1949 og for helUlell vedkom.
m'Jl~' foreli/flfer dilt bare forklar
in!!'el' fra andre. SOJn hun har fortalt episOc:len til.
,
.t\.c!vok6.t Bj,mvil! har benektet
kvln,fl,enes plstan"el'. _
Beskyldningene pr i store trekk
ut pl at aavokatel1 \Inder kvinnenes besøk pl hanl!l kontor (ttI
dels pl hans hotellværelse l Dram
men. der han holdt kontor under
la.gmannstingene der) hap gjort
tilnærmelsep overfor 'l!em. Kvinnene fremla sine ellel' sine plrørendeB sakep fol' A. oppnA. visse
lettelser i behandllngen. Enkelte
av kvinnene hal' forklart at de der
etter oppfattet advokatens opptrøden derhen, at de, hvis de var
imøtekomIl\enJe overfor ham, vUle kUMe påregne visse lettElllff1'.

Advokaten prøvde tilnærmelser,
som to av kvinnene hevder at de
avviste og som ytterligero to miT
eller mindre innlot seg pA. frivillig - av nevnte gTUnner. Overfor
den femte kvinne, som skal ha
oppsøkt ham for A. tale om sin
manns sak, var det forut for advokatens krenkelse av henne angivelig ikke fQrtli~tt noe 110m kUli
ne gi henne grunn til A. forutsc
hans tilnærmelser.
Hun avviste
ham MgiVIlUi øyebJikkelil1, Mot
denne kvinne. som var den samme som avla besøk hos riksadvokaten, forølå det i,~gen lfl.ndBllvU~·
sak:..

La oss som alminnelige mannfolk
tenke saken igjennom. En mann
sitter fengslet under de ikke særlig
g(lde vilkår som hersket like etter
frigjøringen. En av haml kvinne}ige
~)I.rørende henvender seg til den em,
bedsmann, som har med saken -l
gjøre, i den tro at hun stA.r over for
en, rettsindig mann og sA. møtes hun
pA den beskrevne måte. Hva ville
«Adresseavisen»s lesere ha gjort om
det var hendt derelI bU!'ltru eller døtre? Det sies at to «mer eller min
dre» frivillig innlot seg med ham.
.Jeg bebreid~r ikke dills!! kvinner noe
'1'il en viss grad beundrer jeg dem.
Hva kan ikke en elskende kvinne
gjøre, når hun tror å. kunne hjelpe
den mann hun har skjenket sin kjær
lighet. Men den annen mann! Embedsmannen!
Det jongleres i den utsendte redegjørelse Jned lOvParagrafer. Det bevlse/! - og det er påtalemyndighetens skam - at det meste er foreldet, 1fordi riksadvokaten lot hengA. 4

år fra første kiago i 1946 til undersøkelsene i 1950. Men jeg savner §
j. stra.ffelovep.: «En offentlig tjenestemanr som for utføreIlle eller
unnlatelse aven tjenestehandling·
for seg eller andre enten krever noen uberettiget fordel eller mottar
noen sA.dan eller løfte derom vidende om, at den gives eller tilsies for
;\ øve innflytelse pA. hans opptreden
i tjenesteanliggender, straffes med
bøter, tjenestetap eller fengsel inntil (I måneder». Det er nok at han
mottar den attrA.ede velvilje. Det er
ikke nødvendig at han yder det retts
stridige vederlag.
Statsadvokaten
skriver:
«(Den (påtalemyndigheten) har
heller ikke i noen av de undersøkte landssviksaker funnet noen hol
depunkter for de antydninger og
påstander som el' fremkommet bå
de under etterforskningen og i
pre sen - at advokaten har latt
seg lede av utenforliggende hensyn (bl. a. de nevnte forhold til
kvinnene) til en u/!aklig behandUng av sakene.»

ln

Det er naturligvis på en måte bra.
Men har forholdene vært 110m pA.stAtt befrir det ikke etter straffelovens § 112. Desuten er det ikke
dobbelt utiltalende: A. ta valutaen og
unnlate A. oppfylle forutsetningen?
Jeg skriver dette, fordi jeg ikke
forstA.r den mangel på indignasjon
som skriftet er båret av. Jeg fatter
heller ikke almenhetens koldsindighet. De geistlige organisasjoners og
kvinnesammenslutningenes taushet.
Er den· menneskelige evne til reaksjon borte?
(Adresseaviøa).
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De idag en tUfe1d1g leser av «8. Mai» Så bli linorgen en
Er fast
abonnent.
.
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Norske skip· under norsk flagg har i de sistA,~
~åneder ført krigs~ateriell Hl ko~~unist_kina,~~~~~~~kR~U~~O~g~n~ye~b~ille~~~~t~~~r~er~r~e~~t~~
..----~------------Engelske forretnilgslReln står bak le,eralsll. ----_.-'
lye me.lesketrallporter
Vyrde «8. Mai»
Norske skipsredere aller, ute i «storinnsats» i østOlRrAdeae
UKE N
,

G-
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lettverta formykje og, veit du. Du
skynar kva eg meinar. Det var nokon
,
1 dette landet som då turen kom til
deim og dei skulle syne kor kristelege
og humane dei var, då heldt dei slett SPANSK LYN-SKREDDER.
ikkje mål, men speIlte ynkjeleg fallit.
I Spania er tekstilvarer meget bUDå all pondus og prakt vart plukka av
ligere enn l Frankrike, forteller de
deim, stod dei nokso ribba att, og det
svenske aviser. En spansk $edder
var ikkje noko lysteleg syn. Men lat
i San Sebastian har derfor etablert
oss no ikkje sjå oss forarga på dette
seg som «lyns-skredder». Fransk lenger. Innfor Den Høgste er me alle
mennene reiser over grensen om
syndarar og treng nåde og miskunn
morgenen og tar mM med det sambåde store og små folk.
me. Etter lunsj prøver de, og nA.r
«Skjendselsverkeb vil framtida gje
de om kvelden vender hjem til fedre
va sin nådelause dom, og lat så' det
landet igjen, har de pa. seg den ~
vera nok - -. Den uppgova du, kjædressen!
re 8. arbeider med, nemlig å få reisa
Man må virkelig spørre hvorfor
upp alle dei som dette «verkeb slo
ikke demokratisk tøyer like bUUgT,
ned, er ei så stor og heilag sak, at
Thvertfall må. grenseforholdene derho inkje må meinkast av disse drypp
nede være ganske idylliske - trOllS
mot forfattaren av «Verkeb. Med tid
redselsskildringene I norske aviser.
og stund v.i1 «Verkeb venda seg mot
sin upphavsmann, og då vert den saka Å HEI, Å HYPP HVOR DET GD!
ordna som ho skal.
Difor meinar eg at alle som hev
47 land hadde innW 25. august opps
noko verdfullt å bera fram til deg 8.
hevet krigsWstanden med Tyskland
·må gjera det uta nå ta-i pennen meir
melder de svenske aviser. - Ett~
det sA. altfor godt kjende forfatterat Amerika ga startsignalet, hal'
navnet. Skal me så vera einige um
det vært det rene kappløp mellom:
landene. Denslags pleier jo ellers
l1et?
gjerne å være en to-sidig affære..
Det kan og vera andre «namn» å
Desverre forlyder det intet om hvor
«Tidi vender og tidi snur». Ja - setja fingeren på som eg tykkjer ein
ledes man 1 Bonn har mottatt den
tidi hev ei merkjeleg evna til A. snu på ikkje skulle nytta så mykje som ein
norske erklæring, - det var jo ogalle ting. Og nett no snur ho svært gjerer. Til tlømes namn som «svikså en over 10 år :I&mmel «nyhebl
godt, det kjem fram 1 dagen mange svikt-svikar:.. Eg tykkjer dei høver
ting somfyrr hev vore løynde. Det ikkje (sjøl um dei stend i gåsauge). BRADLEY ADVAREIt..
vert ei rik tid heretter for deg 8. Du Det utnamnet andre hev sett på ein,
USA øverstbefalende general Bradhev stridt det verste og kan vona at og som ein helst vil vert kvitt, skulle
ley har under et møte med senatets
det, vil gA. ·noko lettare og betre fram ein då ikkje sjølv halda uppe ved å
utenrlks- og mllitærkomlte på det
etter no. Det vert ein kveik i hugen bruka det i tale og iskrift. Det er noalvorligste henstut tu kongressen A.
for alle dei vonlause og nedbrotne. - kc bakvendt dette, noko som tyder
være beredt på alt. Ingen kan med
Det ber mot vår og suniar, mot ljos på at ein ikkje er merksam på det
sikkerhet vite hva mennene l Kreml
og dag. Dei trugne som hev stridt psykologiske moment: at ein sjøl hjel
tenker på å gjøre, sa han.
nattevakti igjenom ser med fagnad par til å hamre inn i eige og andre
den gryande dagen med fager solupp- sitt medvit usanne ting som ein streAMERIKAS SELVAAG BYGGER 2G
gang bak blåkvite fjell. Det er sjølve var hardt med å få burt.
HUS OM DAGEN.
Noreg som stig fram! - ..,... Eg torer gjera deg merksam på
dette, kjære 8. og vonar du heldt dei
De amerikanske byggmestres Sel,
Nå kan du, kjære 8. og ha råd til å fine beda dine heilt fri for ugras hervaag - mr. William Lewitt - skall
vera noko mindre hard - um eg så etter.
disse dage begynne å bygge en ny
må segja - enn du fyrr hev vore i
Med dette hev eg bore fram det eg
by i Pennsylv8nia. Byen skal bestå
fen harde striden du hev stade i. Du hadde på hjarta i samband med den
av 16,000 fabrikklagede en-familiekan til dømes ha råd til å skilja deg fagnad og takk eg ynskte bera fram
villaer, samt forretningsgårder, kir
heilt av med eit .namn som dekkjer til deg •
ker, skoler, parker og sportsplasser.
ein mann 'som du hev vore sers hugen
Beste helsing.
Byggetempoet skal vsere 25 fullt
på - som venteleg var. Men det kan
Ein av dei mange.
ferdige villaer pr, dag. bermed slA.r
denne byggekunstens ~apoleon sm
egen rekord. Han har nemlig tidligere «massefabrikerb en annen by,
Lewitton, med 17,546 boliger i et'
tempa. av 16 nye hus pr. dag;· De~
nye byen skal ligge midt mellom
to nye store rustningsfabrikker
som er under oppførelse.

IJI

Under
de indre stridigheter mellom \ FN, vil bli møtt aven morderisk ild
nasjonaIistene og kommunistene fra engelske våpen i kinesiske hen-

O
Åpen ' k!lmp, mot
I\tl!lnfpollOtlOkken
l fl nm rk

'.,
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l China ble Storbritannla. stut overfor et vanskelig problem. På. hvil ken side skulle man stllle seg? Hva
lønte seg økonomisk og politisk best?
De kommunistiske masser stormet
fram, og stut overfor den mollghet
at Hongkong kunne bli rammet pA
en eller annen måte, fant pengematadorene og kjøpmennene det klo kest å. tilby sin assistanse tu kommunistene, som handelsagenter for
Kinas kommunistregjering, «vllle
de kunne skaffe seg svær vinning».
De kunne gjøre storstute forretninger med Kommunist-China i ubegrenset tid framover. De fikk også
overtalt den britiske regjering tu å
innta samme holdning» skriver bIadet «Det Beste».
Og Hongkong (briterne) begynte å
forsyne kommunistene med alt, deri
innbefattet krigsmateriell. Og i 1950,
etter krigsutbruddet i Korea, strømmet gullet inn i Storbritannias lom mer. Og dermed dumpet briterne rett
opp i den moralske hengemyra. Ved
å drive sin høkerhandel med krigsmateriell, øket de kommunistenes makt
og deres muligheter til å ta, ikke bare amerikanske, men også engelske
liv, idet England selv hadde 12,000 sol
dater i Korea.
Forholdet er øyensynlig fortsatt at
englenderne forsyne l. kommunistene
med krigsmateriell, som så blirr brukt
mot FN's styrker i Korea. Det vil
med andre ord si at også norske unge
gutter, som stilles til disposisjon for

100,000 ØSTTYSKERE SENDES TIL
TVANGSABBEmE I POLSKE
der. Og dette er en sA. alvorlig sak at
GRUVER
den bør tas opp W omsorgsfull be•
handling i alle norske hjem hvor det
er unge menn, som etter hvert har
Priy.at"' W e8. Mai» fra Bonn.
fått eller vil få sin soldatutdanneise
enten her i landet eller i Tyskland. _
or en tid siden ble det opprettet
Og enhver får gjøre opp sin mening
en hemmellg avtale mellom den
om det er riktig A. la sine unge søn- østtyske president Pieek og den polner rillikere livet for en ellers vakker øke president BIerut. Avtalen gikk ut
ide. Det en kan slA. fast - er; at en, pa. A. deportere så. mange østtyskere
gelskmennene skyr intet middel når som mollg tu Polen.
,
de bare kan tjene penger. Men dessEtter hva det nå opplyses pa. vel,
verre, det er ikke bare engelskmen- underrettet hold i .donn, er denne men
nene som er slik.
nesketranBport allerede satt Igang. En
Ifølge et telegram i Aftenposten regner med at alt I alt vil 100,000 østfor 13. 'august 1951, viser, det seg at tyskere bli deportert. To tog med om
representanter for den lovpriste nor- lag 4500 ulykkelige mennesker allereske rederstand ikke er det spor bedre.) de er sendt fra Leipzig tu tvangsar I telegrammet heter det:
belde I gruvene ved Waldenburg l
Fem norske skip med på blokade- Schleslen.
bruddene i China. Og det viser seg at
--telegrammet inneholder opplysninger
om at hele 102 skip, derav 5 norske
U
og 24 engelske har seilt med krigsmateriell de siste 6 måneder W det
røde China.
ti U
Dette er Aftenpostens melding til
det norske folk, og med den blir foro
!I
!I
holdet enda verre. Fem navngitte skip
U
U
under norsk flagg forbereder med andre ord den norske kontingent til FN
n komite, son- vil bekjempe Atlant
styrkene i Korea til en velkomst i
polltikk~n er under dannelse l
blod og død, eller det som er enda
Danmark. Komiteen, vil søke gjenverre, til pinefullt kommunistisk fannomført>? en selvstendig dansk uten
geskap. At 24 engelske skip er med,
rikspolltikk som består av utelukforundrer ingen. Men at norske er
kende ikke-kommunister, mest radi
med forferder oss.
kale, venstrefolk og unge 8OslaldeFar tu 19-åring.
mokratiske akademikere.
. Denne komite har intet A. gjøre
med en møterekke som har vært
holdt på' den liberale skole .. Breidablik». Hensikten med disse møter
var utelukkende å. få istand en diskusjon mellom folk fra alle leirer
bl. a. om Nordens mollgheter 110m
mekler mellom øst og vest og en
av innlederne var finansminister
Thorklll Kristensen.
Det fortelles at muligvls vU svenske og norske deltagere I Breldabllk
møtene søke tilsvarende møter sam
menkalt I sine hjemland.

.. in av del mange som høgvyrder
deg for det gode og trugne arbeidet
du strevar med, vil hermed senda deg
si beste helsing og takk og yhskja
deg lukka. i arbeidet frametter! Med
stor undring og vyrdnad ser me kor
ihuga og trottugt du hamrar laus på
den svære bastion som heiter «Rettssviket i Noreg:..
Dette arbeidet vil setja merke etter
seg og vera eit føredøme for all framtid såleis at ingen som vert rA.ma. av
eit liknande .uppgjer (slikt kan hende) sler seg til ro og gjev seg yver i
motlø)'lsa, men tek kampen upp og
fører retten fram til siger.
Det er elt sermerkt kapittel i norsk
soga du, vyrde 8. er med og skriv. Det
vil standa glans av det for all framtid. Liten og anselaus stod du fram,
men harmen yver uretten som brann
i bringa di, og medkjensle med dei
som leid under uretten, og trongen et
ter å finne fram til saningi, hev gjeve
deg gode vokstervilkår som hev bore
deg 'fram W det du no er. Det er elt
heilag gudsigna arbeid du i trott hev
dreve. Dei ordi: at alle som ærleg
søkjer skal finna, er like sanne i da.g
som dei alltid hev, vore. - - -
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En spansk-amerikansk
mi I i tær il II i il nse nær forestående

Ble admiral Sherman «ryddet avveien» av krefter
som motarbeider den spansk-amerikanske avtale?
avdøde amerikanske admiral
fl enShermåDs
innledende forhandlin-

sket forståelse' mellom Franco
og
Washington.
ger med general Franco i Madrid
Den amerikanske delegasjon som
har nu resultert i at en større dele- befinner seg i Madrid består av følgasjon av ledende amerikanSke of- l gende offiserer:
fiserer er sendt tu Ti.J.drld for mer
1. General Spry, kommando-geneinngående drøftelser angående det
ral ved Atlånterhavsavdelingen
militæro samarbeide mellom USA
av luftvåpnets transporttjeneste og Spania.'
delegasjonen" le4er.
I enkelte kretser .'USA er man over
2. Generaloberst H. Tibets fra det
rasket over at den europeiske presse
amerikanske luftvipens hoved forbigår disse forhandlinger i tauskvarter i Washlni;ton.
het. En kronikør har, forøvrig anty3. Brigadegeneral Samuel G. Condet at admiral Sherman er blitt «rydleyfra den amerikanske Europa- '
det av ~ien.» av krefter som ikke ønkommandos hovedkvo.rteJ' i Hei-

Det nasjonalsosialistiske parti i Tyskland
fikk penger fra den amerikanske stat
En m:IJU • mark til parliets
hovedorgan
Volkiseher Beobachter

Den norske legasjon· i Buenos
Aire~ ~ttp.r

nA

krin~~tip.n

STALINS AND OV:.nRALT.
Tre millioner barn beønte den .~,
september det nye skaleår i sovjetsonen. Det er utarbeidet en ny sko'
Ieplan l stalinistisk ånd. - Det sosialistiske enhetspartis pedagoger,
har etter et grunndig studtum av

",

d~l;g~~j~~~~~W l;d-;;~~~·

og Spania.-

--.-.._---

I

par~els Den 'norske legasjon i Buenos
Aires atter på krigsstien

2. Generaloberst H. Tibets fra det En mill. mark til
rasket over at den europeiske presse
amerikanske luftVåpens hoved norsk Okkupasjonshistorie,
forbigårStiftelsen
disse forhandlinger
i taus- 2014kvarter i Washington.
bovedorgan
het. En kronikør har forøvrig anty3. Brigadegeneral Samuel G. Conde: at admiral Sherman er blitt «rydley fra den amerikanske Europa- '
det av
av krefter som ikke ønkommandos hovedkvarter i HeiVolkiseber Beobachter
delberg.
I enkelte kretser" -USA er man over

~ien.»

4. Brigadegeneral Frank S. Besson
jr. fra transportlederens kontor i
Washington.
5. Oberstløytnant David C. Wallace
fra stabssjefens kontor i Washington.
6. Kontreadmiral Robert L. Campfor amatører har i sommer gjennom
bell jr. stabssjef og sjef for den 6.
flere uker vært holdt i den nederlandflåte. London.
ske byen Kerkrade. 77 amatørorkester
7. Kaptein Henry R. Weir, fra flåte
• med over 3600 musi~ere fra 14 eurooperasjonskontbret i Washington.
Det minnes om den amerikanske
peiske og etpar oversjøiske land har utenriksminister Achesons uttalelser Den amerikanske jurist, Frederick
Wiehl, som var forsvarsadvokat
deltatt og samlet (ver 100,000 tilhø- like før admiral Shermans død. Achefor en av de nazister, som ble hengt
- rere. Blant de 77 orkester var ikke son sa da at de militære sakkyndige
som krigsforbryter i Landsbergfeng
mindre enn 23 tyske, skriver en kor- var enige om at Spania er av overslet, har fått ordre om å. forlate
respondent til Goteborgs-Posten, og ordentlig stor betydning for forsvaTyskland. Ifølge det amerikanske
sppr: Hvorledes artet nu møtet mel- ret av den vestlige verden. Han tiloverkommisarlat er han en «nazilom de stive nederlenderne og de alt- føyde at den avtale som man måtte
sympatisør» hvis nærvær i Tyskforglemmende tyskere seg? - Som få med Spania vil «supplere USA's
land «hindrer oss I å oppnå våre
De ser storartet! svarer en neder - grunnleggende politikk som tar sikte
mål I Tyskland». Wiehl uttalte i
landsk musikkervenn ham. Først på på å bygge opp Vestens forsvarsmai at han ikke trodde, at den ame
grunn av at det er gått seks år siden kraft».
rikanske regjering var så dum at
krigen sluttet, desuten fordi vi nederPå vel underrettet hold i Washingden vUle henrette de dømte Landslendere er realister men kanskje mest to__ antydes at en spansk-amerikansk
bergfangene. De er jo helter som
fordi vi bor i provinsen Limburg som militærallianse bare er et tidsspørshar deltatt i kampen mot kommujo er grensedistri!det. Vi er vant til mål. Den vil bli sluttet uansett hva
nismen, sa han.
tyskerne og er ikke det spor engste- London, Paris eller andre europeiske
Wiehl forteller, at han i 20-årene
lige for dem! sluttet han.
hovedsteder mener om saken.
ble sendt til Tyskland ::.v den tidUgere amerikanske forsvarsminister
James Forestal, som begikk selvmord
i 1949, for å hjelpe opp det voksende
nazipartis finanser. Han fikk med seg
en million mark og med disse som
grunnlag ble partiets hovedorgan, Vol
kiseher Beobachter startet. Etter tilbakekomsten til USA reiste Wiehl til
Det fjerne østen sammen med en
gruppe amerikanerne, som tilhørte
•
gruppen «.Antibolschevikiske forbunJ
det» og arbeidet i Kina og Manschunet med å likvidere hemmelige ruser d~. jur. Gustav Smedal. bek
siske agenter. Tilslutt ble flertallet av
amerikanerne selv ~nyrdet av russiske
«p AT R lOT I S M E O G LA N D 5 IV IK»
agenter.
Mange kaller meg for nazist, sier
han, men selv anser jeg meg for å.
være en amerikansk patriot, som utelukkende arbeider for' antikommunismens sak. Han har en slektning som
Den gir et tIdsbillede av okkupasJonstiden.
sitter i russisk fengsel i nærheten av
Norge og av de politiske forføl,elser etter
Berlin, og han hadde tenkt å befri
ham når Landsbergaffæren var over.
frigjøringen.
Han la til at hans klient, SS-generaDen er det skarpeste angrep som er rettet
len Pohl, var medlem av det antibolmot oppgjøret, og myndighetene har ikke
schevikiske forbundet som opererer
over hele verden. Men nå er han hengt
kunnet angripe den, fordi fremstillin!:en er
av amerikanerne Vb Wiehl er sendt
heit .korrekt.
tilbake til USA. Slik er verdens lønn,
og man kan skimt(, mennene, som
atLr bak en slik aksjon - med tråder
som går under jorden fra Washington til Kreml.

Charge d'affaires Eckell's merkelige opptreden
Wiehl forteller oppsikts- Har i flere måneder holdt en norsk ski ps-

Den amerikanske jurist

Europas største
musikkfest

kaptein som søkte om pass for narr

vekkende ting og blir utvist fra Tyskland

D

Hvor' er hurrasfemningen fra 1945?

SN

Boken som vil leve
norsk historie

hadde fått tildelt norsk pass. Dette
Fra «8. Mai»s korr. i Bueno/! Aires. bekreftet hr. Eckell (antagelig fordi FAR TYSKERE LOV Tn. A BÆRE
JERNKORSET?
h , selv hadde utstedt dem) og lovet
Vest-Tyskland får sin første orden
en 7. mai henvendte en norsk skips videre at han skulle sende saken til
- fortjenstkorset - den 12. septem
kaptein seg til den norske lega - Norge øyeblikkelig med anbefaling
ber. Det skal fortrinsvis utdeles til
sjon i Buenos Aires med anmodning fra legasjonens side.
politimenn. - Samtidig har regjeom å få et pass. Kapteinen forklarte
at han var tilbudt skipperhyre og
Legasjonen skrev til utenriksdeparringen i Bonn utnevnt et utvalg,
derfor trengte et pa~3. Han gjorde tementet før~t de~ 23. mai. til t;,oss
som har fått til oppgave å prøve
oppmerksom på at han hadde vært for at legaSJonen l ~ellombd~n Ikke
spørsmålet om tyskeres rett til å
medlem av Nasjonal Samling og aJ;. kunne forstå. at det lkke va~ mnløpet
bære ordener som jernkorset.
han hadde fått en dom på fire år i no.e sva~ og hadde foranl~dlget ~ap
den anledning, _ videre at han våren temen bl å telegrafere bl utenrlks- ADENAUER STn.LER KRAV.
1948 forlot Norge på en ir,regulær depa~tement~t. Da det fremdeles etFra Bonn -blir det meldt, at Ademåte. Han gjorde også den norske ter sl~ende lk~e innløp noe som h~lst
nauer har stilt krav om økonomisk
charge d'affaires, hr. Eckell, oppmerk sv?-r bl legaSJonen, ble d;t ad privat
hjelp fra Amerika og for Storbrisom på at det var en kjennsgjerning, V~I for~tatt undersøkelse l Norge. D~t
tannias og Frankrikes vedkommenat andre norske politiske flyktninger VIst~ SIg at saken skule tas .opp bl
de har han stilt politiske betingelavgJørelse av de norske myndigheter
ser, som pris for at Vest-TysIqand
den 10. august etter anmodning av
skal stille 12 divisjoner til EI~en
kapteinens hustru, som hadde forhowers disposisjon.
Adenauer
langt den fremmet. Litt forbausende
opplyste Harriman om,
at en
var hustruens meddelelse om at de
tysk arme på 250,000 mann som
n.orske myndigheter hadde meddelt
USA ønsker, koniiner til å koste
henne, at pass ville bli gitt, hvis det
30 milliarder kr. Ytterligere noen
kunne konstateres at andre flyktninmillioner vil bli ført på Amerikas
ger hadde fått pass. Likeså forbauset
regning for omlag 2000 jakt- og
Nå viser den virkelige hjemmefront- bl_ hustruen ved å erfare fra de sam- - bombefly som Vest-Tyskland 1 tilme
myndigheter
at
den
norske
legamentalitet seg.
felle må ha.
sjon i Buenos Aires hadde frarådet
ET VARSKO MA ROPES
utstedelse av passet med den begrunnelse at skipskapteinen kunne få ar- 10,000 TYSKERE I ARABISK TJETn. DET NORSKE FOLK.
STE.
gentinsk pass. (For den som ønsker
Hans Mimer, som var offiser i Rom
En soldat sa forleden i Stavanger å se legasjonens skrivelse står den til
meIs Afrikahær, forteller til HamAftenblad, at soldatene ser på ett forføyning) .
burger Freie Presse, at minst 6000
år i det militære som ett år i graven,
Dette var jo nyheter aven særlig
tyske soldater er vervet til den
med andre ord et· dødt år. Kan det interesse, .og skipskapteinen gikk der
seudarabiske arme og omlag 4000
virkelig"være så galt bare seks år et- for atter opp til legasjonen i Buenos
er vervet av Jordania. Det er Hans
Aires, hvor han ble møtt aven smiMUller som har drevet vervevirkter hurrastemningeli ved den såkaldte lende, beklagende hr. ECkell. som forsomheten, .og han har nå satt seg i
frigjøring? Er det slik, da må. det talte at han ikke kunne forstå at han
forbindelse med den tyske panserropes .et varsko ikke bare til den po- ikke hadde fått noe svar fra utengeneral grev von Strachwitz.
riksdepartementet.
Da
han
ble
forelitiske f6rsvarsminister og hans parti
holdt sakens sammenheng sa han, at
men tU hele folket. Vi kan ikke nøye han måtte ha forvekslet skipskaptei- 140,000 DANSKER
har i de siste fem måneder vært på
ass med at de gjestende europeiske og nen med en annen. Hvem denne anturistreiser i Vest-Tyskland~ Den
amerikanske forsvarssjefer lovpriser nen var ble det hverken spurt om eltyske ambassade i Kobenhavn som
Norge som et land, som vil kjempe ler sagt navnet på. Nu lovet imidler1. april overtok v1sum·adminlstratid hr. Eckell å skrive til utenriksdetil siste blodsdråpe. Det kan gjøre seg partementet med en gang å bekrefte
sjonen, utstedte 25. august gitt visum nr. 100,000, meddeler de dangodt l den dertil innrettede presse og at andre politiske flyktninger hadde
ske aviser.
lulle enkelte i en behagelig søvn, men fått pass og derfor også å anbefale
denne
ekspedisjon.
det trygger ikke landet og det rettOm den norske utenriksembedts - SCHUMACHER ER IKKE BLID.
ferdiggjør ikke de tunge byrder, som
«De vestallierte driver en hensyns·
hver eneste av oss mil, bære for :\ mann virkelig sender et nytt brev får
løs seierpolitikk, og forbundskansstå
sin
prøve
og
likeså
om
han
anbegjøre landet forsvarsberedt. Når soller Adenauer .oppmuntrer den gjenfaler
ekspedisjonen.
Dog
synes
de
ardater kan si noe slikt som at et år i
nom sin passive og negative holdgentinske
myndigheter
det
er
ganske
det militære er som et år i graven, e r
ning, sa den sosialdemokratiske opdet noe som ikke stemmer. -- Dim pussig at den norske legasjon skriver
posisjonsleder Schumacher i en raRektor ved Finnmarks off. gymnas, frontkjemperånd, som v i kjenner og til utenriksdepartementet og frarår
diotale i forrige uke.
Olaf H.oel, skriver i «Arbeiderbladet» som er blitt dømt av herskende idag, at det utstedes pass til en norsk bornr. 116 en artikkel om problemet: - bør gjenopplives, og det skjer ikke ger med den begrunnelse at han kan
Bør skoleåret følge kalenderåret. Vi bare med en forlenget våpenøvelse få et annet lands :Jass, og ettersom OTTO STR!\SSER FAR IKKE BU
TYSKER.
gjengir et lite avsnitt:
for den enkelte, men ved å skape en saken blir bekjent er det sikkert flere
«Hvis en gjør tanken om å la sko- ny ånd i hele folket. Den materielle som kommer til å undre sig over
otto Strasser, lederen for den i 1931
leåret følge kalenderåret til virkelig- utrustning er ikke nok, skal vi ltom- denne fremgangsm.åte. Man forundrer
startede nazistiske splittelsesorgahet, vil en unektelig få en rekke nisasjon «SV ART FRONT», er a'i
me gjennom en ny vargtId, Som synes sig også blant de argentinske myndigheter over at man i Norge hevder
fra 3 til IS - vanskelige overgangsår å true hele verden.
regjeringen i Bonn atter nektet a.
at det kommer al" på om det er andre
- elevene vil i disse årene enten mibli tysk statsborger.
2, flyktningene som har fått pass,
ste eller «vinne» et semester i sin skoStrasser bor ~lå i Kanada. I de
3iste år har han arbeidet meget for
letid. Ved dyktighet og elastisitet malt skolen sikkert gjennom dL mange på- når dette er et faktum. Det er som
en herv. embetsmann sa: Det er som
'1 få organisasjonen «Forbundet for
tet imidlertid vårt Undervisningsråd kjenningene.»
Tysklands fornyelse» anerkjent
i krigsårene vansker av langt større
Men var det ikke disse stygge «na- om man ønsker at den høyre hånd
Vest-Tyskland.
I og alvorligere art, og gjennom pen- zistene» som stelte både med skolen ikke skal vite hva den venstre gjør.
Hvor lenge hr. Eckell skal få fort~ sumsavko.rtninger og standpunktka - og undervisningsrådet i hine okkupatrakterer l stedet for eksamenskarak- sjonsår? De var kanskje ikke så aller ::lette å være persona grata i Argentina er et spørsmål for sig.
N ordmprsposten:s Trykkeri
terer som hjelperr.idler, førte Rådetverst allikevel!
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Bokladeprisen var hittil kr. 12,- for
det innbundne eksemplar.

Grunnet utenlandsreise og for l fl rest-

opplaget brakt ut er prisen n1 nedsatt til

kr. 8,- fritt tilsendt. 0l hvis minst Seks,
bestilles samtidig, blir de portofritt tilsendt
mot innsendelse av kr. 35,-.

KAR l S E E l AND • O P P EGA R D ST.

STALINS AND OV:J:RALT.
('
Tre millioner harn begynte den Il,
september det nye skaleår l sovjetsonen. Det er utarbeidet en ny skoleplan i stalinistisk ånd. - Det soslalistiske enhetspartis pedagoger,
har etter et grunndig studium av
russiske og folkedemokratisli8 undervisningsplaner skåret bort aI~
som «ikke er strengt vitenskapelir
korrekt~). Etter den nye undervisningsplan blir bl. a. Lysenkos biologiske lære den eneste som anerkjennes. Gymnastikundervisningen
får til oppgave å oppfostre barfta. I
sovjet-sonen tU «ekte tyske pø,tttoter».

Erkjennelse?

