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Den politiske situasjon i Norge krever 
EN O RIS TI GNY SKA P ING 
De borgerl ige partier må møtes ti I for
handling om opprettelse avet nytt parti 

De gamle politikere må bort - Nye menn som ikke 
er kompro.mittert· må ta landets skjebne i sin hånd 

E'lgelsk vitens~apsmann legger fram sine tanker om norsk politikk 

Nye menn med ansvar for hele folket må ta dette hus i besittelse. 

Fra vår medarbeider Birger Kvitting. 

For en uke siden ble jeg aven god venn anmodet om å delta 
i en privat sammenkomst. Hvilken hensikt han hadde - for

stod jeg ikke - før jeg befant meg i et selskap av 7 nordmenn og 
en engelskmann - hver for seg kjente navn -, nordmennene i 
norsk politikk og forretningsliv - og engelskmannen -kjent 
vitenskapsmann. Jeg fikk snart forståelsen av at han var midt· 
punktet i kretsen. 

Da jeg kom, var det· resultatet av kommunevalget som var 
samtaleemnet, og engelskmannen, som snart i en menneskealder 
har fulgt· med i norsk'politikk - benyttet anledningen til å gi 
uttrykk for sine' tanker i forbindelse med den politiske situasjon 
som korhmunevalgene hadde skap't. 

Han fremhevet innlednings vis at han som 
ville blande seg inn i Norges indre anliggender, 
overfor venner selvsagt kunne uttale seg privat 
norsk politikk. 

utlending ikke 
men at han 

om siti syn på 

«Fredsduene» 
J eg og mange med meg forund 

rer oss over :lt det såkalte 
«rettsoppgjør» fremdeles pågår. 
Hvis man er en av de såkalte 
<mtrenskte» eller «omSkolerte», 
og etter avsonet straff i «frigjø
ringens Norge», henvender seg 

, til Den Faglige Landsorganisa
sjon ang. arbeide, stusser en uvil 
kårUg litt. 

En av de «avnazifiserte» kom· 
mer opp på Jern- og Metalls 
kontor i Møllergaten 18, Oslo, 
og spør etter arbeide. Her blir 
han så spurt: «Har De attest for 
nasjonal holdning? Medlem av 
tidligere NS? Ja, da må vi kikke 
på doms papirene Ueres. Få tal{ 
i dem så skal vise i Klubbsty
ret osv. osv.» Hvem, når og hvor 
er det besluttet at de straffede 
NS-folk skal ha en ekstra om
dreining når de kommer ut? Og 
hvem er det som sitter bak den 
private granskning og etterforsk 
ning? Karusell- og kverulant
landet. 

Opp med rettssamfunnet -
ned med rettssamfunnet - nøy
tral hvis England kommer - i 
krig hvis Tyskland kommer -
en amerikansl< president foran 
Akershus - en russisk soidat 
(fra en nasjon vi forbereder krig 
mot) i Kirkenes. - «Straffen 
er sonet, tilbake til samfunnet», 
sier Gleditsch. Straffen begyn-. 
ner, sier LO i virkeligheten. Gut~ 
osten og president Roosevelt 
lmrgjort sakene bra, det 1'~"il \ 
si. Det er visst på ti~e, at der: 
norske Klu klux klaJ1..mentalite
ten avgår ved en brå død, selv-
om det skal koste. \ 

JOHAN DAHL. 
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47 000 voldtatte itali " .. 
enske kvinner krever-I ~oJn norsk justisnlinisfer drev! 
erstatning ! Trygve Lie i 1935 lorhandlinY8l' i 
tiV!e~~::i~=te~::':e~:!b,:~et:!; i med Moskva om eli bolsjevikisk t 
greid å organisere ikke mindre enn .. 
47,000 kvinner i byene i distriktet ~ • • • No rg e 
av Bruzzerna sør for Roma. Samt- i'i: re l s n lng l 
lige 47,000 oppgir å ha blitt utsatt; ... 
for vold av franske 'marokanere. .. 

I krigens sluttfase herjet disse ~ 
fullkomment hemningsløst i flere ~ 
måneder i denne egnen, og voldtok t 
alle kvinner som kom i deres vei, ~ 
enten det nå var unge piker eller 

,>. bestemødre. ~ 

Mange av kvinnene fikk veneri- ~ ____ .. _".-_._:' 
ske sykdommer eller ble gravide. Inn 
til nå har kvinnene som falt som 
offer for marokanerne, sll:ammet .. 
seg slik at de ikke har krevd noen t 
erstatning eller pensjon slik som ~ 
andre av krigens ofre har fått. - t_= 

Det kommunistiske italienske kvin .. 
neforbundet har nå greid å få disse ~ 
kvinner tll å overvinne sine hem- .. 
ninger og til i fellesskap å kreve ~ 
Skadeserstatning. E 

... 
" 

,En venter vidtgående ~ 
,forslag fra Sovjet 

~ 
æ .. 
" " Vil Sovjet bringe Svalbard-spørs- ~ 

målet inn for FN's generalfor -. ~ 
samling. e Trygve Lie. 

Arbeideridretten 
.. 
;;;; 

:il .. 
!! 
" $ 
" skulle brukes som ~ 
li: 
~ 

. femte kolonne .. 
! 

Hvorfor 

T-rygve 

ble 

Lie 

I 
ikke ~ 

;o 

: 
innkalt ~ .. .. 

som vitne 

Quisling-saken? 

~ 

" 
~ 
: .. 
... .. 

Quislings oppsiktsvekkende:: 
uttalelser om Lie står frem-

deles' uimotsagt t 

Privat til «8. Mai» fra London. 

D e sovjetrussiske aviser har ennå 
ikke kommet med noen kommen

tar til den sovjet-russiske note tll 
Norge om krenkelsene av Svalbard
traktaten av 1920. .. .. " .. .. .• 

I Franklin Knudsens bok «Jeg var Quislings sekretær» legges påny fram 
bevisene mot nåværende generalsekretær Trygve Lie, om at han had

de drevet underhandlinger med sovjetrussiske poUtikkere om en bolsjevik 
reisning i Norge - samtidig med en russisk invasjon over Finnland til 
Norge. 

De vestlige iakttagere i Moskva 
- hefter seg' særlig ved det tids -
punkt noten ble overlevert - ni må
neder etter Norges beslutning om li. 
gå inn l A-pakten, og tre uker før 
åpningen av De Forente Nasjoners 
generalforsamling i Paris. .. " .. 
.. De samme iakttagere er av den me 
ning, at Sovjet holder på å berede 
jordbunnen for et vidtrekkende for
slag, som skal legges fram for FN
gpneralforsamling om Svalbard, den 
italienske fredstraktat, Tysklands ~n
het og muligens Korea. .. " .. .. 

Flyktningene' har den 
laveste kriminaliteten 
i Vest-Tyskland 

)-;~ '( '~ 

Sjefen for Sveriges kriminaltekni
ske anstalt, overdirektør Harry Sø
derman er nettopp vendt tilbake til 
Sverige etter et 7 måneders opphold 
i Bonn, hvor han har assistert innen-
riV.0'l'Y1111;c:ot.o. .... T .0.1-. ... 'I'V'ILlt.~ A- .... "" ..... n...,;~.o. ... .o. 

Franklin Knudsens bok er et kildeskrift, og den burde bli folkelesning. 
Imidlertid blir boken idag tiet ihjel av den norske dagspresse, som mener 
at det viktigste er å dysse ned alt SJlm avslører dagens makthavere. 

Alle bør ha kjennskap til FranKlin Knudsens avsløringer av opportu
nisten Trygve Lie, og vi følger derfor ikke dagspressel)S taktikk, men of
fentliggjør her det avsnitt hvor bevisene mot Trygve Lie påny legges 
fram for folket: 

Under rettssaken mot QuiSling i 
1945 avga en av hans ungdomsven
ner, rektor Ullmann, et vitneprov, 
hvor han bl. a. fortalte om et tilfei 
dig møte med ham i begynnelsen 
av 1940. Quisling hadde da kommet 
med voldsomme anklager mot flere 
medlemmer av regjeringen, særlig 
mot tidligere justitsminister Tryg
ve Lie og russiske ledende bolsjevi
ker, og at Trygve Lie skulle ha 
mottatt store pengebidrag. I det 
hele tatt fikk jeg inntrykk av;r den 
gang - mulig at jeg har misfor
st1l:tt ham - at der "forelå faktisk 
avtaler mellom disse ledende poli
tikkere her. hjemme og bolsjevike
ne om en bolsjevikisk reisning sam 
tidig med en russisk invasjon over 
Finnland hit til Norge. 

Ullmann hadde nærmest oppfat
tet det som en gal manns fantaste
rier (han kan ikke ha fullrt særlilr 

Jeg meldte ham til riksadvokaten 
på det grunnlag. Det kokte bort 
som alt annet. 

Man skulle nå ha trodd at.. lag
mannen hadde fått høre nok om 
Quislings syn på Trygve Lie, men 
så var ikke tilfelle. 

Lagmannen: Det spørsmåkt gjel 
der, er: Husker De at De har hatt 
denne samtalen? 

Quisling: Ja, det hu,pker jeg me
get godt Og det er et faktum 
som man ikke kommer forbi, og 
som nok en gang kommer fram, 
at vi hadde detaljert protokoll av 
Trygve Lies forhandlinger i Mosk
va. Alt. hadde vi. Jeg meldte ham 
uten å gjøre rede! for det i detalj, 
for jeg ville bruke det som reserve. 
Det er også et faktum at enkelte 
arbeiderledere hadde gjort opl' en 
avtale med Russland om å avstå 
Nord-Norge til Rustliand som en 

.~ . 
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samtaleemnet, og engelskmannen, som snart i en menneskealder 
har fulgt' med i norsk' politikk - benyttet anledningen til å gi 
uttrykk for sine tanker i forbindelse med den politiske situasjon 
som kcnnmunevalgene hadde skapt. 

Han fremhevet innlednings vis at han som 
ville blande seg inn i Norges indre anliggender, 
overfor venner selvsagt kunne uttale seg privat 
norsk politikk. 

utlending ikke 
men at han 

om sitt syn på 

Da hans tanker berører livsviktige problemer i norsk poli
tikk, finner jeg å kunne offentliggjøre et sammendrag av hans 
uttalelser, men respekterer hans ønske om at hans navn ikke 
blir nevnt. 

te den frie verdens interesser 
Arbeiderpartiet ville i gamle 
dager ha dynamitt i borehul -
lene og spiker i tømmeret. I 
dag vil det gi kapitalen begun
stigelser, i all fall i enkelte de
ler av Norge (Nord-Norge). I
morgen vil partiet sikkert gå 
et skritt videre. 

Imidlertid er det klart at vel 
ferdsstaten alltid vil kreve 

~~;"~~n;t,--tnb~k~-·til sa~f~;t;;, 
sier Gleditsch. Straffen begyn
ner, sier LO i virkeligheten. Gul 
osten og president Roosevelt 
har ·gJort sakene bra,det flAJ.'u i 
si. Det er visst på ti~e, at dere. 
norske Klu klux klan-mentalite
ten avgår ved en brå død, selv-

·1,laveste kriminaliteten 
.~ ". i Vest-Tyskland 
. •. :ti' j. 

om det skal koste. . 
JOHAN DAHL. 

Italia utleverer ikke 
«krigsforbrytere» 

Privat til «8. Mai» fra Beograd. 

I en offisiøs uttalelse som er offent 
liggjort i den jugoslaviske hoved 

stad heter det bl. a.: 

Sj~fert for Sveriges kriminaltekni-
. ,ske !tnstalt, overdirektør Harry Sø
derman er nettopp vendt tilbake til 
iSvetlge etter et 7 måneders opphold 
i Bllnn, hvor han har assistert innen
rik~ministerLehr med å organisere 
sikkerhetstjenesten I\!S kriminålpoli
tiet. 

To av delstatene i forbundsrepublik 
ken har ført en spesiell statistikk, 
som vil bevise at det er den moralsk 
beste del av Øst-Tysklands befolk
ning som tar seg over grensen til vest 
uttaler herr Søderman overfor sven
ske aviser. Kriminaliteten er i Vest
Tyskland mye lavere blant flyktnin
gene enn blant den opprinnelige be
folkning, sier han. 

DET ER SAGT: 
, Det er, når man skal stå opp om 

morgenen, at man ønsker at man 
hadde nattarbeide. 

«I henhold til fredstraktaten skulle 
Italia utlevere alle krigsforbrytere til 
de fQrskjellige land hvor de hørte 
hjemme. Inntil i dag (oktober 1951) 
har Italia ikke utlevert noen krigs
forbrytere i det hele tatt, hverken av 
jugoslavisk eller italiensk nasjonali

mer skatt av sine borgere enn tet. Blant de krigsforbrytere som 
en ortodoks, liberal stat. Rent fremdeles nyter Italias beskyttelse er 
objektivt sett vil det derfor all ikke bare små mordere, brannstifte
tid være dyrere for velget:en å re, røvere, men også «guvernører av 

sitt raseri mot den nasjonale reisning 
i dette jugoslaviske område som Ita
lia ønsket å annektere med makt. -
Blant de displaced persons som i dag 
lever i italia er det tilstrekkelig il 
nevne morderen Dobrosav Jevdjevic» 
heter det i den offisiøse meddelelse. 

Dalmatia», som under okkupasjonen 
stemme for arbeiderpartiet enn ga skriftlig ordre om menneskejakt i 
for et borgerlig parti. De bor-

hele tatt IlKK Jeg InnLeYKK "''Jf ueu 
gang - mulig at jeg har misfor
statt ham - at der 'forelå fal>:tisk 
avtaler mellom disse ledende poU
tikkere her hjemme og bolsjevike
ne om en bolsjevikisk reisning san;1 
tidig med en russisk invasjon over 
Finnland hit til Norge. 

Ullmann hadde nærmest oppfat
tet det som en gal manns fantaste
rier (han kan ikke ha fulgt særlig 
godt med i Quisling-saken anno 
1932) men Quisling gjentok og be
kreftet sine uttalelser i retten. -
Han sa - og han visste nok at han 
sa det med døden for øynene: 

_ Det som' Ullmann sier, er ikke 

~VJ."'& .I..I.AQ.II. ...nno nu ........ .1. ...... .,;..... .LV"" ""a, Ve 

som nok en gang kommer fram, 
at vi hadde detaljert protokoll av 
Trygve Lies forhandlinger i Mosk
va. Alt, hadde vi. Jeg meldte Itam 
uten å gjøre red:el for det i detalj, 
for jeg vllle bruke det som reserve. 
Det er også et faktum at enkelte 
arbeiderledere hadde gjort 0Pli en 
avtale med Russland om å avstå 
Nord-Norge til Rusrlland som en 
egen Sovjet-republikk mo~ ·å mot
ta militær og finansiell støtte fra 
Russland. Det er et faktum som jeg 
fant borte i Russland at de mottok 

- Fortsttea side 5 -

noe fantasteri, og det lar seg også ---------------
bevise. Jeg beviste for Stortinget i 
1932 hvordan det var dengang. Det 
ble av partipolitikkerne vridd om, 
men ikke destomindre var det over 
to tredjeparter av Stortinget som 
måtte innrømme riktigheten av det 
jeg hadde fremlagt. Og det kan 
fremlegges den dag idag, der var 
dokumenter nok. Jeg kjenner også 
mege' godt sakens bakgrunn fra 
Russland, og spesielt i saken mot 
Trygve Lie er det et faktum at I 
Trygve Lie i 1935 var i Russland 
og drev forhandlinger som justits -
minister om å bruke arbeideridret
ten som 'femte kolonne i Norge. -
Jeg hadde alle dokumenter. Hvor 
de er blitt av i dag vet jeg ikke. 

Korrupsjonen om
kring Truman 
frem i lyset 

Hans venn og partiformann 
går etter en skandale. 

Vil Trumann kvitte seg med be 
besværlige venner - for å stå 
klar til nytt valg? 

Norsk politikk har i den 
siste menneskealder vært pre
get av arbeiderpartiets evne 
til å samle alle arbeiderfrak -
sjoner (bortsett fra kommuni
stene) i ett stort parti, mens 
den borgerlige front har vært 
splittet i mange små fraksjo
ner som har vært ivrig opptatt 
med å bekjempe hverandre. -
En må yte arbeiderpartiets le
dere honnør for deres store 
taktiske evner og en må også 
yte dem honnør for at de har 
vært· istand til å tilpasse seg 
de skiftende internasjonale for I 
hold. Mens arbeiderpartiet tid 
ligere var antimilitaristisk og 
antikapitalistisk, har det nå ut 
viklet seg til å forstå forsva -
rets betydning. Det viker ikke 
tilbake for å sende norske trop 
per ut av landet, igår til Vest
Tyskland, imorgen kanskje til 
Korea eller en annen krigs
skueplass hvor FN må besll;:yt-

gerlige partier i Norge har in-

;~:g:r!:::tee;,il;e:r':!:~d;:g~e- Den n· a' sJ·onale opposl·sJ·on vok-~~gV~ll~r~! ~~li~f~~~g D~y!~a!~ . 

tes til forhandlinger om opp-

Formannen for det amerikanske re
gjeringsparti - altså Trumanns 

William M. Boyle jr., har i flere uker 
vært centrum for Senatets bestikl>:el
ses-undersøkelser. Disse undersøkel
ser har nå ført til at han har truk
ket seg tilbake «av helbredshensyn». 

Som president er Trumanogså for
mel sjef for regjeringspartiet, men 
da, han ikke har tid til å drive parti
arbeide i praksis, er det han som be
stemmer hvem som skal være parti
leder, og valget falt på Boyle. Boyle 
er likesom Truman fra Kansas City, 
og likesom presidenten ble han truk
ket inn i den store politikk av den 
beryktede «Pendergast-Maskine»\
Missouris demol>:ratiske Partiorgani
sasjon, som ble ledet av spillekongen 
Tom Pendergast. 

rettelse av et helt nytt parti, • T Y S K l AND 
som bØr omfatte samtlige bor- ser I ' . 
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~ ~ 

; Vil sorenskriver Backers upptl1e- ; 
~ ~ 

. ~ den mut Flitlef få ef etterspill? I - -- -; Kan rettsadministrator opptre etter gcdtbefinnende I 
I og bruke et· språk som er hentet fra selve rennestenen? I - ~ 

Injuriellaken mot høyesterettsadvo 
kat Fliflet, Notodden, førte til 

at advokaten ble dømt. Etter rettens 
mening måtte hans påstand kjennes 
«død og maktesløs». 

Den gamle hederskronede advokat 
kjemper drapelig for det han mente 
var sannhet - men han kom ikke 
langt. 

Advokat Fliflet har vært aktor i 
mange «landssviksaker». Vi har ikke 
hørt noe ufordelaktig om ham - ba
re det at han har vært aktor. Vi har 
tilgitt ham at han stilte seg som ak
tor, og i dag føler vi med ham. Han 
har I;Iå fått føle som tiltalt, at det 
fører ikke langt overfor en «forutinn 
tatt» rett å forfekte en mening som 
er dømt før dom. 

Nå har advokat Fliflet selv vært 
utsatt for en rettsadministrators sji
kanøse trommeild. Men det er han ik 
ke alene om. Siden 1945 er det man
ge mennesker i dette land' som har 
vært utsatt for det samme, men da 
var Fliflet aktor. 

Det er godt å se at bladet Teledø
len påtaler den måte som sorenskri
ver L. Z. Backer behandlet Fliflet på, 
men den gangen andre mennesker, 
som kjempet like tappert for sine me 
ninger i de såkalte norske retter, da 
hadde hverken Teledølen eller andre 

«frie» aviser et eneste ord å si til 
rettenes admi);listrotorer. 

Vel, vi skal ikke komme nermere 
inn på dette. Vi tillater oss imidler
tid å gjøre disse ord fra Teledølen til 
våre: 

Den nærmest skandaløse måten, 
hvormed den grånende juristen, 
som så mange ganger med heder 
har ført sine saker for lettens 
skranke ble behandlet, må også 
sterkt beklages. At han av rettens 
formann sorenskriver L. Z. Backer 
avbryteL med ytringer som «Det 
raker Dem ikke» er vel uhørt i 
norsk rettshistorie. Slikt må vel i 
høy grad sies å skade rettens ver
dighet og minske respekten for 
dommerne. . 

En burde være forskånet for å 
oppleve slikt i en norsk rettssal. -

. . Hr. Backer var i det hele meget 
ubehagelig og arrogant mot advo
kat FlifIet. Og det tør håpes, at 
denne side av saka blir underka
stet den nødvendige undersøkelse 
og drøfting. Den jamne borger 
spør med rette: Kan en rettsadmini 
strator opptre akkurat ette' for
godtbefinnende og bruke det språk 
han vil, selv om glosene hentes fra 
rennesteinen? 

Adenauer er be~ymret ,og søker UØ5t l SIne lang

varige torhandlin!!er med vestallierte overkommissærer 

Det tyske folk følger spendt overlegningene, og frykter at han 
helt har gått med på vestmaktenes ærekrenkende forslag: 
Ingen tysk generalstab bare «europeiske» soldater 

Privat til «8. Mai» fra Bonn. 

M ens forbundskansler Adenauer fortsetter sine forhandlinger med de 
vestallierte om en ny statut for Vest-Tyskland vokser den nasjonale 

opposisjon i Tyskland, ikke b!lre i høyreorienterte opposisjonskretser, men 
også innen visekansler Bliichers parti (Freie Demokratische Partei) og in
nen detsosialdemoluatiske parti. 

Den voksende opposisjon i FDP 
ga seg et dramatisk utslag på par
tiets årsmøte forleden, hvor høyre
orienterte kretser gikk til storm. 
Med nød og neppe ble Bliicher gjen 
valgt til formann for partiet, idet 
høyreopposisjonens kandidat Hans 
von Rechenberg oppnådde et over
ordentlig stort antall stemmer. Be 
tegnende for stemningen på møtet 
var at forsamlingen reiste seg, da 
noen av deltakerne ved møtets slut 
Istemte Deutschland, Deutschland' 
Uber alles Bliicher var en av 
de få som ·ble sittende, men etter 
talrike tilrop måtte også han reise 
seg og påhøre sangen stående. 

Slil,e episoder har vakt Adenauers 
bekymring. 

Han holder på med sine langvarige 
forhandlinger med de vestallierte 
overkommissærer, og disse forhand
linger følges med den største årvå-

kenhet av det tyske folk. Det forly
der at Adenauer allerede har godtatt 
alle de betingelser som var oppstillet 
i den såkalte Washington-protokoll. 
Det betyr. at han er gått med p ele
vens ærekrenkende forslag. Tyskland 
skal være det eneste land innen Nord
atlanterhavs-organisasjonen som skal 
delta i det felles forsvar av Vest
Europa uten egen generalstab, uten 
egen overkommando og praktisk talt 
uten egen arme. Tyskerne skal være 
«europeiske» soldater. De allierte kre
ver også betydelig høyere forsvars
bidrag fra Tyskland . 

Hva forholdet til Øst-Tyskland angår 

er det pa; det rene at det bare var 
en sterk opposisjon innen hans egen 
regjering, som tvang ham til å av
gi et positivt svar på Grotewohls 
forslag og alltyske valg. Adenauer 
deler ikke de forhåpninger om tysk 
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Har Spaak beriket seg 
på sitt lands gullbe
holdning i LonØonfiden 

Er dette årsaken til hans fa
natiske motstand mot ekskong 

Leopold. 

I V. entet han at monarken ville av
sløre hans transaksjoner. 

Privat til «8. Mai» fra Amsterdam. 

L-' ra Bryssel meldes at man i stadig 
1,' videre kretser kritiserer den bel

giske sosialdemokratiske politikker 
Paul Henri Spaak, som nå forsøker å 
spille en stor rolle i Europa-bevegel
sen. Årsaken til kritikken er bl. a.at 
Spaak etter den annen verdenskrig 
kjøpte et slott i Belgia for 12 millio
ner kroner. Folk kan ikke forstå hvor 
han har fått penger fra til dette kjøp. 
Onde tunger påstår at han og en rek
l>:e andre politikkere har <ananøvrert» 

Boyle er sakfører og har drevet 
sakførerforretning inntil 1948. Fra 
den tid gikk han inn i poiltikker og 
han org:miserte valgl>:ampanjen for 
Truman. Etter seiren ble han av Tru 
man belønnet med vervet som parti
formann. 

Boyle er nå en av de mange innen 
Trumans parti, som skal ha tatt mot 
bestikkelser fra store firmaer som 
øIisket regjeringslån. 

Det ansette blad «St. Louis Post 
Dispatch», forteller, at Boyle har tatt 
mot 8000 dollars i honorar av ei:. stort 
trykkeri i St. Louis, som tre ganger 
hadde fått avslag av regjeringens lå
nefond, men da Boyle tok hånd om 
sakene, fikk han det til slik at sel
skapet fikk tre .ån av samme fond 
på i alt 565,000 dollars. 

Hverken Truman eller visep!'esiden 
ten har gitt sine kommentarer til av
skjedigelsen, men.J.akttagere i Wash
ington mener, at det er et tegn pA at 
Truman ennå engang. akter å stille 
seg til valg, men før han går inn i 
valgkampen vil han fri seg fra sine 
verste politiske besverligheter, og en 
av disse er Boyle. Men man tror ikke 
at Truman på denne måte er istand 
til å løpe fra sin fortid, og særlig på 
grunn av at hans administrasjon i så 
lang tid har tolerert den store kor
rupsjon som har funnet sted i Tru
mans nærhet. 

med en del av Belgias gullbeh.Jldning 
i London-tiden. Det tales også om at 
Spaaks fanati!lke motstand mot eks
Kong Leopold skyldtes en panlsl, 
frykt for at monarken skulle avsløre 
noen a:v Spaaks transal>:sjoner. •• •. 
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Redaktør Forretningsfører 
Aruia B. Arntzen Per Kvendbø 

Utgitt av Interessentskapet 8. Mai 

Den som bare visste .... 
llvorledes stiller «8. Mai» seg eg'entlig til Atlan,· 

terhavspakten? Dette spØrsmål er rettet til oss 
fra mange kanter etterat vi ha gitt plass for inn
legg både for og imot og heller ikke stukket under 
stol de mange sterke meningsytringer til fordel for 
en nordis~ fOfsvarspakt. Vi benytter derfor gj erne 
anledningen til å si vår mening. 

Det var vel det sørgelige og for mange over
raskende kup i Tsjekkoslovakiet som ga støtet til 
Atlanterhavspakten. Det kom som en hvirvelvind 

?g utlØste i rask handling det nær sagt enstemmige Ønske: Det må 
lkk~ he~de her. Og så gikk det slag i slag - en nordatlantisk pakt, 
i~nied~mg til vesttYSk opprustning, Italias medVirkning og så in
flltrasJonen av Hellas og Tyrkia, USA's tilnærmelser til Tito og 
Franco, en realistisk amerikansk politikk som faUt mange tungt 
for brystet. Hadde man herhjemme forutsett en slik utvikling, ville 
man kanskje ikke så ubetinget ha sluttet seg til Atlanterhavspak
ten, men når man fØrst hadde sagt A, så var det ikke mulig å kom
me utenom B, C og D og kanskje ennå mere som er i emning. 

Hos mange stod det som en virkelighetsnær og vakker drØm, 
at Norden burde sluttes sammen i en forsvarsblokk, og Sverige -
den uten sammenlikning sterkeste og mest målbevisst forsvarsbe
redte av broderlandene - stod rede til å virkeliggjØre dette. Men 
Norge sa nei i sin utpregede vt!llstorientering, 'gikk helhjertet inn for 
AtlaLterhavspakten og trakk det nØlende Danmark med seg, mens 
Sverige med. sine rike erfaringer i utenrikspolitikken ble stående i 
splendid isolasjon. Vi er med på å beklage dette, fordi et enig Nor
den midt mellom de to offensive maktkonsentrasjoner ville ha kun
net bidra til en avspenning og muliggjort en tilnærmelse mellom 
Moskva og Washington, som betegner motpolene i det spennings
nett som har spredt seg over hele verden. 

Meget av det som er hendt og som har utviklet seg under nØd
vendighetens lov ville ha vært unngått, hvis man bare hadde visst 
hva Sovjet-Samveldet egentlig ville. Og når man nå engang ikke 
vet det, er AtlanterhavspaKten sikkerlig det nestbeste i forhold til 
en nordisk forsvarsblokk. Men det forhindrer ikke, at vi aUe bØr 
se fram til et mere helhjertet samarbeide i Norden, i grenselandene 
mellom Øst og vest. Vi skal heUer ikke glemme den sovjetrussiske 
motstand mot en nordisk blokk like etter den annen verdenskrig, 
en motstand som ga til resultat at de nordiske land forble atskilt 
og dermed svakere. Nå ser det ut til at Kreml er kommet på andre 
tanker. Riktignok rettet Moskva "fadio i anledning Nordens dag 
krasse angrep på det nordiske samarbeide, som tross alt eksisterer, 
og tok det som forberedelser til krig med Sovjet, men samtidig ny
ter de nordiske diplomater en overveldende gjestfrihet hos ambas
sadør Rodionov i Stockholm, noe som har vært utlagt på forskjel
lig vis i svensk presse. Ingen vet egentlig hva Kreml vil, men en
kelte tar det som et tegn på Sovjets Ønske om et nordisk samar
beide omfattende også Finnland for å bane veien for en nordisk 
nØytral blokk. Dette må vel også sees i forbindelse med Vesttysk
lands-opprustning og de iherdige forsøk fra ØsttYSk side under rus
sisk regi på å få isand en tYSk samling. Intrigenes tråder er mange 
og det er vanskelig å finne rede i dem alle. Men så meget er sikkert, 
at de nye tilnærmelser - om man skal kunne kalle det så - ikke 
hadde vært mulig uten Atlanterhavspakten, som er blitt en makt
faktor som stadig Øker. i styrke og som Kreml a v aU sin evne vil 
sØke il. svekke selv om det skal skje med store innrømmelser i 0st
Tyskland. Dette skal man være klar over og kanskje derfor er det 
offer som er gjort med Norges og dermed Danmarks tilslutning til 
Atlanterhavspakten ikke forgjeves. Det forhindrer dog ikke, at vi 
bØr stå lydhØre overfor enhver overbevisende røst fra øst, og det er 
disse som hemmes av det stadig gj,entatte: Dersom man bare 
visste .... 

(Vi henviser dem, som leser dette, til en uttalelse av den 
kjente engelske journalist Alexander Werth i «New States

m::l.n».Rom vi IZfenga i forrige nr. av «8. Mai». 

lEn HV de mange En betimelig 
E n rekke Osloaviser har gjengitt 

domspremissene i saken mellom 
Prisdirektoratet og Reynoldselskapep rost F. H. var ansatt i G-S. Un- ne, hvor retten bl. a. fastslår at Pris-

der fangenskapet på Kongsvin - direktoratet offentlig har stemplet 
ger festning fra 11. mai 1945 var in- selskapet som lovbryter før saken er 
tet å merke ang. hans senere nerve- behandlet i retten. _ Videre uttales 
sammenbrudd i juli. det i dommen: «Inntil det foreligger 

tragedier' 

Han viste meg et trusselbrev i ju-
ni mottått fra biskop H. (død et par endelig dom for straffeskyld, skal in
år etter). gen stemples som forbryter». Og len-

Brakken hvor F. H. lå nlåtte des- ger nede heter det videre: «Overfor 
infiseres da den ble hjemsøkt av veg- en slik forhåndsdom er den som ram
gedyr. -- Ca. 400 mann, fanger, ble mes så godt som forsvarsløs, og det 
sendt ned på et lokale mens desinfek- skapes en stemning og innstilling mot 
sjonen pågikk, hvor man lå tett som ham, som kan ha innflytelse på sa
sild i eske, mens ung" H. V.-gutter kens behandling, og som ikke kan ut
gikk vakt med gevær rundt oss. F. ryddes». - - Ja-så, tenk det da Del 
H. forstyrret oss ved å sitte på trap- Og avisene, f. eks. Morgenbladet, 
pen til lokalet og lese høyt trussel _ slår seg for sit bryst og taler om, 
brevene om aftenen; mange satt «at det er dukket opp en del off. funk 
rundt ham og lyttet. Om de alle var sjonærer, som har en usalig trang til 
fra biskoppen vet jeg ikke. Så ble å oppkaste seg som dommere. De lar 
F. H. mer og mer rar. Han med navns nevneise tilflyte visse avi
klynget seg til meg som et lite barn, ser opplysninger om såkalte mislig
og sa ordret følgende. «Får jeg lov å heter lenge før slikt kan slås endelig 
sitte hos :Cem, for De har intet å fast. Tidligere, - sier :M:orgenbladet, 
frykte, men jeg har kirkens prester I hadde avisene sine svin på skogen, 
til å forfølge meg med fæle trusler men de er blitt meget forsiktigere» l 
om død og henrettelse - og ingen Vi tør herved spørre Morgenbladet 
hater mer enn prestene, jeg som har om denne omvendelsen til en elemen
vært biskop selv; jeg kjenner dem». tær renslighet og hederlig journali-

Jeg prøvde å trøste ham, nevnte stikk er av gammel eller ny dato? --:
Napoleons ord til Canlaincourt, at Hvordan oppførte slike aviser seg 
«prestene har intet fedreland, de har gjennom hele «rettsoppgjøret»? Var 
bare kirkens organisasjon for øyo>. det noen som dørr..te de forferdelige 
Men det nyttet ikke. Så anmodet NS-folkene på forhånd? Hvem var 
noen fanger ham om å holde andakt i det som dag ut og dag inn svinet til 
brakke nr. 10 en søndag, da jo alle Gud og hvermann gjennom en pøbel
der visste for en nidk.iær prest F. H. aktig utlevering til hat og hån og 
hadde vært i G-S. Han holt andakt en skam NS-folk som ikke hadde fått 
gang, men så ble det forbudt av vak- noen dom? 
tene. Senere fikk andre lov å holde Var det en eneste norsk avis med 
andakt. Han kom gang på gang og noen utbredelse, som tillot disse .. ned
viste meg breve, men jeg ba ham gå, rakkede og æreskjeldte offere å -kom
da jeg ble syk selv av å høre på slike rne tilorde i sine spalter? 
djevelske trusler. Var det en eneste av disse aviser, 

Så ble han innlagt på sykebarak- som tilbakekalte eller korrigerte sine 
ken sammen med «hostepasienter». urettferdige skriverier? 
En veldig lyskaster plasert utenfor Var det noen av disse avisdydsmøn 
rommet lyste inn og hindret søvn for stre og «kulturbærere», som et øye
nervøse folk. Schåfedhund og trafikk blikk tenkte på eller toll: hensyn til 
utenfor vinduene likedan. Så fikk fhv. de forfulgtes famili og nærmeste på 
distriktslæge M. ham til behandling rørende når de uhemmet førte sine 
og dr. B. begge fanger selv. Da lå F. hykleriske «avsløringen tiltorvs ? 
H. på sengen og tellet på knappene: 
skytes - henges, skytes - henges» ,.---------------:. 
mumlet han. Forslag innsendt om å. 
sende ham vekk. Men nei, han ble 
ennå en tid. Da sa: han til meg. «Jeg 
har intet annet gjort enn å kalle 
Stalin en djevel. Og sagt som biskop, 
at de prester som nektet å preke 
burde på tvangsarbeide». F. H. var 
da pensjonert, men fikk bare 150 kr. 
pr. måned til hustruen og familien. -
Noen skrev pånytt og fortalte at hu
struen hadde fått slag og datteren 
syk. Da la han seg på gulvet foran 
kom.dantkontoret og skrek: «Jeg vil 
ikke...«henges -- jeg vil ikke skytes». 

Noen tid seilere kom han etter si
gende på galehus. Om hans sinnssyk-
dom senere vet jeg intet. K. 

[Jp, fo fil ulig heter 

Plyndri ngsdirektoratet 
bruker støvkost 

Takk for kampen mot 
bolsjevismen. 

I okkupasjonstiden opprettet 
de tyske myndigheter konti 

i Oslo Sparebank for frontl{jem
per som tjenestgjorde i de ty
ske militære enheter som støttet 
tyskerne, således Dlen norsl,e L{'
gion, Skijegerbataljonen, Ger
manske SS Norge, Politikompa
niet, Hirdens Alarmenheter , Hir
dens Bedriftsvern, Organisasjo
nen Todt, Vaktbataljonen og det 
tyslm RødlCJ Kors. Disse lwntl ble 
beslaglagt av Erstatningsdirek
toratet. Oslo ;"yrett hal nå dømt 
i alt 93 tidligere fl'ontI.jempere 
til å tåle inndl'oing av de på de
res ..'rontkjemperkonto i Oslo 
Sparebank innestående beløp 
med tilsamm{'n ca. 4:i,OOO kr. 

Angst hvor en snur seg. Vi lever 
for dagen sier enkelte og mener 

i grunnen «vi frykter for morgenda" 
gen». «Denne spenningen er ikke til 
å holde ut. Tror De russerne er over 
oss før jul? Tror De at de venter til 
våren eller tror De at de venter til 
Vest-Europa kan forsvare seg?» :Oet 
siste alternativ reduserer russiskstra,~'j .'-~------------_..: 
te gi in absurdum; men·allikevel,- vi kan, Indonesia, Fransk Indokina, Ti-
får håpe ........ bet, Korea, Persia ,Suez, østersjøen 

Alle konferanser innen A-pakten taler sitt språk. Vesten har svart med 
resulterer i krav om å påskynne rust angst og rustninger. 
ningene, nettopp i dette helt naive Stalin har forberedt den indre admi 
håp at Sovjett for en gangs skyld vil nistrasjon i Russland og vasalstotene 
spille tåpens rolle: Vente til vi er li- ikke bare på krig; men fremforalt på 
ke sterke. Norges forsv. arsutgifter er en plutselig avspenning; me.ns vesten. I 
i <:l~g over 600 mill, og skal nå økes bare har sett den ene mulig_h~~. I~t;,t 

omvendelse 
Hvorfor skrev forfatteren Axel 

Sandemose i 1947: «pressens holdning 
overfor siktede, men ikke dømte 
«landssvikere, har vært urettferdig, 
dum og pøbelaktig»? - gjenga Mor
genbladet, Aftenposten og Dagbladet 
og alle de andre moralvoktere, denne 
off. uttalelse om norsk presse i «fri· 
gjøringsårene» ? _. Var det likt seg. 
Nei, da skullp. dl' dømmes og knekkes 
og vanæres like til NS-folks siste jor 
diske hvilested. Og hvorfor ikke? -
Hadde ikke hele den norske presse 
fått angitt tonen og de effektive straf 
femetoder i Berggravs 50-øres pam
flet: Folkedommen over NS. Dømte 
han 'noen på forhånd, eller tilrådde 
han et anstendig rettsoppgjør? Tok 
han og hans drabanter off. avstand 
fra dødsdommene dengang da det en
da kostet litt å dissentere? Hva kom 
det av at svenske prester som gjerne 
vil hjelpe kolleger i Norge som er 
rammet av «rettsoppgjøreb>, sier, at 
det ikke nytter så lenge Berggrav og 
hans drabanter stod ved styret her? -
Kort sagt, overalft i arbeidet for en re 
visjon støter en på Berggrav. - Han 
er en avskrekkende eksponent for 
den «norske» journalistpraksis å døm 
me sine motstandere til det ytterste 
mørke lenge før retten har avsagt 
noesomhelst. 

Men han er jo og har hele tiden 
vært, sorr. han selv sier i det siste 
nummer av Kirke og Kultur, en sterk 
beundrer av Churchill, som under kri
gen blant annet sa de beryktede og 
nå så klassiske ord, at han gjerne al
lierte seg med djevelen for å nå sitt 
krigsmål. - Den uttalelsen gir jo 
svar og løsning på mange ellen; ufor
ståelige ting. 

18. Qktober 1951. 
Tilskuer. 

En stl'en~ viten
skapelin Qransk
ilIng påkrevet 

I en polemikk med Magne Skod
vin skriver overlæge Johan Scharf 
fenberg i Morgenbladet nr. 242 om 
tiden fra Moskvafreden til 9. april. 
Han sier tilslutt: . 

«Jeg er enig med Skodvin i at 
hovedsaken er å få fram alle fakta. 
Først deretter kan skyldspørsmå
let bli drøftet upartisk. Etter of
fentlig;gjørelsen av Undersøkelses
kommisjonens innstilling er det 
framkommet så mange viktige opp 
lysninger at en ny strengt viten
skapelig granskning ('r påkrevd, 
helst ved en lmmmisjon av histo
rikere, gJerne med et svensk med
lem. lJtenriksdepartementet vil 
snut utgi en «hvitbok)} om Alt
markaffæren, men det treng'es en 
sammenstilling av alt norsk og 
utenlandsk materiale, ikkl' minst 
de forhanldinger som Stortinget 
{'nnå hemmeligholden}. 

Den store 
brannskaffiho 

Fra 12 til fl4 mill. på formuesskatten. 

Skattestatistikken for 1950-51 er 
'på det nærmeste ferdig bearbeidet. 

For de personlige skattytere med 
formue over 20,000 kr. ble satsene 
for formuesskatten med visse unn· 

Skinn- og bentri 
klippfisk av beste 
kvaHtet i pak-

• 'O 

DIng er pa en, 
lo eller fem 
kilo fåes overalt 
KJøp EN PAKKE MED 

DEM HJEM I DAG. 

SPIS 
KLIPPFISK 

billig, god og 
lettvint mat 

t 
[J et er allerede. lenge siden kom 

munevalgene og sinnene er 
kommet mere til ro. Vi kan da 
konstatere at valgene ikke ga 
noe ubetinget tillitsvotum til 
riksstyret. De sosialistiske par
tier har tapt endel terreng i 
byene og fikk tilsammen 51,39 
pst. av stemmene, mens de ved 
stortingsvalgene i 1949 opp -
nådde 53,80 pst. Sannheten tro 
skal vi tilfØye, at ved kommu
nevalgene i 47 hadde de 49,51 
pst. av stemmene. Noen for
skyvning fram og tilbake har 
det vært, men ellers 'er det 
stort sett status quo. De så
kalte borgerlige partier har ik 
ke formådd å vekke folket til 
aksjon, dertil har de' for lite 
å far..; med, og så vandrer vi 
videre i den uvisshet mellom 

.. frontene som flyter over i hver 
andre.' Er det ikke på. tide at 
det kommer noe nytt, fengen
de og rensende? 

SLIK GJØR FINNLAND! 

Vainø Tanner, som etter den annen 
verdenskrig ble dømt og måtte av
sone fengselsstraff for Finnlands 
krigspolitikk, er av riksdagens elek
torer valgt til medlem av den såkalte 
indercirkel av befullmektiger for 
Finnlands Bank. 
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sØke å svekke selv om det skal skje med store innrØmmelser i 0st
Tyskland. Dette skal man være klar over og kanskje derfor er det 
offer som el." g~ort med Norges og dermed Danmarks tilslutning ti~ 
Atlanterhavspakten ikke forgjeves. Det forhindrer dog ikke, at VI 

bør stå lydhøre overfor enhver overbevisende røst fra øst, og det er 
disse som hemmes av det stadig gjentatte: Dersom man bare 
visste .... 

(Vi henviser dem, som leser dette, til en uttalelse av den 
kjente engelske journalist Alexander Werth i «New States

man», som vi gjenga i forrige nr. av «8. Mai". 

«Takt og 
ri en mimoseaktige aportaredaktør i 

Aftenposten kan atter sove ro
lig, befridd for mareridt og onde 
drømmer. Den 15. oktober kunne 
hans blad med spesiell fryd på før
ste side bringe et spesiaItelegram 
fra Bonn:: «Ingen nazister fra tysk 
idrett til vinterlekene». Ifølge tele
grammet har nordmennene latt for 
stå at den tyske sportsmann var 
velkommen, men ikke «sportslede-

De tyske graver 
på Ekeberg 

re med politisk fortid», og presi
denten i den nasjonale tyske komi
te Ritter von Halt har nå meddelt, 
at noen ledende menn som var 
sterkt fremme i tysk sportsliv i 
Hitlertiden, ikke vil reise til Oslo. 
Blant disse er foruten presidenten 
selv (!), hertug Adolf Friedrich v. 
Mecklenburg, dr. Carl Diem, som 
fra 1913 var organisator og leder 
av den tyske gymnastikkopplæring 
og kroppskultur og fra 1933 gene
ralsekretær for organisasjonskomi
tee,n for de XI. olympiske leker i 
Berlin i 1936, vinterspo~tspresiden
ten G. Schmid og Hans Kilian. Som 
takk for at de har forstått det nor 
ske «vinket», klapper Afterposten 
dem nådig på skulderen og gir dem 
attesten «menn med takt og klok-

Sogneprest Ivar Welle skriver i Af- skap». 
tenpqsten 11. oktober om de tyske Nå ja, _ det er ikke første gan· 
graver på Ekeberg bl. a.: gen man har kunnet konstatere at 

«Vi finner det motbydelig at grav- «takt og klokskap» _ egenskaper 
freden brytes, og at legemer som har som neppe kan sies å være sports
ligget i jorden 6-10 år spas opp og redaktørens sterke side _ er fast 

~s~·f~~ j~l'? ~T~~r ~De ·~t~~ll~e~te~VIl spar~i;;:;;I;J"'i;:';;~å~~':.e· b:;{~~ I 
våren eller tror De at de venter I mp<! tilsammen ca. 4:i,OOO kr. 
Vest-Europa kan forsvare seg?» D t 
siste alternativ reduserer russisK straf,,-!:"""--------------
tegi in absurdum; men'allikevel + vi 'kan, Indonesia, Fransk Indokina, Ti-
får håpe ........ i bet, Korea, Persia ,Suez, østersjøen 

Alle konferanser innen A-pa~ten :taler sitt språk. Vesten har svart med 
resulterer i krav om å påskynne 'fust angst og rustninger. 
ningene, nettopp i dette helt nllive Stalin har forberedt den indre adm i 
håp at Sovjett for en gangs skyld! viI nistrasjon i Russland og vasalst&tene 
spille tåpens rolle: Vente til vi erl li- ikke bare på krig; men fremforalt på 
ke sterke. Norges forsvarsutgifter er en plutseEg avspenning; mens Vesten 
i dag over 600 mill. og skal nå økes bare har sett den ene mulighet. Intet 
til rundt 1 milliard. Priser og lønnin- ville være f. eks. vårt villette folk 
ger kappløper. Flere og flere tusin· kjærere enn en avspenning. Det hø-
der arbeider til forsvaret. Nye inn - rer man overalt ..... . 
kjøp, nye lån. Sålenge dette går, går La oss tenke oss, at Stalin en vak
det ganske flott. Vi lever av angsten, ker dag foreslo nedrustning under 
av rustningene, av dollar lån. FQ1!{et internasjonal kontroll, Forslaget om 
ser bare en fare: KRIG. frie valg i øst Tyskland er et forvar-

Man synes i dag helt å utelukke sel. Det vil være umulig for Vesten 
en annen mulighet: PLUTSELIG A V - å avvise et sådant forslag fra Stalin. 
SPENNING. Jeg tviler ikke på at forslaget vil bli 

Sovjet har flere ganger undersøkt alvorlig ment og at en tilfredsstillen-
Vestens økonomiske' stabilitet me:1 de kontroll også kan gjennomføres i 

henblikk pi! slil~ mamf\pr. Sist disse Sovjet -- nå. 
fIkinnforhandlinger om fred i Korea. 'Et fryktelig slag mot vår nåværen
Det har hver sang v:.st seg at det de levestandard: Prisfall, arbeidsløs
:derna~jonale marked svar.::r momen het, nød og elendighet vi neppe kan 
tar,t mei prisfall. :> t 2 dag-er hIt ull- gjøre oss begrep om. Skipsfraktene 
prisen 'r:wd 20 pst .:;1i:jont de ferreste ned til det ulønnsomme, eksporten re
tror noe rå fred Korea. duaert til et minimum. Norges stra-

Kreml og Kreml alene har situa - tegiske verdi anulert, dollarstrømmen 
sjonen i sin hånd i dag. Den gode vil opphøre. Spørsmålet er om Ame
Stalin tror jeg tar sikte på å lage et rika selv vil klare påkjennin~;en. _ 
økonomisk kaos i Vesten, kanskje Kan vi under en slik situasjon unngå 
snart, kanskje først om et år. En slik borgerkrig? Neppe. 
avspenning vil komme like hurtig og Uforberedt kan vi når som helst 
virke like drepende som et militært komme opp i dette. 
angrep. Stalin har forberedt dette, Vesten burde se" de to muligheter 
forbereder kaos i Vesten hver dag og forberede seg på begge. 
gjennom sitt diplomati i Berlin, Bal-i, Jens. 

flyttes.- forankret i det tyske kulturfolk. 
Det sis at likene av våre russiske Men det er litt uvant å se det på "Utenl,,'k,C'krtJnl'kk lII.iDII __ "-IIli.lll+ilO:!lIliIII!iIIIIIIl_I"' __ III __ ~~ 

kampfeller skal flyttes til vakrere og trykk i Aftenposten, selv om dette ~ ,., 
mer passende steder. Det bedrer jo blad gjennom fem lange okkupa
saken. Verre er det med de tyske gra sjonsår var i første rekke blant 
vene, især med dem på Ekeberg. dem som kunne gle seg over reaul-
,Hvorfor skal de flyttea ? Slik de tatene av tysk takt og klokskap! 

ligger kan de ikke krenke vår norske Det har altså lyktes 'å forhindre 
krigerære. De, er tvertimot et synlig I at de kjente tyske idrettsledere 
tegn på at nordmenn har vilje og ev- kommer til Oslo sammen med sin 

Sovjet kan innføre kommu-. 
nlsmem 1960 

ne til å verge sitt land. Det blir sagt tropp, og grunnen er at disse folk I 
at de tyske okkupasjonsmaktene har ikke la idretten på hyllen i 1923, .. 
valgt en for fornem plass til sin «Eh- men fortsatte å interessere seg for 
renfriedhof», så den ligger som et be- kroppskultur og ungdommens sunn 
vis på tysk taktløshet. Ja, det blir i het. Sovjetunionen be~raktes av al-/ synes teoretikerne ikke å ha kom 
tilfelle ikke vår skam. Aftenpostens sportsredaktør som le som kommums~e.ns .fa~te I met til, og for noen måneder si-

På en måte er plassen virkelig sitter i mottakelseskomiteen for borg, og det er for savIdt rIktIg, den ga tidsskriftet uttrykk for, 
svært fin, den er naturskjønn slik den olympiaden, gler seg sikkert stort. dk' t· k t . 
ll"gger l' solbakken med utsikt over 'I h I' :som et er ommums IS syre 1 at det var betydelig meningsfor-i disse dager. N0. VI an nem 19 
fjorden. Men ellers ligger den jo til-I slippe å stå ansikt til ansikt med unionen, men kommunismen er skjell mellom teoretikerne om, 
baketrukket fra privateiendommer sine venner fra Berlin i 1936, de ennå ikke innfØrt. Det veldige hvorvidt innførelsen av kommu-
og ikke i nærheten av noe norsk sym som hedret ham med en minne- land befinner seg på det sosialist nismen i praksis ville medfØre 
bol. Nå er det ~tore minnekorset tatt dekorasjon, - og han vil også slip- t d' h t t 
ned, og over gravene er det plantet d d l diske melloms a mm, vor s a en at visse varer ble gutis tilgJ' enge pe å takke dem ?or en an e e _ 
frodig furuskog, som nesten skjuler måtte ha i at han slapp fri fra Gri- har overtatt produksjonsmidlene Hg for almenheten eller om det 
navne brettene over de falnes lik. - ni og det patriotisl{e selskap der i hvert fall i industrien og regu- skulle bibeholdes et betalingssy-
Men allikevel er det noen som maser etter bare noen få dagers forløp! l dk' o d t r t 
med at stedet er for fint til tyskere. erer pro u sJonen, nar e e sem. 

Ved internasjonal overenskomst er _______ tale om landbruksprOduksjonen. Mens disse spØrsmål fremde-
vi bunnet til ikke å kaste likrestene Men ennå er man ikke nådd les står åpne, kan «Bolsjevik» 
bort eller brenne dem. Altså. vil noen NYTT FRA TITOLAND. fram til den varerikelighet, som opplyse, at Sovjetunionen pro-at de skal graves opp og flyttes til et 
mindre ærefullt sted på. Alfaset. Den- har al,. kan muliggjØre den praktiske duksjonsmessig er nådd halvveis De vestalliertes venn, Tito, k' d 
ne flytningen kan bare ha en mening, likevel konsentrasjonsleirer, hva der innfØreise av ommumsmen, en til kommunismen, Av dette vil 
den skal være til skam for de falne. enn sies. Men det gjør vel ikke noe som organiserer samfundet et - iakttakere utlede, at 1960 vil bli 
Men den er nok ikke besluttet ennå, fra eUer til, for de vestallierte 'har ter prinsippet: Enhver yter etter året for kommunismens innfØrel det er vel et departement eller Kon-
gen i råd aom må avgjøre denne sa- vel selv nok av dem, bare med den for evne og mottar etter behov. s~. For fem 8.1' siden erklærte 
ken. Vi får håpe at den aldri vil vin- skjell, at de ikke snakker om det, sa I det kommunistiske parti Stalin, at SOVJ'etunionens produk andre enn de innvidde hører det. 
ne bifall på høyeste sted. - Russland har det i de siste år \SJ'onsmål for HJ60 va'" 50 mill. Likflytningen gir uhyggelige min- Her har man et eksempel: Fra Un- • 
ner. Alt før krigen drev de tyske na- dine i Norditalia mededeles at en tid- '!ært fØrt en diskusjan om hvor tonn jern, 60 mill. tonn stål, 
zistene på med å. vanære sine fienders ligere sekretær hos ekskong Peter av ledes overgangen til kommunis- 500 mill. tonn kull og 60 mill. 
graver, og i krigstiden herjet de på Jugolsavia, Vuljenovice Mijekc, er men skal finne sted i praksis. - tonns olje, og da prOdukSjonen 
m tb d l 'g 's med '11' r av l'k lwmmet over grensen mellom Jugo-

o y e l VI ml lOne l • Noe av denne diskUSjon, som gir av disse varer idag er omkring Vi bør ikke etterligne dem. slavia og Italia og har an .'lodet de 
Slik er ikke blitt gjort i Frankrike. italienske myndigheter om politisk inntrykk av Et ha vært den frie- halvparten, skulle det kunne be

Der ligger tusener og tusener av gra-' asyl. Mljeko, som har sin hustru og ste i Sovjetunionen siden Lenins ty; at de russiske ledere regner 
vel' med falne tyskere. De ligger på en liten datter n:ed seg, forteller .at dager, har vært referert i par.- med at kommun:smen vil "..unne 
vakre steder og er fint stelt. Vi nord han nettopp er bhtt løslatt fra et JU-j': -t t Q~" t'd c1 "ft '<B 1- "f . ro 
lnpml burd<, være like ridderlige som goslavisk fengsel, hvor han har av- "le s eOrculSKe l S",'ll ,O lun Øres l 190 . 
L'Ql1slonennene.» j sonet pn straff for «kollabotaRjOll". :.,jevik». Noen endelig avklaring Naturligvis er disse tall noe 

Den store 
brannskatting 

Fra 12 til ;>4 mill. på formuesskatten. 

Skattestatistikken for 1950-51 er 
på det nærmeste ferdig bearbeidet. 

For de personlige skattytere med 
formue over 20,000 kr. ble satsene 
for formuesskatten med visse unn· 
takelser femdoblet i forhold til fore 

anare. Er det ikke på tide at 
det kommer noe nytt, fengen
de og rensende? 

SLIK GJØR FINN'LANDI 

Vainø Tanner, som etter den annen 
verdenskrig ble dømt og måtte av
sone fengselsstraff for Finnlands 
krigspolitikk, er av riksdagens elek
torer valgt til medlem av den såkalte 
indercirkeI av befullmektiger for 
Finnlands Bank. 

gående år. Dette førte til at for- Slik gjør altså Finnland. Slikt ville 
muesskatten steg fra 12 mill. kr. være utenkelig i Norge, hvor 11 
t~l 54 mill. kr. De samle~e skatter som tenkte mere på landets øyeb~i~~ 
til staten for de personhge skatt - kelige interesser og folk t lf d 
ytere ~teg ;med 25,7. ps.t., altså en I enn på sin egen sikkerhet~ sda V~e;je~ 
betydeh.g sterkere stlgnmg enn for rir-gen rømte, ble straffet _ ikke ba
a~tatltkmntekt ogktfOrmkutet' For akd- re med tvangsarbeid, men også med 
sJese s apene ø esa en me livsvarig innskrivning i forbryterpro-
31,4 prosent. tokollene. 

Antatt formue ved kommune - • 
skatteligningen var 18,711 mill. kr. 
og ved statsskatteligninben 19,307 
mill., eller en stigning på 4,7 pro
sent og 4,5 pst. fra året før. 

Antatt inntekt ved kommuneskat 
teligningen var 7972 mill. kr. og vi
ste en stigning på 8,8 pst. Ved 
statsskatteligningen var inntekten 
7436 mill. kr, og stigningen 8,6 pst. 

EKTESKAP 
ble inngått i V. Aker kirke lørdag 
20. ds. mellom Borghild Skard 
Breive, Oslo, og Olav L. Bjørge, 
Seljord. 

Norsk .'l'ukt - Bær - Grønnsaker _ Tomater 
EN GROS - KONTANT _ GIRO 

Als B. JOHANNittEN 
Eriksgt. 15,. Oslo - Telefoner 684310,335930 - Telegr.adr. «Fruktbonden» 
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skjematiske, og det vil spille no- overgang til kommunismen skuI 
en rolle, hvor mange råvarer det le være mulig allerede i 1960 
gåt' med til rustningene. Det har tross alle de eventyrlige frem
allerede i den russiske presse skritt som er gjort og som også 
vært kritisert at boligproduksjo- den vestlige verden bØr regne 
nen siden krigens slutt har lig- med som faktiske faktorer. Det 
get under forventningene og II har da også i den russiske disku
forl~laringen synes å ligge i, at sjon vært talt om gradvis over
de militære rustninger har tatt gang til kommunismen, således 
meget av de varer, som var be- at de varer som det produseres 
regnet til boligbygging. veldige mengder av, fØrst ble 

Donbas, det ukrainske industri gjort til gjenstand for fordeling 
område, er stadig den russiske etter kommunistiske prinsipper. 
sværidustris hovedcentrum, og Denne overgangsperiode vil for
selvom det ble hårdt rammet av mentIig fØre til at visse konsum
krigen, da tyskerne Ødelaomkr. varer utdeles gratis som en form 
250 smelteovner, har disse Øde - for belØnning og at den helt frie 
leggeIser ikke vært bare av det fordeling blir utsatt inntil det 
onde. Det har nemlig tvunget produseres en uhØrt overflod av 
russerne til å foreta en hØyst vel varer. Bladet «Bolsjevik» sier da 
kammen modernisering. Resulta også, at overgangen fra sosialis
tet er, at den russiske stålindu- me til kommunisme vil bli gan
stri i dag er verdens neststørste, ske langsom uten at målet tapes 
en industri som er godt beliggen av syne. 
de og basert på store innenland- Tilslutt skal vi fremheve at 
ske forsyninger og med en stab mens teoretikerne fortsatt' hol
hvis dyktighet er erhvervet i den der fast på den kommunistiske 
hårde erfarings skole. Det viktig fordelingsprosess i sine Økono
ste stålcentrum i Ural er fortsatt miske teorier, synes de å ha opp
Magnitogorsk. Store tankfabrik- I gitt Lenins tanke om at kommu
ker er anlagt i Tsjaljabinsk, Ogl nismen skal fØre til «statens bort 
i det fjerne østen ligger Komso- smuldring». «Bolsjevik» sier om 
molsk ved Amurfloden som er et I dette, at på grunn av den kapi
betydelig centrum for metallin- talistiske trussel fra utlandet er 
dustrien. Hertil kommer så den det fortsatt nØdvendig for staten 
stadig Økende utbygning av sam å opprettholde hær, politi og et
ferdselsmidlene, som har elimi - terretningsvesen og hva dermed 
nert mange av de tidsspillende følger. 
fjerntransporter. Om dette og de indre vanske-

Det er selvsagt helt umulig it ligheter skal vi så gjØre noen be
kunne forutsi. at en alminnelig traktninger i neste artikk~l.,; 
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F:.:.::dag 26. oktober 1951. 

Før rettferdigheten er skjedd fyldest 
kan vi ikke gi op.p kampen for vår rett. 

Som krigskorrespondent 
på Austfronten i' fire og en halv måned i forreste linje 
opplevde jeg mange merkelige ting vinteren 1942-43. 

NA KOMMER BOKA TIL JUL. 

J eg husker den tid da hovedsta -
dens befolkning nærmest trakk 

nu skuldrene av bøndene. Den inn
fødte befolkning likesom ikke ville 
anerkjenne bøndene, de var likesom 
t11 bare for å skaffe mat til hoved
stadens befolkning. Slik var oppfat
ningen i lange tider. Men så beslut
tet Norges Bondelag å foranstalte et 
bondetog for 15 år siden for å vise 
befolkningen, at bøndene nok var en 
makt, hvis de bare mønstret sine trop 
per. 

serende høve til å slutte seg til, så 
tror jeg regjering og storting de 
litt bleke om nebbet. Det ser ut for 
at det ikke nytter :ned å overbevise 
folkets kårne med de beste underbyg 
gede argumenter, enten disse kom
mer fra framståenC'.e jurister eller an 
dre høytstående ·personer. Vi forlan
::. cr våre menneskerettigheter tilbake, 
som man ved overgrep har fratatt 
oss. Vi forlanger ersta.tning for feng
selsoppholdet, vi forlanger utbetalte 
bøter og erstatninger tilbakebetalt 
med renter. 

h\'~rdan rettstilstandene har vært i 
dette land under arbeiderpartiets sty
re Verre kan det aldri bli! Vi vet 
no'k at det såkalte «kriseforliket» mel 
lom de forskjellige partier bandt de 
øvrige partier, som var godfjottet 
nok til å la seg trekke med til denne 
historiens største svindel! 

Bestill den i dag. - Den koster kr. 11.85 og 1,15 i oppkrav 
I alt kr. 13.00. KARL HOLTER 

Amot på Modum. 

Bruk meg! 
Vi får lov å betale skatter i dette 

land, men å få lov ved stemmesedlen I 
til å få dette system feiet vekk som I 
har ligget som en m~re over landet si ! 

stilling eller arrangement søkes av provisor m .alsidig prak
sis også som leder av fabrikk inærings- & nydelsesmidler. Ini
tiativrik arbeidskraft. Bill. mrk. «Persona non grata nr. 306». 

Klipp ut. 
Det kom den· dagen fullt besatte 

tog og busser til Oslo med bønder. 
De samlet seg på torgene, hvorfra de 
i skjønn orden marsjerte 4 og 4 i ro
deparene. Togleder dengang - for å 
få de forskjellige kolonner fra torge
ne til A. passe etter hverandre - \!P.r 
oberst. Fougner og han skilte seg fra 
denne oppgave pA. en mønstergyldig 
måte. I spissen for toget kunne man 
i første rodepar se bøndenes førere, 
statsråd Johan E. Mellbye og stor
tingsmann Erling Bjørnson. Taktfast 
gikk kvinner og menn med sine ban
nere runden om slottet og ned til 
Kontraskjæret. Det ble en mektig fvl 
king på omlag 25,000 deltakere. På 
Kontraskjæret ble talt og oppført en 
kantate av prost, senere biskop P. 
Blessing Dahle osv. Fra den dag fikk 
man gjennombruddet i hovedstaden. 

De virkelige landssvikere gikk fri, 
mens tidligere NS ble straffet, fordi 
man trakk lasset opp fra veggrøften, 
hvor Nygaardsvold etterlot det 7. juni 
1940. De som forarbeidet ammunisjon 
for tyskerne og de som var med og 
bygget flyplasser og festningsverker 
gikk fri, fordi disse var det største 
politiske partis sikreste stemme -
kveg! Før rettferdigheten er skjedd 
fyldest kan vi ikke gi kamper. opp 
for vår rett! Vi må ha revisjon av 
«rettsoppgjøret». Men det haster! Vi 
kan ikke vente til en ny Verdenskrig 
feier inn over landets grenser igjen. 
F·ar og mor som har lidd under svi
ket skal prente dette inn i sine barn 
og barnebarn for å la dem få vite 

den «frigjøringen», det får vi ikke 
lov' til. Misnøyen vokser fra dag til 
dag også blant dem som har tilhørt 
«partiet med det brukne gevær». -
Oksviks valglov tar bare sikte på at 
«Sosialiseringspartiet» fortsatt skal 
kunne holde seg ved makten til hele 
folket økonomisk ligger med nesen i ' 
været. 

Send kr. 10,00 til «8. Mai»s 
ekspedisj on og De får Bergs 
viks utmerkede bok omgå
de portofritt tilsendt. 

Fine epler ti I forbrukere 
Norsk Standard kvaliteter i stand.-kasser til : 

Det må et systemskifte til. 

Vi mener at di~terpresten Anders I 
Hovdens sønn - kaptein Hroar Hov- Bek]· en ts]\: 31' 
den - som også er leder av vår or- ønskes 

Stand. Fin. Ekstra, store og midd. - Kr. 40,80 og 33,90 pr. kasse. 
Stand. Fin. små 60/90 grams - Kr. 32,90 og 28,60 pr. kasse. 
C. makkfri u/råte 40-60 og større - Kr. 23,50 og 21,30 pr. kasse. 
Frasorterte, meget gode sp.o.mat. - Kr. 14,25 og 13,00 pr. kasse. 

ganisasjon . for Sosial Oppreisning, 
må være den rette til å ta opp vår 
tanke om et stille tog til myndighe
tene! Husk på at vi gir aldri opp 
før vi er fremme ved målet. 

Tidligere frontkjemper (inva
lid), 46 år, søker bekjentskap 
med kvinne i 30-årene. Bill. mrk 

+ frakt. Vi forbeholder oss å sende de merker som kan skaffes. Etter
krav jernb.st. o. hurtigr. anl. ellers forskudd og frakt. 

NYVElEN HANDEL, Glassverket, Drammen. 

Bønder. «Helst foto nr, 311». 

:~~~;~~~~~~;; Japans fred -Potsdam og San Francisco Som !~~ ~~:~i~i$ter 
string for A. kreve vår rett! For å for " ved en leilighet 400,000 gullrubler I 

lange respekten for norsk lov og or- Japan sluttet 8. september fred med var i krig på dette tidspunkt, med Sovjet tilbød seg i stedet å erklære understøttelse, foruten at arbeider-
den og ikke slik vi har opplevet det 48 av de stater, som etterhånden bøn om formidling av freden. Det vi.. Japan krig og definitivt knuse japa· partiets ledere også fikk milioner 
siden «frigjøringen». Toget burde under den annen verdenskrig sendte ste seg å være en skjebnesvanger nernes makt. Til gjengjeld' krevet på millioner. Man kan bare henvi-
først gå om A-partiets hårdkokte ju- øriket sin krigserklæring. Sovjetsam- feil, for Moskva hadde ingen inter- Moskva rundelig betaling i form av se til statsråd Madsens transport, 
stisminister og forlange respekt for veldet og' dets slaver Polen og Tsjek- esse av at det ble fred mellom vest- ekspansjon i 0sten og vestmal{tene hvor han direkte ble tatt med gul-
Norges Grunnlov som forbyr love koslovakiet, som også de~tok i San maktene og Japan, men forberedte tvk med kysshånd imot dette tilbud. let under transport til Norge Jeg 
med tilbakevirkende kraft. Dernest Fransiscokonferansen, nektet å skri- en kommunistisk revolusjon i Asia, Følgene kjener vi alle. kjenner alle disse ting meget godt. 
burde toget ta over slottsplassen for ve under og er således fortsatt i krig noe som vestmaktene heller ikke Det var den Rooseveltske politikk Lagmannen: Dette får De kom-
å se om· det var «nedrullede gardiner» med Japan. India møtte ikke, men kunne være blind for. Et fritt om som dominerte dengang, og vi vet i me tilbake til senere. _ Det er et 
eller om Hans Majestæt stod på bal- ordner forholdet til Japan på sin enn svakt Japan som ville samarbei- dag, at hans rådgivere var kommu - spørsmål jeg gjerne vil gjøre Dem: 
kongen, som dengang for 15 år siden egen måte. Forholdet til Kina og Ko- de med vestmaktene, kunne bli en nistiske sympatisører og til og med De fant _ under forutsetning av 
og hilste toget. Videre burde toget ta rea er et åpent spørsmål. Det er si- stabiliserende makt i 0stasia, og det sovjetrussiske agenter. Slå Japan ned at det var riktig dette at Trygve 
vegen ned til Stortinget, hvor man tuasjonen i dag, og det er bare å til- ville Moskva ikke ha. Tvertimot, hel- og tillat aldri at det gjenoppstår, var Lie og andre arbeiderpartifolk had 
med en deputasjon søkte foretrede føye, at USA som Stillehavet.s beher- ler et fullstendig knust Japan - eller deres råd. Og når MacArthur ropte: de underhandlet med Russland og 
for presidentskapet med forlangende I sker etterpå har undertegnet en to- en lydig kommunistisk koloni.. Sakte, såkte, den tid kan komme da mottatt penger derfra på den må-
om å løslate alle politiske fanger som sidig sikkerhetsavtale med Japan. Moskva lurte japanerne. Deres vi trenger til det japanske folks good .ten som De beskriver, _ De fant 
i virkeligheten sitter eller har sittet Denne innebærer at amerikanske trop fredsforslag ble ikke sendt videre og will, da var det ytterst få som tok at det var landsforrederi ? 
for Nygaardsvolds-regjeringens mis - per blir i Japan, inntil USA og Japan disse ord alvårlig. Quisling: Ja, men jeg' har ikke 
gjerninger. Og videre burde man for- blir enig om at Japan kan f~rsv~ares Som et realistisk folk med sine eg- gjort noe liknende. 
lange at Norges Grunnlov skal følges av japanerne selv. For å berol~ge_ Au- ne og 0stasias interesser for øye har Lagmannen: Jeg spør Dem: Fant 
og' ikke bare henvises til i 17de-mai- stralia, New Zealand og Phihppmer- Den nasJ"onale ___ japanerne nå sluttet seg til dem, som De at det var landsforrederi? 
taler. ' ne har USA gitt dem garantier mot kUnne by mest - ikke bare i løfter, Quisling: Ja, men jeg har ikke 

I spissen for toget burde våre over et fremtidig japansk overfall. _ Forts. r'ra 'lide l _ som så lett kan brytes, men i reali- gjort noe liknende. 
150 geistlige gå, og dernest de 'over Mot slutten av den annen verdens- tater. / Lagmannen: Jeg har ikke. sagt, 
150 jurister som må sette seg på sko- krig, da Tysklands politiske og mili- enhet som i dag ~ehersker hele den Det sies at den japanske fredstrak at De har gjort noe liknende, jeg 
l b k .. f å l l d t t kt b t å kl kt de l·t· k t f t T kl d tat er den mildeste i historien, når e en en :.gJen or ære an e Sære ma egyn e va e, sø e po l IS e a mos ære ys an. - bare spør om De mener at dette 
«juss», som ble innført etter «frigjø- realistiske japanske politikere et fre- Han er nemlig bange for at det det er tale om en betingelsesløst ka- vIM' landsforrederi som burde straf 
i S" t . k t d l' . d t kt ne Da i Id k t· k t· k l blI' pitu'.erende motstander. Men vi tror r ngen». ler VI, a VI unne romme e Ig oppgJør me ves rna e. sos a erno ra IS e par l s a fes strengt. De anmeldte ham jo 

f f · d t d h d t . 'dl t'd . t ul' å d t t k t ti tit f t at det er rettere å si, at den fra ram en Jer epar avesom ar e lml er I VIS e seg um Ig eser es e par e e orene· til riksadvokaten. 
lidd d tt f f l k · k t kt • d t'l l D k i t· k . r USA's side er sluttet ut fra nødven-un e.· re s or ø gningen - gr'ln omme l on a m..;{ em - l - Tysk and. e ommun s IS e aVlse Quisling: Ja, jeg anmeldte ham. 

t · k ~"k Il t f t d "ok t v'sste hva det i V t T kl d tilb Il d 'dag dighetens dyd. USA sparer dollars ne relsevans er - ..... s u e man se ross or a e Sl,,- er l es - ys an yr a ere e l Lagmannen: Jeg spør Dem: Fant 
t t tt . l dt d' k d' l rna Id It· i som ellers måtte tilflyte Japan til e og som sa e bondetoget av 1936 gJa t - ven e e Japans e lp o - sosia emo {ra ene en regJer ngs - De at det val' landsforrederi ? 

i k ' O t t'l S . t d h 1 dikke b å' Id betaling av erstatningsforpliktelser s yggen. g ga man alle sympati- er seg l oVJe, me ven e koalisjon som ygger p sosm e- SA Quisling: Ja, jeg har aldri gjort 

Den pOlitiske Situasjon -
gerlige partier, høyre, venstre, I 
bondepartiet og kristelig folke 
parti. Et par mann fra hvert 
partis ledelse bør tre sammen I 

Fortsatt fra side 1-

uten tidligere å ha deltatt i 
det politiske liv. Den «røde 
tråd» for et slikt parti bør væ
re å la den enkelte skattebor -

mokrater og kommunister. Ade - til andre krevende stater, og U kyl 
har sikret seg høyst nødvendige støt- noe liknende, selv om man bes -nauer er videre engstelig for at d f d t 
tepunkter for sin Stillehavspolitikk er meg or e. Ty. skiand på ny blir en protestant- L nn Jeg il bare gjerne og fullstendi,p', handlefrihet i tilfelle agma en: v tsk stat så snart Vest-Tyskland Oil ..... D ttal Is m h rdan De .- av internasjonal krise. Men for iakt- ..... eres u e e o vo 

Øst-Tyskland blir slått sammen. - takeren er overenskomstene i alle ser på denslags foreteelse. 
Dermed vil det være slutt me"jdet henseender et skritt på veien til re- Quisling: Det ble godtatt. Og de 

klerikal-katolske overherredømme l t T t ki' . l d t D t parasjon av de alt mere erkjente mis smug e ro s mn l an e e 
t Vest-Tyskland. Endelig vil hele grep i Jalta og Potsdam, en desa- er ikke bare spørsmål om å tro, når 
Adenauers utenrikspolitiske .ver].: vouering av Roosevelts politikk, og man har beviser i sin hånd, har 
bli tilintetg.iott og det .blir neppe er forsåvidt et løftets og håpets 'tegn referater av 'alle protokoller og al-
mulig It sette Schuman-planen ut j for vår egen ulykkelige verdensdel. le samtaler i sin hånd. Det beste 
livet. Det.t." h"tinp-p" <IV <It m<ln kl<l.rt nI>' hpvl .. V".l" ... t. Il" .. mll..-I"t. Tl"nb.kl Inn 

HaUo Oslo 
Abonnemang og annonser 

kan ordnes hos Thorger Wiik 
Maridalsvei . 205. Gl beSkjed 
i tlf. nr. 4145 64. 

«8. Mai». 

Skogeiere! 
øvet skogsarbeider 29 år, søker 

arbeide for vinteren hvor hybel 
kan skaffes. Har brevleurser' i 
skogbrukslære. Bill. mrle. «PA.l1te 
Hg nr. 307». 

Flink pike 
som vil lære 
plass nu. 

barselspleie \tan fA. 
Gunda Lyn,aas, 

Skien. 

Koselig hybel 
i vakkert strøk i Oslo, to smA. 
rom, kleskott, liten entre, adg. 
dusj, frokost, ledig for en eller. to 
rolige folk. Bill. mrk. «Kontroll;' 
nevndas pris nr. 308». 

Værelse ledig 
Et lite værelse med full pen

sjon.ledlg fra 1. 11.7 timer ukent 
Ug husarbelde. Boks 66, Nord;.. 
strand pr. Oslo. 

K nntn ... iI !1InlØ 
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uen POlITISKe situaSjon isk stat så snart Vest-Tyskland og og IUllStCl1m~ fiaYHllefl'ifiH l tiUe!!€! 
Øst-Tyskland blir slått sammen. _ av internasjonal krise, Men for iakt
Dermed vil det være slutt mo(1 (det takeJ'en er overenskomstene i alle 

gerlige part.ier, høyre, venstre'l 
bondepartiet og kristelig folke 
parti. Et par mann fra hvert 
partis ledelse bør tre sammen 
til en komite, som setter seg 
ned i fred og ro f. eks. på et 
høyfjellshotell, for å utarbeide 

,.et prinsipielt program for det 
store felles-borgerlige parti. I 
ledelsen for dette bØr en ha 
representanter for disse fire 
partiene og des s u te n hel t 
nye n a v n fortrinsvis perso
ner som gjennom sin virksom
het og innsats har vært bane
brytende på forskjellige områ
der, så som i jo r db r uke t, 
fis k e r i ene, b y g g e v i r k-
s o m het, i n dus tri rei s
ni n g, v it ens k a p o.s.v., 

Radio 
Alle ledende merker på lager, 

gunstige avbet. Gamle app. taes 
1 bytte. Brukte app. i garantert 
stand fra kr 85,00. Vi sender over 
hele landet. Sk~iV etter brosjyrer. I 

A-S KAMPEN ELEKTRISKE 
Nannestadgt. 5. - Telef. ,68 36 97. 

, 

Fra Forbundet: 

Fortsatt rra side l - klerikal-katolske overherredømme henseender ct skritt på veien til re
i Vest-Tysldand. Endelig vil hele parasjon av de alt mcre erkjente mis 

uten tidligere å ha deltatt i Adenauers utenrikspolitiske verk grep i Jalta og Potsdam, en desa
det politiske liv. Den «røde· bli tilintetgjort og det blir neppe vouering av Roosevelts politikk. og 
tråd» for et slikt parti bør væ- mullg å sette Schuman-planen ut j er forsåvidt et løftsts og håpets tegn 

for vår egen ulykkelige verdensdel. 
re å la den enkelte skattebor - livet. Dette betinges av at man klart og 
ger s l i P P e m ~ d min stE ti." t il. tydelig erkjenner at dette er bare 
m u l ig skatter og avgifter. ngs e se og-sa øs p . begynnelsen og at fre.den med Tysk-

Sl'k ·t· 'd Det er ~vj0bnens ironi at Adenau- land er den utslagsgIvende og Ikke 
} som Sl uasjonen er} • ag ~rs østtysk~ forhandlingspartnere be- ~1å la vmte pii s::g for lenge. Hvis 

har skattebetalerne praktIsk r',nner seg i en like vanskelig situa_l.:kkf~ . d:::Ue fred:wcrk fullfo~e~ med 
talt ikke noe å velge mellom I ':ion sam Adenauer. Det er hevet over ':asthet og klarhet, }~an alt IgJen ta
når de går til valgurnen. En- nnhver tvil at Grotewohls tilbud til pe~,. ~er lmn ,n;an br~ke l:iossa~:qs 
ten de stemmer sosialistisk elA ",dl'n('ller opprinnelig har sett dagens 0gr gId e.~ perSlS ,e ,na~~ona 'bortsadmilll~ 

'vs il:kc i Øst-Tyskland, men i Mosk- " ,;. . a. om e~n l VlOer,e ~ y ~ ngo 
ler ikke-sosialistisk, har de V2c. D"t Ri't1.:alte sosialistiske enhets _ :,Je" ad,:arer bnteue. HVIS, VI tvmges 
. t kl\: t k tt l' . . t· l kne. sa er det en mp1dw;el'e makt Inn ry . av a s a ene er }- ,art! l østsonen var s_erkt I mot pla nn St b 't' 1'" b 1 
k l " f" f l o D t '" t· k . h t t' ' ". , or.r1-annlP. som .lf:;ger l a.{-e høye Fo k ma a ø e pa nen. c SOSIa.lS l~'e en .e.spar IS VII' hOld ~ • t • ," " 1" t'l' 

• 1{elige ledere. Pieck og Ulbricht be- . V' e Od" n "eo:1v~eCr'lvYI '''d a fLah tI 'd>' t . f _ 
pungen - i god forstand - at f' . sg' Russ'and ane" r f" " L n ne, e e I or 
d t fi t rt· k lt .mner 'f'. l . u , "lve 19 or a du'Yls tid. La oss ikke som etter Ver

e nnes e pO l IS a erna- ~lutt(' en h~ndeJsavtale mellom .Mosk- saillesfredens måtte si: «Ve de sei-
tiv til skatte flåing, sier profe - va og. Ber1m. ~a Grotew~~l-tllbud~t "ende, For denFang var det frykten, 
soren Iiled et smil. .?le .~}ent fors~kte eng~tc:H~: partI- llevncn og nas.ionalismen som førte 

;unk~,lon.ærero I d~t ~oslahgtlske ,en: /Jrdet, de krefter som Sovjet nå har 
Naturligvis er jeg klar over, 'ldspartI å f~ tak l PJeck Og' Ulbnchc tatt i bruk ved den j'lD8'1sk-vestlip,'c 

sier han tilslutt, at led e r n 'e :nr. telefon. I Moskva. Dette lyktes fredsslutning og som alltid er an vend 
for de borgerlige partier l!,ke. De to ~e1'\er: /1' alts~ øven~vn-I bare vi'tpen så lenge menneskeheten 

d h l d t'f k· hg «lagt på 18'·) I lv~oskva mntil vide- lar sep,' niRke opp til fanatisme for 
me e e eres par l un sJo - re. :Man er i Øst-Tysldand klar over et godt ord. 
nærstab vil stritte i mot et :::.t russerne R'ladelig vil ofre det so-' ___ _ 
slikt samarbeide, en slik (,mer- s18listiske enhetsparti hvis de kan EN SVENSK RØST. 
ger», som vi kaller det. De vil '~jø))e SC'!; innflytelse over Vest-Tyslc-

'u1d og hindre at 'Tyskland blir med i 
være engstelig for å miste sine :\tianterhavspakten, Det sosialistiske 
jobber, kanskje sin innflytel- :'llhetspartis siste fortvilte håp er at 
se. Men da må jeg med en russerne slett ikke mener det alvor
gang svare: Det er bedre å lig med forsla;ret. I politiske kretser 

i Vest-Tyskland er man imidlertid 
seire i fellesskap enn å bl slått overbevist om at Moskva denne gang 

ut hver for seg! er parat til vidtgående innrømmelser, 

«8. Mai»s 

I kronikk 26. oktober 1951 I 
varldskriget», Her uttaler han på 
s. 21 at «rattsapparatens begran
sade kapacitet har namligen inte 
medgivit att man gjort n06'f-,Tan
no undersokningar rorande alle de 
tiotusenden som arbetat vid ty
ska anlagningar». 

Gunnar MUllern skriver i «Afton 
bladet»: «Atlantpakten uten Tysk
land ned dets stnmke offiserer og 
utmerkede soldater er som er, egge 
røre uten egg, dvs, bare en røre, 
som visselig kan tiltale øyet, men 
som nede i magen bare ubetydelig 

styrker kreftene», 

Til Den Norske . Sal{føreriorening 
Umiddelbart deretter fortset

ter han: «Det kan nog inte for
nekas, att rattsuppgorelsen pa 
grunn av tekniska svårigheter 
fått en viss slagsida. NS-medlem 
marne fanns ju registrerade i par 
tiets kartotek. I fråga om dem 
hade man alltså en klar skilje. 
linje att gå efter. Men andra for
mer av onationelt bete ende, som 
kan ha haft vul så ødesdigra verk 
ninr,-ar, har det varit svårare att 
inringe». (Uthe\2Isen er gjort 
her). 

Handels- och Sjofarts-Tidning» en 
artikkel om det norske oppgjør, 
som han kalte «Summum jus -
summa injuria». Her uttaler han: 
«Bakom 'beslutet att inte Mala 
tyskarbetarne torde ha legat 
overenskommeIser mellan partier
na oeh organisationerna på ar-

betsmarlznaden, Det var natur
ligvis klol':t att inte åtala - men 
vart tog likheten info l' lagen va
gen?» 

Revisjon av retsoppgjøret 
Vi begynner i dag offentliggjørelsen av den redegjørelse som For
bundet for Sosial Oppreisning den 12. oktober sendte Den norske 

Sakførerforening. 
Forbundets skrivelse vil komm e til å gå i omlag 4 nr. av «8. Mai» 

og vi henstiller til våre lesere om å følge med fra begynnelsen. 

I. 
Forbundet for Sosial Oppreisning 

rettet 20. mars 1950 en henvendelse 
til Stortinget om ,en r,evlsJon av 
«rettsoppgjøret». Henvendelsen ble 
senere utgitt som brosjyre under 
titelen «Gi oss rettsstaten tilbake». 
Et eksemplar av denne vedlegges. 
Lileeledes vedlegges en tilleggshen
vendelse til Stortinget av 18. januar 
1951 om samme sak. Noe resultat 
av disse henvendelser foreligger hit 
til ikke. 

På vegne av Forbundet tillater 
undertegnede seg å be Den Norske 
Sakførerforening om enten alene 

eller sammen med Den Norske Dom 
merforening å ta et initiativ overfor 
statsmaktene for å få gjennomført 
en nødvendig revisjon av oppgjøret, 
Ingen vil bli forbauset over et slikt 
initiativ. Tvertom. Mange har for
undret seg over at landets jurister i 
taushet har kunnet se på de retts
krenkelser som har funnet sted un· 
der oppgjøret. Tausheten er så me
get mer påfallende som rettsfølelse 
og rettssans er blitt utfordret på 

det sterkeste ved påstanden om at 
dette oppgjør betyr rettsstatens 
gj enreisning. 

Når vi setter ordet «retts opp -
gjør» i gåseøyne, skjer det med over 
legg. Oppgjøret er nemlig ikke et 
rettsoppgiør i vanlig forstand, Det 

er et politisk oppgjør i rettslige for 
mer elle:: om man vil et politisk 
rettsoppgjør. 

At denne oppfatn:ng er riktig, 
fremgår bl. a. derav at viktige retts 
prinsipper er blitt tilsidesatt under 
oppgjøret. 
1. Som eksempel Hevner vi stral,s at 

prinsippet om alle borgeres lik
het for loven, kanskje det mest 
grunnleggende prin~.i))p i veste\:

ropeisk rettergang, er blitt grovt 
krenket. Det faller naturlig her i 
første rekke å tenke på det store 
anton tysl,erarbeide,:,e. som ikke 

er blitt 'aksjonert. Professor Jo
hannes Andenæs kommer inn på 
dette forhold i et forsvarsskrift 
for oppgiøret, som han nylig har 
utgitt i Sverige, Det heter «Ratts 
uppgorelsen i Norge efter andra 

A v denne uttalelse fremgår det 
at oppgjHet fortrinnsvis har vært 
rettet mot medlemmene av NS
partiet, mens man har '.mnlatt å 
aksjonere personer hvis holdning 
«kan ha haft val så odesdigra 
verkningar». Dette er en ganSke 
oppsilctsvekkende erkjennelse av 
en av oppp,jørets mest utholden
de forsvarere. 

Når Andenæs nevner at der er 
«t.d:nisl:a svårigheter» som er 
grunnen til at det store flertall 
av tvskerarbeiderne ikJee e. 'blitt 
tiltalt, er dette på ingen måte den 
hele sannhet. Rent politiske over
veielser må antas å ha spilt en 
enda større rolle. Det har ikk" 
gjort seg gjeldende noe ønske om 
å reise straffesak mot titusener 
[l,V arbeidere, som derved bl. a. vil 
le miste sin stemmerett. Tysker
arbeiderne var nemlig arbeider
partiets og kommunistpartiets 
valgtropper. 
Den kiente sv('nsl,e jurist hor
germester Erik Bendz offentlig
gjorde 18. juli 1950 i «Goteborgs 

2. Det prinsipp at enhver straffefor 
følgning må hvile på et sikkert 
juridisk grunnlap; er også blitt til 
sidesatt. Grunnla",'et for «retts
oppgjøret» er nemlig ikke bare 
straffeloven og andre lover fra 
tiden før krigen, som har vært 
kunngjort på regulær måte og 
har vært kjent av almenheten. -
Grunnlaget er også en rekke pro
visoriske anordninger som ble 
gitt av den norske eksilregjering 
i London under okkupasjonen, et
terat de sterke politiske motset
ninger mellom landsmenn var opp 
stått. Disse anordninger har vært 
mangelfullt kunngjort. Dette for
hold understreker oppgjørets po
litiske karakter. Alle' vet at disse 
anordningers gyldighet er tvilsom 
Og tvilen er ikke ryddet tilside 
derved s,t HøyesLTett har aner
]{jent dem. Vår generasjons mest 
fremtredende norske jurist, pro
fessor S1,eie har tetegnet anord
ningene som lik 2frem grunnlov
stridige og ugyldige. 

Den viktigste av de provisori
ske anordninger er den såkalte 
landssvik2,nordning av 15. desen
ber 1944. Den ble lenge holdt hem 
meli,g, og da den til slutt bh, 
kjent, viste det seg at den for
trinnsvis skulle anvendes på hand 
lin<;er som var foretatt før dens 
utferdigelse. Her oppstod spørs
målet om den ikke da kom i strid 

LagU1tlJlJltU. Ut§ V.l1 U,tI;.lt:;; eJt:>'J..I.l1lj 

ha Deres uttalelse om hvordan De 
ser på denslags foreteelse. 

Quisling: Det ble godtatt. Og de 
smuglet Trotski inn i landet Det 
er ikke bare spørsmål om å tro, når 
man har beviser i sin hånd, har 
referater av' alle protokoller og al
le samtaler i sin hånd. Det beste 
bevis var at de smuglet Trotski inn 
i landet under det falske navn Se
dow, det gjorde til og med hans 
(Lies) regjering. 

Det bør kanskj(' tilføyes at da
værende utenriksminister Trygve 
Lie iklie ble innkalt som vitne i sa
ken, hva nå grunnen kan være. -
Quislings uttalelser står altså frem 
deles uimotsagt. 

Til våre abonnenter 

, &Aj' ""I"'"" L'-ULE; 

Et lite værelse med full pen
sjon ledig fra 1. 11. 7 timer ukent 
lig husarbeide. Boks 66, Nord
strand pr. Oslo. 

Kontordame 
Rask og pålitelig dame til fak

terering og bokholderi får plass 
i Oslo. Bill. mrk. «Kolonial en 
gross nr. 310». 

Frukt 
Jeg søker forbindelse med pro

dusent for, salg til detaljister el
ler direkte mot kontant. 

AriIl Tobiassen, 
Stokmarknes. 

De som har fått anmod- Budeie 
ning om å betale kontin-

søkes straks 

genten - fra oss eller en 

av våre representanter 

bes ordne dette straks så 

vi unngår å stoppe avisen 

«8. Mai» 

med grunnlovens § .97, SOIr for
bød å gi lover tilbakevirkende 
kraft. 

Høyesterettsadvokat Sven Arnt 
zen som plutselig ble riksadvokat 
ved frigjøringen, fremholdt imid
lertid at «landssvikanordningen 
er i virkeligheten en amnestilov'!>, 
og at «lovovertrederne kan jo ik
ke beklage seg over at de blir 
behandlet mildere enn etter den 
lov som gjalt på gjerningstiden». 
(Aftenposten for 22. mai 1945). 

Da det ble anledning til å stu
dere landssvikanordningen, viste 
det seg imidlertid at dens straffe
bestemmelser var slike at almin
nelige NS-medlemmer som eide 
noe, kunne rammes langt hårdere 
etter anordningen enn ett~r straf 
feloven. ,Hertil kom at landssvik
anordningen rammet handlinger 
som etter riktig lovforståelse 
overhodet ikke kom inn under 
straffeloven. Dr. juris G. Astrup 
Hoel uttalte: «Anordningen utvi
der med andre ord straffbarheten 
til handlinger som før dens ut
ferdi<7,else overhodet ikke var 
straffbare». Se hans avhandling 
«Rettsoppgjøret» i «Norsk Sak· 
førerblad», 1945 nr. 2. 

Da riksadvokat Arntzen kom 
med sin uttalelse om at «lands 
svikanordningen er i virkelighe 
ten en amnestilov», inneholdt an· 
ordningen dessuten en erstat
ningsbestemmelse som truet alle 
tidligere NS-medlemmer med full 
stendig økonomisk ruin. Det var 
denne nye og usedvanlige bestem 
meIse professor Andenæs i 1945 
karakteriserte som «en særnorsk 
oppfinnelse». Se hans avhandling 
«Erstatningsansvaret for NS-med 
lemmer» i «Norsk Sakførerblad», 
1945 nr. 2. 

I den siste tid er det falt en ut
taleise, a v professor Wilhelm Keil 

Ti melkekuer, 1 ungdyr. Nytt 
moderne uthus, innlagt vann. -
Melkemaskin, elektrisk lys. Opp
lysninger og lØnnskrav. 

Husk 

Knut Bergum, 
Skrautvål, Valdres. 

I,ontinuenten 

hau som kaster lys over land.
svikanordningens tllblivelseshlsto 
rie. Han forteller at forslaget til 
anordningen ble behandlet på. et , 
møte i den norske juristforening 
i London høsten 1944. «På dette 
møte gjorde jeg gjeldende», sier 
Keilhau, «at landssvikanordnin
gen reelt, om ikke formelt, var 1 
strid med Grunnlovens § 97, idet 
den temmelig sikkert ville gi an
ledning til påtale aven rekke smA. 
forbrytelser som ikke ville bli pA.
talt dersom forholdet bare skulle 
søkes rammet etter dim alminne
lige borgerlige straffelov». Vide
re sier Keilhau: «Da en yngre ta
ler svarte meg med noen ord om 
at Grunnlovens § 97, soll1 forbyr 
å gi lover tilbakevirkende kr "t 
vår «en gammel klisje», svarte 

jeg at denne «gamle klisje» ga et 
presist uttrykk for et bærende 
prinsipp i enhver rettsstat». (Af 
tenposten for 16. mai 1951). 

Til Keilhaus artikkel bemerket 
høyesterettsadvokat Albert Wiese 
neI': «De' fleste jurister mener i 
virkeligheten det samme nå.r de 
først får summet seg litt .. Det 
ville vært en fordel om professor 
Keilhau med sitt navn og sin Lon 
don-posisjon hadde sagt offentlig 
fra om dette allerede for 6 år si
den. Så hadde han gjort sitt til l 
hindre en kompromittering av 
vårt rettsapparat i det spørsmå
let». (Aftenposten for 21. mai 151) 
Viktige regler om habilitet er og
så blitt krenket under oppgjøret. 
Den komite som forberedte lands
svikanordningen, besto av høye
sterettsdommer Solem, høyeste
retts advokat Arntzen. prisdirek
tør Thagaard og politifullmektig 
Hauge. 

Fortsettelse. 
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4 8. MAI Fred::tg 26. oktober 1951. 

Rettens ide 00-
~ 

den, ideelle" 
rett eksisterer 

Ideene har sluknet til fordel for staten som 
Statsr~tten o star . 

I fare o 
a for 

har reist seg stadig. høyere 
prisgi mennesket 

I dagene 27-29 august ble det på hvis ledere selv bøyer seg for og an- Man undersøker ikke etter forbryte
, , Hurdal verk holdt en konferanse erkjenner retten. «Vi må håpe på en I rens moralske eller religiøse oppfat -

me lom jurister og teologer, og der felles streben etter noe alment gyl - ning. Det ville bli oppfattet som en 
fremkom det mange interessante dig», var prof. Herlitz's forsiktige for f taktløshet. Derimot hører det å eksa
uttalelser. Det har ikke vært gitt mulering. minere om intime forhold og anlig
noe tilfredsstillende referat fra den Her kommer moralen og religionen gender som vanligvis anSees for både, 
ne konferanse lør res. kap. dr. theol inn i dagens bilde. Moralen kan høy- taktløs og ubluferdig, med til de selv
Tord GODAL kom med sin :;.-tikkt'.J ne retten og rettstanken. Men den følgelige plikter. Og dog skulle ifølge 
i Adresseavisen 29. september, og kan også depravere den. En høy mo- den norske grunnlov, spørsmålet om 
da denne hal' interesse for en vide- raI i et folk og hos dets dommere moralsk og religiøs -oppfatning være 
re krets, tillater vi il. gjengi det ve- styrker og utbygger og utfyller lo - aven ganske vesentlig. betydning 
sentlig-e av den: vens høyst mangelfulle skjemaer. - hvor det gjelder f. eks. skilsmisse og 
Av samtlige juridiske innlegg frem Disse kan være så fullstendige de vre plasering av barna. 

gikk det at retten og rettsbevissthe- re vill: i hendene på et dårlig folk og Dette konfesjonsløse i vår retts
ten for tiden befinner seg i en alvor- forvaltet av slette dommere blir det praksis er desto mer oppsiktsvekken
lig krise. Allerede ved spørsmålet om likevel en dårlig lov. «En god dom- de som vi lever i en tid, da ideologier, 
«Rettc'ns grunn» ble dette klart. Det mer er bedre enn en god lov». En al- bestemte nasjonale syn, bestemte 
ganl:e syn på retten dels som uttry.kk dri så omfattende 1t>v kan likevel' ik- samfunnsoppfatninger i uhyggelig 
for en guddommelig vilje, dels som na ke erstatte en god moral. grad influerer på retten. Å være una
turrett, er mer og mindre i oppløs - Under dette synspunkt er det makt sjonal, å ha et udemokratisk syn, il. 
ning. Rettens lover betraktes ikke påliggende at den kristne moral og ha en forkjært oppfatning av folke
lenger som hellige, ukrenkelige og den kristne vurdering gjøres gjelden- demokrati er undertiden en forbry.
uforanderlige. Man spør i moderne de. Kommer ikke den kristne vurde. telse selv om det ikke foreligge:' no
rettsvitenskap mindre etter rettens ring fram, så kommer andre. Et folk' en lovovertredelse. Selve synet gjør 
opprinnelse, enn etter den nå gjelden og en stat lever aldr~ i et moralsk mennesket suspekt. Men på det krist 
de rett. Hvor opprinnelsen drøftes vakuum. Det er alltid en eller annen ne syn legges ripge vekt. 
blir man gjtlrne stående ved erfarin - anskuelse, en eller annen tro og mo- Lagmann Leivestad påpekte det 
gen; Retten er nødvendig for at et raI som øver sin innflytelse. urealistiske i dette :torhold. Og det 
samfunn skal bestå. Opprinnelig råd- Lagmann Leivestad belyste dette kan neppe betraktes som noe frem
de, tenker man seg, selvtekt menne- spørsmål ut frI ~n rettsfilosofisk be- skritt at religonens plass og betyd
ske og menneske imellom. Dette er traktning. Han pekte her på det for ning har trådt slik tilbake' i rettslig 
imidlertid en utålelig' ordning hvor norske forhold eiendo~melige at vurderinger. Den kristne moral har i 
mennesker vil leve i samfunn.' Skal skjønt den norske stat bekjenner seg virkeligheten hatt en overordentlig 
samfunn bli mulig må det bygges på til den evangeliske tro og moral, kom stor innflytelse både på vårt sam
visse felles lover og regler som alle mer dette lite fram ved domstolene. funns oppbygging og på lovenes til
respekterer. Ubi societas, ibi jus. - Man har riktignok eden. 'Men man bliveIse og deres tolkning. En retts
Hvor det el' samfunn, der er retten. spør ikke først om vedkommende orden kan også vanskelig bestå uten 
Men hva slags lover og regler som tror på Gud før han avlegger den. støtte i moralske absolutter. Den kan 
skal bli gjeldende det avhenger av Han kunne jo være ateist for hvem ikke holdes oppe ved makt alene. _ 
de forskjellige samfunns struktur. den ingen gyldighet har. Ikke desto Moralen igjen er alltid dypt forank-

Dette kom ennå klarere fram i mindre dømmer man ham, hvis det et ret i religionen. Det er således tilsist 
spørsmålet om «Rettsstaten». Interes terpå skulle vise seg at han har av- et intimt avhengighetsforhold mellom 
sant var her prof. Herlitz utvikling lagt falsk ed. _ retten på den ene side og moralen og 
av emnet. Han stilte klassisk og mo- Domstolene opptrer konfesjonsløst. religionen på den annen. 
derne tid opp mot hinannell. I den 
første rådde den overbevisning at det 
fantes en objektiv rett som anbefalte 
seg for alle menneskers rettsbevisst
het og samvittighet. Retten var hel
l~g og overnasjonal. Jussen og domme 
ren sto i denne hellige og ukrenkeli
ge makts tjeneste. 

I dag er dette forhold endevendt. 
Rettens ide og den ideelle rett eksi
sterer ikke. Det gi~ ikke noen lov 
som for ethvert menneske fremstiller 
seg som loven. «Ideene har sluknet 
til fordel for statene som har reist 
seg stadig høyere». Gudenes plass er 
inntatt av statene.' Staten er hIlviten 
de og allesteds nærværende og sørger 
for den enkelte. Staten bestemmer 
retten. Og hvilke lover og bestemmel 
ser en stat skal få, det avhenger 
i8'jen av hva nettopp den eller den 
stats leder anser for' riktig og godt. 

Videre er stat og statsformer høyst 
skiftende. Vi har enevelde, diktatur, 
demokrati og folkedemokrati. Retten 
ltan derfor være uttrykk for en en
keIt, noen fås eller et flertalls vilje. 
Vi kan si at det .. åværende folkestyre 
har mange fordeler. Men tilstrekke
lig t~ l begrunne retten er det ikke. 
Noen evig gyldig garanti for rettssta 
ten Jigger ikke i noen av de histori
ske statsformer. En rett begrunnet i 
staten alene blir relativ. 

En skjebnesvanger konsekvens av 
e relativigp'rina TnlllitC,'t! m i .rIn""" .; 

Den «folkemening» 
som ga seg uttrykk ved kommune
valgene, skal man ikke ta altfor 
bokstavelig. Når valgluren ljomer, 
vandrer menigmann lydig inn i den 
tilvante båsen, men det gjærer like 
vel i sinnene uten at det ennå hal' 
kunnet gi seg håndgripelige uttry~:, 
')enne . gjæringen skyldes den stm" 
l.amp mellom staten og individet, 
en kamp som når tiden er moden, 
vil gi seg uventede utsl::; g. Og det 
er ikke bare hos oss med den poli
tisk umodne velgermasse at det gjæ 
rer. Se bare på England, Der hal' i) 

konservative jurister foreslått nett 
opp nå foran underhusvalget, at 
det skal utarbeides et nytt Magna 

. Carta eller «frihetsbrev» for' u 
«gjenopprette konstitusjonens grunn 
prinsipper». Disse jurister utgjør en 
gruppe, som hadde til oppdrag I., 
granske regjeringens maktområde, 
og dell konkluderer med å si at den 
utøvende makt har vokset så sterkt 
at det er fare for at statsråder og 
departementer faller utenfor lovens 
og rettens maktområde. Gruppen 
hevder at departementenes admini
strasjon på mange områder er en al 
vorlig trussel mot den individuelle 
frihet og nevner at regjering~n har 
tillatt seg i de siste år å «rekvirere 
eiendom uten at borgerne har ren 
til å appellere». --- Dette er et var
selrop, som nok vil vekke oppmer!{
somhet langt utenfor de' britisk" 
øyer, og vi herhjemme, som opple
ver det samme, har gn:'1n til å føl
ge utviklingen med den største in
teresse. Vanskelighetene vil bli sto
re - ikke minst fordi alle som kom 
mer til makten har en tilbøyelighet 
til å ville regjere av egen fullkom .. 
menhet. Det gjelder ikke bare de 
såkalte arbeiderpartier, men også 
de andre som har lett for å bli svim 
mel av makten: sødme. Derfor tren 
ges det en utluftning, et nytt livs
syn -, en frigjørelse av individ{'t. 

Russerne 
har begynt å utgi et tidsskrift på. 
engelsk. Det hetrr -rNews:' og det er 

ganske fritalende. Vi gjengir en ut 
taleIse fra bladets nr. 15 9. 51: «En 
fredspakt mellom de fem stcrmak
trr som er åpen for tilslutning fra 
alle andre stater, står i samsval' 
med dette brennende behov for nye 
veier som lmn føre til fred. Inngåel 
",Il. aven fredspakt mellom de fem 
stormalttene ville utvilsomt stanse 
utglidningene mot en ny krig. Bare 
det at de fem stormakh?ne gikk 
med på forhandlinger om inngåe!
sen aven fredspakt, ville bety at 
den «kalle luigen», det vok:'"mde 
fiendskap ville bli avløst av forsøk 
på å løse stridsspørsmålene på fre
delig vis gjennom hensyntak"n til 
begge parters interesser. På denne 
måten ville en ta det første skritt 
til en avspenning i den nåværende 
internasjonale situasjon». _ .. - Dette 
er ikke så dårlig sagt fra Moskva. 
Og det burde være grunn til å se 
litt nærmere på; hvor alvorlig' det 
I'r ment. 

Det lar seg vel formode, 
at DNA vil tolke kommunevalgene 
som en tilslutning til sosialiserings
nolitikken. Vi har ennå ikke fått 
{loen alminnelig sosialisering av ka
pitalen, som formelt sett er i pri
vat eie, men når det gjelder inntek
ten ('r vi kommpt megf't la,ngt, ja 
l('nger" pnn man egentlig er opp
merksom pa, Vi skal her sitere no
en ord fra NærLlgskomiteens ForsIt 
;lingsinstitut, som sier: «Vi har sett 
av tabell VIII at det samlede skat
tetrykk pi\. selskap og' aksjonær 
;,jPlden vil være undpr 70 l'!'lt. av de 
l'pguslmpsmessige overskudd,. Sjel 
den sier institutet, og det vil si, at 
dette med de 70 pst. er undeq:;-ren
sen av det som det offentlige tar 
av et aksjeselskaps overskudd, vel 
å merke ('et regnskapsmessige over 
skudd, og i mange tilfellei:' blir det 
mere. Det betyr at selskapet og de 
stakkars aksjonærer får mindre enn 
fjerd('delen av overskuddet og df'i; 
skal d'Ckke både utvidelser av be
driften. kommende mulige tap og 

litt til de akfljonærer. som l{Rllskje 

til og med har lå.lt penger til sine 
andeler. Dette kan ikke føre tii noe 
annet enn stagnasjon i det private 
næringsliv og er i realiteten en sni
kende sosialisering av både kapital 
og inntekter. Dette skal man være 
oppmerksom på når det er tale om 
ii utbygge landet. 

Storbritannia 

er hårdt opp å kjøre for tiden og av 
d,"t fordums mektige rike er det 
snart ikke mere enn navnet o,; min
nene tilbake. Det er på bakgrunn 
av dette at man må se tidligere ar
l;leidsminister Aneurin Bevans ut
talelser om utenrikspolitikken I en 
vflgtale i 'Liverpool forleden sa han 
at den vestlige verden må aner
kjenne Kina som likeberettiget part 
ner i oppbyggingen aven fredelig 
verden - eller se ødeleggelsen imø
te. Vi vil gjenta den samme tåpe
lighet overfor Kina i 1951 som vi 
gjorde oss skyld i overfor Sovjet
unionel. i 1918? spurte han. Tro 
meg, hvis vi gjør det, vil den vest
lige sivilisasjon bli lagt i ruiner 
og nokså. mange atombomber vil 
ikke hjelpe oss. Det fjerne østens 
sosiale problemer kan ikke løses 
ved il. isolere østen politisk, sosialt 
og økonomisk. Og til hvem andre 
enn arbeiderne i Europa og USA 
kan de arbeidende klasser i Det 
fjerne østen vende seg for å få ma
teriell og åndelig støtte, spurte han. 
Dette er en direkte kritikk av hva 
arbeiderregjeringen i London h(t1' 
gjort og man st/;,r her overfor en 
meningsforskjell innen Labour, som 
sikkert vil gi seg uttrykk ved par
lamentsvalgene i denne måned. Men 
- vil det bli bedre med imperiall -
sten Churchill ved roret? Dette er 
det mange også innen de koru:erva
tive kretser som tviler på, og den 
fremtidige britiske utenrikspolitikk 
er derfor uviss. For Storbritannias 
vedkommende kan man med sikker 
het si, at landet vat: med på å vin
ne de;! annen verdenskrig, men det 
tap"e freden. 

.Hotelleier Ericson reiser erstatningssak 
I mot staten og Røros kommune 

Retssvikerne gikk o langt at de krevte 3 norske sa 
statsborgere utvist «av hensyn til rikets sikkerhet» 

l, dag er de ribbet en bror død -
Bergstadens Hotell lever o pa 

En affære som bar "akt: atskillig oppsikt langt. utt'ufor 11('n krt'ts ,'om 
er blitt ralmlltlt av r,·u.soPl1g';ø ret, f'r sakt,n mut im"'havcrlle av 

Bergstadens Hotell, Røros. 
For en ti .... Qlrll!n f'Hrb- '1:~; f-n~nnllf- AU b"'''''.64::_::'_",... -__ 1 ___ _ 

og han som drev 
forsorgen. 

I helst fikk lov til som hadde plass. D(' 
hadde tredve senge med fullt utstyr 
!nn~nfo~ ,yeggel~e, mens turistene sov 
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kan derfor være UttryKk for en en
keit, noen fås eller et flertalls vilje. 
Vi kan si at det - åv~rende folkestyre 
har mange fordeler. Men tilstrekke
lig til å begrunne retten er det ikke. 
Noen· evig gyldig garanti for rettssta 
ten Jigger ikke i noen av de histori
ske statsformer. En rett begrunnet i 
staten alene blir relativ. 

I dag er de ribbet 
Bergstadens 

en bror død 
Hotell lever på 

som 
forsorgen. 

og han drev. 

En skjebnesvanger konsekvens av 
denne relativisering møter vi i dag i 
enkelte rettslærdes tilbøyelighet til it 
se retten utelukkende som fremsprun 
get av makten. Det gis ikke noe rett 
i og for seg. Det gis ikke noen hellig 
rett. Retten er menneskeverk. Den er 
den drakt makten kler seg i til for
skjellige tider og i forskjellige situa
sjoner. Makt er rett og rett er makt. 
Retten som vi bøyer oss for er bare 
gjeldende rett, skapt gjennom makt 
posisjonens fordeling i sa.mfunnet. ~
Noen rettsstat i ordets egentlige for
stand kan det her ikke bli tale om. 

Den samme relativisering og opp
løsning møter vi i forholdet «Retten 
og mennesket». Innledere var her pro 
fessor dr. Malmstrøm og lagulann 
Leivestad. Rettens løsrivelse fra det 
absolutte og Objektive, har ført til at 
jussen ikke lenger drøfter hva som 
egentlig er rett og riktig handling. 

Jeg elsker og ærer Deg høvding, 
på den nasjonale høvdinge stol fra Din far, 
- hvor Ditt hjerte må bløde og lide! 
Vi er alle med, føler urettens skam og skade. 
Norge, vårt Norge, hvor er det blitt av idealer og drØmme. 
- drØmmen om samhold, sannhet, rettferd og fred! 
som vår stemme i nasjonenes kor? -

K- n 
av årsklassen 1868. 

En sådan gis ikke. Man holder seg 1 _________________________________ ... 
derfor til den positive rett. d.v.s.: det 
stort sett alle er enige om å holde for 
rett, eller det samfunnsmakten be
stemmer som rett. Man holder seg 
til gjeldende statsrett uten å spørre 
om dens gyldighet. Og staten selv 
st*-!' Ikke ansv.arlig overfor noen. 

Den historiske klarlegging 
Den er ikke avsluttet 

sin bok «Forbrytere og andre ty- tel se mot freden var blitt begil.tt i 
skere» skriver Willy Brandt s. 50 MUnchen. Han ville ikke utvikle em

i forbindelse med NUrnbergprosessen: net nærmere og det var lett å forstå. 

·En slik statsrett står imidlertid i 
fare for å prisgi mennesket. Individet I 
mennesket har ingen andre rettiglte
ter enn de den til enhver rådende 
statsmakt gir det. Det kan ikke på
berope seg guddommelige eller natur
gitte lover til vern om sine krav. Det 
forferdelige under okkupasjonsårene 
var ikke at okkupasjonsmakten fulg
te andre lover, hadde en annen retts
praksis enn vi var vant til ~- okku
pasjonen var i si :lenseende ikke så 
«ulovlig» ,-- men makt statens blinde 
vilkårlighet. 

Denne situasjon driver lett dom
meren til formalisme og en generali
sering som lite gir plass for individet. 
Han gransker paragrafer og feller 
dommen ikke først og fremst med 

«MUnchenavtalen ble bare streifet Det var også gitt klar beskjed om at 
(Man talte heller ikke noe større om de allierte stormakter ikke aktet li. 
krigen i Spania). Jackson frala seg innlate seg på noen disl:usjon med de 
imidlertid på USA's vegne ethvert gjalt krigsårsakene i ordets videre be 
ansvar for den skjebnesvangre vest -I tydning .. Det standpunkt var det ikke 
maktspolitikk som dengang ble ført. I noe å Sl på. Men dermed er det og>:å 
«MUnchem> var et brannfatlig emne sagt at ?en. historiske kl~rlegging ik
all den stund det var f ire makter ke er blItt helt avsluttet l og med at 
som stilte anklagere og dommere. - de mange tyske dokumenter er blitt 
Den tsjekkoslovakiske representant i offentliggjort. Materialet til historien 
NUrnberg sa på en pressekonferanse, om de 111Czistiske forbrytelser blir gan 
at han syntes den første store forbry- ske fyldig. Materialet til den annen 
nazistiske krigsforbrytere når det verdenskrigs historie og forhistorie 

bør apsolut suppleres med opplysnin
ger som .finnes i de allierte makters 

tanke på om den .er moralsk riktig, 
men at den er i overensstemmE'lse 
med de rettsregler som nå engang 
gjelder her. Interessen for individet 
trer uvegerlig tilbake. 

Individet på sin side anklager loven I 
og dens håndhevere for manglende I 
hensyntagen nettopp til det enkelte 

Den «tause» 
russiske flåte 

Den speider etter dl' britiske 
flåtemanøvrer .. 

menneske. Dette er en vanEg bebrei- 16 armerte trålere og et moderskip 
deIse fra legmenn i dag. Den synken-
de respekt for loven finner sitt mest på 10,000 tonn. 

eklatante uttrykk i litteraturen. Ka- fl et har vært atskililg snakk om den 
rakteristisk for den klassiske greske store «tause flåte» av russiske 
tragedie - altså dengang retten og skip som nå en tid har ligget opp
loven var betraktet som guddomme- ankret VE'd Shetlandsøyene. Det Cl' Hi 
lig - var at mennesket, forbryteren fartøyer samt et 10,000 tonns moder
alltid hadde urett overfor de hellige skip. 
og ukrenkelige lover. Den som satte Den russiske flåte blir holdt under 
seg ut over dem, møtte tragediens oppsikt av den engelske korvet «Ro
skjebne. Ikke så i dag. Når dikteren mano». Den engelske hjemmeflåte 
i dag behandler konflikten mellom har nå nettopp avsluttet sine ekstra
mennesket og retten. tar han som re øvelser, og en tror at det er disse 
ge1 parti for mennesket. Mennesket «den tause flåte» har vært ute for å 
har rett. Loven er brutal og urettfer- spinore på. De eng61ske krigsskip har 

arkiver. Kanskje det blir mulig il. let
tl? på sløret etterat man er fl'rdig 
med storforbryterne? >; 

* 
Willy Brandts bok er skrevet i 

I mars 1946, men det er vel ingen som 
vil påstå at vi i dag er kommet noe 
betydelig skritt videre. Den histori
ske sannhet er like vanskelig å vriste 
lit av stormaktenes arkiver som det 
er å bringe den fram av fortielsene 
og løgnaktigheten hjemme, hos oss 
selv. Og allikevel går mannen i gaten 
omkring og tror at han har fått vite 
alt. 

Sannheten er en kostelig vare, men 
den er som gloende kull i hendene på 
dem, som rår i dag. Fram skal den 
allikevel selvom den skal koste man
ge forbrendte skinn. Det er her at vi 
har en av våre store oppgaver - far 
ligc kanskje, men allileevel forlok
lcend(·. 

dig. flere ganger forandret Rine oppholds-
Man var ved konferansen klar over sted, og dette tror en skyl<les russer·

at denne stadig tiltagende relativi - ne. En er imidlertid helt sikker på at I 
sering av og synkende respekt for russerne intet har sett av manøvrE'
retten innebar store betenkeligheter ne. De russiske trålere er armerte I 
og farer for samfunnet. Ikke minst og har radar ombord. En annen teori I 
juristene følte problemet og poengter er at flåten skulle fiske sild, men I 
te nødvendigheten av å finne fram I silden er ikke kommet dit flåten har l 
til fastere fun~ament for retten. Det I beveget seg. i 
trenges en begrunnelse for lovene I Senere meldes at den «tause flåte,,, I 
:·om ligger utenfor tilfddige malctpo-l er forduftet .- og Pl' gMt mot ukjent 

Vekkeur 
Kr. 18,10 - 19,60 
23,00 - 34,10. 
mot oppkrav. 

- 21,60 
Sender 

VRMAKER R. GJESSING, 
Drammen. 

En affænl som har val{{ atskillig 01.)I'''ikl lang/. uipllf()l' 11"11 ·krf>l" f'lm 
er blitt l'ammt't av rdtsopl'g.iø n'l, .. r sak,·Jl mot hwdmv<;rlle av 

Bergstadens Hotell, Røros. 
For en tid siden fP'cl{ vi tilsendt en hprefning om hva !le 1re' søsken 

Ericson har måttpt gjennomgå. Alle tre var rrw,!iNumer av ~s, men in
gen bIt' ar.·est rt. Den fm-p.tp føling de fil{k mNl dovens håndhf'vere» var 
daværlmde polit~nkster Odd Solberg ved hjelp av kongelig re;;;olu~,lol1 for
søkte å utvise til' 3 norske siatsbc"j;cn·. lkl w>,k va,· <'t fl'J't1h'gX I'a ~'3,Oi)O 
kroner, som ble lIeidet vedtatt og su '1' 'Tel hdTHi';I't'ttsdo!U bk Sl1tt ned 
til 11,000 kronf'r. l domspl'pmisflo.'ll!' la>t" r {I('t, bl. a.: 

«der kan ikke overføres d<> tre sik,,','c hYPi'!I('U s:.,·a;·fbal'e eHer lIadel
vprdige handlingør utover et passivt medlemSKap». - Dp ankpt "'I Høyestfl 
rett som nedsatt!' boff>u for alle tr<> "dml!"t til kr. ,~,OOO.~. 

twIst fikk lov til som hadde plass. Dr 
hadde tredve senge med fullt utstyr 
innenfor vegge •• e, mens turistf'ne sov 
i sine biler utenfor, og var rasende 
for de ikke fikk k,)mme inn. 

I Sil. forsøkte de il. leie ut hotellet til' 
andre .. Trp for8kjellige ble etter tur 

I nektBt bevilgning «for de kunne jo 
være stråmenn for Eril:sons». - Ren 
personforfølgelse, i et demokratisk 
samfunn. - Den ene av brødrene 
som før hadde dårlige nerver tålte 
ikke mer påkjenning og døde. 

Df't ('r vel unødvendig å fortelle at 
Det hør<>!i jo bra ut, men sai.ul he- "kt' Ilmut ut at d"n·" f t' hadd€' av- under beslagleggelsen :forsvant der 

gynte med at Bergi't.adens kommune, lagt ed til kOll"titusjonen og blitt utstyr og inventar for mange tusen 
ved daværende ordfe,·)' Hans Skjpv- )](.t'sl: statsborgO' i 1891. kroner. De gode nordmenn ans~ det 
dal ulovlig beslagla hotellet i be?-:yn- l mellomticlen hadde SV611l1kt' U. D. nesten som sin plikt å stjele fra 
nelsen av mai 1945, og innsatL!' en Rjort i'o,ne undcsøkelser, og kunne pe:::,aglagte boer. Statens «tillits
rørosing, tidl. nattportier på B1'jStol j med sikke,·Jwt fastslå at de· ikke var mnnm> Kristian Foros fant det også 
Oslo Arnulf Strøm, som \)pstyrpf. - SV(,!]:;);!" :c:U •. [sborgpre, og '!Iillf' avvise forgodt å fordufte før beslaget ble 
Dette skjedde altså uten reUPrlS ]{jPl1 ut vi,,·:lilli':·(:H :,nlL llvedkomnwncle for ~evet: .B6styrer Strøm nektet opptel~ 
neIse og dom. Først i midten av au - Sverige. Dette ble meddelt Justisde - lmg l de værelser han disponerte ved 
gust Sam1.1e år ble hotellet av Gaul- partementet i Oslo som telegrafisk sin tiltreden. Og da han skulle over
dals herredsrett besluttet tatt uncler beordret utvisn; igen innstillet. Men levere hotellet ville han slett ikke vi
forvaltning. og bedriften ble fra den lensmannen j RfJroS vg politimeste- te av noen opptelling. Han mente vist 
tid dirigert av Erstatningsdjektora-lre:1 i Ut-Trøndelag villf' det armerle- at man fikl: bare ta det man fikk, 
tets TrønddagaVddin. g og de tre SI')- d,''';' POlitimestc.,r".n .htlrld.' ndg lll1.g til og VEde glad til. Etter Strøm. kom 
sken fikk kr. 150,>~~ tilsammen pr. il ~dtp ":,:; ut .VP!' lIC;Ja;·V'Hlt>nlets SOL bestyrerinne en dam," som' j-.adde 
måned til å leve av. Dette varte i n€'- ordre, og han b iorde det. Han sa ut- beskglagte boer som spesialitet. _ 
sten to år. trykkelig :ra at L",. tok det hele og Hun het. Sofie 1::irke~a::1d og har vist 

Bestyrer Strøm var en ,<god nord- fulle am;Vill' og utsted:" IUl"'f>tordre. hotell ved Femunnsenden nå. Hun var 
mann» som ikke lot noe tilfelle til å De tilbød fr stille 10-15,000 kr. som heller ikke redelig i sine disposisjo
sjikanere familien .Erieson gil fm seg, kausjon, for ": slippe arresta~jon. De neI'. Hun førte sine private utgifter 
Tvertimot anså han dett€' ),lom !J<:>vii1 hadd:' last ('lflldOIll Ilad\:'. pa R0.roS pli hotell"ts omkostningskonto O.S.V _ 

på patriotisme. Det 110cllunde dan- og Glåmos. Deres sak. va~ oppgJort D~ innga politianmeldelse på henne 
nede mennesker ville kalle pøbel:lk- o~ bøtene betalt. De VIlle mgensteds I og Strøm, og (les~uten på «tillitsman •. 
tig, falt seg for ham ganske n2.tur- reIse, eller mm "le. Mell NEI. Han for I nem> SOG r..::c:de skrevet vaskerko
lig, Til tross for ,at d€' boddp innen langet' o et hllndred!" tn"c>n kt'()n€,l' !wn- nens navn på.bilag o.s.v., men sake. 
eiendommen, i anekset. nekt('t han I tan~ pa, bo:rdef; .el1ers skulle det kjøres ne ble henlagt av politiet. Selvsa t! 
dem å benyttl' toilettene. DiRS" fikk I bil ."a '.iL·'r i{<"""JOll kl111lle Df' ;.:(:1,:- Nå. €'ttel' sek" .!il', Pl' f'lldeH<' st!ts., 
kun frekventeres av gode nflrdlli:2ml'j,·,.;g·t Ikle,. ;ik:dfc, [l( ':'>' ·!a f0rt bl burger"kapet bragt pa deL l·e~e. Men 
Eiuldomsbesitterne fikk ty til JGn- 'r,'ondheun og Innsatt, i fengseL F::>r- hva har det ikke kos1;et disse tre av 
banens \V.C. ~:':vel vinter som sommer t1oi'Sretten [snt dog ml"e a kunne ta I peng·C' og arbeide. Egentlig sil. burde 

Denne Sh.Jm hadde, etter eget ut-I begJi33I'lnger: om. ,er:~~,mg til· .1 01g('. I de ::lOrc;]:l, myndighe<nr h f t tt 
saO'n fått de kOlnmuno;il" m"'?:ndiO'hp~ De ilk}: reiSE: hJcrn 19'Jf'Ut nlen.~ avi-I . l... a UA.e a 

b , ,.. "',-~,. , .Y <':") ~ , ~ , , , (hl:'~O Hl1d'-'<Y'sct{cls 'rU' d f ters løfte om hielp ti! å overta hote]]· ;;,'np hhfl'1(' gwH stort !e"JPH pt PP!·! . .. v . . .... ,. ,.er .. men e ant det 
driften. På pn ~ller annen måte kun ! d,':'~, :" ,; c·:;] . ''':'·'''>;011 pil. tOt'St0 lillU·" J"l i.V:i:<lt å rå dl' /cvippC't Over 
Ile vel eiendom~er: fratas innehav;r- sic!;>. , 'I grensen!> som c:~ uttrykte seg_ 
ne: Ved d~nne tId hadde der oppstatt De.: elle~t<:l kommunen nil, kunne Det skal nå reises erstatnin .ssak 
~V11 hvorVIdt de var nerske eller sveD., ..., I ' g 
ske statsb D · t t.' gjOrt· var a l1e),t(' (1('111 bt:villrnmg .. t- mot RLat"", Røros komnune og de to . argere. c In eresser f' nC'll ,_. , ~" , -
vendte seg da til kst. politimester .i I ter at dE' hadde fiJ.tt tilba],€, hotellet.j politimestrene. Og da får en ':;10 hva 
Ut-Trøndelag Odd Solberg som i ;:in' De m:k ikke en~nng: lov til i.l tD i! ~:1rq;,rc'tt::mtat nl kVll' i. 
tur skrev til Sentralpasskonto!'t't ng mot (,v,'!'nat1.'dgH, ;·;(':ilt hvem 80:\1 
spurte om man ikke burde la under 
overveielse il. utvise de tre hotelleipr
ne, uten først å få bragt statsborger
skapet på det rene. Aksjonen resul
terte i Kgl. resolusjon på utvis;ling 
«av hensyn til rikets sikkerheL> som 
det heter i dokumentene. 

Det er ganske påfallende at dette 
skjedde 3/4 år f ø l' saken kom opp 
til rettslig behandling. På dette tids
punkt kunne man ikke vite hva til
talen omfattet Det var aldeles i],ke 
sikkert at rett~n ville gi dom på utvi" 
ning kun for et passivt medlemslmp, 
De er alle tre født her i landet, og 
har hatt fast opphold her i over tre
dve år. Hvilken fare for rikets sikker 
het de utgjorde er iklc€' alle gitt å 
forstå. Imidlertid var det godt. stoff 
for pressen. Oslo- og Trondheimsavi· 
sene koset seg og sine lesere med sji
lmnøse artikler og notiser som side'n 
gikk gjennom svensk presse og radio. 

- har satt 

fuxmet. 
seg som mål å påtal€' uretten i sam-

vil vise menneskene i. dette land hva som stik
ker under. så de ikkp mer finner seg i å bli 
holdt. for narr. 

it kunne \,('Id«(, d€'T1 "linne fornuft ved 
Sllnn "pp lysning. 

- akter il. gjøre de, vanskelig for fle regjeri.'n
dc il. mis bruke sin makt. 

- vil hygge opp menne'lkenes rettSfølelse. " .. 

1)('1' nm din stolt/' j dett" !ITbelde. Betal egen 
kon Hng'l'nt - kgn nyt' abonni.'nfer og aver

t\'1' i bladet. 

-------------------------------
iiisjoner og det trenger dt'n rettsstat n",1. l ~'-~~ _____________ _ 

De forlangte nærmere undersøkel
ser om statsborgerskapet og utvisnin 
gen ble utsatt flere gang-I', Så ]wm 
en rapport fra statsarki\'f:t i Trond·~ I 
heim at alle protokoller var under
søkt, men der fantes intet bevis for 
at deres far hadde fått norsk statS-I 
borgerrett. Og utvisningen skullf' nu 
effektueres for fjerde gang. De f'nga
gerte da en mann til å se nærm('re på 
disse protokollene, og han fant gan- ..... ""Æ",..,"""" ..... ""."" .. "''" .... ~ ..... ..,~ .. , .................... ___ I1111 _____________ .... _____ .:; 
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Fredag 26. oktober 1951. 

Driver politiet spionasje i private bedrifter? 
\ 

En måned er gått og Brofoss' redegjørelse er ikke kommet 
Politimester Welhaven gir orakelsvar som er meget overfladiske 

Det er left nok å 
gå sin vei Nå forlanges det at de ~nsvarlige myndigheter gir et uttømmende svar 

Da vi for vel en m§.ned siden hen
. vendte oss til byråsjef With i 
Handelsdepartementet og spurte om 
det var dette kontor som hadde ned
latt seg til å bruke en spion, fikk vi 
et klart benektende svar. Men sam
tidig meddelte byr§.sjefen at hans 
statsråd nettopp utarbeidet en rede
gjørelse til pressen som ville gi en 
full klarhet. 

Denne redegjørelse er ennu ikke 
kommet. 

Vi ønsket ogs§. en klar og tydelig 
bekreftelse fra den ansvarlige politi
sjef om at politiet ikke brukte util
stedelige og nedverdigende metoder 
under sin etterforskning. 

Politimesterens svar lød: « .... Ar
restasjonen var en følge av politiets 
legitime etterforskning.» Det er ikke 
noe klart svar. Oslos politimester må 
ikke opptre som prestinnen ved Orak 
let i Delphi som var priviligert til å 
gi tåkede svar på. klare spørsmål. -
Byens borgere har rett til å få en 
helt åpen redegjørelse om hvilke me
toder Oslo politi benytter. 

* 
Hvis Oslo politi ikke gir et klarere 

svar, må. man dessverre gå ut fra at 
enten har valutakontoret eller poli
tiet i denne sak brukt en spion, 

at hverken valutakontoret eller po
litiet våger å vedstå seg denne kjens 
gjerning, 

at begge disse mektige institusjo
ner tillater seg å prøve på å holde of 
fentIigheten i uvitenhet om de util
stedelige metoder de bruker, i:kriver 
«Farmand». 

* 
Vi skal på ny presisere hva saken 

gjelder: Det var «Dagbladet» som 
opplyste at valutakontrollen i Gude
saken hadde arbeidet etter . «metoder 
vi kjenner fra de store lands etter
retningsvesen», med rapportører som 
var ansatt i private firmaer. Typisk 
nok var bladet, som jo elsker kon
troll, ikke indignert over denne opp
siktsvekkende nyhet. 1ferkeligere var 
det at «Dagbladet» ikke reap-erte, da 
«Farmand» - på basis av byråsjef 
Withs benektelse - antydet at «Dag
bladet» hadde drevet sensasjons-jour
nalistikk. Bladet protesterte ikke mot 
betegnelsen, tross utviklingen tyder 
på, at det hadde brakt en korrekt 
opplysning. Hva ligger bak denne 
taushet? 

* 
Denne sak dreier seg om vesent

lige ting. Alle siviliserte folk har et 
politi og respekterer dets arbeid -
Men samtidig er det trukket meget 

klare grenser for df. meloder politiet en er det han gir :Jeg ut for eller en 
kan bruke i dette sitt arbeide. For mann i politiets tjeneste. Er politiet 
like viktig som at forgåelser blir for- derfor i sivilt, må og skal det legiti
fulgt, er det at denne forfølgelse ikke mere seg før det henvender seg til 
rokker ved individenes sikkerhetsfø- en mann de mistenker. Ellers :nister 
lelse. mannen sin rett til å beskytte seg 

Alvårlige ord av fhv. lamI-
bruksdirektør Bjanes. 

l l~~!n:;kavs~fe~~~~S~ir:~:~ 
et ilamarbeide med tyskerne og 
NS. Om dette sa han i et inter
vju i Verdens Gang 4. 2. 46: 

Denne sikkerhetsfølelse krever at mot en i og for seg berettiget mis
politiet ikke må gå noen «snarveb tanke. 
for å oppnå resultater. Derfor også den kjente advarsel «Det året ble stillingen uhold

bar og jeg søkte avskjed. Likevel 
er jeg ikke i dag klar over om 
jeg handlet rett. Jeg fridde meg 

Den alminnelige sikkerhetsfølelse som det engelske politi er pliktig å gi 
vil forsvinne hvis en sjef i et firma arrestanten: «Husk at alt det De sier, 
ikke skal kunne stole på at de funk- kan bli brukt mot dem.» . 
sjonærer han har ansatt og lønner, Derfor er intet vitne heller pliktig 
føler seg bundet av alminnelig lojali- til å svare hvis svaret kan diskrimi. 
tet til firmaet. Stillingen blir helt nere ham selv. 

fra mange perilonlige vanske
lighete. . Sikkert ville jeg hvis 
jeg hadde blitt, nå etter freden 
vært forfulgt av de nidkjære som 
gjør jakt på mange av dem som 
bare har gjort sitt beste. Det er 
lett nole å g~ sin vei, men hva, 
hvis alle offentlige' tjenestemenn 
hadde gjort det? En skal huske 
på at ved freden var administra 
sjonsapparatet i såpass orden, 
at arbeidet under de nye forhold 
kunne fortsette'. Derfor fortjener 
de som ble takle, istedetfor som 
nå, l,ritlkk og suspensjon». 

uholdbar om han og funksjonærene 
skal gå rundt å lure på om en eller 
annen er i politiets sold, om det som 
blir sagt og gjort blir rapportert. 

Da er vi inne i politistaten. Da er 
en av grensene for vårt samfunns 
sikkerhet overskredet. Godtar en 
først dette brudd, hvor skal da den 
neste grense trekkes? 

Hvor kommer neste spion inn? -
Hvem skal vi mistenke? Hvem lyt
ter? Kanskje en venn - og ha ende
lig ikke fiender. 

* 
Nei, politiet har ikke lov! 
I England - det land som har den 

sikreste følelse for rettspraksis -
har det siden krigen hendt flerE gan
ger at dommerne har avvist søks
mål fordi bevisene er oppnådd ved 
utilstedelige metoder. Der føler dom
stolene det som sin rett og sin plikt 
å overvåke nettopp indivedenes sik
kerhet. 

En i og for seg liten fillesak, ble 
slått stort opp og førte til at en høy
ere politiembetsmann måtte gå. En 
politibetjent satt i sivilt på en pub. 
Han fikk mistanke til en av de andre 
gjestene som førte en del hviskende 
samtaler. Gikk bort til ham og spur
te om han kunne ordne et veddemål 
ved hesteløpene neste dag. Da man
nen gikk med på dette, ble han ar
restert, avsløret som ulovlig bokk
maker. 

* 
Da saken kom for retten ble søks

målet avvist. Dommeren ga betjenten 
en skrape, men vendte sin kritikk 
først og fremst mot betjentens over
ordnede som ikke selv hadde admi
nistrert denne tilrettevisning, men til 
og med fremmet saken. 

Begrunnelsen? Her forelå jo klare 
beviser for en forgåelse! Begrunnel
sen var at individets sikkerhet vil opp 
høre å eksistere om folk skulle be
gynne å spekulere på om en sivil
kledd mann som henvendte seg til 

* 
Det er hele denne hevdvundne retts 

form som går i stykker den dagen 
politiet bruker spioner. Det er det 
denne saken dreier seg om. 

Derfor er den av meget stor betyd
ning. Den er dypt alvorlig. Derfor er 
det uansvarlig at statsrådens rede
gjørelse ikke foreligger, derfor er 
Welhavens orakelsvar opprørende 
overfladisk. Derfor må saken også få 
konsekvenser. 

Vi etterlyser igjen redegjørelsen 
fra Handelsdepartementets sjef og 
henstiller inntrengende til politime ~ 
stfr Welhaven Il gi en utvetydig for
klaring. 

Vi ikke bare «etterlyser» og «hen
stiller». Vi forlanger. Ikke som «Far
mand», ikke som noe opposisjonsor
gan. Som borgere i dette land forlan
ger vi å vite hvor grensen mellom 
individets og politiets rettigh3ter går. 

Ingen ansvarlig myndighet har lov 
til Il nekte et fullt uttømmende svar 
på dette spørsmIll. 

Alvor i Amerika 

Hvorfor jeg ikke 
stemte 

I. 

Før valget hadde «8. Mai» mange 
innlegg for og imot deltagelse i 

valget. 
Jeg for min del stemte ikke. og 

hvorfor? Jo ,frø st og fremst fordi de 
borgerlige innstilte mennesker had
de splittet seg opp i så mangE' par
tier for et kommunevalg å være, at 
mulighetene for et godt valg var 
svært små. L ockheed F-94 jet jagere har fått Før krigen var j'eg medlem av bon 

tildelt Otisflyplassen i Massa - departiet, men dette medlemskap har 
chusetts til forsvar av New York og jeg ikke holdt vedlike. Og nå da jeg 
Boston og egnen omkring disse byer. fikk min stemmerett tilbake, var det 

F-94 maskinene, som flyr 960 km. vanskelig for meg il. slutte meg til 
i timen, og som er utstyrt med Radar mitt gamle parti. 
til operasjoner i mørke og dårlig vær Et annet forhole: som også har 
utgjør en del av de styrker, som skal gjort seg sterkt gjeldende for mitt 
forsvare østkysten mot lumske {iendt vedkommende var Norges Bondelags 
lige overfall fra luften. De gjør tjene rettningslinjer for medlemskap. For 
ste sammen med en nattjager-avde. når en vet, at mange av de som kom 
ling, som er stasjonert ved Cap Cod, på lister for bondepartiet, også er 
noen få. ;pinutters jetflyvning både emdlemmer av bondelaget, da ville' 
fra New Yorg og Boston, hvor de det være latterlig å bruke dette par
gjennomfører patruljeflyvning hele Us stemmeseddel. 
døgnet s'om en sikkerhetsforanstalt. . For et normalt tenkende mWtneske 
ning mot eventuelle f~endthge tokter kan da ikke være bekjent med å stem 
mot o byer på den amenkanske østkyst me på folk som har «manglende sjels 

Slik så Lægeforeningens an
giverskjema ut 

Nar stormskyer nærmer seg fra evner» Og heller ikke være med på l!. 
~tIanterhavet, erklæres det alarm - 'sette folk til å styre sin kommune 
tIlstann på .Otls-flyplassen. Flyvere som bare for vinnings skyld beriket I 
s~m starter ~ all .8~ags vær holde~ ut- seg på sin fiende under okkupasjonen 
klk etter ~lden.tiflserte. :flymaskIne:, Heller ikke kan han være med på å 
som flyver mn l patruIJ~området. PI- plassere en mann i en æresstilling, 
lotene anser enhver ukJent maskine _ når vedkommende er så feig at 
for en fremmed bombemaskin, inntil han går etler parolen, ikke å «være 
det motsatte e~ bevist. . sammen med meg og mine likesinne
S ~n av stasJo~en~ ledere,. kaptem de». Og til syvenee og sist, kunne 
. a ek, erklærer. VI ekspenmenterer jeg ikke være med på il. stemme på 
Ikke, dette her er alvor. de menn som under bøndenes. aksjon I dag er det mange som angrer sIn aktive 

,(. angivervirksomhet 
I Tidsskriftet for Den Norske Læ-I 

geforening nr. 6 for 1945, finner 
med NS har gått utover det å stå. 
innmeldt i partiet. 

i vår var med på il. bryte denne .:..-

Do d Ok k da de leverte både poteter og kjøtt. flver en nye amerJ ans e Slik var og er min holdning til mitt 
gamle parti. 

f' . . . ~I' _T~Q' nSlflrlA ~Aln~!:Io+ An Qnn~n ntvpl. 

OrginaJ 
pl'otestdem onstrasjon 

Paris' 11,000 drosjesjåfører innle
let 5. oktober en protestdemonstra
ljon som består i at de ikke på langt 
nær kjører så fort som de pleier! 

Mange parisfarere som har sittet 
~ed hjertet i halsen mens sjåførerne 
,ekte veddeløpsbane i de overfyllte 
~ater, vil sil:kert puste lettet. Sjåfø
rene mener selv at hvis de overholder 
alle de gjeldende trafikkbestemmel-
3er i Paris, vil gatene korkes og det 
vil bli kaos i trafikken. 

Husk knntinqe n fen -------------, .. ...-
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glverSKJemu Ul 
I dag er det mange som angrer SIn aktive 

<,. angivervirksomhet 

I Tidsskriftet for Den Norske Læ
geforening nr. 6 for 1945, finner 

vi offentliggjort den ordre om angi
veri a.v kolleger som en komite ned
satt av nevnte forening sendte ut. 

Komiteen ber medlemmene om å 
komme med følgende opplysninger 
fra de fylker de hadde sitt virke. 

«Punkt 1. går ut på å komme 
med en oppgave Qver de læger som 
etter 9. april hadde vært medlem-
mer av NS. . 

Komiteen gjør videre oppmerk -
som på, at den er i besittelse av In
nenrikødepartementets liste over 
NS læger og en liste fra NS statist
isk kontor. Av hensyn til straffe
bestemmelsene, som vil komme på 
tale, uttaler komiteen, er det av 
vesentlig betydning å få vite om 
vedkommende må betraktes som 
aktiv medlem av NS eller som pas
sivt. Som aktivt medlem betraktes 
enhver som har deltatt i partiets 
arbeid, har hatt tillitshverveller 
stillinger innen dette eller i 1944-
45 i A. T., har vært vært front
kjemper, medlem av hirden o. l. 
eller har skaffet seg stilling som 
følge av medlemskap. Kort sagt, 
aktiver enhver hvis forbindelse 

med NS har gått utover det å stå 
innmeldt i partiet. 

Anfør for hver akLiv hva som 
begruner klassifiseringen. I· tvils -
tilfelle, gi så detaljerte opplysnin
ger som mulig. 

I punkt 2. heter det, at en skal 
gi opplysning om de læger som har 
matt fastlønnet s:'illing i A. T. Og 
det er, heter det, av spesiel inter
esse å få vite hvilke læger som har 
innehatt slike stillinger i de siste 
2 år da A. T. har vært blokert av 
hjemmefronten. 

Punkt 3. går ut på at en skal 
melde den læge som har brutt læge 
frontens paroler eller motarbeidet 
dem. 

Det blir så tilslutt anmodet om 
å sende svar pi!. disse spørsmål sA. 
hurtig som mulig, slik at det opp
gjør en ikke kan komme forbi, kan 
få en hurtig avgjørelse.» 

* 
Og så begyn~e svarene å komme 

inn, og den store angiveribølge skyl
let over landet. I dag har vi inntrykk 
av at mange og deriblant ,også en hel 
l~el læger, gjerne har sett at 'de had
de holdt seg mere passive i sin an
givervirksomhet mot kolleger. 

Boken som vil leve 

i norsk historie 
er dr. Jur. Gustav Smedall bok 

«PATRIOTISME OG LAN OSSVIK» 

Den gir et tidsbIllede av okkupasJons

tidens Norge og av de politiske forf.l~ 

gelser etter frigJøringen. 

Den er det skarpeste angrep som er ret· 

tet mot oppgjøret, og myndighetene har 

ikke kunnet angripe den, fordi fremstil

lingen er helt korrekt. 

For å få restopplaget brakt ut snarest 

er prisen nå nedsatt til kr. 8.- fritt tU

sendt, og hvis minst fem eksemplarer 

bestilles samtidig, blir de portofritt til

sendt mot innsendelse av kr. 31.-. 

KAR L S E E L A ND. O P P EGA ROS T. 

LV... .....u. .I.L t.lHUltU UUUIUt;;JUa.~.f\..ul, HU1LU 

det motsatte er bevist. 
En av stasjonens ledere, kaptein 

Sadek, erklærer: Vi eksperimenterer 
ikke, dette her er alvor. 

Driver den nye amerikanske 
viseforsvarsminister et spill 
sammen med kommunistene? 

Hun avskjediger mannen som ha.r 
avslørt lu·nne. 

D et har vakt en va: ~ 20m protest i 
USA, at den ungarske jødinne, 

mrs. Rosenberg er blitt utnevnt til 
den nest høyeste post ,i det amerikan. 
ske forsvarsdepartement, nemlig vise 

han går eUer parolen, ikke å «være 
sammen med meg og mine likesinne
de». Og til syvenee og sist, kunne / 
jeg ikke være med på å stemme på 
de menn som under bøndenes aksjon 
i vår var med på å bryte denne -
da de leverte både poteter og kjøtt. 

Slik var og er min holdning til mitt 
gamle parti. 

Jeg hadde selvsagt en annen utvei. 
V: hadde Kristelig folkeparti. Men 
den som målte dette partis kristen
dom med dets gjerninger, kunne ik
ke gi sin stemme til dette heller. -
Husk partiets iver for dødsdomslo -
ven! 

Får nå håpe at de borgerlige par
tier tar skjeen i en annen hånd, slik 
at de kan bli verdig til min og mine 
meningsfellers stemmer til stortings
valget. Jeg foru1;{;etter - hvis vi ik
ke får vårt eget parti - et folke-

De andre tre partiene vil jeg ikke 
nevne her. Når jeg sier tre - da regn 
ner jeg ikke med kommunistene. De 
skulle ikke ha hatt muligheter til il. 
opplate sin røst i Norge i dag. parti til den tid. A. H. 

Husk kontinQe n fen 
------------____________ ~h.~ 

::~!~iG~~~::?:~~~ea~~m~:nt~~~g» Høyesterett avsier dommer som er hån mot 
~!~~~e~~t~Fs~r~~!;~ ~~s~~r~~~ii' Menneskerettighets-erklæringen og Stortinget 
har hatt nær tilknytning til flere 
kommunistanstrøkne organisasjoner i 

Amerika. ENd It kl· t n a . n a I e hb' Det er major Robert H. Williams r orges a a e se In er·, SJo um ug. avtaler bare 
som har lagt fram de viktigste be- ======~====================;:;;..;====================== 
visene mot den nye viseforsvarsmini-
ster, og han har i bladet «Common 
Sense» rettet heftige angrep mot mrs 

Av o.r.sakfører Erling Ueland 
Rosenberg og mot de som er ansvar- Høyesterett· har nylig avsagt dom i lordnede retter var frifunnet for tap 
lige for hennes utnevnelse. Det er og- en sak mot en kvinnelig telegraf- av stilling ble heller ikke tillagt vekt. 
så major Williams som er kommet funksjonær som i krigstiden var med- * 
med opplysningene om hennes forbin- lem av NS. i Menneskerettighets-erklæringen, ved 
deIser med kommunistene og at hun Hun hadde 20 års tjenestetid bak I' Latt av De forente nasjoner og god
har skrevet eller medvirket i at en ar seg. Hun hadde i sin tjeneste og I all kjent av Stortinget, si~r i .artikkel 
tikkei kom inn i kommunistbladet sin ferd forøvrig oppført seg uklan- 19: «Enhver har rett bl memngs- og 
«New Masses». derlig. ytringsfrihet. Denne rett omfatter fri 

De opplysninger som major Wil _ Som NS-medlem var hun passiv. het til å ha meninger uten innbland-
liams er kommet med har hatt til- Tyskerne var hun motstander av. - ing, og til å søke, motta og meddele 
følge, at han noen dager etter at mrs Hennes skyld lå i hennes politiske tro opplysninger og ideer gjennom et
Rosenberg hadde mottatt sin utnev- Hun mente at NS best kunne føre hvert meddelelsesmiddel og uavhengig 
neIse i forsvarsdepartementet fikk Norge gjennom krigen. av grenser.» 
major Williams avskjea som offiser. Høyesterett fradømte henne den Når vi sammenholder denne dom 
Alle hans forsøk på å få rede på hvor I stilling hUJ;l hadde i Telegrafverket. ol? den siterte paragraf, så vil jeg 
for han er blitt avskjediget har vært At hennes lange utdannelse og prak- gJerne ./Spørre: 
forgjeves. Han er .bare b.litt avspist I I sis best kunn. e komme samfunnet til Hvorf?r delta: Norge i utarbeidel
med noen fraser.. gode i den stilling hun hadde, tellet sen av mternasJonale avtaler? Er det 

Slik står det til med «friheten» i ikke. At hun mistet sitt levebrød tel-, hele humbug? I 
foregangslandet. let heller ikke. At hun av to under - * 

,\ 

I høst skal Stortinget ta stilling til 
om Norge skal slutte seg til Europa
rådets konvensjon om beskyttelse av 
menneskerettighetene. ' 

A~tikkel 10 i forslaget begynner 
slik: «Enhver hu rett til ytringsfri
het. Denne rett skal omfatte frihet til 
t ha meninger og til å motta og med 
dele opplysninger og tanker uten inn
blanding av offentlige myndigheter 
og uten hensyn til territoriale gren
ser.» 

Det er vel ikke grunn til å tvile på 
at Stortinget vedtar også artikkel10. 

Det er vel like sikkert at når det 
gjelder om å sette regelen ut i prak
ris, så blir alt som før. 

Stavanger 12. oktober 1951. 

Erling U ela.nd. 
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~'-'.J.u.c; 1'.L_--

om Quisling. Anmeldelsen var s 
redaktØr Tillige Rasmussen, SOl 

gal. 
En av Quislings gamle mo 

nedenstående brev til Politiken. 
og offentliggjør det her, idet p( 
bemerkning, at det hadde «den 
ser til genstand for diskusjon». 

Vidkun Quisling - var han gal? 

Je.g har med interesse lest den an
meldelse av Franklin Knudsens nye 
bok «Jeg var Quislings sekretær», 
som stod i «PoliUken» forrige søndag'. 
Boken har vakt stor oppmerksomhet 
i Norge, med avisinnlegg pro et con
tra - det er jo allerede i dette at- I 

skillig til ettertanke, at boken blir I 
trykt og gitt ut i Danmark, også for 
de mange norske lesere. 

Jeg var ikke av Quislings venner., 
Det er som en tilhenger av sannhet I 
og objek.tivitet at jeg må få lov til å I 
uttale m~~, for~ndring o,:~r .,~~~:!~ 

, 

If. 40 - 5. arr-

'ett· med Pål Berg? I 

PAAL BERG. 

• o 

Er De Idag en tUteJ.d1g leser av (8. Mai» Så. bU imorgen en 

fast abonnent. 

kongene er tenkere og tenkerne konger 

GJøR DIN PLIKT 
" I;lllllllllllliml,Rilllflllllllllll i lllllll:I:J'I'II'111IIIJIIIIlIIIIII1111111111IJ)1,11!111111111~ 

I Jeg nærer ingen i 
Av P. Thjømøe li bitterhet ,i 

J eg viser til Helge Grønstads ap
peIl i nr. 37. La den ikke gå hus 

forbi. Skaff Forbundet slagkraft og 
autoritet ved å støtte det økonomisk: 
Det skal så lite til av den enkelte når 
alle blir med. Saken er meget alvor
ligere enn de fleste later til å være 
oppmerksomme på. «Vi må bli ferdige 
med dette nå» sier mange i sin tanke
løshet. Det later til at alt som ikke 
direkte er matnyttig er uten interes
se i øyeblikket. Saken dreier seg kort 
og enkelt om enten vi skal gå over i 
historien som forbrytere eller ikke. 
Med den minste æresfølelse i behold 
Skulle det ikke volde noe bry å vite 
hva man bør gjøre. 

«Bli ferdig med det» er nok ikke 
så enkelt når man først er blitt pla-

o 

sert i rikets forbryter album - med 'I ~ Harald Franklin Knudsen skri ~ 
foto, fingeravtrykk og det som hører ~ \'Pr i sin bol, «.Jeg var Quislings ~ 
til. Skulle det ikke være en oppgave " spkretær»: lii 
for noen hver av oss å gjøre hva vi ~ <<l\iange vil kalle meg forher- i 
evner for å bli strøket i den boka? Vi ~ det n::r. jeg innrømmer at jeg ~ 
må være gla for at det er noen som 5l den dag i dag ser tilbake på Vid- 5l 
har tatt opp arbeidet med å få dette lii kun Quislings virke som et stor ~ 
gjort. ~ verk i Norges historie. Av en ~ 

En vel a ga 
«?et ~an ikk~ bli noen stabil I glemme kapitulasjonsavtalen. _ 

P?h~ISk,. økonomIsk .og sosial ut- Men den har satt merker etter 
vIklmg l landet, hVls dette for- . .-

Akkurat i dag føler man kanskje 
ikke så intenst hva dette betyr, til 
daglig blir man i alminnelighet hver
ken uglesett eller forulempet på noen 
måte, men ser vi litt inn i framtiden 
blir det hele annerledes, er først en 
falsk historie blitt godtatt som sann
het skal det noe til å få bildet endret. 
Når man bare har det skrevne ord å 
holde seg til er og blir vi for alle ti
der forbrytere. Stor arv det, er for 
mannen av godt folk være født, sier 
et gammelt ord, men også denne arv 
skal formenes våre etterkommere, de 
skal få gleden av å kunne lese seg 
til at deres foreldre eller besteforel
dre var forbrytere, Jømt for den hes
ligste av alle forbrytelser -- lands
forræderi. 

5l nesten enstemmig opinion ble ~ 
lii han stemplet som landSforræder, ~ 
:: samlnen med titusene:r av lands- ~ 
~ menn har jeg selv fått den sam- ~ 
~ me merkelapp og en straff som ~ 
~ under normale forhold ville vært 5l 
'" aok til å sone et ganske solid ~ 
~ mord. Allikevel nærer jeg ingen ~ 
lii bitterhet hverlmn mot ham som lii 
~ gjorde meg til quisling eller ~ 
~ r.;;}ot dem som dømte meg for det. ~ 
lii ,Jeg ser på verden omkring meg ~ 
~ nlcd forundrede øyne, og av og ~ 
~ til må jeg spørre med dikteren: .. 
; «Er .iP~ Iwmmet på en gal klo - : 
: de?" l\1cn så går jeg bort til ; 
~ bol_hylden og tar fram et gam- ~ 

I ~j!~ ~~t;'e~~:~ ~; :e~ s::~; i 
lii som før, menneskene- også, bare :: 
~ i nyt forkledninger og utstyrt : 
lii med nye slagord som dekker :: 
lii over gamle fenomener. Jeg siliter:: 
~ til Mh~uel de Cervantes Saaved- :: 
~ ras berømte bok om «Don ~ 
:: Quijote» ...• 

hold (med to omtrent like store I seg som gJør at den ikke kan 
grupper: A-partiet og de borger- glemmes. Slik er det også med 
lige partier) blir permanent. Skal Fellesprogrammet En ser allere
de borgerlige partier klare å ven de fruktene båd' l·t· k Øk 
de strømmen, synes det bare å. . e po i iS, ono 

Det bør være tindrende klart for 
enhver at det må en revisjon til, og 
skal den lykkes må den være gjen
nomført i løpet av de nærmeste 2-3 
år. Men hvis det eL' noen som tror at 
en slik revisjon kommer av seg selv 
må de nok tro om igjen. Det må et 
stort arbeide til - et intenst arbeide 
lngen som har vært berørt av opp ~ 
gjøret kan si seg å være uvedkom
mende her, tvert imot, det er uan-\ 
stendig å la noen få dra hele lasset. 

være en vei å gå, at de på lenge- husk og sosialt. Det var dette pro 
re sikt innleder et mer forplik- grammet som gj orde det mulig ~11:lil!JIIII'I:llllllllllllllt:!";I!I:I'r;III:lil!I!1Illlllllllll:I'lil'IZilllllllllllll,I,IIIi;' 

, tende samarbeid». å gjennemfØre det grunnlovstri-
i 'l] et er Aftenposten som slutter dige «Rettsoppgjør» som gjorde 
\ . sin leder 13. oktober med titusener gode norske borgere til 
~isse bekymringsfulle betraktnin syndebukker og .berøvet dem de
~er. res eksistensmuligheter og bor

Odd Pedersen 
Men hvordan kan en tenke seg 

'å få til å «vende strømmen» uten 
å søke årsaken til dette perma
inente onde? Det skulle ikke væ
re nØdvendig å minne Aftenpo
stens sjefredaktør om den poli
tiske kuriositet som ble dØpt 
«Fellesprogrammet». Visstnok til 
lot Nygaardsvold og Koht seg å 

Bankskandalen 
i fiSA 

I -P-r-iv-a-t-U-I-«'g-. -M-a-i-»-f"'r-a---;;:N"'e-w---,Y;;-or-;k,....-

F ra New Kensington i Pennsylva
, nia meldes om ytterligere fan
", tastiske avsløringer i den kjempemes 
I sige banksvindel hvor en !tasser er ved 

./ :,avn '. LUd.Wig R. Schlekat underslo 
600,000 dollars av Parnassus NaUo
nal Banks midler for Il. kjøpe. opp ak-

l, sjemajoriteten i samme bank og der
. med skaffe seg herredømme over ban 

I ):ens 3.5 millioner dollars. 
Sehlekat er på. frifot tross det vel-

I ,1:_ ..... 'I'n~'O'.,..Ql!:1O" irlø.t h~l1 hSlt' sYrpirl ~ 

gerlige rettigheter, og som la Vi har to organer som i fellesskap 
taushetens slØr over de misgjer- har gått inn for å løse denne svært) 
ninger og den urett som er det oppgave, det er «8. Mai» og Forbun
fremherskende billede i Norges det vårt, begge like nødvendige. Betal 

din kontingent til avisen og la For
etterkrigstid. Gjennom fellespro bundets sekretær :å den «nedbør» han 
gramkameraderiet har våre poli I har bedt om. 

Lege - Heimdal . 

USA· vil bringe 
klarhet over 

I(atyndraluaet tikkere -laget den politiske, økO--' Send ditt bidrag i dag enten di
nomiske og rettSlige suppen vi rekte til Forbundet eller betal til en 
nå. er oppe i og som folket np.: av tillitsmennen~, det finl'cs slike på I 
begynner å kjenne sammenset _I de fleste steder l landet. Hvorfor ble Jokumentene 

ningen av. Såvidt' vites er dette Vis også din intei'essc ved å skaffe fjernet under Nlirnbergprosesen? 
fellesprogrammet ennå ikke opp' er: ny abonnent, i al.le tilfeller .må du I anklagedokumentene mot de tyske 

sørge for å være a Jour med dm egen k' f b t d N" 
sagt fra noen av sidene. Den kontingent, det bør unngås at man ngs or ry ere ve urnberg-
fortsatte forfølgelse av synde- må purre flere ganger for å få den- domstolens hevnrettergang forelå og

så beretningen om den forferdende 
bukkene tyder i ..tllfall ikke på ne betalt. forbrytelse, som går under navnet 
det. I P. Thjømøe., Katynmordet. I massegravene i Ka-

Aftenposten burde forstå, at: tynskogen fant man våren 1943 om-
fØr der er rådet bot på det fa-· D . b.d lag 15,000 polske offiserer nedgravet, I t t drept ved nakl{€skudd og med armer 
mØse «Rettsoppgjøret», er der, e egyp ere som ar ar el e og ben bundet. Det var tyslærnc som 
ingen· sjangse for «et mer for - gjorde funnet og det ble konstatert at 
plikten de samarbeid», som kan ',' hos britene vil bli betraktet de myrdede tilhørte den polske hær 

. som kapitulerte for den russi~kl- in-
tenkes å Ville fØre til det ønske-I avsjonshær i 1939. De allierte be-
de resultat. Dette faktum er ik- som landssvikere stred ikke funnet, men førte en pro-
ke til å komme forbi, hverken I ganda for at det var tysker'.e selv 
ved taushet eller bortforklarin· I Egypterne har sagt ifra. De lands- i ~Ol:n hadd; :egått ugjerningen. Dette 
ger. Anledningen er der akkurat menn, som tar arbeide hos brite-, vkJedde bdL l London og .Washmg-

ne i Suezsonen, vil bli betraktet som ton. t~oss . bedre vite~de. Den. polsk~ 
nå, da «Rettsoppgjøret» er under landssvikere og dømt for det. Det er regJerIng l London under Sikorskl 
behandling i Stortingets Justis- noe mere renhåriO' enn den norske 11,rcVde klar bes!_jed, men under press 

b _ fra Ch1lr"hill ()P' H.()o>levp!t måtte de 
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de mange norske lesere. I, 
Jeg var ikke av Quislings venner.,' I' 

Det er som en tilhenger av sannhet I 
og objektivitet ~t jeg må få lov til å )' 
uttale min forundring over anmel
derens (Tillge Rasmussen?) bemerk
ning om at det er fastslått at Quis
ling var gal eller sinnsyk. 

I «Quislingsaken». utgitt i Norge I 

på offentlig foranledning, vil man på 
side 2~A finne følgende erklæring av 
18. juni 1945 av de to offentlig opp
nevnte sakkyndige, overlægene Jon 
Leikvam og .Tchan Lofthus: 

unaer et pSYl{IaL!-u.~ ____ ,. 
havn. 

. Oslo 20. sept. 51. N. N. 

Rilll gardinene 

!OUU,UUU ul1u!L.rs av rarnassus l'la1;10 - ... '" ~UU\.uv .... v; ....... uuu'" ~Ui'~U\"''' "' ....... -, SUIII lClIIUSSVIKere I Il Lreu 11me lunnet, i11en førte ,en pro-
nal Banks mldlE!r for å, kjøpe opp ,alt- ke til å komme forbi, hverken I ganda for at det var tysker~.e selv 
sjemajoriteten i samme bank og der- ved taushet eller bortforklarin.. Egypterne har sagt ifra. De lands-I soJ? hadde be~ått ugjerningen. Dette 
lmed skaff~ seg herredømme Over ban ger. Anledningen er der akkurat menn, som tar arbeide hos brite-, skJedde både l Lo~don og Washlng
_:ens 3.5 mIllioner d~llars. nå da «Rettso p Jøret» er under ne i S~ezsonen, viI bli betraktet som ton. t~oss .bedre vlte~de. Den 'polsk~ 

Schlekat er på frIfot tros,s det vel-' , " . p- g landSSVIkere og dømt for det. Det er r:gJermg l Lond?n 'under SIkorskI 
,dige underslag, idet han har greid il. behandhng l Stortingets Justis- noe mere renhårig enn den nors!te 1,revde kl~~ beskJed, men under press 

I ;;tille en kausjon P,å 50,000 dollars. [ nemnd for etterpå å forelegges LO-regjering, som lukket øynene for f~a Churcmll og Rooseve, It måtte dm 
retten forleden tilsto han underslaget Stortinget. Der er titusener i det alle sine hundrede tusener av med- g~ s:.f!: o~' ~olde kje;t. ~ Dette for
på ny, men tilføyde at han hadde hatt te land som venter på å se hva I lemmer ~om tok det høyt betalte ar- ~md.cet lkke P.t K8:"yn~ramaet fand
det meget bedre som underordnet kas' . beide på tyskernes befestningsan- es l dokumentene l Nurnbergproses
:erer med en gasje på 35 dollars må- HØyre ~ de andre borgerhge par legg. De var jo iIrke NS-medlemmer sen, men de Iwm bort under retter
neden "nn som styreformann. Jeg tiers menn og aviser nå vil gjøre, og da var alt tillatt. Og slik er det gangen. ~å har USA's representant-
var slave før, men jeg ble ennå verre om det 'skal fortsette med uhold- også i Tyskland, skal man dømme et- hus satt ~ g,:ng ur..dersøkelser, hvor
;lave etter underslaget, sa han i ret- bare talemåter og sanrpåstrØin!J,' ~er tyskeren Willy Brandts uttalelser v~ld ~etalJer l det uhyggelige drama 
':en. Det var Schlekat selv som meld- . ~ l boken «Forbrytere og andre tyske- VI l,omme for dagens lys summen 
te seg hos politiet og tilsto undersIa- etter Fellesprogrammet, eller om re». Han sier der: «Blandt antinazi- med spørsmålet om hvorfor do kum en 
get. det er meningen å rette på de'~ stene betrakter man det som den ten~ for~vandt i Nlirnberg. D:>, som 

Han fortalte i retten at han begyn- som vitterlig vrangt er. Det siste mest naturlige sak' av verden at folk er mne l de pågående undersøkelser, 
te i banken i 19281 som kasserer med er den eneste veien som fØrer overtok funksjoner i samråd med og erklærer allerede at tys.kernes pa-
'en gasje på 35 ao11ars . I vintermåne- fr T etter formell bekreftelse av de allier- stand om at massemyrderIene ble be-
Llene var han også vaktmester og tjen am. • te miIitærregjeringer. Det var en real gått av russerne. - Det er som vi S9-

D et er nå gått atskillig tid siden vi te 35 dollars måneden ekstra ved å o istisk måte å se tingene på». Men - mange ganger har sagt: Sam.heten 
sist hørte noe om den såkalte passe på sentralvarmeanlegget. de rea.list~r som under den tyske ok- kommer for dagen: 1!Uerhvert, selv-· 

opp 
«Follestadsaken», etter at uttalelsen 'Svindelen ble foretatt i 1947 Han Ny tysk valg"lov utryddet- kupasJon l Norge fant at det var de- .om den !ta~ være bItter for de mange 

~"TI!""';l!i"'il!IIIII,III!I"!I!I""'''''!I'HI'lII'1:lII!Ii'''"I/1U~llr/I/I/Ili~ fra det departementale gransknings- underiso planmessig og brukte til slut I r~s plikt å gjøre det best mulige for son .er mdlrekte .ansvarlige. også vest 
:_~ utvalg ble sendt Den norske Sakfø- pengene til å kjøpe aksjemajoriteten d d sme medborgere ut aven fortvilet ti- for Jernteppet. VI legger tIl at sann-
:: rerforening og Riksadvokaten for at . et anske innslag tuasjon og som klarte å redde kom- he~en om de norskt. forhold også vil 

«Etter anmo(}C1ing ,i Deres skr. av 
8. ha>:> vi 1;.nderf1ckt og eksaminert 
Vidkun Quisling. Vi har herunder 
ikke funnet symptoner som tyder 
på at h'ln er sinns:J:k og heller ikke 
noe som taler for at han er en per 
l"on med mangelfullt utviklede el
ler varig sveklwde sjelsevner. Vi 
finner derfor jkke grunn til il. til
råde at han underkastes judisiell 

.. Wehrmacht opptrådte .. 

.. korrekt i de okkuperte 

.. 
E land, sier Liddell-Hart 

Krever revisjon av krigsfor
bryterprosessene. 

;;; ___ disse instanser hver for seg skulle ------- munenes styre og mange bedrifters tvmge seg fram, seXrom den nå rå-
=_-= ta stilling til saken. de respektive instanser. Men en sam- KI'eler-landdagen virksomhet uavhengig av tysk inn - d~nde regjering og dens følgesvenner 

tale med Sakførerforeningens general blanding, de .,ble arrestert og dømt. gJ.ør alt for å undertrykke den. Det 
i!! At Riksadvokaten bevarer en ab- sekretær . d' l ~ solutt taushet her er i og for seg l ag gIr oss en ane se om ! for «samarbeide med fienden». Men gjelder bare.å holde ut. 
_ a':. det ikke er Follestads forhold som 5 så var d,et heller l'kke l' TysklaIJd og 
=_= forståelig. Hans absolutte inhabiIi- k l b h dl H d k 7, prosent av de avgivne stemmer s a e an es. .r.a vo at Rolf Chri heller ikke un,der alll'ert overhøyhet. 
! tet i dette s, pørsmålet . er så grundi2' t h b k ft t nødvendig for representasjon. Den 

dokument"rt bl. a. i «N. H. og S. T.» StOtPal elTsen, Ile red er a granslmings- danske ~ndel er kun 5,5 prosent. Kan ikke dette få noen til å tenke Trumans atombomb~ over Hiroshima 
u e sen a ere e for flere måneder etter, hva det egentlig ble gJ'ort ' 

at man godt kan 'forstå at han kvier siden kom foreningen i· hE:nde, men Norge? l 16. aug. 1945 kostet 224 400 menne-
seg for å ta affære. Men publikum først i disse dager har en fått de øv- Fra Kiel blir det meldt at etter inn sker livet, men det er ikke alt. Et in-
slår seg likevel ikke til ro med at en rige dokumenter som skal til. stilling fra de tyske' partier i land- ,:;JUtut, som undersøker nyfødte barn 

IJ iskusjonen om de tyske besettel - så alvorlig sak i månedsvis blir holdt I den forbindelse uttaler han at det dagens valgutvalg, skal den slesvig- H ,i Hiroshima, kan fortelle, at det nå 
sestropper kontra sivilforvaltnin <:bak nedrullede gardiner». Og gjemt er h~lt andre ting om Follestads for- holsteil1ske valglov endres på ei slik I' vor len ge V i I to I k et fødes flere misdannede barn enn tid

?,m pågår fremdeles ~ed stor styrke er ikke glemt, er det som kjent et hold som hovedstyret skal ta stilling måte at den danske minoritet i Syd- ligere. Mange av dem blir dverger 
l England. Selveste «Tlmes» gir plass ord som heter. til. Det aner oss at disse «helt andre slesvig, som nå er representert i Kie-, finne seg, i makthav- og det forekommer også ofte lam~ 
for den og der skriver labourmannen, . Riksadvokaten uttalte i sin tid at ting» er h.r.advokatene Clausens og ler-Landdagen me( 4 medlemmer, meIse i armer og ben og medfødte 
parlament!1medlemmet R. T. Paget, «Riksadvokatembetet» ville ta stil- Hjorts beskyldninger mc;>t general ad- fremtidig ikke får politisk represen- k tarmlidelser. BlodsykC!ommen leuke-
som forøvrig var von Mansteins for- !ing hvorvidt det skulle gjøres straf- vokaten. Vi vil i det lengste kvie oss tasjon. ernes esperimenter mi er blitt hyppigere blandt dem 
svarer i Nlirnberg: «Etter min erfar- 'feansvar gjeldende mot den ene eller for å tro at dette medfører riktighet. I den någjeldende valglov het.er det . som oppholdt seg innenfor et områd~ 
ing skjelnet opinionen i det okkuper- annen person. Det er denne stilling- Resultatet av hovedstyremøte 15 'l0- at et parti har krav på forholdsmes- V l skal betale våre skatter med gle- på 1500 meter fra det sted hvor Tru
te Europa .alltid mellom armeen, som tagen offentligheten nå venter på. '-ember viI kunne gi, oss svaret. I;"nen sig representasjon i LB?dd!lgen, hvis de, si~rde som rår for styre og mO.ns bombe faldt. - Og alt dette 
opptrådte l det hele tatt korrekt, og' Det er oss ikke kjent hvilke di rek- den tid skulle også en setteriksadvo- det enten oppnår valg l mmst en av l stell her l landet. Det høres så bra ut, skjedde og skjer fordi stats 
sivilforvaltningen, som opptrådte på tiver departementet har gitt Rigsad- kat ha fått tid nok, til å:avgje~-e den landets 46 enkeltmannskretser eller men vi som må betale, vet at det ikke ikke forsto situa~jonen 'k~enn~~e 
en opprørende måte. Belgia under mi vokat og Saldørerforening, da gransk videre rettslige utvikling i'. saken, skri samler minst 5 pst. av samtlige av- er tale om glede men kontanter, når I høre på den japansk ~g. l e VI e 
litærforvaItningen hadde lite å bekla- ningsutvalgets uttalelse .ble oversendt veI' N. H. & S. T. givne stemmer i Slesvig-Holstein. - skattemyndighetene, kemneren og om fred Hist. e elserS appe~ 
ge seg over. Holland undersivilfor _ :"""' __ .... ____________ IjIB_ .... ____ '"""'rm= .... __ ..... _~ Ve' siste Landdagsvalg fikk Sydsles- skattefogden presenterer oss regnin - nådi . f ,o~lens dom vil, ikke bIl 
valtningen ble avskyelig behandlet. _ '1+ l ; - vigsk velgerforening, som ikke opp - ge~ Den, som så ikke kan betale, må k hg ov~r lO: em, som i først~ rek· 
Jeg har forl.!økt å studere vitneutsagn I stiller kandidater i de holstenske valg fin e seg i· at noe av hans eiendom k e. ~r bS Yt en for denne hårreIsende 
både fr$!. ",,,t np' fra vest obiekth,t II{\,A ,~.a."""'~nv ,.fnn tl"l\"i~k~ lI~vhl'\n~l'tiN kretser 72000 stemmer eller 5.4 pst. blir fratatt ham og solgt for å dekke ngs or ry else. ~Men de har unn-

'ln o+'a,.vn'y",~ nO' d"~suten to di- det som han i kraft av makthavernes drat~ seg .både Nlirnbergprosessens 
ling skylder det offentlige. Dette'/ tragIkomedIe. og ,Landsbergsfengslets 
ut over den enkeltes levestandarrt, lIdelser, fordI de seiret i første om

over hjemmenes kultur, men det I gang. 
es ikke lenger å spille noen rolle, i 
e makthaverne kan få fortset med Tibet er nå i kommunistenes vold, 

investeringsprogram som etter 
'- dømme vil gi oss nye byrder i 

av dekning av de statsdrevne 
.. Peking radio forteller at fremskut
te avdelinger av den kinesiske kom
munistiske hær har gjort. sitt Inn. 
tog I Tibets hovedstad Llasa. Og dlØ
se ble mottatt med begeistring av 
45,000 tibetanere, sier radioen. «Be
frielsen» er, ,således fullstendig, fordi 
vestmaktene har mistet ansikt. Det 
(l' også en av den store krigs besvi
keiser, men det var varslet av dem 
sem idag er dømt og døde. •• •• ;; 

ters underskEdd. Dyrtiden er 
~ss og de eneste som får noen 
ensasjon er kjelebarnene, 1.0-
le, som har makt til å få sine 
gjennomført. Og så skrues pri
opp påny oIf det blir mindre og 

,re å få for pengene. Er dette 
riktige måte å styre på? Og hvor 
e vil folket finne seg i de store 
lerim'enter på dets bekostning '! 
er spørsmM, som snart krever et 
!t svar enn det, som kommune _ TYSKLAND OG OLJEN. 
ene ga. 

JSAs tap 
~r: 90.935 

i I(orea 

)e amerikanske tap i Koreakrigen 
. nådd 90,935, hvilket er 1553 mere I 
l siste ukes tall. I løpet av den si-I 
uke er der drept 288, mens 1203 I 

såret og 62 savnes. 
Dermed er der ialt drept 13,731 
aerikanere siden krigen begynte og 
',427 savnes. 

V ~st-Tyskland rl'!gner med ved 
årsskiftet ! ha tredoblet sin olje
produksjon. i forhold tilførkrigsni
vået. Det betyr at de 37 eksisteren 
d~ oljefelter vil produsere ca. 1,3 
mIll. tonn råolje,og dermed er Vest 
Tyskland det vestlige Europas stør 
ste oljeprodusent. Det er ni sel
skaper som leder driften av olJe
k,ndene, derav er størstedelen tysk
eIde, mens noen mindre kilder kon
trolleres av amerikanere, engelsk
menn og hollendere. 
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