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På lovlig måte må vi ta kampe opp 
mot Arbeiderpartiets uthulling av folkestyret 

Hvorfor krever ikke bøndene 
sin grunnlovsbeskyttede rett? 
En «omvendt jøssings» mening om den , 

alvorlige politiske situasjon i Norge 
.. 

Ullllllllllllililllllilllllitllllllllllil,llil 

Jeg har ikke bestilt «8. Mai», og jeg vet ikke hv~m som sender 
meg bladet eller har bestilt det i mitt navn. 
Imidlertid har jeg funnet bladet interessant Det er friskt, 

og det er ikke, som den vanlige dagspresse, servilt og krypende 
for de herskende. 

Jeg mener at «fred» om rettsappgjøret i k k e kan etableres 
før det er blitt likhet for loven og at denne loven må hvlle på 

prinsipper og regler med grunnlag i vår forla t-
r.ing. , 

I dag kan ingen være trygg. Eiendom, ja, liv kan en mi!!~.i
Grunnloven vår skal jo være folkets trygd, men hva er den blih'? 

Det koster 200 kr. 
Jørgen Vogt og Reidar Larsen 

har hver fått en bot på 200 kr. 
for. å ha kalt Gerhardsen og 
Hambro landssvikere. Retten si
er at grensene for sømmelig ut

. ttykksmåte er overskredet gjen 
nom de alvorlig" beskyldninger 
om landssvik, som de to har ret
tet mot ledende menn i landet. 

Dermed skulle tariffen for 
landssvikbeskyldninger være 

fastsatt, d. v. s. for de «gode 
nordmenn», kommu.listene inklu 
sive. Men når det gjelder de tid
·ligere NS-folk, ville nok ikke liIi 
heten for loven bli praktisert. 
Da ble det nok andre greier. 

Og hva skyldes det? .To, gan
ske enkelt at de tidligere NS
folk dels i skrekk, dels i likegyl 
dighet overfor all forfølgelse ik
ke holder sammen og skaper den 
offensive kraft som må til, hvis 
de Skal ha håp om å få sine ret
tigheter som likeverdige borgt're 
anerkjent. 

Utakk er 
verdens lønn, 

sier Andersen Nexø -
uten å tenke på. det 
han har fått 

105 sier jo uttrykkelig at hvis staten krever noe av rørlig eller 
urørlig eiendom skal der gis full erstatning herfor. Hva er> det 
blitt til? For å ta et nærliggende eksempel: Hvor meget av mar
kedsverdien får skogeieren for sin rørlige eiendom, tømmeret? 
To tredjeparter av verdien tar Staten - div. avgifter - tnidt 
for nesen på skogeieren (tømmereieren) ! - Ja, s å langt er ser
viliteten kommet - også hos bØndene - «Norges ryggrad» - at 
disse gjennom sin organisasjon Norges Skogeierforbund, forhand 
ler med Staten om hvor mye Staten skal kunne ta av derek rØr
lige eiendom - uter. erstatning. - Men når ikke engang eierne 
av den rørlige eiendom tør hevde sin grunnlovmessige rett kan 
en ikke vente så meget mer av andre. D'en danske forfatter og kommunist 

Martin Andersen Nexø har for
stander også her _ enten nå latt s~t fedreland og bosatt seg i øst Hva så med tryggh. ten for livet·? I 

. . . ' Tyskland. Under et opphold der for 
Grunnlovens § 25 nevner bl., 

a. «Rigcts La~-:.d- og Sjømakt 
må ikke overlades i fremmede 
Makters Tjeneste, og ingen 
fremmede Makters Krigsfolk, 
undtagen Hj ælpetropper imod 
fiencttligt Overfald, må ind
drages i Riget uden Stortin-
gets Samtykke. -

Landværnet og de øvrige 
Tror,.er, som ikke til Linje
tropper kunne henregnes, må 
aldrig, uden Stortingets Sam
tykke, bruges udenfor Rigets 
Grændser». -

,Tror noen for alvor at det er 
for N (' r g e .10rdmenn skal 
slåss i Korea?! Tror noen at ki I 
'nesernE. eller Nordkareanerne'· 
er angripere på Norge eller vill 
komme til å gjøre det? -,- Vis-

dette er tllsIktet eller el. Men- et par år siden uttalte han seg om 
taliteten tilrettelegg,-cs etter _ forholdene i hjemlandet og karakteri
hvert. serte Danmark som en svinesti. Nå 

er han på krigsstien igjen, Da han 
S1::.o1 2n ad politisk vei gjøre mottok den kommunistiske nasjonal

noe så ser ikke j eg noen vei pris, takket han president· Pieck for 
utenom et NYTT PARTI 1\.4'... ~en og betr~dde ham, at ha~ hele sitt 

. ' .vwn hv hadde kJempet for det Jevne folk 
her gJelder det fØrst og frellJSt uten å ha fått takk for det. Det er 
mennene, vekkerne av folket. deilig for meg i min alderdom å væ
Hvor finnes disse (den) ? I Og re i et land, hvor folket verdsetter 
når I I .. . mitt verk og de høye ledere likeså, I 

. . la han til. 

- Men hvordan ligger dette Overfor disse uttalelser minner 
an? ?? Det vet ikke jeg. Men dansk presse om at han fortsatt får 
jeg speider - __ Hvor b" •. ··r uebetalt 4800 kroner pr .år som he-

J.l dersgave av den danske. stat og at 
Ormen Lange? Kommer ikke han deler denne fernedrelse med par
Olav Trygvason? - - tifeUene Hans Kirk og otto Geisted, 

Omvendt JØssing. 

& 

som. hver får 2400 kroner pr .år så 
ienge som de lever. 

Fra Einar Gerhard~e'., saga: I 
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f ET DIREKTE SPØRSMÅ.l ~ 
E 

~ TIL STATSRÅD HAUGE .. 
t 

E FRA CAND. JUR. ALEXANDER LANGE .. .. .. 

Statsråd Hauge· 

Arbeiderbladet 
og Høyesterett 

Av Kåre Husum 
Arbeiderbladet skriver redaksjonelt 

8. ds.: 
«Avgjørelsen i Høyesterett, om 

sersjant Alf Rønbecks sak vil bidra 
til å gjøre respekten for vår høye
ste domstol enda mer grunnfestet. 
Lagmannsrettens dom er opphevet. 
Serjanten er ingen desertør. For 
sersjant Rønbeck betyr dette full 
oppreisning. Det har tatt lang tid it 
komme dit. Sluttresultatet viser 
så at det nytter å ta kampen 
for den som har lidd en urett. 
dette tilfelle har pressen stått 
Rønbecks side, og vi må ha lov 
å si - selv om. det denne gang 
der oss selv - at det enda en 
har vist seg hva en fri presse 
tyr.» - ~ 

Herr statsråd Hauge! 
Holtesaken var det spørsmål om 
et . overlagt drap på to front

kjempere omkring frigjø .. ingsda
gene var lovlig. Spørsmålet er jo 
absurd som hele Deres rettsopp -
fatning i mine øyne overhode er 
det. De myrdede, etter hva det er. 
opplyst, het Hansen fra Furulund 
og Johnsen (?) fra Lier. 

Ifølge Aftenpostens referat 2. 
juni i år (morgennr.) heter det at 

statsadvokaten dokumenterte De
res erklæring, hvorav· fremgikk at 
De mente at likvidasjonen var 
fullt lovlig. 

At handlingen som var helt 
unødvendig - og ikke krigsmes
sig - var opp~agt mord . etter , 
norsk rett er ikke tvilsomt. At 
spørsmålet. overhodet dil>kuteres 
viser etter min mening noh.1r; rets 
katastrofale forfall, som hvi$ sli
ke ting ikke beriktiges, - fØr,. ek 
ler siden vil føre til kaos-og revo1 , , 

lusjonære tilstander. . . 

Etter hva er opplyst hadde ma
jor QVENILD gitt den direkte or
dre til likvideringen. Han møtte 
ikke opp i HoItesaken, - da han 
vIsstnok lå syk i Danmark 

Da det etter Deres erWæring i 
denne sak å dømme ser ut som 
De har fungert som øverste ordre 
giver på norsk. side i disse saker, 
- tillater jeg meg å stille Dem 
det spørsmål om De har hatt noen 
befatning med mordet på KNUT 
KNUTSON Fl ANE '! 

Hans enke fru Alvilde Knutson 
Fiane, Mariegate 12 C, 'Oslo ven
ter et svar fra Dem iunen 14 da
ger. 

Eventuell taushet er også et 
svar. 

Oslo 12. november 1951. 
Når man glipper med øynene over, 

denne kommentaren, er det ikke så 
meget for sakens skyld. At den un- ______________ _ 
ge mannen slipper å bli straffet for 
at han forlot sin av1eling, er det 
vel ingen som tar på vei for nå 11 
år etter. Riktignoi: er de straffe,. 
befriende momenter soq;J. er blitt 
pekt på i pressens referater fra sa
ken ikke direkte u-.wrbe·dscnde. Il 
en krig vil nødvendigvis mange av 

'1'... .. - -

Man kan vel gå ut fra at den er 
alvorlig ment, og at det ikke bare 
er en ulykksalig klåfinger som ha,r 
fått plasert en leder. Dermed har 
regjeringsorganet fortalt OS8 lf,t 
J:'ettsapP'!",atet her l landet, jas~l-, 
veste n,yesterett lar Seiptl".r1~e ~.'.J" 
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Harald Ainbakke 

Trives De i bystyret'! 
- .Ta, fordi jeg så gjerne vil væ

re med å gjøre det hyggelig å leve 
her i byen. - Fordi jeg er så spent 
på 'framtiden. I 

Dette er det gjenvalgte tilsynela- j 

tende menneskjærllge bystyremed
lem for venstre i Oslo, den sterkt 
oppadstrepende sunnhordlending -
overrettssakfører Harald Aarbak
ke's svar til spørgeren ZERO i 
Dagbladet nylig. Det var Ilke før 
kommunevalget og det gjalt å ser
vere kommunale ofre for herr Aar
bakkes oppdrift - hans person så 
lekker som mulig En adrett jurist 
som blir husvarta i J.~A.t"usets saler 
og' kabinetter kan ~l~l'I,fft! seg me
gen lovlig omgjen; \se med bykas
sen på forskjelllg vifi. 

Herr Aarbakke skal opp og fram 
via hans brennende kjærlighet for bo
ligsaken og de fortrykte i samfunnet 
ved hjelp av venstres samfunnsretfer 
dige mellomstannpunkt mellom de av 
Dagbladet svartmalte fæle uhyrer A
partiet og Høyre, som nå har klemt 
livet ut av kassa så det ligger bare 
en storstein igjen. Det er snart ikke 
nOe igjen til Aarbakke.... , 

«8. Mai» skal se litt på herr Aar
bakkes menneskekjærlighet i praksis 

særlig i boligsaken. Herr Aarbak-

- Fortsettes '!idR q -

Tror noen for alvor at det er 
for Nor g e .1ordmenn skal 
slåss i Korea?! Tror noen at ki 
nesernL eller Nordkareanerne! 
er angripere på Norge eller vil 
komme til il. gjør~ det? - Vis
selig ikke! Det kall derfor ikke 
være an'l'rElt ena «fremmede 
makter» nordrn~nrt 8\-8.1 giØre 
tjeneste for, når de skal sen
des dit. Dette ml være logisk 
konsekvens. 

Ja, selv Stortinget kan ikke 
engang bestemme at norske 
militære skal utkommanderes 
til f. eks. Korea, det hår ikke 
Stortinget grunnlovmessig ad
gang til! 

Vår konstitusjon og grunn
lover snart sagt intet verd., -
Det hele er allerede i opplØS
ning. Det er politistaten og 
statskapitalismen som sukses
sivt etableres - og det sørgelige 
er, ikke at det bare er «sosial
',t~ne» som gjør det. men at 
'.Ile de andre partiene. uten 
unntak, er med på det! 

Oppstår det ikke krefter i 
Norge som kan si ordentlig i 
fra om fovholdet og på folke
lig demokratisk vis ærlig kjem 
pe mot denne utglidning av 
folkestyret, ,så kan vi, om ikke 
lenge, regne med russiske til-

,-,.a.a v .L.l.J6 v a....:JV.L.L. 

. Omvendt JØssing. 
m hver får 2400 kroner pr .år så 

Fra Einar Gerhardseds saga: 

Statsmannen,l' uten ,Jinje 
• 
I livet 

I forrige uke avsa Oslo byrett dom i saken mot reda;.tør Vogt i «Fri
heten» og sekretær Reidar Larsen. Begge var tiltalt for injurier mot 

statsmiilister Einar Gerhardsen og odelstingspresident O. J. Hambro. ' 
Injuriene ble framsatt i en artikkel som Larsen skrev og Vogt tok 

inn i «Friheten» i februar i fjor. I artikkelen skrev Larsen bl. a.: Lands
svikere går aldri fri folkets dom enten de het Quisling og gikk Hitler
Tyskland til hånde, eller det heter Gerhardsen-Hambro og er i tjeneste 
for amerikanske imperialister. Larsen ble også tiltalt forat han hadde opp
fordret soldater til å vise unnfallenhet i militærtjenesten. Dommen lød 
på 200 kroner i bot, subsidiært 20 dagers fengsel. 

Som kjent avsiG Oslo byrett beg,jæringen fra forsvareren i saken 
om at Einar Gerhardsen og Hambro med flere skulle innstevnes som vit
ner. Straks før saken kom opp sendte redaktør Vogt nellenstående brev 
til Einar Gerhardsen: 

Til Einar Gerhardsen. 
Til opp'riskning for din hukommel

se vil jeg minne deg om at du i juni 
1924 sto tiltalt ved Oslo lagmannsrett 
sammen med Tranmæl, Torp, Høns
vald m. fl. for oppfordring til mili,' 
tærstreik. Det hendte da følgende som 
har interesse for en aktuell sak som 
angår oss to: 

Under rettsforhandlingene i 192<1 
ble fra forsvarets side begjært avhørt 
en del offiserer og andre som vitner. 
De skulle forklare seg om forbindel
sen mellom militæret og de sivile gar
der (samfunnsvernet) . Fra forsva -
rets side ble det hevdet at det hadde 
betydning for bedømmelsen av skyld

!rf!'!'I'1'I:I:!IIllltUII:I!I~IIIII:ITlil!IIIIIIIIJ!111111111111111:1!llllllljlll:lillltltlllllllllll:I~lillltIIIII111111111111111111111111.1111111111111111111 1 1111111111111Iltlllllil'.l In:llllll~ spørsmålet, eventuelt for straffeutmå 
~ lingen, at disse vitnene ble tillatt ført 

TVI-Isom tysk gJ-est l- Oslo ~"-"o;o;_:',' Advokat Viggo Hansteen, som var en av forsvarerne, uttalte ifølge referat 
i Arbeiderbladet bl. a. at det var «av 
betydelig interesse for retten å få re-

- ~ de på hva som ligger til grunn for de 
::: [d f' V T kl' dk' k f dr Grimme; artikler som tiltalen bygger på». ~_.,.. Je eren or est- ys an s rIng as mg, . 1__ Retten &vviste imidlertid begjærin-
.. o; gen om denne vitneføreisen. Bare no-

Einar Gerhardsen 

vel ingen som tar på vei for nå 11 
år etter. RiktignoI: er de straffe; 
befriende momenter soqt er blitt 
pekt ,på i pressens referater fra aa
ken ikke dll.'ek!e,' o'\"Cl'bC1'iscnde., l 
en krig vil nødvendigvis mange av 
soldatene være bare 20 år gamle, 
de fleste vil ha noen hjemme å ten
ke på, og alle vil formodentlig 
kunne påberope seg en viss nervø
sitet. Og jeg kan ikke unnlate å til 
føye at jeg ikke tror at slike eller 
liknende momenter ville, ha, veiet 
noe om de var blitt lagt fram av 
en tiltalt NS-m:\nn. Men det er li
kevel noe annet sem gjør den lille 
artil,ke!en oppsiktsvekkende. 

DJ.\'V.l..I..l.6 .I.J..I.'lJ ..... ~, Uf§o ~ILI 0..&'-''''' ... .0; ........ '- .... __ _ 

er en ulykksalig klåfinger som h~r 
fått plasert en leder. Dermed har 
regjeringsor~net fortalt oss at 
rettsapparatet, her i lanl\et. ja. sel- , . 
veste H~yesterett lar seil ØVirke'~'\' ~ .. 
pressen. At en liknende beskyldning 
kan ha brennt en og annen av oss 
i pennen i alle disse årene vi hal' 
hatt den «frie presse» .,{)å Jll).l{~n, 
lar seg neppe nekte, (h~)t det \'ar 
likevel uventet å få den slått opp 
slik mitt inne i helligdommen. 

At det hele skulle bidra til å øke 
respekten for vår høyeste domstol, 
er mer enn man kan fatte. 

KAREHUSU 

er FN og 
menneskerettighetenelL 
Hver dag som går sam les beviser for J;' 

ny NOrnbergprosess 

Hvor 

l] et fortelles lite om frihe~sbevege~aen på Malakkaha!,:øen. Så meget vet; 
man allikevel, at befolknmgen kj emper mot det britiske herrevelde ot· 

at det til sine tider går blodig for seg. Et lite gløtt på forhenget girføt-' 
gende telegram utsendt av Reuter:' 

'~ \ 

) 

«Sikkerhetsstyrker har omringet 
landsbyen Pahan&" hvis innbygge
re har gitt husly for· den partisan
bande, som myrdet den engelske 
høykommissær, sir Henry Gurney. 
Landsbyens 2000 innbyggere er ar
restert ag ført til konsentrasjons
leirer. Den partisanbande, som ope
rerte fra landsbyen, har foretatt i 
alt 138 angrep i området. I hen
hold til unntakelsesbestemmelsene 
er 18 byer og landsbyer med ialt 
10,000 innbyggere blitt utslettet 
som straff for at de støttet terro
ristene.» 

terpå var så mye skryt av, virkelig 
hadde vært partisaner for frihetens f' 
sak og at tyskerne slik som br.itene i, 'i' 

Tenk om dette hadde vært Norge 
og at «Gutta på skauen»;-'som det et-

Malakka hadde tatt repressalier. Da J' 
skulle vi ha fått høre støy! Og da' " 
ville nok britene også ha fått vann,,,,,,'>" , \ 
på mølla. l~:", '\, ~ 

Når det er tale om frihetsbevegel'f<"\ ' 
sen blant østens befolkning, som ha.," {'" 
li~e stor rett til å leve i frihet som' I '" 

VI, da er det røvere og mordere, mens " , 
våre egne og alle de såkalte hvite er 
rene engler, som baxe i rettferdig 
vrede straffer dem, som ikke vil finne 
seg i å være slaver uten håI\ og uten 
selvbestemmelse. ' 

Hvor er FN og menneskerettighe~ 
tene? 

\ 
\ 
\ 

.. .. 
,;, 

· k. t"" en sterkt begrensede spørsmål ble til-Står han i SOVJ· et-russis tjenes e. t latt stilt overfor et par av de begjær-

L ederen av Nordwestdeutscher Rundfunk (NWDR), dr Adolf Grimme, 
, kom forleden på besøk til Oslo bl. a. for å forberede overføringer fra 
vinterolympiaden. Han ble mottatt med tilbørlig norsk gjestfrihet og hans 
besøk ble velvillig omtalt i presse og kringkasting. 

te vitner. At de tiltalte, ble nektet Den amerikanske regjering tros

og sine mange «røde» medarbeidere. 
DO M STO L EN·E Man arbeider seg langsomt 

Etter hva «8. Mai» erfarer fra vel 
underrettet hold i Bonn har dr. 
Adolf Grimm~ en ganske beveget 
politisk fortid. Mens han under sitt 
Oslo-besøk spilte på kristelige stren 
ger, var han under den annen ver
denskrig medlem av det såkalte 
«Røde Ka~;ell», en sovjetrussisk 
spinonasje-organisasjon i Tyskland, 
midt under Vest-Europas kamp 
mot bolsjevismen. Organisasjonen 
hadde sine medlemmer helt oppe i 
luftfartsdeparterrentet og i Ober
kommando der Luftwaffe. En av Ol' 

Det vesttyske sosialdemokratiske 
parti har imidlertid, foreløoig holdt 
sin beskyttende hånd over ham. 

I de såkalte arbeiderstyrte land 

rett til å føre de vitner ~ mente var 
av betydning, ble sikkert følt som et 
overgrep den gang av dere som sto 
tiltalt. Saken resulterte som du vel 
husker i at du ble dømt til 75 dagers 
feagsel og fradømt de militære ret
tigheter. De andre tiltalte fikk noen
lunde samme straff. 

I dag står Reidar Larsen og jeg i 
samme stilling som du sto i 1924. Vi 
er satt under tiltale og av retten nek
tet å få de vitner vi ønoker og som vi 
mener hal betydning for at retten 
skal få rede på hva som ligger til 
grunn for den artikkelen tiltalen gjel 
der. Du er en av de vitnene som ret
ten (Oslo byrett) har avvist å inn
kalle. 

Ærlige amerikanere vil ha. Eisenhower til president 
for å rydde opp i favoriseringens vilniss 

tilbake til rettsstatens prinsipper, 
sier direktør Lorentz Vogt i en at
tikkel i Dagbladbt 29, 10. 51. Lå 
oss gjengi et lite avsnitt: «Politiet' . 
er under kontroll. Det kan ikke fo
reta en arrestasjon uten rettens 
bekreftelse. Normalt skal derme fo
religge på forhånd. Iallfall skal den 
følge umiddelbart etter. Det var på 

grwisasjonens fremste ledere var Mi
nisterialrat Scheliha i Reichswirt -
schafsministerium. Grimme selv var 
også langt oppe i ~Tadene, men han 
ble avslørt og måtte vandre i fengsel 
etter at hr.ns 'sak var blitt behandlet 
aven militærdomstol. Den tidligere 
aktor ved denne domstol, en oberst 
ved navn Dr. Røder, har etter krigen 
offentlig angrepet dr. Grimme i tale 
og skrift for hans arbeide i «Det rø
de Kapell». Grimme har aldri forsøkt 
noe injuriesøksmål, og den tyske of
fe'lt!i~.;'hct sluttcr derav at beskyld
ningene er korrekte. Dr. Grimme er 

--.forøvrig også blitt angrepet for sine 
merkelige' finansielle transaksjoner 

er det strenge restriksjoner, når 
det er tale om å forlate arbeids
plassen. Det ungarske ministerråd 
har således utarbeidet et dekret 
om arbeidsdisiplin, som forbyr ar
beiderne å forlate sine stillinger av 
egen fri vilje. Den som bryter det
te, får ikke lov til å begynne i en 
ny stilling i løpet av de første 6 
måneller. De, som handler mot for
budet og allikeve> får stillnig, må 
finne seg i å få sin lønn redusert 
med 20 pst. i de første 3 måneder. 
Bedriftene har fått forbud mot å 
ansette slike utbrytere og to ar
beidsgivere har nettopp fått streng 
straff for å ha ansatt arbeidere 
som har forlatt sitt arbeide, uten 
allerhøyeste tillatelse. Slik er det i 
arbeiderparadiset. Men er vi selv 
her hjemme så langt fra de samme 
tilstander? Arbeidernt har jo svært 
li te å si, alter lagt i organisasjo
l1en$ hånd, og der regjerer byråkra 
tiet mere enn i noe annet forhold. 

Tiltalen gjelder som du vet en ar
tikkel av formannen i Norges kom
munistiske ungdomsforbund, Reidar, 
Larsen. Den ble inntatt i Friheten 
de:l 28. februar 1950. Den behandlet 
«våpenhjelpen» under Atlanterhavs
pakten. Tiltalen er !'eist etter injurie
paragrafen og som offentlig sak. Van 
ligvis kreves det spesiell begjæring 
fra «fornærmede» for tiltale etter 
denne paragrafen, men i dette tilfelle 
er det formannen i Det norske arbei
,'erparti og formannen i Høy"'e -' alt
så du og Hambro - som er «fornær
met» og da mener påtalemyndighet 
og byrett at det ikke er nødvendig 
med noen slik begjæring. Av sakens 

- Forts. side s -

P'ri~at til «8. Mai» fra New York. 

D e Forente Stater h!J.!.' i de siste 
måneder i stadig Iligende ut -

strekning vært preget av toldsum-
me presse-debatter og diskusjoner 
mann og mann imellom om en fan 
tastisk historie, som begynte for 
13 år siden, da et storrederi på Stil 
lehavskysten, The Dollar Steam
shop Company, kom under den ame 
rikanske Sjøfartskommisjons kon
troll. 
Dette store foretagende, som med 

glans hadde hevdet det amerikanske 
flagg i Stillehavet, som hadde flest 
amerikanske skip, på dette hav, ble 
etterhvert tvunget over på defenniven 
aven rekke uheldige omstendigheter. 
Rederiet, som satt med aktiva til et 
beløp av nærmere 500 millioner kro
ner, ble rammet av streiker. Staten 
sa opp postføringskontrakten, nektet 
å betale ytterligere støtte og ville Ut-

• 

ke engang betale den støtte som kon
traktmessig var forfalt. På et givet 
tidspunkt skyldte rederiet ca. 50 mil
lioner til Sjøfartskommisjonen, og 
denne grep inn og tvang de rrivate 
eiere av storrederiet til å overlate Sjø 
fartskommisjonen sine aksjer som 
sikkerhet for gjelden. Den daglige le
delse av rederiet ble overtatt aven 
representant for Kommisjonen. 

For litt over ett år siden avsa 
den amerikanske appellrett en kjen 
neIse SOIT', gikk ut på at ove:o:førin
gen av aksjene var en pantsettelse, 
ikke en eiendo!:1soverdragelse. Ei
erne hadde derfor rett til å f&. ak
sjene tilbake så snart det hadde be 
talt sin gjeld med renter. 
Dette var eierne,Hlig til, men Sta-

ten tviholdt på aksjene. l 
Rederiets historie mellom 1938 -I 

da Sjøfartslwmmisjo"n, en overtok le-

- Fortsettes Biae I -

dette felt dessverre en del utglid
ning ved frigjøringen. Ennå kan 
det til dels være noe vanskelig å. få 
forklaxt påtalemyndigheten og 
dens representanter deres begren
sede rettigheter. Men man arbeider 
seg dog, om enn noe langsomt til
bake til rettsstatens prinsipper. Pa 
litiet har ikke adgang til å foreta 
ransakning uten rettens forutgåen-' 
de samtykke og alment plikter in
gen å avgi noen forklaring til po1i~ 
tiet. Igjennom lov og grunnlov ver
ges borgerne mot 'Politimentalite -
ten». - Vi gjengir -dette, fordi så 
altfor mange er ukjent med sine 
rettigheter overfor det skjulte dik- ' 
tatur. Og kanskje også en eller an
nen litt for ivrig lakeibelastet poli
timann også leser det og tar en 
lempelig advaxsel aIvårlig. 

, 
;1 

I 'J 

l' ,~ 
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På' de gamle begrepers 
losseplass 

I denne interessesammenslutningenes tid e.r det 
~ en organisasjon, som sames, og ~et er m:ddel-
. .' • standens internasjonale. Nå ser det ImidlertId ut 

til at den vil komme. I Paris har det ved måneds
skiftet funnet sted eli møte, som kaller seg Den in
ternasj anale mellemklasses kongress. Den har ved 
tatt å opprette et internasjonalt kontor til vareta
kelse av mellemklassens - middelstandens - in
teresser. Dette skal rette en henvendelse til FN om 
å bli anerkjent som konsultativt organ, slik at det 

kan representere mellemklassens interesser på samme måte, som 
det internasjonale faglige kontor varetar arbeiderklassens interes
ser, heter det i en resolUSjon som ble vedtatt på møtet.; 

Det er selvsagt for tidlig å uttale noe om hvilke muligheter en 
slik noe tØyelig interessesammen slutning innebærer, men vi skal 
fØlge dens virksomhet med oppmerksomhet. Middelstanden er den, 
som får lide alt, tåle alt og yte alt. Den står mellom de store orga
nisasioners mølle-hjul og kan uten evne til å gjøre motstand bli malt 
BØnder og sammen. Den befinner seg på de gamle, tilvJLnte begre
pers lesseplass og ·behandles som sådan. I et oppgjør - slik som 
lØnnsoppgjørene .-'er man ellers for eller imot, men middelstanden 
har ikke noe å skulIe ha sagt, selv ikke i den såkalte vedferdsstat, 
hvor den har fØlelsen av bare å være med å betale. 

Vi tenker her ikke bare på de små, ærekjære sparere. som av
skyr enhver form. for støtte. Vi tenker heller ikke bare på de små 
seIVPensionistet.1, .' om ser grunnvolden ramle under seg. Vi tenker 
på den lille ma n i gaten, på de frie erhvervs kvinner og m~nn, 
å?-dens o.1t hån ens al\beidere, som ikke har noen int.eresseor::amsa
sJon åholdetSeg til, men som bar e har seg selv og sm egen mnsats 
å stpl~ på. JAet er ikke til å unngå; at de ser på fagorganisas1onene 
- ,tiet væte seg arbeidsgivernes som arbeidstakerne~ -. som mot 

rl~ifilnget til folket. De ser. på streik og lockout som akSJoner mo~ 
nas1onen. DEl fleste av dem er så blåØyet i sin tro, at de lever for a 
arbeide mens andre i kraft av tariffer og andre overenskomster ar
beider for å leve. De ser på innsatsen som det vesentlige, det som 
hos andre bygger bare på egen vinnin~. De er også klar over, at det 
er ekstrainnsåtsen; som bringer hele folket framover og utover den 
vante bane. De er i det hele tatt for gode, for naive for denne kamp 
'tid. 

Vi står midt 'oppe i lØnnsforhandlingene, ,disse som vil bli be
stemmende for middelstandens livsvilkår for lange tider framover. 
Den så lovpriste velferdsregjering har i skrekk for LO stukket om 
hjørnet ifØlge det, som enkelte kaller den minste motstands ~ov. 
Den legger alt· t~lrette for kravene om full konpensasjon for sme, 
og dell forsøker å gjøre det lettere for arbeidskjØperne å godta dette 
ved t.. slappe prisreguleringens tøyler. De to stridende parter skal 
således få hver sitt, og så males middelklassen videre mellom mØI
lestenene, idet inflasjonen går sin gang og hullet i kronestykkene 
blir større Og større. 

Her ville en mellemklassens - middelstandens - fast oppbyg-
gede organisasjon kunne hatt noe å si, og her kommer Og&!i inn vår 
etterlysning av det tredje parti, som kunne samle alle mteresser 
mellom motpolene. Det er fØrst, når folk straffes på pengepung;en, 
at de våkner. Nå er denne straffen der og nå er tiden inne til å 
handle - ikke bare på en Pariserkongress, men også i vårt egoet 
land. Hvem vil gå foran? Og hvem vil bli med? Det el' spØrsmal, 
som ikke minst vi utstØtte og våre lidelsesfeller, men ogSå de mange 

~.~"~ ål!dre In?l1om mØllehjulenemå svare på ol?; svare sn~rt. 

• ,-

8. MAl 

En brø~er Marie Hamsun 70 
E n ikke helt ukjent medarbeider i 

Morgenbladet ved navn Benja - Fru Marie Bamsun fyller 70 år 19. derfor ogsA. helt bunnet til sykevæ-
min Vogt, en like selvsikker mann november I ule 42 i.l' bar fru Ham- reiset. 
som sin far av samme' navn, har '. .. ,_.. d 

. skrevet en kronikk om Franklin sun stått ved sm manns SIde og vært En av fru Hamsuns g...,..er er . en 
Knudsens utmerkede bok om Quis~. ham en god. og dyktig livsledsager. deilige store blomsteihagen, som hun 
Ung. Om denne feiende arroga.jlte inne. cgslovervlker fra tidlig vir til bla-
kronikken kunne man vel si, at Nå n1r Knut Hamsun er bUtt en dene faller. 
den bare k1..nne ..akrives av en Ben- gammel mann - døv og omtrent Den blir også med rette beundret 
jamin Vogt. Han stiller f. eks. det bl' d . d tid JO. pl t d spørsmål, om det kunne tenkes at m o~ l en senere ogs... age a-, alle forbipasseren e. 
generalene Ruge, Hanson, minister aven tiltakende søvnløshet, er det fru Når fru Hamsun den 19. nov. fyller 
Urbye, lektor Ullmann og de nær- Hamsun som ved sin hjertevarme 70 1r vil sikkert mange gode tanker 
meste venner av Q. kan ha tatt feU omsorg pleier ham alene _ dag som og lykkønskninger strømme inn til 
i sin enstemmige anerkjennelse av '. 
Quisling som menneske. _ Jo, sier nato Hun er ham helt uunnværhg og «Nørholm» gA-rd. 
hans eminence Benjamin, dd kan 
tenkes at de har tatt r~lT. feil, selv 

• om det innrømmes, at Q. hadde 
mange fremtredende egenskaper 
som nettopp måtte gjøre ham ak
tet i vennekretsen. 

Forøvrig er hele kronikken spek
ket med det gamle oppkok av sji
kanøse fraser fra de blodtørstip;e 
«frigjøringsår», ildedt den Vogtske 
«åndsterminoloM,», der det med 
selv~odt flottenheimeri sl/l,s _ast at 
Q. var en «infantil forrede!'». Ben
jamin Voo:t Of(' Worm Mimer er 
enig om den ting', og' da mil det jo 
stå fast som hiRTo!'iske k1enns""ier
ninger. Med sE'~ objektiv histo
risk st.øtte som \V')rm Mijllers, k,an 
jo enhver motsigeJfle på hiem op," 
legge se3!!! - Vi husker jo f. 
eks. hans nøkterne 00: ]idenskaTJs
løse taler i Lonrlnn Radio under 
hi"''''1.? NiI,r det blir høve til å hø
re disse talene p;jenta '.t n'l. 1,,(IhJl .,d. 
turde vpl ~lA."et på enkelte h""ler 
komme til A. reise seg. Q. 

ONKEL .SAM. 

D 'lt er jer; som blir k!'l.1t onkel Sam, 
- hele )o""!dodl\n k'~nnel' .io ham, 

Det er mitt og hr. MarsheJ19 pro-
gram 

som har hlulpet han Ola-gutt fram. 

Harsems nye bok • 
«Rettsoppgjørets svarte flekker». 

Av ErUng Bjørnson. 
A tter har generalkonsul P. Bar-

sem gitt OS8 en ny bok om retts 
oppgjøret og forfølgelsene - og 
det l den samme sterke og klare 
ånd som hans tidligere bøker. 

Hele boken er et dirrende vit-
nesbyrd om den grusomme be-

. handling vi hal' litt for vår kamp 
mot bolsjevismens fare og tyske 
overgrep l administrasjonen un
der okkupasjonen. En ekte Har-
8e1Jl-bok av rang og mot, som 
blotstiller feiR'heten og hykleriet 
fra den høyeste tU den laveste, -
fra justisministeren til riksadvo
katen, - fra L' Abbee Lund til travol.atøren \Vestb:v. I sannhet -
t nytt verdifullt kilf1p.slttift med 
aDp,'e utdrap,' fra rettsprotokoller. 

Under hele lesnlnp,op,n av denne 
bok var det som et historisk vin
genust omsuste mitt sinn. I mitt 
blllede så jeg den åpne, ærlige og 

urokkelige høvding, som midt ud
der ny forlølgelse. ryster små
skravlet av seg, står rank 1 kraft 
og rettferdighet. Intet styrker ka 
ral{teren sterkere eun makt, mot 
ånd og sannhet. Og store er de 
som ikke viker, som TorgnyLa~ 
mann da han på tinget talte fol
kets sak mot konge og m~kt. -
Enda er det Jomsvikin~r i Norge 
, Vi takker og ærer slike menn. 
De 'letter de tunge stunder .. og 

smilet blir sterkere enn gråten. 
og fremtidens hån om hel opp
reising - får lyset'! ltilde. Og vår 
stolthet må v""re vårt fanemer.ke. 
som det niddiLg navn da~ .. "1 

ma!tthavere ~ o"!s enp,'b.ng \il bli 
flYttet over på (le ..;om skapte 
Norges største ulykke. 

ERLING BJØRNSON. 

.Jeg lm.r I''i.tt av det bestP- jeg har, -------------- ~------------~ som et offer av eP,lle ras.ioner, 
- jeg har simpelthen vært 110m en 

" far. 
Du vet jeg står 
som papna for 
de små nasjoner! 

.Jeg har sendt dere hauger med 
klær 

og Victor;"I.hatter med f.jær. -
samt en flott u"iform tl1 enhver 
som hU".en fra Sta.tenes hmr. 
Gamle Norge. - hvp,m trof1dr at vi 
noen P'2ln~ Sk'llh'l bIl kamp,rater 
og forh"ødi'e i f"n IIVDtpati? 

.Ja, tenk om vi 
en gang kan bli 
}<'orente Stater! 

Kan du hllske det styp;ge du sa 
om Amerik'l.s gull_o nu og Ua.'1 
Ja. hvor ellers skal Aarhardsen 
""!illioner av dollars i fra '1 
Very well - h"n fikle modnes ifred 
0'1' vi .,Ide"! ,io litt. ane sarnn:en. 
Og i O",'" "c'Ites '~ruktp,ne ned. 

Sldønt I"'rlip: talt: 
Han'!! eple falt 
litt langt frg, stamJ"'le,,! 

MEG. 

Fra dansk «Politiken» henter vi 
følgende: 

Fiskerne har lenge klaget over, 
at de under fiskeri i NOrdsjøen ikke . 
har noe sikkert stl;\d; hvor, de Jta ' 
oppbevare sine pen~er. Fiskerimi~ 
nisteriet har forelagt saken for fi
nansministeriet, som pA. den /dvne 
foranledning har svart at nordsi/!l" 

A. ø. 

c"'. 

-

Fremdeles 
Berggrav 

.' .. P å det nettopp avholdte kirkelige 
landsmøte i Oslo, hvor den nor

ske kirkes prominenser antagelig 
drøftet kirkens sørg-eHr:' tilbake
gang siden 1941r, og hvor man etter 
beste evne prøvde som vanlip,- A. sti
ve hverandre opp med mange sla~s 
fattigmannstrøst, - der savnet 
man heller ikke Berg"gr8.v - na· 
turligvis. 

I forståelig frykt for at nye frak 
sjoner kunne dukke opp, som kunne 
gå Berp,'p,-ravs interessebetonte kir
kepolitikk imot, sve-yt den forhen 
værende primas hjemmevant mel
lom benkeradene, - for det ville 
vel for enkelte neppe være bra el
ler opporttmt med en avsporin~ fra 
de'n bane Berggrav fikk penset kir
ken inn pA. i kriR'sårene, den~ang 
han på Calmeyergatc-møtet faUt 
Hallesbv om halsen Of'{ dannet det 
kirkenolitiske misfoster «kristent 
samråd», - en nøYl\ktig paraleli 
til «FeUesprogrammeb, som kom 
i stand som en gjensidiP.'livsforsik
nng mellQIn de politiske partier, 
til vern. om retsoppgjøret (<<streni>:t 
men rettferdig») og tii vern om 
«den rette forståelse av kriP,'en i 
Norge». og her ydet Berf;rP,TRV P.'od 
hieln vpd sin bervktede «Folkedom 

s '~;;._~~t' beb~~~~lS:t":a~ vil ~ 
Inn tor frie løDD8forhan~nnger. Der 
med er en gammel, m( .. 1 l.jent tra
disjon i norsk arbeidsliv i terd med 
å bli gjenopprettet, - og vil for da 
gen og fremtiden være en verdifull 
påminning om at det lkIæ var uten 
kamp det arbeidelltle folk nådde sl
ne store måL 

I 
V i føler oss ikke truet, men vi kan 

heller ikke føle oss trygg. Den 
siste spionsak har på en pinllg Inl
te vist at vi er gjenstand for opp
merksomhet utefra, sa den øvenske 
forsvarsminister Nilsson på et MfI-. 
te forleden i Stockholms samorga
nisasjon. Det som er hendt, mA. 
være et varselsignal og Vi må være 
mere pA. vakt. Det erVitn$keli~ 6. 
holde øye med den innenlandske 
femtekolonne. la han til. Detsoni. 
er hendt. har nok en"ang ViU oss, 
at. femtekolOnistene ikke rlr med 
jUdåsmerket 1 pannen. 

Disse ord bør ogd. Vi legge oss 
pA. sinne. Det er ikke mere enn 20 
år siden åt en uredd mann sto fram 
i Norges Storting og avslørte feJ,llte 
kolonistene. Hans beviser var over
veldend_ og sto1:'tinget fil.stslo at 
han hadde rett. Men hva fiki!: han 
til lønn? Marxistene og femt~kolon 
istene æreskjelte ham oR" forfUlgte 
ham så h0vrøvs~et og brutalt, at 
"olk flest f"lemte. hvem som (''''ant
Hg var avslørt. Op," sA. J!'iemte de re
sten av hevnen inntil de kom hiem 
fra dpn panikkartede flUkt f.ra an
svaret. 

Nål' slikt kan hende, er det ikke 
Il ~.dres på at fol!r flest holder si
he tanker og militan'ter for sel(' selv 
og lar det skure. Sporene skrem
mer! 

.&.!,'L._,, __ .&. .... _, __ ! __ •• t» 
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av ue vaKner. !'1a er ue1111e :s~r':U.lell uel' u~ lHI· ta VlU:'''. U'~'" VLL "" 

handle - ikke bare på en Pariserkongress, men ogsa l vart egoet 
land. Hvem vil gå foran? Og hvem v11 bli med? Det e: spørsmal; 
som ikl;:e minst vi utstøtte og våre l1delsesf.eller, men ogsa de mange 
l:1!!dre m;ellom mØIlehjulenemå svare på og svare sn~rt. 

«Politisk samling» 
'venstres Pressekontor har under 

Fra dansk «Politiken» ,henter i' følgende: , 
Fiskerne har lenge klaget ov • 

at de under fiskeri i Nordsjøen ik 
har noe sikkert sted, hvor de ka ' 
oppbevare sine penp,'er. Fiskeril111 .. , 
nisteriet har forelagt saken for fi
nansmin~steriet, som på den g-ivne 
foranledninl!;' har svart at nordsil>i
fisJterne bare som det p&.hviler alle 
andre borgerp. kan r~t"le den dem 
""''"nede skatt rettidiQ' så vil 
enhver muli".het for å h~ pen pM' 
til oppbpvaring være utelukket for 
privatpersoner. 

D:F.T ER SAGT: 
Det blir stadig tydeligere at det 
vi forstår ved v ~ 11 st rei norsk 
politikk er en besyr:derlig hybrid 
blant partiene. 

«Farmand» 44. 51. 

denne tittel i Dagbladet 22. ok
tober en artikkel, der det går sterkt 
i rette med Arbeiderpartiet og Høyre 
som begge beskyldes for å ha en. like 
rørende interesse for et orgamsert 
«borgerlig» samvirke. ,Der pekes på 
at Aftenposten går direkte inn for 
«et valg- og regjeringssamarbe~d» 
mellom de ikke sisialistiske partier. 
~ Etter å ha kritisert de øvrige par
tier og fortalt at Venstre alltid må 
la. helhetshensynet gå foran gruppe· 
hensynet, konkluderer pressekon~()ret 
med at «et selvstendig og radIkalt 
Ven~trepl>rti vil når situasjonen el' 
moden kunne erobre de tusener av ar
beWerpartistemmer som trengs for .å 
bryte med det sosialistiske ettparti
velde». 

tig nyskapning. Ved å gå inn fo: død~ 
straffen og uten skånsel medVIrke l 

den vitterlig urettferdige forfølgel::;e 
av tusener bra mennesker, har det 
vist at det følger tesene i det gaml~ 
testamente og setter det nye testa
mentes forskrifter om å elske din ne
ste og sin fie:1de ut av betrak!nin!5' 
"'I"t'tiet h:an ikke være bygget pa kllp, 
pen, og det vil neppe kunne bestå, , 
medmindre der skjer en radikal om- --------------

Det er et ganske interessant tema, 
det her gjelder. - Ved å se på resul
tatene ved siste stortingsvalg og siste 
kommunale «riksvalg», har Høyre 
oppdaget at vi har fått vippe st yre så 
vel ved stortings- som kommuneval
get, på den måten at A-rnrtiet styrer 
og bestemmer overalt, mens de andre 
ma dilte med, strø sand på og -
være med li. dele ansvaret. Aftenpo
sten og Høyre vil derfor gjerne ha de 

)' andre borgerlige partiene med på et 
nytt fellesprogram. - Venstres hå'!) 
'om Il. erobre a-partistemmer vil bli 
en illusjon. Selv om der fins mange 
missfornøyede innen a-partiet, vil in· 
'gen av dem stemme hverken med 

vending. 
Bondenartiet hadde et godt pro

O'ram som tok felleshensyn. Ved par
tiets navn og nære tilknytnihg til 
Bondelaget (kfr. Arne Rostad) ble 
det dog for meget klassebetont. og 
klassehensynet har også tildels spil
let en litt for stor rolle innenfor par
tiet. Konjunkturpatrioter fikk. i 1945 
for stor 'innflytelse, så partiet har 
fulgt litt for villig med på den ulykk
saiige rettsoppgjørsferden. - Imid
lertid skal man ikke glemme de to 
uforferdede hedersmeml Trædal og 
Moseid og deres innsats for lov og 
rettferd. Partiets hovedorgan har og
så væ'lit modig og forutseende nok til 
- riktignok bare leilighetsvis - å 
bryte taushetsfronten i dagspressen 
ol\' en gang i blant synge ut om gal
skapen. Der er nå forslag om å gi 
uartiet et nytt, mer allsidig navn. At 
dette ved siden av et program der 

samfunnssynet er det avgjørende ville 
styrke partiet. er nenpe tvilSomt og 
bekreftes av Dagbladet, som i en le
der' 21. oktober sammenlikner partiet ~ 
med reven i motsetning til Venstre, 
som da ville bli harem. Partiet som 
nå er det største parti, nest A-partiet 
i bygdene, ville da også utVilsomt kun 
ne gjøre seg gjeldende i byene. Der 
er tusener av missfornøvede fra. alle 
partier - o/rså A-partiet som venter 
på et nytt alternativ. Ol; ville pa.rtiet 
gjøre Trædals og Moseids linje i Retts 
oppgjøret til sin og ta konsekvensen 
av det, ville del' også være et alter
nativ til overveielse for de titusener 
utstøtte og deres pårørende som kre
Yer oppreisning. En slik «politisk sam 
Hng» ville innebære mulig-heter av 
ganske annerledes stor verdi for folk 
og land enn et politisk samvirke et
ter Høyres oppskrifter. 

T. 

J a, så står jeg da ved målet 
for min attrå natt og dag: 

og kan la medaljen stråle 
fra mitt venstre jakkeslag. 
Harde tider har jeg døyet 
- men som kanskje folk forstår 
er jeg gansl.e godt forn&yet 
med min plass på statens kår. 

Der i dag min ~llmedalje 
stråler som en liten sol 
festet jeg s(}m ung kanalje 
sovjetstjernen som symbol. 
Tenk, jeg vme hugge hodet 
av nasjonens «npper ten», 
.Jeg, - som siden fjJ,k den gode 
lille grotten min av den! 

Nei, mitt sinn er blitt et annet! 
Siden nitten-femogførr 
vil jeg elske ferlrelandet, 
Gud og konp,-e til jeg dør. 
:p.rfor er min store gave: 
æfesboli/l, dikterløntl, 
gall, medal';e. borgermave 
hustru, kjærlighet og sønn. 

ArtmJf dikter ikke lenger. 
Mo jeg gir da mitt besyv 
dersom kepressen tl'f\nger 
nye dikt til Haakon Syv! 
Hv .. je/": ellers kan prestere 
i ndR dikterfantasi 
er 110m regel Il taksere 
hva den neste takk vil bli. 

t = 

Hallesbv om hals~~--~~-'d~~;et-d~t 
kirkeuoIiUske misfoster «kristent 
samråd», --. en nøyp,ktig paralell 
til «Fellesprogrammeb>, Som kom 
i stand som en gjensidip,' livsforsik
ring mellom de politisl~e partier, 
til vern om retsoppgjøret (<<stren~t 
men rettferdig») op,' til VE'rn om 
«den rette forståE'lse av krip,'E!tt i 
Norge», og her ydet Bergp,'rav p,'od 
h,ie1u vM sin betyktede «Folkedom 
over NS». 

Men at den N. kirke fremdeles 
skal la seg lede av fo~henværende 
bisk on Be"p,"grav må vel sies å væ
re over alle grenser og utenfor tI
'le land. -

Avsk,ied er avskjed og nå er tu
ren kommet til andre og nve folk 
i kirkens ledelse op,- det ville være 
til gaP11 op; velsignelse for alle pnt' 
ter (unntptt Ber"P,Tav) om konti
nuiteten nå endeliP.' en p'ang kunne 
bli brutt. - ja. det ville knnskie 
endog være kirkpl1S pneste sian,,:s!' 
til redning. - Når Berg'p,'rs,v mpo 
freidi9,' selvføh;e1i~het ouutrer på 
landsmøtet etter sinavskied. da er 
d!'t hare en bekreftelse på, at ovpr 
alt der noe av betydninp," forep'i!{1~. 
der dukket Bp"p'g'rav opp som' troll 
aven eske. Han var io som be
kient også på pletten l'ienp,'anp," Jl'I~,n 
drøftet konp-'ens Op,' NYf"!\.rdsvolds 
avskjed, - ja hvor var han over
hOde ikl{e tilpt,pde med sin ptl.tren
geJ1de aktivitet? 

Og hvorfor tok han idethelet,att 
aVSkjed, kRn avskied overhode for
binnes med navnpt Bergg'rav? Var 
han nå ip'ien like overanstrenp't 
som i 194G, da han lot seg' forlyd'e 
med at han trengte hvile og et min 
dre anstrengende embete, slik at 
Hamar kunne l:omme på tale som 
et bilmedømme I\. hekke sep,' tilbake 
til? Eller var denne avskjeden op:
så iår bare (tno1.itnflr,>. ('~ <dlltp!,('f"' 

Vl..n. He-OL r'lt!IIu .. e, nvem som f\o-ent ... 

lig 'var avslørt. OP,' s!\ giemte de re
sten av hevnen inntil de kom hiem 
fra dpn panikkartede flUkt fra an
svaret. 

Nåt' slikl kan hende, er det ikke 
å undres pll,.'at 101'< flest. holder si
ne tanker ogmistan1{er for se~ selv 
o~ lar det skure. Sporene skrem
mer! 

sehetonpt tilbak!'trekning»? 
Den 24., Mpt. 19A6 Rl:t'PV Peter U. 

A.l'''-otzfddt en a .. tikke} om at B. 
i~11fall ne):Jne h"dde slitt sep' ut i 
Oslo bifmestol, og no"'1 bf'ri,ldii-el
se av det er senere fT'ke kom"" et. 
Men skal man prøVe li tiene b.o,de 
rud og' vprden, da vil man - som 
B. - Og81\. komme t.il A; forløfte seg 
og ofte måtte ty til i11.tereRsebpton
te manøvre>' og tH orrl tned d"'bhelt 
bund. - Når histo,.ien om Rer$<
g-rav kOMmer i trykken da vil d~t 
sil{l{ert bli riverse ('nnetpnn kirke
historie vi blir ~jort kient' men. _ 
Det blir vel høner litt av hvert fra 
«spenningens land». 

TliskUei". 

Høvre eller Venstre. ' , I k o t d f' Ganske bemerkelsesverdi~ er det, som tyder på at det heng,e, r sam,,- oppmer som pa a eIre gene- gen. Noe er allerede gjort. Såle-
at ingej av partiene tør eller vil gi Uten l'ikskronikk men med de avslØringer som nUer ikke ble dØmt til dØden, des måtte' justisministeren Hen-
noe uttrykk f9r hvilke beregninger fremkom under rettssaken for- sak som det er skikk i Moskva, ryk Swiatowski trekke seg tilba-
c.e sysler med når det gjelder de ti- leden mot fire polske generaler hvor de har så god råd på men- ke ifjor og han fikk 11ZilQe av J'ern 
tusener som er satt utenfor samflm- N' · t t · W ~ net. Vi. utstøtte får derfor nøye oss e-r'"Vø'S,1 'e I arsa'w" a o.g en rekke andre o{fiserer. Pro- neskemateriale, selvom de var baneministeren Jf'.n Rabinowski 
med ,ennå en tid å være tilskuere. Av ' ' sessen mot Gomulka og Spylcha- k!jent skyldig i de mest skrekk- og viseminist~ren for de vestlige 
vårE) folk deltok kun et fåtall ved si- ~ ,gki vil vel ikke gjøre saken bed- ~ngydende forbrytelser mot sta territorier Wladyslaw Wolski. ~ 
ste valg, men der viSes deg i enkelte L ~ re. Disse to har så vidt man kan tens sikkerhet. BlOdtørstigheten ben siste måtte gå fordi Kreml 
k01l'Il1'llWler merke etter deltakpIsen. 

,De :!.lIer fleste holdt seg denne ga.ng .., forstå ikk'e p:iort noe annet enn har således ikke vært så stor var misfornøyet med en pakt 
ved teltet - i påvente av den leng~ n et er stadIg uro l Polen. VI slutte oss til av de spredte mel- å fØ-lie en' politikk som tok sikte' som den var i det sosialistiske mellom kirke og stat som han 
bebudede «verdilte» avslutning på kjenner jo alle begrepet dinger som siver ut og vi kan 1?å å gjøre Polen til en kommu- Norge for bare seks år siden. hadde forhandlet om. Den sam
Rettsoppg-jøret.Under denne syns - «polsk riksdag» og det kan med konstatere at det i de 'siste ukernistisk stat på nasionalt gtunn- Dette kan henge sammen med me Wolski hadrle allerede l' 1939 
vmkel må det VæI'L ti1!a,tt å kikke, ' ' . 1 d 'l 

"litt på våre borgerlige partier som nå rette brukes den d~g i. da~, .for har vært påfa len e trave t in-lag, og det-har de ikke vært ale- en uttalelse av Gomulka da han vært motstander av den russisk-
er i fun gang med sine taktiske pla- polakkene kan aldrI bh emg mn nenfor selve det kommunistiske ne om. De tleste av,regjerinl?:ens ble utstøtt av det kommunistiske tyske' ikke.,angrepspakt og ble 

, ner for kommende storting-svalg." - byrdes og den deling av Polen, regime, Det har nettopp med medlemmer og selveste president parti. Han sanemUg, da hans an i den anledning satt i fengsel i 
Hvordan harde stiIIet seg til, os~ som sorn f~nt sted i skjØnn forståelse brask og bram høytideIigholdt ":leirut har tidlig'ere i hvert fall klagere ville gjøre ham anSvar - Moskva. Dette har vel vært med-
ble uttatt til ofre for førkrl<'!'shdens ., o o ~ 
og kri9,'stidens mange missJ<rep?' mellom Stahn og HItler for sa a 3 årsdagen for det historiske par gått inn for d2nne Hnie og har Hg for at utenlandsge agenter virkende til at han nå er blitt 

Høyre er det største partiet. Bort· ende i en polsk ekspansjon mot timØte som vedtok å støtte Ko- dermed gj:o'rt sep.; skyldig i de hadde satt seg fast i nØkkelstil - satt utenfor. Stalin tåler ikke 
sett fra A-partiet med LO. represen- vest, blir sikkert ikke den siste. min forms beslutning om å støte samme <ddeolol!iske feiltagelser» Unger i statsadministrasionen : noen slinger i valsen og alt hva 
terer. det pengemakten. Er det Høvre De vestallierte brukte Polen som marskalk Tito ut i det ytterste <:Jom dp t'1 nå ank-Iap,'es, for. «Kamerater! det er vanSkelig å en mann hat g,iort 00', ment er' som l første rekke har æren for FeI- , 'o • ,., 

lesproO'rammet av 1945, tvder det på påSkudd for a begynne krIgen mØrke. nwte utlegges som en Dette k.om tydelig fram under '<iemaskere en politisk provoka - nøye opptegnet i det hemmelige 
en viss åreforkalkning. Partiets le- mot Hitler, og hva har de så fått forsikring til Stalin om at det rettssaken m~t de ovenfor nevn- tør. Men denne politiske blinn - politis analer og kan nårsom _ 
deIse hal' o/!,så gMt inn for. dødsstraf- som lønn? Polen er skjult bak polske regime er blit kjemisk ren te fire gener~>;ler, Tatar, Herman, het har også andre partifeller ut helst på korteste varsel trekkes 
fben., Høpvret?art SIDd Sttyrk~ l dhe stø~rE't jernteppet og Vesteuropa ble her set for alt det som heter Titois- Mossor Ol! F'Jrchmayer sorn un- 'Vist». Disse ord kan vel best over fram og brul,es av den dertil for yene. ar le og esaVIser ar VIS ' " . . o , '" ' , ., , 

inrren eller riten forståelse når det jet og sØnderslått sUk at hele me og det Iglen tyder pa at Sta- der verdenskrigen hadde gjort settes slik: fhts jeg slml falle, så ,ordnede anklaO'er, Vi er jo heller 
gjelder den måten det slll{alte retts- verdenskartet tilslutt må trykkes lin kanskje ikke er så sikker på tjeneste i Ell!glanct, men som i skal jep,' nok sørP"e for at an1'la- ''ilrke så ukjent med dette i vår 
opnp'iør e_r gjennomført på. oPp påny. Det er intet igjen av polakkenes troskap mot Moskva. 19<!5 drog tilbake til Polen for å gene mot meg sl{al komme til å po.;en politistat, så imr,en skal fØ
ke~~~st.~tt~: :å ~~~e le~eth:~sie~: de forhåpninger, som de allierte Og ~or å understreke sin under- slutte seg til det nye regime. De ramme også mine anklagere. le seg for sir-ker, hvis ban jl~ke 
ge 'på bare tradisjcner at det snart klynget seg til da de lot seg lok- damghet har det polske diktatur ble mottatt m€d apne armer og Her finner man o9:så en av år- har maktens berrers bevåp'enhet. 

'vil, inrrs'rrenke seg' til, den dpl av øst- ke til å legge Tyskland øde. besluttet å stille for retten selve- :fikl:: stralrs høYe stillinger. Det ''lakene til at Gomulka inntil vi- Polen er. i det hele tatt et s:mer 
l~nd~t, hvor Dlin'bladet e~nå kan ha Vi vet ikke overvettes meget ~te Wladvslaw Gomulka, som var var Spylchaski som ansatte dem 'dere er på frifot, men samtir1i~ tens barn for vestmaktene, De 
litt '1""fTvtelse~ Ni\.r man llusker navn , . k . t t· t d ' . , 
som Pill B~rg, Tha,O'ård o~ Stemmen om det, som hender bak kuhsse- ,ommums par le s le er og ge- og det skjedde med GomulIras er det me?:et som tYder på at pro trodde selv å klllll1e sikre seN en 
fra London. - for bare å nevne noen ne vPolen av i dag, men så me- neralsekretær, sammen med den sarntykke. Nå er disse fire av- s~,>sen mot ham er he":vnnelsen 1)l1ff~rstat mot øst. men har fa,tt 
få."':;' o~ har l~st DaO'bIl\oet. og andre o:et er sikkert, at landet er i Sta- tidligere vise1"riQsl1"inister, gene- 810rt som «forrædere», Ol?; derav til en alminneH!>; utr ens1rninQ; i opn!eve atierntennet er blitt 
?-v Part1~ts .nviser, er der l grunnen lins vold og at han like lite som raI Marian Spychalski. If17",,:e1' at dl" to som Rncoatte n<>m "'"en, fJ":',am1e p' .. arc, e av de POI'3"e, i':"k.løvet vest0ver og 'ml'dt I'nn 
lJ~'''~ l""E't'e Vlt."PRbvro behov. ," , ' , ', J " ",' ,", , 

T"'~jst('U~ lI'(\11r"p""ti ser nt til\ å ,noen annen stoler på Polens po- Kort sagt: Det hersker nervø- ,op-så er km:1lJ.1"'et i den politis1{e kOP'lmnnister som i sin tid var !jluropas hjerte 
være en' ub'eg!'1pE!1ig, konjunkturak- litikkere. Noe kan vi imidlertid oitet i W:usawa, og det er me~et: rei;ts s0kelvt). ]\Tå slr111 T"an være med på å danne Luhlinr~O'ierj'1' ", ' 

i 
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:I)r. Jur. Gustav Smcdali~'=xp::a 
•• • 

leveres i tønder innveiet 90 kilo 
promt fra lager. 

KjØp <,NS politiske testa

mente» til JUL eller bruk 

bol{en som julegave. 

Hjelp meg med å bli av 

med rcstoplaget, jeg har 

måttet kjØpe hus for å 

få tak over hodet. På for 

hånd tah:k. Arne Bergs

vik, KAPP, Toten. 10 

ekspl. kr. 80, - 1 ekspl. 

kr. 10 franko. 

In memorlam 
nysaltet uer 

Prima skinn og benfri klippfisk i kilopakker med påtrykte 
matoppskrifter 

Av Jonas Anton Hielm Telefon nr. 1630. 

anbefales handlende og for
brukere i kasser a 50 og 30 
pakket. 

[)en afunriluJIlSke _I S1alsmunllen 
-- Fortsatt fra SUle l - - Forts. rra 'lide 1 -

Il et er mere enn beklagelig 
- det er nærmest en ulyk 

ke at på kort tid har Norge 
mistet to av sine mest frem
rakende jurister, som hadde 
et ubestikkelig doktrinært 

syn på lov og rett i henhold 
til Vesterlandsk demokrati. -
For kort tiP. siden gikk pro
fessor Jon Skeie bort ~ og 
nå har telegrafen brakt oss 
herborte det smertelige bud
skap at dr. Gustav Stp.edal 
er dØd under et besØk i Oslo. 

Begge tap er tragiske -
og j eg tør påstå at vi er der
ved bUtt berØvet en god del 

d.'lbart etter oveL' l<~Lel1 forandret delsen - og i dag, karakteriseres av de få mulighetene vi had-
til The American President Line. De som pikan .. RederietG navn ble umid de til å få en fredelig løsning 
ledende stillinger ble besatt l1!ed en ('okumenteL går det forøvrig fram på det beklagelige og retts-
serie menn som hadde gjort seO' be- at du har erklært at du intet hadde å 
merket i det dc,mokratiske paL Lis le ... inr. vende mot at tiltale ble reist.· lØse kapitel som har preget 
deh!e. St yrete første formann ble Will F F 'd H b d etterkrigstiden i Norge. 
liat'1 Oibbs 11,<\'0Ad '" '., .or meg sal' .. u, am rv og e. 

• .1.: ?o: »o.n had"," fun- øvnge A-paktpohtlkere som de egent Sjelden har noe menneske 
gert !lom fmansmImster. Senere fikk llio-c anklaO'cde i denne sak Det er den l' Norge hatt sll'ke mull'gheter rederiet som styr 'fonnann l' . fl b . Lo •• d ~ -. nmn y- ofrmg av Norges suveremtet som dere 
re ilil'iet som styrefo!'U1ann en innfJy- ford ar, som er sakens innhold. Vi har for å stikke fra landet ,som 
OSt dehavshysten ved l13.vn Henry F'. ønslcet at eu Hambro Lange Hauge Ingrid og dr. Gustav Smetlal 

ra y Som i dag' .. , 'k ,. , , , 
b .' .. el duen am k am- Sven Nielsen og Finn Moe skulL~ mø- hadde i 1940-41. De hadde me 
8.l!sadør I 11',0'1 I 19<1.7 ble snr.· . t tt ~. . .. . I mge,) te som VItner for å belyse dIsse spørS-I get formående slektninger i 

~v~~ea va~v G~orge L. K~llion, som tia mål. Vi r.,ener at de virkeli", anlda- utlandet. De kunne Sll'k som 
k frjed . jUI'l?lsk råd~lver for en gede bør ha høve til å forklare seg. 

l' av kolomalfol'retnmgel' på vest- . nær inn på 100,000 antlre 
kYllten. Ingen av dissc herl'(,1:' hadde Retten har avslåL vår begjæring 
den tlng0i;tc anelse om skipsfalt. om vitneførselen. Nå som i 1924 (og i landsmenn bare ta sitt pikk 

. . 1945-50, red. beme::kning) veier en og pakk og dra OVer til Stock 
Under krIgen 0ppi8vet sl:i')sfar'ten tiltalts ønske ikke ~'å sterkt. Men om holm h,"or personer og inter-

,gode tidel', .og da statell samtidig I ,''r(1.ets st:-.tsminister, som jo også er ess.er ville ha tatt imot dem 
gjenopptok sm undustottels,:, kunne «f.ornærmeb i saken, skulle &nmode 
Ikke e~gallg de usakkyndige politik- or å få komme til som vitnc, vil.det med åpne armer. 
kere hl?-dre at rederiet tjente penger. I' J1t'ppe bli avslått. . Men de foretrakk istedet a Ved ~l'lgens slutt hadde rederiet be- _________________________________ _ 

talt tllbake gjelderl til staten. O . t 
rent~ne var betalt. gSa :::"""11'11' III 1'1'1'1'11'1'1'111'1'1:1 U!l'"I,,'I'r:III'r:"I'III,nl""I1II~ - .. 

Rederiet;:; eier, Mr. Stanley Dollar 
anmod~t da Sjøfartskonllnisjonen 
(som' I mellomtiden var oppslukt 

,av Hanuelsdepårtnuentet) om å få 
tilbake sin rettmessigp eiendom. _ 
Departementet a\ slo. Det hevdet 
at- ~tat~n eide aksjene og utbød r~ 
derwthlsalgs. Det høyeste bud k0111 
,fra et syndikat, som ble ledet av 
ell kjent demokrat, Mr. Charles U. 
Bay, som i dag er ambassadør i 
Norp;e. og som i USA av republika-

,.nerne omtales som «regjeritxJ'('lls ri 
ke venn;~. . c, 

Aller~'de høsten 194fi brakte eierne 
snken, mil for domstolene. Siden den 
gang har Staten ført «juridisk krig" 
med eieme i seks år for li. hin Il' t 
de .('0._ tilbpl,e sin eiendom (l' a 

Eierne vant saken i S~l11tlige 'n 
stanser helt til tops. 'ril slutt utt;lte 
appel.lretten i sin kjennelse at den 
amerIkanske handelsminister Charles 
Sawyer personlig ble gjort 

: -!i 

- Formannen i den ~ 
... 

.. franske utenrikskomite I 
;;; 

_ kritiserer Aftenposten ~ 
D en kjente franSke politikkeI' Edou-

. ard Bonnefous, som el' formann 
for den franske nasjonalforsamlings 
trceurikskomite, hai' i en artikkel i 
Europress rettet en sterk kritikk bl. 
a. mot Aftenposten, fordi denne avis 
har forlangt redaksjonelt at mar opp 
rettet en fast organisasjon i de nor
diske land som består av delegerte 
fra regjeringene og nasjonalforsam
lingene og som holder regelmessige 
møter for å behandle de skandinavi
slre lands problemer. 

Folk 
o 
a 

begynner 
forstå 

For noen dager siden uttalte 
nord norsk fisker: 

en 

under okkupasjonen var jeg stor-
jøssing og en hater av N.S. og alt 

som hadde med NS å gjøre. Jeg trod~ 
de på det som det ble slarvet om fra 
den motsatte leir. I dag har jeg fått 
et annet syn på forholdene. 

Vedkommende tilføyet: 

Hadde Quisling levet i dag ville 
jeg ha vært med å bære ham pi gull
stol for nå forstår jeg, at det var NS 
med Quisling på toppen som berg-et 
oss igjennom okkupasjonens vanske
ligheter. 

Når jeg tenker på de mange van
skelip,-heter okkupasjonen medført.,. 
er jeg nå klar over, at det var et stort 
og oppofrende arbeide NS nedla for Il 
holde fiskeriene i gang - ikke ale'ne ' 
til hielp for oss som hadde fiske til 

Telegramadresse : 
HAVNERAAS. 

. 
ta opp det unge lodd og bli j Otto ottesen Havneraas A.s 

Kristiansund N. Norge - fordi de mente de 
tjente norske interesser best 
ved å snakke sitt lands sak ... ----...",.---...... ------------------' 
i det tilfelle Tyskland vant 
krigen. Meget talte. jo for det 
akkurat dengangen. ' 

Også ble det etter deres 
mening andreS oppgave å 
gjøre det samme i London om 
de allierte vant. 

Historien vil sikkert engang 
si åt ingen under krigen snak 
ket Norges sak bedre overfor 
tyskerne enn Smedal på det 
utenrikspolitiske områd~. 

Allikevel - resultatet av 
en slik vurdering som både 
var patriotisk og altruistisk 
er altfor tragisk til å bli gjen 
gitt i vanlige venninger. 

Framtidsplass 
Interessert ektepar som vil og kan arbeide selvstendig 

plass på middels stort gårdsbrulc. Letvint fjØs og gårdsbruk. 
også delta i forefaldent arbeid et ter hØve. Nevenyttig mann 
sertifikat fotetrekkes. . 

få!.' 
Må 

med 

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. 

Bestill dressen hos oss Jeg har vært blant de hel
dige som i etpar års tid har 
har hatt anledning til å gå sydd etter mål. Den blir både bedre og billigere enn om De kjØ-
I{ongens L0n.donmenn etter l per den ferdig i en forretning. Skriv etter tøyprøver og målskje 
sØmmene og også fulgt deres I mao Oppgi farge og omt'.'entlig pris pr. meter. 20 års praksis 
fotefar. lOg godt renome for vårt arbeide. 

Hvor uendelig meget mere I 
gloriøst er det ikke over den P. Sporsem Konfeksjonsfabrikk 
selvoppofrelse som ble vist A (J K R A. 
a v dr. Smedal, enn over de 
som ved hver leilighet kjem
pet Norges sak drapelig gjen 
nom fete glass på nærmeste 
bar - fra Dorehester House 
og til dE. små kDf~ipene nede 
i SO.ho! 

Ingrid og dr. Gustav Sme
dal hadde fått seg et hjem i 

DUblin, hvor de har bodd i 
ett år. 

KLIPP UT. KLIPP UT. 

FINE VINTEREPLER 
Stand. fin, stor o.midd. svøpt 2,55, do. små 60-90 gl'. 2,05. C. 

1,47, kass. a. 18-19 kg. pIus frakt. Kun mot forskudd lolmlanlØp. 
Etterkr. jernb.. hurtigr.st. Frasort. vanskelig å skaffe. Vi forbeh. 
oss å lev. som kan s. NYVElEN HANDEL, 

Glassverket - Drammen. 

Kontorsjef Vi som bor her og som lær
te å kjenne dr. Smedal -
det være seg nordmenn eller 
irlendere - vi fikk stifte be- med god utdannelse og pr3;ksis s Økes straks til import, eksport, 
kjentskap med en manl1 av agentur-forretning. Allsidig, pålitelig, driftig mann kan påregne 
rettlinjet integritet med ap _ god fremtidsstilling. - Bill. mrk. «Drivkraft nr. 330». 

solutt redelighet som aldri ----------------------------

Hjemmeindustri gi~k pa kompromis om sin 
demokratiske overbevisning
og fremforalt Vi kom 1 berØ
ring med et stort og hjerte _ Ønsker a komme i forbindelse med folk som driver med 
godt menneske som viste hjemn'sindustri, såsom. veving, lærarbeide, trearbeide etc. etc. 
hjelpsomhet overfor sine Alt har interesse. BlII.' mrk. «Prøver nr. 332». 
lanrtsmenn. 

For oss er hans bortgang 
et uendelig stOl't tap - og vi 
lyser Guds Fred over hane; 
minne. 

BAnrier 

Realisasjon. 
Grunnet overgang til utelukkende å arbeide for vårt blads interesser, 

realiseres resten av literatm' jeg har forhandlet i løpet av 14 dager med 
opptil 50 prosent rabat. ~svarliK for Il levere rederiets ak

sJer tilbake til eierne i løpet av fem 
da~er. I motsatt fall var handels
ministeren hjemfallpn til straff 
dor forakt av domstolene» og måt
te vandre i fengsel. Retten ,"U\f)te! 
«~tet menneske innehar en' s1\ høy 

Bonnefous minner om at det for ti
den er sterke strømninger i Sverige 
og Danmark til forael for et <mordisk 
parlament» o gsier at en skandina
visk ul1ion bare vil vanskeliggjøre al'
beidet med Europas samling. Man 
har lenge anbefalt systemet med re
gionale forbunn som en overgang til 
et europeisk samband, men i virkelig-
1!-e~w. er denne fremgangsmåte uto· 
pisk. Opprettelsen av regionale for
hllnn hp-toner nemlig deltakernes fel-

erverv, men også til hjelp for hele Jordbrukskyndig mann, tidli-
~en norske sivilbefolknin~s matfor-

Det omfatter alt av literatur om «rettsoppgjøret», foruten en del reise
skildringer, romaner, en biografi, dik te omfattende navne som Fjeldvik, 
Berger, Davik, Granberg, Weltzin, W. Sejersted, romaner av Hollander, 
Larssen. Qvernstrøm, Rombach, dikte av Welhaven, biografi av Brentå
nos. Reiseskildringerne i seriebind. .- Prisliste sendes gratis. Skriv til 
THORGER WIIK, Maridalsveien , 205, Oslo. 

• d:llllnO' ... t f1pt pr h,wpt 0"1'," lo" o~ 

synim~. Jeg- er i dag' frlllt klar over gere NS. sØker forpaktnirtg av 
hva fiskerie"e betydde under oklm .. gård snare~t, eller utpå vinteren . 
"".sionen for matforsyningen i landl't. De heste anbefalinger haes, har 

• -. - -- '-1H ..... .f.n .. \.oo\+fi"'\lQM Q!1i~ 
~"h, +n "t,'alrlrøli o' med arbeids _ I Dvr ~K X PRR III 'I_'~ ,,_ ........ 
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ansvarlig for å levere rederiets ak
sjer tilbake til eierne i løpet av fem 
dager_ I motsatt fall var banflels
Jrifuisteren bjernfallen til straff 
·«for forakt av domstolene» og måt
te vandre i fengsel. Retten l1tw,lte: 
«Iiltet menneske innehar en' sl\ bøy 
stilling at det er bevet over lov og 
rett!» ' 

Men Mr; Sawyer leverte ikke ak-
sjene tilbake~ Han hadde god grunn 
til .å la. være: Han fikk nemlig et 
brev. fra president Truma~ personlig 
med uttrykkelig ordre om å la være il. 
rette seg- etter domstolens kjennelse. 

Denne opptreden fra admlnistra
sj,onens side har vakt en storm av 
fqrbitrelse i USA. Avi;en POST i 
Washington skrev at denne opp
tJ.oildeJl "ar Innledningen til despoti. 
CHRONICLE l San Fransisco ra
ste: «Vi har sett lilmende handlin
ger fra utenlandske diktatorer, og 
\11. har sett resultatet av disse hand 
IiDger •. 

President Tr\UDan hadde skrevet i 
sitt brev ti~ handelsminister Sawyer: 
«En IlvC'kkelRe av statens rett til dis
se. aksjer ville skade alvorlig offent-

hge interesser. Jeg pålegger Dem I 
de_for til tortsatt å cppbevare disse I 

aksjer på vegne av De ForentE. Sta- i 

ter». 

«Dette er en forferdende arrogan
se», skrev Commercial Appeal i 
Memphis. 

parlament» o gSler at en SlI.a11UIUa ~ 

visk urlioh bare vil vanskeliggjøre ar-o 
beidet med Europas samling. Man 
har lenge anbefalt systemet med. re
gionale forbunn som en overgang til 
et europeisk samband, men i virkelig
:q.etllR er denne ftemgangsmå.te uto· 
pisk. Opprettelsen av regionale for
bunn betoner nemlig deltakernes fel
les interesser i motsetning til andre 
deler av Kontinentet og styrker den 
geografiske, politiske og økonomiljke 
partikularisme. I stedet for den na
sjonale individualisme får man en re
gional individualisme, enten det nå er 
en nordisk sådan eller en middelhavs
individualisme. 

Både Sverige, Norge og Danmark 
er med i Europarådet, men de har he
le tiden ført sin eger. politikk og bare 
styrket motsetningsforholdet mellom 
Norden og Kontinentet. Innenfor ram 

el' Jeg na Klar uvel', aL ueL .,u eL "LV •• 

Bønder og oppofrende arbeide NS nedla for *, I 

holde fiskeriene i gang - ikke alene 
til hielp for oss som hadde fiske til 
e,rverv, men' ~g~å til. h;ielp for hele ~ordbtukskyndig mann, tidli
G.ell: . norske slv~lbefolkn!n~s. matfor- gE e Ns. sØker forpaktnirlg av 
synmP.'. Jeg- er l dag fullt. klar, over ".Ii o • 

hva. fiskeriel"e betydde under, okkn-- "'f' rd ,snare,~.1i.,. eller utpa vmteren. 
nl\sjonen for matforsyningen i lan~i\t: De beste anbefalinger hMS; har 
uten at det var blitttilrett~lagt~'ik .$elv tilstrekkelig med arbeids
... .1 fiskerie~e kunne hOldt'!s ~åendE)'vl' hjelp. Bill. mrk «Flinke folk nr. 
le det utVllsomt ha vært Ikke bitrf' i.3' 7 . . , . 
savn, men nød i ""lange hjem. J. • ». 

men av Atlanterhavspakten har Nor" 
ge og Danmark opprintE'lig inntatt 
31. liknende holdn!ng: De har ikke vi~ 
fet være med på å bli blandet inn i ~i\ 
'·.onflikt som måtte bE.gyIine i MidctP' 
'lavet. At de senere har oppgitt alt' 
motstand, er en annen sak. 

Er der noen 
som kan låne meg kr. 2000 mot 
sikkerhet plus god rente i 6 må
neder. Bill. mrk. «Driftskapital 
nr. i 338» 

KlippfiSk er sunn og nærende 
mat som for husmoren er 

Løsenet på det evige. middags
problemet, og da især 

I disse vMskelige ferskfisk-løse 
,tider. 

P åse derfor at De alltid 
klippfisk i hUset, men 

har 

Siste nytt er at regjeringer> ha 
overtalt Hlilyesterett til å ta saken 
opp til ny behandling i sin høstsesjon 
i, år. ;Utfallet imøi:sees med den stør- ' 

Pass på: den må legges i vann 
kvelden før den skal brukes. 

P, amilien vil sette prls på en godt 
tillaget klippfiSktett all!!reile 

ste spenning i US \. 

Det er ikke minst denne sak, som 
har 'fått mange ærl~ge republikanere 
til ~!'IJlttE. i gang en voldsom agita
sjon til fordel for Eisenhower som 
presidentklUldidat. Hans eventuelle 
kandidatur Støttes av de fleste repu
bl:kanske ledere. Men general Eisen
how~r 'selv synes ikke å være tilbøye
lig til å stille seg til valg . 

I morgen den dag, og både barn 
og voksne vil etterpå 

S· . lkkerl. være tmig med fiskeri-
ministeren, statsråd' , 

Karlsen som' anbef8.1er: SPIS 
KLIPPFISK REGELMESSIG. 

OpptU ou 1I1'u5euL ..,LUaL. . 
Det omfatter alt av literatur om «rettsoppgjøret»; foruten en del rei/3e

skildringer, romaner, en biografi, dikte omfattende navne som .. Fjeldvik, 
Berger, Davik, Granberg, Weltzin, W. Sejersted, roman~r av Hollander, 
Larssen, Qvernstrøm, Rombach, dikte av Welhaven, blografi av Brertta.
nos. Reiseskildringerne i seriebind. - Prisliste sendes gratis. Skriv til 
THORGER WIIK, Maridalsveien ,205, Oslo. ~ -==P=E=L"=K=Å::::PE=:JR=. =~"I'=' =,;;;,. &e;;::Mk;~.kC=='e·.:;r· U:::;, r=/I!::iif =;, ,r 

BLUEBACKS, , I 

sort og brun .. .. lI;r. 1350,00 
WHITECOATS, 

sort og brun .... kr. 1350,00 
SEL, 
kort, diag. og striper kr. 900,00 
Flotte modeller 

- varme - sterke - billige. 
Returrett. Sendes uten oppkrav. 

Oppgi størr. 
Postboks 1493. - Oslo. 

Til våre abonnenter 
De som har fått anmod

ning om å betale kontin

genten - fra oss 'eller en 

av våre representanter -

bes ordne dette straks ~å 

vi unngår å stoppe avisen 

«8. Mai» 

mottas til innbinding og repara-
sjon. SIG. HAGA, 

Adr. Lillehammer. 

Husrom • 
I Oslo • 

MØbl. hybel Ønskes leid av ro
lig un:g mami fra beg. aV janu
ar. BilL mrk. «Konservatorteeiev 
nr. 328.» 

OBS Flettverk OBS 
Gjærdefaorlkken GREI, Kolbotn, 

leverer førsteklasses flettverk 
i alle dimensjoner. Bestilling 

,for levering til våren mottas 
nå. Thor A. Sandorf. 

Hallo Oslo 
Abonnemang og annonser 

kan ordnes hos Thorger Wllk 
Maridalsvei 205. Gl beskjed 

i tlf. nr. 414564. 
<ck. Mai)). 

..=:" ===============i::::i:::::::::========-==============;=; ===============================.,·...,-N;,;\ 

Ilevncns . ! 1{red~. Ptl~y.~har skrevet en bok, 
i~l!t"utgitt på Henry Regne
'~pany, Chicago i 1949 Bo 

_ ~iginal tittel. er «The high 
, .. - eost of Vengcance», den er på over 

300 sider og bir et innblikk i hva 
de . gode demokrater tok seg til i 
Vest~Ty~kland både i den første tid 

og senere. Noen, spredte sitater fra 
boken vil gi et tilstrekkelig bilde av 
hvordan demokratiet ble reklamert 
for - det demokrati som skulle er
statte Gen barbariske nazisme. 

Freda Utley sk.:,iver: «Da enhver 
arme inneholder en viss prosent 
gangstere og kriminelle personer, 
blir det alltid en del plyndring i et 
okkupert land og en del misshand
Ung av sivilbefolkningen. De in
strukser som ble gitt fra Washing-
ton til den amerikanske arme opp
muntret positivt denne rygF;'esløse 

. og br.utale minoritet og straffet den 
anstendige lovlydige Pg humane ma 
joritet. Forfatterinnen omtaler i 

,denne forbindelse (. en beryktede Mor 
genthau Plan som gikk ut på full
stendig utryddelse av storparten av 

det tyske folk». England sier hun 
hadde bare ønske om il. utrydde den 

«8. Mai»s _______ ;, 

I kronikk 16. november 19S{,1 

høie • pris 
tyske konkurranse på verdensmar
kedet. Senere sier Freda Utley om 
demonteringen: «Fra britisl,t stand
punkt var demonteringen av den 
tyske industri fornuftig, Ca den 
hjalp til å redusere Tyskland:, kon-

. kurranse-evne på verdensmarkedet» 
Og videre forteller hun: «Det var 
uheldig for arbeiderne i Hørde,at 
E. C. A. overførte dette verk til 
brittene, som formodentlig ønsket il. 
hindre gjenoppbyggningen av deri 
norske og hollandske handeisflåte. 
Derfor ble de gigantiske valseverk 
som fremstillet platestål revet ned» 

Denne bemerkning til Freda Utley 
er meget interessant og kan forkla
re de vansker Norge nå har med å 
skaffe skipsbygningsmaterialer. -
Selve tl .. nken er ganske rørende 
først ofret Norge sin beste handels
tonnasje i Englands «handelskrig» 
mot Tysklc.l for senere å ødelegge 
tyske verk som skaffer oss plate
stål. Ganske pussig at denne bok 
fra 1949 ikke er kommet i hendene 
på våre super-nasjonale redaktører. 
Om August Thyssen verkene i Ruhr 
skriver forfatterinnen følgende: «Et 
enestående eksempel på demonte -

riilgen aven i alle hensejØlJ.der før
steklasses bedrift er August Thys
sen verkc.ne i Ruhr. Dette var det 
mest praktiske stålverk i Europa. 
Det produserte tidligere 1,250,000 
tenn råstål pr. åi', Alt ble anvendt 
på stedet til å fremstilie de beste 
dYnamoer, trånsformatoNlr, materi
aler til brobygning og. Va.rIp.e og 
syrefast stål. Belig'gendi! Yed elVen 
hadde. verkene sine egne kaianlegg 
for kull og jernmalm og for skip
nmg av de ferdige prodUkter. Thys 
sen-verkene lev~rte tidligere halv· 
parten a Tysklands tMnsformatdt 
anlegg, som man nå så despeJ,'at 
trenger. Helt siden krigens slutt for 

bød England Thyssen å produsere 
og verkene er nå demontert. 

Fabrikker for fremstilling av så
pe, leketøy, møbler, kasseroller, ste 

kepanner, fine optiske instrumen
ter, landbruksmaskiner, hospita,lut
styr og en men.;di! andre tiødten" 
dighetsa.:tikler til fredens b~k 1;lle 
demontert ikke bare i den franSKe 
og britilike sone, men også i den 
amerikanske. Det er stygge nok eks 
empler fra USA-sonen, men der sy
nes ikke å være J>:'enser for den 
urett som er begått i den britiske 
for å tilfredsstille ønsket omå skaf 

fe tysk konkurranse av veien». 
Forfatterinnen skriver videre: -

«Om en vil tro det . eller ei, så var 
handelskonkurransen årsaken til 
begge verden",krigene. Faktum er 
at Tyskland og England er de to 
europeiske land som «enten må eks 
portere eller dø». Og sandt 'som 
dette var før Roosevelt samtykket 
i at Russland skUlle overta det me-

ste av 0st-Europas landbruksområ
der - så er det ennå sannere i dag. 
Det synes nå som om USA. bare 
har v8.1get mellom å understøtte 
Tyskland som er berøvet mulighe
ten av å greie seg selv, fordi Eng
land og Frankrike har berøvet det 
detS liktiva - eller i det uer.delige 
il. skaffe England dollar under et 
evig\tarende Europeisk Gjenreis -

ningsprogram.» 
Freda Utley sier: «Følelsen av at 

-jer ikke er noe håp på noen kant, 
gjør at troen på "en sterk mann» 
livner opp. Nazismen var uglesett 
hos ma:...ge da kl'igen sluttet, menS 
svært mange tyskerE: nå tenker at 
alt tatt i betraktning så hadde Hit
ler rett. At vår militær-regjering i 
Tysklane produserer nazister illu
streres best ved vitsen (·m tyskeren 
som kon! til denazifiseringskonto
ret for å la seg registrere som na
zist. «Hvorfor i helvede kom De ik
ke for 3 år siden?» spør den rasen
de funksjonær. «D~ngang var jeg 

ikke nazist», svarte tyskeren.» 
Kapitlet om Niirnbergdommene 

avslutter Freda Utley med å er
klære: «Niirnbergrettsakene er nå 
avsluttet. Den eneste oppgave de 
har hatt er å drive gjøn med den 
amerikanske rettsfølelse og å fy1l8 
tyskerne med hat og forakt for vårt 
hykleri. Det er å håpe at Kongres
sen i USA. som har begynt å inte
ressere seg for de feilaktige dom
mer som. er avsagt i Niirnberg vil 
sørge for at de uskyldige blir løs-

latt og bare de skyldig-e straffet.» 
Et kapitel heter: «Våre forbry

telser mot menneskeheten». 

Freda Utley spør der: «Var i vir
keligheten tyske gasskammere . en 
større forbrytelse mot menneske
heten enn våre luftangrep på ikke
militære mål som Dresden, hvor vi 
drepte på den grusomste måte en 
kvart million på en eneste natt. -
Ved å kaste fosforbomber på et ube 
skyttet kultursel1ter oppfyll'.: av 
flyktninger som var rømt vestover 
for ikke å falle ; hendene på rus
serne som ava,lserte? Denne gru
somhet er blant våre største krigs
forbrytelser, da. vi dermed demon
strerte at vårt mål var å drepe si
vilbefolkningen. Vi skjøt endog med 
maskingeverer fra flyene på kvin
ner og barn som flyktet ut på lan
det fra den brennende by.» Den 
britiske general J. F. C. Fuller skri
ver i sin bOk «Om den annen' veI' -
denskrig», at i 50 eller hundre år 

eller muligens lenger vil de tyske 
ruinbyer stå som monumenter over 

deres erobrerers barbarisme«. Om 
mishandlingen av tyskerne i forbin
delse med Malmedy prosessen skri
ver Freda Utley: «Oberstløytnant 
Willis N. Everett en amerikansk ju 
rist som tjenestgjorde som forsva
rer for de 74 tyskere anklaget i 

Malmedy-saken, klaget til USA's 
Høyesterett over at tyskerne ikke 
hadde fått en rettferdig behandling. 
Høyesterett avviste saken med den 
begrunnelse at den ikke 'hadde ju
ristiksjon over de handlinger som 
USA's arme foretok i Tyskland. En 
erklæring som betyr at USA's mili
tærregjering står over loven, og at 
den suverenitet vi krever i Tysk
land er det samme som et lovløst 

despoti. 
Oberstløytnant Everetts aksjon 

førte ikke destomfuJre til at USA 
Anny oppnevnte en kommisjon for 
å undersøke hans beskyldninger. -
Der ble oppnevnt 2 dommere; Rap
porten som disse 2 dominere avga, 
er i likhet med så mange andre ra
porter angående 't'yskland blitt hem 
melighold ~ for det amerikanske 'p' u-
blikuin. . , 

. Men dommer van RodeIl1 som var 
en av de to, har . etter sin tilbake
komst til USA holdt en rekke fore
drag i hvilke han påpekte åt 3dle 
grads metoder ble anvendt for å av
presse de dødsdøintetilståelser. _ 
Mange av disse er. allerede hengt." 
Metodene var følgende: Slag, spark, 
utslåtte tenner, kjevebrudd, en$.Olllt 
fengsel, teaterdomstol for å skrem
me tiltalte, tortur med brennende 
trepinner, bruk av etterforskere 
som utga seg for å være prester, 
sult og løfter om løslatelser. 

Dommer van Roden uttalte i Che
ster Pike Rotllry Club den 14. de
sember 1948 følgende: 

Med unntak av to var de 139 .ty
skere hvis saker vi 'undersøkte bItt 

sparket i testiklene, sA. at disse ik
ke kunne leges. Det var en "alminne. 
lig fremgangsmåte for de ameri .. 
kanske etterforskere, Van 'Roden 
fort8.1te \1Idereom. en tysker som 
hadde fått tvunget brennende fyr-

stikker. inn under neglene aven 
USA etterforsker - for å f!"emtvin
ge en tilstAelse -'- og at tyskeren 
opptrådte med emballerte fingrer i 
retten etter denne grusomhet. 

(Fortsettes) • 

," 

Stiftelsen norsk Okkupasjonshistorie, 2014

SNO



/ 

Nr. 43 5. årg. Predag 16. november 1951 
III ~ __ u 111& • all!'a I IIfIlmø • 

Aarbakke dirigerte fru Fianes hånd 
Underskrev hun 

Aarbakke 

et dokument 
senere utfylte? 

som 

Fru Fiane ønsket å høre Aarbakkes 
mening om ,husspørsmålet. 

Fort.'S. Ira side 1 
ke hf'stYl'er således Mariegate 12. Det 
Cl' vi;;.,,;,ck meget som foregår under 
disk-n :tec;' det gjeller leilighete. idag 
og b:(,,~, L:L'egnskaper m.v .. Zero si
er: Hus~t. er nydelig, har De vært l' i k 
bestandig? Aarbakke 10 hjertelig 
igjen: _." Som student vasket, jeg 
trapper hV0r mo"gen. Jeg var tf:olog 
førs'c, duCel'te gresk og hebruisk. -
Men jeg orket ikke det, så ble det 
jussen .... 

Typen "r tindrende leI ar og den 
s~arpsyntc, Hammarlund i Dagbladet 
Viser en robust .og glatt type som kom 
mer til å svømme langt på de offent
lige midlers hav, - kamuflert som 
venstremanp. - som har steamet løs 
på Oslo frå Sunnhordland, - og da 
vet De selv .... 

Vi hørte at herr Aarbakke ville 
gjøre det så hyggelig i Oslo. Og at 
han var spendt på framtiden. Det si
ste el' ikk~ rart som man ser .... 

Da;,ærl?1ide sekretær i Telegrafsty
ret hnut Knutson Fiane sJmffet seg 
og sin hustru i mars 1940 en aksje
leilighet i Mariegate 12, som ble be
styrt av herr Aarbakke, som gjerne 
ville ha Fiane i huset. Kontrakten be
stemmer at han ikke' kunne oppsies 
før innskuddet var tilbakebetalt. -
Obligasjonen var uoppsigelig til 1947. 
F'ru F. hadde også undertegnet kon
tra.kten. 

Fiane 'ble myrdet 21. 9. 44 og fru 
Fiane lot da sin søster bo hos seg 
som familiemedlem. Søsteren var ik
ke medlem av NS. Begge har oppført 
seg eksemplarisk i huset og ikke fo
retatt seg noesomhelst som kunne ut 
legges som misligholdelse av kontrak 
ten. 

Ved «frigjøringen» ble fru Fiane 
kastet i fengsel. Men hennes søster 
bodde der og betalte punktlig huslei
en. Da hun grunnet innesperringen 
ikke «bebor» leiligheten blir hun og 
søsteren fratatt leiligheten, som be
sto av to værelser og kjøkken. Av
gjørelsen blir truffet uten at leillig
hetens innehaver frJ. F. var innkalt •• 
Antakelig. regnet man med at hennes 
borgerrettigheter var fullstendig li
kvidert. 

Herr Aarbakke ga fru Fianes lei
lig-het til sin politiske venn arkivar 
William Vold i Dagbladet, - så for 
ham har han forsåvidt gjort det hyg
gelig. Men en oppadstrepende kom
munal jurist trenger jo pressens be
våkenhet. . .. Og den har herr Aar
bakke fått! -

De to forsvarsløse damer fikk ett 
værelse og kjøkken i samme gård. 
Gulvet ligger i høyde med jordens 
overflate, hvis ikke under. FrU Fianes 
Søster har fått leddgikt i leiligheten 
og har hatt to ganger lungebetennel
se. Rommet er så mørkt at lyset må 

Alvilde Fiane 

være tent sommer som vinter. 
Herr Aarbakkes store «juridiske» 

mesterstykke beskriver damene slik: 
En vakker dag ba han fru Fiane 

kvittere på obligasjonen angivelig 
for noen penger som skulle gå. rett til 
Erstatningsdirektoratet. Han diriger
te hennes hånd til et sted på doku
mentet, hvor det var et åpent ubeskre 
vet stykke ovenfor. Hvis hun, ikke 
underskrev der skulle ikke hun få lov 
til å bo hos sin soster ! 

Hun undertegnet på det anviste 
sted. Hun forteller, at herr Aarbalrke 
siden måtte medgi at han ovenfor 
hennes navn, - med sin egen hånd 
tilføyet en transporterklæring på lei 
lighet - til William Vold i Dagbla
det. Det var to måneder etter W. V. 
hadde flyttet inn i fru F.s leilighet. 
Mens hun satt på Bredtvedt! ' 

Damene, som ikke lenger' er alde
les uten vern, - ser gjerne ne rI' 0.1'.
sakfører Aarbakk .. i retten .... 
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::i - tør jeg be om at De så snart som 

d -k -Il o L · -mulig fremkommer med Deres opp-me ri ma'nnsvi a pa ,Jan::: fatning av husspørsmålet og evt. kor 
. .. rigerende bemerkninger til nlJ!rværen 

Som aldri megnet seg med de menige i N.K, P. 
~ de fremstilling. Hvis en slik begrun
æ net fremstilling ikke fremkommer fra. 
.. Deres side innen rimelig tid vil mine 
.. klienter gå ut fra at De godtar denne 
: fremsti~ling som korrekt og som an .. 
~ vennelig i en offentliggjørelse av hl
~ storien om' hva det overgikk ~nut 
::: Knutson Fiane og hans hustru.» 

-' .. 

«Historiens største forbryter», 

karakteristikk av den tidligere 

var Løvliens 

partiformann ~ Herr Aarbakkes daværende syn pl 
karriere befordrende virksomhet tillot 
ham ikke å besvare hverken fru Fia
ne eller Langes brev. 

Kominform og Politibyrået, som en 
langt sterkere revolusjonsbegeIst
ring enn partif~rmann Løvllen. 

Hvem er så, egentlig denne Fu
rubotn? Det er meget få som kjen 
ner ham og hans fortid. Alltid bar 
han opptrådt mystisk og reservert 
også i lag med partifeller. Det siste 
kan være forståelig nok, så mot
stridende bans livsførsel ellers sy
nes å stå i forhold til revolusjonens 
lære. Vi vet nemlig, at bArt' under 

Oslo 12. 11. 51. 
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I Anmoder Egyptl .. .. 
i ,. • ~'I - , ~ 

Er De 1dag en tUteidigleser av ,,8. Mai» s~ bli imorgen en 

fast abonnent. 

en av 
o vare farligste hender 

Hvor er mannen? 
Det var en tid da det var folk som 

ga seg tid til å luke ugras i 
dette landet. 

Stakk den minste antydning til 
små.lighet eller ugrunnet trang til 
personlig. hevdelse opp over jordens 
overflate, så - fluksens - var man 
nen med ugraskniven der og fikk 
styggedommen vekk. For ikke å 
snakke om når det gjalt så promi
nent ugras som urett og rettsfor
nektelse. Da ble det brukt både kniv 
og hakke for, å sikre seg at man 
nådde fram til de ytterste røtter. 

Våre hjemlige ugras-voktere had
de engang internasjonalt ry og rang 
Det er nok å nevne navn som Bjørn 
stjerne Bjørnson og Fritjof Nansen. 
Det var folk som visste å holde ha
gen i orden. De sparte seg' ingen 
møye. Der hvor de folk ferdedes 
var det plener uten plett og lyte. 
Var det noen som prøvde å hindre 
dem i deres gjerning, var de i stand 
til å lage et alle tiders uvær om
kring seg. De ':isste med seg selv, 
at det de ville var det gode. Derfor 
ga de aldri tapt. De kjempet utret
telig mot løgnens og urettens ugras 
Og de seiret. . 

I dag er dette arme landet vårt 
mer enn noen sinne tilvokst med 
ugras. De gamle vokterne er borte 
og det er blitt et sørgelig og merk
bart tomrum etter dem. Selv om 
det, er enkelte tapi'e som prøver 

etter evne å håndtere ugraskniven 
så når de ikke opp rr.ot de arbeids~ 
ytelser som de gamle presterte. -
'Den sleipe, slimete samfunnsbøygen 
- den såkalte «folkemeningen» -
er dem for sterk. be holder nok 
stand mot den. Men de vinner hver
ken gjennom den eller utenom. 

Bli r 

Det har alltid vært en historisk 
trøst at øyeblikket skaper mannen. 
Når nøden var størst, -var hjelpen 
nærmest. Den vokste likesom ut av 
den aktuelIt nødvendighet. 

I dag er nøde, stor i Norge, Rett-I 
ferdigheten og sannheten er trått 
under hel ,og den plenen som vi en
gang var så stolte av, er oversådd 
med stinkende djevrlskap. Skitten
gul urett blomstrer side om side 
med giftiggrønn usannhet og det 
hele ser sørgelig makabert ut. 

I dette øyeblikk trenger vl Jan
dets kraftigste neve til å hold" om 
skaftet på ugraskniven. 

Det er mange ennå i dette landet 
som regner seg selv som store og 
som også av sine landsmenn blir an 
sett som store. Er de store nok? -
Store nok til å ta arven opp etter 
dem som ble borte? 

Finnes mannen som uteYl hensyn 
til egen trygghet og- egen prestisje 
går helt og udelt inn for å avdel{!,e 
hulheten, farisæismen og all den an 
dre uhumsl<heten som nå truer med 
å kvele alt og alle? Mannen som 
evner å tordne løs på en slik måte 
at stemmen når fram til selv de dø
veste ører? Som får det til å gro for 
nuft selv i hjernevinninger som var 
satt ut av drift? 

Finnes han, må ha)1 nå melde seg. 
Og han må melde seg raskt. Hvis, 
ikke går vi til grunne som bunn
fallet i den europeiske kulturvel' -
den. - Ustraffet lar en ikke uretten 
gro på rettens bekostning. 

Mannen m å finnes! Øyeblikket 
krever det! 

Hvor er han? Hvem er han? 

H .G. 

250no pulitiske 
langer. 

3500 menneskel' dømt 
fli) IHpende bånd 

THe og terror 

Gertrud Miclke som var sekre 
tær ved den beryktede Waldheim
prosessen, der 3500 ble dømt. 
De frie jurister fj1~!: dokumen
te~e og en fryj{t"lig skildring av 
rNtergallgcn, da frk. Mielke flyk
tet til Vest-sonen. 

over 25,000 menn, kvinner og barn 
sitter innesperret som 'politiske 

fanger i de øst-tyske fengsler, de 
fleste uskyldige etter vesterlllndsit 
rettsoppfatning. Disse politiske fan 

England oppslukt 
av USA? 

C h u re h i II skal v æ re ste m t for 

en «uløselig» forening 

.. ger er meget verre stillet enn de 

.. kriminelle forbrytere som er feng
slet i Øst-Tyskland. Over 4640 av 
de som er innesperret for sin po
!ttiske innstilling lider av tuberku
lose i langt fremskredent stadiunt. 

M ens de vesteuropeiske stater strever med sitt ,gamle probI~m om Eu-
ropas samling i en forbunnsstat, har den tidligere engelske ambassa

dør i USA, Lord Halifax ,i en tale fremholdt at det felles forsvar vil kreve 
noe m~~ enn en forening, nemlig uløselige bånd. Lord Halifax anmodet 
det brItIske og det amerikanske utenriksdepartement om å forberede pla
ner som I{an hindre enhver overraskelse fra fiendens side. lian ga ingeR 
enkelth~ter, men man er overbevist om at han på denne måte tok opp 
~hurchI11s gamle plan om felles statsborgerskap for engelskmenn og ame
rIkanere. I praksis vil det bety at England blir oppslukt av USA. 

Tidligere i år fikk man underhån
den opplysninger om at den amerikan 
ske regjering hadde fått den britiske 
arbeiderregjering til å' oppgi sin mot 
stand mot tanken om Europas For
ente Stater. Det antas nå i Washing
ton at den konservative en elske re-

den annen side vil arbeide for en «ulø
:8[;g- forening av USA og England». 

Lord Halifax regnes som en av Chur
chills varmeste beundrere og tilhen
gere. 

Det forlyder også at Lord Halifa:!C 
på ny vil overta hvervet som britisk 

m 

Dette er de nøkterne tall som de 
frie jurister i Berlin - østsonens 
mest effektive motstandsbevegelse 
kan leg/re fram - et år etteli' a.t 
det fra J;ovjet-russisk hold ble kwul 
gjort at konsentrasjoneleirene va~ 

oppløst i russisk-sone. 

Etter en jernteppeproseS8 ble 
3500 fanger overført til fengslet l 
Waldheim. Rettsforhandlingene var 
noe av det uhyggeligste som kom
munistene i Øst-Tyskland har gjort 
seg sliyldig i. Fangene dømtes på. 
løpende bånd som krigsforbrytere. 

Mange ble båret inn i rettssalen 
på bårer. 

Fanger kom syke og elendige fra 
Sachsenhausen, Buchenwald og 
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Peder Furubotn. 

Peder Furubotn har skrevet en 
bok og Henrik' Bonden Henrik, 

sen haranml'ldt den! Berlingske 
Tidende: ' 

Boken innledes med et «Intervju», 
« som forfatteren har hatt med seg 

selv for et år siden, og som var for 
anlediget av et brev og et par tele-
fonoppringninger fra meg skriver 
Henrik BOIiden Henrilisen. - Han 
fulgte ikke dt'ngang mitt ønske om 
å offentliggjøre vår meningsutveks 
Ung i Berlingske Tidende. .Den 
s'marte Furubotn unnlot nemlig å 

".6.&'&& '-".l"'.l"'IIJII.6.&',-,,"1I .... &J .... - ............... e ........ -'-' ..... ~_. 
også i lag med partifeller. Det siste 
kan være forståelig nok, så mot
stridende hans' livsførsel ellers sy·; 
nes å stå i forhold til revolusjonens 
lære. Vi vet nemlig, at hAn' under 
krigen dirlgertedet lllegaie norske 
kommunistparti, og at han fra 1945 
til 47 var NKP's generalsekretær. 
Vi vet også at han hele tiden levde 
fornemt tilbaketrukket l en flott, 

,hvlt villa på Ljan - burosjoasiets 
apsolute høgborg. 

Hva han bestiller i dette øyebllkl, 
er noe man får gjette seg til. -
Hvem kan egentlige bevise' at han 
!Jr så totalt ekskludert som hans 
tidligere partifeller påstår? Ingen 
kjenner Kremls veier. 

«Historiens største forbryter», sa 
Emil Løvllen om Furubotn da de 
sist skiltes. Hvem vet om han noen 
gang vil bli betraktet sUk av den 
store almenhet? Det er ingen 
grunn til å trekke på skuldrene 
overfor Løvllens karakteristikk, 
selv om den synes overdrevet.Løv
Ilen kjenner nemlig Peder Furu
botn bt>dre enn vi. 

Kjøp F\'ankJin 

Knudsens bok 
berøre de spørsmål som ikke be- o 'Vi har fra mange av våre lesere 
haget ham, og mente øyensynlig at fått forespørsel om på hvilken måte 
et borgerlig blad ville formilde H. Franklin . Knudsens bok «Jeg var 
hans angrep på den kapitalistiske Quislings sekretær» kan skaffes fra 

. samfunnsordning. Danmark. De fleste som spør har for-
Peder Furubotns «Vi må våkne» er søkt å få kjøpt boken i bokhandelen. 
et interessant skrift, idet NKP's se Men enten har man vært utsolgt el
kretær endelig tar stilling til det ler man har ikke kunnet skaffe den. 
delikate problem «FedrelaQdet». - Enkelte bokhandlere sier, at de ikke 
Han siterer en bem,erkning av An- vet hvor den kan bestilles. 
dre Marty «Helten fra opprøret i Boken føres av Norsk Bokimport 
d/ln franske Sortehavsflåte, og ska A-S som formidler salget mellom Dan 

. peren av de Internasjonale Briga- mark og de norske bokhandlere. Da. 
der i Spania». Marty uttaler ifølge Norsk Bokimport A-S nektet forlaget 
sitatet: Et hvert fremskrittsvenn- i Kobenhavn å sette deres navn på 
Hg menneske har 2 fedreland, sitt bokhandlersirkulæret, så har der opp 
eget, og Sovjet-Unionen. stått mange misforståelser. Hvis no-

Begeistret tilføyer Furubotn for en ikke kan få. kjøpt boken, kan de 
egen regning: «Det er den proleta- skrive direkte til H .. Franklin Knud
riske internasjonalismens ånd». - sen, Nordstrandsveien 25, os10. For
Men i samme åndedrett peker han fatteren vil da sørge for at boken 
på sin partifelle Henry W. Kristi- kommer bestilleren i hende. 
ansens ord: «Det er vår plikt å be, 
kjempe dem som har vært forre-
dere mot den nortke arbeiderklasse, 
og o som har prøvet å lokke Norge 
med i en internasjonal krigsfront 
mot Sovjet-Unionen - vårt store 
fedreland.» 

Her er det ingen tvil om hvilket 
fedreland det er som betyr mest i 
speiselIe situasjoner. 

Furubotn hevder at det ikke kan 
eksistere noen patriotisme, hvis ik
ke denne omfatter anerkjennelsen 
av 2 ting.: Det mest intime sam
arbeid med Sovjet og Kremls leden
de stilling. 

TogHatti talte på Nordens vegne 
i det italienske parlament: «Vårt 
folk vil med alle midler - og med 
all luaft vende seg mot en krig 
mot Sovjet-Unionen. Et hvert for
søk på å innvikle vårt folk' en 
krig mot Sovjet-Unionen vil bH 
Pløtt med ·motstand. For Sovjet
Unionen legemliggjør nemlig i sin 

,.,. mektige og altomfattende freds
politild{ det norske folks nasjonale 
interesser}). 

Dermed trer Furubotn faretru-
• emle nær den sperresonen hvor 5-

kolonnene rår grunnen alene. 
Boken inneholder forøvrig en rek 

ke av de vanlige skjeldsord. Men 
som en rød, tråd gjennom det hele 
/{år forfatterens bestrebelser ut på 
~I Inarlære sin !'g!'n trofasthet mot 

, 
• 

D a de delegerte til FN-forsamlingen 
i begynnelsen av november kom 

til Paris, kunne de på første side i 
«Franee Soire» lese: 

«I løpet av 3865 år har det vært 
tilsammen 323 års fred og det er 
undertegnet 8250 fredstraktater» 
Det var en liten påminnelse om 

hvor langt verden er kommet. Det 
var en gang en mann som sa: Min 
sønn, om du visste med hvilken dår 
skap. verden regjeres. 

Ja, vi vet det, men det er ingen 
som har makt til å stoppe dårska
pen. De snakker den bare bort, og 
så slåss de videre. 

Vi er il{ke det plukk bedre her i 
avkroken. Ikke bare skal vi knek
ke nøtter sammen med de store, 
men også slåss innbyrdes for å 
tekkes de krefter som i det skjulte 
trekker i trådene og hvis mål er 
skjult for de ikke-innviede. 

Vil man fred, må man begynne 
med å avsløre disse skjulte krefter. 
Men - hvem våger å henge bjel-. 
len på katten? Det blir ihvertfall j" 

ke vår p. t. vestorienterte Kerr!, 
skiregjering. 

Anmoder Egydt ske regjering hadde fått den britiske 
arbeiderregjering til å' oppgi sin mot 
stand mot tanken om Europas For-

Sovjet om, bjelpl 
D et· egyptiske blad «Al Nida,» nu,~ 

. deler, at en lejent egyptikk ~. 
sonlighet er reist til Russland t* 

o ente Stater. Det antas nå i Washing
ton at den konservative engelske re
gjering ikke vil motsette seg et euro
peisk statsforbunn, men at den på 

en hemmelig og meget viktig mil 
sjon. Denne reise mener en vil f~ 
vidtrekkende følger for forholdet 
mellom disse to land. - Et' annet 
blad «At Ahram» vet å. meddele, 
at det har funnet sted viktige kon
feranser mellom den sovjet"russi· 
skI' gesandt Kazyrev og den funge
rep<l6i egyptiske utenriksmhiister. 
ll'jlr~o . dJ,lngene vil formodentlig fø 
l'~ t .. øl) kraftig utvidelse av hande
len ellom Egypt og de øst-euro-\ 
pelske land. 

I diplomatIske kretser er en opp
merksom pA disse tendenser, og den 
engelske regjering ser med atsklI· 
llg bekymring på en slik «forbrød
ring» mellom Egypt' og SovJet
Russland. 

DET ER SAGT: 
Tidligere tiders opplyste enevelde 
var bare barnemat mot det uopp
lyste mengdevelde som vår tid fin
ner seg i. 

«Farmand» 44. 51. 

Nederlandske 
ellsportørerbruker 

falske fakturaer 
En høyere embetsmann I det neder 

landske handelsdepartement har 
I et rettsmøte fosklart som vitne 
at minst halvparten av de neder
landske eksportører gjør bruk av 
falske fakturaer og deklarasjoner, 
som delvis avsløres av andre lands 
tollmyndigheter. Det gjelder så· 
kalte, trekantede transaksjoner 
hvorved de nederlandske forret -
nlngsmenn re-eksporterer utenIand 
øke varer som nederlandske. På 
slKtrsmål om hvorfor dette foregår 
Svarte embetsmannen at eksportø
rene handler slik fordi de er utsatt 
for all slags vanskeligheter, valuta 
restriksjoner og byråkratiske be
stemmelser. 

Boken som vil leve 
I 

i norsk historie 
er dr. jur. Gustav Smedals bok 

«PATRIOTISME OG LANDSSVIK» 

Den gir et tidsbillede av okkupaslons

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 kunn~t angripe den, fordi fremstil

lingen er helt korrekt. 

For l fl restopplaget· brakt ut snarest 

er prisen nlAledsatt til kr. 8.- fritt til--sendt, Ol! hvis minst fem eksemplarer 

bestilles samtidig, blir de portofritt til

sendt mot Innsendelse av kr. 31.-. 

KAR L S E E L AND • O P P EGA R D ST. 

............ 0 .... 'V ................ u5 av UI.:;U~ ug- .t!.inglano». 
Lord Halifax regnes som en av Chur
chills varmeste beundrere og tilhen
gere. 

Det forlyder også at Lord HalifaX: 
på ny vil overta hvervet som britisk 
ambassadør i USA, idet Sir Oliver 
Franks har hatt for' sterke sosialist: 
iske sympatier. Den tale Lord Hali
f.ax holdt nå var den første storpoli
ske tale siden han for fire år siden 
forlot sin post i Washington. 

DET ER SAGT: 
Den nylig avdøde forfatter Bern

ard Shaw sier i sin bok «Millionær 
og sosialist»: Hele verden er for
rykt og galopperer ad helvede til 
så fort som griskheten kan drive 
dem. Jeg holder meg bare utenfor 
strømmen, for jeg liker ikke ende
stasjonen». 

Mange ble båret inn i rettssalen 
på bårer. 

Fanger kom syke og elendige frSi 
Sachsenhausen, Buchenwald og 
Bautzen. De hadde sittet i disse 
lmnsentrasjonsleire i flere år. De 
fleste var fullstendig likeglad me" 
seg selv. 

«Hva tjener dette her tu, vi skal 
da allikevel dø», sa mange av de 
som enda orket å tale. 

Tiltross for at fangene var le
vende døde - ropte anklageren at 
disse mennesker var så farlige at 
de måtte frataes friheten, forat de 
ikke skulle kunne bedrive statsfi
endtlig virl,sombet. Dommene var 
utskrevne på forhånd, og lød pA 15 
-20-25 års tukthus. 
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lEr den Ve sti ig e i 
! Verden si kret? I i ~ 
~ I 
;;, El' k d . mekaniske ::i ; Itestyr er me . motorIserte og li 

I enheter og et sla~krahjg flyvåpen det avgjørende i 
Den plutselige beslutning som er tr uffet i Paris aven underkomite in

nen den nordatlantiske sikkerhet sorganisasjon om å oppgi planene om 
store europeiske forsvarsstyrker innen utgangen av 1952 til fordel for en 
plan om mindre, men mer kampInaHige avdelinger, vakte i de første 24 
timer vill jubel i kommunistkretser j Vest-Europa, som i ånden allerede 
så seg som politiske forgrunnsfigurer i et sovjetokkupert Europa. 

Rapporten fra Moskva går der
imot ut på at denne plutselig mili
tære helomvending i Vest-Europa, 
som utad ble begrunnet med hen
synet til de vest-europeiske lands 
økonomi, slett ikke bevirket noen 
tilfretshet i Kreml, men tvertom 
vakte bekymringer. 

Grunnen til omlegningen 
i den militære planleggingen er nem
lig - etter hva Deres korrespondent 
erfarer - ikke hensynet til Vest-Eu
ropas anstrengte finanser, men den 
omstendighet at USA nå er kommet 
så langt i sin militære teknikk at 
man ikke lenger trenger store, kost
bare og vanskelige manøvrerbare, ar
meer, men mindre, lett bevegeIige 
elitestyrker, supplert med motoriserte 
og mekaniske enheter og et slagkraf
tig luftvåpen. Grunnen til dette igjen 

Fra en jernbanekupe 
D et gledelige ved kommunevalg,me 
er kommunisternes store tilbakegam~. 
De er jo nesten forsvunnet?> sier min 
sidemann. «Er de døde eller er de 
reist fra landet» spør jeg. «Nei da. 
døde er de vel ikke og reist fra Lan
det er de heller ikke» sier mannen. 
«Jeg skal si Dem hvor de har tatt 
veien» sier peg. «De er gått i dekning 
i Det kongelige norske Arbeiderparti. 
Der går de ut og inn etter som kon
junkturene skifter. A-partiets økono
miske polii tikk følger i dag' Kremls 
plan. Ubevisst - kanskje nødtvunget; 
men det har mindre å si. Planen er 
økonomisk kaos. 

Vi skal sikkert få høre kjente to
I ner nå under lønnsforhandlingene. -
i Opp med lønninger, opp med prisene, 
o "~',.~t om ,kast! Det er veien - gam-

H l og kjent fra penger ble til. Det 

er at USA nå har tilstrekJtelig med 
«baby-atombomber» som kan brukes 
som regulært forsvarsvåpen under an 
grep fra motpartens side. Dette er al 
lerede offisielt bekreftet av sjefen for 
det amerikanske luftvåpen, general 
Vandenberg. 

Manøvrene med baby-atombombene 
i ørkentraktene ved Las Vegas var 
bare en synlig - og vel beregnet -:-' 
demonstrasjon fra USA's side, og har 
:Jidradd ytterligere til at den såka,lte 
«nordhær» i Korea plutselig har vist 
øket forhandlingsvilje. 

JEG TØR IKKE! 
Den engelske filosof og Nobel

pristager Bertrand Russel forteller 
i sin bok «WhyCommunism must 
fail» denne historie: 

En russer og hans elskede satt 
i en lund og hørte nattergalens tril 
ler. Så hvisket hun: Kan du like 
nattergalens sang? 

Og han svarte: Før jeg vet hvem 
som skrev melodien, tør jeg ikke 
uttale meg om det. 

er «planøkonomi» til å få forstand av 
Med en slik politikk vil Norge om 
kort tid være modent for en kom
munistisk omveltning. Lønns- og 
prisøkninger tar lengere og lengere 
sprang. DIsse 2 villdyr kappløper nå 
mot målet. De skal nok få høre spe
takkel hvis Finansrådet eller Norges 
Bank forsøker å bremse. Planen må 
følges. Her er tegn i sol og måne og 
merker sprekk i A-partiet. Og hopen 
som vil bedrages, lever for dagen. -

Fortiden vil den ikke høre 1m og 
framtiden tør den ikke tenke på. 

Jens. 

N ordrnørspostens Trykkeri 
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