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, Justisministerens 
kino 

Dentys,ke g.eneralstab ydet Sovjet Møte mellom Stalin 

D a det nylig I stortinget ble 
militær assistanse i 1920-årene og Mao-Tse-tung 

statsråd Gundersen foreholdt 
at det klebet vesentlige feU ved 
«rettsoppgjøret», svarte han flott 
og feiende - som hans vane er 
-at man ikke nå på dette tidS

punkt kunne gi seg a.v med å., 
spille ,«baklengs kino». Nå fikk' 
det, være med de~ som var. 

Forsøkte senere, å' sprenge Hitler-partiet 
Storbritannias og Frankrikes hjelp med 

Europa-tankens 
forkjemper 

Churchill vil møte Stalin i januar måned 

Hvilke fordeler vil Churchi Il tilby Sovjet 

Nei da, herr justisminister! 
Det er såvisst ikke noen «bak
lengs kiJro» som det norske sam 
funnet i dag ønsker å få seg 
forevist. Er det først på. det re
ne at filmen er elendig - og kd
tikken later til å være forholds
enig om det i dette tilfelle - tA. 
hjelper det Ilte å sveive fUDlen 
den andre veien. Den ,blir ikke 
,bedre for det. Da <:r det bare 
ett av to. å foreta seg. Enten 
får man vise en film som publi
kum kan være tjent med f. se. 
Eller også får man gi beskjed om 
at det er adgang tU å få bUlett
pengene Igjen i kassaluken. Ett 
av to! 

Hvilkn utvei velger De, berr 
Gundersen? At den filmen som 
De har vIst, har vært under all 
kritikk, er sikkert DOk. Og at 
De skal sitte med hele utbyttet 
av den slags «forretningsvirk
somhet» strir mot de alminnelig 
ste prinsipper for handel og van
del. 

Ærlig talt så har De vist dår
lig film så lenge nå at De alt 
forlengst burde ha vært fratatt 
kino-bevUIingen. 

Øket Sovjet-press 
på' Norge? 
New York: Privat til «8. Mai». 

I New York er man, overbevist om at 
Sovjet-Samveldet I de kommende 

måneder vU øke sitt diploiDatiske 
press på de to landene som &Teuser 
til Sovjet-Samveldet uten å være 
del av den russiske InteresseSfære, 
nemlig Tyrkia. og Norge. 

Indonesia ønsker 
nederlandske fagfolk 

Bonn: Privat til «S.Ma!». 
de fare" følte den tyske generalstabS 
ledelse seg truet. Den var klar over. 
at Hitler ikke ville t!l.~ noen separa.t- Krever en russisk og Vest

alliert evakuering av Europa 
I disse dager foreUgger ,en oppsikt-politikk fra gen~ralsqtbens .side og at 

vekkende bok av «BedinerIDu -, 'han fremfor alt ikke, VilIe fmne seg i 
strierten Zeitung»8' tidligere stJerne noe samarbeide med, Kreml. Schlet - ' 
reporter li .. R. Berndorff,'utgttt av cher forsøkte da å skYve først BrU· ~----,-------------= 
det gamle, kjente forlag HoU~ ning; deretter von Papen fram. som Hamburg: Privat til «8. Mai». 
und Campe I HaDlbt1l'g. Bøken, som rikskafislere, men da ~gges politikk 
har fått tittelen «General mellom brøt såmmen, tok Schleicher - med I en tale i det liberale studenter-
øst og Vest», , skildrer den tyske Hindenburgs velsignelse' .- selv' stats samfunn i Hamburg forleden, 
generalstabs, 9gda tørst .og fremst roret i egenskap av rik~i,{ansler. l 'den krevde Europa-tankens forkjemper 
gtneral - senere 'rlkltkansler- ne periode innledet Sc;hleicher heD,l- grev Coudenhove-Kalergi at hele 
Schlelchers hilltorie I meUomkrlgs- melige, forhandlinger dels med D31~- Europa nå s,ltal forlange en reform 
årene, ,og har vakt bA.(ie' oppøiktog dier I Frankrike og Heåderson i Lon- !tv vetoretten i FN, forbud mot 
strid. I den ,nasjonale:opposlsjoWl don, dels med noen aV"det nasjo~- jkomv1l.pnene, en russisk og vest
kretser er man på enkelte høld opp sosialistiske pa.rtis ledere, derililaildt ,,~liert evakuering av Europa i sam-
rørt både over at en slik bok ser Gregor Strasser, Gottked Fcder ø.g Svar med Yalta-avtalen, en revi-
dage~s lys nå - nårTYiilkl$nd står Frick. Hensikten med QiI13e forhanl.'l- sjøn av 'Odcr-Neisse-grensen og 
i en diplomatisk sltjebneklilnp me,l- Unger var å oppnå samtykke fra StPr :,',dgang for sudettyskerne til å ven-
lom den østlige og den vestlige ver" britannia og Frankrike til Il. omdan).\.c de tilbake til sitt hjemland. 
den - og over de opplysninger den Reichswehr. som tellet 100,000 mtLnJ.1, Et sterkt Europa kan bidra til il. 
bringer angående den tyske gene- til en milits på 300,000' mann for;/l. sikre freden. Men ved siden aven 
rbJstabs merkelige disposIsJoner. opptaSSog SA i militl;*lre formj.8j~- økonomisk og politisk samling i 
,Boken beretter at general Schlei- ne.rog dermed svekke,-nasionalsosia' :Europa må man overvinne den ån-

chersammen med general v.Seeckt, lismen, og dernest spli.ttedet nø,sjo- delige krise. som gir seg uttrykk i 
allerede 11920 sluttet en hemm~lig nalsosiali,stiske parti yed åopp~ en stadig dårligere moralsk hold-
avtale med Trotskl og Krassinom et Stra6Ser som visekanjjle,' i Scblet- ning. Den europeiske morals ufor-
vidtgående poltJtisk, økonomisk og chers T€gjering. ,gjengelige grunnlag er ridderlighe
militært samarbeide mellom "Tyskland l)isseplaner ble imidlertid kryss~t ten, 'og det. gjelder å gi denne tid-
og' Sovjet-Samveldet nenne avtale av Hitler. somoverb~"4ste Stra,sser derlighet nytt innhold og ny verdi. 
ble' ikke meddelt noen tysk regjering, om ågiavkald På. sine forhan(llUl- En skreven europeisk forfatning 
a:driforelagt for riksdagen. ' ger med Schleicher. Av~ørende i ,ut-, vil bare få virkelig liv når den bæ-

l henhold tU denne, avtale bygget vLlingengrep også inu',:<ir. Hjaln).ar '~3 oppe av den europeiske ridder
tyske flyfabrikker militærfly i Sovjet Schacht, som allerede< i november lighets uskrevne lover. Grev Couden 
Samveldet, fremstillet 'panservogner 1932 ,fikk den tyske stofindustrioyer hove-Kalergi gledet seg over den 
og ammunisjon og giftgass. General på det nalljonalsosialisti.e partis" si- franske utenri/tsminister Schumans 
v .. Seeckt utarbeidet i forståelse med de gjennom en hemmelig appell til forslag om å la Europarådet utar-
Schleicher, en feltjenesteplan for den rUts~.~esid:nt Hindenbuql heide et utkast til en europeisk for-
russiske arme"og denne plan ble gjen ,l, ,nasJoI\ale OPPOSiS,.jbn,. '. skretser i fatning. - Hvis man går i gang 
nomført av russerne 1'1926, slik at Vest;Ty.skland er man qpprørt overat straks, sa han, vil man allerede i 
m ... 1 faktisk kan mat den 'tyske ge- dentY$ke generalstabiJinlot seg pli. 1952 kunne gå over til det prakti-
neralstab skapte grunnlaget for Den et så Intimt samarbeid 'med rUSIJlIrne ske arbeide. 
Røde Arme. i 1920-1rene og over at øneralste.1ien 

Da kommunistene' etterhvert flklt 1 den avgjørende klUllPll10t kozmn,,
vind 1 seUene 1 Tyskland og den na- n1smen forsøkte 1 legge,hindringer 1 
sjonalsosiallatlake bevegelse reiste seg veien ved hemmelige fprhandllnger 
som en, desperat reaksjon mot den tø- m~d Storbritannia og Fl'f!.nkrike. Yankeen ved 

Etter hva Deres Iwrrc!Jpondent et', 
farer i diplomatiske };rctsc!' i Pa 

ris, er det planlagt et møte mellom 
generalissimus Stalin og general 1\<Iao 
Tse-tung henimot midt2n av d:>r,cm-
ber. ' 

DeHe vil,tige mø(.?, so;n ant3kc
Hg vil finne stell, v<>d den l'usslskr' 
Svartehavs-rivieh;', tiHcgges den 
største betydning, ikke bare i Mosh 
va og Peiping, men også l Paris og 
London, uttales det at det må see~ 
mot den østlige verdens forberedel
se til Winston Churchills planlagt<' 
møte hos generalissimus Stalin en 
gang l januar 1952. 

Vatikanets hoff 
Jl!lllil!IJIIIJlI'WlllijiJillljlll!ljllllliIJIJI!~I~!IlIW1J1~~NtI1It11111(1!liaall,lllllJJllI111111~1.iWt!I!I·jIW"iaallilil"Il:IJt'.1!t!i1111!l:I!III!~!":I'I!llll1illJil~i_~1 
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Trumans utnevnelse av general Clark 

~:-V'·11 U' ,·S",· -.A', ,,' ' le' de I:s' en i Det har vært atskillig bråk etter I hengt med juveler på sprang for å '.~ " O ve rta ,," , ,,' ,,' i president Tr~ans utnevnelse av I åpne ballet i generalens armer. Mu-
;. i general Mark Clark, «Roms befrien, sikken spilte opp, marchesaen løftet · d · t" ~, til sendema,nn"ved pavestolen. Lill sine armer for å slynge dem om ge-i I en nære O ri en,! :li Hamilton skriver om dette i en ar- neralens hals, da - så generale!' seg 

l,tmsterdam: Privat til «8. Mab. ~ i tikkei i svensk «Dagsposten» og vi om i salen og langt. borte i hjørn.:t .. i gjengir ,et uttirag av den. fant han et par vidunderlige svarte 
En idonesisk delegasjon er kommet ~ Det storpolitiske fremstøt søkes gi.ano",,", i General Clarks navn har i italiener øyne glitrende i et vakkert brunt an-

til Amsterdam for å ansette over ~ ; nes øre en eiendommelig for ikke å sikt. Han vendte marchesaen ryggen 
2000 nederlandske fagfolk i ledende i ført ved T. 'c. A.I arbeide ',. i si komisk klang, og det er vel usik- og styrtet mot den unge damen - og 
stillinger i den offentlige administ,ra- 10 , '" ii~ert om tien hellige fader selv er så ve! Han åpnet ballet med Hotell 
sjon og næringslivet. ---.,.-----------,--',- rom IIDm er oppstå~f"r den vest- be,geistret over denne. utnevnelse. - ~'Sisanas garderobedame, de~ smuk 

I Nederland er det fortsatt stor in- Washington: Privat ti,l«8. Mab; Ilge verden I Den NSiir~ Orlent»; _ ~r:tio Malaparte har l en bok «Pelle. , e Marietta ..•. Forfatteren tilføyer: 
te.r.cl.Ise for Indonesia, selv om det her ' '. . '. , Tall tmø;y4eat amer~lrne hv:ilketer. utlagt «Huden», fortalt .. ,.ennå ryster «i Faraglioni:o- :de ka-
Sle"'.l" 'bitterhet over tapet .v det Oflt~ D e~.W~ ll'St\, 'f @t ~ 4l' måtte- ..... lJl. ~, ove,' ~ P .;,.~r,;.,- O)lS;~ 1i~.,t. ,om m!4Ul~n. FotfattE'ren var ,kon-. ;teri~tiSk~. klit>~r. som stikke,l' opp 
mdlske koloni-område. skal yte d.e såkalte uil.der~tvIk· vendig ';..o... l\l:l\tte være re4e t\l A. br\1~ t*quann' for <i,n .a.mer~s1te arme,' hatet, v,ed Ca,pris sydkyst) ved, 

_____ lilde omrMer, Ve.tes A. fA. !!lIiUddAp ke 'makt ·.for. å forsvare den "vestlige. da den på sitt «befrieIsestog» nådde . ken på denne forferdelige begiven 
I Den N$re Orient. StøttentU cJet- 'v~rdena intere~.. ' ,N~pel, og, var en god venn av oberst t som i måneder fremover opprør-Avisdødeni""" __ ~_ ... .....tM.; ømrAde 8"'-1 e.dmIDl$treres, 'Ul 1M ... i*.rbrita.nnia befinner seg PA H,milto~,.va~ adjutant hos ge- te øen og selve Neapel. 
TOOhnieal Coope.,atlon Adlnlnløu,... rlUlden ,"V krig "'lde med Itap. , ~. n~al' Cliirk7'"Qg tilbragte derfor sin General Clarks inntog i Roma er 
i." - -~- ~-- ..... 3~,'u .... -_ ..... - "'ft" .. ~'ft.. VI .... ~ ......... ·'-a. 'TY ...... A a " ati11ø fi.t,"'b-øt Mf· ~ste.ud. i høykva-rte:ret. o~$A. en tragikomisk historie. Mala. 

Storbritannia har hele tiden søkt jj, 

'remkalle en splittelse mellom Sovjet
Jamveldet og China. Dette skjedde 
'<Jrst ved at London anerkjente Mao 
I'se-tungs regjering, og kan ventes 
fortsatt med at Churchill reiser til 
Yloskva for å tilby Sovjet-Samveldet 
visse fordeler mot at russerne til gjen 
-;jeld viser mindre interesse for Chi
na. 

I diplomatislre kretser i Paris har 
man de største forhåpninger i forbln
~else med de :'orestående storpoJltlske 
':onferanser. Det er nemlig ingen tvil 
lro at generalissimus Stalin person
lrr ønsker fred. 

Sovjet ruster 
Øst-Tyskland 

10 flydivisjoner - og 330,000 
mann på marken. 

Flyplassene og havneanleggene I den 
sovjetrussiske 30De blir nå sterkt 

utvidet, meldes :fra velunderrettet 
hold. 

Flyplassenes startbaner blir for
lenget, slik at jet jagere og tunge 
bombefly kan lande og starte. -
HavneanleggeDt. i Straisund, Nis
mal' og Bostoek moderniseres.i ' 

Tidlig re tyske etterretningsoffi
serilr erklærer, at Sovje't i'Øst'SOllell 
nå råde. over 10 flydivisJoner med 
ca. 1500 maskiner hver. Markstyr
kene . menes å være på. 380,000 IUaJPl 

De samme kretser regner med 
at de i løpet av 48 timer kan få 

• 6 _ ~~~ .. _ _ ,~L 
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2000 nederlandeke fagfolk 1 ledende i ført ved! T. 'c. A.I arHlQ ,.' IkertU~;'A4ei;ah:ili~: ~der~'sei;' e-;;--så ;.:! --.. -Han' åpnet baifet med Hotell 
stillinger i den offentlige administ.ra~ li . bit tn . d" d d uk 

Sj~n NOe~e~::~~g:;l~~~ fortsatt stor in- Washington: ~v.at til' :«8. Mat>;. Dre verden l DeD Nære o 'nb • ..;;;;;, Cu~io Malaparte har i en bok cPelle:. k. Marietta. . •. Forfatteren tilføyer: 
rom som er' oppstå. tt for t'. ves\-.,. er .. e s ret ... 0 v .. er denn.. e u. evnelse. - ~.luislsanas gar. ero..,e ame, en sm 

lenget, ,slik at jetjagere og tunge 
bombefly kan lande og starte. -
HavneanIeggenl. l, StraIsund, Nis
maI; og. Rostock . ~oderniseres; . - ...... ---,.,......;..,~"'--~-:---~. -."- TaD tUft de at BmIlrJka.Df) ", \ ·ll.vm.tet, erun.,gt. c:~uden», \ fortalt ... ,ennA. ryster ~i Faraglioni!'> ~de ka-

terclJse for InQonesia, selv om det h~_ .' .' :;". . ... .". ,".: ....... tW' .,. -;V""!_ ... ~., "''''.'~' ,,;,.. .. O~.4< "'.' ..... 1. lit~ ... om. m ... ~.. . en.~ FO.1'fa,.ttt'ren Y, ar ,kon- 81i.t. f~tisJr~ kll~ som sti~,r opp skerbiUerl:\et over tapet $,v det (}lit.. DeIJ.'~ li;;4.1 ~,,,~~ . '&\lAtte .... ' .... ".n -- ~ ..,.... t tru f A -- tI~"K .. l" -'- :..t t ed ~ri dk t) ved 
indiske koloni-område. økal)'te de. "-kalte on~t,1k- vendig- lDI.ttevære r . e til'å bru- . enn: Ol' ~en ..... er_ ...... e .. me, v .. ave. v e ro s sy ys !.. . 

lede olJlli.der,veateø" .t. .... .uddl\Pke 'makt før l forsvare dim vl!st;lige cia. den pA. 81.tt <befrie1sestog~ nldde I en på denne orferd~ige begiven 
I Den Nære OtJ,ent.Stetteli 1U cJe ..... 'verdens interea\ler.· , , " ,~ea.pel,og,var en god venn av oberst som i måneder fremover opprør-

TldUg re tyske ~tterl'e~tng*offi~. 
,serer ~rer, at Sovje't l:·ØBt&flnen 
nå rådel' over 10 flydivIsjoner med 
ca. 1500 masldner hver. Markstyr
kene menes il. være på 880,000 DUIoIW A ·d d "" __ ...... +_~+f, .. I1.· enuMe ø~,~tr~~ . &v, . .... ..Lrbritannia ·befinner seg pA. B8p)ilt9~ var adjutant hos ge. te øen og selve Neapel. 

VIS ø en TMbn .. ICOOpe ...... oJi AdmJnlIItra:-rand~ .. vimg bl~e tri~I~, og 1l~'1!l 'ClJlr, qg tilbragte derfor sin General' Clarks innto&: i.Roma er De 8$DlDle kretser regner med 
at de l løpet av 48 timer kan få 
underretning 1m hvilken s<lmhelst 
russisk troppetransport, som' kom
mer til Øst-Tyskland. De' erklærer 
at --det vil ta Russland minst 60 da
ger il. bygge ut sine øst-tyske styr
I.er tilstrekkelig til igangsettelse 

.tloQ. ~der~;'~ ..... ~qpe~ .Egypthai' 'USA 1 'fic!t, stille bygget ut, .mi~te tJdi bøyk~rteret.. . også en tragikomisk historIe. Mala· truer Eng' land Dell N.reØrle •• ~t~s~ .cnn. sil\. po8iijp~eri hegge land. I lran Skildringen av napolitanernes mot- parte stod ved siden av oberst Hamil-
ra\de ~vor T. (l. A. ~k .. t~itre- ble det Q,llei'eQe--for' to lr. .siden oPP- takeIse av de amerikanske trQPpene ton som igjen stod side om side med 
re tiåiJe elea teJudJJlte og d';n ~.. rettet et, Amerlka.n~.lrimsk Oljesel- og særlig deres opptreden ov:el'df det general Clark i ,ieepen, da kortegen 
nomlske 8tØ~;~::tjf"&.; . , . sk"p. ' Vet ur, ~oPel.øbig' ikke ~pet meste aV hva, ~an ~ ~;~ aV av biler kjørte gJennom Via Dell' Im-
1;. C. A: vil fl. tit'< *'''g.jfrende ord' i aktivt·in,n i -utvlldingen, Jjlen i Wash vanskeligheter, korJ;Upsjon "Ol'tJnuts, pero. Generalen stilte mange . spørs

Engelsl. bitterhe ~ mot 
Norge, Finnland og Sverige. 

amerikarisk . utem;ikepolitUt\t. ikke ba. ington bUr det ··lWådd at . det er dette men det finnes også endel artige om mål om de bygninger som de pas-Et London-telegram til svenske avl- re i. D~~ ,N~re Qritnt, .. men. ogllå. i seIlkap BOm' til.' syvende, og sist vil enn ,ikke alltid oppbyggelige avsnitt i serte. Da han fikk "e Colosseum spur 
ser gjengir følgende uttalelse fra Nord~A.f~k.a. Mot øst '~grensen for oVerta, ,j\ng!Q-lrania)lOjl Comp~ys }Joken. Det gjelder bl. $o, livet i høy- te han, hva dette V~l' for noe. «It is .. _____________ -;. 

aven offensiv mot Vest-Europa. 

avishold: T. C. A.'. vlrksomhet gA~8t for Bllr. felter'ograffineringsarilegg i den sør kvarteret, som Malaparte i ve~ige, the Colosseum~, ble det naturligvis 
Vi kan bare ha en oppfatning og mao T. O. A. vil ifør~te ~mgang d,is- lig~ (i,ravla.n<let:. I 'EgyptJiar . en men· av sterk ironi pregede sltildrin- svart. cOh, I see», ,varte generalen, 

det er den at Norge, Finnland og Ponere. 'over '60' m,illi9l1el' doll~s .tU amel'lkatu!k prlvatInann, 'midt.' Under ger beskriver amer1k8,nernes, selv de <our boys have done rather weU» _ 
Sverige utnytter situasjonen til det dlQe ~trøk og dlllRe ~gene sk$l' bN den V~~ anglo~.emtis1te krise, o11er høyeste offiserers, fullstendige ~an- tablA.! Pelskåper 

på aVbetaling. 
utrolige og går for langt. Mens vi i kes til IItorll,tUte' offentlige !U'beide.r, te.ttaks.jemajoriteten i' et egyptiskgel på aUminnelig dannelse, selv l de Ved denne anledning kom genera-
1949 betalte ca. 40 pund for hvert så som . Qver-n.~m,~g~. ltra,ftan- QljeweKe.p.' som )1~r tAtt konIesjon .mest elementære smA.saker. Den mor- lens bil til A. kjøre over en mann. Det 
tonn avispapir fra skaIl4inavia,. m.l legg, jordb~pl~. ~videre 'VU, OVØf et ve141gomrMe pl. Sinai;obalv-SOniste av alle er skildringen. av mot- var ikke første og lan81: fra siste 
vi i dag betale 70 pund. A~den man' rMI! owr 1~0 ~lt;op,er dQllaJ'8 øya. De fllr_te bQtingeneskal settes i takeillesbllliet pl. Hotell Quislsana pA. gang de alliertes biler i sm villE. fram 1/3 kontant - 100 pr. mnd. 
i England er ikke noe fantom, nien fra Mutu,al ~Q1.lfity~inis~tions gang 'lilte 'e\ter I.rssklftet, da' den Capri. terd knekte italienere som nøtter. Ge- Blueback kr. 1350,-
et bittert faktum. 40 dagsaviser og midler,men av dette 'beløp !!kal ~O nevnte amerikaner ventes tu. 'Egypt ~~apel hadde besluttet å feire ame- neralen ble litt betenkt over denne Whitecoats .. kr. 1350,-
tidsskrifter er «sovnet bUl:t bare. i tnUlionel' 4oue,r. )~~.tir:r:ordel for med 11i0 .merikanl!kefagfolk. 'riklJiernes ankomst med _ et ball. hendelse og beordret sin adjutant til Sel-dlag. Fruekåpe kr. 900,-
løpet av de siste ni månedene, og de arablake tt,kqtmgef iPaleøtina og 'De manruigeinnvånere var ikke sær- sammen med Ma;laparte å oppsøke 
hvorledes det vil gA. i 19152, vAger 150 millioner dollara tilfol'del fØr jø. llg begeistret over cJette, men 'damer- den dre~tes familIe og høre om n~ Sels-striper -«- kr. 900,-
vi ikke tenke pA.! diske flyktniJqfer'iIom,drar til Israel. J' ord.e. n er 5'. m.'I·tf·tarde.r ne, både de unge og ae gamle og <\a i ktmne gJøres for den. Etter stor et- Sendes uten oppkrav. Retur-

London-aviser som DailYI Man, . Endelig T. C. A .• k\Jl1P.e . b~ et . første rekke det gamle neapolitanske terliJØkning fant de en kvinne, som be-
Daily Express og News of the Wor14 stort ~t.u QlUll9Jler dollars. -:- fore- il,tistokrati var voldsomt oppsatt pA. rettet at ,hun sammen med den drep- rett. Oppgi farve og størr 

kommer hver dl;\g i opplag pA. flere løbiglkke. nærm~re atl,gttt -' ti1ml~ å' fR J .' A. få en; festlig tilstelning. Alt som he- te hadde flytte~ fra sin sønderbom- Postboks 1493 - Oslo. 
mill1ionitert· Å hforsøkle A. heOlde:...~tiPOd·fg· utært·· støtte l Den Nærd~ O!'!:ent. ... . r garn., e, ter juveler og elegante klær kctn for bede by på Sicihen og havnet i Roma. 1 _____________ .. 1 
pu ar e en os ellern ........ ~ W~D er et lOgen Aem· . .. . dagen og pA. hotellet ventet Neapels Hun fortalt~ således, at nA.r de forfer 
som avisene bUr tynnere og tynne- ,.meDghet at l1SA. fOrlJeloeder ~g pA I Rom er ne~topp. hQ1<it en interna- kvinnelige elite med spenning pA. mø- delige amerikanere (he~ fikk hun et Tanken på at han, den. glade kriger, 
re og krymper sammen til sek, tat- et deffnltlvtstOl'P9UtJ,sk frelDStøt . i!jontU selsJnologkongress. De vi- tetrrted de amerikanske offiserer. _ knubb i siden av nOE\n tilhørere og for plutselig skulle bli akkreditert ved 
tige sider, er et problem som har fra NOlid-AfrlIøa l vest tJ1 lraIl Qg tanskapamenn som Ii~tok ikongres - Geheral Clark kom, så og seiret. -Et- sto at hun hadde sagt noe galt) etter Vatikanet er ganske enkelt umulig. 
skaffet England ca. 15,000 avisut:. AlghAli18~ l øst.. Storbritannias ilen; ble mottl~tt av ,Paven som holdt ter billedene å dømme er han enlang at de forf:rd!lige tyskere hadde bom- Det er nok best for alle parter om 
givere og journalister mangen søvn (Qg. IlrankrUtel) ptestI&Je .. cUsse en'tale ~m ifølg~ ,~teratene, beteg- statelig c:He»-mann. Det neapolitan- bet hele Slcihen...... han blir i USA. selvom .han lengter et. 
løs natt i de siste måneder. strøk er sterkt .redusert og selveøte n~ssom ·et av de vitenskapelig sett skearlstokratis doyenne, en gammel Ja, slike historier og mange flere ter de skjønne italienerinner av Ma

det engelske cEconombtt'l», redak. mest lærde foredrag.:som noensil)De marchesa, ,stod vakkert malt og be- berettes i Italia om genellal Clark. _ riett;as type. 
tør oppfordret nyUg l en tale l USA er holdt aven. p:re~t.~aven erkllJ!rte 
amerikanerne til A. «fyDe. diet tOBl- at den moderne vit~p er· kon1met En mann 

til den illutning at jot'4en er skapt av 
Bondehøvdingen Johan E. Mellbye ... ______ ... ---_--a!jj Qud,:og Paven aksepterte vitenska-

var nylig 85 år. Mellbye er en bra . pens' beregninger om. at jorden. bl_til herj-Morgenthau-vanviddets mann, ja en hedersmann, ærlig, y·.-Inærm'·'else·m' e'llom foromkring5mil1i .. ~er.'r siden. grei og rettskaffen i alle mAter. - I 
AVisene hylder ham for det han er. 
særlig 'peker de pA. hans kultur
orienterte virksomhet og hans ekte 
religiøse syn, en pryd for norsk 
bondestand. Vi må være sA.' enig 
om alt dette. 

Men dessverre har en stor del ,av . 
de førende her i landet og i Norges 
Bondelaf, ikke evnet A. følge ham, 
når han søkte å stake opp de hu
manitære og kulturelle linjer. Alt i 
1945 rykket han ut i selveste Mor
genbladet og påtalte med sikkert 
skjønn det meningsløse i det pl.gl.
ende rettsoppgjør. Senere har han 
gjentatt sine bek!agelser over retts 
oppgjøret, men ingen eller bare fA. 
hører på ham. Jo, de fleste er klar 
over at han har rett, men' vi~ ikke 
bry seg med noen særlig opposisjon 
og de styrende skal jo overvåke lI,in 
stadig sviktende prestisje. 

Vi hylder også. Johan Mellbye og 
takker ham for hans menneskelig-
het. R. 

Bedre føre var 
enn etter snar 

Betal kontingenten 

og unngå stans 

i forsendelsen 

Frankrike og$pania 
.. . \ , 

En regner lDed~t Intlnlt 

'pollttsk,~"'ld; 

Madrid: ;Privat, tn eS. Mab. 

Nei, hvor 
dog 

blir du 
av 

J 

inger i Tyskland· 
Okkupasjonsmakten har plyndret landet lor 1110 000 000 DM 

N· el, hvor blir du dog av du flOm ,eler '. . 

F alanglstpartlets orpa «A,rrlballl at slA løgnen og uretten ned ' . tørre tall A. gi uttrykk for den hvis verdi det er umulig å fastsette. 000 bro reg. tonn som ble overtatt $oV 
. . . . 4en niaktO et vil være praktisk talt umulIg il alt annet som ble tatt og ført bort og sen med 1665 vrak på blsamm~n 600,-

. meddeler at det' to!estAr entil~ der barlUtngsatt Dlltt hus C:g . har plyndring som har funnet sted i Tysk En meget s~or ~kade er ~jort gjen· seirherre~e. Den tapte frakt for .den 
nærmeIllemellom FraDkrike oS Spa ;. .. ' oDdskapen vakt • land etter okkupasjonen og den be- nom desorganIsasJonen av mdustrien, " G.!npsfart beregnes også bl 1 
~ etter at det er' sluttet en Qmfa~ pA. hver vel som jeg utfor inln'e~ tingelsesløse overgivelse. En tysk na~ en nedmQntering som ble foretatt for milliard DM og de tapte inntekter for 
tende handelsavtale ~ellpm de to .... bar lågt sjonaløkonom, Harmssen, har gjort et A. svekke den tYSKe industris konkur- skipsverftene til det samme. Forbudet 
bindene. Avlseil sier" at det kan' bil og som nu bryter Inn .' forSøk og har fremlagt resultatet i en ranseevne. Til den . <åndelige nedmon mot hvalfangst og størjefiske og de 
tIlJe om eilpolltlsk tIlnierlnfllse av for med løgn eg med bad. avhandling. cAm Abend der Demon - lering» hører også beslagleggelsen av diskriminerende foranstaltninger ~ot 
like' intim . karakter' som .4en, som at· belu.re mitt slQn ,tagd. Han ~ommer til en sluttsum 200 tusen tyske verd~nspatenter til en d!- tyske .havner har kostet ytterllge-
a,1lerecte . bestA,r meDoøt .~ptuU.a og at besUdle hvert fad ' som uttrykkes dette tall: verdi av 12-15 milharder DM. Der· re 500 mlll. DM. 

. . , . . I mitt yndige hjem )1vor vi bann- 60,000,000,000 DM. til kommer fabrikasjonshemmelighe- Denne forferdende oversikt over 
Por~gaJ. . , , ... ., . ,.' løse sad. Harmll8en gjør først et forsøk pA. l ter og forskningsresultater som ennA. Morgenthau-vanviddet er ikke, full-

I polltlske kretser l MacIrid er fastsette verdien av de nedmonterte ikke var blitt patentbeskyttet samt 80 stendig. Harmssen har ikke regnet 
nian '. klar over s.t. Frankrlk;'... ø= tyske industriene. PA. den vestdemo _ tusen varemerker _ alt tilsammen med verdien av de Vest- og Østtyske 

om en'fontAelse lDed'P~ Il uten Det er ~pende l.dag l. lese. dette kraUske demO$nngsliste stod opp- ve.rdsatt til minst 3 milliarder DM. landerobringer. En innsender i <Man
co bFgger. pA. to faktprer., ~n .' I Bjørn~nsdlkt, h~orav første vers er rinnelig 1$00 bedrifter, et antall som Vertlien av de beslaglagte tyske uten cheater Guardian» fester oppmerksom 
rlkspoll~e. SI:-. ~:ia::eliill. :enom gjen(1tt. .H.I\l"In~Urrende roper Bjørn· etterhvert ble redusert til 680. Av de landstilgodehavender er anSIA..tt til. 8. heten på ~en belastning det er ~or det 
,l. den elnØle re . . .' son, pl., ham som ~ slA.' ned u~etten tJl slQtt skånede anlegg val' dog de 10 milliarder DM og de beslaglagte tyske nærmgsliv at landet. er bhtt be-

Spania og Vest.oTY.ø~ og den og otldskapen som også Bjørnson var fJeste utsatt. for store inngrep og, vel' utenlandske verdipapirer i, tysk eie røv,et gruvene og industrlene i Saar 
2. det~:ld80m:'e :r~ 'rde~or Ha utøa1;t for. AkkuratJlQm vi i dagtrod dien av de i vestsonene demonterte beløper seg til nærmere 2,15 milliarder og Schlesien og av øst-Preussens og 

'. ara. e ve~e e~et o,.' . . de ikke Bjørnson'pA. de menn, .. m anlegg verdsetter han til omkring 2,15 DM.Pommerns kornkamre, tilstrekkelige 
l'okkol uav D, t • ankrlk DA førte an i denne ur,ett, ondskap Qg sjo milliarder DM. I østsonen, hvor til. Gjennom tvan,gseksport av tyske for I. livnære 8,5 mill. mennesker og 

erB:~ e~~~erkl!r !!er .• t$to .... felhet·Ja, hvo; kjenner vi il;tk!'igjen sammen 1921 anlegg ble tilintetgjort, råvarer, særlig da kull og koks, til av de prøvelser .som følger !lied utv:is-
itannla ·l· etisk . JaDd Ikke dagens heroer. Bjørnson trodde pA. gikk 45 pst. av industrikapasiteten priser langt under verdensmarkedets ningen av 10 mill. mennesker som Ik

~~ være'::' leE:!~orente Ita- f:o'lket,pA..det jevne folks sunde tapt gjennom demonteringene. Til priser og en likeså tvangsmessig ord- kr- kan få arbeidsmuligheter i Vest
tE··sanJ::" VIl derfor s~ og rettskaffenhet. Vi vet hVQr- disse ml legges russernes bes1agleg~ net import til overpris av varer til er. Tyskland. Han minner også om ok
r:.ite :ro~ SCh~.:.tatene, d$1ldet gikk~ Bjørnson ble t1181.stna" gelse av tallrike fabrikker som ble statning har Vest-Tyskland vært ut- kupasjonsomkostningene som går opp 
do 'v. s. I~ . Vest~TysklancJ.sjonens fører og helt. Slikt vll skje forvandlet til sovjetiSke selskaper. - satt for et tap som takseres til minst ~ 60 pst. av forbundsstatens direkte 
Ita.lia o BeneIui:1andeile or onder igjen. Forat det sk~ ,kje snarest mu Verdien av disse beregnes t11 rundt 10 1 milliard DM. Dertil kommer beslag- mntekter og 22 pst. av d? sammen
d1sseo~tendigheter .' vil elet være lig, trenger vi menn fra, «den andre milliarder DM. leggeIsen av jernskrap, snauhugging lagte forb';1Dds- og lændermntekter. -
en stor styl'1re A. fA. ogslt. Sp&nla Og 8iden~, som tør gA. sannhets og' ærlig- A.v de skånede fabrikker er det av skog til urimelig. underp~er. ,Hver arbeIdende ~ann og kvinne. be: 
Po~tupl med. USA ser med velvil- hets vei og rope ut for allve~den,. s~ tatt ut verdier til en sum av 800 mill Den tyske sjøfart ble særhg hårdt taler ~ gjennomsmtt e~ måneds ~nn 
j~ på en slik utvl1d1Qi,' selv om det kan høres fralandsende bl lands DM og dertil kommer verdien av rA.- rammet. Foruten 354 fartøyer pA. ~ekt til disse omkostnmge~. I dis~e 
niah l'. Washington beklager Lon - ende.. . I varer, byggf'Jnateriell, elektrisk ut _ 886,000 bro reg. tonn til en verdi av mngA.r den dag idag 32 mIll:. DM bl 
d'., Oslos, KØbeDhAvns og StoCk- Måtte mennene, komme. rustnlng, h'Q,sgeråd, jordbruksinventa" 1 milliard DM., som ble beslaglagt el- <TysklanWi fortsatte. avnllhtari.se-
hoImøavvlseniJe holdning.' .. riwn, kuer, heeter, Y1n og ~ykker og ler senket etter krigen, regner Harma - Fortsettes S~d8 S 
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Redaktør Forretningsfører 
Arviå B. Arntzen Per Kvendbø 

Utgitt av lnteresaentskapet 8. Mal 

Vi som kjemper for livet. 
S tortingets justiskomite har avgitt sin in~sti11in~ 

om det pOlitiske rettsoppgjør, og den VII for sa 
vidt være kjent, idet et utdrag av den har vært 
offentliggjort i dagspressen. Innstillingen, som er 
på henimot 60 sider, foreligger imidlertid ikke 
trykt, når dette skrives, men det er meningen at 

stortingsrepresentantene skal få den med seg hjem 
som julelitteratur, slik at de kan være rede til å 
behandle den, når. Stortinget trer sammen etter 
nyttår. Det synes ·å være enighet om at saken ma 

behandles så snart som mulig og det antydes at den kan komme på 
dagsordenen i slutten av januar, samtidig som den store lagmanns-
rettssak omkring St. Medd. 64/50 begynner. . 

J'ustiskomiteens innstilling har fått en blandet ,mottagelse i 
pressen, selvom den stort sett og selvfølgelig slutter opp om flertalls 
/lynet. Et av stridsspØrsmålene blir mindretallets forslag om, at en 
stortingsvalgt komite Skal uttale seg om, hvorvidt det kan trenges 
,,- særskilt bedømmelse av det historiske og rettslige grunnlag for 

,,.I ~t.soppgjøret, hvorledes det i tilfelle kan skje, om det trenges en 
", isjon av enkelte dommer og om det kan og bØr gjøres noe for å 

'", .• ;e på uheldige økonomiske og sosiale følger av rettsoppgjØret.Vi 
)taterer her med interesse at «Arbeider-Avisa» i Trondheim skriver 
'om dette: 

«Det er vanskelig i dag å ta stilling til et så omfattende og vidt 
gå.ende forslag. Men det vil også være vanskelig å nekte å rette 
pl en eller annen åpenbar urett som kan være begått. Vi håpe.r 
at det store ordskiftet i Stortinget om justisnemndas melding VII 

avlrlare forholdet og sikre en avgjørelse som vårt demol~ratis1{e 
rettssamfunn - og de det her gjelder - kan være tjent med og 
som er vårt land verdig». . 

Vi noterer også at bladet «Vårt Land» regner med at det under 
debatten' vil bli tatt fram forslag om et amnesti på et bestemt punkt 
nemlig det som gjelder tapet avalmenborgerlige rettigheter, og bla
det hiiper e:t dette forslag vil gå igj ennom. 

Det har ogSå sin interesse å fremheve at just~lmmiteen vil til
råde at «de hindringer for en effektiv utnytting av de tidliger~ 
landssvikeres arbeidskraft, som ennå finnes, må bli fjernet». Det el' 
et viktig punkt, og her vil vi understreke, at vel er det så, at de fle
ste tidligere NS-medlemmer har formådd å skaffe seg et eller an
net {lrbeide og at de forsåvidt ikke lider materiell nød, men i altfor 
mange tilfeller svarer dette arbeide ikke til den utdannelse og de 
forutsetninger forøvrig som vedkommende har. Det er således et 
betenkelig' spild av krefter. Mange er også på grunn av rettighets
tapene avskåret fra å oppta sin tidligere virksomhet. Her må stat~n 
og kommunene gå foran, og om dette må Stortinget si u~vetY~l;g 
ifra. I det private ervervsliv er man fortsatt avhengig av tIlfeldIge 
faktorer av sjefenes engstelse og av arbeidernes og funksjonære
nes ofte' tyranniske holdning etter beveggrunner som har en svik
tende moralsk karakter. Det er således lang vei igjen til borgfreden, 
den som trenges mere i dag enn noensinne. 

La oss heller ikke glemme de gamle, de over 60 år. De er faktisk 
dØmt til livsvarig straff. Da uværet kom, stod de midt oppe i sin 
beste arbeidskraft. Seks års fYSisk og psykisk påkjenning, årelangt 
fengselsopphold under tildels de mest uverdige forhold, og en etter·, l 

følgende skinntilværelse har berøvet dem kreftene og livsmotet. Her 
er det nØdvendig med ekstraordinære tiltak og vi henleder stor
tlngts oppmerksomhet på dette, sUk at det kan komme fram i de
batten. , . ~ 

I innstillingen faller det hårde ord om de «uforsonlige landsr 
svikere),., om dem som protesterer ov~rfor allver4en, m~m ~er. ~ 
man ikle glemme, at de so~ har fått føle rettsoppgjøret ?ade ~ 
kropp og sjel de har også fØlt det somom de kjempet for livet. D~.' 
ser årene gå~ uten at noe avgjørende skjer, og tidens begivenheter 
viser dem mer og mer at de handlet rett. Stadig kommer det nye I 

-- ... - __ ~~ ~ ...... _A_ ..... ., ","'1:"'''''' 
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Vi offentliggjør her i sin helhet til hinder, jvf. ILt a.f Amby, Thestrup Overretssagfører, København .• J. K. 

Eriksen, Rektor, Hellerup. - H. Flens 
borg, fhv. Banechef, København. - O
laf Forchhammer, Københavns Stads
ingeniør; - Eigil Freil, Rektor, Køben 
havn. - Carl Gad, Rektor, København. 
C. Glindemann-Nielsen, Professor v. 
den polytekniske Læreanstalt, Køben 
havn. - Kristian Thule Hansen, Gaard 
ejer, Gislev. - Uffe Hansen, Valgme -
nighedspræst, Ubberup. - Sv. Hau
gaard, Forstander, st. Restrup Hus
mandsskole. - Johannes Humlum, Pro 
fessor, Dr. phi1., Aarhus. ~ J. Hartvig 
Jacobsen, Højesteretssagfører, Dr. jur 
København. - H. P. Jespersen, Fabir
kant, Herning. - Knud Jessen, Dr. 
phil., Professor ved Københavns Uni
versitet. Hagbart Jonassen, Dr. phil. 
København. - J. Gaarn Larsen, Sogne 
præst, Viby J. - Svend Lund-Andersen 
Dommer, Kalundborg. - Niels Møgel
vang-Nielsen, Præst, Aarhus. - Hart
vig Møller, fhv. Rektor, København. -
Einar Nielsen, Kommunelærer, Frede 
riksberg~ ~ Aage Nikolaisen, gaard
ejer, Kejsergaarden. • Stefan Viggo 
Pedersen, Maler, København. - Jacob 

Oscars gate nr. 49, Oslo 

fåes direkte tilsendt til følgende 
priser: 

den henstilling om revisjon av Fibiger, Boeck-Hansen, Ole Bjørn 
rettsoppgjøret som en hel del Kraft, Victor Larsen og Aksel Møl-
danske kvinner og menn i no - ler i 1949 anmeldte forslag til be-
vember sendte den danske ~ slutning i Folketinget. Tilsvarende Vår Rases Urtid kr. 2,00 
gjering og Riksdag. I regler bør gennemføres for de kon-

cessionerede selskaber og andre 
l\e aar, der er forløbet siden befriel- virksomheder, paa hvis forhold stat 
U sen, har med voksende tydelig - eller kommune har afgørende lnd-

Vår Rases Mentalitet kr. 2,00 

Harald Hårfagre. Hans ætt, hi
storie og kongedømme kr. 2.00 hed vist, at meget store kredse af flydelse, og bør iøvrigt søges gen-

befolknillgen - deriblandt talrige nemført i videst muligt omfang. Nordmennenes Historie L 
fremstaaende jurister saavel som 
andre, hvis omdømme har betyde· Med ærbødighed 

I førkristen tid kr. 4,00 
Nordmennenes historie n. 

lig vægt - tager afstand fra de Poul Andersen, Dr. jur., Professor v. 
former, hvorunder retsopgjøret ef- Københavns Universitet. _ Th Arnfred 
ter hesætteIsen er gennemført, og Højskoleforstander, Askov. _ Georg 
de resultater, det har ført til. Bartholdy, Sognepræst, København. 

Dels fordømmer de selve den 

I overg. til Middelalder kr. 4.00 

Tilværelsens gåte eller det hin-
sidige spørsmål kr. 2,00 

Karen Stampe Bendix, Forfatterinde, 
fremgallgsmaade, der er anvendt: Holte. _ Hans Bjerre, Dr. med. Over-
med tilbagevirkende kraft at straf· læge, Faaborg. _ Solvejg Aakjær Bjer 
bargøre handlinger, som, dengang re, Faaborg .• Morten Bredsdorff, Se 
de fandt sted, ikke stred mod no- minarieforstander, mag. art., HaderS
gen gældende lov. Dels henviser de lev. _ Thomas Christensen, Redaktør, 
til, at der under retsopgøret ikke Sekretær for De sam. jydske Hus
er taget rimeligt hensyn til det fak- mandsforeninger. _ Hans Degen, Eks
turn, at· regeringens og rigsdagens pedisionssekretær i Fina.nsministeriet 
alt andet end entydige holdning cand. polit. _ Einar Ege. Dompt'ov'1t, 
overfor besættelsesmagten gjorde Roskilde. _ J. EIgaard, Spørring Aa.. 
det umuligt at trække en blofno- gaard, Aarhus. _ Svend Engelhard, 
genlunde skarp grænse meUj)m 

. Norsk Adel kr. 10.00 

handlinger, som var i overensstem-
melse med myndighedernes ønsker, 
og handlinger, som i større eller 
mindre grad gik videre end disse. 

Dette har haft den for den almin
deIige retsbevisthed skæbnesvangre 
folge, at ikke blot de dømte og de
res nærmeste kreds, men efterhaan 
den en meget væsentlig del af det 
danske folk betragter forsøget paa 
at gøre ret og skeI efter besætteI
sen !lOm mislyklret. Og det har i for 
holdet mellem de modsta.aende grup 
per af befolkningen sl:aht dyptgaa
ende bitterhed til ulykke for den 
enkelte Of; til Skade for det sam
arbejde til statens og samfundets 

vel. som ikke mindst under en kri
scpræget verdenssituation er Ube
tinget paakrævet. 

Hvad der hidtil fra det offentli
ges side er gjort fol' at raade bod 
paa disse sørgelige og foH:eligt far
liGe forhold, har langt fra ramt on
det i dets rod. De efter særlOVl'lJO 
dømte har i mangfoldige tilfælde 
været ude af stand til atter at,linde 
en normal plads i samfundet. Af
sl,jedip;ede t.icnestemænds mu.lighed 
for gencptagclse af tjenstligt ar
beide el' nærmest kun blevet en 
sktlCrct. On: baade almE'Jlt ov, 10'cpJt 
huserer stadig· en gensidio,- ufordra
gelig-hed md de beklageligzte føl
ger. 

Vi undertegnede har trods stærkt 
afvigende anskuelser om den under 
besætteIsen førte politik o~ om et 
retsop<;ørs hensig.tsmæl.lsige for -
maal kunnet mødes i den overbevis
ninr;. at res-eting o,,: rir;sdag ved 
handling og eksempcI bør fjerne 
aarsa,,\·erne til de mislige tilstande, 
som lmn aJt for længe har overle
vet udrrllsningen. 

Det første fornødne er overfor 
befolkningen at indskærpe, at det 
er utilladelig-t at lægge hindringer i 
vt':ien for andres frie adgang til;er-
hw~ , , 

Dernæst: PrL'ciperne i United 
Nation's vedtag-else nr absolut for
bud mod tilbap,"evirkende strafbar
'{øreIse af lovmedholdelige ha!1d-
1i'1.p;er o,,: skærpelser i strafudmaal-
~~ ..... '"'''''' l,..~_ 1 ........ ~~_ ..... "'!1 ________ .:1 .L!'~ __ • __ "" 
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Små menn 

Norske Bønder kr. '7,00 

Etiske problemer kr. 5,00 

Merkelige norske stedsnavne 
kr. 5,00. 

KLIPP UT. 

M a.rskalk Petain, som av dagens ekspedisjonssjefen - han har til og 
nlakthaVer() i Frankrike var for- med den filosofiske doktorgrad

vist til en liten øy, ba før sin død om som møtte en meget nøytral «utren
a bli begra ... et ved Verdun hvor så sket» med ordene: «Jeg ble selv spar 

Uet var ikke 
meningen at han 
sl\ulle gå på kino 

mange av den første verdenskrigs sol ket ut etter 33 års arbeide i statens .. SS-general Kurt (<<Panther» ) Mey
dater sov sin siste søvn. Hart ønsket tjeneste osv.~ Som om denne helt pas er ble i forrige· uke sett på kinO sam
å hvile blant de soldater som den- sive NS-mann kunne noe til det! Det men med sin kone 1 en Uten tysk 
gang ga sitt liv for Frankrike - bl. vitner om en så barnslig logikk aten landsby i nærheten av Helmltedt. _ 
de soldater han hadde ledet på, en Så ikke kunne tro en dr. fllos. ville pre- De; ble stor oppstandelse og økrivin&" 
fremragende. måte. stere den. - Men det vitner også om i engelske aviser og en britisk tals-

Den store hæ'rrører fikk ikke sin en h8vngjerrighet og intoleranse Som mann skyndte seg i forsikre at Mer
siste. Vilje oppryllt. Han ble - uten er ytterst skadelig for vårt land i er ikke vil bli gitt flere privilegier. .• 
ærilsbevisninger - gravlagt på sin øy denne politisk så stormfulle tid. . . Saken er denne: Kurt Meyer, Tysk 

I den anledning mannet selv «Af-I I Frankrike gjaldt det en . gammel lands yngste general, ble i 1945 dømt 
t.enposten> ~eg opp til å øve kritikk. I manns siste hvilested. <r.Aftenpos.ten» til døden som krigsforbryter. Senere 
I en liten artikkel om saken kalte den behøvde ikke å reise så langt for å ble han benådet til livsv. fengsel og 
- mirabile tHeter ~ de menn som finne et eksempel på småskåren og sendt til Canada for å «sone». Han 
Mdde avgjort saken !{små menn». ussel handlemåte. Det var i høy grad var imidlertid for dyr al. holdes alene 

Men så kommer det store spørs - 'å gå over bel{ken etter vann. der borte i lengden,så for en syv uker 
mål: Har ikke «Aftenposten» oppda-I Det kunne ha nøyet seg med å lese siden ble han fløyet til &uhr-dlstrlk. 
get eller vil ikke bladet oppdage alle I· Oslopressens slniverier om kirkeg!\r- tet og satt i fengsel der, bl. a.. sam. 
«Sttlå menn» som har opptrått i vårt. den på. Ekeberg og myndighetenes be men med generalfeltm8rskalkene 
«rettsoppgjør:!!? handling av samme. von Manstein og Kesselrlng. Etter a. 

Alle disse personer som ingen inn- «Tal ikke annet enn godt om de ha vært der en tid søkte han så om å 
sats gjorde under krigen, men nå døde» heter et latinsk ordtak. .{~ tillatelse til å besøke sin frue som 
skryter av sin nasjonale holdning, al- Etterkrio:stidens nordmenn står. øy · .... n !';h, hl'.dde sett på ti år. Dette 
le de som rakker ned på NS-folk for ensynlig ikke på :::amme kulturelle ble innvilget og han fikk ti dagers 
å få dem «utrenskeb og ta deres I nivå S0:11 oldtidens romere. permisjon og ble . tstyrt med de nød
plass, alle de som ikke kunne glem-I Jeg sier med vil~e «etterkri!,!:"stidens venilige papirer i den anledntDg At. 
me lidd urett under okkUpaSjonstiden nordmenn», ti o~så våre forfedre had . an skulle gå på kino med sin kone 
og nå ikke forsømmer noen anled - de dyp respekt for døder.s majestet. var imi(11,,>:tid il{/,e taa med i bereg-
!1ing til å hevne seg. Dette gjelder M. L. ningen. Nå «soner» han igjen ••• 
dessverre ofte folk i høye stillinger, i ______________________________ _ 
nøkkelstillinger. . 

Typisk for disse små mennesker er 

Vitsen 

SOlD ltanlpmiddel 
nen berømte> Budapest-vitsen er ikke 

dø<f tiltross for de mange under
trykkelsesforsøk fra de kommunist 
iske makthavere, forteller en forfat 
ter i Arbeiter-Zeltung l. Wien, -
Vitser og humor er et flittig an· 
.,1o.nrH.. ~';rI;1nl ~ 1"Y1""tctn...,rlClhouoO',ø,l_ 

Boken som vil leve norsk historie. 
Dr. jur. Gustav Smedals bok 

«PATRIOTISME OG LA'NDSSVIK» 

Den 30. oktober døde dr. iur. Gustw Smedal 

etter en operasjon, men hans minne vil leve 
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tingts oppmerksomhet på dette, sUk at det kan komme fram 1 Cle~ I 
batten.' . t", 

I innstillingen faller det hårde ord om de «uforsonlige landS·· 
sv,lkere)~, ,om dem som protesterer overfor aUver4~, mel). b;erm~ 
man ikke glemme, at de som har fått føle rettsoppgjøret ~",de\ pa 
kropp og sjel, de har også fØlt det somom de kjempet for .lIvet. D~ 
ser årene går uten at noe avgjørende skjer, og tidens beglVenhetel I 
viser dem mer og mer at de handlet rett. stadig kommer det nye ! 
opplysninger, stadig forandres billedet. Er det da noe å undres ove' 
at de blir utålmodige og rasler med lenkene? . 

V\ er ikke blitt forvent i disse årene, og vi venter oss he~ler Ikle:' 
så altfor meget av Stortingets behandling av sake.n, men res~lta~e~;; 
vil bl' bestemmende for de rettningslinjer som VI må velge l vart I 
fremtidige arbeide for å gjenreise rettssta~en og .fast.slå ~en histo, I" 

riske sannhet. Det som er hendt er uten hke i var histone og der
for kan vi ikke nøye oss med halve sannheter og. omtren~1ige. av' 
gjørelser. Vi lever i dag og kan ikke bare vente pa den histonske 
dom, hvor meget den utvilsomt vil gå i vår favØr. 

«U t nl p, Ilk B d 8» rettsopgjøl1 

Når landets lovgivende forsamling 
ser seg nødt til å. saumfare den 

dømmende myndighets gjerninger 
__ eventuelt misgjerninger - da 
må det vel være fullgodt bevis for, 
at det har vært something rottent 
innen etterkrigstidens rettsvesen i 
staten Norway. 
Det er den iondonske, selvbestalte
de «justiskomite»s gjøren og laden, 
som nå har fUt en snert av søke
lyset. Tidligere har jo vår rettmes
sige justiskomite uttalt, at det had 
de vært en lykke for Norge, der
som «1andssvikforordningen» aldri 
hadde vært skrevet. Og større des
avouering av dette skjendselsdoku
meJ"lt kan ikke vi «tiltalte» forlange 
~ kan også notere et lyspunkt 

derved, at et par av justiskomite
ens medlemmer har hatt manns,
mot til å dissentere. Og ære være 
dem for det. 

Jeg tillater meg å sitere etter 

«B. Blad», Drammen: 
«Stortingets justiskomite har av

gitt en innstilling om landssvikopp
gjøret, der et mindretall, Stavang 
lA) og Burikholt (B) har gitt hver 
sitt særvotum. Bunkholt bebuder 
at han vil fremsette forslag om at 
der velges en kommisjon av Stor
tinget til å utrede spørsmålet om 
det må ansees nødvendig å få en 
bedømmelse av retsoppgjørets hi
storiske og rettslige grunnlag, vide
re om det ville være hensiktsmessig 
å få en revisjon av enkelte lands
svikdommer, og endelig hva som i 
tilfelle kan gjøres for å bøte på even 
tuelle uheldige økonomiske og so
siale sider ved landssvikoppgjøret. 

Stavang antydet et forslag om 
at Stortinget skal be regjeringen ut 
rede spørsmålet om det trenges sær 
lige regler for gjenoppt;akelse av 
straffesaker dømt eter landssvilt -
lovene, eller om det er mulir å få 

Utenl'ikskronikk 
.... ~ .................. _ ... 

Tyske 

Det tørste Iornøane er uvenUl' 
befollmingen at irtdskærpe, at det 
er utilladeligt at lægge hindrint;er i 
vE'jen for andres frie adgang tUer
h\!enA' 

'Dernæst: PrL'ciperne i United 
Nation's vedta~else af absolut for
bud mod tiJbap,-evirkende strafbar
C(ørelse af lovmedholdellge hand

' i11?,"er o'~ skærpelser i strafudmaal
ingen bor læg<;es til grund for 'en 
revision af retsoprorets domfældel
ser, 

Endelig- mener vi, at det maa væ
;','def offentlig-es pli gt i gerning- at 
vise, ['.t genantap:else eller pensio
nering af de i henhold til særlovene 
afskedip:ede tjenestemænd skal gen 
nemføres, naar der ikke efter en af 
adrninistrationen uafhængig" bedøm 
meIse er særlige omstændigheder 

rettet på ulikhetene og andre mis
forhold som kleber ved oppgjøret. 
Stavang lar imidlertid forslaget lig 
ge, men støtter istedet Bunkholts 
forslag. 

Flertallet i komiteen er enig med 
mindretallet på flere punkter, men 
har il,ke villet gå inn på bredden i 
}3elve rettsoppgjøret. Flertallet har 
festet seg ved at der er enkelte til
feller under rettsopr;gjøret som kan 
kritiseres, (Tenk det Redda!) men 
mener at oppgjøret kanskje har , 
gått bedre enn ventet (!) i 1945-
46. Under den cterke påkjenning 
har rettsoppgjøret stort sett utført 
et utmerket arLeid, heter det i fler
tallets innstilling>-'. (Sitatet slutt). 

Nå forlyder det at Stortinget vil 
ta et pusterum på spørsmålet til 
over nyttår. 

Til den tid skulle jeg anta vi er 
på den sikre side ved å innstille oss 
på. at Nils Lavik på Stortin~tts ta-I 
lerstol vil legge hendene på Mose-

som kanlpmiddel 
[J,en berJ..mte'·Budll.pest-vitsen er ikke 

død tiltross for de mange under
trykkelsesforsøk fra de kommunist 
iske makthavere, forteller en forfIlt 
ter i Arbeiter-Zeitung :I Wien. ~ 
Vitser og humor er et flittig an
vendt middel i motstandsbevegel
sen. 

I Ungarn finnes det ikke lenger 
noe privatliv, ingen frihet, de trette 
mennesker må før arbeidets begyn
nelse stille opp til fellessang og et
t(!r arbeidets slutt gå «frivillig» på 
overtidsarbeid, delta i kurser, opp
marsjer, og manifestasjoner. Hvor
ledes det arter seg, skildres på føl
gende måte: 

Klokken er 9 om kvelden. Fomi
lien Naygs leilighet er tom. Alt 
husgeråd og utstyr av noen verdi er 
borte. Døren er ødelagt. På. dørkar
men sitter fem papirlapper festet 
med tegnestift. 

«Var hjemme ~7. Er i bedriftssel 
len. Kommer tilbake kl. 10. Partiet 
leve! Far.» . 

«Var hj(!mme kvart på sju. Er i 
husmorpartisanskoien. Kommer til
bake kl. 11210. Leve partiet! Mor.:> 

«Var hjemme kl. 7. Er i den ko
reanske gavepakkestøtbrigaden. -
Kommer tilbake k;l. 1. Leve part,et! 
Datteren.» 

«Var hjemme kl. 1/{8. Er på freds 
partisanens musikkfest. Kommer 
tilbake kvart over 12. Leve partiet! 
Sønnen.» 

«Var her kl. 8. Kommer ikke til
bake. 3 x :1 hurra for det kommu- . 
nistiske partiet! Innbrudstyven.» 

60' år 
bøkene ogo nedbe ! ehovas velsignel: l En kjent mann i Lofoten disponent 
se over re;tso?pgJøret, dødsstraff l og tidligere ordfører Ole M. Johansen, 
bestemmeLen mklusive. I Mortsund, fyller 60 år den 18. desem-

Ivar Frihaug-Osa. ber. - Vi gratulerer! I 

Dr. jur. Gustav Smedals bok 

«PATRIOTISME OG LANDSSVIK» 

Oøn 30. oktober døde dr. jur. Gustw Smedal 

etter en operasjon, men hans minne vil leve 

blant hundretusener og først og Iremst blant 

«de forsvarsløses tusener» som han har 

tilegnet boken. 

Boken er saklig. nøktern og verdig, stilen e:e

gant og lettlest og det er en glede og opp

muntring ~ lordype seg i denne kilde av sann 

og klar opplysning, skriver kaptein Hovden. 

Den er det skar peste angrep som er rettet 

mot «oppgjøret». og myndig hetene har ikke 

kunnet angripe den. lordi fremstillingen er 

helt korrekt. 

Spre den, bruk den som gavebOk til jul og 

andre . anledninger. Alle som elsker sannhet 

og rett bør anskallø søg den. 

Den er 228 sider, vakkert Innbundet, forsynt 

med ekstra omslag og den nedsatte pris ,(r.8.

pr. stk. skal ikke avskrekke noen. Sendes 

portofr tt innenlands mot innsendelse av 

beløpet. Ved bestilling av 5 stk. kr. 35.

som lorskudasremisse. 

KAR L SE E L AND • O P P EGA R D ST. 

General Remer begynte sin gangne henter vi den nasjonale - Kan Tyskland forbli nøy- sluttresultat som ikke innebar 
politiske løpebane for to år siden sosialismens ide, som ikke har tral? fUllstendig nederlag. Russerne 
og h"ns fengsling vil bidra til å noe tilfelles med marxismen og - Tyskland er Europas hjerte. kunne ikke trenge videre fram 
skaffe ham en billig martyrglo - dens enfoldige ensretting, men Om hjertet opphØrer å slå, dØr på grunn M vår motstand. Om 
rie i den kommende innenriks- som tvertimot er bejaende over- ogSå Europa Tyskland må igjen DØnitz-tllbudetom å gå med 
politiske kamp. Hans parti, Det for det private initiatiV, idet den :Jli en formidlende faktor. vestmaktene mot øst var blitt 
sosialistiske riksparti, teller f. t. dog gir staten rett til å gripe inn - Kommer det nye Europa til godtatt, skulle vi selv ha kunet 
bare omlag 50,000 medlemmer. når profitten hentes på felles - å bli domniert av Tyskland? kaste russerne ut. Men på den ti-

Den tyske forbundskansler Ade-11amentariske maktstilling som Det er således ikke noe masse - Skapets bekostning. 1800-tallets - TYSklands dominerende stil den ville man ikke tro på den 
nauer er tydelig vestorientert han og det har i dag. De partiel- parti, men det har heller ikke J'jeg» må forandres til 1900-tal- !ing sluttet med den annen ver- russiske faren». 

og er innstUlet på et fullstendig le valg som har funnet sted pe- tatt sikte på det, sier Remer selv lets «vi». denskrig. - - - -'-
samarbeide med vestmaktne. Un ker i hvert fall ikke i den retning i et intervju, som det amerikan- - Går De med på Tysklands - Skulle De gå med på å god- Forbundskansler Adenauer har 
der sitt opphold i London har Adenauer kommer da til å gå ske tidsskrift «Newsweek» har innordning i Vest-Europa? kjenne Oder-Neisse-linjen som nå avsluttet sitt besøk i London 
han i et intervjU uttalt, at Stor- over i historien som et typisk hatt med ham like fØr han ble - Vi må forSØke å skape noe vilkår for fred med østen? og er meget fornøyet med hva 
britannias og Tysklands felles be overgangsfenomen. satt inn til avsor.ing av de fire som kan skille øst og vest ad. - - Jeg tror at russerne skulle han har oppnådd, men i Bonn 
strebelser er å forsvare freden og . Det er også klart at Adenauer måneder for sin fritalenhet. «Vi Noen tYSk opprustning kan det bli villig til å evakuere disse om- regner man alikevel med at hans 
demokratiet, og Tyskland har til er begynt å bli nervøs. På tross forsØker å bygge opp en liten - ikke bli tale om, før et tYSk rike råder, dersom TYSkland blir tid snart er forl i, for den sitter 
hensikt å vise seg som en påute- av de vestfra importerte «demo- men kjernesund politisk organi- eksisterer. Europa kan gjenreises sterkt nok til å stå som skille - hverken lenge eller bekvemt. som 
lig og uforsagt partner. Men des kratiske friheter» har hans regje sasjen, med hvilken det kan lyk- bare gjennom at Tyskland gjen- mur mellem øst og vest.» sitter på okkupasionsmaktenes 
mere han strever for opprettelse ring sendt exgeneral Remer i kes å støpe om den tyske folke- reises, aldri fra Strassburg. Der - - - -bajonetter. Og det gjør han fak~ 
aven slags Europa-arme hvor fengsel i fire måneder fordi han opinion», sier han i interVjuet. sitter det et vesteuropeisk råd, ik Samtalen kommer deretter inn tisk, mens den indrepolitiske ut-
tyske militærstyrker skal innord har vært for fritalende i sin kri- «Er Deres, d.v.s. SHP's program ke noe Europaråd. på Remers rolle den 20. juni 1944 vikling i Tyskland går videre. -
nes under fremmed kommando, tikk av samarbeidsmennene i det samme som NSDAP's, spØr - Und-er hvilke forhold reg- da han som sjef for et gardere- Det er bare et tidsspørsmål når 
dessmindre synes det å bli muli~ Bonn. Og dette skjer, mens det «Newsweek». ner De med at TYSklands enhet giment i Berlin forble tro mot Tyskland får igjen sin fulle fri-
for ham å gjennomfØre en tysk nasjonale OPPOSisjonsparti, Det - Perioden mellom 1933 og skulle kunne gjenoprettes? sin soldated og gjennom sin inn het og selvstendighet, og det kan 
tilslutning til en slik plan. Det sosialistiske riksparti blandt hvis 1945 var en revolusjonær., epoke - Ameril;:a kunne etter å ha gripen forhindret kupet i hoved- rrå hurtigere enn mange tror. -
er formentlig allerede nå neppe ledere Remer er, har fått en for- og det vi nå står overfor er en evakuert de områder, som det nå staden etter mordattentatet. på Det er heller ikke tvilsomt at 
mulig, å vinne en majoritet for urolig ende tilslutning fra velger~ evolusjon. Verden er ikke bare re Okkuperer, formå russerne til å Hitler. Han slo fast at soldaten "T'''s'·l(:1.nr'l er beredt nR, ~. ft) rflV:'1"e 
en slik plan i forbundsdae;en i nes side ved de siste vesttYSke gionalt, men også ideologisk split evakuere det halve av Europa, var forpliktet til å holde sin ed seg mot øst, nå som i 1944 og 
Bonn og hertil kommer at for - valg. Når således Ade,1auer grep tet. På den ene side står de spis- som de nå o:;;l'uperer. Jeg tror at og på spørsmålet om han på- den 1941, men fol h 't vil jl'l?e gå med 
bundsdagen står foran valg se - inn til forsvar for det truede d~- se buers liberale frihet - jaget. det er mulig. Hvorfor skulle rus- I skjebnesvangre dag ennå trodde o •• " "'t underbruk for flmeri
nest 1953 og intet.tyder på at mokrati, må,tte han oppheve d:-IP~ den annen side står kommu-1serne riSIkere en åpen krig, r,årlpå en t'Y"Sk sInttseir S,varte han: kansk maktPOlitikk.,. 
Adenaue;: og hans parti vil kom- mokratiets rettighet hva angar msmen,. E~2;ge er vens8mfrem~ en kald kri?,' er mere hensikt::;-! «SeIYf,.,];:elig tr0dd~ jeg det - i _ _ _ 
r'~ tilba "e med den samme par- møte- (''! tl'1Jefrihetc'""'. ~)1ede fer lo.')rOpa l<'ra det for - messig for dem? a'le fall at "i E-l~)'1:le onpnå et! 
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Skal en le eller gråte? 
Setteriksadvokat Thommesen har opprettet ny norsk domsto,1 

Under denne Utel IIkriver bon
departiets hovedorran, eNa
tionen» lørdag 1. desember: 

re dukket opp en splitter ny ankein- rettspraksis kan ikke samme mann 
staM l denne 18.k. Og denne nye no,," det ene øyeblikk ...... atiklagel' Qg 
ske rettsinstans er ingen ringltre enn det neste dommer 1 en Og samme sak 
setteriksadvokaten. Når han ikke fik sA. erklærer det seg enig 1 den VUrde· 

Bakgrunnen for spørsmålet OVenfor mortifisert alle de cttrykk baD fant ring han har fONtatt. Og Stortinget: 
er en melding SOm ni. gir rund - ærerørige for dem de handlet om, gir justisnemnd som har tltt seg doku 

;s:ang i avisene. Men før en går over han seg til A. analysere disse uttryk- mentene oversendt er, på to mann 
tIl den er det nødvendig l ta et til- kene nærmere. Og i brev tU Justisde- nær, enig med d~partementet. Ikke 
bakeblikk. Ikke langt, bare til hine partementet legger han fram resulta.- en kjeft ber setteriksadvokaten om 
harde dager da justisministeren kUnn tet av disse und~rsøkelser, et resul- en nærmere forklaring pA det my· 
gjorde for verden i sin alminnelighet lat som er sA helt motsatt de uttalel- sterium hvordlUl beskyldninger som 
og for Stortinget i særdeleshet at na. ser retten ikke fant å kUrine· morti- han selv hevdet gikk pl æren løs sl! 
var det slutt pl tålmodet, ni. skulle fisere som vel .nulig. Det er intet, lenge det var håp om l felle major 
det. gjøres kraftig opp med dem som I" bsol~tt intet å si på de menn som Langeland, plutselig ikke er noe å 
i skrift og tale «undergrov respekten har disse beskyldningene pl seg, er- bry seg om lenger når de blir stående 
for rettsoppgjøret». At det var major klærer denne vår nyeste domstol, umortifiserte. , . J 
Langeland som med sin bok «Døm - setteriksadvokat · ... hommesen. Snare Det er meldingen om dette som nå Husk a. bestllle «FRONTK EM-
mer ikke» først og fremst var adres· a tvert imot. går rundt i avisene. At den tjener til PEKE». _ Sendes mot oppkrav, 
saten for justisministerens hellige Men del:'med er ikke kom,}dlen slutt. 1 styrke respekten for norsk rettsve-
harme, trengte ingen være l tvil om, l.or JustisdepartJmentet er ogsf med sen, ml det være tU1a.tt å. ha sine Ved kr. 12,00 pr. postanvisning 
boka nøt jo endog den i norsk littera- på moroa. IstM<lnfor 1 forklare den små private meninger om. fås boken portofritt. 
tur meget sjeldne oppmerksomhet A nidkjære setteriksadvokat at i nor!tk bli behandlet i statsråd. __________________________ KARL HOLTER, 

FO!' å gjøre en lang historie kort. Amot • pa. Modum. 

~S!o=:~i:~~~::r:~ æ~ Norgeshistorien granskes 
de bebudet. Ikke bare ble hr. Lange
land blankt frifunnet for ethvert 
straffansvar, men reUssaketl tjente 
også tu 1 understreke den kritikk han 
hadde reist mot navngitte menn. Og 
selv om en del uttrykk ble mortifisert 
sA lot retten også ganske kraftige 
salver bli stlenae uanfektet av sette. 
riksadvokatens krav om at de skulle 
kjennes døde og maktesløse. En kan 
legge l dette hva en vil; men en kan 
ialltall neppe tyde det slik at retten 
mtnte hl'. Langeland ikke hadde batt 
n.oen 80m helst grunn. for den kritikk 
haJ'l hadde reist. . 

O, dermed begynner vi , nærme 
OlS dagens tekst. 11'01' det synes å væ-. 

Def er bare en 
måte å forsvare 

I følge «Verdens Gang:. for 26. novbr'lfor noen ir siden har vært så uheldig 
d. å. har Norgeshistorien fått eget å fremholde at det 19de århundre må 

kontor l Oslo, og her er man gAtt. 1 være tU bunnen gjennotnforsket. -
gang med virkelig pålitelig historie· Men det har de unge historieforskere 
granskning. For å l_larkere kontorets protestert mot med ator heftighet, 
eller institutets historiske oppga.ve, Idet-de har frllmholdt at det 19. år· 
er det blitt grunnlagt på saLg Hitlers hundres egne historikere i utpr02get 
fødselsdag den 20. april i år, hvilket grad var engasjert I de begivenheter 
I~ølge avisen er et dårlig varsel. de skrev om og lerfor var parter i Mennesket bll'r borte 

Foruten det 19. århundres er det saken. 

seg på 
nemlig også okkupasjonstidens histo- I hvilken utst"eknin~ det samme prinsipper og ideologi 
rie som skal gr;utskes,og ja kan det kan sies <>m de unge historiegr~ske--
'cr_kes å bli pinlig for noen hver, hvis re selv, når det gjelder okkupaSJons· Den hollandske forfatter A .den 
bare de riktige granskningsmetoder tidens historie, ;,p,lyses det intet om. Doolards, som har vPPhQldt seg i 
brukes. El' må kanskje derav kunne slutte i M 

Det er 7 unge men lærde menn som at de enten pl grunn av ung-don. el- Norge en tid, sier i et intervju or-
skal gå. igang med granskningen. le1' t.v andre A.rsa.ker, BOm Vi ikke be- genbladet: 

I .. går flir 
Ifølge vår kilde fortærer disde h"yer A. nevne spesielt,! ethvertfalJ Jeg kan si Dem så meget at jeg er 

menn både te og wienerbrød mellom ikke 1 «utpreget grad;, bar vært en· antikommUnist Inntil marger. av mitt 
kUdegranskningene. Det første mener !;asjert i de begivenheter de nå skal vesen, - jeg el' indiVidualist og j~eg reg 

- vi tar sikte på å skjerpe hjernen og granske. neI' meg SOm kristen. Men _eg er 
d~L sillste på A. kOIl\Il\e tn krefter Den nye generasjon aV' historikere mlnst like redd for det som holder på 
«mellom slagel'le:l> .• ar adgang til arkiver og kilde-mate- a skje i vår egen demokratiske ver-

i dag alvur' «Verdens Ganv opplyser at den rien som tidligere har \lært ukjent. den. Kollek:ivismen får et sterIrrrc 
Oe~te gjelder selvSLgt ~ det 19de og sterkere jerngrep på oss ~le, en
'-hunrlre. Lil<'tll'nde stoff for okkupa· ten det ~r i Sovjet eller det er l Ame-

M t sjonstidens historie, som man allerede rika. Jeg har vært i Amerika de to ne Mnake myndigheter har, belaatt n rn e Il Ila li - nå har en sterk mistanke om ska' siste årene og samlet inntrykk, . og 
av de aJnertel1ge ttrfaringel' i for- H I foreligge, er det fare for ikke vil bli jeg må si at jeg et nokså fortVilt. 

bindel8e me4 den store spionprosess _ I'0rt8oU trø stae J - lrjort tilgjengelig i de nærmeste hun- ""7 Kan De samle DereS synspunk-
som nettopp er pådømt - innført en dre år. ter i noen fA. ord? 
rekke bestemmelser som tar sikte på ringl» Antakelig brukes atskillig av Til belysning av okkupasjonstiden _ Et herlig folk, ~.en en fa:rlig na-
A. trygge milltære hemmeligheter og ddte til å sprenge beskyttelsesrom er det særllg arkivene fra landssvik- _jon. Amerikas pohtlske linJe, som 
rikets' .ikkerhet. De nye regler nød- som neste dag må. oppføre.s igjen tU !l.vdelingim i Oslo og Førerkanseliets mer og mer ogsa blir det offisielle 
-vendiggjør en større påpasselighet og lt.ndets forsvar. 'lapirmølle som gjl'nnomtråles, sies Vest-EJropa, gjør meg ytterst be· 
sA. fra preasenJ side, og avisne for - Men ennl.er ikke regnestykket full ·"t. Det innskytes her den bemerk- tenkt. Jeg tror man har gått løs på 
stir fullt ut nødvendigheten av å vise stendig. Tenlc' bare pA. de verdier som n'ng at det liP.l!er nær l tro at sette- problemene fra den gale enden. ~en~ 
fOra1ktighet og slutter opp om bestem ble berøvet tyskerne utenfor Tysk· reft i «Verdens Gang:. i fa.rtel har be-I nesket blir borte i prins'pper og ldeo-
melaene. land, 1 første rekke sudettyskerne. - -Att den fen ikke A. plasere «arkive- logL 

Og godt er det at man endelig har :>et østerrikske forskningsinstitut fot' '1e» og epapirmøUe~ pA. dp. riktige ste- _ Hvilken praktisk løsning vil De 
lært! Under okkupasjonen nyttet en økonomi og politikk mener at sudetoo der. foreslå isteden? 
av Aftenpostens .&Øyere funksjonærer tYlOkerne da de ble fordrevet av Be- Forøvrig er institutet kommet godt _ .leg .. ror ikke på. praktiske løs
- med de tyake myndigheters fulle nes måtte etterlate seg verdier til en lPl'flP,' med granskningen. ninger. Jeg tror ikke på opprustnin~. 
tulatelse til Sverige etter at han pA 9UIl\ av 19,4 milliarder dollar, et be- Ifølge de reilll'tatel som alleredp _ den gamle setningen om at «hVIS 
grunn av familieforhold hadde opp løp som representerer resultatet av et f'oreligger menes de at synet på QuiR du vil fred, så forlThred deg på krig'>, 
. nA.dd svensk statsborgerskap. En 'herdig arbeide utført i årbundreder Ung med tiden Vil forskvves, og at ~ar enda en ~ang vist seg som løgn. 
StOCkhOlms journalist benyttet en rek av de' 3,6 mill. sudcttyskere hvis fed ""an sidE'n vil komme til A. leP.'gr. stør .Teg kiempet den forrig-e krigen igien 
ke opplysninger vedkommende i en re kom tn landet allerede pA. '1200- '"e vekt 'nA. hans maktkamp mer' Ter. nom, jeg vet bva det dreier sep: om. 
ptifttsamtalevar kommet med, til ·"11et. Sudettyskerne eide før den an· hoven. ,PA. dl't storpolitillke ull\n viSEll' Og jeg er kommet til at k"i~ il(ke er 
en drastisk og sensasjons- nen verdenskrig 270,000 gårder, over <'let seg nemlig at Qni!!Un~ hell' t.irll'n løsningen på noe som helst. Det er 
artikkel hvori de tyake aensurbestem- ...ø.... "l'1strtanlegg. 108.000 Mnrl- nskl't f!:'~ mpd Tys:klA.1Id o~ at Tf'r- '1~ke l!'enneskets løsning ~ h'Y'e~t fal~. 
melller ble latterliggjort pA. det gru. verksbedrifter og 41,000 forretninger_ hoven sltulle tl'ekkE'S tilbake. o~ det Om det kommer til E'n k'rip.; lerJen, Yl1 
10Mste. At .ne krigførende selvsagt A.v gl&ssindustrien var 78 pst., av ull "ar stadl'" rivnlnP,'el' menoM. (lE' to. _ ",.lIe tl\ne p:\ I1l'n. mm sett hvitltf'l liMe 
mAtte ha liknende bestemmelser, spil' industrien 10 pst. Jg av bomullindu ~ T')pt var dette Quislffll1: kalte sin nlt" h",.,(stAr "o" .. I TVI'!kli!.n1l kan mjU, sbl.-
t· ingen roUe for skribenten. strien 60 pst. i sUdettyskernes hender .,ionll.le kamp _ og det Var en reali- ,H~ oftere' se skre\ret pl\. vep,'y.en t.H de 

Det var dengang. I dag har sven- Den organisasjon som tok seg av ~et. for ham. ',or.vernbunk","!l som ti""I'!:' t.il hiem 
Ilkene innført regler som for en del de fra transoceanske land utviste ty-o Men det forandrer io ikke virt bll- ff)" noen milliontor hURløse: «Ohne 
minner om de samme som de.~K8l1g .. skere,. kan også vise høye tall. «Man- !, ~e a.v.ham. sier for sikkerhetIl skylt' '-'''h!» Je~.Jr,.iøt' de onlenl' til mi"e. 
ble latterUfm'1ort, og hvis dypere hen- chester Guardian» opplyser at omlaff "en un"'e F.,.I>nsk"r !'lom «Vet'denq YP~"1mer. det. ell nv J(1"l~. sA. hli" dl't 
sikt er nøyaktig den samme. Dengang "00.000 tyskere er blitt tvunget tn Illl'!""o-» har talt ",~. ., n-!'ne rnich"» . .leer vit ikk~ mer. 
var det krill', i darr ikke. Men orrs1 fc~late sine hjem på den annen. s~de Det SOnt institutet for norsk risto- Men skru. vi it-ke forflY":~~._~.~s_·~ 

Vet De 
at det av KLIPPFISK kan lages en mengde gode retter? Her er' 
en av dem: 

BACALLAO: 
Klippfisk 
poteter Ci tynne skiver) 
tomater (l skiver) 
løk (i tynne sl~iver) 
spansk pepper (1 strimler) 
olivenolje 

KLIPPFISKEN må være godt ut .. 
vatnet og ltefridd for skinn og 
ben. Klippfisken, poteter, lØk, 
per=per og tOmater legges lagvls 
i en kasserolle, tomatene øverst. 
Oljen helles over. Kokes under 
lokk over svak varme. Hvis det 

. blir for tørt, has mere olle eller 
smØr i. Røres til bunnen ofte. Til 
250 gr. fisk' 1/4 l. aUe. 

SPIS KLIPPFISK 
- lettvint, god og nærende mat -

Jeg må selge 
(for * av takstpris) min avdøde hustrus spisestuemøbl. mørk· ek, hol
landsk stU, stor lær buffet og anretningsbord, begge rikt utskåret. Tl høy
ryggede stoler, 2 armstoler, spisebord for minst 24 gjester. 

Likeså selger jeg for kr. 1000,- 10 flotte hamrede taklamper, ham
ret kobber. De kostet i 1916 kr. 2500.-. 

P. HA.RSE~I. postbox 2.', Smestad, Oslo. 

Bestill dressen hos oss 
sydd etter mål. Den blir både bedre og billigere enn om De kJØ* 
per den ferdig i en forretning. Skriv etter tøyprøver og rnA-lskle 
mao Oppgi farge og ornt~entl1g pris pr. meter. 20 års prakl'la -
og godt renome for vårt a"·''''ide. 

Sporsem Konfeksjonsfabrikk 
Al.1KRA. 

leilighet ønskes 
stor eller liten av 14 års snill 
gutt, mor og oostemor. - B. m. 
«Helst snarest nr 356» 

Forlagsmann søkes 
eventuelt kompanjong. Litt ka~ 
pit~l ønskelig . .Bill. mrk. «Ener
gisk nr. 373». 

En lys 
hyggelig 

og 
jul 

1$-1 

fA.r De ved i bestille Deres 
elektl'1Ske utstyr, koke- og 
varmeapparter og radio 1 

A-S KAMPEN ELEKTRISK! 
Nannestadgt. 6, Oslo. 

Telet. : ()8 36 9'7. 
seg på, hvis man ,.til være menneske, J l t bet.. l K 4" 00 
og det er gjennom det Albert Schwei- u e re "Jsn nrer r. u, • 
ze kaller «ærefrykt for liveb. Det e" '----__________ .6 

menn som ham, vi t..-..:r.ger i d&.g. Jeg 
har truffet ham, jeg vil si a. han er Forretnolngsutdannet 
dl't samtidig. kraftf·.Jle~te og snille· 
ste menneflke jeg n>en gang har opp· yngre mann Ønsker 6: komme i 
levd" å møte. Det er en mann som le· 
-'er etter slne kristne læresetninger, Virksomhet etter 6 irs soning. -
0&' jeg tror det er ler. eneste veien Kan event. bidra med driftskapl-
fra.m. tal. Håndverk, småindustri, agen 

. tur eller annet. Gjerne nystart. 
UkenN smil: Alt er a\l tntetesse: - Bill. mrk. 

~ en eldste engelske klubben White/l"Helst Vestfold-Buskerut! nr.358" 
historie er· nettopp kommet ut, 

19 der fortelles det -ogsl følgende --~-------~---
"ille bistoMe som på en utmerk<tt J. K t· I· I1 h \i ~'1åte illustrerer det engelske neg- ,~ ODsen raSjOnS elren eDi) 
~a klubbens medlem feltmarskalk 167 sider. Pr1s kun kr. &;00. 

Alexander kpm hjem etter siste T. Weraer, postbox. 17Q4, Oslo. 
krig, hyldet og æret overalt, og fo~ BE8TlLLlNG8EDDEL. 
første gang satte sine ben l klub-
ben igjen, satt et .el_dre med. lem n .. øy Jeg bestUler herved boken c:Konsen 

............ ..; .... _ ... 1 ,.,A'h. ... ~ _aMAt lin", f'\I\D:tnnn_ 

\ 
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artUl:Ke.t nvon ae tYSke sensurbestem-...a..... '~"stranlegg. IUIS.UUlI wmn' nskpt ft'~ med Tyskljtnd Ol!,' at TI't'.\'I<ke menneSk.ets løsninl'r i hvert fall. 
meiser ble latterliggjort pA. det gru. verksbedrifter og 41,000 forretninger. hoven sltnlle trekkf's fl1hakf'. Ol'! det Om det kommer til I."n kri~ jO',;en, vil 
SOhste. 'At alle krigførende selvsagt A.v glassindustrien var 78 pst., av ull "ar stadi~ rivnln~r mellom Ol." to. _ "'Jll' .. t!\ne pi!. nPn. mmsptt. hvillfl'T j:lir!e 
mAtte ha liknende bestemmelser, spil ( industrien 'tO pst. ~ av bomullindu - nøt vur dette QUis'll1e' kalte sin M.~ h.""I'stAr pA. I Tv~klanfl ka.n man Rtll-
t· ingen rolle for skribenten. strien 50 pst. i sUdettyskernes hender "ion Ille kamp _ og det var en reali. ,.1, ... oftere se skrevpt pl\. vep;/Y.en Hl de 

Det var dengang. I dag har sven· Den organisasjoh som tok seg av ·et. for ham. '··".vernbunkl'''~ som til'1wr tH hiem 
skene innført regler som for en del de fra transoceanske land utviste ty-o Men det forandrer io ikke vArt bil. 1'0'" noen millioD('r hURløse: «Ohne 
minner om de samme som del'lgang skere, kan ogsl\. vise høye tall. «Man- 'de av- ham. sier for sikkerhet!! skvM ""h!l> Je:'{f\'iør df! or<'ll'nl' til. ml..,E'. 
ble latterliggjort, og hvis dypere hen- chester Guardian» opplyser at omla~ NM un"'e P.'rl>nskl'r !"lom «Vet-deM ··~""'meJ:' det. en n'lt kr;a. !'11\. hUl' dpt 
sikt er nøyaktig den samme. Dengang ~OOOOO tyskere er blitt tvunget tn Il f"!r>"0'» har talt m~d. ' '''~ne mfch;,. jet!' vil ikKP mer. 
var det krig, i dag ikke. Men også fc~late sine hjem pl\. den annen side Det som institutet for norsk risto- Men sklll vi i1'Ke forRvfl"p NIS '? 
pressen har lært, i dag er det i.ngen av havet og deres krav på erstatning ~11!k fo,.skning- her allerede PA. et s~. _ Det er h" .... f! pn rnbtp Il, f"rI'V<l.rc 
110m latterliggjøres. ~år opp i 9 milliarder DM. Uter. å ta +IrUl'!" Rtadinm i hil'!torien har ~eld A 

I denne forbindel' e kan det også "1ed verdien av den faste tyske eien· "'rs.nske seg frA.'" t.il. tYder n.\ at man 
være av interesse il. gjengi noen linjer 10m i de av Russland Og' Polen i øst i'lIn rep"ne mE'i! nT)T)Riktsvtlkkpnde re
fra en artikkel som de svenske aviser qolland. Belp,'ia og Luxemburg i vest ",,'t"fpr i framtiden. 
har brakt under titplen «RY3ka spion "nE'ktE',.te tyske områder. kommpr ~plv om vi ikke er historikere Mr 
byrån finliiser tldt;linR'arna - lligger 'lAn til en sl'lttsum av nærmere 100 ',i p";pnnnm I'1plvstpnl'liO' f",.~\tnine:. doP" 
puz7.le». I artiklen heter det bl. a.: ...,illis.rder DM. Det er et tall, som m~ i'1:/,» h"'uk av landlll'vil<-f\~l"l1nll'pns 'On 

«AtSkillige myndigheter ville forfer ni Morl<enthau og hans raspfrender .,i 'p'"11,,. k"mmpt fr~m tn fil' "".t'tlrnp 
des om de visste hvor me~et hl'rrene ~nJpdning til fl. ~ni seg i hendene. Og ~eSll'tatpr M'" l"!ltitutet og kan be-
i det "Ussiske pressebyrA. Tass i "nda lever Tyskland! ··_~ .. t" ,.-Il'ti"'hptpil. 
St0c'rholm staver o~ leyger sammen 0 .... !'11>. v~rt billede av Quisling er 
bare av avisannonsene! 'tforandret. 

Det er nA. alminnf'lig kjenl at Ta~" som skr. i aviser og tidsskrifter. De 
ikke sniller noe I btørre rolle som har en imponerende evne til A. legge 
r"'essebyrå. Det har etter alt fJ. døm· sammen og trekke sine sluttninger 
me en særegen mellomstilling i det 'l." alminnelig avisstoff, og mange 
rus giske etterretnin~svpsen. ByråF!t svenske myndigheter ville forferdes 
sJrterer unner det militære høll'kvar c--- de visste hvor meget Tass-menne
ter i Moskva, men arbeider 'OA to lin· ne har staVf't og lagt sammen av det 
jer, en sivil og en milltF"r. SOM re"!'f'1 'lImene stoff i avisene. Og ikke minst 
finnps net minst ~n vf'lsknler lim'lPr. av annonsene! Det er manp;e halv
retninp,-soffiser bl. byråets personale "emmi'lig-e lagre rl'ndt i bygdrnc som 

Framfor alt har man -- ifølO'e rll~· P. prikket inn takket være annonsø
sisk rep."el - mep;et nøye brakt "nå df't . cr som, har søkt: ettf'r funksjonærer, 
rene alle aktltelJe ')('rson('rs 1l11'ohol· leveranoører, entreprenører osv.» 
vaner så langt det l:ar vært mUlig. - At nettopp annonsene kan være noe 
Det er mer enn en svensk offiserR av det man må være mest oppmerk
spritkonto som er havnet i det ru~si ~om på, vil ogsi\. det engelske Secret 
skf! kartC'teket i Stockholm. At man lprvice kunne underskrive. 
også lespr vekselprot('~ter O" konk!» Det kan nevnes at Sjefen for den 
ser i Jl'~titia OV!lningsbladet). er na ,,,,,,nske forsvarsstab nettopp har av
turlig. F.n mann SO"1 er gått konkur~ ~itt en meget interessant uttalelse i 
kan !lplv om han AkuJr'le være en un- 'orbin(!l'lse med det llve forslag til lov 
dermå,ler ha «pusselbeter» av verdi in orr. filmsensur m. v. Spioili'are-n og en 
nen rekkpvinde i sitt dltp"lig-e arbl'ir'Jp -E'kke beslekteda spørsmå.l blil MM-

De russiske pksperters evne til fl. tet. ForsvarsstIt .ssie-fen f'lrutsE'tter, 
«fink"'mfYIf'» avispnp er verd Ei! ad· ".t all svensk film lcm sk~l eksportp
varsel. Som reg-f'l bphprsker ete det'cs, og-så. i fremtiden vil bli oml-vP.'!"e
I'1Vpn"l(p sn"pl{ i elle dpts nvanser OP' 'i~ gransket oO'Rå "t fra hensynet til 
finesser og ole leser p"aktiRk talt alt "l1'l'ts sitrke>rhet. 

«8. Mai»s I kronikk 14. desember' 1951 I 
Den komluende 

I dag er det ikke mange som taler 
om den evige fred. Vi har fått 

den kalde krig. Utopiske drøm-
mer om fred gjennom nasjonal 
avrustning, fortoner seg nå for 
de fleste som tåpelighet. 

Jo mer man leser om forbere
delsene over hele verden til å mø· 
te den kommende krig, jo mer 

man vurderer den tiltakende og 
stadig mer iltr~ propagan('a, de
sto sikrere blir man på at krigen 
kommer: Alliansene er gitt, man 
vet hvem som vil komme til il. 
krige mot hvem. De få nøytrale 
stater regnEr man også vil bli 
trukket med i malstrømmen og 
en kan regne ut på hvilken side 
de vil komme til å delta. Vi har 
sett den første verdenskrig ryst(' 
Europa, vi har sett den annen bli 
ført med ennå større villskap, og 
med ennå voldsommere midler og 
vi venter den tI'edje son I vil av
gjøre vår generasjons og kommen 

-de generasjo;lers skjebne. 
A.t Norge kon.mer til å delta er 

sikkert, det usikre for oss er om 
Skandinavia blir brennpunl,tet el
ler ikke. Skal det bli kamper pa 
norsk jord, eller vil det lykkes il 
~orhindre dette. Det er uter vide-

re klart at de strategiske hens) 
kan komme til å bevirke at vår, 
allierte i første rekke vil søke (j. 

møte motsta.1e"'en i Mellvm-Eu
ropa og nøye seg med oppholden
de kamper i nord. Isåfall kan det 
store krigsspill !ede til ne eller 
delvis okkupdsjor. av Norgf. Det 

store spørsmål er cm vårt folk er 
mentdt rustet til A klare påkjen 
ningen. 

Erfaringen fr&. siste krig mt. ha 
lært oss, at intet er farligere for 
et folks moral, lonn at de soldater 
som skal ta kampen opp ser med 
mistillit på. an dets øve.ste ledelse 
Tviler på. at alt er gjort som gjø
res "'ln for a n øte faren. Det er 
også en fare dersom det II'i&er seg 
at vi er blitt et splittet folk. 

Vi har en ikke ubet.delig del 
av folket som ~r rammet av retts 
oppgjøret, men som ikke tror at 
det har vært ledet etter humane 
linjer og bygget pA. våre tradisjo
nelle rettsprinsippers grunn Til
spisset - har vi i denne gruppe 
flere tusen tid!igere fro,]tkjem
pere, som har årelange straffer 
bak seg. De 'lører utvilsom' med 
til våre mest erfarne og '::yktig
ste soldater og er fradømt retten 

(lOrio». 

Den ubarmhjertige 

Inedtiener 
Den kjente Oslopredikant Emanuel 

Minos holdt for en tid siden i 
Stavanger en tale aven noe u"an· 
Hg art. Han forutså Mmlig, Norge 
i krig og han behøvet jo ikke A. for· 
telle sine oppskakete tilhørt>re 
hvem Norge kom i krig med. Tate
ren forutså klart meget av det som 
kommer tU A. skje og dette' var . i 
sannhet redselsfullt nok. Han snak
ket meget om Nord-Norga samt!. 
dig som han var engstelig for hva 
som ville skje i forbindt'lse med Sta 
vanger og Sola flyplass. Jeg vet 
ikke hvilken tekst 'Predikanten had 
de "ed denne lI!Illednlng, mel' han!! 
tale giorde et veldig lnntl'ykk pA 
den tettnakkede fOl'8am1inR' o,.. der 

er sA.visst ingen grunn tU A. nære den 

til A. tjenestgjøre i rikets krigs· 
makt for en arr kk ... framover. 
En militær st1I'ke og erfaring, 
som ville kommQ godt med der· 
som vårt lane:; kommer ut i en 
kamp på liv og død, og bak denne 
gruppe står da de titusener av 
tidligere NS-folk. 

VU denne gruppE' eller tvangs 
isolertt- del av \>årt folk, .3tilll!l se~' 
pUblvt. til det kommende <>PP&jø' 
og dermed ,'ær" gard~rt uansett 
krigens utfall? 

Vil den glemme bitterheten or 
sl.1tte seg opp om landets for· 
'3var? Vil den se krigen som en 
mulighet for å komme u~' av 
landssvi!:loYers pAbaåte isolujo 
gjennom kamp mot de mvndiO' 
heter som har satt dem utenfor? 

Dagens makthi.vere, bør for 
landets skyld være 0ppTl'p,.ksom 
pl\. den splittf>lsf. øom er tilstede, 
det stAr i rn8J,thavprnE's hII.nd å. 
arbeide for å bygge bro over mot 
setnin«'ene, men da ".,i\. skjeen ta~ 
i en annen hånd. Det el i hvert 
fall pP-'"ert at politiY'~pn etter kri 
gen har ø!tet motsptnlnp;ene. ha' 
Utvidet splittelsen, slik at elet i et 
knin('tak faktisk kan komme til å 
koste vår nasjonale selvstendig
het. 

Enhver avisleser vil i dag få 
inntrykk av at utgan~en på den 
kommende krig er sikker og at 
den vestlige allianse nødvendig
vis må vinne. Det kan da være på 
sin plass A. minne om at 1 enhver 
krig har begge parter kullsvier
tro på seiren, men det blir alltid 
en part. som taper, det er alltid 

ringeste misstro til df'nne 11prS(,11 
for overspentbet eller liknIOnde. 

Mt"n det svnE'S oss tr0ss att at 
IJredikanten i'll'fYlte dE't viktiP.'ste _. 
l'l.llfall et~er mitt svn nE-mlig ('n av 
P,Tunnentl til, at Norp-e mfli<!E'r ~ 
fInart kommer i tllvkke .. Han 
burde ha lpst tpkRten ~()n'1 o",p<>ni{, 
lpr historien om (:en ubarmbif'rtigt' 
medtjent'r. CM"athe'lS 18), Her i 
dette kapitel kan hele det nors 
folk lese om St"g selv. Det hele a 
ser me~ct godt! ;f 

Der var nemli~ ingen ba~hjer
tighet i Norge i 1945, da norc'lmmn 
kastet se-g som ville dyr over sine 
vergeløse og hielpl'l~ge landsmenn. 
Det finnes ingensomhc>l st utlTl!!kvH 
ning for dette - ~t f01k uten bal'm 
hjertighet. Dl't var v(>l ikke derfor 
at Nor~e skulle bH fritt, forat den 
slafrs rf>n~el!'fllllp til"t"n(1p øl'1kll11f> 
oppstå. Kan hende Vll.rherre har et 
regnskl',p ft g-;øre opp med det nor
ske folk. ~O~ ham' herre ble vred, 
og overlot ham til dem som piner». 
«Alt dl'tte kan komme til l\. gå i 
opp1':vldelse.» Eller er det kanskje 
meninp,en at når trenr'selE'n kom
mer, at det norske follt skal stå 
samt'tlpn ptter alt dE'ttp som hRr 
hendt? Alle vi som er blitt berørt 
av. rc>UsonJ)gjøret, har vi så mep;et 
A. tal~l'e d"Ue samfunn for eller noe 
å takKe vl\:re' egne ls,udsmenn for. 
Våre fit"nder er vel kansitie først 
og fremst vA.re egne landSrn;'nn? 

O.B. 

7 

en part som har regnet feli. 
Krigslykken, nye former for 

krigføringen, nye vA.pen, uvisse 
fremtidige hendinger kan alltid 
kUllka:.te de klokeste beregninger. 
Under den siøte krig trodde noen 
at tyskerne i løpet av få uke~: 
skulle knuse alle sine motstande 
re på fastlandet? Hvem trodde 
at Russland skUlle vise slik evn 
til å fe-re kam"len i voksende styr 
ke? Ikke de 'estal1ierte militære, 
som puslet med tanken om kriv 
bMe mot fyskland og Russland. 
ved A gA med i Finnlands frihets' 
kamp, og dermed' automatisli 
bringe Russland pA. Tysklands 
side. 

Det eneste fornuftige er :kke å 
tro p,!\. seiren. men å forberl'de seg 
av all makt or å. underbvgge 
troen ved egen styrke. Til det si
ste hører i dag A bringe den snlit· 
telse rettsoppgjøret hl'.r Skapt 
mest mulig ut av verden. Makt
haverne bør oVf;"veie om dette 
skjer best ved hjel" • v den pans
rede neve som har virket i 5 år, 
eller om man vil komme lenger 
med den åpne hånd. 

Arbeiderbevegels.-'l vil fra sin 
historie ha mange eksempler på 
at den ble møtt med den pansre" 
de neve. Dens ledere vil sikkert 
vite om deUe skapte enig-ht't in
nen folket eller sp':ttelse og uhyg 
geo Det brukne ~eværs politikk, 
kan ikke den i sitt utspring føres 
dirchte tilbake til at a,:,bdderbe

vegeisen ble møtt med den pans
rede neve? Vil;klce da~ens makt 
havere trekke lærdom av sin egen 

D' m eldste engelske klubben Whites"Helst Vestfold-Buskerur'f nr.358" 
historie er nettopp kommet ut, 

,'>g der fortelles det (lgså følgende ------------~---

I'me historie som .pll en utmerkP.t «Konsentras·:ionsle,·ren Ilebu\\ ; :~te illustrerer det engelske fleg· :I " 

" Da klubbens medlem feltmarskalk 
Alexander kom hjem etter siste 
krig, hy!det og æret overalt, og fol' 
første gang satte sine ben i klub
ben igjen, satt et eldre medlem nøy 
aktig i samme stol og pil. sammr 
sted som da feltmarskalken dro ut 
i krirren. Den gamle nikket til Alex 
ander med et vennlig smil over sin 
Times op; sa rolig: 

- Nei. der er jo Alexander. Er 

167 sider. Pris kun kr. 5,00. 
T. Wetller, postboX. 1'tQ4, Oslo. 
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Urmaker R. Gjessillg, 
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Jo, Deres forslag er i høyeste 
grad brutalt og umenneskelig. Man 
skal vise respekt for de døde, uan
sett om det er venn eller fier,de. -
D~t er ingen forskjell her. Krigs
kirkegården burde, som R. skrivE'r 
fredes og settes i stand. Dette er r .. • .. • ... · -------------

- Selgere 'søkes 
av lettselgelig oppslagsbok. Er 
De energisk og representativ kan 
De lett tjene kr. 100 pr. dag. -
Stadigvarende arbeide. Bm. mrk. 
"Prov. og bonus nr. 372». 

ikke noe krav om Il. «dyrke» h\ter
ken det ene eller det annet. Det er 
tyske soldater sotn er bC$("ravd på 
krigskirkegården. Ego ltalle" det 
overfallsmenn og torturister. Vær 
ikke så brl\.kiekk og sA. forblendet 
av hat, i neste omgang kan det væ· 
re norske soldater som må være 
med i krig og okkUpasion. Er det 
ensbetydende med at de er over 
fallsmenn og torturister? SoldaVn It-----------ICl2---! 
må uansett nasjonalitet, uansett 
hvilket politisk styre hans land har 
adlvde ordre når det kreves. 

Finnes det noe som heter kirkenA 
menn, sl\. har de plikt tit fl staMP 
vandalismen og brutaliteten som 
Ego oppfordrer til. r.8. ikke nord
Mennene bli spesialister i /t1'av-
skjenderi! A. W. U. 

fortid, og ikke oppgi sin kullsvier 
tro pil. den pansrede new. $å kan 
dette blf en ubotelig Ulykke for 
landets framtid. 

Som enhver ka.pital forbrytelse 
har «rettsoppgjøret» aldri tAlt da. 
gens lys. I den første tid val' den 
ene del aV folket be.ruset av den 
Innblldte seier. Den annen del var 
svimelilått I etter overgrep aven
hver tenkelig og utenkelig art. 
Forbryterne hadde fritt spillerum. 

Etterhånden reiste enkelte mo
dige hodet. Uten hensyn tU per· 
sonHg risiko skrek de i . tale og 
skrift ut over folket: våkn opp, 
ryst forbryterne av kroppen, vend 
tllbake til lov og l'ett. Og etter
hAnden: Vi Vil ha vA.r rett, Vi vil 
ha revisjon av «rettsoppgjøret». 

Gjennom langl. tider ble alle 
inngrep pA makthavernes retts
svik tiet ihjel, latterliggjort, man 
angrep de modige, man nektet 
dem spalteplass i pressen, man 
arresterte dem. De gikk med li
vet i henderne. Og godtft.!h lot 
seg føre bak lyset, de trorlde på 
forbryternes stadige, uavlatelige 
påstande om at: i Norge herSket 
atter rett og kun rett. De sendte 
legioner av fOl'edragsholJere ut 
over hele verden. De fortalte hele 
verden . sine løgner. Og folket 
trodde og tidde. 

Men, - som alltid, lar sannhe
ten seg ikke tie ihjel for bestan
dig. Angrepene Virket som små 
drypp, de virket videre som strøm 
mer av frisk lUft. gjennom all lum 
merheten. Og folk begynte il. Spis
se ørene. Var det kanskje alUke-

OBS FlettvErk OBS 
Gjærdefabrlkken GREI, Kolbotn, 

leverer førstekla.sses flettverk 
i alle dimensjoner. Bestilling 
for levering til våren mottas 

nå. 'l'bor R. Saboorf. 

vel noe i «landssVikemen nede 
og 1 deres plstander? 

Da endret ma.n taktikken: man 
begynte å. granske! Det vil at -
man gl'anskl!lt de per/JOner som 
kom med plstandenf' om Ulov og 
forbrytelser ay alle slags. Man 
innrømmet ganske frekt at man 
ville Se om man kunne ramme 

dem for «injurier:.. Men aldri med 
et ord nevn _'" man (enn ikke 1 
Langeland.BergsVik·saken t stats 
råd hos Kongen) om at dersom på 
standene var riktige. dersom opp
gjøret va.r Ulovlig, dersom deta 
hovedaktører og deres lakeier "ar 
forbrytere, hadde begått handlin 
ger som ville ha bra.kt en .NS- . 
mann lovens strengeste straff, da 
vUle man tiltale dem. og straffe 
dem. Man ville la retten gA fram
for samholdet mellom «god/! nord 
menn:!>. Nei, ikke et ord herom. 

Taktikken er derfor bUtt l trek 
ke fram eventuelle svake punkter 
i de tusender Q'V påstander, få 
disse videt ut, fl\. dem gjort kjent 
i «pre!oSekonferar,lIeu, 1 aviser. 1 
rettssalent-, således at man der
igjennom skulle kunne tie ihjel 
alt det essentielle, kjernen i pl_ 
standene. Mt.n skulle latterliggjø 
re rettsoppgjørets angripfre og 
dereø plstalldei' man skulle fA 
dem dømt i alt folkets påsyn som 
sladderkjerringer som ."ifølge sine 
forbryterske tendenser søkte A 
skape Uro omkring det crettferdi
ge oppgjør:/>! 

I 
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ue ulag en CH1eldlg IpseI av «~. Mal» sa ali unorgen en 

tast abonnent. I *W'I- ;alM'''' • 

NSf kommunistene og samfunnelne 
Sekretær 

I anledning aven mer enn van
lig uetterrettelig og opphis
sende artikkel av fhv. stort.
mann Ani Rysstad i A-bladet 
«Sørlandet» i Kristiansand, 
har forbundssekretæren sendt 
bladet følgende tilsvar: 

under den ovenstående titel har 
fhv. stortingsmann Ani Rysstad 

den 16. november d. å. skrevet en 
kronikk i bladet «Sørlandet». Kro
nikken rummer en så manglende for 
ståelse for det som har gått - og 
som går - for seg, og gir dertil ut
trykk for en så hatefylt og ond 
skapsfull innstilling overfor vårt 
Forbund, at det må være tillatt for 
en fra «den annen front» å komme 
med noen bemerkninger. 

Herr Rysstads. innleg er som en 
,,1>"1 stemme fra fortiden. Den ut-

/kker en oppfatning som bare den 
m ha som intet har sett, intet for
Mt og intet lært. En forklaring 

,.n ligge deri at herr Rysstad var 
aramann til Stortinget av 1936 -

1940, det samme Storting som etter 
tiden ironisk har betegnet som «lan 
dets nødanker i farens stund», _ 
som under den gruppevise avstem-: 
ning 10. september 1940 med 96 mot 
34 stemmer gikk inn for Kongens 
suspensjon og som gjennom sine 
forskjellige partiledelser 14. aug. s. 
å. sendte ut en inntrengende appell 
om loyalt samarbeid med okkupa
sjonsmakten. For dem som har 
brydd seg med å lese Undersøkelses 
kommisjonens omfangsrike innstil
linger, vil det ikke være ukjent __ t 
den daværende regjering har fått 
en hårdhendt kritikk og at kommi
sjonen i sin vurdering føyer til at 
«da Stortinget aldri tok avstand 
fra regjeringens utenrikspolitikk, 
og da tinget var forsvarlig orien
tert om den, må det sies at Stortin
get ikke bare formelt, men også i 

De danske krav 
- Fortståt tro aUle li -

Petersen, Bibliotekar, Aabenraa. 
Poul Poulsen, fhv. Højesteretsdommer 
København. - R. Rich-Hansen Pro -
prietær, Stensmark. - Svenning Ryt
ter, Retspræsident, København. - H. 
Skjerk, Sognepræst, Hornslet. ~ O. 
F. Spliid, Proijfietair, Poulholm. - N. 
Borup Svendsen, Landsretssagfører 
København. A. Søndergaard Dyrlæg~ 
Mejlby. - Viggo Viemose, Bygmester; 
Hasle pr. Aarhus. - Anders Vigen, Re 
daktør, ~øbenhavn. - :tyr. Vinding, Kon 
torchef l Overformynderiet. - Poul 
Winding, Brandchef, Dr. techn., Kø
benhavn. 

Ovenstaae~de tiltrædes af: 

,Vagn' Aagesen, AdjllDkt" Frederiks _ 
berg .. - Jørgen Andersen, Overtoldin
spektør, cand. jur., København. - And. 
Andreas~n, Forstander, Vinding, Vej
le. - JulIe ArenhoIt, Civilingeniør, Kø-

Av Helge Grønstad 

Forbundet for. Sosial 

Helge Grønstad. 

f'ealiteten aksepterte regjeringens 
linje.» 

Selv om varamannsblodet er for
mentlig tykkere enn vann, og da er 
det også forståelig at folk med den 
slags blod prøver å agere våpen
drager for tjukkeste slekta! På an
nen måte lar ikke herr Rysstads 
kronikk seg lettelig oppfatte blant 
tenkende mennesker. 

Det er historien - m. a. o. det le 
vende livet selv - som etterhånden 
plaserer ansvaret der det rettelig hø 
rer hjemme. Tiden siler og renser og 
får alle kunstige tilsetninger til å 
synke til bunns. Og likeså visst som 
enhver bevisst handling må ta sikte 
på et resultat, like sikkert er det atl når den endelige dom skal felles, er 
det i en vesentlig grad resultatene 
som teller. Tar vi for oss resultate
ne av den strid som hittil har vært 
ført, så gir herr ,Rystad selv svaret. 
«Aldri har fred og demokrati balan
sert meir på knivsegga enn nett no. 
Og aldri har folk J{jent seg i større 
uvlssa um kvar det ber av enn nett 
no», srer han. Og de ordene er de 
sanneste - for ikke å si de eneste 
sanne - i hele Deres kronikk, herr. 

Rysstad! Så skremmende mA. i vir 
keligheten resultatene fortone seg 
for dem som har framkalt dem, at 
i medfør av at off'msiven ansees 
som det beste' forsvar, rnA. det v~re 
all grunn til å kvesse spydodden og 
gi seg ut i leding. 

Men - ærlig kamp krever blan
ke våpen, herr Rysstad! Rustne vå
pen høver dårlig i never som vil 
kjempe sannhets sak. 

Det virker med respekt å melde 
nokså latterlig når herr Rysstad i 
dag vil søke å pulverisere det virke

'lige ansvar ved å ta opp en disku
sjon om hvorvidt NS-bevegelsen sto 
kommunismen imot. Den gjorde 
nemlig det, herr Rysstad! Fra før- , 
ste til siste stund. Det var den tn0t 
stand som la grllDnlaget under 'I$e
vegeIsen den ;17. mai 1933 og eiet 
var den som holdt lævegl\lsen 91>P 
til 8. mai 1945. De storpolitiske3in
triger og spill bak kulissene -fog 
dem var visst· alle parter like gode 

Oppreisning I1 Nytt krav om løslåteise 
til Stortinget, har uttalt at den ik- av de tyske krl'gsfanger 
ke har funnet seg beføyd til å gå 
inn på slike ting som oppgjørets 
rettslige grunnlag og liknende.Nei
vel! Det vokter nok det samme fler 
tall seg godt for. Det er sivet fram 
såvidt meget nå at det er berettiget 
å vente at en virkelig vitenskapelig 
- historisk og _ " '.ig ~ utgrav
ning av haugen kunne komme til A. 
bringe overraskende ting for dagen. 
Ting som visse kretser ville like best 
å vite gravlagt for alle tider. 

Det er nettopp dette - å bringe 
virkeligheten fram i dagens lys og 
å få satt sannhetens og rettferdig
hetens søkelys på d~n, som er den 
oppgave' Forbundet for SosIal Opp
reisning har satt seg. Ikke et ene
ste punkt i Forbundets vedtekter -
ikke en eneste forføyning som For
bundet siden sin stiftelse i oktbr. 
1949 har truffet, kan uttydes der
hen at. man vil «truga seg» til noen 
ting. At vi ikke ber men krever, er 
ikke det samme som at vi trUer. 
Og heller ikke krever vi annet el
ler mer enn det som ethvert ansten 
dig samfunn burde kunne yte, nem
lig sannhet og rettferdighet. Vi vet 
i dag at det er meget som aktes for 
holdt det norske folket, stoff som 
ville kunne øve en avgjørende inn
flytelse på folkets stillingtaken til 
viktige begivenheter og endre dets 
nåværende syn på meget og mangt. 

Vel - det later til at våre man
ge henvendelser til dagens maktha
vere bare havner i de tause gjem
mer. Nettop nå har stortingsmann 
BunkhoIt gjennom Justisnemndas 
innstilling bebudet et forslag om en 
stortingskomite til «å greie ut spørs 
målet om det må ansees nødvendig 
å, få en bedømmelse av rettsoppgjø 
rets historiske og rettslige grunn
lag». Er det noen grunn til å tvile 
på at dete forslaget vil bli nedstemt 
av et flertall av de kårne? Nei, det 
er det såvisst ikke. Noen slik gransk 
ning vil man såmenn ikke vite noe 
av I vårt dem'lkratlske Norge. -
Selv om det skulle være begått 
urett, sA. får det nå ha sitt forbli
vende. En gir seg ikke av mee" «bak 
lengs film»! Rettsoppgjøret er fer
dig - ferdig for godt, heter det. 
Ikke noe mer snakk nå, takk! Og 
imens sitter ennå 139 - hvorav 4 
kvinner - innesperret i politiske 
konsentrasjonsleirer, mens ti tuse
ner av andre Clorske kvinner, menn 
og barn gjennom offentlig autorisa
sjon' er gjort til ufarlige skyteski
ver for hvilken som helst pøbel som 
mener seg å ha tilstrekkelig «na
sjonal» mundur. Det er for disse 
menneskers skyld at vi i Forbundet 
- med helt ut lovlige midler - prø 
ver å plasere skylden der den hører 
hjemme. Vi ber ikke om å bli fri
tatt for noe ansvar selv, så sant det 
gjennom faktiske begivenheter blir 
godtgjort at vi og!!å med rette bæ
rer det. . ,,' , 

I Danmark --, hvis rettsop~gjør\ 
på mange måter .var parallelt 'med 
vårt - har nettopp 150 av de mest 
fremstående menn og kvinner med 

v 'ustisminister Svennin R t-

Dett midlertidige formann for de ty
ske soldaters sammenslutning 

fhv. generaloberst Hans Friessner, 
oppfordret i en tale som han holdt 
i forrige uke på et soldatmøte, at de 
allierte måtte sette de med urette 
fengslede soldater på frifot. Hvis 
dette ikke skjedde på grunn av 
kristne følelser, måtte politisk klok 
skap diktere dem til li ta et slikt 
skritt. For så lenge denne hindring 
ikke er fjernet, ville ingen ærlig 
tysker bære våpen igjen, sa han. 

«Ishavsfolk» 
. 
l svensk radio 

Lars Hansens og Karl Holters 
skuespill cIshavsfolkene» ble tirs
dag 27. november sendt ut i .Jvensk 
radio, og den svenske radiopremie-

re ble en ny suksess for de to for
fattere. Stykket var tilrettelagt for 
radio av den kjente regissør Carl
Otto Sandgren som også hadde le
det instuderingen. 

Oppførelsen fant sted i Gøteborg 
og en rekke av denne bys kjente 
skuespillere medvirket, i Beitsarens 
rolle ingen ringere enn Kolbjørn 

Knudsen ved Gøteborgs Stadsteater 
en av Sveriges fremste karakter
skuespillere som ved. Stadsteatrets 
festforestillinger i anledning av 25-
årsjubileet for noen tid siden spilte 
Peer Gynt. 

Det sterkt aramatiske folkeskue
spill gjorde seg utmerket som høre
spill, særlig virket scenene fra Grøn 
land intense og levende. De svenske 
aviser har hatt meget pene omtaler 
av radiopremieren. 

Kongene kondolerer 
Etter den fryktelige eksplosjonsulyk

ke i København mottok kong 
Fredrik kondolansetelegrammer fra 
den norske og svenske konge. 

Kong Haakon telegraferte: «Jeg 
uttale!' min deltagelse i anledning 
av eksplosjonsulykken». 

Kong Gustaf Adolfs telegram 
lød: «Med anle_',ning av den svål'a 
olyckan som drabbat Danmarks for 
svarsmakt och varigenom tyvarr så 
manga liv gått till spillo sander jeg 
Dig mitt varmaste deltagande som 
jag aven beder Dig framføra till de 
av olyckan drabbade». 

Statsråd Gundersen 
sannheten 

Når statsråd Gundersen i Stortinget 
skal imøtegå anførsler fra oppo

sisjonen, burde det v~re en selvfølge 
~. 

Bprov er 

som ble 
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Hva vil realstudentene si? 
I sin bok «Et oppgjør med lands - studerende ved Oslo uiliversiteb. Så 

menn» forteller professor Adolf I kommer rosinen i pølsen, hvis man da 
Ho e l om en høyst eiendommelig skal kunne bruke et så prosaisk ut-
'aff~re ved Universitetet. trykk om e11 cå stor tanke: Det alm
I april måned iår tilskrev h.r.advo- demiske lwllcgiur;l, som består av re;~ 

kat F. Bugge Det akademiske kolle- to" Mohl', Einar Molland, Carl Jacoh 
gium og meddelte at Hoel og hustru Arnholm, Eiliv Skard og Svein Rosse· 
hadde 'tatt opp spørsmålet om å av- land, svarer at det ikke finner å kun
sette et legat til fordel for realstude- ne ta imot legatet. 
rende ved Oslo Universitet, å forvalte Av skriftvekselen li<,!,ger det næl' {L 

av Universitetet. På grunn av forhol- slutte at hvis leg-akt. il:i,e hadde skul
dene ville Hoel først vite om Univer- lec tære profcsm:' aocls navn, ville' 
sitetet hadde noe imot et slikt legat det ha blitt mottatt! 
til forvaltning. Med rektor Mohr som Så langt skal altså hevnen drive::, 
underskriver svarer Kollegiet at det, og elesponenten for clenne hevn C' 

før man tar stilling til saken, ville ha rektor JI./fohr, Da Hoel i 1914 str€vrt 
utkast til navn og statutter for det for il. få hiem de studenter' "om va,' 
eventuelle legat. Det ble omgåend," L1tc,';,c:t i - Tyslchnd skrev den selv
svart på dette at legatets navn var :;3.l'"r.:c ~~". l'.'ohl' til ham og fortait0 
tenkt å være «Adolf Hoels legat ,til om C~c':l ~:'~~ll:::nE' O'!: forventning llled 

fordel for - eller til støtte for - real hviH:en foreldrene fulgte hans bestre-

Tyske generalers 
admiralers skjebne og 

under annen verdenskrig 
Fra «Vår Hær:>, som er organ 
for Hærens fastlønte Offiserers 
Landsforening, tillater vi oss å 
gjengi nedenstående: 

739 tyske generaler og admiraler 
døde under den andre verdenskrigen, 
heter det i en oppgave som er samlet 
av tidligere generalløytnant Josef 
Flottmaun. Til sammenlikning kan 
nevnes at det under den første ver
denskrig falt 68 generaler, mens 104 
døde som følge av sykdom eller av an 
dre grunner. Man regner at mellom 
25 og 30 pst. av generalitetet strøk 
med under den siste krigen. .. .. •• 
.. Tallene fordeler seg med 581 på hæ 
ren, 98 på flyvåpnet og 60 på marinen 
Av disse hllilyere «førere» falt 241, 43 
ble dødelig såret og 75 savnet. 238 ge
neraler døde av sykdom, 79 begikk 
selvmord, - vesentlig i 1945 og se
nere, men i 21 tilfelle også tidligere. 
63 generaler ble henrettet. I 23 av dis 
se tilfelle var det etter tysk og i 40 
tilfelle etter alliert ordre og foran
ledning. Når det gjelder tysk foran
ledning dreier det seg bl. a. om «Men
Bene fra 20. juli» med seks generaler ' 
bl. a. sjefen for Abwehr, admiral Ca-
naris ................... .. 

På listen finner man 13 personer 
med rang av generalfeltmarskalker, 
hvorav 3 begikU selvmord, foruten 
Rommel som ble tvunget til å ta sitt 
eget liv •.............•.. 
.. GeneraIfeltmarskalkenc von Kleist 

belser for å nå frl',m til en løsning. 
«For Guds s~:ylc1, ei ikke opp om De' 
skulle rrlcte vansl\:clig~1cter:\ skriver 
hr. lVlc:::~'. 

I .s~11 y..: 01: sIer professor I-!oel 0:"":.1 

denne- t::ak: «Etter c.c tte skulle -:.nan 
kansl,::je tro, at profc";,sor MollYS opp
fr.tning av min person av cn eller an'
nen meg ul,jent grunn har undergått 
en radikal forandring'. Men det er ik
kl. så helt sih:kert, Det er sannsynlig 
at Mohrs og Ko'.l2giets beslutning i 
legaUmken skyldes f l' Y le t, frykt for 
kriti!d<. og ubehageligheter, Det er 
nok ,:lik at tross en endring i oppfat
ningen av «landssvik» og «landssvike
re» ligger fremdeles i luften rester av 
paroler fra okkupasjonstiden- ak
kurat som mmer i havet 'ennå gjør 
skipsfarten utrygg og skremmer alle 
som ferdes på sjøen. Gad vite om ik
ke i dag redselen for minene er større 
enn den virkelige fare». 

Vi hflnviser forøvrig til bOken, 
som har Interesse langt utenfor aka 
demlkernes krets. Og vi undres 'På 
om ikke de real studerende vil finne 
tiden inne til å protestere mot Det 
akademiske kollegiums egenmekti
ge opptreden i en sak som denne, da 
den i høy grad angår de studeren
des veiferd. Vi vet at professor 
Hoel og hustru hadde til hensikt å 
gi mesteparten av sin formue til 
dette legat, og det ville være til be
tydelig hjelp for dem som studerer 
realfag ved vårt Universitet, hvor 
legatene ikke er synderlig Impone
rende. 
Men - les selv og døm om denne 

sak som om alle de andre forhold, 
som gjerne skulle ties ihjel, men som 
professor Hoel på en saklig og nøk
tern måte har lagt fram for almen
heten. 

• • 
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wmQmg, Brandchef, Dr. techn., Kø
benhavn. 

Ovenstaaende tiltrædes af: 

. Vagn' Aagesen, Adjunkt, Frederiks -
berg .. - Jørgen Andersen, Overtoldin
spektør, cand. jur., København. - And. 
Andreasen, Forstander, Vinding, Vej
le. - Julie Arenhoit, Civilingeniør, Kø
benhavn. - G. J. Arvin, fhv. Rektor 
for Danmarks Lærerhøjskole. - Karen 
Bagge, Overbestyrerinde for N. Zah
les Skole, København. Otto Beh. 
rendt, Sognepræst, København. 
Bohn-Rasmussen, fhv. Højesteretsd., 
København. - Paul Brodersen, Stifts
provst, Dr. theoL, København. - l. A. 
Brovang, Sognepræst, Jørlunde. H. 
E. Bruun, Højesteretssagfører, Kø
benhavn. F. Dragsted, Overretssag
fører, København. - H. Fabricius, For 
pagter, Nysø, Præstø. - Albert Fabri
tius, Administrator, Dr. phiL, Køben
havn. - Herluf Forehhammer, Overin
geniør, Holte. - Kr. Grøn, fhv. gaard
ejer, Bjergby, Hørring. - Harald Grøn 
borg, Forstander, Husmandsskolen, 
Odense. - J. A. Hansen, Proprietær, 
Kogsbøllegaard, Nyborg. - Børge Hei 
berg, Dr. med., Overchirurg, Holbæk. 
H. Helweg, Sognepræst, Helligaands-

. kirken, København. .. Poul Henning
sen, Kokkedal. - Jens Himmelstrup, 
Dr. phil. & jur., Hørsholm. - Axel Hu
legaard, Overretssagfører, København 
Vald. Hvidt, Højesteretssagfører, Kø
benhavn. - Ragnar HøgdaIl,. Proprie
tær, Skovsoddegaard, Nr. Alslev. _ 
Knud Jarner, Overretssagfører, Char
lottenlund. - A. Egeberg Jensen, Rek
tor, Sønderborg. - Birgitte Jørgensen, 
Skovsoddegaard. - A. T. Jørgensen, 
Stadsingeniør, Helsingør. - Hal Koch, 
Dr. theol., Professor ved Københavns 
Universitet. - Otto Krabbe, Forstan
der, cand. theol., København. - K. J. 
Kristehsen, Ligningschef, .Gentofte. 
Fr. Vinding Kruse, Professor, Dr. jur. 
Frederiksberg. - C. A. Larsen,' Stads
ingeniør, Kolding. - M. C. Lindegaard, 
Biskop, Ribe. - Hakon Lund, Profes
sor, Dr. phil., Aarhus. - Helga LUhd, 
fhv. Rektor, Charlottenlund. - A. P. 
Lunden, Forpagter, Dyrehavegaard, 
~olding. - P. Lunden, Gaardejer, Ma
nendal, Frederikshavn. - Aa. Marten
sen-Larsen, Sognepræst, Gentofte. J. 
A. Melchior, Højesteretssagfører, Kø
benhavn. - Jul. Møller, fhv. Højeste
retsdommer, København. - K. Møller, 
Forstander, Hammerum Landbrugs _ 
skole. - Sv. Neumann, fhv.Stiftamtm. 
Hellerup. - Frede Pries Nielsen, Re
daktør, Skive. - Lauritz Nielsen, Hus
mand, Hundstrup pr. V. Aaby. - Mar
tin Nielsen, Landbrugskonsulent, Vej
le. - Palle Nielsen, Seminarielærer, 
Haderslev. - Axel Nordquist, Kontor
chef ved Købmandsskolen. - Johannes 
Novrup, Forstander, mag. art., Mag
Ieaas, Birkerød. - Jens Okholm, Grd., 
VeIlinggaard, Havndal. - Axel Olsen, 
Dr. med., Overlæge, Fødselsanstalten, 
Aarhus. - Einar Pedersen, Slagterifor 
mand, Borup, Randers. - Hans Pind
strup, Grd., Vokslev pr. Nibe. - Svend 
Ranulf, Dr. phil., Professor ved Aar
hus Universitet. - Johs. Reumert, Lek 
tor, Gentofte. - Leopold Rosen, pens. 
Politimester, Sorø. - Søren Sikjær, 
Rektor, København. - Kristian Sind
balle, Professor, Dr. juris, Gentofte. _ 
Roar Skovmand, Dr. phiL, Lærer ved 
Krogerup Højskole, Hum:ebæk. - K. 
Skydsgaard, Dr. theol., Professor ved 
Københavns Universitet. - H. D Spliid 
Gdr., Lan~holm, Sønderbæk. - Andre
as Søndergaard, Outrup, Nykøbing M. 
K. Refslund Thomsen, Amtmand, Aa
benraa. - Th. Thorsteinsson, Højeste
retssagfører. København. - L. P. "Vin
ther, fhvo/!.Proprietær, Randers. - Pe
ter Rønho1'h, FDrpagter, Tybjerggaard 
Else Zeuthen, Mag. art., Rungsted. 
F. '~euthen, Dr. polit., Professor ved 
1-'l:i"l1}:l:avns Universitet. 
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kommunismen imot. Den gjorde 
nemlig det, herr Rysstad! Fra før- . 
ste til siste stund. Det var den p!ot 
stand. som la grunnlaget under c ve
vegelsen den 17. mai 1933 og d,et 
var den som b,bldt bevegclsen oflp 
til 8. mai 1945. De storpolitiske in
triger og spill bak kulissene -'og 
dem var visst alle parter like gode 
om - hadde intet som helst med 
den norske NS-bev;egelse å gjøre. 
Eller. kanskje De, herr Rysstad, ut 
fra Deres innstilling vil erklære Dem 
medansvarlig i Winston Churchills 
forsøk på å trekke Sovjet-Russland 
med på alliert side ved i oktbr. 1930 
å by fram de baltiske stater som 
lokkemat? Anei, innen NS's rekke" 
var det ikke et øyeblikk noen tvil 
om at 'vi sto flist i vår overbevis
ning om at alt måtte gjøres for :\ 
hindre at Norge ble bolsjevisert. 0--: 
da anledningen først bød seg, var 
det også fra NS-hold man mobili -
serte de henved 10,000 mann som 
bød livet som pant på sin tro og roe 
ning, og som ble straffet så hardt 
av de samme som i dag trygler all
verden om hjelp mot den samme 
motstander - endog det sønder·· 
slåtte Tyskland. 

Anei, - prøv ikkE' De på, herr 
Rysstad, som åpenbart er stolt av å 
ha vært Sovjet-Russlands «allierte», 
å kaste smuds på de gamle NS-med 
lemmer for der e s holdning. Den 
står nok selv for en aldri så nær

.gående granskning. Men om andres 
holdning gjør det samme, er et an
net 'spørsmål. Det er De og Deres 
som bær-er ansvaret fur det bedrø
velige resultat som De skildrer så 
godt, og da har De vel også et visst 
ansvar for midlene. 

Diktatur ikke-diktatur tror 
jeg heller ikke vi skal si så mye om 
med NS-bevegelsen som bakgrunn. 
Sommeren 1941 Ja Quisling under 
en diskusjon om Rikstinget : «Det 
blir ikke aktuelt med noen gjennom 
føring av rikstingspianelle nå. Vi 
vil ikke påtrykke det norske folket 
en styreform det ikke selv vil ha. -
Først når verdens!{rigen er over og 
vi er kvitt okkupasjonen, skal det 
norske folket selv ved avstemning 
bestemme den framtidige statsform» 
Og det holdt han også fast ved. Han 
ble dømt for planene, ijtke for noen 
gjennomføring av dem. Hva man 
måtte ty til under selve okkupasjo
nen for å berge land og folk best 
mulig, er en ting for seg. Men også 
i så måte tror jeg nok at de fleste i 
dag tar til å få øynene opp for re
sultatene. 

Vi skulle ha bedt om grid og nå
de, vi gamle NS-medlemmer, sier 
De, herr Rysstad. Så skulle også 

. nåden ha kommet - i et hvert fall 
til de minste av oss. Vel - vi har· 
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hjemme. Vi ber ikke om å bli fri
tatt for noe ansvar selv, så sant det 
gjennom faktiske begivenheter blir 
godtgjort at vi og/?å med rette bæ-
rer det. . i 

I Danmark -' hvis rettsoppgjør 
på mange måter .var parallelt med 
vårt - har nettopp 150 av de mest 
fremstående menn og kvinner m,ed 
fhv. justisminister Svenning Ryt
ter og en rekke professorer og høy
ere dommere i spissen, sendt myn
dighetene et krav om et øyeblikke
lig amnesti for de ennå fengslede 
og om en fullstendig revisjon av 
hele oppgjøret. Når dr~ster tilsva -
rende personligheter i' Norge seg 
til noe liknende? Det burde ikke 
være ugjørlig. Det er nemlig ikke 
til å komme utenom at også hos 

. oss rår det en utbredt misnøYE med 
oppgjøret, bare med den forskjell 
at her røpes slik(. farlige og kjet
terske tanker alene under 4 øyne og 
under taushets løfte. 

«'pei vil brennemerkja dei som 
sto på norsk side i den store kri
gen», sier herr Rysstad, rystet i sitt 
innerste, om oss som har tatt opp 
den vanskelige kampen for sannhet 
og klarhet i dagens Norge. Er De 
så sikker på det, herr Rysstad? La 
meg bare sitere et lite utdrag aven 
tale sem undertegnede holdt på Ber 
gens torg sommeren 1942: 

«Jeg ønsker å si dere som hører 
meg, at jeg har den største re
spekt og aktelse for ungguttene 
her vestpå som gir seg ut i små
båter på Norskehavet for å t:J. 
seg over til England, til dem som 
slåss på den andre siden. De set-

ter livet inn for ::;in tro på det som 
gagner vårt land best, og ære væ 
re dem for det. De gjør på sitt 
vis nøyaktig det samme som våre 
gutter gjør derborte på østfronten. 
De slåss for landet sitt, de som vi. 
Og skam ville det være om de ikke 
gjorde det, runnen som vi er av sam 
me rot. Men en dag vil dette Ragna
rokket være over, en dag er ikke 
blikkene så kvasse, ordene så harde 
lenger, en tar til å forstå. Og når 
den dagen kommer, vil de der vest
fra og de der østfra være de første 
til å anerkjenne hverandre og til å. 
h'ykke hverandres hender, i forstå
else av at det de gjorde på begge 
sider var å gi livet for landet sitt. 
Og med den vissheten bør de for 
framtider. kunne bo sammen i dette 
landet «som brøder det kan seg sø-
ma»! ; 

Jo, jorDet var jo ikke akkurat 
slik det gikk for seg den gang da 
hetzen satte inn, da de utøylede li
denskaper fra gaten ga seg til å 
spille «rettsstat» og øyeblikkets 
makthavere splintret hundre tusen 
landsmenns livsskjebner. I dag er 

ikke bedt om noe slikt, og lite tro- ---------______ _ 
lig er det at vi gjør det også. Vi har 
tatt de straffer vi er blitt idømt 
med hevet hode, enten det har gjeldt 
liv" frihet eller formue og eksistens. 
Det eneste vi har bedt om er rett
ferdighet. Og rettferdighet er ikke 
utenkelig uten en objektiv og uhil
det granskning av det som har gått 
for seg. Ikke en tøddel ut over det 
som bygger på sannhet og rettfer
dighet nærer vi noe ønske om. Men 
heller ikke en tøddel mindre. 

De så kanskje av avisene nylig 
at statsråd Gundersen avfeide kra
vet om en revisjon av rettsoppgjø -
ret med at man ikke kunne gi seg 
til å kjøre «baklengs film». Det er 
et argument for oppgjørets hold
barhet som ikke duger. Og det er 
heller ikke noen «baklengs film» vi 
ønsker. Vi ønsker en god film, en 
hende la De også merke til at Ju
hende la De også merke til. at Ju? 
stisnemnda i den illnstiIIin~ som 
"'~'1 nettonp i disse d"~' hm.' avgit, 

Statsråd Gundersen 
og sannheten 

leOnIng o.reler oe'[; seg Dl. a. om «luen-I' legatene ikke er synderlig tmpone
Bene fra 20. juli» med seks generaler rende. 
bl. a. sjefen for Abwehr, admiral Ca- Men - les selv og døm om denne 
naris. .. .. .. .. .. .. .. .. .. •• sak som om alle de andre forhold, 

N åt statsråd Gundersen i Stortinget 
skal imøtegå anførsler fra oppo

sisjonen, burde det være en selvfølge 
at han holder seg til det konkrete til
felle og ikke prøver ved omgåelser 
og generelle uttalelser hen i hytt og 
vær å viII-lede både Stortinget og al
menheten. 

På listen finner man 13 personer som gjerne skulle ties ihjel, men som 
med rang av generalfeltJnarskalker,. professor Hoel på en saklig og nøk
hvorav 3 begikk selvmord, foruten ·tern måte har lagt fram for almen
Rommel som ble tvunget til å ta sitt heten. 
eget liv •.............•.. 
.. GeneraIfeltmarskalkene von Kleist 
og Schørner ble i 1945 utlevert til 
Sovjet-Samveldet over Tito og blir 
senere regnet som savnet. .. .. 

Under en debatt forleden i anled- som var blitt pålagt ham som NS-
ning av Justisdepartementets mel - medlem. . 
ding til Stortinget om ettergivelse av Behendi.g som sta.;tsråden la s~n ar
inndragninger og erstatninger, bragte I gumentasJon an, ma både Stortml?ets 
statsråden diskusjonen ut av spor ved medlemmer og folk ellers ha det mn
å prate løs om hvilke gode inntekter trykk at de tidligere NS-medlemn;er 
landets dyrlæger hadde. Dem var det i dag lever langt bedre enn de øvnge 
såvisst ikke synd på, mente han. Da landsmenn og at det bare er t~pelig 
var det verre med prestene . il, snakke om at de skulle være l øko-

Det var ikke det man drøftet herr nomisk trang. 
statsråd! Det var en spesiell veteri- Slik argumentl:,Gjon er ikke landets 
nær det gjaldt, en veterinær som satt justisminister verdig. Hal1l vet selv 
i ytterst vanskelige kår og som ut fra best hvor ganske anderledes det ser 
dette hadde søkt om litt lettelse i det ut i virkeligheten. 

i 'Washington: Privat til «8. Mai». 

På vel underrettet hold i Washington følger man med spenning den stadig 
merkbare svingning i Sverige til fordel for en tilslutning til Atlanter

havspakten. Den offisielle svenske nøytralitetspolitikk utsettes ~or sta
dig større kritikk mann og mann imellom i Sverige, uttales det. AVIsen Da
gens Nyheter gjør seg til talsmann for en 

• radikal endring i den svenske uten- terat det er blitt kjent at amerika-
rikspolitikk, til fordel for et om- nerne i Nordpokområdet har be-
fattende samarbeid med den vest- gynt å bygge kjempemessige mili-
lige verden. Det er ingen tvil om tære baser på selve isen. Disse ba-
at Dagens Nyheters krav bygger ser omkalfatrer hele den militære 
på større og større tilslutning in- strategi, idet de minsker sjansene 
nen den svenske folkeopinion, sier for et sovjetrussisk fremstøt gjen-
man i Washingten. nom Nord-Norge, og dermed øker 
Dagens Nyheters slagord er: «Det sjansene for Norden til å forsvare 

er muligheten til å få hjelp fra vest, seg med hell mot en kommunistisk 
og først og fremst fra USA, som hele ekspansjon. I denne forbindelse opp 

• 
I 

Mussolinis avis 
utkommer igjen 

Et Roma-telegram til Politiken 
meddeler at Mussolinis gamle avis 
«Popolo d'ltalia» 1. desember igjen 
kom på gaten etter mange års taus 
het. Avisen ble utsolgt på kort tid. 
I en leder heter det at bladet vil 
støtte de samme nasjonalistiske 
ideer som den fascistiske diktator. 

En omhyggelig gjennomlesning 
av det nye Popolo d'Italia gir til 
resultat at ikke en eneste setning 
ville kunne' støtte den avdøde ita
lienske diktator, tilføyer Politikens 
korrespondent. 

Vil dette føre til at Sverige 
går inn i A-pakten? 

vårt liv som folk og stat er avhengig står på ny spørsmålet om Sverlges 
av, - enten vi er tilsluttet A-pakten holdning i de lørste uker etter et "' .... ______________ .1 

Flere og flere røster i Sverige 
hever seg for «det totale 

forsvar av Norden 

eller ikke». eventuelt sovjetrussisk overfall p~ en total svensk-dansk-norsk inn. 
Det forlyder at man i svenske mi Nord-Norge. Flere og flere røster I sats som skulle utløses automatisk 

litære kretser har tatt problemene §v{'rige hever seg til fordel for «det ved' et russisk overfall. 
opp til ny alvorlig overveielse et- totale forsvar» av Norden, d. v. s. Washington minner man i politi-

-----------------....;----------------1 ske kretser om fhv. utenriksminister 
Sandiers forsøk på å samle Norden i 

det få av disse som hujet høyest, I I(Tr'æhesfen)'\s forfatter 1939 til samlet forsvar mot enhver 
som liker å bli minnet om det. De si \ I angriper. Man er overbevist om at 
ste seks syv årene har gitt dem litt russerne dengang ikke hadde over-
å tenke på. Desto mere mfstrøstig f ti' ;alt Finnland, hvis de på forhånd 
er det å treffe på gjengangere som ore ler l~dde vært klar over at Finnland vil-
Ani Rysstad, som selv dokumente- :e få støtte av jt andre nordiske land 
rer at han ennå ikke er vokset fra E"iC Williams, som har skrevet elen Sandler hadde sagt: «16 millioner 
trangen til å «huje». Hadde De ikke. 'meget omtalte. fluktskildring mennesker i de nordiske land står 
andre og bedre ting å fare med, herr I «Træhesten» og «TunelIe!», er kom- samlet mot faren fra øst!» - uten 
Rysstad, burde De for Deres egen met til Stockholm. Til avisene for- at man dengang ville høre på ham. 
skyld ha tøylet Deres trang til å ut teller han at han sendte sitt manu- Var Nordens militære samling deu-
gyde Dem offentlig. Det er fornuft skript til sju forlag og fikk det om- gang blitt en realitet , 
og forståelse vi trenger her i Nor- gående i retur fra dem alle. Ved et er det Iitet sannsynlig at Tyskland 
ge nå. Det er ikke tider til å holde .i!felle traff han reklamesjefen i et hadde våget noen invasjon av Dan-
fram med uvederheftig prek og med forlag og gjennom ham ble så ende- mark og Norge. 
fortsatte forsøk på å lage hetz. lig manuskriptet nt,"\.t. 

Det er landsmenns liv og livsskjeb Han forteller videre at han etter 
ner det gjelder. Og det er dem For- krigen fikk rede på hvor .komman-
bundet for Sosial Oppreisning akter danten i hans egen fangeleir befant 
å felle en lanse for. Trass i om det seg og han reiste og besøkte h,'m. 
borte i krokene sitter en og annen _ Den stakkaren fikk 12 års 
Ani Rysstad og finner det besnæ - fengsel for vår flukt, sier William". 
rende å spille på «ustemt fele»! Nå lå han på sykehus. Det var fak-

Helge Grønstad. tisk en hyggelig ml!nn, og han var 

P.S. 
Hvor har herr Rysstad det fra at 

Stortinget i sin edelhet har gitt al
le med straff under to år stemme
retten tilbake? Det er i tilfelle en 
lov som m:m hal' voktet seg like så 
godt for å kunngjøre som i sin tid 
landssvikanordningen, I Lovtiden -
den finnes i all fall ingen slik be-
21:2mmelse. 

glad for mitt besøk tiltross for at 
vi hadde skaffet ham så mange ube 
hageligheter! 

Tenk det, Hedda! En tysk kom
mandant var hyggc'ig, en engelsk 
forfatter konstaterer det og den 
svenske presse våger å sette det på 
trykk! Nei, Sverige er nok - ikke 
Norge. 

Truman setter skatterekord 
Etter hva de svenske aviser for

teller, har Truman satt en mindre 
hyggelig rekord, idet han i sin pre
sidenttid . har beskattet det ameri
lmnske folk så hårdt at det i det 
nevnte tidsrom tar betalt en tre
djedel av alle de skatter som er 
blitt utskrevet i USA's historie. _ 
A visene tilføyer at amerikanerne er 
meget lite begeistret· for å bli så 
oppskattet av presidenten. 
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