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Nr. 7 

Opptakten 
Dagens spørsmål: 

Er erkjennelsen mulig? 
JA, erkjenr.else er mulig - fra begge «sider», men en slik erkjen
nels~ krever hensynsløs æ r l i g het og o b j e k t i v i tet og dess

uten v i l j e Til å se fremover av hensyn til vårt land og av hensyn 
til hele vår vestlige kultur. 

Det fØrste som er nødvendig for en slik erkjennelse er å fastslå 
at båd.e «jØssinger» og «nazister» er nor dm enn. Begge parter 
har handlet - og handler fremdeles hver dag - som nordmenn 
cle:l en!"' part har ikke rett til å dra den annen parts motiver i 
tvil. «JØssing~r» som ble sendt i fengsel og konsentrasjonsleir under 
krigen av de daværende myndigheter var ikke forrædere eller for
brytere. De var nordmenn. Nazister som ble s~ndt i fengsel og kon
sentr::...sjollsleir av sine egne landsmenn etter krigen var ikke for
redere €ller forbrytere. begge tilfeller ser man her bort fra per
soner sem under OkkupaSjonen krenket den alminnelige borger
lige st!'affelovs bestemmelser. Disse betraktninger gjelder ikke kri
mineiJp. forbrytelser, men nordmenn. 

Det annet som er nødvendig for en erkjennelse er viljen til å SE' 
på li1. ' cl.S· o en i his tor i s k perspe'·tiv. Dette pel'spe~;:tiv er blitt 
sørgelig glemt w det norske folk, både før, under og etter krigen. 
Vi så ikke fØr krigen at Vest-Europa sto på randen av kommuni
stL'~: revo!,ls·'cn. I år21'e 1930-1933 var Tys'-hnd en hårsbredd fra 
kommunistenes maktovertagelse. At den tyske naSjonalsosialisme 
seiret dengang i Tyskland må tilskrives denne historiske kjens
g';cming. Den tyske nasjonalsosialisme var den vesteuropeiske 
kulturs desper:1.te forsøk på å demme opp mot kommunismens 
fremmarsj. 

Nar man ser historisk på denne utviklingen må man nøye seg 
med il fast"'lå det som skjedde og hvorfor dette skjedd. Vi kan like 
ite p"'.+r;stere mot Alexander den Stores «imperialisme» som mot 
l~arl c)?n XII's krigseventyr. Vi kan, historisk sett, bare fastslå det 
som slcjedde. 

Hvis per."erne ikke hadde truet den hellenske kultur hvis rus
serne ikke hadde truet den svanske kultur, hadde man' ikke hatt 
·.c:;n:'l?::~~n,~er og heller i'··'e noen K<:tr! ren ;~l'T. r'''i<; l~"""Y'FPis
m'~'1 ikke h:'ldde truet TySkland, hadde man heller ikke fått noen 
nasj onalsosialisme. 

Let var d~rne nasjonalsosialisme som tok kampen opp mot 
Vef.t-Europas fiender. Det var sikkert ikke de tyske lederes bereg
ning a.t StOIbritannia og Frankrike skulle motsette seg Tysklands 
for[;Øk på å likvidere kommunismen i dets arnested. Men når ut
Viklingen gikk denne vei, var det intet annet en11 forS7ar H::ke 
bare met øst, men også mot vest. Og det var igjen dette som fØrte 
til Danmark!' og Norges Ulykke i 1940. 

Da ~enne ulykken veltet inn over oss, burde vi nordmenn straks 
~a mø"t den som en sammensveiset blokk. Vi burde ba v..iort Churc-
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ER DE KLAR OVER 

at vi når langt og får 
folk i hele landet 1 tale? 

HAR DE NOE PA HJERTET 

ruk låre :?lespalter 
32 Øre pr. mm. 

Reservert plass etter avtale. 
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grufulle 
mtn-affæren 

Plyndrings
direktoratAt 
EN SKAM FOR NORGE 

Pol iti mestertn · 

AKTIVT · ~et 
Helgeland DELTOK 

I en artikkel i Varden for 
10. 2-51 under overskrif~ 

ten: <<.Teg raker ikke Erstat
ningsdirektoratetskastan
jer ut av ilden», skriver 
brukseier Tom Coward, 
Skien: forberedende arbeid 

.' 
Anders Lange 
har trykket på 
knappen 

"'li dag er Aslaksrud sore'nskriver 
vært en hard 

«landssvi ksaker» 

• 
I 

<~ei, hr. kontorsjef Hen
rik Lundh, intet angrep av 
Dem. på meg kan formå å 
røyklegge Erstatningsdirek
toratets virksomhet og for
tid. 

" 

IGauldal og 
,ldommer 

han har 
• 
I 

., I 
mange 

De mennesket som har 
vært utsatt for de direkte 
såvel som indirekte press, 
- som dette direktorat har 
øvet, - har enten gått un
der eller gitt opp. Men en
kelte - svært få kanskje 
- har holdt stand - har 
stått fram og tatt imot sla
gene etter hvert som de kom 
og har slått igjen. Ennå har 
altså ikke alle gitt opp.» 

" IDE store våpensmuglingssakene i Helgeland og Nordtrøndelag 
Vi har fått mange innlegg i under okkupasjonen og den tragiseke Majavatnaffæren, som 

både for og imot. I kostet 24 mann livet, hører fr emdeles til de lite klarlagte be
I givenheter. Det ser nærmest ut til, at ingen lenger vil beskjef
I tige seg med dem, og det tiltrossf or at det er mange etterleven-Anders Langes to artikler 

i «8. Mai» har vakt stor in
teresse. 

I de siste uker har vi fått 
så mange innlegg både fo.J,· ~ 

og imot det syn han er tals-,' 
mann for, at det er umulig· . 
for oss på grunn av plass- . 
mangel å offentliggjøre alle 
innleggene. 

Imidlertid skal vi forsøke 
å ta et skjØnnsomt utvalg, 
slik at alle meninger sltal 
komme frem. 

Vi vil samtidig henstille 
til alle som kommer me.d 
artikler og meldinger til «8. 
Mai», om å skrive kort og 
klart. Alt overflødig prat 
omkring. det spørsmål det 
skrives om - må unnlates. 

Vi. har bare fire .sider, og 
det er mange som både vil 
og må komme tilorde. 

II de, som burde ha interesse av å få dem klarlagt. Den tid er for
bi da man overfladisk kan si, at man her står overfor et sam
spill mellom tyskerne og NS-folkene. Skal det rettes anklager 
i mot noen, må man først få aUe dokumenter på bordet. 

II V I HAR lenge ha~t kjennskap til at det har cirkulert gjenpar
ter aven skrivelse fra daværende politimester Aslaksrud i 

i Helgeland til politipresidenten i Trondheim om drapet av lens
mann Arnold Fossem i Bindal og hans betjent Alf Skogmo den 
14. september 1942, og den danner på sett og vis opptakten til 
Majavatnaffæren. Den daværen de politimester Aslaksrud er nA. 
sorenskriver i Gauldal og er kjent som en hård dommer i ,de 

I· mange «landssviksaker» i distriktet. - Vi gjengir skrivelsen med 
vanlig forbehold, idet vi går ut fra at politikammeret i Trond-

Bisl<op 
Berggravs 

negativ 
Det er sikkert flere av «8. Mai»s le· I heim fremdeles har originalen i sitt arkiv: . 

i Politimesteren i Helgeland fikk jeg telefonmelding fra lens - sere enn sokneprest E'jstein Poulsen 
! Mosjøen. mannen l Bindal om at de ettersøk- som har følt seg uvel over biskop 
IUerr Politi presidenten i Trondheim, te sannsynligvis oppholdt seg i Bin I Berggravs negative bilde i bladet for 

Trondheim. dal. Jeg anmodet lensmannen om 18. desember f. å. Og naturligvis er 
Drapet av lensmannen i Bin~. .snarest å ans~ille undersøkelser. Ol; I det ikke pent gjort av redakt. øren a 
Arnold Fossem, og hans betjent, i tilfelle pågripelse, _det jeg påla vansire et så glatt og vakkert og til-
,\Jf Slmgmo, den 14. septbr. 42. lensmannen å leie med seg f~rn~ - litsvekkende ansikt som Berggrav8. 

Etter anmodning tillater jeg meg dent mannskap og utvise forslktIg- Men, i mangel av tchakk røker en 
å avgi følgende kortfattede beret· het. . som bekjent andre blade. Fotoviten-

.. I I ning' Samme dag kl. 18,25 mottok jeg skapen er dessverre ennå ikke kom-

V fl.. rI ære rH!1. tI g .. '..... I ~o.r~ind~.lsc med våpen.smuglings. telefonundel'retJling fra Terråk i met så langt at det er lyktes å foto
ri . J (I.' I sak i tllstnktets søndre imlal om at lensmann I<'ossem og grafere et menneskes s j el. Var'en 

_. .' I ~ }~~Im sikkerhetspoliti har hatt 1m· I h~n~ !.>e;je~~"~~~~~~~~~~~.~~.r~!~~:t~k?rnmet s:11sng1: ville Si~kert bladets 
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fori,øk på å likvidere kommunismen 1 dets arnested. Men når ut
viklingen gil,k denne vei, var det intet annet enll fors7ar ikke 
bar\~ mct øst. men også mot vest. Og det var igjen dette som fØrte 
til Danmark~ og Norges ulykke i 1940. 

Da denne ulykken veltet inn over oss, burde vi nordmenn straks. 
ha møtt den som en sammensveiset blokk. Vi burde ha gjort Churc
hn:!,. orrt tll vare og kjempet «på, stranden, på niarkene og 19ate
n"e. VI gjorde det ikke. En håndfull tyske soldater tok vår hoved
stod, hvor {'n kvart million våpendyktige nordmenn rOlig så på at 
fremmede tropper marsjerte inn under eskorte av norsk politi. Vi 
burde r,f!, kjempet til vi hadde seiret eller var blitt slått. Visst ble 
det k;empet 1 1940, men det var spredte kamper og de kom i gang 
fo: sent. 

Hadde vi seiret - og den mulighet forelå. etter general von 
Falkenhorsts utsagn under rettssaken mot ham etter krigen -
vill·~ vi ikKe ha opplevet Okkupasjonstidens og etterkrigstidens 
problemer. ~\1en dette er teorier. 

- lI'orl8ettea ald" 8 

Samvirkehøvdingen Min
saas, Verdal fikk ikke 
kongens fortjenstmedalje 
Var det fordi han 

den pafriotisl\8 
anlegget 

sa sin nlening 
ramps herjin!ler 
på Stil\lesfad? 

om 
av 

samvirkehøVdingen i Verdal vel fortjent og som meget få 
Johannes Min s a a s, har kunne ha båret med større he

utgitt sine erindringer. I bo- der enn han. Er det private in
ken kan man lese, at han ved teresser som regulerer kvotetil
avslutningen a; sitt livsverk - delingene også når det gjelder 
da han fyllte 75 år og samti- offentlige påSkjØnnelser? " .. 
dig med berettiget stolthet Kooperatører over hele landet 
kunne se tilbake på 50 år som bØr trampe så hardt og ettertryk 
leder av Verdal Samvirkelags kelig i parketten at de ansvar
fantastiske utvikling - fikk lige gjør uretten god igjen». -
meddelelse om at en søknad Ja, slik lyder historien. Vi tror 
fra styret om kongens for - å kunne gjette en av årsakene 
tjenstmedalje til ham var av- til at Johannes Minsaas ikke fil~l, 
slått på grunn aven innsendt denne påskjønnelse: Han var 
klage på Verdal Samvirkelag mektig vred da den plutselig så 
for forhold under krigen. Om patriotiske rampen i rusdagene i 
dette skriver en medarbeider I 1945, herjet det ,vakre anlegg på 
«Kooperatøren» nr. 1 1951: Stiklestad, som riktignok var 
«En gripes av oppriktig harme reist under NS-tiden, men som 

og forbitrelsen over denne frem- hele bygden var stolt av så lC11-
ragende urettferdighet blir ikke ge det varte. 
mindre når en leser videre at 
en fornyet søknad ble returnert 
fra fylkesmannen (AsbjØrn Lind 
boe) med påtegning om at SØk
naden ikke kunne anbefales, da 
det tross alt forelå anmerkning 
for lagets vedkommende. Dette 
skjedde vel å merke etter at po
litimesteren etter anmodning 
fra styret i Verdal Samvirkelag 
om undersØkelser 1 såkens anled 
ning i k k e hadde funnet noen 
grmm til å forfølge saken vide
re. Som et resultat av dette «tus 
seladdsynet» har Johannes Min~ 
aas ikke fått den offentlige på-

skjønnelse som han hadde så 

En o 

arme na 
ca. 93.000 

I følge Justisdepartementets bud
sjetforslag var det tU høsten 1950 i 
alt dømt for clandssvik» 92,898 per-
soner. 

Bare 13-1400 er frikjent. Lands
svikoppgjøret skal ansees avsluttet 
før neste budsjett-termin, hvorfor 
det oppføres kr. 20,000 tU cavslut
tende arbeider:.. 

U'(;;lI l;,L ll.la.·l.1æt; ;:'U.l.l.l ua-u,", VII I .. '!l.JI ~KU.gIHU, u~u .J.'1::. sep ... ,u.l·. ':t.~. 

og må komme tilorde. Etter anmodning tllIatet jeg meg 
.... _____________ • å avgi følgende kortfattede beret-

ning: 

I {3. I forbindelse med våpensmuglings-

V e r æ re r . 1ft U JJJ.~;l!~{! ;~~~~;~:~::::t~r~ar hatt n~- I. 

'o t '1· I '('1 /det- lJe:1andling, We det manilag~. ga.. I o fl y P, . . septetnher d. å. av sU.kl"rhetspoU-
" tiets lwmmando i Mosjøen foretatt 

I• n J. U ri-es øks 1·11 aO)· I inllkvirt,dngsfrmmføt mot f~~r.~,~n 
Il. . 'rangen sydligst l Store :M:ajairatt'en 

I i Grant'. Herunder ble det tyske sik-

I kerhetspolitis folk møtt med beskyt
ning, og det lyktes dem som opp

t'll holdt seg på gården, il unnYike f'tter I 
l skytningens opphør ved 18-tiden. 

Det er høyesterett:;dommcr 

Schjelderup og advokat 
Chr. L. Jensen som skal stå 
rette. Politikammeret ble pålagt straks 

Karl Johan klikken fl. eHl"rlyse: 

holder på å spise seg 
opp innenfra. 

ALT TYDER P A at det brygger 
opp til opprØr innen de «gull. I 
kantede patrioter»s rekker.· 
.. Saken mellom overlærer Ed
mund Haug og forretnino:sfØ .. 
rer Sam: Knutzen, h~r selv o.lD 
den virkeHge sannhet ble »alt-, 
ket inn i bomull og la n;t tIlsitte , 
- åpnet vi~se mnlilTheter for 
at sannheten om K?rl Johal),. 
klikken til slutt vil . komme 
frem Olr at k1iltken vil bli spist 
opp innenfra. 

1. Gårdbruker Erling Grannes, f. 3. 
juli 1890, eier av Tangen, 

2. Førstnevntes hustru, Dagfri(] 
Grannes, f. Il. 3. 94, 

3. F'ørstnevnfes datter, Randi Gran 
n('s, f. 7. 9. 21. 

4. Førstnevnte~; niese, Sigfrid Gran 
nes, f. 14. 3. 19, 

5. Hans Olsen, f. l. 9. 09 i Oslo u., 
f., bærer (lekk1l3vn Reidar Chri
stiansen. 
Etterlysningen ble fremmet straks 

såvel i dette distrikt som i nabo
di':;tril,bme. 

Mandag H. september kl. 13,30 

-------------- - ---- ---- --o -:---;- Htsveltkende ansikt som Berggrav~. 
dent mannllkap og utvise forSiktig- Men, i mangel av tchakk røker en 
het. . 'som bekjent andre blade. Fotoviten. 

Samme dag kl. 18,25 mottok Jeg sImpen er dessverre ennå. ikke kom
telefonunderretnl~g fra Terråk i met så. langt at det er lyktes å. foto
BiDelal o~ at lensmann }<'ossem og grafere et menneskes s j el. Var 'en' . 
hans betjent Alf Sl;:ogmo var 9k~~tt kommet så langt ville sikkert bladets 
}I~ gl.J~.l:"n~ll' V'",t'I -2'C;;!"·j',;'j,.;rd" "['leSere" blitt sJtMet fOr å sktlebisko. 
Bmdal ved ]6-17 tiden. pens ansikt. Men istedet kanskje fått 

Jeg satte meg øyeblildælig i for-', sett et ennå. verre negativ av bisko
bin~~lsl' m~d dE"t tyslm sikkerhets- pens sjel. For den mann som i sin tid 
politIs her\~r('ndek~mm~n~o. ~t- I skrev det ukristelige, avskyelige, 
ter å ha satt denne mn I sltua~Jo'l umenneskelige skrift «Folkedommen 
nen ved hjelp av lrarter m. v. ble lover N. S» den mann må besidde en 
{let på sikkerhetspolitiets foranled-j sjel svart~r~ enn svart. 
~ing, s~ ~nart de~, lmnne skje. ~at.{ I Nei, foreløpig ihvertfall, er bUdet 
lIm stsrker så \el av den ty"kc I på sin plass. Jeg tror ikke «8 Mai»s 
h:er:.nakt ~om av ~rdf'ns.PO!iuet ti! I prestisje er i fare på. grunn av dette 
sdnmg a\ elet område, mnen hvil-: negativ. Husk Grini, Falstad; krets
ket drapsmannen måtte bl'finne sPg, I fengslene, prester a la Stuve og Kyl
seg. IlO, husk hele reUsforfølgensen, alt til

Fra :Srønnøysund ble det satt i hope ell direkte følge av den l'o"ske 
inn 70 mann tysl{e militær?· med I kirkes høyeste prælat, biskop Eyvind 
lensmannFn i Br~~nøy, G. 1\'[. Se}- Berggravs «Folkedommen over NIS.> 
l ise t h, og pohtIlwnsta})(,1 O. B. I Biskop Berggrav er en ferdig mann, 
Gladsø som kjentmenn m. v. Den- tilintetgjort av sin egen falskhet. Men 
ne styrke har drevet ettersøkeiser I han har ikke t i 1st ått. Kanskje hel
fra åstedet og østover. Lensmann ler ikke ang r e t, slik det ble pålagt 
Sl'lliseth har forøvrig drewt etter-los s å. gjøre. Men det vedkommer ikke 
forskning på ustedct. lOss. Det blir en sak mellom ham og 

Fra øst ble det satt inn styrker I Vårherre. 
av det ts.-ske politi tn bevoktninl; Men skUlI.e den dag opprinne at ex
av riksveg' 50 som ,lekl,er Bindals biskop Berggrav kryper til et annet 

- Fortsettes slde 3 - kors enn St. Olafs korset og samtidig 
sørger for å. få gjenopprettet den ska
de han direkte og inrlireltte har for-Allerede u"der første retts... 

møte, ble dbt onlll~!st at over. 
lærer Hau/! had~e in"l"r1~t in;' :i"r;esn~srn~l mnt Myest~~etts,~ < < E n I and s s v i k er! » ~i::\:~:!~~:: j;~::!:~:~~;:~v:~: 
dommer Fel'~immd R~hJeldeoi de første fil å. gi biskopen såvel sin 
rUll for det ,1"1'>n~ h"f'iJ~ slq'e- Der var i Oslo en gammel da-log under okkupasjonen, ensomt tilgivelse som sin honnør. 
vet om overlæ"er H:wtr i sin, me, nærmest 89 år, da frif!,iørin- for henne i den lille lei1i~h€t l! Men heller ikke før. 
bo'-: «Over b"'·l(e~~ammen». gen kom - som hun trodde, og- frølrenJrlostret. Hl111 hØrte intet I Sigurd Øle. 
.. Neste SenSl'FlOn km". Ih, Sa~~ i "fl. til gl~de for henne. Hun bodde om partiet, men tror nok hun be l 
Knut'l'e1'>s pro~"ssfuHme"'U",:, ad~1 i det vi kall':)r et frØ'-øn'doster. talte kon~ingenten, hvis hun fik - --
vo~at Chr. L. Je!lsl'n i sin l'ro:-: Hun ble st1'alz:s etter 1'1'i- regning. For, som hun sa: Mine F 
sedvre rett~t v"ld"~\nme beM niøri-''''p:t1 varslet om øyebW-ke- re"ninger betaler jeg bestandig. -ølO' eksem plet ! 
skvlifn;n~el' ro"t PalH". lig å forlate sin leilighet på to Slik framstilte hun saken fOl'l b 
Jem~en uthJte følø:ende: rom. Hun var landsforreder og sin advokat. Og dokumentene vi- I Danmark har den borgerlige re-
- Jpe; min:l"l~r 0111 ::\t over.. den edle stiftelse kunne ikke tå-. ste intet annet. Advokaten vars- g-jering sett seg nødt til å. avskjedig", 

retf;C:!'I!l1rføl'l"l' Tor ~,,~rlnSb~r'llle å ha renne i leilighet::m. En a\' let politiet om at hrm represen- flere hundre statsfunksjonærer, som 
forldal'te at han h,,,,;.I<f\ J-,..,ft pn hennes feller syntes dette var u- t8rte henne, at saken forholdt var overflødige og som var kommet 
sl',mt..,le med advol{t Seeber~,' rimeli'?; (lf! tok henne inn på sitt seg som han hadde nevnt Ol! at seg inn i statstjen('ste under arbeider 
som beJrJag~t s~~ OVN' l' <>:ltas;Q- ene værelse. Så møtte politiet man fikk sende sa\?en til retten, parti-regjeringen Hedtoft. Her hjem
nen om kommnl'al,,~,.,1'1in,,:"'n, opp og konl~lus;onen var at hun hvis man ikke f~!1t å måtte legge roe har også statsapparatet utvidet 
o~ at 8pebp,~".' v:u' rp<l" for li hU fikk forelegg. Hun skulle betale den hen. seg ganske bra i årene etter «frigjø. 
arrf''ltert. Det er selvs"''''t il<:kfi. 1000 tr. av sin samlede formue Det gi!~k noen tid. Så fikk ad- ringen». Og nye stillinger er oppret. 
ml'H~ å !'li =",t P?o,llp,' }1<lilrl", 110pn på godt 00: vel 1800 kr. og tape vok:aten en dag et brev fra den tet i mengdevis. Mon det ikke var på 
skvld i dAUe, w('n 11i. d·'!t var: stemmeretten for 10 år - altså g8,mle dame med skjelvhendt sin plass å. holde en «rengjøring» her 
.-n s~mmenhen~ 1l'ellf'm aø:ih" i alderen 90-100 år. - For hun skrift. Politiet hadde påny vært hjemme ogsh? Det vil være langt be
s~",,,pn o".' ::-rre<;t<>o;;ionen er noe var landsforreder. der. Og denne gang med et nytt dre enn å sette Meisr'lalshagens skat-
vi ik:J{.e kan tvJo;te om. Hva var så hennes forsyndel- forelegg, hvor boten var strri'·et. teskrue til enda hardere. 

Ovel'l?,rel' J!!'\Hp,' h:u all",.".{lf' se? Denne gamle dame var en men tapet av stemmerett opp
t~.tt s'krHf; tH å t,.,,1<ke I'dvok~t. venninde av fru Quislino:, Vidkun rettholdt! Hun var altså lands-

Tola. 

Jencu~n tit af'~var for (ll'S~p' lte- Quislin1!s mor. Hun satt hos hen- forreder, hvis hun vedtok. Ad- ",-,-,,---, 
",to"Mn;n"''''l'. JJI'UIJ' el' n~mli~ av ne til ;ttermiddagos:-:affe den da<4 vokaten hadde intet hØrt. POl1- reddet. Og alt var bedre enn å 
den menInp,- at (lisse bec:htii!- i 1933, da Quisling hadde stift~t tiet unngikk omhyggelig enhver bli trukket ned 1 retten, som 
n;n"'er mq, :>n"'e~ for ~t .. ~fi'l>" .. ., N.S. Han kom hjem og hilste fo~bindelse med ham. stod for henne som noe ganske 

F.ttel' d~tte h!lr en p,:rlrrn til I henne med: Goddag tante Ma- Den gamle dame hadde ved - forferdelig. 
l\ ventf~ et ennå st1rre sldu"n- l ren! Ida~ har je~ stif. tet et nytt I tatt dette forelegg. Hun orket ik- S.1ik var det lyktes politiet, u-
1;~'Tvasl[ enn d"t som f~nt stod parti! Kan du ikke melde deg I ke risikere flere politibes1k. Hun tenom forsvareren å Øke antal
i Han"'-~am. Knut~"n-c:akf'n. inn der? Og tante Maren sa na- hadde gjennom et langt liv aldri let av forredere med nokk en. _ 

Diso;e to s"J'ker vil kl'n,,":'1<t> turligvis ja, at det kunne hun hatt noe utestående med politiet I En skikkelig og gjennom heder
føre tH !l.t Ptel'1m"i'ronf.-J."l"'l- gjerne. Og dermed var hun med- I og nu hadde de vært der 2 gan-I Hg gammel dame på 89 år var 
sens mu~h'?""'l'I.rhei~ .. til slutt lem fra stiftelse~dugen.1 geo Heller enn cl få flere be~Øk I ree;istrert som landsforreder. 
vil komme frem i lyset. •• Tiden gikk til okkupasjonen l hadde hun vedtatt. Pengene var j Og arbeidet kunde gå Videre. 
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Javisst det nytte! 
VI MØTER TID OM ANNEN trette og forkue de mennesker, som 

takker oss for vår kamp for de tidligere NS-folks menneskerettig
heter, men som samtidig spør: Kan det nytte noe? Javisst kan 
det nytte! For hver dag som går, når vi et skritt videre mot målet, 
og selv om veien er lang, så skal Vi nok nå fram. 

Vare mål er klart og tydelig utformet i vedtektene for For
bundt.t for Sosial Oppreisning: «Forbundet har til formål å gjen
vinne den sosiale og Økonomiske posisjon for de pOlitisk dØmte 
og for dem som forøvrig uberettiget er rammet av rettsoppgjø
ret». Dermed er i grunnen alt sagt, og midlene for å nå dette 
mål velges etter den SituaSjon, som vi til enhver tid befinner oss 1-
Gjennem saklig og vederheftig opplysning sØker vi å klargjøre 
våre beveggrunner og oppgaver under okkupasjonen og den ensi
dige og urettferdige behandling som de politisk dØmte er blitt gjen
stand for. Våre motstandere vil i dag helst glemme det glade van
vid i det SOm de kalte frigjØringsåret, og det er forståelig. Men vi 
kan ikke glemme, for hver eneste av oss, som ble tatt av vinden. 
bærer merker etter det både legemlig og sjelelig og er henvist til 
samhold og felles opptreden for å berge oss igjennem resten av 
livet. Vi står i forbryterkartoteket, dels med fingeravtrykk og fo
tografi. Vi er stemplet som forbrytere, og selvom noen har fått 
igjen de såkaldte statsborgerlige rettigheter og til stakket trøst 
for seg selv sier: Så, nå er jeg da endelig ferdig med det, så står 
de der allikevel som dØmte, som korsfestede, som forbrytere. Dette 
kan ingen komme forbi, og selvom ens nærmeste krets av selvrett
ferdige sier: La oss glemme det som var og leve sammen 1 for
dragelighet, så kan vi nok si takk i like måte og vise den redelig
ste vilje. Men plusselig brister det: Du er allikevel landsforræder. 
Og så er man nede på bunnen igjen. 

Derfor må vi kjempe videre, planmessig og møysommelig med 
en omfattende reVisjon av hele det politiSke rettsoppgjør for øye, 
revisjon både juridisk og historisk. Tiltalte burde ha Visst, heter 
det fordØmmende, tiltalte var på det rene med osv., er den faste 
formell dommene. Men når den tiltalte og dømte hverken visste 
eller var på det rene med - hva selv høyaktede hØyesterettsdom
mere ikke var - da må det være noe galt ett eller annet sted, 
og det er dette gale vi vil tillivs. 

Derfor kjemper vi videre, og i dag kan vi si, at vi har medbØr 
ute i folket, det folk hvis rettsbevissthet Londonregjeringen og 
dens håndlangere påberopte seg, da de gikk utenfor grunnlov og 
rettspraksis. Selv blant dem, som aktivt deltok i det politiske retts
oppgjør, begynner et annet syn å gjøre seg gjeldende, de hadde 
ikke tertkt seg et rettsoppgjør av slikt omfang og med slike fØl
ger. Og når det ikke er gått hurtigere med vår rettslige og sosiale 
oppreisning, skyldes det ene og alene våre politikere, som skinn
sykt vokter på hverandre og som for enhver pris skal sØke å be
vare ansiktet. 

VI har gang på gang sagt, at vi er villig til å komme de gjen
stridige imøte og erkjenne våre feil, hvis de vil erkjenne sine og 
ta konsekvensen av det. Et positivt og varig forlik bygger på gjen
sidige innrØmmelser, og det er vi villig til. Vi er dømt ved en ret
terganr" hvor våre argumenter ble betraktet som bare en tret
tende forhaling av saken. Vi var dømt på forhånd, hvorfor så 
kaste bort tid, når både formular og fasitt forelå og det var så 
mange tusen saker Som skulle ekspederes på kortest mulig tid? 
Men kunne det ikke være en tanke til overveielse, at vi fikk en 
foreløbig og uforbinnende Runde-bordkonferanse, hvor ogSå vi 
Bunne legge frem våre argumenter og de kjennsgjerninger som
hittil har vært fortiet eller skjult. Det skulle da være mUligheter 

Kulturting og Dæringstlnr. 

var posteI.' på NS-parttet.~ :;rogram, i 
og unde,' .ikkupnsjrnpnblp. det gjort: 
fo. ~øk pil. il. sette d ~cn ut i livet. noe 
lom forkJ ' mpernt' har f!tt svi for I 
unaer det politiske rettsoppgjør. _ 
Mt:n ideene er ikKe døde for ,:::lt og 
tvi'1ger seg nå et1.e.'hvert frem bak
·,E>ien. I det sosila!i!Jtlske t\d~3'C~,~l .' 
.. Kontakh behandlE>!' spø,~srI.1Uet og 

med, nlr den planmessi,e hlatorie
forfalskning feirer sine triumfer. -
Slik er det ogd. med Riksdagabran
nen i Berlin. Hertzpressen, 10m all
tid er internasjonalt betonet takket 
være de usynlige bakmenn, ville i 
sin tid ha det til, at det var Gøring 

• 

,l!()m hadde planlagt brannen for å Herr redaktør. for det meste med en lang fredstje-
komme komunistene tillivs, men nå l neste, så er det klart at de repre-
synes det .. være kommet nytt lya At det vesle Skolenytt skulle I senterer et stort aktivum l landet;; 
over den meget omtalte begivenhet.· utvikla seg til eit slikt blad, det forsvar. vi siterer: I f kk d t 
Dr. Zirpins, som har en høy stilling, er ikkje til å tru. Då eg e e Med den håpløst vanvittige ut. «Uttrykl<et. - Koopera4;h' stats- I t b 

torm - har ikke noe ... god klang.' i justisdepartementet t Hamburg. fyrste nummeret, sa eg erre gangsstilling, som dlm norske for
kan fortelle, at det var han, som, og såg og såg pil det og spurde svarsmakt fikk av de såkalte poli-Det var et slikt system Mussolim I d h 
inngående forhørte hollenderen van meg sjØl: Korleis i all ver a ar I tl'kkere l' 1940 var det et under at forsøkte å bygge opp i Italia, og det it l'kt ' 
der Lubbe, som ble dømt skyldig han greidt ,å få prenta e s l det lOkke øikk verre. Men da hadde vi var noe liknende Quisling eksperi- å"-

menterte med i dE>n utstrekning han for brannen. Lubbe handlet helt på blad? Det var P,::kje s rar pren- også en rekke pelle kamper, hvor 
eget initiativ, da han tente pA rikt.- tinga det fyrste, men det gjekk NS-offl'serer har gJ'ort seg fordelak-fikk lov av tyskernE>. Mange vil der- t b t 

for steile når jeg stiller dette spørs- dagshuset, forteller dr. Zlrpins, og i då å lesa. det, og ~e re og e re tig bemerket, ja det er tilfeller hvor 
han gjorde det bare fordi han likte I' har det vorte. I del 50 år eg har helt overlegne tyske styrker er slått mål. Selvsagt er det ingen som be-, å d t ikkj h dt 

visst arbeider mot en kooperativ stat· A. se det brenne. Han hadde tidU- i lese blad, s har e e en og drevet tilbake. 
i Norge, man hvis man vil se kjens- f å f ti. gere forsøkt å sette ild pA. et so-1 meg m. eir enn ein gong før at eg NAr dette kunne gJ'øres overfor 
gjerningene i øyr{ene, må man inn- 'sialkontor i Berlin Neukøln, pA. Ber- har måtte les a kvart ord r yr- fremrakende tyske kvalitetstropper, 

lins rådhus og slottet og var en ut- ste til siste spalta og det var det som· opererte i Norge, med vårt for rømme at utviklingen på det økono- O 17 
Preget pyroman. Det var Gestapo, fyrste numra eg fekk aven • det meste underm"'s materl'ale _ og miske område i vårt land tenderer .... 

k t som kom på den tanke l beskylde mai. Mert nå m å eg lesa kvart en masse som manglet totalt _ så i retning av et ooppera ivt system. t 
kommunistene for A. ha forledet Lub ord i 8. MAI. Og dei fles e ar- skyldes det særlig to faktorer: Over-Man mangler ennå bare den kon- • dd 

l be til å tenne på. sier dr. Zirpins, tikiane gjer meg heilt oppglØ legen taktisk ledelse l vårt lende og stitusjonel e overbygningen:.. årt 
d men det savnes dog bevis for den- for «gjenreisningsarbeidet» v . en personll'g meget stor skyteferdig-. - Ja, disse var or ene. NS var 

kanskje forut for sin tid også på ne påstand, som f. t. er svært po- Og som tidaste må eg spØra meg het hos våre soldater. i hvert fall hos 
dette område. Direktør Lorentz Vo~pulær i visse kretser. SjØl: Kan dette gå? Kjem ikk1e; en del avdelinger. Her Il igjen en 
behandler spørsmålet i en artikkel l snart overmakta og stoppar det ,. fredsutdannelse pA. moen under. 

Når vi taler om a.t sannheten heile? For her kjem jo sa n.i rt- Dette bør de tenke på som i dag Tønsberg Blad og går sterkt imot. I d å 
Han sier bl. a.: kommer for dagen, skal v i også g a fram, og den er ofte leI steller med vårt forsvar, men jeg er 

«Den kooperative stat. som Vil·." gjengi en uttalelse i «Pravda:. i for- høyra for del som v il leva på ikke så sikker på, at øvelsene dri-
lenge har drevet mot, er i overens- binneise med 8-årsdagen for slaget løgner. I ves effektivt nok i dag. 
stemmeise med Quislings program. om Stalingrad. Bladet skriver at Men av og til vert eg noko La meg sA. tilslutt få hilse bladet 
Gjennomføres den har han seiret l Storbritannia og USA med hensikt skeptisk, og det er når bladet med at den fasthet og myndighet 
sin prinsipielle førkrigspolitikk på utsatte våpenleveringene til Sovjet- legg i veg og skjeller ut Ameri- som' preger det i dag, er den rette 
det indre område» . . . samveldet i 1942 for å tillate tysk ka,England og andre mektigt: sveisen på sakene 

Ja, det kan nok komme flere sli
ke seirer etterhvert som tiden går. 
Han var nA. engang, en klarseer av 
de store. men derfor måtte han og
sA. felles av pygmeene. 

seir ved Volga. Samtidig skriver 
generalmajor Talenksii at britene 
med hensikt lot de to tyske slagskl
bene Scharnhorst og Gneisenau pas
sere gjennom den britiske kanal for 
på denne måte l ha en unnskvld

Nå. skal BerOns domkirke rives ned. ning for de forsinkede leveranser. 
Den står ved siden av det tidligere' 

slott, hvis store kompleks nå på 
det nærrneste er borte takket være 
de allierte bombetokter. Nå er det 
kommunistene og russerne som får 
skylden og det sies, at de mener at 
domkirken vil forstyrre helhetsinn
trykket av den store paradeplass 
som skal omfatte det tidligere slotts 
område samt Lustgarten. - Den 
røde fane skal plaseres der, hvor 
domkirken står. og det er jo i stil 
med den røde fane i høykoret i Ni
daros domkirke under biskop Fjell-
bus v~lsignelse. 

Han hevder, at de allierte ble ledet 
etter Truman-prisipp~t: Hvis det ser 
ut til at Tyskland vinner, hjelper vi 
Sovjetsamveldet, og hvis Sovjetsam
veldetvinner, hjelper vi Tyskland 
og lar begge parter drepe så mange 
som mulig. - Ja, slik kan det sies. 
I den forbinneise er det av interesse 
I. gjengi noen av president Roose
velts brev til « Kjære Stalin av 24. 
mars 1945: 

«Når jeg tenker tilbake pi det 
fruktbare samarbeide menom Mo
lotov, Eden og Stettinius i Jalta er 
jeg overbevist om at vir utenriks-
minister har sett hen til mulighe

Okknpasjonstroppene t Vesttyskland tene for l kunne fortsette samar
synes å være særlig aktive når det beidet i San Francisco t samme ånd, 
gjelder kvinnene. Deres forbindelse slik at vi kan nå vårt mål, opp
med kvinnene har resultert i en rettelsen aven effektiv internasjonal 
kvart . million barn utenfor ekte· organisasjon som skal sikre freden 
skap. forteller tidsskriftet ,:<Revue~ '.)~ den fremtidia-e verden». Sandspådd, 

stater. Er det nØdvendig å erta • 
J. S. 

-._--:>-
UGRESSE'l' HA BORT. 

desse på seg med grove skullin
gar? Det kunne tenkjast at det 
vart nettopp utanfrå at rettfer
da mot oss ville koma. 

'g • .L 

Takk for Din djerve kamp for oss 
forstøtte. Alle disse glemme- og til
gimennene skulle jeg ha lyst til 4 

Herr redaktør. piske litt på pelsen. Jeg vil ikke ha 
Jeg er 67 år og for en tid siden· hevn, men rettferdigheten kommer 

fikk jeg tilbake retten til å tjenest· ikke av seg selv. Skal noe skje, ml. 
gjøre i rikets krigsmakt. Om det er en klar tanke følges av målbevisst 
tanken at jeg skal ha en fremskutt handling, slik som vårt blad gjør. 
plass i den europeiske hær eller noe Jeg går heller ikke pA. akkord med 
annet stort, vil vel tiden vise. Ett det onde, det ml sIles ned. Det et 
er sikkert: en ide kan ikke avlives vel ikke for hevnens skyld at man 
hverken ved lov, fengsel eller annet. rykker ugre~ med rot bort fra gul
Den kan kun tilintetgjøres aven be- rotsengen. A la UgTesset gro sam
dre ide. En annen ting skal vi også men med kulturplanteneinntil høs
huske i disse på mange måter in- ten, rnA. være sagt aven mann som 
teresante tider, og det er at utvik- var blottet for den enkleste menne
lingens hjul går rundt, og for vårt skekunnskap og 10m står helt ufor
vedkommende sl har vi passert un- stående overfor naturen og dens 10-
derkanten og stiger jevnt og sikkert ver - eller aven 10m vil det ondes 
oppover. uforstyrrede fremgang. Einar Tam

Trønder. barskjelver ville jo gjøre det samme, 
han ville bekjempe kommunismen 

SKrJBNESP0RSMALET I NORSK med åndelige vipen, men mot oss 
POLITIKK strakk ikke hans lndelige til. De 

tå måtte være dårligere enn våre etter-I alste numm- (1. februar) sri 
"t ~f _. _'-,_t.. _______ som han tok de mere h&ndgrlpeligv 
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kaste bort tid, når både formular og fasitt 10reUt og aet var sa 
mange tusen saker som skulle ekspederes på kortest mUlig tid? 
Men kunne det ikke være en tanke til overveielse, at vI fikk en 
foreløbig og uforbinnende Runde-bordkonferanse, hvor også vi 
åunne legge frem våre argumenter og de kjennsgjerninger som ' 
hittil har vært fortiet eller skjult. Det skulle da være mUligheter 
for å komrn.e til en forståelse. Og så alvorlfg som tiden et, kunne 
det være av stor samfunnsmessig betydning. Vi utgjør direkte ca. 
92,000 borgere av landet og med våre pårØrende nesten en fem
tedel av befolkningen. Det burde telle nettopp nå da borgfred 
innad vUle bety Øket styrke utad. Selvom man på begge sider 
skulle være nØdt til å prisgi hårdkokte prinsipper. 

Ut fra dette syn og med usvekket tro på vår saks endelige seil' 
bMe i folket og hos myndighetene er det, at vi svarer de trette 
og forkue de : Javtsst kan det nytte. Men så må også alle de poU
tL'Ik forfulgte slutte opp om vårt forbund og vårt blad, slik at vi 
kan ha slagkraft og kan sette moralsk styrke bak våre krav om 
oppreisning. 

Lærer eller 
fjøs regnskaps
fører 
I et dagblad kunne en forleden 

lese følgende l annonsespalten: 
<Jeg 3Øker midlertidig arbeid, 

helst som fjøsregnskapsfører eller 

som vikar l smA.skolen. Har ca. 1 

års praksis som kontrollør og et 

kurs på 8 mnd. ungdomsskole (hk. 

Mg.), fylkesskole (hk. Sg.). 

Det bekrefter seg altså frem
deles det vi skrev for år siden at 
hvem som helst 1 dette land fØ-. 
ler seg kvalifisert som lærer, selv 
den, som l ovenstående annonse, 
dog foretrekker en stilling som 
fj ØsregnskapsfØrer. 

Det var Kirkedepartementet 
som 11945 gjennomfØrte den Fo
stervoldske devaluering av lærer 
yrket Nå er altså nivået blitt tid
høveligl 

OkkUpasjonstroppene i Vesttyskland 
synes å være særlig aktive når det 
gjelder kvinnene. Deres forbindelse 
med kvinnene har resultert i en 
kvart . million barn utenfor ekte· 
skap, forteller tidsskriftett<Revu€;> 
i Frankfurt, som retter en skarp 
kritikk mot besettelsesmaktenes 
manglende ansvarsfølelse overfor 
4en store barneflokk. 
. Hvem skal betale for barna, som 

fyller statens barnehjem, hvem skal 
betale de trengende mødre og hol
de utgiftene til barnas oppdragelse 
og utdannelse, spør bladet og fas.
slA.r, at det er pA. høy tid at de alli
erte vedkjenner seg fruktene av 
soldatens «skjødesløshet og vold
tekb. 

Særlig tragisk er, hevder bladet, 
den skjebne som vil overgA. de tu
sener av mulatbarn, fordi de alltid 
vil være et problem for det tyske 
samfunn og ingen vil vite av dem. 

Denne klage har også adresse til 
Ola-guttene som har etterlatt seg 
adskillig norsk blod l de egne, hvor 
de har nydt seirens frukter pA. en 
lite smigrende mA.te. Men - de var 
ikke NS, og da synes alt å være 
tillatt. 

Sannheten kommer alltid for dagen 
selv om det tar tid. Det er en 
av de ting som vi flr trøste OS! 

tene for A. kunne fortsette samar
beidet i San Francisco t samme ånd, 
slik at vi kan nA. vA.rt mAl, opp
rettelsen aven effektiv interna.sjonal 
organisasjon som ska.l sikre freden 
ftlen fremtidige verden». SandspMd. 
ikke sendt? 

Trønder. 

SKJBNESPØRSMALET I NORSK 
POLITIKK 

I s~ste nummer (1. februar) stlr 
en utmerket leder «Et skjebnespørs
mål i norsk politikk».» Der behand-

Den kjente tyske kirkemann, les forholdet med frontkjemperne. I 
tillegg til dette forekommer det meg 

dr. Martin Ni e ro ø 11 er fortsetter 
at NS-offiserene og befalet bør nev-

av all kraft sin kamp mot remili- som ikke nes som forsvarsreserve, 
taseringen av Tyskland. Ved siden er brukt (misbrukt). Nøyaktig OPP-
herav er han nA. blitt centrumsfi- tall t h j 'kk f . gave over an e ar eg l e or 
gur i en intern strid som preSIdent . 

k d ki k . hånden, men Jeg husker at under et 
for den evang elis elan s reI 

h li av de første oppropene om tjeneste 
Hessen-Nassou. Han ar nem g pA. Østfronten var det over 400 som 
krevet en av sine prester, pastor ldt k· d t til . me e seg, og senere om e 
Boetse, forflyttet mot memghetens d l O ed 400 Jl t en e. m man regner m , s .. 
ønske. Msaken er at denne pres er det i hvert fall et betydelig tall. 
har latt seg skille fra sin kone et-

h t att i f h Id t'l Man kunne med dette tall oppsette terat hun ar s ... or o l en '. mere enn en feltbriftade (4 batal-
joner a ca. 900 mann). Nlr man så 
kjenner til den lange og grundige ut
dannelse for disse menn - og også 

barskjelver ville jo gjøre det samme, 
han vUle bekjempe kommunismen 
med åndelige vA.pen, men mot 088 

strakk ikke hans åndelige til. De 
mfltte være dårligere enn våre etter
som han tok de mere hAndgripelige 
mot 08S. Derfor rnA. Du fortsette Din 
kamp for oss alle med skarpe men 
alltid blanke vA.pen. Ugreaset mA 
bort. 

Trofast leser. 

Foran HoltelIaken l Skien. 
I bladet «Varden:. 1. februar leser 

vi. følgende: 
Jeg er først i dag blitt gjort opp

merksom pl Batz('rs innlpgg i Tele
mark Arb('iderblad for 26. januar d. 
å. Han skriver bl. a.: 

«Vet ikke eVarden» at Holte for 
lenge siden har tatt i seg igjen de 
beskyldninp,"er han rettet mot mpg?> 
For noe Batzersludd('r! Jeg har og 
det med god grunn, ikke «tatt i meg 
igjen» noe som helst vedr. Bat..,pr og 

amerikailsk soldat. Dette og hans noe 
for myndige ledelse av landskirken 
i forbinneise med hans holdning til 
øst-vestkrisen har kostet landskir
ken over 5000 utmeldelser. 

I en skarp erklæring forleden sier 
han, at han ser med glede, at mot
*tanden mot ethvert rustningseven
tyr tross pressens knebling stadig 
Vokser. - Bonnregjeringen beteg
ner han som «den gruppen som 
har makten i landeb og den be· 
4Ikyldes for kynisme og uduelighet. 

hans kampfeller. Batz('r skal fA. stA. 
- Reaksjonen overfor Niemøller til ansvar for denne uttalelse, som 
stiger og glansen går etterhvert a", han ikke engang har det minste fnug 
ham. Samtidig sprer det rykte seg av grunnlag for. 
at han i sin tid var medlem av Han og andre, skru fA. høre< mer 
NSDAP, nOe som ogsA. skaper splid I om disse forhold når min sak kom
og strid blant de kristne, som i sin mer opp til behandling ved lagmanns 
nestekjærlighet er seg lik 1 alle tinget i mal. 
land. I AaSl1Jv Holte. 

Ufenrikskronikk -----~,,~_._--... 

Sydalt'ikanske problemer 

land forsØmte å styrke sin makt antikimmunistisk blokk nord - og godt en suveren stat 1 hvilken europeiske presse ville ha vært 
ved en fulltallig representasjon a1er Afrika, ledet aV' Sydafrika den hvite rase befester Sin leder- nærmest uforklarlig, hvis den Ik
ved begravelsen (cfr. Norge og synes derimot ikke å ha noen ut stilling samtidig som både de ke hadde sitt utspring 1 de mek
Mannerheim) V'edtok Malans na akter. De store demokratiske hvite og de farvede skal beskyt- tige kapitalinteresser som profi~ 
sjonaJister en rekke beslutnin - områder i Midtafrika. Rhodesia, tes mot den skjebnesvangre rase- terer av de syd afrikanske gull- og 
ger som innebærer et tydelig kenya, Sudan og Britisk Vest- blanding, det' som man kalder diamantgruber og som i dr. Ma
varsel til Londonregjeringen Afrika fØler seg ikke tiltalt av Apartheid-politikken. Kapitalisti- lan og hans politikk ser en tru-
mot fortsatt å ville spille forsytl ''repUblikanske tanker. Rhodesia ske interesser skulle muligens vil- sel mot den hittil utestridte rett 
1 Sydafrika. m~t fortsetter såle- Øfisker og regner med å få doml- le motsette seg Apartheid, som til hensynsløst å utnytte den far
des å rakne l Londondynastiets'J),ionstatus om kort tid og har kan komme tl1 å berøve dem en vede befolknings arbeidskraft. -

D en gamle prest, dr. Daniel F'. tiske sentrum. Når den V'estde- nett omkring jorden. likesom Canada SØkt 0111 å b11 et billig arbeidskraft, men selv den Dette bør den opplyste europei
M a l a n, Sydafrikas nasjo- mokratiske presse hevet ham til NaSjonalistenes mål er å få kongedØmme av navn, slik at britiske regjering er mere lnter- ske opinion ha for øye og ikke la 

nalistiske president, vant en be- sltyene som champion fot rase- omdannet Sydafrilta til en repu- den engelske konge blir konge essert i å forsvare de hvite ar- seg ensidig tute ørene tulle av 
tydelig setr ved det fØrste parla- likheten, er dette helt feil. Like blikk innenfor det britiske Com- e.v Rhodesia som også konge av beidere enn å erkjenne noe tel- de store telegrambyråers hetz 
mentsvalg, sotn tysk Vestafrika lite sotn noen annen sydafrika- monwealth på samme måte sotn Canada istedet for bare «konge lesskap mellom hvlte og farvede mot «fascisten» Malan. Smuts -
deltok 1, og etter general Smuts' ner har Sn'luts villet gi avkall India er det, og dette Vil etter over de britiSke dominions hin- arbeidere, så idealene er nokså boergeneralen - som gikk i bri
dØd står han og hans parti sterke- ptl. et Sydaftika ledet av hvite alt tl. dømme bli gjennomført in aides havene.» relative. Syd afrikas industrielle tisk tjeneste - hadde en god 
re enn noensinne, da Smuts ikke menn, som kontrollerte en svart nenfor det nåværende parIa - :bro Malan er en særpreget per- ut\T1kling i de siste halvhundre presse som verdenskapitalens 
etterlater seg noen leder med til majoritet. Forskjellen mellom ments levetid - 2 ål. Når det er sonlighet med stor myndighet, år er muliggjort ved en hensyna- tjener. Dr Malan, som reiser bust, 
nærmelsesvis samme innflytelse Smuts og Malan er bare en gjort vil dr. Malan trekke seg til men han er samtidig en forsiktig løs utnyttelse av farvet arbeids- blir hudflettet aV' det lnnekser-

Et lokalt valg l Afrika vil nor- gradsforskjell. Motsetningen lå bake og man regner med, at han politikker uten personlige ambl- kraft. Av landets befolkning er serte talekor, men hans sterke 
malt ikke kunne avtVinge noen mere i at Smuts var Londonfi- da vil gi plass for en mere ytter sjoner. Det har aldri vært hans bare 2,5 mill. hvite, mens den moral og sikre grep på tingene 
1nteresse, men valget i høst i nansens mann med sterke for - liggående premierminister i spistnål å presse gjennom revolusjo- farvede befolkning av negre og har mulighet for å gjøre Syddri
tysk Vestafrika var mere enn et bindelser i en viss internaSjonal sen for en nærmest facsistisk re nerende saker 1 sin egen tid, han indere er henimot 10 mill. Un- ka levelig for både hvite og far
lokalt valg. Det ble holdt ikke kapita!istgruppe og at han ikke gjering, som vil få 1 oppdrag å er tilfreds med å legge alt tilrette derbetalingen og manglende so- vede. Det vil bety at britene bru
bare for å gi den sterkt tyskbe- trodde på Sydafrikas evne til å bryte båndene med Storbritan- for så med alderens rett å kunne sial forsorg har fØrt til uholdbar", tale overtall på de frihetselsken
tonte befolkning dens parlamen stå på egne ben handelspolitisk nia og de andre dominions. Den trekke seg tilbake. og bli husket forhold og det er dette dr. Malan de boere for mer en halv hundre 
tariske rett, men ennå mere for og økonomisk. Det var imidler- neste oppgave blir da at Syd- som Herrenvolks greunnlegger. - og hans parti går imot ved sin år siden med verdens første 
å grunnfeste dr. Malans, makt. tid ikke Sydafrikas styrke: men Afrika vil stille seg i spissen for Rans nasjonalisme er hverken Apartheid-politikk. De som an- konsentrasjonsleirer og all deres 
og den fikk han ved li fØye seks Enlands svakhet som umuliggjor- dannelsen aVen sydatlantisk italiensk fascisme eller tysk na- griper ham og med vesteurope- gru tilslutt, vender seg til seir for 
nye stemmer i unionsparlamen- de Smuts politikk. Gjennom den pakt. :bro Malan ser her sitt landsjonalisme, den er ganske enkelt isk propagandas hjelp kalder den sydafrikanske befolkning. -
tet til sin tidligere knappe ma- annen verdenskrig og de britiske i den. samme rolle som Nordame aydafrikansk nasjonalisme, det ham fascist, har ikke kunnet England taper på alle ha.v, en ny 
joritet. anstrengelser for å knuse 'tysk- rika hadde ved opprettelsen a" hvite Syd afrikas samlingsbeve- fremlegge noe alter'lativ til hans tid er l ~mning. da folkene selv 

General Smuts politiSke mål land tapte En'iland den faktiske den nordatlantiske pakt. Og Syd gelse. Med majoritetens rett do- program for sanerin!! av de for- vil styre uten Oitys formynder
var å gi Sydafrika som en to -I mulighet for å opprettholde den :3 fri1{a vil til den tid være nådd minerer boerne og har overfØrt hold som Smuts la-skure-po1itik~ skap. 
språkS dominion en betydni~gs- britiske imperiepolitil,ken, og dr. så langt, at landet vil kunne gå j til bevegelsen noe av forfedrenes har skapt i slumkvarterene j de 
full plass i det britis!,e samvelc1es !l\1:Rlan og bans parti har truI:lce~ spend med Perons Argentina og 'strenge religiøSitet og pliktmoral syd'lfrilmnske h:dustrldistrP-ter. 
konstellas50n, men han betra1".:- konse1-.ve:~sen av dstte. Umiddeland~e sydamerikanske stater. - og den domineres av forholdet til 'Den indi[Snzrte protest mot dr. I1 k 
tet stadig London som det poU- I bart etter Smuts dØd og da Eng- Tanken om opprettelsen av pn I britene og negrene. Målet er kort Malans pf'litP-l~ .,~r1iQ' I f!pn V4"i\t,- II S I\()n li no en ten 

• 
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'.J.'uRSDAG 22. :b'EBRUAR 1951 

NY BOK: 

E. lVerner Svendsen: 

«Konsentrasjonsleiren Ilebu» 
er nettopp utkommet. Boken erpå 167 sider, innholdsrik, •. -. 
skrevet ~g fengslende. Det er ~n beretning bygget på dagbok. 
'lotater, mteressant fra perm til perm. . 

Boken bestilles i «8. MAI», og sendes omgående ved inn:' 
,endelse av kr. 8.50. 

«8. MAI», Box 41, Kr.sund N. 

Er erkjennelsen mulig -
. - Fortsatt trø 8ftte J -

8. MAI 

østside. Fra øst er det videre sendt 
tyske politipatruljer IDe' Bindal. 
•• 1 _tt (batt til 17. 8.) .atte Jeg 
iIdI eD bevepnet statapoUU.\'deling 
med biataJid av .,oUtlkaødnerets 
foUt, med oppdrag ., "YMke vlsse 
strøk I øvre del av Namdal. 

Fra Nemda.Iseid deltar samtlige DlrUg journalistikk. 
lensmenn I etterøøkidaC 0l bevokt· Meddelelsen om at aVisen «-Sam. 
ning. t dette strøk et opA satt Innfunnslln i' Alesund, redaktør Peter 
tyske mUitære. Hoff, ved Oslo byretts dom er til
•. Angåeøde drapsbandlingen kan kjent ISO,OOO kroner i erstatning av 
gis følgende opplysning: Norsk Centralforening for Boktryk-

LellØlDaIUl Folisem ol betjent kere», fordi avisen ble boykottet a" 
S"~gen befant seg i kjøkkenet på 'oreningen, gjengis av Sarpsborg Ar. 

Vi ble· okkupert. Og også da for å vareta norske interesser. l gArden Vtvold sammen med gårel- beiderblad under følgtmde tospaltede 

hadde det vært vår plikt å stå denne forbindelse kan det være: :~:;:n ~;v~!u:'u:::~ da ~~:'e~ ~~=~~n:N:Q=i-~:=r «iSa:~~~~;: 
samI:1en i en blokk. Men heller tilst.ækkelig å minne om dr. juris l ... & kj kk t M 
ikke dette greide vi, det må vi er- Gustav Smedals uttalelse i «Lands mede kom nn - ø ene. en-.a.s.v Bladets høyrekollega «Sarpen» 

nene ble av lensmannen avkrevetplitaler ined rette denne journalistikk 
kjenne alle sammen 1 dag, både svik og patriotisme» om at NS legitimasjon. Den ene forevlstl'og skriver: 
«jøssinger» og «nazister». H v o r- måtte ha vært oppfunnet i 1940'1 grenseboerbevIll. Umiddelbart etter I domspremissene het det bl. a.: 
dan kunne vi ha stått sammen hvis det ikke hadde eksistert tid-, trakk lmldlerttd begge våpen 0l «Det synes ikke A. være noe A. ut
i en nor s k blOkk? Det er ikke ligere. Men i selvsamme bedrift skjøt lensrnannøfolkenne ned med (!;Jette pA. Hoffs eUer avisens naSjo
så vanskelig som det kan fore- var det ogsA. mange medarbeidere 10-12 skudd. Lensmann Fossem'nale hoidning. Forbundet har i dette 
komme, og C:et viste seg at den- som ikke sto som medlemmer av var be"'epnet med pistol, men bad .. :tilfelle ikke vilt tUbørlig aktsomhet 
ne blokk eksisterte i det Skjulte. NS, men tvertimot etterhvert kom de ikke kunnet bruke den, da de.l .ved en rolig gransning av avisen, føt 
Fo,,:,utsetnin~en for denne blokk med 1 det «illegale» arbeide. Al- hadde forkilt seg. pet gikk tU sine voldSomme og Ulik-
var at alie fØlte seg som nor d- likevel. sto de sveiset sammen. 111 Det er btagt pA. det rene at de et· tige bealr.yldninger». 
ro enn og betrektet alle sine en norsk blokk. Hvis en av med- tersøkte har oppholdt seg I en hyt. Kommentar overflødig 
lan~'smenn som ncr d ro enn, arbeiderne fikk rede på at nord-, te ca. 500-600 ni. fra gården V.... • 

~vlc1asion - Sverleetur! u~nsett hvilken atikett det var 1l"enn nr utsatt for fare eller,' vold siden søndag den 1S. septbl-. 
klI- t!'et utenpå dem. forfølgelse, ble saken åpent drØf- Det er videre på det rene at det et-

Enhver okkupas.ion forutsetter tet og forholdsregler tatt. Når tersøkte følge ilA bestA.i' av ti menll «Nationen:. skriver 8. 2. 11: 

I teU ned for det kunne dei gjera DA\
det var nOKon .;."'~ hadde «mistanke. 
tU. l det heile var det gjort for Ute 
pA. Sørlandet med A likvidere miS
tenkte personen, sa major Jens Rob· 
stad. (Referert etter Agder Tidend). 

Hefteli ble frifunnet, han var bare 
«mistenkb, 

NAl' det nl i beredskapsloven ble 
tale om A. likVidere mistenkte per· 
soner, kom jeg til l tenke pl Rob· 
stads ord i denne sak. - Jeg og 
mange tned meg ble helt ryltet over 
Robstad den gang, 'og llkesl rystet 
ble vi ni, da slik framgangsmA.te 
skulle gjøres til lov. ~ Viøstnok er 
likvidasjon av cmistenkte» personer 
gltt ut av beredskapsloven. Men ved 
hjelp av fullmaktsloven kan regjer. 
ingen og deres tro tjenere skalte og 
valte med menneskelib og menneske· 
skjæbner som de Vil. 

De sier, hr. Robst&4, «at i det heile 
var det gjort for lite på Sørlandet 
med l Ukvidere «mistenkte» personer 
- AltsA. «mistenkte» personer ble 
likvidert, men ikke sA. mange som De 
ønsket. NA spør jeg Dem, bro Rob· 
stad: Var det pA.bud fra myndighe
tene i London at De likviderte emis-

at pn'-"'!;e av landets borgere er noen av medarbeiderne fikk vite og S kvinner. «Den deYalueting av ordenes inn· 
nØdt til å gå i bresjen for sine om at en nordmann var arrestert, Det lyktes igår i. finne den en .. hold og mel11ng lIOlD br. Sam Knut
lar.dsmenn som mellomledd Mel- ble det straks satt ! gang arbei<1 drapsmanns grenseboerbevlø. :be, zens tldligere medarbeidere glr inn 
lom o!tkupas~ons!"lakten og bor- ad alle muli~e kanaler for å få lyder på Hans Elten, f. 24. S. 17 • for i den IlA pipende rettssaken, vit tenkte» personer, eller var det pi eget 
gerne. Det er jo forutsett 1 fol- vedkommende fri. Det samme Tønsberg, angivellg Skogsarbeider sikkert med stort utbytte kunne stu- initiatiV? 
keretten og i de Haagrep:l~ne som gjaldt selvsagt hvis en av medar- med bopel FelUngsfoH l dette dl. deres av framtidige injurianter. Nir 
o~så N('rlre har godtatt. Men det- beiderne havnet bak murene. Et- strUtt GrenseboerbevIset er utfet. betegnellien doi'ræden pA. ingen mA.- INNVENDINGER 
te er den rent ytre, juridiske terhvert som krigen gikk sin diget 'av politikammeret PA grUllJi.;, te inneholder noe odiøst, og «hurtigst .. 1 et innlegg l «FarmaIl» om «Lcml 
form. Det som er avg101!'ende er gang ble det i stadig større ut- lag av et legitimasjonskort utstedt mulig likVidering av forræderen» så Hankey - Kellhan - Scharffenberp 
den ånd som le::l~r disse mel- streJrning påkrevet å hjelpe nord- av Trondheim PoUtlkanuner som å si er ensbetydende med en rekrea- skriver L V.: 
lom1""en". På le~ge de tenker, fØ' menn over til Sverige. Bedrifts- '!r. 85,298. sjonstut tO Sverige, vn det unektelig «De innvendinger, som lord Hankey 
ler og handler sotn nordmenn er lederen hadde adgang til å for - Jeg bar Igår *elegrafitIk aruno" gi et ganske romslig spUlerom i for- gjør mot NUrnbergdomstolen kan 
de med i den norske blokk. Det lange reisetillatelser og slike rei-let Tønsberg PoUtlkamtner om • holdet tU det Attende bud. også i høy grad gjøres mot det nor
ville være interessant å få en hi. <5et1llatelser ble utste:tt i hopetall 'ysninger om nevnte person, HaJUI Men når det 1lI. er et faktum at ske rettsoppgjør. Lord Hankey el' 
stori-k objektiv kartlegging av for folk som han ikke kjente og Eken. Jeg har Jnildlertld ennå ~ likVidering i okkUpasjonstiden kunne ingen tilfeidig mann. Han var medlem 
den ånd som preget disse mellom- aldrig hadde hØrt tale om. men tet hørt fra poUtikammeret. bety alt fra dødsdom til altså nA. nær- av Chamberlains og ChurchUls krigs· 
menn under Ckkupasjonen 1940- som ble offisielt knyttet til be- Foreløbig h&r en Ikke sikkeft meste en Sverigetur, er det spørsmtl regjeringer. Han sitter nl 1 ovel'hu-
1945. Visst var det nordmenn som driften i alle mulige offisielle spor av drapsmeonene, men en inA som unektelig begynner å Interesse- set og er æresm.edlem av diverse 
den gang satte 1 gang krigsviktig OPPdrag. En norsk offiser som gå ut fra at de søker østover ilJa re noksl mange. Fikk' <trette Ved- unversiteter. Det har alltid vært en 
prodt!ksjon for oltkupasJo1'lsm"l.k- var ansatt i bedriften sto flere .. leg tror' imidlertid .t med 4e kommende» i ethvert enkelt tilfelle l~'kke for Engla.nd som for verden, 
ten, som ivret etter å selge tre- .... anger 1 fare for å bli arrestert. styrker som det tyske sikkerhet. nøyaktig opplysning, sA. A si bruks- at der i Storbritannia har vært høyt
last til «fienden», nordmenn" av dkkupas10nsmakten på grunn poittt har satt Inn, og 'Wld systeq. anvisning, om hvordan likvideringen stående menn, som har talt objekU
som. i! .. ke var medlemmer av NS, av sin stilling som offiser og for- tlsk ettersølmlng, tnA det· være m. for anledningen likUlle praktiseres? vitetens og menneskelighetens sak, 
rr>e1'1 t"e~tim(\t var ansette viten- di det vat mistanke om at han Ug 6. gripe drapsmeiUlene lnneJt..... HVis ikke kunne det unektelig onp· selv når deres land har vært enga
skapsmenn og jUrister. Vist var drev utstrakt «Ulegah virksom- meUK tid. stå Ubehagelig feiltagelser for den : sjert i mindre heldige kombina.sjoner. 
det norc1menn som til trosS fot at het. Arrestasjcnene ble forhin-! 1>oUtidepartementet og sta~ det gikk utover!;!> I Det kom frem bl. a. i 1814, da det var 
qe var me...llemmer av NS, atbel- dret gang på gang. ltenimot kri- litiet Er foreløbig UDdeneUet. en bevisst opposisjon for Norge, og 
det for egne ~'·(momiske interes. gens slutt fikk en av bedriftens' Mosjøen, den 17. september 194t. LikvldasJon av «.tnlstenkte pe1'lOnen under Boerkrigen. Selv om en slik 
ser eller for okkunsjonsmaktens hjemmefrontfolk greie på at hj.- i B. AsIBksrud (sign). «Dagbladet» bringer 7. 2. Gl føl- 'opposisjon seirer i opprørte tider, in-

Hestehandelen 
i Rostock 

Redaktør A. Olesen barnA 
gitt ut boken: 

«Fra utrykte kndeh 
hvor han med ugjendriveUge 
beviser slår fast, at den dan
ske regjering drev underhand
linger med den tyske regjering 
tre uker fØr Danmark og Norp 
ble Okkupert. 

Det er den mest sensasjonelle 
bok som er kommet ut 1 Danmark 
på lange tider. 

I Norge kan boken bestme. 
gjennom «8. Mai». Den koster kr. 
5.00 portofritt tilsendt. 

. «8. Mai» Box 41, Kr1stiansund 1'4 
• 

Bondejenter 
En kj ekk pen bondejente i rett 

alder søkes til husbestyrerinne 
på Centr. triv. bondegArd, Ro
merike. Ingen folkehusholdn. 

Bill. merk. «Snarest nr: 67>,_ 

Brevveksling 
og bekjentskap Ønskes med N.S. 
bondejente. Alle brev besvares. 
Helst Foto som returneres. 

BilL mrk. «Brevv~ks1ing nr. U" 

Auuranse. 
Agent, tidligere N.S., tegner 

alslags forsikringer, brann, a.u· 
totnobli, ansvar, innbrudd, ulykke 
og livm. V. Send oss· Dere. for· 
Sikring, stor eller liten til over· 
tagelse nu eller senere. Under .. 
agenter ansettes. Bill. mrk. «Ai
suranse nr. 64». 

Porretninflsdamo 
Som også kan litt hus.stell. får 

selvstendig, godstUling i Uten 
sørlandsby. Bm. mrk. «8elvsten~ 
dig nr. 63»). 

Ung mann - tidl. UD,hircl' 
soin. vil løse handelsbrev, ønSker 
st1lling i forretning fot oppnA
else av nØdvendig praksis. 0pA 
annet arbeid av intr., hvor b\1$ 
skaffes. B1l1. xr.rk. «21 Ar, . at-
beidsvillig nr. '10>7. . r. 

finansinteresser. Alt dette må er- mefronten hadde planer om å' HVis man for alvor vil ha gende innlegg undertegnet .A. B.: neholdcr dens tilsteværelse et korrek-
kiennes av begge parter foran hi- sprenge hele bedriften i luften klarhet i tragedien, lever det cl Hefteli-saken var major og mil· tiv for statsmaktene. Disse tvinges 1 eller 2 lærlin,er 
storiens objektive dom. hvilket ville være til ubotelig fremdeles mange, som kan sup- org.sjef Jens Robstad vitne. ltan sier til å tenke. Det blir tendt en motild søkes til moderne gårdsbruk med 
. Men i den historiske sannhets skade etter krigens slutt for nor- plere denne. skrivelse og brin~e «at i OkkUpaSjonstiden hadde han \mot overgrepene, som begrenser dis-' hagebrUk og gartneri På sør1ail~ 

interesse må det ogsA. slåes fast ske interesser. Vedkommende de historiske fakta på. det rene I' (Robstad) bedd del bare skyte Hef- se». det fra mars-april. 
at det på tvers av alle eW-etter og fikk forhindret det. Hvem katt - ikke bare om selve beglvenhe- AndersN'yberr, Brekke~. 
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kiennes av begge parter foran hi- sprenge hele bedriften i luften klarhet i tragedien, lever det 
storiens objektive dom. hvilket ville være til ubotelig fremdeles mange, som kan sup-
'Men l den historiske sannhets skade etter krigens slutt for nOl'- plere denne skrivelse og b1'ing~ 

interesse må det ogsl slåes fast ske interesser. Vedkommende de historiske fakta på det rene 
at det på tvers av alle eti'-etter og fikk forhindret det. ltvem kah - ikke bare om selve beglvetlhe-

øl';~Sj::eI;::;s;:::~;r v~~:~~'It-:n ';~;r I ;;; å·~;enk;-D~t'-blir tendt en motild søkes til moderne gårdsbrUk med 
cat i okkupasjonstiden hadde han \ mot overgrepene, som begrenser dis- hagebruk og gartneri pl sør1an~ 
(Robstad) bedd dei bare skyte Itef- se». det fra mars-april. 

yt.JitL, b~tegne:J.ser eksisterte en etter dette påstå at det ikke. fan- ten, men også om de myndlghe-:-. E· 'SI t - 'd' ..., k"t' fl 11 "1 t et v l-I un d !l 
s k j u l t nor s k b l akk som var tes en s k j u l t norsk blokk den- ter, som dengang samarbeidet I il ni n nSI rp, (, , n u 
en levende, nasjonal realitpt. Det ~ang. l med okkupanten for senere il. . H 
kan nevnes talløse eksempler. Den skulle bare ha vært altomfat l rase mot dem, som var deres un- Id' · '123 111·111 k I'f) Il e r 
men her vil bli anført bare et par ten de, oø,' den burde ha vært sterk, dcrord!"ede o~ handlet etter or- p yn I p, I no,·, _ . 
for å i1111strere denne blokken: nok til å Pinc1l'e lanrrt fl pre u]vk- I dre. Det er ikke vår akt å leggp 

Lederen for en større bedrift l ker både un der og ett e r kri- sten til byrden, men å bidra et- Det n. 0° tI, ITI ed' I 
den kulturelle sektor hadde meldt gen. ter evne til at de tfdU~ere NS- , er H 
seg inn i NS etter konferanse Kan partene i dag erkjenne j folk skal få den oppreisning som 16 '11' 
med Stortingets funru'menrle pre- dette er vi ~ommet langt på vei-, de har krav på. over nil loner 
sident sommeren 1940 for A. vare- en til den norske forsoning' _ , 
ta nor s k e interesser mot okku- som er påtrengende ~ødVe~dig,; hadde mange dØdsofre. for 99 1i I fl dm i n i sira si o n 
pasJonsmaktens trykk under riks iklre bare av hensyn til fortIden i pr(\~ents vedkommende som fØI- .. 
rådsforhandlinp'ene, der som. og nutiden, men ennA. mer av I g(l! av OkkupasJonsmaktens tiltak. Erstatrungsdlrektoratet har pr. l. 

kjent forutsatte at nordmenn av bens3'n til fremtiden. . ! Men «jøssingene» må erkjenne at Ideaember 1950 tatt iJlh 157 millioner 
alle partier (ogSå fra NS) "'·"Ue Vi har arbeidet, lidt og kjem··, v! andre, også hadde våre lidelser kroner eller 58 prosent av det som 
gå sammen om et midlertidig ret for vårt land. Vi kan bruke og "lmskeligheter, ogSå hadde skulle ha vært innbetalt. Det ute
riksstyre for å fungere som b~lge~ ele samme ord om oss alle som våre død'lofre under krigen - og' står enda av det samlede beløp på 
dempere mellom okkupasjons- Hambro har brukt om Nygaards- hva verre er, at våre lidelser ca. 280 mlllioner, ca. 123 millioner 
makten og sine landsmenn. Det vold og hans regjering: «De fortsatte ett e r krigen, at nord- kroner. 
var o~så slik vedkommende be- noiorc1e så gol'lt de kunne». Og Ilår menn ble hen"t'ettet av sine egne Det fores1åes bevilget til dette di· 
driftsleder oppfattet sin oppgave. Stortinget ga Nygaardsvold ab- l~ndsmenn i fl'ertstid. rektorat for neste termin kr. 400,000. 
som }"lan var s~t,t til ('Q." ~nrn han solusion og statspensfon. burde Det nor~l>-e folk har ingen a.n- Siden ErstatningsJirektoratet star, 
al~ri hadde. bedt om å fA.. Dfm11e alle nnrdmenn ha evne til å gt nen vei å u.å i da~ ehn å erk.ie1"t1e tet har det kostet ca. 16 millioner 
leder hadde over hundre mer\ar- hverandre absolt' sjon, evne til å ~ine fp:ll fra beQ."poe side! or.!: gå ifln kroner A. administrere det. 
beidere i sin bedri~t Og all~ på t'€,l-rl{e hverandl'e båT"'den. 1 fremtiden som en E'n'Ø.; ogsanl- Direktoratet er nå oppmerksom på 
ans..,.q,rllooe poster meldte seg inn Vi er~1ener at «j~sc,i"gene» var mensveiset nor s k blokk. at det kan ta lang ttd 6. «fA. inndre-
1 NS av samme grunn som h"ln. utsatt for mange l1delser. at de . Pertinax. vet pengene», som det heter. 

«8. Mai»s 

I kronikk 22. februar 1 951 Dr. Odd Pedersen 

~eH" det enHeter Jafl • • • 
I forbindelse med maj o~ 

Langelands foredrag i Sam 
fundsakademiet i Trondheim 
31. januar og Adresseavisens 
leder 1. februar ber jeg om 
plass for følgende: 

I 1948 hadde j eg i Adresse
avisen en liten artikkel med 
overskrift «OplØsningens Nor
ge». Statsminister Gerhardsen 
hadde nylig bebudet kamp mot 
kommunistene som da så smått 
begynte å bli regnet for mulig 
fremtidige landssvikere. Fra 
fØr hadde vi sA. NS-medlemme
ne s:>m var stemplet som lands 
svikere. Tilsammen anslo jeg 
antallet av disse to kategoriene 
av landssvikere til opp mot 30 
pst. av landets befolkning. 

Major Langeland nevnte ca. 
% million bitre, uvillige lands
menn - han mente dem son1 

var rammet av rettsoppgjøret. 
De siste fem A.r har verden 

gjennomgått en rivende utvik~ 
Ung - eller omveltning. Tidli
gere allierte er blitt fiender og 
omvendt, helter er blitt simple 
barbarer, jernteppet stenger 
for syn og hørsel. Den kalde 
krig er blitt nærmest varm og 

fremtidsutsiktene dystre sett 
fra alle verdens hjØrner. 

«Skal Norge forsvares eller 
befri3s i tilfelle angrep», spØr 
Adresseavisen. Og om det skal 
befries, så blir det nok ikke det 
Noree, som vi fikk igjen i 1945. 
men bare terrenget, sier avisen 
videre. Misforstår jeg, når jeg 
deri synes det ligger en honnØr 
til tyskerne og (eUer) okkupa· 
sj onsmyndig.hetenefor forvalt 
ningen under krigen? Iallefall 
regnes det med at den mulig 
neste okkupant - dermed me
ner sikkert avisen russerne -
vil være av la,ngt farligere og 
hensynsløsere art enn tyskerne 
var. 

Var det da ingen som visste 
om dette før? 

Var det da bare for en for
skrudd ide de kjempet på øst
fronten disse tusener av front
kjempere, som siden er dømt 
strengt for landsforræderi? 

General Eisenhower sa nYlig 
i Tyskland, at det ville være 
lØgn å nekte for at han så pl 
tyskerne som fiender under si
ste krig og at han mente at ty"" 
skerne dengang kjempet for en 

farlig politisk utvikling (elta
tet er ikke ordrett, men menln 
gen var denne). Han men t,e 
dengang osv. - mente i fortid 
altså . 

. Ikke desto mindre blir tyske 
kri~sforbrytere benådet og s~tt 
i frihet i stor utstrekning. -
Man jenker seg etter tyskernes 
ønsker ganske villig; nå. Enten 
betyr dette, at tysl~ernes poli
tikk ikke nu ansees for å ha 
vært så farlig, eller det skYlde!': 
at det vanskelig, skal gjøreS å 
greie seg uten tyskernes bI
stand i en eventuell krig øst
vest. Det er i alle fall realitet$
politikk. 

Herhjemme har "li også de 
siste par år opplevet modera
sjon i straffene, når det gjel
der NS-folk som dømmes. 

Men - og det er det viktig
ste: landssvikstemplet skal opp 
rettholdes for enhver pris. Og 
der dømmes' og ~plyndres videre 
i rettsoppgjørets navn. 

«Folkets rettsbevissthet» puk 
ket man på fØr. Jeg mener 
denne . rettsbevissthet går i en 
annen rettningidag enn for h 
år siden. Folket er skremt, fØ
ler seg snytt, 1llusjonsløst og 
mangler noe sikkert å holde 
seg til for fremtiden. Det har 
gått på nervene løs, vi er SUfi-

. ket i verdi åndelig sett. • 
Hva er det for mystiske krel 

ter som fremdeles greier å hol
de dette rettsoppgjøret i gang, 
og hvorfor? Vil bakmennene 

sprekke hvis lyset settes på 
dem og det blir gjort slutt p;\ 
den meningsløse splittelse i fol 
ket idag, da det trenges et enig 
folk om noe skal nytte? Jeg 
tror at et fiendean~rep i dag: 
skulle skape en forvirring som 
ikke stod noe tilbake for de::l 
som oppstod i april 1940. 

Et samlet, enig folk får Vl 

iklr.e fullt ut, men % mill. nve 
,helhjertede jastemmer skulle 
ikke være å forakte (jfr. Lan·· 
gelal1d) - og det kan det bli. 

Riktignok har {'ndel forhen
værende NS-folk fått tilbake 
retten til å gjøre militærtiene
ste, men har de fått tilbake ly
sten? Jeg kjenner ingen, som 
har fått lysten tilbake, og jeg 
kjenner nokså mange av dem. 

La oss oqså få Iv sten tilbake 
- lysten til å forsvare landet 
mot den neste som forsØker å 
hæ-.:-ta elet. 

Realitetspolitikk er det når 
vi ser tingene som de er idag 
og retter oss deretter. Men da 
må det først skapes grunnlag 
for forståelse. Vi tidl. NS-folk sy 
nes å ha lettere for å komme 
på. talefot med en aktiv mot
standsmann eller hjemmefront. 
mann enn Ir'ed de andre hold
ningslØse fra den tid. Det er 
vel just dette å ville gjøre en 
innsats som avtVinger forståel
se eller respekt. (Dessverre var 
det i begge aktive leirer endel 
med dunkle motiver for sin inn 
sats - de regnes ikke med). 

PARABfL 
Det" var en gang syv gode kyr -
fortelles i et eventyr -
de skyet intet bryderi 
men gresset høyt i Grønneli. 
Og de ble blank og fet og rund 
og Veiet mange, mange pund. 

Men der var noen andre dyr, 
og de Var også skapt som kyr, 
og de var skral og de var skrinn 
så magre som en gjerdegrinn. 
De så med grønn misundeIse 
på hvor de første gressede. 

De åpnede sin store flabb 
og tok de fete i sitt gap 
og ventet på å svulme opp 
og blive fleskefet på kropp. 
Men skal de var, og de ble skrinn 
som skrapet ben i blæreskinn. 

A. F. 

Vi tidligere Nd-folk - jeg 
tror jeg har de allerfleste meo 
meg - fØler det som en forbry 
telse som er begått mot oss. vi 
er rammet av grunnlovsstridi
ge forordninger, ja ugyldige sU 
ke og er forfulcrt for vål' poU
tiske overbevisnin~s skyld. -
Det er helt enkelt denne me
ning vi har, og vi imØteser ik
ke med glede det amnesti me(! 
nedsatt straff. rrens våre navn 
og finry,eravtryk fremdel"s står 
i strafferegistret blant forbry
tere. 

Derfor er vi bitre og danner 
den blokk i samfunnet som i
dag i den særlige politiske si
tuasjon må regnes med som et 
problem som må lØses. 

Det er sj elden man får noe 
uten å gi noe igjen. Jeg tror 
ikke at det blir ro omkring ret.~ 
oppgjøret fØr dette bringes til 
opphØr og det gis oppreisning, 
Fornuften er en god veileder 
og den burde nå få større Sul1-
lerum enn de affektbetonte 
handlinger. 

Tiden er nå så langt frem
skredet at det skulle la seg gjø
re å samle det splittede og jnn
stille oppløspinr;rsprosessen. Et 
demokrati med 30 pst. utst-<tte 
synes meg å være en lmrri~a
tur. Rettsoppgjørets ide er ik
ke noe samlende lenger, den er 
forhindrende. 

Det trenges en ny: samlingc; 
ideen! 

Odd Pedersen. 

Anders N,yberr. Brekke. 

Se her. 
Familiemann, jordbruks- og 

regnskapskyndig s. fra vAren tor· 
pakting, bestyrersti11ing el, L 

Bill. mrk.: «H. m. besetning 
og redSkap nr. 66». -----_.-

Tilsalgs. 
En del divanfotbrett med be·· 

slag. Pris kr. 10.- + frakt + 
etterkrav. 

J. Liahalen, l"ivalll. 
Te:efon 552 a. 

Husholderske 
får plass hos ung, ugift gArdbr. 
på middelstor gård i Trøndelag. 
Snarlig tiltredelse. Lønnsforl. 

Bill. rprk. «Trøndelag nr. '7b. 
t 

Påskeopphold ønsk .. 
For svenske solide påsketurill

ter søkes på fjellet med bra. an
komst sæter eller hytte for 4 -
8 i selskap. Tilbud med alle opp
lysninger og pris snarest. 

Olaf BjerkAs, 
Skolgt. 8, Uppsala, Sverige 

Pass pål 
Energiske selgere, agenter og 

forhandlere søkes mot meget høy 
godtgjørelse for Dr. jur. Gustav 
Smedåls berømte bok 

Patriotisme og Landssvik 
Utsalgspris kr. 12.00· fint innb. 
I{ommisjonslager mot referanse 
Skriv straks. 

KARL SEELAND, 
Oppegård st. 

God peDgeanbringel.e 
Forretn.mann ønsker limt sna. 

rest 5-8000 kroner til utvidelse 
av handelsvirksomhet. Gode og 
sikre inntekter. Jeg gir Dem 6 
pst. renter. Billett mrk. 8. P"ri. 
tet nr. 61. 
...---- - .- - • ______ d __ 

N.S.-kamerater l 
2 ugifte eller enslige eldre ka. 

rer (ikke under 40 år). som el' 
gått trett av «rettferdigheten> 
både inne og ute. kan få et sik
kert hjem for fremtiden og bli 
opptatt som ~ familiemedlemmer 
hos oss. 

Vanlig gårdsarbeide (ikke 
skogsdrift) på lettdreven gård 
med moderne redskaper og hjel-
pemidler. , 

Henvendelse snarest, lønn etter 
overenskomst. Billett mrk. «Fa
miliemedlemmer nr. 57». 
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Torsdag 22. februar 1951 ' Nr. 7 - 5. årgang 
E De idag en tilfeldig leser av «8. Mai» så bli imorgen en 

r fast abonnent. 

, .. "cc. 111 

Grun';tloven og «krenkelsen». keit trussel - er en mot 
Av Helge Grønstad. 

D ET er helt utmerket at «8. nØdt til å innrette oss er en sak gjeringens bortreise tra hoved- \ 
, Mai» ved å gi plass for Anders tor seg. Men det er ikke vår me- stadeh 9. aprU, Stortingets i 
Langes artikler har latt en stem- nlng å påtVinge det norske folk hje~endelse, Elverumsfull- r 
me fra «den andre fronten» nå en styreform som det ikke selv makten, administrasJonsrådets; 
fram til leserne. Vi trengte det. Ønsker. FØrst når verdenskrigen opprettelse, Riksrådsforhandlln- ; 

.' o Pa'n igjenl UKEN l 
Og dertll inneholder Langes opp er over og okkupasjonen opphe- gene, så vil man forstå, hva jeg' D A «fantepr~sten», gamle Ja
sett meget av interesse for vårt vet, kan det bli tale om å reali- mener. Vi endret aldri forfat- ;" cob ,Waln'um på dager ,da 
revisjonsarbeid. Det er nettopp sere Rikstingsplanene, og da ningen med ulOVlige midler. Hva l'; det skulle otres tU FantemisJo
en saklig og sindig drøftelse skal på forhånd folket i av'tem- ' vi var ,tvunget til temporært å l'~ nen, kom på prekestolen og så 
som er mer ØnSkelig enn noe. ning selv bestemme sin 'fremti- gjennomfØre som en direkte" ut over den fullt besatte Botne-
Er ikke forståelsen helt ut til- dige styreform.» nødsforanstaltning, er noe an-' kirken, kunne han si: 
stede i Øyeblikket. kan den ska- Slik talte Vidkun QUisling ! net., ,," «Ja, kjære menighet! Jeg la 
pes gjennom en gjensidig ut- 1941. Og 1 1945 sto fremdeles HVis et skib 1 storm ute,! Atlan-,' ,nok merke til at dere kje~ på 
bytnln~ av tanker. Rikstinget bare på programmet. ter'n miSter roret, og kapteinen i '. IDeg da jeg kom oppover kirke-

Ut fra dette vil herr Lange Dette bør huskes - og spesielt gir tømmermannen ordre om å "bakken Jsted. Nå hr'n den stør
sikkert tilp'i meg når jeg sler at av alle dem som 1 rettene fikk BØke å rigge opp et nØdror, sA,':.te hatten sin på seg, sa dere 
jeg for mitt vedkommende ikke slengt seg i nesen at «NS en- må kanskje tømmermannen i i ", or dyttet hverandre i siden. Nå 
var udelt enig med ham i inti- dret rikets statsforfatnllig med sin brist på materia.1er i noen 'har'n forberedt seg! Og det er 
masJonen tll hans artikkel lI. Ulovlige midler». grad gå løs pi. skibetslnnred- i riktig elet. Jeg tok hatten med 
der l1an hevder at «også Vid- Jeg hører selv til dem som nIng. Han gjør ,imidlertid de~, ~ den Store pullen og i dette øye
kun Quislings statsforfatnings- både 1 lagmannsrett og hØye- nØdroret blir lagt ut, sklbet I '; blikk står den på bordet bak 
ideal, var et fullstendig brudd sterett ble dømt etter strls. 198 kommer under ,styring, og en . 'alteret. ,sørg nå for etter pre
med Grunnloven». Det vil si: er for slik ulovUg forfatningsen- dag lykkes det kapteinen å l_enen at Jeg ikke har gjort det 
det med dette meningen å si at endring. Min innsigelse var nyt- 'bringe såvel1,låt som passasjerer lforgjevesb) 
NS's statsforfatninø:sprogram teløs, men 1 lys av Quislings og last velberget til lands. I . Og appellen hjalp. Når me
gikk ut over Grunnlovens be- uttalelse anser jeg dog denne et slikt tilfelle ville jeg kalle det ; nigbeten hadde gjort offerrun
stemmeIser, kan 'eg til en viss innsigelse· såvidt vektig at ,eg dårlig rederi' som -,. etter full- ilden om alteret, var hatten 
grad være enig. Programmessig skal gjengi den etter mine sam- bragt redningsaksjon - gikk 'dørgfull. Og Walnu mruslet bred 
trakk man opp andre Unfer enn tidifle notater: henn og krevde kaptein og tøm- 'og smUende hjem til sin preste
Grunnlovens. Men skulle det i «Det nytter ikke A. snakke om mermann tiltalt og straffet for gård og sin kjære Fantemisjon. 
den siterte anfØrsel ll~ge - hva Ulovlig forfatningsendring i for- «hærver~~ på sklbets 1nnredning., Dessværre har jeg Ikke noen 
man oftest har hØrt fra mot- binneIse med de nødsforanstalt- Det er deSsverre - ærede rett slik hendig hatt å stille opp på 
stans-hold i denne tiden - at ninger som måtte treffes un- - et slikt «hærverk» vi ,NS-folk et hendig sted. Men den tllsIut
det fra NS-hold var g j enn o m under trykket av okkupaSjonen. 1 dag står tiltalt for, og jeg sy- Iling mine tidligere appeller har 
før t en ulOVlig om]e/n1in~ av Det påståes at vi i NS har vel- nes ikke at 'denne tiltale el: ,fltt fra IDeningsfeller rundt om 
den norske statsforfatning l tet vår gamle statSforfatning, smigrende for rederiet.» 1---.....;---------
strid med Grunnloven, så må men - ærede rett - men kan Vel, dengang var slike ord få- " ' 
jeg nmtestere. ikke felle et tre som alt er hug- fengte. De bidro bare tU en i H' A d Lange En ting er at man har en post get. Alt våren og sommeren 1940 skjerpet straffeutmåling over-I r. n ers 
på et politisk program. En an- hadde vår vanlige' forfatning for den arme «tømmermann~>. 
nen ting om og hvordan pro- gjennomgått slike endringer at Men,- en ettertid kan likevelj Med glede og interesse har jeg 
gramposten blir gjennomf~rt. det langtfra var noen normal, ,køIIUIl~.til å se annerledes pA" lest Deres' innlegg i «8. Mai» nr. 

Da QnisUng i mai 1945 ble grunnlovsmessig forfatning Vi det. Derfor skader det ikke om 13 d. å., og jeg vil med en gang si 
framstilt til fengs!fngskjennel- overtok da vi ble gitt ansvaret tankene i dag kommer på trykk. at med «jøssinger» av bare De
se foreholdt dommeren ham for administrasjonen. Det er Det var disse reflekSjoner jeg, re$ type ville mangt sett anner
siktelsen for helyforræderi (str.. nok å peke pA. Stortingets og re- gjorde for meg selv da jeg illedes ut i dag til fordel for både 
lovens prf!.'. 98). Quislin~ benek- _____________ dette øyeblikk leste Anders Lan- land og folk. Størsteparten har 
tet å ha ~jort seg Skyldig i det- gesaItikkel lI. a.g det er 1 et trOlig Deres innstilling 1 dag, 
te. Ja, sier dommeren, men De Æ le h hvert fall sikkert. det må være men de mangler dessverre den 
hadde jo dette Rikstinget på r Ig et bå-de P. Harsem og enhver an- sjelsstorhet der skal til for åpent 
D.eres nrogram, og det betØd jo' ,hen tillatt å referere til den ak- å beklage sin aktive eller passive 
et brudd med vår vanlige stats- tuelt eksisterende Grunnlov medVirkning tll den politiske for 
forfatningsrett? Vel, svarte varer lengst'·, selvomman hevder den private fØlgeise som under navn av «retts 
Quisling, det' er så, vi hade det oppfatning at Grunnloven 1 sin oppgjør» ble satt i gang mot oss 
på programmet. men 1eg gfen- akiers·1371;e år burde kunne av- da freden brøt lØs, og som ennu 
nomfl1lrte det ikke under okku· A P H l". ,~" noe som sto bedre 1 ikke er endt. 
~~~·,"l~---'=!.P.l"P.ft-r"-I\,tte er, V. arsem aama1al' med tidens fordringer. 'De spØr i Deres overskrift om 
kjenne dette faktum og iOrisat-"'Vi NS-folk trakk i stormhyre der ikke er mulighet for en er-
t .. Redaktør A. Oleøen, Aabenraa, d t h dig uvær som e derfor: Ja, hvorfor gjorde De Danmark, har nyllg ntgitt en bo~ un er e over. en kjennelse fra begge sider til 
egentlig ikke det, så m~get som med tittelen: «Fra utrykte kllder». truet oss som folk og land. Der- g~n for landet, spesielt i d~nne 
De hadde snakket om dette? - Forfatteren framlegger en rekke nye med er ingen t~ng sagt om hvil- meget alvorlige tid! Det er et 
Fordi, svarte Quisling, at jeg beviser for at den daDSke regjerlngø ket' anbrekk VI ville ha skiftet nleget vanskelig SpØrsmål å sva
ikke anså det, opportunt. representant utenriksmlnister Munch om til når stormen had~e l!lgt t~ på, Sålenge jeg ikke vet i hvil-

Denne uttalelse av Quisling IIkAl b ...... ..:.10 Rimi .... I "R1 ... f:n,,1r il.... 'seg og alt var blitt rolig'. ~~jen~ ken retnlnø' nØ n"Iøn",.,. .,a ...... -

i det hele land, sier meg at jeg Den amerikanske 
dessuaktet bør kunne våge mel: Export-Import Bank kunngjorde 
på. en ny henvendelse. .. den 13. 2. at den har gitt Franco-

Vi skriver et nytt årstall. 1950 Spania en kreditt pl nesten 90 mil
ligger bak oss. Vi har l det året Honer kroner (I>afiy MaU 14 2 51) 
vist oss eksistensberettiget. Vi . .. • 
har vist at retten aldri lar seg I., Amerika 
knekke av makten. Og vi har l trykkes det ... doner av kort 
vist at vi selv - trass i alt sonl l to størrebIer om hvordan folk skal 
vi hver og en har IDåttet rå .! forholde seg Wlder f11aDcrep. Det 

I gjennom - ikke har bØyd nak- ene skal henges opp l hvert hjem, 
ken under åket. Vi har orga- og det andre skal alle voksne menne
nisert vår reisning og vårt krav sker 1 landet bære l lommeboka. ener l 
om rettferdighet. VI har gitt vesken. (Dally Telegraph 14. 2.) 
våre undertrykkere følelse av 
at vi er til. I Sjefen for 

Men - kampen er hård og: de hollandske FN-styrker i Korea 
motstanden er seig. De som har I er i følge en meddelelse fra det hol
satt rettsoppgjøret mot oss i Ilandske forsvarsministerium, falt i 
scene, har ikke ,betenkt seg på, kamp. (Politiken 14. 2.) 
å bruke alle m.idler for å holde I S kl t b t 
uretten oppe _ selv ikke på- i om en av rø 
talemyndigheten. På. den slags i britene forhandlingene med Argen
er det bare et svar å gi: KAM-' tina om kjøttleve1'8blJer, da. de syn
PEN GAR VIDERE! Ikke et 'tea Argentina forlangte vel mye for 
øyeblikk skal vi la det falle kjøttet altt. Kjøttøltu&sjoDen I Eng
taushet og ro over «rettsopp_l land er .... A fortvilt at ,den britI
gjøret» før det er revidert og ske regjering har bedt om 1\ lA gJen
vi har fått vår oppreisning. oppta de avbrutte forhandlinger. Det 

Unnfallenhet og lunkenhet antas at Ar&'eDtIna vJl gA. med pA 
fra vår side ville være våre IDot- det, men det antas opA at forhand
standeres beste forbundsfeller. terne vB, stA fast ved sitt krav om 
Derfor må slikt ikke forekom- 120 pund pr. tonn. (Stockholms-Tld
me. Det gjelder vår eksistens nlngen 14. 2, 51). 

og det gjelder vår ære: Og da Egypt, Syria, 
er det bare ett svar å gl ~ Libanon, Irak, Saudi-Arabia og .Te-

• . men har i Kairo undertegnet en for-
VI skrIver som sagt et nytt år, '" svarspakt for en fenes politisk og 

og dermed forfaller også en ny militær strategi. (Europa-Kurter 
årskontingent. Som vanlig er 9. 2.51). 
den fastsatt til kr. 10.00 (hvil-
ket selvfølgelig ikke hindrer at Av frykt for en 
vi med takk mottar mer). Ti ny krig bar mange franskmenn et
kroner er ærlig talt ikke så me- I terhvert overført penger til Marok
get for den enkelte. ·Men samle~ ~ ko. (DaUy Telegraph 14. 2. 51). 
her hos oss er det en kilde til 
kraft og utfoldelse. Jeg håper Et antl-konimunlstlsk 
derfor at alle og enhver som parti vil bli dannet i Tyskland i 
forstår betydningen av at vi' påsken. En tidligere redaktør av 
gjør oss gjeldende~ vil være med «Freies Volk», det vest-tyske kom
og hjelpe oss. munistpartis hovedorgan, har uttalt 
, Altså, ber jeg våre folk rundt at 'det nye politiske partiet vil bli 

i by og bygd å ta seg en of- kalt Det Uavhendige Arbeiderparti. 
fert ur om vårt felles alter, (New York Times 12. 2. 51.) •••• 
«Forbundet». Min InnSamlingS-, 
hatt er stor og rummelig _ Den franske general 
enda rummeligere enn hos l Maroklto, general .ruin, hadde d. 
sokneprest Walnum., og hos meg I' 13. 2. i Babat en lang ~amtale mett 
heter den Sultanen. Det ble U,ke- gttt noen OJ)P-
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"'-JCUUC uc~~c .li:UI.~UUl ug lUr~l)lt~- •• Redaktør A. Olesen, Aabenraa, 
te derfor: Ja, hvorfor gjorde De Danmark, har nylig utgitt en bok 
egentlig ikke det, så m~get som med tittelen: «Fra. utrykte klIder». 
De hadde snakket om dette? - Forfatteren framlegger en rekke nye 
Fordi, svarte Quisling, at jeg beviser for at den danske regjerings 
ikke anså det opportunt. representant, utenriksminister Munch 

. - --- ---- aer IKKe er mUllgnt:1I lur t:11 t:l--

under et overhendig uvær som kjennelse fra begge sider, til 
truet o~ som folk og land. D~r- gagn for landet, spesielt i denne 
med er mgen t~ng sagt om hVlI- meget alvorlige tid! Det er et 
ket antrekk VI ville ha skiftet meget vanskelig spØrsmål å sva
om til når stormen had&: lagt re på, sålenge jeg Ikke vet i hvil
seg og alt var blitt rolig 19jen. ken retning De mener vår er
At vi ville fortsette å tråkke i kjennelse bør gå. Gjelder det ba
$tørml\yre er' lite tenkelig. - te· de ankepunkter som De anfø
Men kan hende hadde vi under ter i slutten av Deres innlegg, så 
kampen mot elementene gjort kan jeg for mitt vedkommende 
visse erfaringer som vi siden svare et Ubetinget ja, og jeg tro!' 
kunne dra nytte av. med tilslutning av slikt som 99 

fer-i~tr~ o~ ~-~å;t --fell;s -~~lt~~, 17;;w ~::k u;;~:~u·:2~ ;J:~~ .. ~".~.G.:: 
«Forbundet». Min innsamlings- i 
hatt er stor og rummelig _I Den franske general 
enda rummeligere enn hos I i Maroklto, general Juln, hadded. 
sokneprest Walnum, og hos meg' 13. 2. i Ra.bst en lang samtale mM 

Denne uttalelse av Quisling skal ha mødt Himler l Rostock den 
som ikke har vært påaktet i til- 17. mars 1940. Her ble det forhand
bØrlig grad, trenger en liten ut- let og det skal ha blitt avtalt at 
fylling. danskene skulle sørge for at 'de tyske 

heter den Sultanen. Det ble U,ke gitt noen opp· 
FORBUNDET lysninger fra møtet, men den almin-

Kierschowsgt. 5, Oslo, tlf.377696 nelige mening er at han advarte sul-
Postgiro nr. 150.28. tanen mot A. ha for intim forbindelse 

I 1941 var jeg sjef for Innen- tropper Ikke møtte noen motstand 
riksdepartementets Forvaltnings _ på sin vel mot Norge .......•. 
avdeling, og blant de kontorer •• Boka gir et forstemmende" inn
som denne aVdeling fra starten trykk av noen små menn som skulle 
av var blitt utstyrt med, var drive stor utenrikspoIltlkk ....:. uten 
også ett som kaltes Rikskonto- evne til å kunne forstA hvllke kon
ret. Da etter' noen månedel" sekvenser deres holdning ville fAo 
dette kontor ikke overhodet De høye herrer mente det ville væ· 
fikk seg overlatt noen oppgaver, re best å stå med et bein i hver leir, 
lot jeg gjennom departements- men den annen stormakt måtte for 
sjefen forhøre hos Quisling om alt i verden ikke få. vite hvilket 
det hadde noen aktuell hensikt lumsk spill de drev. Naivt mente de 
å holde dette kontor oppe, og danske og dengang også de norske 
om det ikke var like godt å la herrer, som drev vår utenrikspoli. 
den ene funksjonær som konto- tikk, at de kunne narre det engeI
ret rådde over, gå over l annet ake og det tyske etterrettningsve
arbeid. Gj ennom innenriksråd. sen. 

La så postanvisningene strøm- med Istlqlal, det ytterliggående Da
me på oss. Vi lover at pengene sjonaUstpa,rtlet. (Dally Telegraph 14. 
skal bli godt brukt. 2. 51). 

Dahl fikk jeg beskjed om at 
Quisling ha.dde erklært seg enig 
i at kontoret ble opphevet. «For» 
- hadde Quisling sagt, - og det 
anser jeg særdeles Viktig - «det 
blir ikke aktuelt med noe Riks~ 
ting så lenge okkupasjonen be
står. Hvordan vi· midlertidig er 

Vinter-
stevne 

Forbundssekretæren. De erfaringer imidlertid som pst. av oss. Både jødeforfØlgel
vi _har gjort siden 1945 er dess- sen og 3diegrads forhØr, for ikke 
verre ,aven noe annen art. li' sl 4degrads, er i våre øyne en 

vederstyggelighet, som der ikke Ei lita he'sina til 
Oh' . h-II k k finnes unnskyldning for, hvem .. ure I s re . opp der så enn praktiserer dem, ty- overlek,,"ar SCharffenberg 

. , . skerne iberegnet. Om dette vis-
d og med at de allierte nldde sItt. ste vi imidlertid mindre enn in- Scharffenberg, vi hyller deg! 

krigsrnål, ,avvepnin~en av Tyskland, tet. Og allikevel var det NS som Rettferds ande fyller deg. _ 
gikk herredømmet l Europa autorna· ble, debitert for svineriet!! Les I ei tid so vond og svart 
tisk over til russerne. (Når Chur· bare avisene i de fØrste par år. I står du der so ljos og bjart. 
chill etter krigen skrek så voldsomt den anledning skulle jeg ha lyst 
opp i den anledning, kaster de~ et til å sende Dem manuskriptet Eit fyr du t>r _ ein faklwlbrann, 
eiendommelig lys over ~ans tidhgere tiLet innlegg jeg allerede i juni lysande om Norigs land. 
glødende tro på betydnmg~ av å 19.5 forgjeves forsØkte å få inn _ Sannings sterke, store tolk, 
framtvinge Tysklands betmgelseslø- i:4 hovedstadsaviser etter tur. - er du, i det norske folk! 

De som ble II&1'ret var den danske 0& se ~apitul~sjon): D~ ~e amerikanske Sotn bekjent ble vi systematisk 
den norske Dasjon. tropper reIste hJem IgJen, var det lk- st.ngt ute gjennom flere år ja Ordet har du i di makt. 

I Norge stolte vAre myndigheter ke lenger mul.ig I. opprettholde noen er',det sogar framdeles, et typisk 
helt pA. at vi skulle besettes aven· maktballanse l ordets egentlige for - eUempel på makthavernes me
gelskmennene. Derfor ble der ingen stand. Siden har det ikke eksistert tdO.er. 

Norig for din fot er lagt. 
- Inn til kjerna støtt du finn. 
Djupt han pløygjer plogen din! 

mobilisering og ingen miner lagt ut. noen annen motvekt enn den som l~g- (Men la oss så se litt på erkjen
Det skulle se ut som om vi var blitt ger i en. nøkter~ vurder~g av. utslk· nRsen fra vår motpart. Også her Sterk i striden fram du går. 
overrumplet av engelskmennene. Men tene. - l en kng som bhr utkJempet e~:;vi beskjedne, men til gjen - Der som lumske ly gni rår 
så - kom de dessverre noen timer til SIste slutt». g1ild er det lille vi forlanger av svingardu ditt åndsens sverd! 
for sent. B. H. LiddeU Hart fUndamental karakter. Vi er ikke Du vårt vakne samvit er. 

I Danmark måtte en i 1930/40 se i i «Vestens Forsvar» landsforrædere eller svikere! !, 
øynene at de ikke evnet å motsette u~evet og understreket. Følge-
seg en tysk besettelse. Ved l en år· de kastet seg over forsvarsløse lands- Ur skal vi ha dette stempel slet
rekke å ha neglisjert sitt forsvar menn, som loyalt hadde fulgt folke- tit ut, fullt og helt. På denne bau 
hadde Danmark i vIrkeligheten intet retten. Det ble syndebukkene som et. der ingen mUlighet for kom
valg. måtte bære myndighetenes store Pi"omiss. Jeg sier som vår gamle 

'''''mt i byllen st~tt du skjær. 
Rotenskap som inni er -: 
Korrupsjon og fusk og skam 
lyt i ljose dagen fram. 

Søndag 4. februar holdt Kr 1- Det er derfor ikke noe å undre skyld. t(~ersmann, fedrelandsvennen Men ditt fine hjartelag 
ste n t Sam b and i Kyesers gt. seg over at utenriksminister Munch Hadde den danske ,regjering vært plå;r ekseellens, hr. Erling BjØrn-
1, Oslo sitt vinterstevne. Sokne- fandt det riktigst å gå med på de loyal overfor sine norske venner fra slm: Aldri, aldri! Et talende vit
prest 1l:ystein Poulsen 'fra Mo- tyske krav i Rostock den 17. mars den 17. mars og utover således at ne$byrd om jØssingens mange 
dum holdt festtalen. Dessuten 1940 - om fri innmarsj for de ty- den norske regjering hadde blitt g~tnenheter, er hans adferd mot 

møter vi tll kvar ein dag. 
- Alle dei som urett lid 
hjelp du gjev til sannings strid. 

talte tre andre prester. Møtet ske tropper. varslet om hva der foresto - ville cUmne elsker av moder jord. Der Finst det vel so arm ei sjel, 
ble ledet av SOkneprest J. Ander- Det er dette som redaktør Olesen meget ha vært annerledes. Dalijldde finnes tusenvis av andre eksem- at du iklrje like vel 
sen, som hr stiftet Kristent Sam hevder i sin bok. Den kjennsgjerning vi neppe hatt noen tysk besettelse "ler på liknende råskan, men jeg reknar deg som ven og bror'? 
band og stått i ledelsen i ett år. at tyske soldater fandt de danske av Norge. nevner spesielt ham, fordi han i _ Dette gjer deg myJrje stor. 
Der har vært holdt møter hver vakter, som var satt til å passe KjØ'1 Det skal mot til å avsløre den fSl.gas en menne.skealder i skrift og ta-
SØndag kl. 19. benhavns forsvar - sovende - ta- statshemmeligheter, slik som l'.k· le-, har lagt for dagen en aldri Måtte du i mange år 

Fallskjermgeneralen 
Ramcke som rømte fra Paris for 

en tid siden fremtrer nå på det hvite 
lerret med en flammende appell for 
de tyskere som ennå sitter i franske 
fengsler anklaget for krigsforbrytel. 
ser. Ramcke dukket nemlig opp i 
Hamburg . en natt Og' sammE'n med 
andre tidligere fallskjemsoffiserer 
ringte han opp til redaktøren for en 
tysk filmjournal, som derpå lot opp
ta en innspilling med ham. Det fran
ske Pathe har sikret seg en kopi for 
å vise på de franske kinoer. 

Mens den franske sikkerhetstjene
ste jager generalen, har det tyske po· 
litiet i den britiske zone ikke fått 
noen beskjed om å pågripe ham. 
(Stockholms·Tidningen 14. 2. 51). 

l en tale 
i Washington om forholdene l det 

fjerne østen uttalte general Collins 
bl. a. at sydkoreanerne kjempet tap· 
pert, men at de ofte· har brutt sam
men når de ble angrepet sterkt av 
kinesiske tropper, og grunnen \-.ar, at 
sydlmreanerne har «et slags mindre
verdl~hetskompleks» overfor kineser
ne. Han trodde lmidiertid at dette 
ville bedre seg, når' de fikk bedre 
våpen. (Daily Herald 14. 2. 51.) 

Den greske statsminister 
Venizelos, krevde i en tale 1 parla

mentet i Athen den 15. ds. at Kypern 
må bli forenet med Grekenland. 

Kypern har som kjent vært engelsk 
siden Tyrkia avsto øya til England i 
1878. (Daily Mai! 16. 2. 51.) 

Den vest-tyske 
republikk har åpnet et generalkon

sulat i København under ledelse av dr. 
Nøldeke. (Finanstidende nr. 16/51). 

Lokalene ble altfor små ved ler sterkt for at der må ha vært en tør Olesen har gjort i sin bok: «:rrll. sviktende kjærlighet tll sitt fe- lyse over vegen vår, 
dette vinterstevne. Venneflok- avtale mellom de danske og tyske 'I utrYkte. kilder» for det er. vel l ... Dan. dXeland. Hvilken sleIslidelse den- so vi _ trass I lygnl rå 
ken øker sta.dig, så den nu ialt myndigheter. mark som her 1 Norge, at når cm a ... • ne mann må ha hatt. kan knapt kan den klåre sannin~ sJå. 
teller langt over 500. Der var Den danske regjering burde da ha I slører forhold som er kjedelige for fattes av andre enn personer S. Th. Ødegaard l disse dager 
tilreisende fra. Telemark, Gud- lagt kortene på bordet for folket og i myndighetene - blir den som trtk· med utpreget grad av æresfølel- i ~Samhold». gjester et tysk bokserlag Sverige, 
brandsdalen, Vestfold, Østfold, fortalt at den hadde handlet under I ker fram sannhetsbevisene så ~ sl se, dette h!iS:vverdlge be gren som leser vi t de svenske aviser. Vi håper 
Buskerud, Opland m. fl. Det var tvang for å hindre at landet skulle' siktet. . . . danner målestokken for indivi- a:' de gOde SVensker ikke vil ta ska-
tydelig å merke at Guds ånd var bli ødelagt og for å hindre at tuse·1 Sannheten tvinger seg alltid rråm ~et~ ?nnPliø-e habitus. gerende i dette motbydelige skue I dl) på sin sjel, noe som jo har sil, lett 
tilstede. De~suten merket vi en ner av unge danske menn skulle bli, tilslutt. Underkues sannheten vl1 hele De tusehvls av andre tilfeller; spill. Men ogSå de aksepterende for å hende andre nasjoner, etter hva 
enhetens og kjærlighetens ånd liggende på slagfeltene i kamp mot' samfunnet lide, fordi det bilt en av forsk1e.llig art og grad kan passive tilskuere må bære sin I vi har forstått. 
som kun de får ~,om har vært en motstander som de ikke hadde, splittelse, som ødelegger det byggen- jeg naturligvis ikke komme inn del av skylden. 
hårdt prøvet. Det musikalske ble noen sjanse til å kunne stoppe. Her i de og skapende. nA, her. Heller ikke k1enneriep: I Tilslutt vil jeg takke Dem for Et engelsk 
beSØrget av e~l organist og en I måtte en finne seg i å lide for fe-I Er det da ikke bedre A. søke å tøse personlig mere enn en brøkdel Der~s anerkjennende ord om hr. I parlamentsmedlpm, mr. W. :to Ed· 
sanger. I drenes synder gjennom mange år - saken nA. - selv om det for enkelte av dem, men det er s9.nn.aliq; mer Fani;!bust, denne kompromisløsE' wards fra Stepney, har nektet å. mot-

Ogsr, misjonen fikk sin plass derved at forsvaret var lagt ned. Det herrer er en bitter pUle A. svelge - e_n nok. Felles for de alle er 'at sari>i.heto;søl,er som uten å være at en deputl1.~~on f~a Stepnev Freds
ved dette stevne, idet en misio- har sikkert vært med stor sorg at enn A. la saken gå uløst 1 lrevis. - de renr~senterer 3Ø~Ri""ø.:verk 1 NS ble rnartvr for vår sak. ·-Ian åd som Vj1'0 fi!'''''!leg~'l et andrag
nær fortalte fra hednino;efeltet. l'./funch gikk med på tyskernes krav .. Uhyggen vil spre seg og få større fr e ds tid. AnsvaT'et for d~tte fcrtj ener De:es karakteristikk ende mot VC"~-t"~k opprustning. 

Arsfest blir holdt SØndag 4.' Både den danske og den norske konsekvenser enn noen aner. Landene, t~9Nt.o1. so""" pr ~nrtel'p' pnn ~vaT't, fullt ut. (Dan'! ~1:ail 15. 2. 51). 
. - ,s kl. 19. I regjering fil~k ~ed held lagt et slør vil stå splittet i en tid som krever: nåhvil"r l'ielvs" lrt t fn\T'"t."rel~~~e I· Ærbødig-st 1-, _________ ~ __ _ 

Ref. . over sine handhnger våren 1940, idet, SAMHOLD. makthaverne, dernest alle de a- A:ne P noherg. Nordmor~p()~tl'ns Trvkkeri 
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