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Harsem retter nytt storsl'eggeslag mot riksadvokat 
Aulies tendens,iøse redegjørelse til Stortinget 
Aulie er 'dfln siste SO[ll burdH, hlitt overdr1n.11 
VArvet å granske kritikken, [not rett~(JPP{1jørHt 
Som 
bart 

rikspolitisjef fikk han instrukser fra London som 
de 

o apen-
synes at han bur~e ansees ansvarlig for 

i sin nye bok 
• 

overgrep, sier Harsem 
. fleste 

Generalkonsul P. Harsem har utgitt en ny bok. Boken har fått titelen: 
«Tu. STORTINGET! En protest mot riksadvokat Aulies redegjørelse 

,vedrørende granskingen av angrepe ne på rettsoppgjøret inntatt i St. mel. 
nr. 6~ (1950). 

(Rettsoppgjørets svarte flekker» 
Og det kan sies uten overdrivelse: Barsem har funnet mange «svarte 

flekker» - flekker som hverken Gundersen, Aulie eller Dorenfeldt vll væ
re istand til å vaske av. 

Barsem kommer med nye beviser mot menn som aktivt har deltatt i 
rettsoppgjøret· - beviser som burde ha fått følger for vedkommende, men 
intet er blitt gjort. Barsem kommt>r med nye opplysninger bl. a. om riks 
advokat Aulie - opplysninger som setter denne mann i et noe merkelig 
lys. '. 

Boken som er på 200 sider er et protesterende storsleggeslag mot alle 
løgnene, fortielsene og forvrengningene som de ledende innen rettsopp
gjøret har satt i sving. 

endel .av det Harsem skriver om Au-I forordet til bo~n sier Harsem: 
«Justisminister ~undersen har ut 

talt at rettsoppgjøret kun har no
en få svarte flekker. 

Det. er som protest mot denne 
påstand at jeg har skrevet dette 
skrift. 

Videre er det en protest mot den 
tendensiøse redegjørelse som' riksad 
vokat l~ulie - etter justisministe
rens oppfordring - har framlagt 
for Stortinget. Jeg har pekt på det 
merkelige . forhold at riksdavokat 
Aulie har vært satt til å granske 
angrepene på rettsoppgjøret, når 
han som rikspolitisjef i 1945-46 et
ter regjeringens ordre var ansvar
lig for politiets arbeidsmetoder». 
Da han i dette forord, spesielt frem 

lie i den forbindelse: () 
«Riksadvokat Aulie var, før han til, 

trådte sitt nåværende embete, kst. 
rikspolitisjef. Ved kgl. resolusjon i 
London den 26. 2. 1943 om instruks 
for rikspolitisjefen, med tillegg av 
16. 2. 45, ble rikspoiltisjefen pålagt: 

hever, at det er en protest mot riks
advokatens tendensiøse redegjørelse 
til Stortinget, samtidig som han pe
ker på det merkelige forhold - at 
Aulie ble Ilatt til å granske angrepe
ne på rettsoppgjøret, gjengir vi her 

1. å organisere og lede den sivile 
overvåkingstjeneste. . , 

2. å føre tilsyn med politiets arbeids
metoder. 

Politiets såmbandsavdeling i Oslo 
var, etter det jeg har brakt i erfar
ing, den eneste organisasjon som ble 
opprettet i hovedstaden for den sivile 
overvåkingstjeneste. En logisk følge 
av dette må være at rikspolitisjefen, 
nåværende riksadvokat Aulie, må an
sees å være den som har hatt ansva
ret for Sambandsavdelingen. Det er 
den samme Sambandsavdeling som 
nå i første rekke må ta ansvaret for 
bruken av provokatører. 

Iflg. den kgl. resol:lsjon hadde riks 

AULIE. 

politisjefen videre som oppgave å 
føre tilsyn med politiets arJ:}eidsmeto 
der. Han var følgelig også den som i 
første rekke måtte gripe inn vis a vis 
ulovlige metoder fra politiets s~de. 

Den redegjørelse riksadvokat Au 
tie har gitt myndighetene viser, et-
ter min oppfatning, ganSke klart 
at han var den siste som burde bUtt 
overdratt vervet å granske kritik
ken mot rettsoppgjøret. 
Et mer eklatant tilfelle av ugilhet 

finner jeg va;.lskelig å kunne nevne 
eksempel på. 

Det er forstemmende i hvilken grad 
pressen, og da særlig hovedstadspres 
sen, har funnet å burde være trofaste 
følgesvenner av riksadvokaten, påta
lemyndigheten og landssvikpolitiet i 
deres bestrebelser for å dysse ned 
overgrepene. 

Det er således beklagelig å måtte 
konstatere at riksadvokatens tenden
siøse redegjørelse, inntatt i St. meld. 

Rii{sadvol{at 
Aulie i 1940 

'Etter.,rankrikes kapitulasjon 
i 1940 da de fleste mente at 

Tyskland ville seire, sendte da· 
værende statsadvokat Aulie i 
Bergen den 21. juni 1940 ut føl 
gende sirkulære: 
«Sirkulære til politimestrene og 

lensmennene». 
«Foranlediget ved en offisiell 

henvendelse til meg skal jeg med 
dele følgende til etterretning og 
iakttagelse. 

Der skal i den senere tid i de 
under mitt embete sorterende 
politijurisdiksjoner ha forekom
met visse. straffbare handlinger 
rettet mot enkeltpersoner· tilhø
rende / den tys~e vernemakt, så
som ærekrenkelser foruten for
uleJnpelser, sabotasjehandlinger 
og fredsforstyrrelser a" annen 
art. 

Etter hva jeg har bragt i er
faring har de tyske myndighe
ter ved sådanne anledninger of
tere llenstillet til de stedlige nor 
ske myndigheter å etterforske 
denslags saker, uaktet de har an 
sett seg berettiget til å forfølge 
sakene for egne militære dom
stoler. Da der etter hva der er 
meg meddelt skal ha forekommet 
tilfelle da tjenestemenn tilhøren 
de det norske politi ikke har viet 
straffesaker av den her omhand 
lede art den fornødne interesse, 
skal jeg med dette fremholde at 
det~ er politiets plikt å fremme 
tjenestehandlingene med samme 
hurtighet, effektivitet og objek
tive saklighet når det gjelder 
rettskrenkelser øvet mot" uten
landske som når de er øvet mot 
innenlandske rettsgoder . 

Spesielt tjener man i disse da
ger vårt lands interesser dårlig 
ved manglende interesse for sa-

,ker av sådan karakter som oven 
for nevnt, men heller ikke den 
eventuelt mistenktes tarv blir 
derved varetatt på noen for ham 
heldig måte». " 

* 
En kunne fristes til å spørre 

riksadvokat Aulie om de direk
,tiver han har framsatt i foran
nevnte sirkulære hadde «en dob
belt bunn». 

Hadde en NS-mann framsatt 
noe liknende i 1940 - selv un
der tvang - hadde han nok fått 
skjerpet straff for sin ydmyge 
«bistand til fienden». 

Dorenfeldt slår på 
stortrommen 

Reiser tiltale mot Barsem, fru Hansson • 
Oddvar Holb?stad, Alex Lang" 

Vikdal og Amtzen ' 

L. J. DORENFELDT. 

Statsadvokaten i Oslo lagsogn, L. 
J. Dorenfeldt gjør vitterlig, at 

generalkonsul Peder Barsem, fru 
øyvor Hansson, agent Oddvar Hal 
bostad, cand. jur. Alexander Lange, 
diosponent Nil" Vikdal og redaktør 
Arvid B. Arntzen, settes under tllM 

tale ved Eidsivating lagmannsrett 
til fellelse etter, og så kommer pa,.. 
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~ Rarncke krever pOlitisk I 
I like berettigelse I 
! I I for Vest· Tyskland I 
Øyeblikkelig frigivelse av alle tyskere 

som sitter i allierte fengsler og 
konsentrasjonsleire. 

ragrafene, det er 247, Jfr. 248 -
dette skal altså være prinsipalt, 
og subsidiært vartes det opp med 
straffelovens § 247 pånytt. Jo -
Dorenfeldt er gutten som kan det, 
men selvsagt er det ikke gjort uten 
at tiltalen er reist etter ordre fra 
Riksadvokaten. 
L. J. Dorertfeldt har maktet å ut

brodere tiltalen slik at den fyner 15 
sider. - De første 9 er forbeholdt 
Harsem. Det er «Utrolig, men sanb 
og «Folke dommen over rettssvikerne» 
som Aulie og Dorenfeldt ikke har for 
døyet - som han skal stå til regn
skap for. 

Etter alt å dømme skal L. J. Do
renfeldt være en nidkjær tjener i 
Gundersens vingård. Hans utta1else 
til .Arbeiderbladet for 21. 10. 50 tyder 
iallfall på det. Der sa han: 

«Vår oppgave er av tosidig art. 
Bvis det kommer fram noe straff
bart skal det slåes ned med hård 
hånd, uansett stilling». 
Dorenfeldt får ha oss unnskyldt, 

men vi synes at den «hårde hånd>.' 
bare slår til en side - til dem som 
kfitiserer re~tsoppgjøret. 

Vel, - Dorenfeldt har ordet. Han 
vil påstå at boken «Utrolig men sanb' 
skal inndras. 

I forbindelse med denne påstand 
kan det være interessant å nevne at 

- . l1'orlseffes side .t -

Sangen om Jens 
Avsted, avsted på lette fjed •• 

L' Abbee LUdd. søker å komme bort 
(ra fortiden ved uriktige opplysninger 

Drev han jakt ,;på, en jø.disk '7ømJing l19~o,y 

nr. 64, er blitt klakert aven så goqt-{r~1 - _____________ ...: F al skjerm-general Ramcke, er etter] 
som samlet pre3se. Det tør imidlertid " sin frigivelse fra det franske fan 
være spørsmål om' ikke steniningenl • t k k S . t genskap blitt· feiret som helt av de 
også i pressen, vil bli en alJnen et~r- erSIH a er OVJB vest-tyske soldater organisasjoner. -
:tl:vart.~m~~ ~er~t~ u.ri~ti!!'heb!t, i.!:.. ... . .' . Nå er Ramcke blitt tilegnet en sær-
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L' Abbee Lund. søker å komme bort 
(ra fortiden ved uriktige opplysninger 

Drev han jakt på en Jødisk rømling i 1940?( 

Ikke med noen 
høyre hånd ikke 

rett 
visste 

kan 
hva 

han påstå at hans 
den venstre gjorde 

I generalkonsnl Harsems siste bok - «RETTSOPPGJØRETS SV ARTE 
FLEKKER» - behandler han politiinspektør L' Abbee Lnnd ganske 

inngående. Med andre ord: Han «kler mannen av». Om dette vil' medføre 
en tilleggstiltale fra L. J. Dorenfeldt får tiden vise. Harsem legger iall
fall fram de opplysninger han har, og det kan ikke kalles for bakvaskel
se. Det er kritikk - bevislig kritikk fremsatt åpent i trykt skrift, i sann-
hetens interesse. . 

Han skriver på side 57: 
«All den stund politiinspektør L' 

Abh ;:,,! Lunds forhold under okkupa
sjo'_~n er tatt opp til drøftelse i St.
med. nr; 64, anser jeg meg berettiget 
til å sitere følgende fra et brev jeg 
har mottatt, Brevet er skrevet aven 
tidligere politimann - far til en gutt 
s?m ble II;rrestert av daværende pOli-1 
tlfullmektlg L. Abbee Lund på Lille-

hammer i 1940, fordi gutten ropte 
«Leve Kongen, ned med QUisling». 

Brevet lyder: 
«Høsten 1940, antagelig i septem 

ber, ble der fra politikammeret i 
Lillehammer gitt beskjed til lens
mannen i Fåberg om at en jøde ved 
navn Leopold skulle arresteres. 

101ge::;Yt::lll1t:a a,v ~.i..n...:Io.. ...... vv . .n.u. ............ , .t' ..... -~ I 

lemyndigheten og landssvikpolitiet . ",., belt bunn». 
deres' bestrebelser for å dysse ne Hadde en NS-mann framsatt 
overgrepene. noe liknende i 1940 - selv un-

Det er således beklagelig å måtte de~ tvang - hadde h8;n nok fått 

!! IV_ • .. _ • • .1 --------

konstatere at riksadvokatens tenden- j sk~erpet straff for sm ydmyge 
siøse redegjørelse, inntatt i St. meld. j «bistand til fienden». 

~yeblikkelig frigivelse av alle tYSker: I 
som sitter i allierte fengsler og 
konsentrasjonsleire. r }ii' i 

nr. 64, er blitt klakert aven så godt- ., F alskjerm-general Ramcke, er etter 
som samlet prense. Det tør imidlertid ~ sin frigivelse fra det franske fan 
være spørsmål om ikke stemningen{t-,ll • t k k S . t genskap blitt· feiret som helt av de 
også. i pressen, vil bli en alJnen etter- I.fl e rSl il a er OVl e vest-tyske soldater organisåsjoner. -
h:vert ,mlm.4,e .iVer~te. pry;:.ti~etfr. ~' ~ . '. ' Nå er! Ramcke blitt tilegnet en sær-
r~ksadvokatens fremstillihg 'i:hit j Mor I. D' ~i i~.;wke\: nll~tlel~~D. L ~.I:', llf!: mar!lj. ,..~,~ .'. '" "',.. ,. 
ngert. . heran som for noen dager siden [ MadlJen heter: «General Ramcke's 

Det går som en rød tråd gjennom' . '.' Marsj». Den spilles nå overalt der 
hele den utredning riksadvokaten ha',.! gjorde seg klar til å .relse hjem, da Ramcke opptrer under sitt forsøk på 
prestert, at alle som hører med t lIlan anså at forhandlmgene med Per å samle de tyske front soldater i en 
«den riktige siden» blir tilgitt «i be. sia var strandet, skal nå etter hva organisasjon. 
traktning av forholdene på den tid». det meldes fortsette med forhandlin-

Dette må nødvendigvis tolkes dit L På et møte i Nord-Tyskland har 
hen at vi på den tid ikke levde i et' ~ene. Ramcke pånytt gjentatt sine betin-
rettssamfunn og at gjeldende norsk Det var den russiske ambassadør gelser for at Vest-tyskerne atter 
straffelov ikke fant anvendelse på som meddelte dette under en konfe- kan trekke i uniform innenfor ram 
dem som myndighetene på det davæ- men aven europeisk hær. 

d t'd kt b tt t· ranse med den p~rsiske utenriksmi-ren e i spun eny e i sm tjene- Ramcke krever full politisk like-
ste. nister. Den persiske utenriksminister merettigelse for Vest-Tyskland _ 

takket ved denne anledning Sovjet og øyeblikl{elig frigivelse av alle 
for dets bistand ved FN-rådets be - tyskere som ennå sitter i de alli-
handling av oljekonflik~en. ertes fengsler og konsentrasjons-____________________________ ~ ______________________ .___________ leire. Fortsettes side 3 

HAUGE. 

Generalissimus Jens Christian Jo-

Hva begrunnelsen for arrestord-' 
ren var, vites ikke. Ordren var an
tagelig kommet fra det tyske Sika, 
kerhetspoliti. , '. 

[Jet arbeides med 
EUI1upas . sanl1ing 

sen, omdøpt til Hauge, henger 
svært i om dagen, og forvirringen i 
det militære øker tilsvarende. Det 
finnes nå mange mystiske instrumen
ter, - men man savner riktignok det 
tyske sambandsmateriell, så øvelses
avdelingene går på lån hos hveran
dre. Det vrimler av fors!:jellige ka
noner, mitraljøser og maskingeværer, 
geværer, pistoler med tilhørende for
skjellige ammunisjonssorter. Det går 
fullstendig rundt for befal og meni
ge. Arbeidsledig, virl{elig / sakkyndig 
frontbefal og menige betegner såle
des forsvarsutstillingen på Akershus 
som det rene militære DOPHEIDE
magasin. 

Høyesterettsdommer 
Ferdinand Schjelderup: 

Tenk når engang DEN tåke/ 
er forsvunnet • . . 

li'ERDnf AND 
• SCHJELDERUP. 

Den rike edderkoppen i spinnet bak 
«retts»-oppgjøret, . eventyrfortelle 

ren fra «Høyesteretts kamp for ret
ten» - h.r.dommer Ferdinand Schjel 
derup er nå dradd til Amerika en tur. 

Var det ikke bedre at herr h.r.dom
meren med sine forretningsvenner og 
brødre i ånden lette etter de for hans 
bror og dommervirksomhet så uhyre 
beleilig forsvundne protokoller fra 
Nemnda for lndustri og Omsetning? 

Fem hele skap! 
Det er ikke gnit for Ferdinand 

Schjelderup! - Glansen er gått av 
dette selvlagede gudebillede herhjem
me. Med kold hjerne q,g varm hjerne 
deltok han i Rikets øverste domstol i 
en dommervirksomhet hvor han leste 
lovens klareste paragraffer så bak
vendt og lukket øynene i den grad 

Leopold bodde i Fåberg like uten i 
for bygrensen. Lensmannsbetjent 
Stenberg ble sendt avsted for å få 
fatt i Leopold, men han forhindret 
ikke at Le'opold stakk av. (Leopold 
kom seg velberget over til Syerige) 
I anledning Leopolds rømning ble 
det stort oppstyr ved politikamme
ret. Politifulmektig L'Abbee Lund 
beordret alle veier ut fra distriktet 
sperztet og foretok også anlire skrit 
for å få fatt i rømlingen, bl. a. inn
fant seg hos kjøpmann Jacob Han
sen, som han mistenkte for å ha 
hjulpet Leopold eller skjult ham. 

Jacob Hansen nektet og noe be
vis var det ikke, men Hansen ble 
arrestert og satt i «vente-selle» ved 
Lillehammer politistasjon til neste, 
dag, da han ble løslatt med melde
plikt». 
Under et forhørsrettsmøte i 1950 

ble L' Abbee Lund foreholdt dette 
brev, men han nektet å komme nær-

Advokat Bjørnvik til venstre sammen med sin forsvarer h.r.advokat 
Chr. L. Jensen i retten. 

Forhandlinger om opprettelse av 
en europeisk arme. 

Privat til «8. Mai» fra paris. 

I disse dager fortsetter i Paris for-
handlingene om de tekniske en

keItheter i forbindelse med planen 
om oprettelse aven europeisk ar
me. Den italienske delegasjon har 
fremsatt forslag om at de deleger
te til Europa-parlamentet, som skal 
ha ansvaret for lwntrollen med 
Schuman-planen og med den euro
peiske arme, ikke skal oppnevnes 
av de enkelte europeiske lands par
lamenter, men skal velges direkte 
av alle stemmeberettigede eurepe
lske velgere. Hvis dette forslag ved 
tas vil arbeidet med Europas sam
ling komme et langt skridt videre, 
uttales det. 

mere inn på brevet ved å henvise til F O l k 
at han hadde uttalt seg om forholdet ra vår S 0- rorrespondent : 
i Langelandsaken. Dette er ikke rik
tig. Den i brevet omhandlede Leopold 
er overhodet ikke nevnt i Langeland
saken. 

Det er få som har vært mere ag
gressiv og eksponert seg selv ster
kere enn L' Abbee Lund under retts-
,oppgjøret. Det er en alminnelig opp 
fatning blant dem som er rammet av 
rettsoppgjøret, at hans aggressive 
opptreden har sin grunn i at hans 
samvittighet fra 1940-dagene på Lil
lehammer ikke har vært helt ren. 

Når landssvikpoliets organisasjon 
blir klarlagt, og særlig når det blir 
brakt fullt på det rene hvem ansva
ret hviler på., vil det utvilsomt bli kon 
statert at . politiinspektør L' Abbee 
Lund ikke med noen rett kan si at 
hans høyre hånd ikke visste hva hans 
venstre hånd gjorde». 

igjen for naggelfaste kjennsgjernin
ger, at han ville ha fått IMMATU
RUS (dårligste karakter) til juridisk 
embetseksamen, - hvis han dengang 
hadde prøvet noe lignende. 

Ferdinand Schjelderups forhold 
til norsk lov og rett er etter vår me
ning graverende, fordi han - i mot
settning til Armseligkeiten som f. 
eks. Thrap og Skau - visstnok ube-

- Fortsettes Side ... _ 

Myndighetene kunde ikke'lengre trenere 
Bjørnviksaken. 

Smukt avbalansert og Idar kjennelse av donlmer Å. B. Steffensen 
Det kjedeligste i s.traffesaken mot tidl. statsadv. i Buskerud Henning 

o BJ?RNVI,K .er Ikke hans, men påtalemyndighetens forhold, - etter 
var memng. Riktignok er det graverend,e om det skulle vise seg at han 
h,;r benyttet sin tjenestestilling til å skaffe seg intimiteter fra kvinnelige 
parørende .av innsperrede, politiske, såkalte landssvikfanger. I den rett
ning f~r~gl~k det nok atskillig som ikke er trukket fram i dagens lys et
ter «frtgJørmgen»? Rent bortsett fra hvordan de «rettsbeviste» ville ha 
dømt en okkupasj~,nsembetsmann som hadde foretatt seg noe lignende, 
som det herr Bjørnvik nå omsider er tiltalt for etterat det meste er for
e~det .. ~vis s~Ie~es en funksjonær i det baktalte STAPO hadde utnyttet 
sm stIllIng tIl a skaffe seg samleie med såkalt gode nordmenns hustruer 
eller døtre hadde det nok stått om livet for vedkommende. 

Desto mer pinlig er den treghet og 
unnfallenhet riksadvokaten synes å 
ha vist i tilfellet Bjørnvik. Vi er enig 
med direktør Lorentz VOGT i at den 
redegjørelse i saken som er skrevet 
av statsadvokaten i Opland og Buske 
rud åpner prespektiver verre enn 

man kunne tenkt seg muligheten av. 
Det heter bl. a. her: 

«En av de fornærmede kvinner 
hadde forøvrig høsten 1946 hen
vendt seg personlig til riksadvokat 
A ULIE med besværing over at 
statsadvokat Bjørnvik hadde vært 

I nærgående under hennes besøk på 
hans kontor i anledning mannens 
landssviksak kort tid forut. Hver
ken riksadvokaten eller noen ved 
riksadvokatembedet hadde på dette 
tidspunkt hørt noe ufordelaktig 
om advokaten fra annet hold. og 
da advol,aten, som ble innkalt til 
riksadvokaten i salmns anledning, 
- kategorisk benektet beskyllnin
gens sannhet, fant han ikke å kun
ne feste lit til beskyllningene såle
des at forfølgning mot advokaten 
kunne innledes. Påtalebegjæring 
var heller ikke fremsatt av vedkom 
mende kvinne». 

Med rette skriver herr Vogt: 
er dette for behandling? 

- Forts. side S -

Hva 

.. Intet er så livsfarlig for et folk 
som den militære diletantisme som 
den nåværende forsvarsminister er 
en så ypperlig og veltalende represen
tant for. 

Det forlyder i Oslo at han i en even 
tuell tredje verdenskrig neppe får tid 
til å drive sin yndlingsidrett som i 
den a~ner..: 

Maskernøter i Prinsessealleen og 
hos frk. Kyhn Gløersen for å få andre 
mer nmælende individer til å ta støy
ten og enaasjere seg i snikmord på 
vegne av Jens Christians egentlige 
herrer borte på øya • • • • . 

Det påståes at han ikke kunne til
gi tyskerne at de ikke forsto at 'han ~ 
var mer nazist enn oss andre, og der- ! 
for satte ham inn lite grann på Grini. II 
Denne forsmedelse vekket Gjemme _ ; 
frontmannen i herr politifnllmektigen: 
- og han ble en villig sekretær i.il landssvikoppkoket . • • . ! 

Det er ikke greit for ham for ul~ 
vene og TROIKA glefser ait ette~ 
denne kalle ergjerrighet som har en! 
gasjert seg i ett for det norske fol~ 
katastrofalt spill, som ligger lang~, 
over denne egenrådighets evner. : i 

Men det er ikke bare onkel Eina; I 

han har i bukselommen med sin dyst ' 
re okkupasjonsvIten. . •. Hanskji 
han· bl. a. vet HVEM som bragte pr( 
tokollene avveien for Nem!la for Il 
dus tri og Omsetning? 

Jens Christian har også en gjel" ! 

med sorte silkernasker klar for dlre: ' 
te aksjoner. Dette er hans lille her 
melighet. Alt dette og mer til forkJ 
rer hans sikre dvælen på makt., 
hynder. . . . . 

Men når dagen og timen komni 
da lyder parolen u-imotståelig i J~ 
Christians ører: ' 

AVSTED, AVSTED PÅ LET' 
FJED! Mataco. 
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Redaktør b'orretningsfører 
Af"V'a B. Arntzen P6'I B.vendbø 

Utgitt av Interessentskapet 8. Mal 

Gamle guder ramler, nye blir fil 
V ær deg selv nok~parolen går igjen i norsk poli-

tikk på tross av det fatale fellesprogram, som 
preget den første tiden etter okkupasjonen. Vær 
deg selv nok betyr kort og gOdt: Oppretthold for 
enhver pris ditt eget parti, bare det lever og styr 
kes, får de store fellesinteresser komme j annen 
rekke. 

Det er sant nok, at norsk politikk ikke gir noe 
grunnlag for et to partisystem. Dertil er selvgod-

. . heten og dØmmesyken for utpreget. Men etter vår 

Forbundets hen· 
vendeise til sakfører
foreningen og 
dommerforeningen 
P å. grunn av mange oppfordrin-

ger, kommer vi til å offent
liggjøre Forbundets henvendelse 
til Den Norske Sakførerfore
ning og Norsk Dommerforening 
samlet i nr. 42 av «8. Mai», som 
kommer ut fredag 9. november. 

GENERAL ANDERS, 
som under den annen vardenskrig 
var sjef for de frie polske styrker i 
England og som senere er skjøvet 
i bakgrunnen, har ført en sak mot 
det kommunistiske blad «Daily 
Worker» og er tilkjent 11 erstat
ning på fem tusen pund. 

DET ER SAGT: 

Nasjonal-oppstand 

mot Sovjet
republikken 

En alvorlig borgerlig - nasjonalis, 
Isk oppstand har funnet sted i 

Kasakstan, meddeler den asiatiske 
Sovjetrepublikks kommnnlstlske 
sentralkomite i en radioutsending. 

I radiomeldingen fra republikens 
hovedstad Alma Ata heter det, at 
oppstanden er utførlig behandlet i 
sentralkomiteens møte den 16. og 
17. oktober. 

Komiteen sier bl. a.: «I mange år 
har borgerlige-nasjonalistiske ele
menter fått anledning til å rekla
mere for en feodal-reaksjonær mo
narkisk bevege!s'e, som har fått 
navnet «Den nasjonale befrielses -
bevegelse». Denne organisasjon har 
i alt sitt arbeide søkt å undergrave 
folkets vilje og evne· til å se det 
store i Sovjet-nnionen. 

DET ER SAGT: 

Fredag 2. ne, .:mber 1951. 

" 

mehmg burde det være grunnlag for et tre partisystem med det 
sosialistiske parti på den ene side og et rent konservativt parti pa 
deu anneu side slik at det i brytningspunktet mellom disse to kun
ne fjli plass for en bredt anlagt og sosialt betont samling, som gir 
uttrykk for. menigmanns Ønsker og vilje. Det vil kunne hemme og 
hindre de diktaturtendenser, som gjør seg gjeldende, hvor et enkelt 
parti. i kraflHLv selv det knappeste f\ertall, ofte kunstig oppstablet, 
reg J er e r så det svir i alle lemmer. 

Man sier at tale er sølv, men tiE) 
er gull. Og dog, hvis man i ekte
skapet tok litt mere av sølvet, så 
ville det bli flere gullbrylluper. 

Willy Brandt i boken «Forbrytere 
og andre tyskere» s. 185: «Det behø
ver ikke å bero på nasjonalisme når 
representanter for tyskerne oppfod -
rer til renslighet og verdighet på det 

_.-- - , .. _-----:::::::===::.-::........: 

TIL CANADA. seksuelle område. Man skjelner mel-

,- (-' ---- 7 7 
li, '\ \' /;I, 'f', 

ben danske politiker Viggo HØrup skrev engang: «Når det ene 
parti regjerer, er det andre på vask». Men vi har dessverre sett lite 
til denne fornyende storvasken her i landet. Det tumles med pro
grammer og lØfter foran hvert valg, men etterpå går luften ut av 
ballongen og alt blir som fØr. Det er vel ut fra denne erfaring at 
Det norske Arbeiderpartis fØrer, statsminister Einar Gerhardsen ut
taler følgende: «Selv med det resultat som nå foreligger, mener 

. To av de tsjekkoslovaker som var lom ordentlige forhold og «sjokolade
rned på den dramatiske flukten prostitusjon». Man vil også forstå at 
med et tog til Vesttyskland, har elet kan oppstå frikSjoner når jentene 
fått arbeide i Canada og er reist får følge med amerikanerne på klub
fra Bremerhafen med den norske I bene, mens den ma,mlige ungdom mål 
damper «Goya», som er chartret stå utenfor - og samle på sigarett-

Fru Till Thalt: .. Er det vanlig, at De serverer Deres klienter champag
ne, - hr. statsadvokat? -

som emigrasjonsskip. stumper». 
Statsadvokaten: Nei, - det er nærmest hva man kaller en provisorisk 

anordning, lille frue! 

jeg vi bØr ta våt stilling opp til ny prøvning på grunnlag av det po-

litiske ordskifte som er blitt fØrt. Vi bØr kritisk undersøke vårt ar-' No'" rge ble fø rt I- nn-I A-pa kte n ve' d hJ-e I p 
beide innad i partiet og vår virksomhet utad. Men dette burde op- . 
posisjonspartiene ha langt større grunn til å gjøre enn Arbeider-I 
partiet.» ,-

Vi er for en gangs skyld enig med hr. Gerhardsen, men vi tror a voffe - II d 5 V-I n dell 
dessverre lite på at denne prØvning vil finne sted. Kristelig Folke- IS I e p r O p a gan a _ 
partis organ «Dagsavisa» i Tr.hei m kan riktignok fortelle, at de så I 
kalt mellompartier har fØlt hver andre på' tennene, men tilfØyer ! .... _____ ..... _ ..... ___ _ 

at denne fØling ikke har fØrt tin noen verdens ting, at Kr. Folke-
parti vil bli utenfor enhver partisammenslutning. Det er det sam- Våre evneløse og opportunistiske makthavere har akseptert en inn-
me hårdkokte standpunkt som Dagbladet inntar for venstres ved 

kom:nentle, no~ som dog ~kke forhindrer at bondevenstre og B.onde- bydeise som gJ'ør at Norge blir slagmark den tredJ'e verdenskrig 
partiet fØler VIsse dragnmger til hveranire. Om det fØrer til noe' ___ ,.,.;;, ______ .......... ---..... """"'-.... --...... d 

vil tiden vise. I _ ... 
\ 11 l o k o" d t d t k T aper Tyskland krigen, blir _Norge aldri mere fritt». I beste flybaser. Sverige ville også væ-

er ve na ommet for~olderne sa pass ~a avstan ,a
o 

e an Dette skreven kjendt høyremann under krig-en. Han har sikkert fått re i stann til å verge disse, for Sov-
fortelles at det en gang tidhgere har vært gJort forsøk pa et sam- føle pisken senere, men han fikk rett. Vi har alle lest eventyret om juni jet dødelige baser, i meget lang tid. 
beide med henblikk på en rettning midtadlinje. Det var i årene 1937 1905 - om de avgjørende dager - da. Norge rev seg løs fra det svenske Nei, det norske resonnement halter 
--38 da noen behjertede menn søkte å innlede samarbeide mellom s\~prem~tI. Vi skal den ga~g ha fåttvår frihet tilbake som folk og nasjon. '- den grad, at man kan med sikker-

, .. . Ft!{k Yl det? VI tror det Ikke. fhet gå ut fra, at visse ting fra kri-
Det fnsmnede veustre, Bondepartiet, Fedrelandslaget og Nasjonal I' gens dager, holdes skjult for folket. 
Samling. Det ble fØrt interne forhandlinger, men da en runde bord- Var det ikke nå på tidE', at de frem at en slik konklusjon er feilaktig og Norges frigjøring i 1945 har kostet 
konferanse syntes å nærme seg, ble disse forhandlinger brutt av deles hemmeligholdte dokumenter ved at de historiske bevis vil svikte når enda mer enn 1905 og vil muligens 
en av partiførerne og senere ikke gjenopptatt. Dessverre vil vi si i rørende 1905 ble offentliggjort? Hva alt blir lagt på bordet. Vi vet nå med komme til å koste oss alt. 
dag for hadde de fØrt fram ved litt mere imØtekommenhet, ville skal eg~ntlig dette hemmelighets- bestemthet, at hvis Norge hadde hatt Når en ser på verdensutviklingen, 

. ' . . kremmen tjene til. Hendte der den- sitt forsvar i orden og !Ladde villet og da spesielt på det Britiske Impe-
VI ikke ha opplevet den hatefulle fordømmelse av NS og alt det i gang like skumle ting som i 1940, føre en strengt nøytral politikk slik rium, hvis oppløsning er langt frem
som fulgte. i slik at man må holde sannheten som Sverige, hadde det ikke lyktes skreden, så må en gjøre seg det klart 

Imidlertid bØr dette ikke avskrekke dem som vil gjøre forsØk' skjplt for folket inntil alle medvir- England å drive oss inn i krigen. at den virkelige kamp kommer til fl. 

P • en ny fusJ'on om enn p" andre premisser Vi tror ikke at den Vill kenele og medvlti'nde er døde? Det Da så Norge ble «invitert» til å stå mellom de to giganter USA og 
a a . I er å anta! delta i A-pakten anførte politikkerne Sovjet. Vår beliggenhet på kartet er 

kunne' skje gjennom noen ny «prØvning», som hr. Gerhardsen om- Spørsmålet er ganske enkelt, Ble vår erfaring, bygget på den offisielle enn mer katastrofalt enn Korea og 
taler og anbefaler. Det må bli nye menn med nye ideer som tar fatt: Norge, en bri.tisk, provins i 1905? Var propaganda-svindel. , Sverige strakk vår skjebne kan om mulig bli enda 

At Økt d tt d t - tt b tlf b d S å l t verre. Begge disse stridende stormak-
uten å skjele til hverken venstre eller høyre. ns e om' e e; e pnsen VI, rna e e a e or ru- ,,~ff s an~ som ~u~ig fO,r å hindre ter vil kunne utkjempe sine slag på 
ligger i luften fremgår også av den treffende karakteristikk, som I elet med Svenge. Overleg,e Scharff, l te, nemllg ved·a tilby både Norge annenmanns territorium i første om-

• • o 4' ; berk har ved flere anledmnger påpc Danmark et intimt forsvarssamar-
en engelsk VItenSkapsmann ga uttrykk for l .var~ blads nr .. ?, hvor I at spørsmålet om britiske baser .id på nøytralitetens grunn. Dette gang. Ja de vil bli tvunget til det. Vi 
under han uttaler seg for en dristig nyskapmng l norsk polltlkl: re·, I yår sydkyst, ik,ke er noe man fant l ,lbud ble avvist. Uten hjelp vest fra har med andra ord mottatt og aksep-
presentert ved helt nye navn og da fortrinsvis personer som gjen I l 1940, men lIgger så langt tilba} I.~unne vi ikke greie oss. Hvem er ikke tert en innbydelse til å være slag-

i i k ... t . t h t b b t nde I som 1908. Man kan da spørre se .1· dag klar over, at det godt ruste de mark i den 3die verdenskrig. Dette 
nom s. n v r som'l1e og Innsa s ~r vær ane ry. e. . selv, om hvorvidt Norge allerede ' Sverige ville kunne bydd oss en gan- på tross av at vi ved ett under ble 

VI får nå se hva det kan bh av. ~isse .forh~ndsdrøftelser. Bil~. 1905 måtte forplikte seg Yl å gi Eng s~e annen grad av tryghet enn et bri reddet fra den skjebne i 1940. 
det noe positivt, vil det betegne et POhtISk tIdSSkIfte - gamle guder la; ndl b~ser, for å oppna dets støt~" ttl.llk Imperiu. m, i,.oppløS,ning, og et, opp Hvis krigen ikke kommer snart, er det å anta, at den ungdom .j;;Qm,·skal 

Dansk opprop 
om rettsoppgjøret 
Etter hva bl~et «Information» 

kan fortelle, vil det om kort 
tid kom. .e en ny henvendelse til 
den danske regjering om retts
oppgjøre! med «landssvikerne». 
Det vil bli offentliggjort snarest 
og er underskrevet av ca. 100 
navn, deriblant rektor Gad, fhv. 
byrettspre 'dent Sv. Rytter, pro 
fess or ~'oul Andersen, profes"" 
sor Sindba!le og høyesterettsdom 
mer Poulsen. - I henvendelsen 
kreves primlippielt en revisjon 
dommene ved opphevelse av lo
ver med tilbakevirken,le l,raft 
og ordlyden følger stort sett det 
opproPIJ, som nesten den samme 
krets utsendte i 1947. Når sa
kpn er tatt opp igjen er det et
pr oppfordring av bondelueser. 

Rettsoppgjøret 
og Stortinget 

s iden 1~. oktober har stortingets 
justisl_omlte arbeidet med Stor

tingsmelding nr. 64-1950 om angre
pene på rettsoppgjøret. Det er et 
omfattende arbeide og det kan enA. 
nå U.ke sies noe on_ når innstillin
gen kan foreligge. Sakens oJ."dfø-

, rer. Lindberget (a) uttaler tn Mor 
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e~-engelsk vitenskapsmann ga uttrykk for i vårt blads nr .. 4?, hvor i a! spørsmåle~ omb~it;';;k~O-ba~~{ -~J. · .id pål1~yt:-aii-t;t~;;s -~~;~~~~-D';tte 
. tt l f r en dristig nyskapning i norsk polltllct re-o I' var sydkyst, Ik.ke er noe man fa.nt l ~ .Jbud b~e. avvIst .. Uten hJelp vest. fra 

under han u a er seg o .' r som . en i 19L10 men hgger så langt tIlba '. unne VI Ikke grele oss. Hvem er Ikke 
presentert ved helt nye navn og da fortrmsvls persone gJ I som·1908. Man kan da spørre se dag klar over, at det godt rustede 

nOm sin virksomhet og innsats har vært banebrytende. . selv, om hvorvidt Norge allerede . Sverige ville kunne bydd oss en gan-

t il d t b t gne et politisk tidsskifte - gamle guder Ila.nd baser, for å oppna dets s.tøt .lt!Sk Impel'l.u .. m,. l op. pløsnmg, Og .. et ~pp det noe positiv, v e e e til løsrivelsen fra Sverige. Vi har op til ørene engasjert USA. Det burde 
ramler, nye blir til.. levet så n1.ange skuml~ ting, at inte, .. vær!) n9kså enkelt å.: forstå, ~t Sov-

. . . f r--- e~ uterlkel1g. Når aH holdes skjul" jet ~ød!g, i en gitt situasjon, ville ut-
, • • 'O for folket, må folket selv ha lov til sette seg for krig med Sverige 

t mspartl ~ å stille seg slike spørsmål. \. 119m da straks kunne tilby USA de sen ru . Disse ting har en spesiell interesse 
etter 1945, da vårt folk skulle gjør Et nytt 

Skudd for 
D et er ikke bare vi som etterlyser 

en politisk nydannelse, som kan 
samle velgerne mellom de to store 
ytterpartier og gi uttrykk for det 
tredje standpunkt i norsk politikk. 
Det kristelige dagblad «Dagen~ i Ber 
gen skriver således: 

«Kommunevalget har uten tvil 
gitt de mest utpregede mellompar
tiene et skudd for baugen. De som 

Plyndrinys
direl\toratef 

IJ enne uhyggelige reminisens fra 
1945 er still going strong og fort 

setter sin Shylock-virksomhet. Un
der krigen opererte regulære ban-
der av bankrøvere og mordere, de 
skaffet penger til den «nasjonale 
imlsats». Da freden brøt løs over 
landet opprettet man et direktorat 
til å fortsete denne virksomhet med 
loven i ryggen. Nå var det stats
kassen som trengte midler. Man le-
galiserte derfor tyveri og plynd-

baugen. 
ikke ønsker å følge arbeiderpart~
strømmen ser seg om etter kraftl
ge alternativer til Arbeiderpartiets 
politikk. Og de finner disse alter
nativer i høyere grad hos Høyre og 
Bondepartiet enn hos Venstre eller 
Kristelig Folkeparti. E~ sterkt. sen 
trumsparti ville kanskJe ha sJan
sen til å samle velgermassene. 
Men hvilket parti skulle eventuelt 
danne grunnstammen i en slik sam 
ling? Venstre er svek~et, dels på 
grunn av indre motsetnmger (Dag
bladsvenstre kontra landsvenstre ), 
dels på grunn av avskallinger c~(ri 
stelig Folkeparti). Bondepartlet 
har - med rette eller urette -
vært oppfattet som et utpreget 
klasseparti. Det er mulig at navne
bytte-debatten innvarsler et forsøk 
på å gjøre Bondepartiet til det le
dende sentrumspartiet. 

Imidlertid gnir A-partiets tak
tikere seg i hendene i stille og då;
lig skjult skadefryd. Hva de for sa
vidt har all mulig grunn til å gjø
re. Den borgerlige splittelsen og for I 
virringen er A-partiets beste for
bundsf!'lle.» 

seg opp en mening om hva so 
bragte oss 9. april 1940. Den offisiel 
le granskning må ha foregått etter et 
spesielt sjema. Til dags dato er alt 
som peker på en sWtiende overens '. 
komst mellom Norge og England un
dertrykt. Man har unnlatt å forhøre 
de folk som må vite meget. Overlege 
Seharffenberg har gang på gang kre
vet offentliggjort de hemmelige re
ferater fra Utenrikskomiteens møter 
helt fram til 9. april 1940. Men myn
dighetene :i'oretrekker bare å tie. Det 
overlegen selv fikk kloen i, offentlig
gjorde han uten videre. 

Nordmennene bygger sin erfaring 
på den offisielle versjon av 9. april 
1940. Nemlig at tyskerne ved hjelp 
av Quisling overfalt Norge. At Norge 
hadde gjort alt for å verge sin nøy
tralitet, men at det viste seg at en 
liten nasjon som Norge ikke er i 
stann til dette under en konflikt mel 
lom stormaktene. Det er innlysende 

Sovjet fri 

transit gjennom 

Finnland 

o e sovjet-russiske myndigheter har 
stilt krav om, at russiske transittva
rer over Helsinkis havn skal fritas 
for havneavgift. . 

De russiske myndigheter, gjør i sitt 
memorandum til det finske utenriks 
departement oppmerksom på, at hav
neavgiften på russiske transittvarer 
strider mot artikkel 8 i den russisk
finske handelsavtale av 1947. 

Hvis det russiske krav blir imøte
kommet, blir det skattebetalerne i 
Helsinki som må Detale havneavgif
ten.' 

Norsk Frnkt - Bær - Grønnsaker - Tomater 
EN GROS - KONTANT- GIRO 

Als B. JOHANNEttEN 
Eriksgt. iS. Oslo - Telefoner 684310.3-3$930 - Telegr.adr. «Fruktbonden» 

gang. Ja de vil bli tvunget til det. Vi 
har med andre ord mottatt og aksep
tert en innbydelse til å være slag
mark i den 3die verdenskrig. Dette 
på tross· av at vi ved ett under ble 
reddet fra den skjebne i 1940. 

Hvis krigen ikke kommer snart, er 
det å anta, at den ungdom.<SQm· .. skeJ· 
sette livl.\t. til, for å v~rg. e «demokra~ 
tiet», vil 'få sine øyne' oppladt. Den 
russiske note har vel allerede vekket 
er. del. De norske aviser har grepet 
til en dialektik, som er forstemmen
de, for å bortforklare alvoret ved si
tuasionen, og' vi blir rikelig skrytt 
av for vår modige holdning av våre 
medspillere. 

Ibsen skriver om «knappestøperen» 
i Peer Gynt. Det tredje besøk av den 
ne herre skulle være skjebnf>svang-er. 
Mon 1905 og 1940 var de to første 
ganger og at vi ved A-pfl.ktens kors
vei vil komme i smeltediglen. 

Observatør. 

Otto Strasser, . 
som f.t. bor i Nova Seotia, er blitt 
nektet innreisetillatelse til sit hjem 
land, Tyskland. Han protesterte ra
sende og trekker sammenlikninger 
med dr. Best, som var Reiehskom
issar i Danmark. Best er, sier han, 
blitt enslags tysk æresborge;:- og 
har fått lov til å delta i politikken. 
De Best var i Danmark, var han 
«nestkommanderende i Gestapo.» 
Etter krigen dømte danskene ham 
til døden, hvilket dog senere ble 
forandret til livsvarig fengsel. Der 
imot får en mann som jeg, som 
brøt med Hitler tre år før han kom 
til makten, ikke lov til å vende til
bake til Tyskland. - Det er ameri
kanerne, som nekter ham å reise, 
og de har Vel sine grunner for det. 

!:; mt:u 1.'1' oKwoer har stortingets 
justisLomite arbeidet med Stor

tingsmelding nr. 64-1950 om angre
pene på rettsoppgjøret. Det er et 
omfattende arbeide og det kan enå 
nå ilrke sies noe on. når innstillin
gen kan foreligge. Sakens ordfø-

.. rer. Lindberget (a) uttaler tø Mor 
genbladet, at man il)llfall skal søke 
å få innstillingen fer'::'ig så pass tid 
lig at Stortinget kan behandle den 
i høstsesjonen. Komiteen' tar sikte 
på å avgi en generell uttalelse om 
hele landssvikoppgjøret. 

Såvidt vi forstår, viI komiteen Ik 
ke fremsette noe konkret forslag 
og stortingsdebatten vil derfor ik~ 
ke ende med noen beslutning aven 
eller annen art. Det blir de almin
nelige uttalelser som faller, som 
skal gi justisdepartementet visse 
rettningslin.ier. Hvis dette er riktig 
har, vi ennå et stort arbeide foran 

·oss. 

«AMERIKANSK» SPRAK
UNDERVISNING. 

En kjempemessig bedrageriaffære 
er avslørt av det amerikanske stats
politi. Det dreier seg om ca. 2,5 mill. 
kroner som er utbetalt for undervis
ning av soldaterveteraner. Det er fo
retatt 22 anholdelser. Ifølge ameri
kanske lover betaler staten for visse 
former for undervisning av hjem
vendte soldater. I en lang rekke tilfel 
ler har det vist æg at læreanstaltene 
har forfalsket listene over de ~lever 
som ikke møtte til undervisningen, 
falske navn er oppført, antallet av 
lærere forhøyet på listene og under
visningstimene er skrudd opp. Ved 
flere anledninger har undervisningen 
vært høyst mangelfull og i språkti
mene filrk elevene hovedsakelig in
struksjon om hvorledes de skulle inn 
ynde seg hos utenlandske kvinner! 

ring i strid med grnnnloven. •. De . 
. . titusener som bar vært utsatt for Var det gjennom sammenslutnin I og at denne dermed var et fak-, av storaugurer ved Stalins side, 

denne begrensede bolsjevisme - Ufenl'ikskrfJnikk ger ved nyttår oppsummert bare tum. .I.1an ble pånytt omtalt i bladene, 
vil neppe nå eller i fremtiden Irnn- 123,000 bruk mot 252,000 året fØr. Men så hendte det noe igjen. han begyr.l.te igjen å holde taler 
ne stilles tilfreds med det juridiske Men så skjedde det noe. Avise- Etter å ~!a bragt Krutchefs ag- og oppfØrte .. seg i det hele tatt 
abrakadabra som anvendes av dom IJ b k K I stolene, hvor det gjelder å finne ra n'la il rl]n') S ITIUrSr ne - unntatt Krutchefs eget or- gressive tale om denne reform, som om intet hadde hendt. Men 
hjemmel for konfiskasjon. .J . ~ gan - Moskovskaia Pravda - uttalte «Pravda» dagen derpå at til gjengjeld er det blitt stille om 

Det skaJ. ikke forundre noen, at ble tause. Hans blad fortsatte å det berodde på en misforståelse, Krutchef. 
vi fil.k denslags lovgivning, nåndet .-.. ___________________ IIIIilIIIIIII ______ .J skr~ve om hvor storartet det var når bladet hadde sagt at det var Så blir spørsmålene: Hvorfor 
har vist seg, at så å siJtele vår ju- ... 
riststand var villig til å sette den at jordbrukerne nå kunne bli by- en offisiell tale, den stod bare sluttet man med superkollektivi-
ut i praksis. LandbrUkets kollektivisering er chef, en storstilet plan om det bebcere og dermed kunne nyte som uttrykk for Krutchefs per- seringen og er det meningen at 

Dette tyder på at det er på den en viktig post på russernes hån kalte landbrukets annen kol godt av byenes kulturelle' liv sam sonlige mening. Og siden har su- de skal fortsette ved en senere 
indre front bolsjevismen og oppløs- kommunistiske program, det er lektivisering. De titusener felles- tidig som de gjennom sitt arb ei- perkollektiviseringen ikke vært leilighet? Man må være klar 
ningen truer oss mest. At det var . ff' l' b k (K l h r) som l' lØpet ·av d tth ldt k t kt d b h dl t . bl' 'k t «samfunnsstøttene» som oppløste en av veierte ram ra sosla IS - ru o c ose , e oppre o on a en me e an e l o sJevl presen. over a den innebærer store for-
rettsstaten og ikke N.K.P. - Øket men til den virkelige kommunis- tredveårene ble opprettet under Moder jord Så er vi kommet fram til vå- deler for partiet. Jo ferre kol-
beredskap mot indre fiender må me. Men denne kollektivisering blodige opptøyer og tildels hun-I Samtidig som dette hendte la ren. Den 21. mars holdt partise- choser, desto lettere for staten li 
rettes mot den del av samfunnet går ikke for seg uten strid. På gersnØd, skulle nå sluttes sam - oppmerksomme iakttagere mer- kretæren for Armenia, Aritiunov .Øke kornavlleveringen og desmill 
som siden 1945 har gjort Norge om. o t f 11 b k d til en rettsløs stat. Det er ikke kom den ene SIde har man bønden.e, men i enna s Ørre e es ru, e ke til at Moskva radio og avisene en tale hvori han stemplet flere drE) byråkrati. Det blir også let-
munistene i Norge som har bolsje- som ikke uten kamp oppgir sm såkalte agrigorods eller jord - begynte å utelate politbyråmed- partifeller for deres fantastiske tere å kontrollere de gjenstridi
visert rettsstaten, det er herrene jord og sin selvbestemmelsesrett bruksbyer. Og så begynte sam - lemmet Andrejevs navn i med- ideer om omveltningene på ge bØnder i kasernene i jord
med hvit snipp ... Det er dekade~ over jorden og dens produkter, menslutningen, fØrst administra deleiser fra møtene. Han holdt landsbygden. Slike fantasterier bruksbyene enn på ~de mindre 
sen hos den såkalte overklasse VI .., • 
er falt som offer for. Uten at retts på den annen SIde stnd mellom tivt, idet flere kolehoser fIkk fel- ikke mere taler, han viste seg ik- ville i hvert fall ikke komme på kolehoser hvor de fØler seg mere 
staten gJenreises er kampen mot politikkerne om selve fremgangs les økonomi. Senere begynte necl ke offentlig og syntes å være for tale i Armenia, sa han, og det knyttet til jorden og hvor de har 
ytre fiender verdiløs. Det er derfor måten. BØndene får makthaver- rivningen av kolehosenes bygnin svunnet akkurat som planØkono hadde han ikke våget uten støt· rett til selv å ha en jordlapp og 
det haster med å rev.id!'re de så - ne has på om ikke på annen må- ger og flytning av dem til de ste men Vosnesenski for flere år si- te i politbyrået. Det vil igjen si, en ko. Man kan imidlertid ikke 
kalte «Land<lsvikoPPlr,lør». Gi oss l db k b .. rettflstaten tilbake. da det er den te så gjennom maktanvendelse der hvor de nye an ru syer den. Og så begynte man å legge at politbyrået må ha oppgitt pla håpe på denne betingede frihet 
som eventuelt skal vt'rges. og terror, men i den vekslende skulle bygges. Pressen sluev be- sammen. Andrejev hadde vært nen om superkollektiviseringen i lengden. Superkollektiviserin-

Utplyndret. politikk svinger det fram og til- geistret om de nye tiltak og om landbrukskyndig medlem av Po- og oppgivelsen aven slil\: storsti- gen vil nok bli gjenopptatt, når 

NAR SKRIFTEN FORTOLKES. 
Kommunistbladet «Friheten» for 

teller historien om en prest nordoå 
som i sin preken. under oklmpasjo
nen sa: «Det står i bibelen at Vi 
skal elske våre fiender. Men nazi
stene er ikke bare våre fiender, 
men dieveIens banditter, og det 
står i 1,ke s' -cvet noe sted at vi 
skal elske djewJen». 

bake under små og store kriser den glede, som ga seg uttrykk litbyrå og ble regnet for en ga- let plan kan bare skyldes mot - gemyttene på landet er kjØlnet 
innenfor de få innviedes krets. hos kolehosenes arbeidere over' rant for jordbrukernes interes- stand blant dens ofre, kolchos- litt. Det er i full overensstemmel 
En slik krise har det vært i løpet den nye linje i jordbrukspolitik- ser. Man vet at han i sin tid arbeiderne. se med Lenins taktikk å ta to 
av de siste måneder. Den er for- ken. Men etterhvert ble uttryk- gjorde likefrem opprØr mot par- At det således hadde vært ut- skritt fram og så ett tilbake inn
mentlig bilagt eller i hvert fall kel1.e mere avdempet og man tiet på spØrsmålet om arbeider- spillet et drama innenfor Kremls til man er et skritt på den anr~en 

utsatt, for i øyeblikket er det nøyet seg med å gjengi tallene i interessene kontra statsinteres·· murer ble bekreftet 8. juli ,da side av målet, og målet er den 
stille, men man kan i alle fall reformen. I Ukraina gikk storkol sene. Da han nå forsvan.t, måtte den så plutselig forsvundne An·- kommunistiske stat helt og uav-
gjøre sine refleksjoner. lektivi3eringen hurtigst og det man regne med at Krutchef had drejev dukket opp igjen ved fei- kortet. 

I fjor utkastet den mektige meddeles at den er sågodtsom de seiret i politbyrået i spørsmå- ringen av luftflåtens dag. Han 
partisekretær i Moskva, Krut - ftillfØrt, eg i hell> Sovjetunionen let om superkollektiviseringen var nemlig å se igjen i rekkefl 

Stiftelsen norsk Okkupasjonshistorie, 2014

SNO



Fredag 2. november 1951. H. MAI 3 

Myndighetene kunne ikke - _ illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll'll'llll''''""''''''''!"111111111'"111;: 

~ SOVjet-russisk leveres i tønder innveiet 90 kilo 
promt fra lager. Prima nysaltet uer 

Prima skinn og benfri klippfisk 
- Fortsatt fra rlae 1 - ii 

'ZDe kjente paragrafe~. Det bevises, og det er på 
talemyndighetens skam - at det me
ste er foreldet, - fordi Riksadvoka
ten lot hengå 4 år fra førsta klage i 
1940 til undersøkelsene i 1950. Men 
jeg savner § 112 i straffeloven: En of 
fentlig tjenestemann som for utførel
se eller unnlatelse aven tjenestehand 
!ing for seg eller andre krever noen 
uberettiget fordel eller mottar noen 
sådan eller løfte derom vidende om, 
at den gis eller tilsies for å øve inn
flytelse på hans opptreden i tjeneste
anliggender, - straffes med bøter, 
tjenstetap eller fengsel inntil 6 må
neder». - Det er nok at han mottar 
den - attrående velvilje. Det er ikke 
nødvendig at han yter det rettsstri
dige vederlag, skriver Lorentz V<>g-t; 
0[, vi kan ikke se at noen har be-

i .. 
Svaret er like velkjent, men går al- i spionasje i forbindelse; I 

tid hus forbi! Slike klager fra justis- ; ii 

i kilopakker med påtrykte 
matoppskrifter 

St"cklt"Lm6-
re"tauran ter 

Kristineberg. Sturehof og 
Branda Tomten 

har tatt klippfisken 
opp som fast rett 
på sine spisesedler 

Klippfisk er holdbar 
og nærmgsrik og kan 
serveres på mange for
~el1ige måter. -

Sørg alltid for å ha 
klippfisk i huset, men 
glem ikke å legge den 
l vann kvelden fØr 
den skal brukes. 

god og nærende mat 

stridt hans oppfatning. . 
Men her i landet har myndighetene 

for tiden åpenbart trodd å kunne tie 
ihjel slike påvisninger som er ubeha
gelige for dem? 

Denne linje forlot man nå i Bjørne 
viksalten da de freste av de påklagede 
forhold begynte å bli foreldet, og sa
ken Ikke lengere kunne dysses ned? 

* 
Aktor, h.r.adv. R. A. Riekdes hev

det at påtalemyndigheten måtte få 
anledninp," til å føre som vitner kvin
ner som· hadde klaget over den be
handlingen de hadde fått hos adv. 
Bjørnvik, men hvis sak nå var forel
det. 

Man får det inntrykk av at aktor 
som ikke vites å ha kompromittert 
seg tidligere i «oppgjøret» - er en 
lmrakter, som vil ha sannheten fram 
i denne saken. 

Forsvareren, h.r.adv. Chr. L. Jen
sen, gikk inn for å ~}egrense vitne
avhøringen. Han snker på forhånd å 

________________ " svekke vitnenes trove~dighet ved å 
uåstå at det var en komite under le

Harsem 
- Forts. Ira sids 1 

- delse av generalkonsul P. Harsem 
som hadde samlet beviser mot tiltal
te, og at de vitner som skal føres er 
hentet fra kretser som samlet stoff 
til nngrep mot landssvikoppgjøret. 

Jeg må trekke denne konklusjon, Den berømmelige «krisefullmektig» 
fordi jeg i riksadvokatens redegjørei i okkupasjonens begynnelse, nåv. 
se forgjeves 'søker etter dem som er statsadvokat Christian Bull, som et
ansvarlige for: ter «frigjøringen» har lwmmet opp i 
l. de brudd på fengselslovgivningen det nasjonale solskinn grunnet sin sto 

som fant sted sommeren 1945. re strenghet som så mange andre 
2. at folk i landssvikfeng~ene som- svake naturer - han hadde selv hen 

meren 1945 ble satt på sulterasjon vendt. riksadvokatens oppmerks.om. -
3. den konsekvent gjennomførte sji- h~t pa at denne sakl'Il sannsylmgvls 

kanøse • behandling av fangene i Vllle ~nde med en ~OT. . 
landssvikfengslene. HVlS aktoratet fIkk føre VItner om 

4. tyveriene og ranene fra landssvik- alle ?e forhold komiteen hadde. sam
fangene såvel i hjemmene som i let VIlle en komme helt ut på vldd~ne 

fengslene." hevd~t forsval:eren. Ha~ VIlle aVVIse 
, 5. at mishandling og overgrep mot 10 VItner, og lkl:e god~]enn:- de ano

landsl;vikfanger ikke ble stanset nyme br.evene som BJørnvIk hadde 
da det ble påtalt. skrevet hl en dame. . 

Overlege Leikvann ved Oslo Krets- AI~tor hevd<>t at dette kanskje. var 
fengsel har i et brev til riksadvoka- en lIten sak, men syært betydnmgs
ten uttalt:' full, både for BjørnvIl. og for retts-

«Jeg har i årene .feg har arbei- oppgjøret., Justis~epartementet vil føl 
det som lege i .fengslene fått en ge hovedforhandhnge··, ved en obser
viss 'erfaring i å snakke med fan- v..atør, og utfallet a,: sak~n ka~ få ~on 
gene og evne tO å be(1ømme verdi- sel;:venser for BJørnVlks· JuridIske 
en av deres utsagn og jeg beten- virksomhet. Han mente at vedkom
lier meg ikke på å ~i, at det såvidt mende kvinnes klage i 1946 i~ke den 
jeg kan skjønne må ha foregått gang hadde utlø~t passende tIltak fra 
mishandlIng av ... landss\tikfanger i riksadvokatens SIde. 
betydelig utstrekning». Forsvareren kom. så med det i dis
Jeg er blitt kjent med et offentlig se s~ker gamle .kJente ~pørsmål: -

dolmment som godtgjør at Fengsels- Hvo.for hadde Ikke kvmncne kom
styret i mai 1945 sendte ut en in _ met med sine klager over myndighe
sL"uks til IlebU om at betjeningen tene tidligere? 
hadde rett til å skyte på fangene for 
rene bagateller.· Like etter sendte da
VE.Oren~· rikspolitisjef Aulie den sam- . 
_ .... ..1_ .... _.1._ ...... + .. , _1' ..... ' ... _.:1,..+_ .e_-ri>_' 

ofrenes side i disse ~r ville (" lten væ- =: med d ru s'ske i 
re nytteløse eller farlige for kiager- ! e S I :_. 
ne og deres pårørende. Det er Seharf ~ : 
fenbergs, Skeies, Martha SteL1sviks, ; gravplassene? .. 
Lorentz Vogts og «8. Mai»s og mau- i i 
ge andres virksomhet i oppklarende 
og opinionsskapende retning, _ som har 
snudd strømmen og fått myndighete
ne til å spille med varsomme instru
menter i disse laker. 

* 
01110 byretts k.jennelse om' bevisfør-
selens omfang fait fredag 26. oktober 
og er avsagt av dommer A. B. Stef

fensen. 
Retten antok at påtalemyndighe

ten bare burde få adgang til å føre 
de vitner som kan forklare seg om 
de tilfeller som kunne henføres til 
nnenlunde samme tid som den hand
ling tiltalen gjelder, Clq- kunne sies å 
væ'.·e av likeartet beskaffenhet, slik 
at det kunne antas å ha betydning 
for saken å få den :1ærmere belyst. 

Føring av vitner om tiltaltes for
hold i 1932-34 burde ikke tillates og 
det samme gjaldt dokumentasjonen 
av 2 anonyme brev fra den tid. Vide
re ble ndrtet ført bevis fra 2 vitner 
som skulle forklare seg om tiltaltes 
angivelige handlinger overfor en kvin 
n~ som er død. Pietetshe:1syn overfor 
f' avdød og hennes pårørende burde 
i denne henseende tillegges en viss 
vekt. 

De øvrige vitner som var be
gjært fant retten en burde tillates 
ført. De skal forklare seg om be
stemte handlinger, - utført av til-

.. talte selv, - og er angivelig av 
samme art som den handling tilta-
len gjelder. •. .• .. " ......•• 

VIL EN FI,YTTING FORHIN
DRE DENNE TRAFIKK. 

Vi leser i «Time» for 22. oktober 
lu51: 
Av de 8500 russere begravet i norsk 

jord fait bare noen få i kampen for :t 
befri Norge fra nazistene. De fleste 
var soldater og sivilister som var tatt 
tilfange av tyskerne og bragt til nord 
norsk konsentrasjonsleire, hvor de , 
døde. Nordmennene begravde dem på 
200 kirkegårder, spredt over hele lan i 
det. Hele tiden senere ,akkura~ som! 
ikke meget velkomne naboer, engang 
invitert, skjødesløst nok, til middag 
- kommer nå russiske embetsmenn 
å avlegger besøk. Som påskudd, for å 
bese gravene, men de benytter anled
ningen til å se grundig på de norske 
befeøtninger. Nordmennene har aldri 
beklaget seg, men på sin lalmniske 
måte begynte de å flytte de spredte 
graver sammen i en av de tre sen
trale Idrljegårller, hvor det er vanske 
l\g"ere li. få en kUd, på viktige ting» .. 

* 
Ved å lese utenlandske publikasjo

ner kan man få et innblikk i de nor
ske myndigheters beveg-grunne. Tåler 
det norske folk ilrke å dte hvorfor 
ting gjøres? Er vi så stupide, at det 
ikke nytter å forIdare oss noe? 

Europa et 
døende system 

Bevisføringen må.tte derfor antas 
å ha betydning for øaken. Det er 
etter rettens mening, på grunn av 
sakens nære tilknyttin~ til lands
svikoppgjøret, hvor tiltalte spilte 
en fremstående og aktiv rolle, av Forrestal forteller om MacArthur. 
oetydning for det offentlige å fA . James Forrestal, som ble USA's 
den best mulig bel~·st. Den hand- marineminister i 1944, har skrevet 
Ung ti!talen gJelder refererer seg dagbok og den er nå offentliggjort. 
til den tid tiltalte var statsadvokat . Om MaeArthur skriver han, at al
l Buskerud. Selv om det ikke vil bli lerede i krigens siste fase var gene
nedlagt påst~nd om strengere straf ral MaeArthur en betydningsfull og 
enn bot, gir Ikke det noe riktig bO- omstridt figur. Den 22. november 
lede av sakens betydning for det 1944 innførte Forrestal i sin dagbok 
offentlige og for tiltalte selv. Ret- et langt memorandum, ifølge hvilket 
ten har derfor ment å bunle se MacArthur hadde erkl~r, at der l 
~ort fra a.t saken vil få en atskil- krigen var begått ethvert feilgrep, 
hg større o~fang enn om ~evisfø- som formodet intelligente personer 
reIsen var bhtt begre~set tll selve overhodet var i starm til å gjøre seg 
det forhold tiltalen gJelder. skyldig i. Landgangen i Nord-Afrika 

* hadde \'ært fullstendig meningsløs. -

Av de begjærte 11 vitner ble nek
~et ført 4, likesom de 2 anonyme brev 
bl~ riektet dokumentert. 

Saken er ennå ikke berammet og 
d: t vil ta tid før den kommer opp til 
hovedforhandling. . 

ALEK 

De merket ikke 
isfronten 

Han erklærte at i de nærmeste titu
sen år ville verdenshistllrien bli skre
vet i Stillehavet. Han sa, at vi. nå 
gjentar den gamle feiltakelse med å 
gripe inn i europeiske Stridigheter, 
Bom vi ikke kan håpe å løse, etter
som de er uløselige. Europa er et dø
ende system. Det er utslitt og' vil fal-
le for Sovjetunionens økonomiske og 
it;dustrie1le herredømme. I sitt kraf
tIgste utjfall mot Washington erklær
te Ma.~Å!Hhur, at «de» var skyldige i 
forræ~" ler og sabotasje ved ikke til 
streI< , g å gi støtte til Stillehavet, 
samt i : med at de hj,lllrede løs på 

R edaktør Henning STORM fortel- Tyskl . Han talte i1nl:e en eneste 
ler l Morgenbladet fra et besøk gang amerikanerne eller japaner-

i Japan og skjuler ikkø at amerika- ne. Dl var altld «fienden og jeg» i 
nerne i fullt mon har benyttet seg aven så, n graJ, at man fikk inntryk
en okkupasjonsmakts rettigheter. _ ~et a å stå overfor et eneste enormt 
Selvfølgelig har de tatt de beste ho- Jeg. ., . ' 
teller, de beste magasiner, d.e beste I For~t. stal sknver 10. mars 1945:. 
klubber, .. de mest e~øklusive .rekrea _ Adm raI Leahy spurte meg om ~ltt 

- . - ~ _. . • _ . •• SVn rY ManÅl"th"l" .. T.,I>' Rvn.l"f.p. <I.t. 'PP' 

Telefon nr. 1630. 
Telegramadresse : 

HAVNERAAS. 

Som 

anbefales handlende og for
brukere i kasser a 150 og 30 
pakker. 

Otfo Otfesen Havneraas A.s 
Kristiansund N. 

krigskorrespondent 
på Austfronten 1 fire og en halv måned i forreste linje 
opplevde jeg mange merkelige ting vinteren 1942-43. 

NA KOMMER BOKA TIL JUL. 
Bestill den i dag. - Den koster kr. 11.85 og l,15 i oppkrav 

I alt kr. 13.00. KARL HOLTER 
Amot på Modum. 

Klipp ut. 

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

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. makltfri 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. 
+ 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. 

Framtidsplass 
Interessert ektepar som vil og kan arbeide selvstendig får 

plass på middels stort gårdsbruk. Letvint fjØS og gårdsbruk. Må 
ogSå delta i forefaldent arbeid etter hØve. Nevenyttig mann med 
,sertifikat foretrekkes. .. 

Er ogSå interessert i forpakter som ved siden av gårdSbruket 
kan få lønnsomt arbeide. 

Egen leilighet med vann og lys. 
Attester med lØnnsforlangende sendes 

Lofoten Bygg og Betong 
Mortsund. 

740 nr. av «FRITT FOLK» '1'40-4'1-41 
Fra april 1940 til ut des.br. 1942 - fordelt: 1940 - 180 nr., 1941 
- 271 nr. - 1942 289 nr. " 
Alle feilfrie ekspI. Uoppakket - Bill. m. «Tilbud samlet nr .314». 

Bestill dressen hos oss 
sydd etter mål. Den blir både be dre og billigere enn om De kj ø
per den ferdig i en forretning. Skriv etter tøyprøver og målskje 
mao Oppgi farge og omtrentlig pris pr. meter. 20 års praksis -
og godt renome for vårt arbeide. 

P. Sporsem Konfeksjonsfabrikk 
AUKRA. 

I(yndig utdannet I
Kontordame 

dalne Rask og pålitelig dame til fak
terering og bokholderi får plass 

\ 
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J~g ~r--blitt-·-kj~ni-~~ci et offentlig 
doJmment som godtgjør at Fengsels
styret i mai 194:5 sendte ut en in
sL'uks til Ilebu om at betjeningen 
hadde rett til å skyte på fangene for 
rene bagateller.' Like etter sendte da- , 
V8rende rikspolitisjef Aulie den sam
m"e instruks ut til alle landets fengs
ler, hvor der var NS-fanger. Som man 
vil forstå.' har nok riksadvokaten hatt 
sin ikke ubetydelige del av ansvaret 
for «forholdene på. den tid». 

Med hvilken hjemmel kunne riks
politisjefl'n endre vå.r fengselslov?. 

se saker gamle kiente spørsmål: -
Hvorfor hadde ikke lwinncYle kom
met med sine klag')r over myndighe
tene tidligere? 

1\ 'i;~iv'M~;;;;;bi:det~fr~"'~t 'b'e~~:k 
ne. 

n amerikanerne eller japaner
var altid «fienden og jeg» i 

in gracf, at man fikk inntryk
å stå overfor et eneste enormt 

l Japan og s!~juler ikke at amerika- en s 
nerne i fullt mon har benyttet seg av ket a 
en okkupasjonsmaIds rettigheter. - jeg. 
Selvfølgelig har de tatt de beste ho- For stal skriver 10. mars 1945: 
teller, de beste magasiner, de beste Ad 'raI Leahy spurte meg om mitt 

krigen som heller ikke merket noen 
sådan. HORS' '-WESSEL-sangen som best-

ldubber, de mest e~sklusive rekrea - syn p MacArthur. Jqg sva,rte, at jeg-I 
sjonssteder og de beste jernbanesett. tror, a~ McArthur har en overordent 
Allikevel merker man ikke'noe til is- lig stor professionelldyktighet, men 
fr'inten, sier han, og legger til: men at ha.~.midlertid er et bytte for sin 
etterhvert hal' man fått vlte at det ømfin( tlighet og sin forfengelighet. 
val' mange tyskere i Norge under 

.. Nei, det I,an vi nok tenke oss, når sel r. , 
Etter den instruks som rikspoIiti- politiembedsmenn skålte med okku- . 

sjefen hadde fått av regjeringen i Lon pantet for en tysk seil' og mange for Nå kan noen av dem, som mistet 
don, synes det åpenbart at det er retningsmenn i all hemmelighpt holdt pusten unc1er kommunevalgJmmpen 
rikspolitisjefen, nåværende riksadvo- sl'lskapf'r for tyske offiserer og foll{ få noe å forarges over igjen. Det 
kat Aulie, som burde ansees ansvar- flest rundt om i landet betraktet de "uavhengige blad <'Rhein-Neckar 
lig for de fleste overgrep m. m. som tyske 501dater som vennligsinnede Zeitung» forteller at et enkelt nord 
er omhandlet i det foregående. Det er mennesker, som var kommet hit for tysk engorssfil'ma. som omsetter 
nemlig en kjensgjerning at det i den å bes!{ytte landet mot mulige over _ grammofonplater, i løpet av de si-
første tid i 1945 var politiet som do- fall. Den isfronten, som kansk.!e ty- ste uker har solgt minst 50,000 pJa-
minerte i fengslene og som skaltet og sIærne hadde mest føling med, var ter med en nyopptagelse av Horst 
valtet som de ville med de vergeløse den som representertes av store frak- vVesselsangen! Da er det sikkert 
fanger. sjoner innen NS, men ,den snakkes noe på. ferde med demokratiet og" 

Det er vanskelig å befri seg fra det ikke om av noen i dag. nordmennene bør forsterke sin ty-
den oppfatning at politiet har hatt ake brigade. 

liten interesse av å etterforske for- ------------~--.... ---------------------------.... --------"i holdene til bunns. Hvis dette var .' 
gjort - kan det vel ikke være tvil 
bm at det ville være mulig-, f. eks. 
på. Møllergt. 19, å ha funnet ut hvem 
som hadde skutt den vergeløse fan
gen - -». 

ADRESSE: DEMAGOGENE. 

Ny seflsasjonell Harsem-bok utkommet: 

«Rettsoppgjørets svarte 

I{yndig utdannct 
danlc 

sØker partner med noe kapital 
eller eget hj em skikket til et 
moderne rekreasjonssted.
Skriv til TYRA BENTSEN, 
Mælagt. 21, Skien. 

Distril{tsagenter 
sø){eS 

over hele Norge for salg av 
populære for):Jruksartikler til 
forretnninger. Bl. m. «Øken
de inntekter nr. 320". 

«Vi har fått nok» 
Til nå er 1070 medlemmer av 

FolkepoUtiet desertert. 

I., 
I{ontordame 

Rask og pålitelig dame til fak
terering og bokholderi får plass 
i Oslo. Bill. mrk. «Kolonial en 
gross nr. 310». 

Flink pike 
som vil lære 
plass nu. 

barselspleie kan få 
Gunda Lyngaas, 

Skien. 

Hallo Oslo 
Abonnemang og annonser 

kan ordnes hos Thorger Wiik 
Maridalsvei 205. Gi beskjed 

tlf. nr. 414564. 
«8. Mai». 

Selges 
E n 27 år gammel kvinnelig politi-

inspektør kom på lørdag i for- Nesten ny spinnerokk tilsalgs. 
rige uke sammen med syv mannlige l Telefon: Fetsund 3. 
kolleger inn i Berlins vest·sektor. De __."_ 
søkte om asyl. Så. meget forstår ennog jeg, at 

det er et handieap aldri å ha oppp
levet den virkelige fattigdom som 
en rå og' grå ubønnhørlighet. Men 
-det er litt trettende med disse, 

som tar det som en personlig for
tjeneste at faren snøt seg mee' fing 
rene. 

En flengende protest mot riksadvokat Aulies tendensiØse 
redegjørelse for Stortinget. 

Boken er på 200 sider, koster kr. 10,- og kan bestilles hos J:'. 
Harsern, boks 23, Smestad. - Bestill den stralt.:s da opplaget er be 
grenset. 

Privattimer 
'politiet desertert. . . i matematikk og tysk. JØRGEN 
, Flyktningene erklærte l hkh et med .' 3 
andre ,som er kommet over til den BAKKE, Josefinegt. 1 , Oslo. Av-

Hun er den første kvinnelige folke
politiinspektør som er flyktet. Der'Il med er ialt 1070 medlemmer av Folke 

'vestlige sektor: «Vi har fått nok». I tale, telef. 464499. 
~--------------------------------~\--------------------

«8. Mai»s 

F. O. I kronikk 2. november 1951 I 

Fra mann fil mann 
Valgdagen er sjelden lykkelig

gjort med godt vær. Men nå ligger 
fjorden blank og speiler skogliene 
som stråler i alle farger i gult og 
rødt og grønt. Været er strålende, 
det er 130 stemmeberettigede i vår 
lille krets, innhøstningen er gjort, 
tiden spennende og det norske fol
ket opplyst og interessert, så det 
blir nok folksomt på bygdeveien en 
valgets dag. Og så er 3 kandidater 
fra kretsen oppstilt på 2 lister. 

Men bygdeveien som slynger seg 
under skogliene er tom for folk. En 
liten motorbåt dunker avsted langs 
stranden med 4 mennesker ombord. 
Det er fremmøtet fra kretsens veg
løse ende. Jo, der dukker en mann 
opp på vegen. Det er Sivert som 
skal stemme på. arbeiderpartilistel1. 
Arbeiderparti - nå når det ikke 
heter at det arbeides, men sysles, 
så burde det vel hete sysselparti. -
Nå, denne Sivert som haster så av
sted for å stemme med A-partiet. 
han stemte før med B-partiet. Jeg 
kjenner ham og alle velgerne i kr et 
sen, deres håndterinp,- og politiske 
farge, de:-es gamle og deres nye. 

De går der og lukter på vær og på 
vind, 

når vinden den skifter, så skifter de 
sind. 

Se, der kommer en mann og en 
kvinne, bonde Morten og hustru, 

de har en bra gård og er bondepar
tisk. Deretter en yngre anleggsar
beider som er høyre. En stund etter 
kommer en enslig mann som g5,r 
sakte. Han er en gammel anleggs
arbeider og har fra ungdommen av 
vært sosialist og stemt A. Alt i alt 
går altså 4 mennesker på vegen og 
4 farer med båt. Men det er tidlig 
dags; ved --alglokalet kan det like 
vel bli livlig. Jeg går for å obser
vere. 

Skolehuset - valglokalet - lig
ger der kommunalt rødt. Det kan 
oppfattes som en overdrivelse, men 
det er sant -- og forbausende - at 
det er helt folketomt ved huset. Nei 
ikke helt. Den gamle anleggsarbei
deren Hans sitter på en benk med 

sine lange barter og ser ful ut. -
Inne i lokalet sitter 3 myndige med 
lange blyanter over sine val<slister 
og konvolutter, og akter på jer· 
dunken med sprel,k i. Dessuten er 
det 3 velgere iIme. De på motorbå
ten står ennå ved båtstøen og snak 
keI'. 

Men det er arbeiderpartil~aren 
Hans på benken. «Skal du ikke inn 
å stemme?» «Nei», kort og avvisen
de. Nå . .ieg kjenner f~n, han må 
ertes glad eller sint før han snak· 

keI'. Tilsist får jeg hull på ham. 
«Hvorfor? Jeg har alltid et.ått i 

Arbeiderpartiet, helt til 1940. Pro
grammet tiltalte meg som arbeider. 
Avskaffelse av militære~, knebling 
av kapitalens makt, reduksjon av 

prestemakten, bedre lønn og mindre 
slit for oss arbeidere, 8 timers da
gen, 8 timers arbeide, 8 timer til 
hvile og 8 til å berike vår ånd. Og 
så ingen indirekte skatter. Og fri
het, likhet og borskap ! Etter 1945 
er dette blitt til militarisme, hele 
landet består jo bare av militær og 
politi. Prestenes og kirkens makt 
synes meg verre enn før og utsug
ingen likeså. Og- vi alle er blitt sla
ver under storkapitalen og hele lan 
det en husmannsplass. Og så dette 
med berikelse av ånden. Jeg vil ka
ste opp av alt dette der som ser
veres i aviser, ukeblar, bøker, kino 
og kring-jmsting. Det er lummert, 
det er ufriskt, det er sykdom, syk
dom altsammen, sitrende nerver, 
angst og feber. Når jeg tenker på 
det som var - og når jeg tenker 
på de første kamp årene. - Var de 
første pror;rammakere og ledere vir 
keIig idealister, eller var de beviste 

, forførere? Eller har forførere tatt 
hånd om bevegelsen i tidens løp? 
- Nei, jeg stemmer ikke. Når jeg 
ikke kan stemme med mitt gamle 
parti, hva skal jeg så stemme på? 
.Teg er såpas g-ammel og ser så dår
lig, at jeg ikke ser synderlig- for
skjell på partiene idag. Alle talemå 
ter ol{ all kulokk forsvinner for 
meg- under en lodden røyk av hYk
leriet. Jeg er glad for at jeg er gam 
meL ... ». 

Ja, der satt han med sine gammel 
dag8c lange barter og så ful ut. -
Han gikk den lange vei til valg-10ka 
let og demonstrerte ved ikke å 

stemme. Folk skulle se at han had
de tid,men ikke vilje. 

Der kommer bonden Morten ut. 
Han tar opp snadden og skrever 
og røyker. Jada, med bondepartiet. 
Neivel, B-partiet hadde ikke inn
fridd stort av sine løfter. Krisefor
liket og det ja. Javisst var det galt 
nå, men uten bondepartiet hadde 
det sikkert vært ennå verre. Opp
rWltningen og A-pakten l1)åtte vi 
ha. Vår selvstendighet - skitt! Vi 
har vel aldri hatt noen selvstendig
het. Og vi kan likegodt være under 
Amerika, som under Danmark, Sve
rige, Tyskland eller England. Det 
er gode priser vi trenger. 

Den unge anleggsarbeideren stem 
te med høyre. Han vil ikke ha ny
norsk og annen tvang. Og når det 
så ikke gis noe bedre enn høyre -

Sivert som i mange år har vært 
B-partist stemmer nå A. Ja, det er 
klart, for det er il:ke noe futt i B
partiet. Pratmakere! Det er A-par
tiet som har makten og fremtiden. 
Det hjelper ikke å støtte det som 
er på vikende front. Og A·partiet 
lager storindust~i og mange arbei
dere som tjener så godt at de kan 
betale bøndene gc':;'e priser. Det er 
hovedsaken. \Tvan~; - ja, har vi ik
ke alltid hatt tvanl?,'~ Det kan være 
det samme hvem tvangen kommer 
fra, fra høyre eller venstre, en el· 
ler flere. Bare vi kan klare oss så - I 

Det ~amme sier bonden Pec1er P. 
Pedersen som er gått fra venstre 
til A. Vi får så gode priser mot føl'. 
ilier han og vil arbeiderne alt godt. 
Han har en sønn ved jerLoanen og 
en ved anlef,'get. Men han er 60 og 
arbeider 16 timers dag, mens huse
ne hans forfaller. Før holdt han avi 
ser, nå ;"ar han ingen. Men han er 
nyomvendt og er i den nyomventes 
glødende begeistring. Vi fikk ikke 

vegen, ikke båthavnen, ikke lyset, 
ikJ{c vaunet. Joda, det },:ommer nok, 
svarer han glad i troen på den frel
ile som skal kommp og lever og tå· 
ler alt med glede for en fremtidig 
lykke. I Sovjetsamveldet hal man 
visst gjort det samme i 30 år. Det 
er menneskelig og aldeles kristelig. 

Kjøpmann Wold stemmer med 
høyre. Men han har ingeh fidus til 
H. Partiet har blamert seg, sier han 
Blamert? Ja, ved ingen ting å turde 
foreta seg, ved fiksfaskeriene med 
en krigførpnde makt i 1939-40, ved 
forholdet under okkupasjonen, ved 
rettsoppgjøret, grunnlovskrenkelse
ne, fellesprogrammet og alt det an
dre. Jcg tenker på høyres fører og 
hans holdning i riksrettsaken. Og 
så høyres passivitet når vårt språk 
ødelegges( vår offentlige moral un
dergraves og vi trues med å kveles 
under asiatisk bolsjevisme eller ame 
rikansk kapitalisme og materialis
me. Hva gjel' partiet for å bevare 
oss? Nei, intet. Jeg stemmer med 
høyre for å holde disse små A-parti 
diktaturblærene borte fra herreds
styret. Jeg håper at det må komme 
noe nytt som kan renske ut all 
uhumskheten, sier Wold. 

Inne i lokalet sitter de 3 over fli
ne konvolutter. De har i dagens løp 
delt ut 26 til de fermmøtte av kret
sens lS0 velgere. Bygdens 6 NS flom 
har fått stemmeretten tilbake har 
ikke vist seg ved valglokalet. Jeg 
går fra mann til mann blant de få 
fremmøtte og "lytter. Det viser seg 
at de er gamle A-partister som svik 
ter. Således sitter Lars med sin fa
milie hiemme, det gjør og-så Mar
tin og Olav og Kaare og deres ko
ner. 

Borte på jorde tar Jens ned noen 
tomme h~sjer. Gfl.r han ikke innom 
og stemmer. Det nytter ikke, sier 

han. Jeg har stemt i 35 år og aldri 
fått det som jeg ville. Forresten vil 
jeg bare være i fred med mitt ar
beide. Og det er ikke bare jeg. Det 
ønsker nesten hvert eneste alminne 
lig menneske. Dette at vi jevne men 
neskeI' skal ha så stor lyst til å væ
re med å styre staten og det offent 
lige er en løgn som er påduttet oss. 
Vi har nok med våre egne bekym
ringer om vi ikke skal gå med be
kymringer for staten. Hele folket 
i bekymring, er det formålet? Nei, 
vi vil helst overlate styringen til 
folk som forstår seg på det. Og det 
el' jo det man egentlig tror å gjøre, 
når man legger seddelen i urnen.' -
Så trekker man et lettelsens sukk, 
at nå er man gudskjelov fri det til 
neste valg. Men hvilken lettelse vil
le det være å være fri det bestan . 
dig. Vi kjenner ikke mennene på 
seddelen og ikke deres dyktighet., 
J eg så heller at en enestete dyktig 
mann styrte enn 150 som strides 
om ting de ikke er kva.lifisert til 11 
forstå seg på. - Ja, liketil unge 
skal velge og stemmes på, de skal 
styre som intet har lært om livet 
og Ikke" kan styre seg selv. Og hva 
interesserer en ungdom seg for? 
Hva interesserte vi oss for da '.'i 
v~r unge? T.iene såpas penger. at 
VI hadde til en fest, en dram og en 
dans, og å få tak i en vakker jence. 
Vi var overfladiske, brå og respekt 
løse og fremfor alt- sorp:løse. Vi 
var naturlige. Men nå skal også 
ungdommen bekymres. - Anei, an. 
svarsbevisstheten kommer ikke på 
befali.ng, ikke engang til eldre, det 
ser vI. 

Den lille flokken av stemmegiv.e
re spredes og går. Og valglokalet 
ligg-er der på sletten i sin ensomme 
forlatthet, kommunalt rødt. 

Stiftelsen norsk Okkupasjonshistorie, 2014

SNO



Fre(lag 2. novem1)er ,195.1: : \ Nr. III ~ 5. ar", 
," , ~ ,.... . .'''' 

, . ' Er De Idag en tWeldig leser av «8. Mal» sa. b111morgen en 

fast abonnent. 

«La ~eg sikre freden»! r~pte Churchilll~~~~~~~Plik~t ~til~å~fur~tell~e s~an~nhe~~n~ 
I Og det engelskeiolk ga ham makten I Kjent eldre Oslo-advokat med superna-

( 

Hva vil gjøre? han o na 
. HV~s jeg fortsatt kommer til å delta i det offentlige liv i denne kritiske 
. tid - er .det fordi jeg - med rette eller urette _ men ærlig _ tror, 
Jeg vil være l stand til å gi et viktig bidrag til å hindre den tredj" ver
denskrig - og til å bringe den varige verdensfred nærmere. Jeg ber dere, 
la meg få denne anledning. La meg sikre freden. Det er min bønn til dere 
-. Jeg bør vinne! 

sjonale omgivelser underslår kr .300000, 
bl. a. fra Det folkerettsstridige Erik T. Poulson

. D.isse "ord ropte Churchill utover et massemøte i Plymouth - torsdag 
I forrige uke. Og denne hans tale er blitt betegnet som en av de største 
han har holdt. De engelske aviser mener at det er den beste tale han har 
holdt på mange år. :Pen var båret opp av hans store personlighet - og hans 
retorikk var mesterlig. 

Nå 
med 

er det slutt 
Englands 

direktoratet fo riendtlig eiend~m 
Anmeldelsen dysset ned siden høsten 46 

Det var et oppgjør med Attlee's regjering, og det engelske folk hadde 
ventet seg denne talen. Den konsentrerte seg hovedsakelig om freden, 
og Churchill uttalte, at den kan og skal bevares! . 

verdensherredøm,me Aftenposten og Dagbladet gir slike celebre detaljer 
Nå! yi nå lwmmer inn på Churchill's siste tale - så skjer det fordi. 

at våre lesere skal ha kjennskap til hva Churchill sa, nettopp på det tids 
da han pånytt så mulighetene for atter å bli den avgjørende mann i en-
gelsk politikk. -. 

. Det engelske folk ga ham sin tillit - denne gang svor han ikke til 
dJevelen - det var ikke nødvendig. Han hadde bedre kort for hånden -
og han brukte dem. - Med utstrakte armer ropte han: «LA MEG SIKRE 
:FREDEN -!» JEG BER DERE _ LA MEG FÅ DENNE ANLEDNING. 

Nå har han fått den, og så får vi se. . 

Vi gjengir her et kort utdrag av 
talen: 

Jeg ville tale vennlig med den frie 
verdens ledere . 

- En tredje verdenskrig kan kun 
komme, hvis Sovjet-regjeringen kal
kulerer eller miskalkulerer sine sjang 
ser til seier -, og kaster seg over 
oss i et voldsomt angrep. Men det er 
derfor jeg ser trøstefull på fremtiden. 
Hvis jeg var sovjetkommissær i 
Kreml, og satt og så på verdens
seen.en fra deres horisont, så tror jeg 
at Jeg fikk lyst til å tale vennlig 
med den frie verdens ledere - for å 
høre om det ikke kunne gjøres noe _ 
arrangeres noe slik at en kunne leve 
stil~e og rolig sammen i en ny gene
rasJon. 

seg, at deres interesser kan bet'.res 
ved at det bUr utløst en serie av 
fryktelige eksplosjoner. 

En tredje verdenskrig vil ikke bli 
llOe korstog - eller små dramatiske 
kamper, slik som vi lærte i forrige 
århundrede. Nei, den vil bli massakre 
e.v menneskeliv - enten de er i uni
form eller ikke - og alt dette vil 
skje ved hjelp av den perverterde vi
tenskaps skjulte krefter. 

Vitenskapen som nå med den ene 
hånd tilbyr oss en gylden tidsalder -
o;:; med den andre dommedag over alt 
hva vi har bygget opp - milimeter 
etter milimeter 'siden steinalderen. -
Kan avgjøre noe - men vi kan av
gjøre det vesentlige. 

Min tro står tn mennesket - der 
ønsker fremskritt. 

I CH~,RCHILL. 

1----------
Russerne behersker helt 
: den polSke forsvarsmakt 

BARE RUSSISKE GENERALER 
I LEDENDE STILLINGER. 

M arskalk Rokossovski importerer 
stadig russiske generaler til det 

polske forsvarsmakt. Dette skjer i 
all hemmelighet, men enkelte gan
gerblir dog utnevningene offentlig
gjort. Således ble det ved den polske 
armes fly-fest offentliggjort at den 
russiske general Ivan Turkiel var ut
nevnt til sjef for det polske flyvåpen. 

Etter de siste meldinger er alle le
dende stillinger innen elen polske for
svarsmakt besatt av russere. Den si
ste importliste inneholder navnene på 
14 russiske generaler. . 

England har tapt spillet, amerika-
nerne har vunnet, men ennå har 

russerne ikke sagt det siste ord, slik 
resonnerer grenseboerne ved den per
sisk-tyrk.ske grense. 

Washingtons inngripen i det britisk 
persiske spørsmål betyr en ny epoke 
i USA politikk. Til august 1951 tok 
USA et nøytralt standpunkt til den 
britisk-persiske konflikt, men da Lon 
don fremstilte den persiske nasjona
lisme som en sovjet-russisk innspi
rert bevegelse, besluttet Washington 
å gripe inn. Dette er den offisielle år
sak til den amerikanske innblanding, 
imidlertid er det nok andre interes
ser som har diktert USA til å vise 
seg på oljemarkedet. 

Det er en offentlig hemmelighet' at 
det i årevis har hersket en jernhard 
rivalisering mellom det amerikanske 
oljeselskap Stanc~3.rd Oil og det en
gelske Shell selskap, og nå ser det 
ut til at det amerikanske selskap 
til slutt trekker det ler.gste strået. -
England blir skjøvet ut og Amerika 
kommer inn. 

En tredje verdenskrig vil ødelegge . 
alt vi har bygget opp siden sten

alderen. 

Iakttakere ved å meddele, at rus
serne behersker alt hva militære an
går i Polen. Store russiske garniso

,ner er lagt til, distrikter i Vest-Polen, 
~om har overordentlig stor betydning 

Jeg tror ikke at noen ønsker å bli for en start av lynkrig. 
kastet tilbake inn i mørke helvete ved: 

Uten sverdslag gir England avkall 
på det som d~t mener er sitt. Det er 
slutten med det store England. Nå er 
det hevnen for 400 års verdstyranni 
begynner å vise seg i praksis. 

hjelp av de fryktelige oppdagelser - i -....-----------------------------
som det menneskelige geni har skapt ~lllllil:l:nil'lllllilllilllll~I!III'lllil:lil'I!11111111111111111~lillllI111111:lll'1111111111111111111\111111111:1!11111:1!11111111111111~1:1111111111111111111111111:111!11111:1:11111:1:1:lllllill~ 

for oss. il! . i 

so;~~t_~~n::i~~:~~idOgik~:lle~al&~eSOm re L~s~s~I~~~fO::" e~tg:;s:o~r~~~ergj:; ~_= Nors'~ Pres'seCorbund I- søk e l y s e t ~ 
noe annet embete. Men jeg kan ikke vår tjener og ikke vår herre. Og.: I\. II .... 
~orstå at noen ledere i Sovjet-Russ- la oss huske at vi har tre mål: Indi- :il j 
~and elle.r i D.e forente stater eller her I videts frihet i et ~elordnet samfunn, :,i F.orhutldets holdning o,erfor pressefolk, som ::l 
1 StorbrItannIa eller Frankrike eller i en verdensorganisasjon, som kan hin- ) ~ ~ 
Det ~orente Europa eller noe annet dre blodige stridigheter mellom na- ~ h.ar vært medlemmer av NS, under.søkes naG ~ 
sted l verden overhode - kan tenke sjonene. En organisasjon som bygger ~ :i! 
________________ ,på lovens orden -. Og for oss - en- i ~ 

USA 
gelskmenn, som har spilt en så stor ~ av en interD~sjonal. presseorganisasjon ~ kreve økt· rolle i, hva jeg har kalt. vår fineste I $ ~ Inn- time, for oss håper jeg, at vi fortsatt! ~ Det fremholdes at);', Tbundet har krenket preø- :i! vil 

Koreakrigen sats 
Blir alle medlemstatet nødt til 
å sende soldajter? 

. I 

Etter hva. det meldes vil Amerika. 
under FN's generalforsamling som i 
neste måned tar til i Paris kreve at 
medlemstatene sender soldater til 

kan bli 50 millioner mennesker som ~ j ~ 
kan leve på denne lille øya, og bevare ~ ~friheten o~~enne8kerettighetene ~ 
~~~ v~Øf:r :~~~Skredne sivilisasjon, . ~ ~n ~ 

Etter hva vi erfarer har <;i-sk Hvis de internasjonale un-
PresseforbundS holl ,ing dersØkeiser som nå er i gang 

overfor pressefolk som, har - og som sikkert også vil om
vært mecllemmer av, Naf!f9nal fatte krav om en redegjørelse 
Samling vakt så stor Øp,siktI fra Norsk Press~forbunds side 
n * 1 .. , n d e tI at krefter V satt - fører til at ma:Jl fastslår at 

Kolonienes tid 

fra Oslo-beaumondens tumling med betrodde midler 
at kriminalsjef Franz von K a I ten bor D 

ytrer seg i Morgenbladet • • • 

Denne gullgruve for skrivende lek 
torer og deilig sovemiddel for 

oss alle som heter Aftenposten, 
går nå Dagbladet en høy gang. Bla 
dets store privatdetektiv og den 
gyselige krinlinal- og landssvikskil 

drer Fritjof Knutsen leverte 
bladet en knaller på første side for 
leden,: 

Etter det Aftenposten har bragt 
i erfaring, er en eldre kjent Oslo
advokat (som åpenbart ikke har 
gitt bidrag til Høyre, bemerk. ex 
auditorio ) anmeldt for underslag 
av ca. 300,000 kr. Advokaten er for 
tiden syk. Han har ligget på UI
levold sykehus og er nå på hvile
hjem for eldre. Såvidt Aftenposten 
som hermed mener å gi begrunnel
sen for at mannen ikke er arrestert 
etter så forferdelige siktelser fra 
bladets side. 

Advokaten kan være glad han 
I ikke var frontkjemper med bløden

de amputasjon, for da hadde han 
åket rett inn som i 45. Men det kan 
vel også skylles at hans sønn er en 
stiv aktor som er lmmmet høyt på 
strå grunnet sine 3tore bragder 
mot «forrederne» og er opptatt i 
selveste storoksens firma? 

,t'.ftenposten skriver:. Allerede i 1946 
ble advokaten misstenkt for under
slag av ea. 40,000 kr. Dette var pen
ger som tilhørte Direktoratet for fi
endtlig eiendom .Det så den gang ut 
til at advokaten ville ordne saken, og 

Borenlr.ldt slår på 
- Forts. fra side l -

i 1949 ble «Utrolig, men sant» av 
statsadvokaten i Oslo undergit gransk 
ing ved statsadvokat Lous. Etter en 
stor og omhyggelig gransking innbe
retter statsadvokat Lous til riksad
vokaten, at han ikke fant noe grunn
lag for å, reise tiltale mot Harsem 
for det han hadde skrevet i «Utrolig, 
men sant». 

Statadvokat Lous skrev den 29. 10. 
19-ID som konklusjon følgende: 

den ble stilt i bero. Senere har det 
imidlenid vist seg at det ble nødven
dig å foreta nye undersøkelser ho~ 
ham og de resulterte i en ny anmel
delse på ham for ca. 14 dager siden. 
Ved de nye undersøkelser som ble fo
retatt viste det seg at det forelå en: 
rekke forhold som det var all grunn: 
til å se nærmere på. 

På grunn av beløpets størrelse og 
at det gjelder en h.r.advokat vi: alme 
ne hensyn tilsi at påtalemyndigheten: 
fremmer denne sak, selvom det skulle 
bli stilt dekning for beløpet. Bladet 
nevner at han bl. a. skal ha. under .. 
slått ca. 80,000 kr. som han forvaltet 
for en eldre fraskilt frue. 

Den skjønne juridiske patina som; 
ligger over denne knaller leder tan
kene til vår gamle nidkjære aktor fral 
Hildisehundersøkelsen, daværende po" 
litifullmektig Odd BEHGFALD, som 
etter saken utvandret fra von Kalten 
borns domene, Oslo kriminalpoliti til 
Aftenposte!t for å studere den store 
kriminalitet hos Oslo-beaumonden pa 
nærmere hold. Hold fram som De 
stevner Bergfald og De yil bli hjemme 
i de supernasjonales jungel som Po .. 
temkin på sin amatørmessige måte 
beskrev til Deres stdre bestyrtelse i 
«8. Mai». God jakt .••• 

Men så driver ærgjerrighetell herr. 
kriminalreporter Hagelund (1) i Dag 
bladet til dåd. 

Han henvender seg til et herlig 
norsk institut som er bygget opp pa 
systematisk tilsidesettelse 'av folke
rettens regler om behandling av ut;.. 
lendingers eiendom, og som. er ledet 
aven arrogant repr. for Oslobeaumon: 
den, - en jurist som snart begynner. 
å sove dårlig' om nettene - h.r.advo
kat Erik T. POULSSON. 

«- I forbindelse med denne anme! 
deIsen kan fortelles at Direktoratet 
for fiendtlig eiendom har et krav på 
150,000 kr., forteller direktøren for 
denne institusjon, adv. E'. Poulsson. 
Opprinnelig hadde advokaten under-
slått et større beløp. Noe av det opp
rinnelige beløpet er betalt inn, slik at 
det nå står 150,000 igjen .•.•.. Vi 
1Lnmeldte forholdet høsten 1946" Bl. a 
mpntp vi at advokaten hadde under:' 

Stiftelsen norsk Okkupasjonshistorie, 2014

SNO



sats KoreaKrigen 
Blir alle medlemstater nødt tIl 
å sende sOldll\ter? 

Etter hva det mJIdes vil Amerika 
under FN's generalforsamling som i 
neste måned tar til i Paris kreve at 
medlemstatene sender soldater til 
Korea. 

John Hivkerson i det amerikanske 
utenriksdepartement Sier, at det er 
urettferdig at Amerika nesten helt 
alene må bære den store børe som 
Koreakrigen er blitt. Nå må alle som 
ønsker en demokratisk verden være 
med i den frie verdens kamp, sier han 

Russiske sendemenn 
møtes Paris 
DE SKAL FÅ NYE DIREKTIVER. 

D e russiske sendemenn i Egypt, Is-
rael, Syria, India, Pakistan, Per

sia og Tyrkia, skal ifølge holland~ 
ske kilder møtes i Paris neste må
ned. De skal sammen med eksper~ 
ter fra Moskva diskutere den frem 
tidige russiske politikk i disse land. 

Det opplyses videre, at den rus
siske ambassadør i Teheran, Sat
chikov, fortiden befinner seg i Mosk 
va for å få nermere instruksjoner. 

Møtet i Paris skal ifølge de hol
landske meldinger være i samband 
med FN's generalfo.raa.mling. 

Boken som 

.n.c:L~1. """ve pø. u'Cu •. u,,,, ............ '" .,;I.l""" "'o ................ __ .. 
den høyt fremskredne sivilisasjon, . ~ ,-UI.UII:;I.II:;U V\ :; .... a&u..,ou..., .. "' ..... ~~~w___ -ing ved statsadvokat Lous.- Etter en 

som vi har nådd. "E tterhva v~ erfarer har~' sk Hvis de internasjonale un-- stor og omhyggelig gransking innbe-
Presseforbundg hol ng dersØkeiser som nå er i gang retter statsadvokat Lous til riksad-

vokaten, at han ikke fant noe grunn-
overfor pre,sse, folk som har - og som, sikkert også vil om- lag for å, reise tiltale mot Harsem 

KO,lonienes tid vært medlemmer av N onal fatte krav om en redegjørelse for det han hadde skrevet i «Utrolig, 
Samling ~a:kt så stor alP 'sikt i fra Norsk Press.~forbunds side men sant». 
u t l a n"d e tk at brefter _, satt _ fØrer til at man fastslår at ::ltatadvokat Lous skrev den 29. 10. er forbi .. "t 194'9 som konklUSjon følgende: 
i sving' for å foreta n mere slik diskriminering finner sted «Forøvrig har jeg ikke funnet at 

Vårt arhundredes bl undersøkelser om saken.'" vil det "være feIt en moralsJ{ det er punkter i boken som det er 
pro em I internasjonale kretst" har dom over Norsk Presseforbuhd grunn til å gå nærmere inn på eller 

Den hollandske forfatter A. den l det vært antydet idenn' for- som en kulturinstitusjon vil ha hvor det kan være spørsmål om 1& 
DOOLARDS har vært på Norge~ : reise noen tiltale». 

besøk og har under dette uttalt seg bindelse at Norsk Pres -efor - tungt for å bære, - så meget L. J. Dorenfeldt er blitt 'karakteri-
til Morgenbladet om dagens spørsmål bund gjør seg skyldig ik~e ba- desto mer ~om en overveiende sert som en kampens 'mann, men det 
Da han ble spurt om de aktuelle pro- re i krenkelse av pressdrihe _ del av Norsk Presseforbunds er ikke alltid bra P. søke kamp bare 
bl . H 11 d h i o for kampens skyld - men han om 

emer 1 o an ,sa an: ten, men også av selve men - naværende medlemmer selv ar det. Han har i et opus på 15 sider 
/- Etterkrigstiden har der som i så! 

mange andre europeiske land vært t neskerettighetene, idet disse beidet i pressen etter okkupa- lagt fram for offentligheten sin me-
preget av vårt anspente og vanske-: som kjent forutsetter at indi - sjonsmaktens direktiver under ning om vårt arbeide. 
lige forhold til koloniene. Det ligger I vider ikke skal diskrimineres den annen verdenskrig anta- . Vi for vår del t:or at det beste 

d å f Ik H 11 d . . ' , • Ville være om Riksadvokaten og 
som en byr e p o et i o an som I på grunn av sin politiske over- gehg mot sm egen overbeVIS - hans statsadvokat hadde fulgt den 
i Belgia, Storbritannia og Frankrike. .• 
Her oppe kan dere prise dere lykke-I bevlsmng. ning. henstilling som Potemkin (Alex Lan-
lige over at dere ikke har vært eller I ge) sluttet sin siste artikkel «Av ge-
er noe koloniland. neralkonsul Hilditsch saga lIT» med 

. k IImllllllmllllllllll~'1tI1JlI~llrillllllllllllllllllllllllllllllllllll'lll'11111.11111111111111111111111111111111111111111111,11"""'111 I" """ """"1 111"" "'1111111111111"'1 - og som dette blads redaktør er 
Det er vanskelig for de europelS e - - satt under tiltale for å ha tatt inn. 

land å resignere, men de må innse at W ff SS h b 'I"t I T kl d:: 
kolonienes tid er ute, den hvite mann 'a e"n re a I I eres I ys, an = __ : __ :',: Lange skrev: 
har ikke mer å vente seg i ASia og «Istedenfor å granske, arrestere 
om noen år heller ikke i Afrika. Dette og sjikanere de menn og den avis 
forhold mellom den. hvite mann og de Flere høyere offiserer innen SS har hatt som bringer disse ::;elsomme fakta 
farvede raser er selve vårt århundres 3 til offentlighetens kunnskap, bør 
problem og det kan bare finne sin': konferanse med Kurt Schumacher man nå på kriminalteknisk basis et 
effektive løsning på det åndeilge plan': ~ terforske de menn og de institusjo-
_ enhver maktanvendelse vil uveger- :: ~ neI', som har ført an i tilintetgjø-
llg gp v~verre! : Endring i sosialdemokratenes holdning overfor ~ reIsen - - -»; 

vil leve 

i nasjonalsosialismen ! Som forsvarer for Harsem er opp' 
nevnt o.r.sakfører Halfdan Fyhn, for 
fru Hansson, Halbostad og Lange 
):l.r.advokat Gunnar Eriksen og for 
Vikdal og Arntzen h.r,advokat Albert 
Wiesner. 

Privat til «8. Mai» fra Paris-. 
partiers holdning overfor nasjonal
sosialismen og det nasjonalsosialisti
ske partis formasjoner. Fra fremtre
dende sosialdemokratisk hold er an
tydet at det kommende Tyskland ik
ke kan klare seg uten de tidligere na-

• 
I norsk historie 

P aris-avisene har for noen dager si 
den offentliggjort et oppsiktvek

kende telegram frl;L Bonn, hvori det 
heter: sjonalsosialisters aktive og velvillige t"IIlI""llllIlI,U',II"""""IIIIIIIIIIIIII'llIl1;I:I!I!II:""1lI111111ll11ll1I~ 

medvirkning. «Vi er klar over at man ~ 5 
har gjort nasjonalsosialistene megen ~ for ber e des O p P - i 

er dr. jur. Gustav Smedals bok 
urett, og denne urett må gjøres god å .. 
igjen i den utstrekning dette er mu- .. ~ 

«PATRiOTISME OG LANDSSVIK» Tysklands fremtid». ..; 

f;;~fi~ndtiig J.~ie~~d;~ h~r ~~tCk;i~Gpå 
150,000 kr., forteller direktøren for 
denne institusjon, adv. E. Poulsson. 
Opprinnelig hadde advokaten under
slått et større beløp. Noe av det opp .. 
rinnelige beløpet er betalt inn, slik at 
det nå står 150,000 igjen •..•.. Vi 
an~eldte forholdet høsten 1946., Bl. ~ 
mente vi at advokaten hadde under .. 
slått 40,000 som var midler som un
der krigen tilhørte en tysker ved navn 
Mliller. Han hadde mens han var i 
Norge plasert disse pengene i norske 
og utenlandske verdipapirer. Saken 
ble den gang etterforsket av politiet 
men påtalemyndigheten henla saken 
på grunn av ,bevisets stilling 
Med denne advokats supernasjonale 

forbindelser innen ligaen var dette ik 
ke det minste merkelig. 

* 
Kriminalsjefen i Oslo er kommet i 

sin stilling i og med at de besst kva
lifiserte er blitt satt utenfor forme
delst en viss årsaks skyll. Dessuten 
har vi herr v. Kaltenboms sterke na
sjonale holdning, mens han var full
mektig på Akers politikammer under 
okkupasjonens første del. Holdnin
gens synlige utslag Var et visst sur
muleri som er medfødt. Ban ynder Il. 
uttale seg til pressen. Gratis? 

All den ovenfor siterte kriminal
reportasje i Aftenposten og Dagbladet' 

- kanskje aven tidligere underord
net som hadde valgt den bedre del _ 
gjorde ham bisk. - Hvorfor spør ik
ke disse noksaktene kriminalsjefen, 
tenkte Han. Frykter man ikke mitt 
tilknappede, kriminelle alvor lenger?, 
Redselsfulle tanke .... 

Så begår Franz von KaUenbol'll 
muligens sin lille ubesindighet. - Vi 
sier muligens. . 

«General i Waffen-SS Otto Kumm 
og flere andre høyere ,offiserer i 
Waffen-SS er mottatt av det sosial 
demokratiske partis leder, Kurt 
Schumacher. Partiets styre har pre 
sisert i denne forbindelse at dette 
første møte vil bli fulgt av tallrike 
ytterligere møter som «skal forbe
rede Waffen-SS' fullstendige reha
biliterinf, og gjøre det mulig for 
alle Waffen-SS folk å innordne seg 
i den d~mokratiske stab>. 

lig. Vi er nødt til det av hensyn til .. marsJ" e n m' ot 
~ 

H.r,dommer Schjelderup Jugoslavia? 

Vi leser nemlig i Morgenbladet 2'Z 
oktober!: «Det foreligger ingen an
meldelse til politiet på den eldre OslQ 
advokaten som ifølge avismeldinger 
skal ha underslått ca. 300,000 kr. som 
han forvaltet for klienter opplyser 
kriminalsjef Kaltenbom tii Morgen
bladet. Saken er for tiden til etter
forsking, men det er foreløbig ikke 
fastslått at det foreligger noe straff

~ bart forhold. Da advokaten er syk er 
~ han ennå ikke avhørt. 

" Den gir et tidsbillede av okkupasjons-

tidens Norge og av, de politiske forføl

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 ~ fritt til

sendt. og hvis minst fem eksemplarer 

bestilles samtidig. blir de portofritt til

sendt mot innsendeis. av kr. U._ 

KAR L S E E L A ND· O P P EGA ROS T. 

-,._-,-~,-------_____________ --.J 

Ingen kommentarer er foreløbig 
knyttet til denne meddelelse, men i 
politiske kretser i Frankrike er man 
klll,r over at det i Vest-Tyskland hol
der på å foregå en gjennomgripende 
endring i de såkalte demokratiske 

Odd Pedersen 
~ege - Heimdal 

Til våre abonnenter 
De som har fått anmod

ning om å be(ale kontin

genten - fra oss eller en 

av våre representanter 

bes ordne dette straks så 

vi unngår å stoppe avisen 

«8. Mai» 

-- Forts. fra side l -

stridt cr en fremrakende jurist, som 
kan lese loven og tilbunns kjenner de 
prinsipper den bygger på. 

Kan selvsyke personer overhodet 
skjøtte et dommerembete? Er den 
ytmykhat overfor dommerkallet som 
Thinn 'og Salomonsen eiet og utstrål
te av hele sitt vesen, - er denne 
milde lydhørhet f6r rettens stemme 
og sakens egenart forsvunnet fra Høy 
esterett ? 

Eller er det noe av dette igjen på 
bunnen av BERGER? Eller hr,s an
dre? Etter sigende vrir noen domme
re sig idag hvileløse på leiet ved tan
ken på rettssvik .... 

Uroen har nok holt sitt inntog hos 
Ferdinand Schjelderup. Har han i det 
siste ikke hatt selvsikkerhet nok til 
å berike norsk rettsliv med sine eien
dommelige voteringer i Høyesterett, 
som f. eks. den saken mot frk. Aud 
Maggi Andersen. Den eneste h.r.dom
mer som har stemt for dødsdom over 
en kvinne! 

Når blir det fulle lys kastet over 
den store Ferdinand? F. eks. over 
hans virksomhet dengang da ofret 
for hans, Carl Fred. Holmboes og 
Fredrik Bloms vrede - generalkon
sul Dietrich Hildisch skulle støtes ut 
i mørket, hvor han tilslutt døde -
u-dømt men ribbet for alt •... 

Terik når engang DEN tåke er for
svunnet, herr Schjelderup .... 

Exlex. 

.. .. .. ~ Det er mulig at kriminalsjefen får 
- rett. Det er mulig at vi har foran oss 

FORLYDENDER OM STORE RUS1 her en av de garantert STRAFFRIE 
SISKE FORSTERKNINGER I "lIe, et offer for Aftenpostens krimi~ 

UNGARN. 'lalgenier! 

D et katolske blad «Suedost Tages· 
post» meddeler, at de russiske 

styrker i Uagarn er blitt forster
ket, og at det) Vest-Ungarn holdes 
store russisk-ungarske militærman 
øvrer. Målet er il. gjennomføre en 
russisk oppmarsj langs den jugosla 
viske grense og sikre de russiske 

· . forbindelseslinjer til Østerrike. 
Fra Burgenland meddeles, at de 

ungat-ske grense gendarmer utvider 
og . utbygger grensesperringene 
langs den ungarsk-østerrikske gren 
se. En har bygget en «dødsmuI'», 
bestående av to piggtrådssperrin, 
ger - 2 meter Ara hverandre mel. 
piggtrådsruller og kontaii.tmir.er i 
mellom, og hele området bak sper
ringene er «barberh>. Den lokale be 
folkning er blitt evakuert til det 
indre av landet. 

En regner med at russerr.e har 
omlag 110,000 soldater i Ungarn. 
Nye flyplasser er blitt anlagt, og 
store forråd av ammunisjon, driv
stoffer og andre forråd er blitt lag-

· ,ret. Under de store militærmanøv
rene i Szalnok-traktbne deltok for
uten russiske også unglOr -ke, 

· . tsjekoslovakiske, bulgarske og ru
menske styrker. Videre deltok par
tisanavdelinger og spesielle Tito
fiendtlige diormasjoner. 

POTEMKIN 

. ~år det kg1. norske arbeiderpar
ti JUbler over at kommunistene er 
gått tilbake, tar dets dråbanter' sel 
ren noe på forskudd. Man skal væ
re oppmerksom på at kommuniste~ 
ne ikke stilte kandidater i på langt 
nær alle de kommuner hvor de had 
de stemmer ved stortingsvalget l 
1949, og allikevel viser oversikten 
at de har fått en prosentvis større 
del av stemmene nå enn i 1949. Det 
er tellet opp 94,713 st. for kommu
nistene og det betyr 6,20 pst. av 
samtlige stemmer mot 5,84 i 1949, 
Det må også regnes med at kom
~unistene har gitt Arbeiderpartiet 
sme stemmer i kommuner, hvor de 
selv ikko stilte lister og allikev"l 
er Arbeiderpartiet gått tilbake til 
42,84 pst. mot 45,69 i 1949. 

:ørt på gaten: 
De nye tømmerpriser vil ikke få 

noen innflytelse på brennevinspri
sene. Disse er atlerede på forhånd 
fastsatt som om det' skulle I dreie 
seg om første klasses toppmålt 
furu. 

Nordmørspostens Trykkeri 
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