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De som dømmer
og-. fordømmer
Filmen 'og de mørke kristne.

Formannen i Dansk indremisjon, pa
stor Bartholdy, er kommet til
hårdt vær, og det er hans egne som
angriper ham og dermed hele indremisjonens ledelse. Årsaken er at han
har stillet seg positivt til film og kino
Man har"<io;..lidlertid gitt dem svar på
tiltale, og da vi har atskillige av sam
me sort her i landet, kan det ha sin
interesse å se litt på hva han sier.
Han minner om at selv radio til ~

Pastor Gerhard Parthe forrettet og mintes Hroar Hovden
som den kjærlige familiefar, som
mannen med det varme hjerte
sine meningers mot og som gikk

Hemmelige forIGlem ikke sivil..
handlinger mellom befolkningen
Spania og USA
Hel' tår vi tilslufning
Thor O. Hannevig skriver i MorFrancos stilling atskillig styrket
genbladet:
- og forhandlingene vil bli lang
Under «krigen» i Odalen fikk jeg
en dag anledning til å følge manøvvarige og vanskelige
Madrid: Privat til 8. M.

Russerne forberedt
på å ,gjøre innrøm·
meiser om Tysklands
østgrense

Russerne skaffer seg
uran av god kvalitet
fra Sachsen

Mai.)
Etter hva Deres korrespondent erfarer ~r, ~kva i virkeligheten villig
til A. gjøre innrømmelser også med
hensyn til TysklanQs østgrense, den
så'lRllte Oder-N eisselinjen, hvis dette

Såvel det spanske utenriksdepartement som den amerlI<anske ambassadør i Madrid Llncoln Mac
Veagh bar nedlagt forbud mot at
det blir brakt noen som helst opplysninger fra de pågående forhandlinger om militære problemer mellom Spania og USA.
Forhandlingene føres som kjent
fra spansk side av sjefen for den Blå
Divisjon, som kjempet på den tyske
østfront under den annen verdenskrig
Man er forberedt pc at forhandlingene blir langvarige og vanskelige.
General Francos stilling er etter ame
rikanernes informasjoner blitt, atskillig styrket i de siste måneder og Spania har ikke i den grad som tidligere
bruk for den b~vilgning på 100 millioner dollars som er avsatt til formålet av den amerikanske kongress.
Det er bedre med mat i landet og turisttrafikken blomstrer som aldri tilforn. Høsten var utmerket i fjor og
utsiktene for årets høst betegnes som
ennå ,bedre. Spania har enndog levert
store partier poteter til New York,
hvilket den spanske presse har slått
stort opp. De fØrste 70,000 sekker poteier fra Spania kom, som mallna fra.
hirnmeletl tit 'New' Vørk;",.tep '"&t"l~o1"·
~espondent til en Madrid avis; Hvis
vi hadde vært like tendensiøse i vår

rene, og det var en fornøyelse li. Ile
hvor interessert mannskap og befal
var og hvordan de med liv og lyst
gikk inn for oppgavene. Det eneste
som jeg ikke syntes om, var at krigen var så taus. Ingen skyting, intet
smell av kanonoer eller luftvernskyts
Ingen markering av bombenedkasting. Det må ha vært c.: nesten umulig oppgave for krigsdommernt. og
meget vanskelig for mannskap og befal blant de stridende styrker ! forstA. stridsdommernes pvgjørelser.
Men det var I grunnen ikke det
som lå meg på hjertet. Det var en
annen og meget vesentlig ting som
slo meg, nå som under krigen i 1940,
nemlig den sivile manns nysgjerrighet og rådløshet under striden. Folk
flest vet ikke hvordar. de skal oppføre seg, heller ikke hvorledes de skal
hjelpe sine egne og motarbeide fienden. Militærsambandets utmerkede
blad «Folkehæren» har forlengst tatt
denne' viktige saken opp til debatt
og jeg vil gjerne få slå til lyd for bladets forslag: '
«militære og økonomiske eksperter
bør settes til å foreta et grundig
forskningsarbeid av den forsvars,m~lM'f! betydning av at befolk:._
ningen på et okkupert område arbeider for okkupanten i en total
','kdg~' 'På bamlrl!lN:d"n\"an!X~m'~

sakkyndige foretar av våre innhøstede erfaringer fra 'kril!e: 1940 -
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Admiral 'Kirk spår
at kommunistregimet i Kreml
bryter sammen

New York: Privat til 8. M.
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Sverige øker
sitt forsvar
New York: (Privat til 8. MaL)
.observatører sier at
Amerikanske
Sverige nå med «rasende farb

.......

Fec hte I·ers rappor t...

Kalt vann

blodet

D

rus-

Hva avisleserne ikke fikk vite
i Hildischsaken.

SN

tidligere amerikanske ambassadør i Moskva, 'admiral Alan G.
Kirk som er kommet hjem bare for 6
måneder siden, sa på et møte i New
York at kommunist-regimet i SovjetUnionen vil bryte sammen. Han anbefalte at den frie verden med velvilje forsøker å forstå de russiske
folks problemer. Intet politistyre kan
i det lange løp holde friheten nede, sa
admiralen, og intet politistyre kan
holde liv i det uendelige i en aldrende
diktator.
Admiralen sa at man allerede gjennom lengere tid har registrert de dypere strømninger som før eller senere vil omstyrte kommunist-regimet.
Som eksempler på myndighetenes red
sel nevnte han forsøkene på å isolere
sovjettroppene fra enhver kontakt
med befolkningen i Europa. Man kan
ikke håpe på noe opprør med det
første, sa han, men vi må aldri glemme at de russiske folk er våre beste
allierte i kampen mot kommunismen.
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maske av politi.

te at Øst-Tyskland ikke stå.r ale- ri et foreligger. IIlkreopplysrilnget
U om at russerne nl pJi løpende
ne, men støttes både av Polen, bånd skaffer seg uranmalm av god
Tsjekkoslovakia,
Russland og kvalitet fra grubene i Sachsen. ForChina.
holdet er bekreftet aven høytstående
Den umiddelbare fØlge aven sovje.t-embetsmann som nylig er flykøsttysk. aksjon er i øyeblikket tet bl Vest-Europa. Den malmen rus,
serne bryter inneholder mellom 4 og
vanskelig å overse, men nøytrale 17 pst. uran. Malmen føres straks
observatjz'rer i Nederland mener bort med tog til Russland. Malmat FN øyeblikkelig vil bli alar _ brytni~ge~ sorterer under ~n sovjetmert av vestmaktene og Vil få. til orgamsasJon som heter Blsmut-selskapet og som ledes av folk i det
oppgave å sørge for at det gjen- hemmelige politi. Beria har det direkopprettes ro og orden i Tyskland. te øverste ansvar for selskapet og
Dette vil kunne fØre til liknende for atomenergi-programmet.
tilstander som i Korea med kam
Lederen for grubevirksomheten i
,
Sachsen er general Maltsev, som var
per av like stort omfang, men be en av Berias nærmeste medarbeidere
grenset til Tyskland, da det ikke under den annen verdenskrig og som
ligger i FN's interesse - og hel- dengang var generalinspektør for alle
sovjetrussiske konsentrasjonsleire.
Arbeiderne ved grubene i Sachsen
er fanger, om ikke i navnet, så. i gavnet. Arbeidet går døgnet runt i tre
sskift. De som slapper av blir straffet med opptil seks års fengsel for
«sabotasje». 5 prosent av belegget i
gruvene er kvinner.
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~Iarer er-.,n.rosKva l vlrKengneten VIUI~ rlSUraIlKKen DlOms];rer SUlU t1.1un ~u- vg Jt:g Vll gJt:rnt: Ut >Sla Ul lya Ior Ola,. til å gjøre innrømmelser også med forn. Høsten var utmerket i fjor og dets forslag: .
. hensyn til Tyskla.nQS østgren.se, den utsiktene for årets høst betegnes som
«militære og økonomiske eksperter
I det store og hele mener mal ,såkalte Oder-Neisselinjen, hvis dette ennå .bedre. Spania har enndog levert
bør_ settes til å foreta et grundig
at det ennå. vil ta noen ti.. ffl,' kan bidra til å hindre at Vest-Tysk- store partier poteter til New York,
forskningsarbeid av den forsvarsSituasjonen avklarer seg
tpeu land slutter~ seg til Europahæren.
hvilket den spanske presse har slått
.ll,l~.ffl8'f betydning av at befolk:....
.
'
" ' . Saken 'tt' som kjent nevnt også i stort opp. De første 70,000 sekker pontngen på et okkupert område arat de SIste dagers utvikllnø'c r~r den siste vestmaktnote til Kreml, teter fra Spania kom 110m manna fra
beider for okkupanten i en total
fOl'uroitgende:
'
. ,,-'. i1 liaet .. USA, stOl'brittUlnitt og' FWtnkrt- hlmmeltl'tl til -:New 1r<WK; "ilter! en ltOl!"'-'- ~;.Pft.'båmlJlI;'I" . ~I-z.n':1~:"l:' " ~
ke i k k e anerkjenner Oder-Neisselin- respondent til en Madrid avis. Hvil!
sakkyndige foretar av våre innhø"
jen og forlanger at en fredsavtale om vi hadde vært like tendensiøse i vår
stede erfaringer fra 'krige: 1940Tyskland også skal inneholde en be- journalistikk som amerikanerne, til·
45 bør I det .så utformes nye lover
stemmeise om at Tyskland får tilbake føyer han, ville vi kunne hevde at
og instrukser for befolkningens opp
_ _ _ _ _ _--"'-_ _ _ _ _ _ _-\-\_ mesteparten av de distrikter østpå hele New York City holt på å sulte
treden under en eventuell fremtidig
New York: (Privat til 8. Mai). '
som var tyske i 1933.
ihjel.
krig.»
En kjent polsk historiker, dr. MiThor O. HannevIg.
Den sensasjonelle «rapport» som lan Tyr.owski, er nylig flyktet fra Noen eldre mennesker
den franske avis «Le Monde» har of- Warszawa og har søkt asyl i Sveits.
steg inn 'i en sporvogn fullpakket
fentliggjort for kort tid siden og som Han har spillet en ledende rolle i det av skoleungdom og som sedvanlig
•
avisen hevder skal være skrevet liIV kommunistiske Polen og enndog fun- satt disse fastspikret på sine plasser.
I
den amerikanske admiral Feehtelfw, gert som protokollsjef i det polske En eldre herre som kom inn, klappet
er - etter hva Deres korrespondent utenriksdepartement. Han uttaler i en av de unge på skuldrene og sa:
Deo russiske vitenskap er
erfarer - et storstilt palitisk fal*- Geneve at han er flyktet fra Polen Det gjør du rett i, gutten min. Sitt
ikke mindreverdig.
neri, som avisen har gjort seg skyl- fordi russerne forbereder et nytt for- mens du er ung, for når du blir gamdidg i for å fremme sin propaganda rederi mot· Polen. En kommissær ved mel, så får du stå.
en russisk fødte dr. Eugene Rabitil fordel for et «nøytralt» Frankrike. navn Tarowsom Moskva har sendt
nOwitch, som er redaktør av de
I New York uttaler man at USA til Warszawa, har sagt på et møte
amerikanske
atom vitenskapsmenns
under enhver omstendighet akter å med den polske president Bierut og tet hold i Øst-Berlin at Moskva på
tidsskrift; har i en tale i Chicago kom
forsvare Europa og at det ikke er et marskalk Rokassovski at Stalin nå den forestående konferanse av østsant ord i påstandene om at maner forlanger at Polen inntar en mer mo-I blokkens utenriksm. inistre vil komme met inn på den kritikk og mistro,
forberedt på en evakuering av de ame dedrat holdning i spørsmålet om Oder med en storpolitisk bombe: Kreml vil som hele verden over er uttalt overrirkanske styrker i tilfelle aven
Neissegrensen. Tyrowski var selv til- ·«foreslå» at de gamle tyske områder for russiske meddelelser om vitensisk lynaksjon. For hver dag som går stede på dette møte i sin egenskap øst for Oder-Neisselinjen skal forvaI- Skapelige resultater som er oppnådd
øker amerikanernes - og europeer- av protokollsjef. Moskvas krav er at tes i fellesskap av Polen og Tyskland. av russiske vitenskapsmenn. Han utnes - sjanse til å stanse russerne «sa~en skal hvile i ti år», hvilket fak- Dette forslag vil i virkeligheten bety talte at denne mistro i mangt og melenger og lenger mot øst. Disse sjan- tisl< vil si at russerne er forberedt på et diktat til Polen fra Moskva og hen·· get er uberettiget. Den russiske viser vil bli merkbart større så snart å akseptere en annen østtysk grense sikten med det er å skape nye forut- tenskap har rike tradisjoner og forsk
generalavtalen med Vest-Tyskland er hvis 'Vestmaktene på sin side gjør inn setninger for å vinne folkeopinionen ningen . står fullt på høyde med andre
i Vest-Tyskland for et nøytralt Stor- lands. Han advarte amerikanerne mot
undertegnet og grunnlaget for Europa rømmeiser.
å betrakte russisk vitenskap som noe
hæren er lagt, uttales det her.
Samtidi!), opplyses fra vel underret- Tyskland.
mindreverdig. Den unge generasjon
av vitenskapsmenn i Russland har
gode arbeidsforhold Jg de arbeider
både flittig og målbeviMt.
Selvom
mange av den siste tids påstande om
at Russland var «først» på snart det
ene og snart det annet område kan
være overdrevne, er det dog en kjensgjerning at Popov benyttet elektriske
bølger til både telegrafi og telefoni før
Marconi og at Yablochkofs elektriske
glødelamve var oppfunnet lenge før
Edison oppfant sin.
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uran av god kvalitet
fra Sachsen
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under maske av frivillige kontingenter kan settes inn i eventuelle
norsk
Okkupasjonshistorie,
2014
Østtyske Stiftelsen
aksj oner
mot
vest. I den
ne forbindelse peker man på. at
den Østtyske statsminister i sin
Wien: Privat til 8. M.

moderniserer sin arme og utstyret
det med hypermoderne våpen, som
bl. a. øker feltartilleriets ildkraft. Armeen utstyres med sikte på forsvar i avsidesliggende og tynt befolkede strøk. Det svenske luftforsvar
karakteriseres som det nest beste i
Den som skriver dette er fornøyet
Europa - etter det engeJske. Samtidig arbeider svenskene overordent- over de 90 betingede dager som lagetter laglilg energisk for å få brakt mest mu- mann Kristian Lunde lig av sin .industri og sine forsvars- rettens kj~nnelse - redigerte som
a legg under jorden. Dette arbeide ens beskikke de del
Fordi vi tilhar svenskene holt på med i over 10 siktet skarpe (for skarpe) ordelag og
år og er kommet overordentlig langt. etter arimodning hadde søkt å vareta
Svenskenes oppsiktsvekkende reak sjonsdrevne fly «Den flyvende tøne»
bygges således i en underjordisk fabrikk ved Linkoping, beskyttet av
solid granitt. I Karlskoga spyr Bofors ut sine førsteklasl3es luftvernkanoner fra sine underjordiske anlegg. I Eskilstuna arbeider BolinderMunktell under jorden med frerr01tilWashington: Privat til 8. M.
Hng av motorer og maskiner. Under
en vepnet konflikt vil en viktig del
epresenfantenes Hus har med206
av Sveriges industri fortsette sitt armot 68 stemmer vedtatt et forbeide under jorden «sålenge råstoffeslag om revisjon av de gjeldende
ne kan skaffes».
innvandrings bestemmelser. Den vik
Det er dette problem med råstoftigste forandring er at det skal bli
fene som i dag opptar svenskene
lettere for asiater å emigrere tli
sterkt og som kan bli av avgjørende
USA, men man har også tatt med
New York: Privat til 8. M.
betydning ved en reVisjon av nøytra.en passus om at man heretter likal
kunne slippe inn personer «som
merican Jewish Committee sier i litetspolitikken, mener man i USA.
Den kjente senator Warren Magbar stått tilsluttet totalitære paren erklæring at jødeforfølgelsene
i Sovjet-Unionen og vasallstatene nusson - som forøvrig er av svensk
tIer». Man har inntrykk av at disse
bestemmelser vil gå raskt igjennom
blir verre og verre. Komiteen har ætt - føler seg overbevist om at
også i senatet.
utgitt en spesiell publikasjon som Sverige før eller senere vil slutte seg
heter «Jødene bak jernteppet», til Atlanterhavspakten, En truende
Imidlertid ventes et ennA mel'
hvor det anføres forskjellige doku- utvikling på det europeiske kontinent
vidtgående forslag fra Kefauver. ja
endog
trussier
aV
den
art
som
i!
Dette forslag er ennå mer imøtementariske bevis for forfølgelsene.
Komiteen er en privat organisasjon dag kommer fra den østtyske regje-· kommende overfor personer som
som arbeider for å verne om jøde, ring, kan bidra til å fre.mskynne den-t har stått tilsluttet nasjonale bevegelser i Europa under den anDen
nes borgerlige rettigheter og troes- ne utvikling, mener amerikanerne.
verdenskrig.
frihet.

Eiendomsrettens

De nye innvandringsbestemmelser i USA

Sovjet-samveldet og
vasallstatene forfølger jødene

R

A

i

svanesang.

Av Potemkin.

en olding::.o lovlige krav på at en bobestyrer og et direktorat ikke skulle
kunne disponere hans, hans hustrus
og deres arvingers ei,endom som om
eierne ikke eksisterte, og uten overhode å konferere med generalkonsul
Hildisch ~ DEN OFA's grunnlegger
- og hans hustru .. uten at de var
dømt eller slått til konkurs ..
KjennE'lsen og dommen vil skape
mer enn et juridisk- tankekors i vårt
lands rettshistorie.
Lagnlann Kristian Lunde er bedre
enn sitt rykte etter Holtesaken! Han
står nå ved korsveien .Han kan bli
en stor og vis dommer! Eller han kan
la seg begrave i krisejuss. Men Norges gamle lov og rett vil seire i ham.
Han er en arbeidende dommer. Han
har sans for humor! Han lærte meget av dette møte med motstøtet.
Vi lærte meget av den etter «frigjøringen» allerede forbedrede norsske rettsstat. Det håper Potemkin.
Selvom sakens resultat er nedslående for eiendomsretten i Norge. Og
for den menneskelige ukrenkelighet.
Dommere er ikke noe å rope hurra
for blant Aftenpostens, Morgenbladets, Morgenpostens, Dagbladets, Arbeiderbladets og Nationens lesere ..
Uten at syvsovere av sine aviser
fikk vite noe særlig om hva saken
egentlig dreiet seg om ~ kjempet tre
eiendomsløse, dømte medlemmer av
Nasjonal Samling i Hildischkomplek-

Opperasjon sult.
set for gammel norsk rettsskikks regIer for omgangen med andres liv og
eiendom ....
Men vi skrev bevisst u-diplomatisk!
Saken gjalt ikke noen Oslo-advokaters levebrød. Det er fett nok! Saken gjalt bærende prinsipper for sivilisert liv. Behandlingen av Dietrieh
Hilditseh og hans hus var ikke sivilisert. Sakens betydning for Norges rettsliv, for rettssikkerheten ligger i at de
dømte fikk statsadvokaten, retten og
lagretten til å forstå dette. Vi som i
all vår uformuenhet er gått foran i
denne alvorsdyst bærer skrammene
med glede.
Potemkin.

Forbundskansler
Figl i USA
New York: (Privat til 8. Mai.)
Den østerrikske forbundskansler
Figl er kommet på et to ukers besøk
til USA hvor han drøfter problemet
med den østerrikske fredstraktat med
president Truman. Figl har uttalt at
Østerrike ikke under noen omstendighet vil undertegne en seperat-avtale
med vestmaktene, idet en slik avtale
automatisk vil splitte Østerrike i to
deler.

Det uavhengige danske blad «Information», København, skriver om Malaya-krigen hvor man skal ha brukt
kjemiske stoffer mot avlingene.
- Det er lett nok for andre verdens
deler å gi gode råd om human krigsførsel. Å overholde humanitetens regler overfor oppfanatisert< jungelkrigere, som anser det for en seier å lok
ke fredelige plantasjeeiere og mineingeniører i bakhold er sikkert sværere.
'
Men engang sluppet løs, vil de onde
ånder ikke kunne manes ned i flasker
og esker igjen. Griper man til kri'"
mot nytteplanter i Malaya, vil ma~
før eller senere få sine egne kornmarker svidd av, se sine egne sukkerroer,
hageplanter og busker visne - for en
gang anvendt rykker midlene inn bl.
de anvendelige krigsmidler, og kjemisk krig er en kjensgjerning. Det
er i alle fall en risiko, som ikke kan
avvises med, at man jo også en gang
hadde giftgass som krigsmiddel og
oppga det igjen.
Tillates dette, setter man noe i gang
som en vakker dag vil over~å atombombekrig i fryktelighet -- en «Operasjon sult» mot hele menneskeheten.
og den såkalte siviliserte verden vil
være den mest sårbare.
Gjør i k k e mot andre hva du vil
at de skal gjøre mot deg -- for deres smak kunne være en annen.
Bernhard Shaw.
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Redaktør

b'orretningsføter

:Amct B. Amtzen
P8'r I!"endbø
Uttltt av l11teressentakapet .. Mai

Tredjemanns rett er vår rett.
P·.oren

Lovens ånd og retten Negrene og
presidentvalget
til å tenke
D
en

Historien om det hodeløse maleri

Vi lutr fått oVerlått ~t lIWlll- ånCil.» er fremmec!.. Det ftatl$lte
skrtpt tl1 en tale,aom en. darJD-parlament beter såledeS sin
sVlltftmrer • bolt til slo kamera_,!
d"
h·· te t '
da. blUl forlot den politialte,kouøen- dllIdsfier. e unwer Jer. roen trMjon. De tanker som ble fretn- I det er ikke alene om det.
holt, hat li1D gylcU,bet freandeleø M~n hva er $i Arsaken til
ettu f.m AN lot-lit".
4. fOrtet4 d.ette?
Jta ser cletl løtat Ol
tel' IOmtld!trobl det bøy. tal\'ll fall "f
1 '.ult.... · 1 r1n . i
llio
1.U111Ve ~ gen,
geleIrene i motsetning tU den rå- .. remst
skapeøs ånd flom ridde blant 4em,den t6nåens sOm gjennom et
som var I&tt tll pA vepe av regJe~ Arhundred.e - sil1en Karl ~Jt",Mt
ringen l\ pøse pA de p{jllttske fIUa..er! _ har gått 1 retning a.v kultU.

~er1kan.ke

N&:ljonalforening
ta fatge4e tnertne.kers ve~ scmn
teUet tnn1ioner av medlemmer blant
hegre Off and.1'tI ikke-bvite raSer i
USA, bar i en skarpkohgtessresol1,lsjon tttt avstand fra bvet enkelt av
de politikkere, som bar sjanser for å.
bli opp.tm~t som pl'l.lc1entkandidat.
I resolusjanen hetet det om repubUkl/J1Qrne. at liliilenhQWer offentlig hat
toravart ra.(ltlukmelselpHr'lsippet intuen bæren. 'ratt bår i.\t4delt at han
ikke ønsker likeberettlgelse mellom
tas'fUi innenfor erver-{ilivet. Quver '
nør Warten i CaUfothlll sier offisielt,
at biUl Btøtte~ de ~arVe4's. ~IL~. men

menneskealeler siden var det slik, at med
Vårbrytningen kom a.rbeidskonfUktene, liQtn
altfor ofte førte til streik og lookout eller omvenc1t.
Det' var den tids form :for dt'm kalle krigen, og som
alltid under lt.r1~. sa. gUtk den .likeså meget ut. over
den helt uvedkommeb.de tredjemann som utover
de strldende parter. Men tredjemann hadde intet
å fallrepet vil jeg minne om r~l1 sosialiseling, 1 å gjøre ?SS' ~t~,gjo~ d~~!~~h~r~~t~ ld~~ eg~
å Skulle ha. sagt. Organisasjoneb.e var hellige dyr,
et vemodig jubileun1, som aUe til åndelige smi.brukere. l å mil1l.lre det blir sagt om ham, desto
Sotn trPdjEHllllllh måtte gl utenom
ka.n feires i år (1948), men Som ,j øre oss alle til beboere av hUs bedre. .
Tiden etLer Okkupasjonen har vært forskånet
maflnSl>lassen Jammerdal.
for store arbeidskamper i vårt land. A-regjeringen og LO har arbei- synes å ha gått de fleste forbi - . Niveleringen er t/Utt til e t .
nok,årkan
jegetvel
det i den skjønneste forståeh.lt og det har midt for øynene på. oss underlig
Det er 200
siden
av si.
ver- program - en kulturell, sosial '
•
alle foregitt en økonomisk og sosial revolusjon, hvorunder marx:·
og Såvidt xnUlig økonomisk ni. "
....
dens mest berømte verker så veiering Det er blitt siagordet MOSEID ber otil at ~ellferkonven~~o
istel1e hnr seiret på alle feltel· :Det var således ikke noe å streike
dagens lys. Det ei' den' f r a n s k e ·
.'
nene kommer opp til snarlig li<'"
tor, og ble det fra den annen side vist tegn til motstann, så var det filosof
Charles de Montesquieus det nye nasjonale sesam, mldhandling i Stortinget.
bate il hente ri~et ned fra dets plass bak speilet. Dermed ordnet det
let til å skape et lykkelig folk.
store avhandling «LOvens ånd». ) A It skål niveler .lS, inntekter Veu stortingsmøtets ~lutt 23. 4. for
hele seg.
Montesquleu . leve~ i, årene 110m kulturelle uttrykks fonner. larte-te Moseid b) ordet,og ba at Stor
I åi.' hnr stteiltelysten tiltatt og har gitt seg utslag i arbeids1689-1755.
ble l 1714 par- Al't
Jt k' unn
forståes av alle tinget med det aller første måtte få
nedleggelse ...... tørst blant teglver'ksarbeiderne i denne husnødens lame11tsrld Hall
og to år senere pre- . . m<l.
e..
en utredning om Genferkonvensjonetid og senere i den aktive lia.r,dels- og kontorfUnksjonærenes for- . ·.·d nt i 'htItlamentet 1 Borde-' ; flormale mennesker. Og for ti. ne og Notges stilling til spørsmålet
bttfid, som s~'nes A væte litt av et kjelebarn i to. Kommunaltnini- Sl e t'l'Itt :-t' ". . dl' h' an 'tt få flest mUlig med må. niVået om et geherelt forbud mot tortur. ~
au:&: . .u.o e.L l ar ne a
Sl.
senkes til gatens plan. Og selv Foranledningen tll at M04eid tok opp
stere\1., t('riatlansuh1ettn Ull1k OlSten, Ubder hvtlm den politiske side verv,
foretok en reise gjennom..
. Ak i t 1
·"k i.'
salten var akrivet fra Norsk Samav disse sake'..' sorterer. synes å ha. vært noe valen på fingrene, da Tyskland, Ungarn, Italia, Sveits ",tt sprtl. v..a et og .. r yer~ band av )olitiske fanger som har
det ble spørsth!1 6m samfunnsn',essig inngripen i denne arbeidsned.. og Holland for så å oppholde $kal være lydelig og tYdelig ut V!Brt til behandling i utenriks- ott
. il l' dS'
. 1
tryKk for den kulturelle sosialt.. konstitusjonskomiteen, og som enst.
ledelse, som li: n n få omseggripende følger også for den ellers uved~
to år l ng a~ .• enere e- ; set-ing _ de kall~r det folke- ble over~ent re/tjetingen ettet forslag
k&mmoende tredjemann. bet ser ut. somom LO denne gang hat tatt seg
vet han som prlvra.tmann p å . .
fra presIdenten..
.
.,
rIset ;,sin egen hAne, og det ligger nær å tro, nt det er en Viss sam· sitt slott ved Bordea.UX og 1$Y8- Ølllet.
..
. M~seid opplyste at hM all!tede. 1
menheng mellom 'dette og regjeringens tiltakende autoritære ten'- l t m d filosotiske og histOrisk~ ,Før den annen. verelensktig konuteen hadde forlangt en .tllføyelSfo
e. . e .
"', .
• o.endte det, at et ma,leti av en- hvor det ble krevd en utredmfltt av dl'
dfm§ef. Vi har i vår sett dens nye fr!lmstØt istatsreguletingen, pris ..
studler, . samtidig som, hAn ut
del mennesker uten hode Vakte 'Påt'ten\entet. 0lt at saken sideh bil'
loV-og rasjon.eringslbv, og LO måtte væreblfud, hvis den ikke sa foldet en stor godgjørenhet og
..
.' . '
.'
ta.tt opp i Stortinr;et. Jeg gikk dert
Viste en utnreget SOSial fOi"stå- ~tikilhg .oppmerlts6mhet, og en p,'ang ut fra, sa. Moseid, at dette kra.f!:'\.ten i dette også fot Sin egeh maktstilling. HViS A-regjeringen får
bitter mann forelJlo, at. male- Vet ville blitt etterkorl1me~. straks ......
mit Vilje i disse framstøt, kan det også komme til å eliminere LO's e1se overfor sine .undtrgiVne.
...i
t k 1'1et skulle innkjøpes til dØtstYk meh nå. først kom. altså deUe at samaitstilling, som da kan bli o\'ertørt til organer som står l det statsl sitt verk, «LOvens afllol» sl
..'
... ' . . ...
' . ' . . ken skulle overse!tdM regjeringen.
Nå. er jeg imidlertid. blitt. gjort
dirigerte :ll)p!u:ats tjeneste i 1\11 dets blindhet. ber for kan nØytrale ker han ut den vei, liom sta.. ie over Dlvelerm~~ng Sal Ielen
tens forfatning langsomt men nye samfunnsbygnmg. -Sym- kjent med at ~efleralsekretær Trv~e
iakttakere _.... slike som Vi som el satt utenfor ved et politisk maktfor A utVikle bOlikken i billedet er ganske Lie i et skriv til vise~ormannen i Fanspråk - ikke utelukke den mUlighet, at det foregår en ViSs taug- Sl'kker. t måtte gå .
. . . . . 11 mel s· d-rell kan også ~esambandet har gjort oppmerksom
ttekkning bak kulissene og at konflikten i Handels- og kontorfullk~ seg htmimot den frihetstilst!.l.nd
\III&e". 1 a e
..• på at de spørsmål Mm det her dreier
bvls ideal han fant i den en-o sannh~ten være. Og det sit.al V.l seg om ~ bannlysning av tortur ~ er
sjon~renes forbund akal være litt aven prøveklut.
LO og dp. tilshtttedp organisasjoner har etter den lange fredstid gelske parlamentatistrte. For \tære oppmerksom på, egsa V l~ hehvist til behandling- i FN'Il. hovedSkapen ble hans verk spm er samfunnets utstøtte l forsamlings 7.. sesjon som nå står fo~
med stadig kontingenttilgang både makt og midler og tåler selv en S ttsvit
a
en
' . . ..
lov n f . rstann ~t kan hende døten. Det gJøres oppmerksom pA. l
'.
. dette skrivet at hvis mah vil oppnå
1anttVatig streik med alle dens utelIinger. Men så kommer spØrs- epokegjørende ved det,.Dyerblik ., e s o
det gir over seder, religion; at 'Vi~ ser det best, fordi "t.ser noc må aUe henvehdeiser va!rekom.
nUHet, om staten med sitt forferdende pengesluk, kommunene med som
klima åndelig og materielt ku1- det pa aVstånn og fordi Vi har tnet fram innen l. juni. Detet derfor
sille anstrengte budSjetter og den store befolkning i ingenmannst
t 'nnpunkt På den tid var opp1evet fornedtelsen. Men jeg iMen tid A. spille, sa Moseid, og han
land kan tåle det. -~ Vi har ofte talt om den middelstann, som må
urs a
..
.
.
trOr at Vl gjennotn dette også ville henstille til presidentskapet l U
filr det saken tram for Stortinget sA Inart
tåle alt o~ lide alt Under arbeirl~kOb.f1ikter og forøvrig ellers ogSå. Englafld det eneste lanti 1 v;r- h'" lært nld . • Qøtte
den, hvis statSforfatning hVIlte
""r.
. fl a J av
Ijotn mulig.
Vl ha:r etterlyst tie kvinner og thenn, som hat evner og 'Vilje til å
pa regelrett parlamentarisme.
Itlelder kravet om å Verge de Presidenteli, Wiik, fant at det vett·
sami~ aUe mellom katnpfrontene til en politisk enhet. Nå skulle ti- et styresett som Montesquleu å,htlelilte \'erdier mot den åncle· tak. Stortinget ,"jorde ved .møtets bed~tl væte 1rt1'l(! til å handle, mens de ab.dre er opptatt med de inn.
.'
,. h' t'
l~e sosiAllåUing;
å 'Vel'ge tet .. gynnelse var fullt forsVarlIg. Det var
kalte «den av menneSl'ae e en
..
b/tså hans oppfatnin,'{ at departel1len.
ledcmde Itainllel' mellohl den totalitære stat og organisasjonene. --.. oppfundne
nøkkel til.tm fot- ten til å t~nke utenfor de opp- tettnåtte kommeftled eh eUlt tede.
net gjelder her store verdier og langtrekkende interesser - tredje- standig organisaSjon av et lands stUXrte baner. retten til å dyrKe itJøtelse sA ItnArt soin tt1\\1ig.
manns rett i samfunnet. Som vi har sagt gjentageb.de ganger tidli... politiske liv»).
'Vlte i,dealet og våreftemtlds ..
gere: Vi har divisjo:nene il sett~ ib.il, 'bare det fifines noen som røler
Han mente at denne loveh$ lengsler, rltten til ~ verneotn
seg kållet til å gå l btld<1en. Det er et tilbud, sotn står 'Ved makt and 'Ville komme til å gå sin orstaWg-utvikle d.eh ~ dypere
ennå. en tid, men Ikke altfor lenge.
seiersgang over hele dert siViU.. mtnlb.g" 1.. «lovens. åtitl»$om
i engelSke aViser har ett tysk firserte \'etden og hånl'ikk tor fttontes(\U1!Ufot t.o hU1'lcll'ede
tna. fått konttakt pA. A bYgffa en
såvidt rett i det.
l\r siden ved inngangen til oppbro Over Et, "rat i Iralc. Kostnaden
er anslått til 3QO,000 pund eller 6
l sin klassiske fortnhar Var.. ~etlde ,tider i de Heste eurot;>e·
tnill. kr. Denr.e kOfitl'll.ktCin i trak
lamentaris.men riktignok bare l ' .. lte nasJon. er, gjOrde seg- ta
oppgis li være den første som iltke
England funnet fotfeste men ftlsmann for.
er gått Ul et britisk firma.
de grunnleggede krav,' som.1, Mitt Ønske er, at denne ånd.
gu~rillasjef
MOmesquleu stillet opp, har'ni~ 'må leve videre blanl1. oss og at
1 DU.eeeldol'f .kildret for en tid 81.. 1._--.._.... ".. ...na"ltoM.nft-" .. G:'n er blitt tatt tilfange på Filippinerne.
,." i>11pt' midre Oil i kortere
og vi engang som frie kvinnE;! og

0'

P

SN
O

Forbud mol tortur

c·

c

-

'

•••

'

•

" ' .

I folne en mRldinQ

Den kemmunistiske
avisen «Freies Volklf
...J<i/OII_
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En kommunistisk

Mit
USSO '''iS

Venstre på skillevegen.
Med eUer mot det økonom1ake
diktatur.

- Det må dessv?rre sies at Ve.nstres stilling til <let øk,)nomisk~ dilttatur som ArbeiderpG,rtlet står t),le::.
grep med å innføre, ikke har vært,
og ikke er klar, skri;er venstrebladet «Agderposten» i ArEndal. Direktør Thagaard meQ. et - ganske vist
lite - følge, går helt og fullt inn tor
et samfunn i hvilket et kjempernessig .byråkrati skål diktere praktisk
talt alt hva Vi skal foreta. OS9 når det
$:,elder vart arbeide og vl.r økonOmi,
fottlietter avisen. or fllly~r tU: Ven.tro
bladet «Da~bladQt». gAr ord inn for

de~~~~~~~!\Z=.s:a:!~:r:e~tirtn

pA den resolUSJon aom "ned 86 nlot or
stemmer ble vedta. ~t t6. lnmøtet nylig 1 Aust-Agder ven.tre. fnt var a.d~,lOakg,:tt,.Chr. Stray som fremsatte for.

"

«Venstre må ta kampen opp for"
vern< om individetll'ttt. og skaffe
råderom for dell enkeltes wne og
initiatiV - alt under hensyn til sosial
reUerd. Venstre rnA. derfor ta avstann :tra de foreliggende flertallSfor!llo.g. til varig prislov og rasior.aliserlngllov, Vedtakelsen av diUf! for-tM fører landet inn i en soølålistlsk
tvangsstat» .
De '1 som stemte mot gjorde dette
- forteller avi$en - fordi de mente
Ili. det ikke buhie vedtas noen l"e1OlUSjon. Det ble også "edtiltt en protest mot at de. nye dilttaturlo\lene
skal trumfes il'::Iennom før de ha.r
,~ ..t. for ~lal!ttfolket i ,'atg.
Det heter tilillutt i 4:Agderpolten»s
1{ommel"tar til årsmøtet:
NA. spørre: det lm 'hqtres
1llhdsm0te k5enner ain beal'Jk- ~!ltid.
neh liklarhet som hitt· herilkøt Itngt..
ende Vefl8trfil ItiUlnr til tidena mt!st
""tenneMe polltiakt $1)Ø'Mml1ml \'akk
Ellers vil Vehstte Skke ha noen ekal.
~tensberetHgell1e som eget pa.rti i den
lid som komtner.

,'-.,
• •

I en liIpYdig komMentar tn den foreslåtte nye tvangsåiri/itering gj&nnom pris- og rasj nålilierinl<slovene
skriver «Tan$berg BlAd» bl. a.:
«Kanskje vi en dag' opplever §. høra
i Moskva radio at frmn. i Nor~e forbereder en permanent lov som kan
l'orby unge mennelket 6. sette i ganr
en håndlterkabedrift eller (!tl liten fa..
brikk! :enler at mah i Norre lItUtI'
det fOlkevalgte Stotting utenfor bg
lar. et 1)risclitektorat relderc ved fUll·
makter! .ta, det skutte ikke tindte oss
om det blir laagt om denne ttWPfi at
den tit og mell gir '\4~t1J; til l
tvanr.dirl1!'ere atbe1dlk· "tten fØl'tli
.åen. enkeltes kra-; p~ liIel. l velgw
åitt ytkl! og sitt arbeidssted» reint

en alvorlig' konf1tkt.

.

Vi hA~el' bal'!;. litt cAttltldon.ladeb
\1ft pasae ,ødt pA. om. "lAVeiltHa» ,ntr
MoAkva ~adio likWle :lnfte pA. .. ørVete

då>.'.

denslacs skaJnmeUl/i
.

Jlto~pn.

..

Bakteriologisk
krigføri,ng

. .ToUot
testamen e DenCl.irie har I!lintII.tomtol'likel'
et .brev .til den
fran$k~.

c

YIf;;J.1.U.,U"
"'.. "'.ultJ.'
.&WJ. Vi: -.-----":"""-,,---.
rna ratt KontraKt pa. a. bygge en
SåVidt. rett 1 det.
. >.år Siden ved inhgangen. tU ol»P- bM oVer ltt'"l'at i !rait. Kostnaden
I.stn klassiske form hår par.....triven4e ·tidet i de fleste eutot;K! ... er ansll!.tt til 300,000 pund eller 6
mill. kr. Dent.c kønttaltton l trak
lamentaristnen riktignok båte { , iSKt fiasjonel', gjorde set til opptis
å være den tøl'ste som ikke
.'
.
England funllet fotfeste, nienrtalm1ann for.
el' gått til et britisk finna.
de grtll1nleggede krav, som j Mitt ønike er, at denne a.nd
Monte~quleu attllet opp, nar'lR~ 'ml le~ vldt;tre b~ant ~s8 og at ·M·USflOII'
i
re eller midre og i kortete og \ti engang som frie kVmnE:r og·
il
lengere tid vært op·pfttlt
såvel i . .....
menn kan møtesf til fellesh taril
U$solinis åndelige : lstamente . til
Vesteuropa som i USA. Gene.. ~lde for dette, or. sann e en
det italienske folk vU om kort tid
rasjon etter generasjon har ii dette uten akkord eller for- bli utgitt i bokforln, og den ventes A.
vært opplært i «Lovens ånd» ~lknil'lg, ikke gjen.nom. kollek- bli «etterkrigsfallcismens bibel».
J.
t f
tt femfOr ndiVldet Dette testamente er ikke skrevet
etter MontesqqUieus bok.
lilve s orre
r
.l .
av Mussolini selv, men beatit' av utDet er ikke min henhikt her ""i- for. det vil røre til klikkens .taleiser som han ei' kommet med til
å legge «Lovens ånd» til grunn fprrett fremfor både .individet. sine nærmeste medarbeidere i rep\!·
for noen karakteristiltk av vår 4g kollektivet. Vi må kjem~e bli~kens kaotiske dager.• Det \'il b~i
. t'd
d et o••y e·rl··a t er . .j eg t'1l t~r
gjennOm den a.ndelige
reVO som
redIgert av. grev Vannl. '}I~doratll,
egen
I,
,~.
.. .
står i spissen for en komite. Sotn
hver enkelt selv å glØre. Jeg ~$jon a. heVde indiVidets rett. arbeider foren nasjonal gjenfødelae t
nevner bare at en tredje del av 1jlerigjennom kan det skapes overensste:rn~eISe Med MuaaolifilB sø·
plassene i de franske p~lament størst mUlig lykke fot flest mu.. siale republikk. 'l'eodorahi, so:rn 'er et!
und"'r
det sterke et
søstersønn av diktatorf'fi. hal' utsent
men " Fr·a· nkrl'ke feI' r .te·tte· l'tri. mebh·e·s·u"r
A.c
"'..
manifeSt, hVori det heter: .1)et var
jubileum - er besatt ay et par.. moralske krav om at feUesnyt- 11 t>UCiS bestamte ønske ot bans A.n..
ti hvis trosbekjennelSe går ut ten må. gå foran egennytten. - dflige testatnente til det italienske
pa å fornekte det som Montes... Det er mitt ønske fot oss alle, folk at programmet for den lIIOalale
.• . f k·
~ .• .
;.
d· d . tt
republikk skulle bH ' ,1'1 arv tii lille
qUleu
or ynte og a t d·
. et f·atsln
~Ii me
e e. si et j eg takk fOt italietIere,
befeste ;terM n~lia.le
åndelige visdotn fra et land, for lqet. Om et håp etle" to ble erughet og lede til scnUal rettfttdlr.
hvetn enhver fom for «Lovens btUtt, vnået et hytt i "yet.
heb.
i:I~.&.1iC

t DUøeldorf llkiidret fol." ert till siden de sjokkerende tllstander i en er blitt tatt tilfange på Filippinerne.
Bei'lmakole under den skrikende Det viser seg it være en tidligere ame·

overskrift: «Pistoler og sllMhailøker i kl8.llserom: Vestberlir..skoler
de rene gang8terstudios~. Journallsten som skrev artikkelen fastslo
at ~~e skole som ligger i bydelen
Pankow i Berlin, var et forferdelig
eksempel på hvordan vesten oppdro
skolebarna. Han. fortalte at barne
viii" runnet i besittei~e av pistoler
og slåsshansker, men~ andre skrev
sl1brige vers som· ble spredt gjennom enorganiiasjon de kalte for
«Kjærlighets~Aeb...
•
. Dessve~re fo~ joUrnahsten hgger
PaJlkow l Ber1ms østsektor og al"
tUtkelen var. derfo~ e~ boomerang
• . som . traJ'f den mdkJære akribent
og.«Fr~ies V<?lk» midt i . masken.
JournalIsten fIkk omgående spar·
keh so:rn en døgner og provokatør»
.el.,. om det .,.eU el' riktig hva han
foi'SVlUie seg med: «leg vlate ikke
h\tOi' l?ankow lA».

rikansk sersjant, William Pummeroy,
lom regnes for å være en av de ti
fornemste kommunistiske ledere på
Filippinerne. Han er født i staten New
York og er medlem av det amerikanske kommunistparti. Han kom inn i
den amerikanske hær i 1942 og etter
it ha tjenestgjort på Filippinerne, ven
te han hjem, men gikk så under jOl'den som så mange andre og dukket
opp igjen i de kampegne som han
kjente fra krigens dager.
Skåningen er som bekjent svært
glad i mat. To skånske herrer satt
på en restaurant og spiste middag.
Så kom en vidunderlig vakker dame
inn. Med servietten under haken stil'ret de to gentlemenn betatt på henne
og tilslutt sukket den ene: Hun er,
tro meg vakker som et mAltid!
____
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en franåke. atomførsker .1oUot
C\irle har .ent et brev til din
Mtei'l1tanske Ijef$deleltrte t m. Wal'
ren Austin som svar til elt uttalt1ae

av Austin OM at Curie cprottatuerti'l
vitenskapen». Han sktiVtr: cOen 8.
april trakk prHid.tnt TrUiUah. 110m
var 1 be.ilt.l.e aV h'tnm,Ure -.tntrl..
kanllke forøkhiJtpl'esti1tater, et tøt·
slar tilbake, søm fitikk ut 'Øl al kOll..
~.sen skulle ratifisere konvenajOlo
hen mot baltterlologi8k krllfDl'tnr. De, .SOtrl pl'ØItituerer Vlttliikapen er
de folk, .Oln ilUlVlet atotnaltlel'th vM
! tillntetijtre tOO 000 lMliInrrere i
Rircahima Ol NguaHl... el.\ti~ et..
klarer "Ildere : d;)e ltjtllilf1trntnRtP,
IOfu de kineilike vlttftlltapliMenn hU'
IlntterMkt o, 1II0m d. hat &\'laJt tap..
1'ol't Oln overfor me,,1Utr at '*It.
teriologisk krtgføtttr flI' i ganp.

Husk knnllhnenlBh

,.

r

: eT

Bakteriolollsk
, krigførln'

.

fikk det kristel1ge folke..p ~rtl 28 . ._ed direkte fratuk·tyste for· stemm.es ned. «FrankfU.rter Al.1;;. , <;torien .behøver .11Cke nøcSvencSl.·
mandater, Saars demoltra\l$ke h~dlinger. O~t er menihgen å. *emeiile») sier at torbundsregoje- vis gjenta $eg'. På bene alder '1'
parti 3, sosialdemokratene'l'l og n 'ette en kommisjOn til å un- r~ngen ildte må late saartyskerne det elementer sonl er tiilienjrtre
kommunistene 2. De to største dsøke mUligheten for frie falg i stikken og 'Vil at den skal an- \v l'loe lOD1 ...t ka.ltr;>s ccl' .~ ... ~
l
partier dannet en koa1iSjonsre .. tdhøsten og om ::lette fOrhQnd- mode Europarådetsininiaterlåd, sering» av eaai-. ChauY1nalitene.
gjering, men i 1951 trltlte SOSial.. le, det fremdeles. Men det er som kommer sammen i mai, otn har ennlikke falt grep . Obl
demokratene ut. Både detkiiste m ge skjær i sjøen. Den 1. aplil å sette Tysklands klager vedrø· fanta.4ien og {(1lI1.irøl;la»er pow.
.
.
lige folkeparti og soSiQld~ftu"kra.. 'li .tok det franske førstekam - tende Saar På dagsordenen. . lært. Nat\U'UlViS krever tallkeft
Både Englartd og USA har om, at omrldet skalltl11e~ ~\t't1.r
Spørsmålet om Saarområdets ning for Saar, samme hØst ble tene er utpreget franskvennlige, m r en resolUSjon om at det ikke
framtidige stU1ihg har siden den det valgt en landdag, og 15. de- mens det demokratiske parti har m· tte endres noe ved Saars in- fUlgt den endeløse fransk-trske Europa.rådet, tid for A kunne W ..
anben verdenslui~ slutt vært en sember trådte forfatningen i samlet den tYSkvennlige del av t ·nasjont.le status, og det ble kObf1ikt med bekymring gg irri· keliggjøres. InntU sr: rflarbeld.ma
stadig kilde til irritasjon mellom kraft. Landdagen fornyes med befolkningen. Dette parti ble for e'" l'fulgt av et brev fra Schu- tasjon. ~lere kommentåtorer me 'tk~nel'iet begynner , funttr& \'lI
Frankrike og Tyskland, og det er en tredjedel ad gangen slik at budt i 1951, noe som b1e; mødt min til Adenauer OIr.. at han ilt- ner at det ikke er noen anne" det være vanSlelig for dr. Ade"
flere av vare lesere som har bedt første valg finner sted i år, det med sterke protesteI fra VesttYSk kerville utpeke representahtertn vej. å ga enn å gjøre Saar uav.. nauer og Schwnan l kontrollere
oss om a gi en redegjørelse for ne~te i 1954 og det siste i 1956, side. Stillingen i dag er den; at kc1nmisjonen medmindre man hengig av både Frankrike og der krefter pl ~ alder Vi) hin
Saars stilling i dag. Vi skal gjøre idet representantene velges for 6 regjeringen Hoffmann. sl:tter fr, tysk side forpliktet seg til å 'I')tskland ved å la. det gA inn 1 dte tletes bestl'".!~lM1'~ ..
det sA kort soln mulig.
år av gangen.
sterkt og vil kunne fortsette sin
forhandlinger om Saatotn- en europeisk fødelasjOn. ~<New (NoUonål",zeittlnR» 1l3asel Si.ef
Ved denføtste verdenskrigs . I forfatningen heter. det, at franskvennlige pblltiklt uten il. 1'ål'ts endelige status. Adenauer York Times» mener at Saarp1.'O" at begge statstilenn beflnber Il'
slutt fikk Frankrike eiendoms .. Saar er uavhenig av Tyskland og få landdagen imot seg, men dell svjltte med en erkl~ring om at Nemet langt b~dre ka.n løses in .. 1 en kOnllJUsert tvat1gsS1tuas!on.
retten til Saars største kUllgru- at Frankrike overtar forsvaret og tyskvennlige del av befolkningert fotihandlingene Var uVbl'ut't og at nenfor en føderasjon, som t<freds t>e er lJA den ene. sIde fanitt av
ber. atter folkeavstemningen i utenriksrepresentasjonen. Det er håper at det vil bli mulig allete· inlt forhold måtte skapes som kontrakten» mellotr~ vestmakte.. deres felles oppia.ti:ting av v••,..
Sllat' kjØpte Tyskland i 1935 disse toll.. og myntUnioen med Frank.. de ved valget i år å kunne samlede~ ikke skulle værP. tnuug å en .. tlf-og 'tyskland, filuropahæren og QUt{'t-'~'" samarbeid. og mlrt.gruber tilba.ke for 900 mill. fre. rike og den franske representa .. stemmer nok tl1 å vise at ikke ~rt ved fredstraktaten. Alle ihh- Schumanlllanen et et Skritt hen- t\e med sine respektive folka Jt~
I febi'Uat 1945 ble Saal' Okkupert sjon i Sa ar har den endelige av- hele befolkningen er frafiskvenn by.ete 1 Saal'Området må. l1a iitlot, enn som et stridss't)Øl'Smlt terst fØlsomme og mlatr"ilke
al amerikanerne som i juli s. å. gjøreise i alle sakei vedrørende Hg.
rett til allerede nå å gi uttrykk mellom to nasjOber. Man kan stemning overtar de nye og ennl
overlot området til fransktnenne den økobomiske union mellom I januar i år kom det til en ny for hVilken fremtidig ordning de ikke komme utenomia.t Sur .. · uprøvede organisasjoner; og . et
·ne. I lØpet av 1946 foretok fransk de to land. Ved nyttårssldftet krise i forholdet mellom Frank.. ønl$er, mens landdt\~en har ved SpØrsmålet Inntil det er løst,. vU på den annen side st1Uet overfor
mennene visse endringer i admi- 1947-48 fikk sivil guvernøren i rike og Vesttyskland ved at den tat~en io' etter hVilken bare s11" forbli et sir i sitt~n på t!:urop.a,~ en meget garnmeldap seig
nistrasjonen slik at Saar ble skilt Saar titel av høykommissær og franske høykommissær ble am. ke;pa,'tler skal til~ates som På 11:ttersom den. Siste konflikt. er ieel konflikt lriellOin ølt6no~islte
ut fra franskmennenes admini - han har rett til absolutt veto i al bassadør i Saar. Tyskerne mente forhå.nd anerkjenn~r Saars nl- fremkalt aV de franske forsøk pA og nasjona.Ie 1nt~t(lsa~r. Pl deri
strasjon av Bin besettelseSsone. le lOVforslag i landdagen og har at det ikke hØrte noe sted hjem. væ;ende status.
å foregripe fred$'tt'åktaten og ene side er Frankrike fast 1:"eslut
Grensene ble utvid~t ved innlem rett til å sette dennes myndighet rne å ha en ambassadør i et bm- I'fa.nkrike vil forsøke å trekke gjøre Saal in en ua.vhengig stat; tet på og a~ aUe ettei'ltr1gs........te~
meisen av 11 kommuner fra ut av kraft hvis forholdet mel- råde som tilhørte Tyskland, men tiden ut for å unnga. at der kan tnåParis ta brorparten avansva iinger bundet til Saars erverva;;;.
Rhlnlandet slik at Saars område lom Saar og Frankrike trUes.
franskmennene erklærte at det sk~s grunnlag for frie. valg i ret fot <len øyeblikkelige sltutt.· messige inkornoredng 1 den fraft
ble nesten fordoblet. Samme år I 19~O ble forholdet mellcm de ikke var inntrådt noen foran - ckfiober, skriver «Hambutter Sjon.
ske Økonorili under po1it1s~ a.utosatte Frankrike hØye tOllgrenser to land ytterligere definert og en dring i Saars status.
.
Abtndblatt». De tyaltotlentette Det engelSke bla.d «EconomiSt» botn forfatnlngsstatus. Pi deil
mellom Saåt' og Tyskland sa.mti- særlig avtale ble truffet m. h .. t.
TySker.ne Vil. ha folkeavat~m- pa,:t. ier, s.om nl er forbud.t; må Sier:. Søm sakene star, er det fare iumen Side melder den. tyske na"'
d1g som hande18restl'Utslonene grubene. Frankrike forpliktet seg ning i Saar, men det er ikke kom iØJ.'!lt organiSeres. ltoftmanregje- for at beg~ve:nhetene vll tl sam- IJonaltØlelse og de tyske økonolikeSå. hl.rd~
mellom Frankrike og Såar ble til il. støtte Saars krav på eien- met til noen enighet om det. -- ririien, som aldri har v.tt ab- me fodør. som 1 perioden 1919 og mtske interesser
oPt:>hevet. Denne oreIning var Inid\dOinsretten tii dem \te. d den fram Opprinnelig Ville A.denåuer brin.- .erId.ent l. 8onn, .be.herS.k.er..$.tats. 1935, da.. S.aarbtto.:k.filn&en sV.1n~ fitlltket Zlled kråv om aJenllul~
lertidig og skulle ikke få noen tidige fredskonferanse, men for .. ge Saarspørsmålet inn for tute- appuatet, og det $0114 tep1'Uen- get over til et chauvinlstiSk lemmeise a:, Saaroll'U'lc1et.
ilUlV1fknlhg pA. den endelige av- beholt seg tetten tii å leie gru.. parådet, men i midten av mars tme fral1ake hemmelige politi ReiCh, !åsn9.rt den<; '~da.tcl
gl.øi~lse av Saars fratntid. t mai laene i 50 åt.
.
. ble han Og' uteni'ikstt'.inister SchulSurtte har meget l s1. 8onfUd,.. , berØrtes av kriSen Ol Hitler bØd
J. .
.,.
19d ble det ~~ta.tt en fbl'tat· . Ved. det tørste landdagsva.la man enig Oln å finhe en løsnma legerte vn tU &nhwt tid. ktlblie ce ell atralE;Jule fren..tll1i. M~n bi·
."
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Statskirken og rettsopp'gjøret r
Av Karl Seeland.

HARSEM

sine bØker på tilsammen 530
sider dØmt for «beVisst bak-

lSking av rettsoppgjøret».

NEGERKONGEN

tatskirken har ..'Vært betraktet næ.r.j Ballesby kauer. tilfe.uet. Det. er n.Ok.· art
.... ikler ~ og Sågod. t.som ikke ~n ene'
•
l mest SOm et hellig dyr, som det bare ba.ns svorne tilhengere som kan Ite preet .kte A. treste or hjelpe de
I
var mer enn farlig for noe forstandig mene at han handlet i god tro ved. forureUede og deres familier, for i
menneske å angripe, ikke fordi dens denne anledning. Men der er in,en I forhold· tll de ca. 900 prelter kan jo
«- med solkors og sverd på. arlære Var uangripe1ir, heller ikke fordi $Om kan hate slik .om geistlige og ikke et halvt llleS eller kanskje et
men 0i epåletter på. SKuldrene.
dens prester levde sliR at de stort 1ta.l1esby gjemte da sitt· hat til et be- InelS frtlmIOO .pUle nOen toUe, hvis
sett sto for.noen virkelig saklig kri. leiligere øyeblikk.
det idetheletatt var si.' mafl'ge av I Han stitret pl Uhiførmen aom
tikk, eller at de prakti'erte i liv og
..
...
~klrkefi'ontenil'. prestt:r aotti Jjorde
på eft Apenbaring og forlangte
gjerninger de formanlnrer og de gu. BIskop l1erg-gTlI.V IkJemte seg jogan· fOrllflk pl A mildne ulykkene ..
gjennom «Oh KeY» Il. bli iført
delige pA-bud som de fra. prekestolen
ske godt ut
herlighetene pl stedet, men
søndag etter søndag søkte å innpode i krigens første tid ved sin hesbleDa sokuprest Eyllteln Potlløen.
Iltrekkbukgene ville han ikke ha
sine tilhørere, ofte mtd menneske- sende jakt ~etter å være med over, Vtketsl1lld
på sei. ~ ~
valgte ord som eUer sin lndetige alb, og hlln ha.dde jo kompromittert (en hederlig unntakelse) som selv
innstilling synes å stå i direkte mot- seg tilskrekkelig, da han begynte å var butt· hortVilIt fra Sitt embettl unVi fikk tre levende griser og
setning til lov 0i evangellUtn, men line fare, fordi det gikk dårligere med der krigen, ekulle opptrp. som 'Vltne i , to dUllin høns og diverse annen
fordi perestene gjennomgående vat' tyskerne, og så forsøkte han å ro seg eh landssviksak, ble t.an av lagma.nn
noksl stri og hatefulle, om de ved over på annen front.
Solem, før han ennå hadde ytret ett : proviant som vi så sårt trengte
til. Hans Majestet fjernet seg
angrep ble ctrAdt på. tll\erne». sil. det
(Etter direktør Bernh. G. LundS ord, møtt med bemerkningen: Vi IIkal
nærmellt ble en haliløs risiko li «kren beedigede erklæring i lagmanneretU- ikke her ha noe pinøemøte. :Det gjalt
stolt som en hane i Hirdens unike» dem enkeltviø eller Bom stand. og sak Lahgeland·Bergsvik ble jo bisko- jo fl. få Ultalte dødsdømt, og da var
form - uten bukser. »
det har jo i tidene løp vlat seg at selv pen Overført il. ba· drukket og skA-let et sannferdig og uangripelig vitne
oin InIUl ikke angrep dem direkte, med den tyske· general etter sin ro' somPoulsen til hinder.
men bare talte Gud. sanne ord etter pert-utflukt i Nordmarka.. Samtidig overfalt av Dagbladet med en neder. .~
Dette er en smakebit fra
BIBELEN, sA ble man gjenstann for ble han Ol,så overført usannhet i sitt drektig og lavtliggende artikkel, og l,
forfølgelser av denne stand som trod- vitnesbyrd).
domprost Hygen _ berømt for sitt '~.:,.\,
d~ at de hadde forpaktet nøklene til
Nd hadde biskopen en uoppgjort intervju til den danske JOUrnalist _.~
HIMMElUKES porter, og at de re· regning med professor Karl Wold bom hvor han skrøt av innbrudd, rlU1, un. \.
presenterte ~en hellig kirke».
ikke hadde spart ham med li på.vise derslag. sabotasje etc. Skyndte seg li. '
hans sannhet 4:med dobbelt bund», skrive en artikkel, hvor han på.stå.r:
Det bar ja' lykkes geistligbeten
sonl jo er bisltopeM spesie.lle patent. at sokneprest Ljostwit neppe Vil få' I
av R. ASTRUP NIELSEN
gjettnom A.rhundl'E!l's vranglære A. få 'l/l.Vidt jeg forstår, og slik gikk det en eneste norsk prest med seg i Sin
innbilde fOlkl'lne denne «kirkens hel- for seg at han som tidligere val" ~111· fortolkning av GUDS ORD.»)
:Bladet «Samfundsliv» Skrev tilslutt , Boken blir på ca. 300 sider
Ughet», fOrdi ~i.t1igheten forega at o;repet av Ballesbv nA. kastet seg- til
«kirken» 'Vill' en direkte fot't~ettelse hans bryst, og Fellesmøtet i Calmever i en artikkel om domprostens meddeav modermenigheten i Jerusalem, en ø:atens MiSjOnshml beseglet deres lels(!: «Stort tydeligett kan en vel ! rikt illustrert med tegninger og
fotos, pent og solid innbunnet.
historisk uMnnhet, som professor 'pakt, og da prof. Wold var ærlig ikke vente at en norsk domprost skal
Brunner avslørte t sin bok: «Kirlt('n~ hOk tIl li påtale den omfattende ka- $1 det».
t et intervju i Kristiansund N. atStøtt opp om fOI'SkUddssal,et
misto!'lltlel!!e». Det vakte jO nærmest rakter som dillJse to prelater ville proog send Deres bestffiing med
bArt/> sl'n!'!flSion og ~styrteIM, da. hM ltlamete for møtet, sA. fant tiallesbye IIkilU~ senere fant domprosten det
)
holdt sitt foredrag om dette tema l "lom den slUe diplomat han er, på l IØrgelig at dødsdømte ikke ble hen.
Universitetets Aula. Etter dlase av- 'lette ut ryktet om at brof ,I{arl Wold rettet øyeblikkelig, men mUte vente .
kr. 21.00
1I1ørih~er av «kirkens hellighet» er holdt Salnmett lMd NS og ty!kertle pA henrettelllen.
Dehne doinprost som ofte har
det bUtt noks!\. stilte fra den kant, 'ig ville være kirkeminister. Hallesby
borUett fra den beryktede "Bamble- t.urde selvfølgelig ikke si det orfent- skremt folk med eVigheten og helve. ,
til
sak» som ikke nettopp Viste hellig!' Hg, men fortalte det i hemmelige mø- te, fant altså ingen betenkeligheter
",er, o~ hans mindre be.f{avede l>B.M. ved å henrette folk straks uteh siatt- ~
prester.
"er, . biskop BerggrtW var $å enfoldig Ser for omvendelse. Ja, der· er 'forHva prestettAn4en Ikke kunne oppnA 1\ gi ryktet vinger i form IlV skriv til skjellige oppfatninger av hva kristen~
pA. direkte mAte i en strid, sørget dl' de ahdre b:skoper og etter kt'~en å dom Cl'. ikke sant?
BERGEN.
Og da sokneprestene Brennhovd. Of
nok i de alleMleste tilfeller å. oppnll ~i det indirekte uttrvk'~ i jOUt'halistb'skopens
bok:
~Da)
kampen
kom»
stad
og
Madland
foraøkte
å.
tale
mot·
ved paroler og stikkord undl'thil.nden. hvorved de skulle tyne de for- (Side 120). som ble utgitt samtidig tortur, overgrep etc., gikk det dem
V'"'''',, "'''Ø'l''int'.re. Da. ble den som en- med hans beryktede pl1Inflett: «Fol· ikke bedre. og de 10rsvant alte i en
krok og tidde.
\.
ten pA. en eller annen mAte ble anSE'tt Itedommen over NS».
Karl Wold lot det ikke liitte pli.
. '"
som konkurrent pA. deres beib~nlf\R 'leb
'leg, da han hadde fAtt håndgripelig . Det.. var den norske StatSkirkes ..........._ _ _ _ _ _ _....."
.er eller kanllkje endog ha.dde dristet <rrep pil sladderen og biakopen mA.tte praltbseren av KruSTI eVllJlieliUm, ...----.-~~....-"~._._.- - - S&Jr til å kritisert! df'm plutselii! l'\l!~t
rvp" tit korset ~g tilbakekalte net Verre enn de verste hedningel', såvidt
ei blU1:t» lIOin en GUDS fiende. Ol! dl" offentlig i landets samtHg
avis~r jeg forstår eVangeliet.
AND, eller dje'Y'elens lfKlelse. Noen
oPtlbØd all sin teologiske spissfindi;:r- gjennom NTB, mel'lS prot. its.llesb\'
Ypperstepresten Kaifaa mente at mellomvei gis der ikke etter GUDS
het for /1 gi det utseende av. at t'E'1I. Som ryktets opphavsmann _ krøp det var bedre å henrette. ett enkelt·· ORD.
"
gil'men var i fare». og sl gikk forføl.
og eUer gjennomføtelsen av det
gelsen 30m ,murt med olie. for df't "ak biskon Berg-gr/tVs bi!pekApe. (Se :~~ ~gå J~lst;~u;;;;e fO~~~ l~~e n~O;:k~
Wolds bok «To kirkehøvdinger\) preater,
.
l,.,
,
.
kollektive ansvar som våre ViS/) lovmenige folk tro4de At d etgj~t l \'er. 'Orof.
s 88-89)
biSkoper,
organiaasjonsledene om reUAiofieno. lot llieg VilU-t bru. . Det v~r jo noktå flaut for de to re, leItpredikanter o.s.v.har tilsyne- brytere har innført med presteskakl" som sjakkbtlkker l ~i$tlighetel\. kirkehøvdinger men så fikk de jo en latende med vellYllt forsøkt pA. Il. gjøl'e pels tilslutning, så bør man for alle
spill.
aje1den .....lednin"'. til å «rehabilitere» henrettelilene hibelsk riktige og gitt. tilfellers Skyld komme ut aV det lin....
"
itt It t"kk til tan·
h
U l
sVar det medfører Å stå i eh Statsseg ved «rettsoppgjøret» ved å fA. s
. Qtn " e . u 1ge enrE' e urkirke av den art Ved den eventuelle
ba. krltfet' kCIiD tU Norre I IMO Ito ~kape
ulvkke for htlndl'\ltusener
aV - mord - etter JESU blsrt lære•. nye krig.
det floksa "ldreWtl~ tiltned 1drk@hs i'I1l!Mtlllker slik at derel egne "ynder så kirken __~ denne skjø.ge. i. bibelsk HVilket Uh"N! kollektivt ansvar kan
J
stUllng het'. o.t hadde riktignok lyk- ble glemt. og da var dd håtllt1lttvl<! tOrstl\hn bunte væ~e ferdig l det nor·
tes 'Prof. HallesbY sammen med Joh. liten betydhir.jt om Itskjebnettes hjub ske folks samVittlghet, selv. om yp. man ikke da komlne i, nir «kirkem,
M. Wisløff å tømre sammen en orga.- ved deres direkte og indirekte sky-11l ptlrsteprestt.ln Berggravakil'I sl m ~ ledes av slike menn. Det er jo ikke
nisasjon i Indremisjonen, hvor de her- ødela titUletter aV menntske.kjebner, ~et; forsvarte mordene med line SI ~. a.l1tld <lt/t gåt ettE-r dere~ beregnin' gel', så de slipper unnavansvaret og
sket suverent og mektigere enn pa- for hehsikten synes opl for d'herrer flShske grunner.
.
Relativt .kan jo JESU henrettels hva. da med deres då.n. som de. mang
ven i FLom, meb der 'Ylt' ogsl l1Ii1.n~ l hellige midlet.
ikke sIdestilles med noe annet, me ler hyrcleilinnet f o r ? ·
svake punkter som de ftlftr vitenOg «kirken}) d.\·.s. lta.takll'kens
nerggravs handlinger bunner i aam
22. april 1M2.
de om og som likkert har gitt dem
tne djevelske InnstllUng etter mi
Ærbødigst
ikke så få. tortredeUge stunder som prester fulgte som fAr stne ledere. De ringe
formening.
I
KARL SEELAND.
f. eks.. i Havig-Gje1seth-Saken, og som trodde l øke sine sjangser utga
. f k
.
..•••
for Hallesbya 'Yedkommende bans fun a ...-.llive bøker Q"" stne ·htllteroller,··
meg,meldt
1101'11 jo ~e L ..
'
VarDet
NS ore
og omMe!'
lettgst har
meg lit E. .,;
damentløse usannhet mot prof. Wold.
andre
Ilkre
....
glødende
og
hatske
aViIlIlY
statskirken
at
det
eneste
likt1~e
Biskop
Schjelderup
har
både i tale
som vi!lhl1l' har vakt Rllle.by. hat.
~._~ ".A MC! _....lI ....... ...,,,"' ... _AH" "'. og sk1'ift atvart kirken alvQr~ig- rn~t

S

er på grunn av 20 punkter i

Hans siste bok (RettsoppgjØNlS svarteflekkef')' 21)0 sider
kr. l O,~ og «Folkedommen over rettssyikerne») 55 sider
kr. 1,- kan ennå skaffes. Send Deres bestilling gjennom
cc8. Mai» og bøkene vil bli Dem omgående portOfritt tilsendt.

-

hirduniform

I bok·

papirhande'

o~

er ledig kontorplass for en grei og pålitelig ung mann med han·
delsskole og helst med praksis fra lignende forretning. Må kunne
arbeide selvstendg. Gjerne tidl. N.S. eller fra N.S"'hjem.
Attester med lØnnsforlangende basert På god hybel med Ml
pensjon sendes bladets eksp. under b.-mrk. «Kontorplass nr. 167»

Dresser~

O

sydd eller mål.

SN

Eventyret om
«Solbris»

Vi mottar stadig brev fra begeistrede kunder. Omtrent alle
brev inneholder disse ordene: - «- enten var jeg særdeles hel·
dig - eller dere er usedvanlig flinke- dertil sA rlmeUge pri.
ser -n. Bestill dress De også - la våt lange praksis komme Dem
tilgode. - Skriv etter tøyprøver og målskjema.
P. SPORSEM KONFiKSJONSFABRIKK -Aukra.

PrinHl nysalta up-r
Prima nysHIta forsk

samt salta sei i tdr. a 100 kg. og
hlllvtønner a 50 kg.
PRIMA SKINN- & BE~"RI KUPPI<'ISK i kilopakker.
PRIMA Hl'i:L KLIPpFISK i baller a 50 kilo,
OPPHAKKA KLIPPFJ:SK i pakker a 2 kilo eller i kasser a 50 kilo.
KtlPPF1SKNAKKER leveres i sekker a ca. 60 kilo.

.,.

-

Otto Ottesen }Iavneraas' A.S
1'elegramadr.: HAVNERAAS, Kristiansund N.

~

Telefon: .1$30.

De som leser tysk og er intereSsert i de nåværende indre
tYSke· forhOld vil få de beste orienteringer i det Uåvhengige
tidsskriftet

Haos Marlioussens Forlag

.... v

•
leveres i tønner a 90 kilo og i halvtøn
ner a 50 kilo til meget rimelige priser.

«DAr

Widp.l~hB Il»

Lochham bei Munchen, Tyskland
Skriv til: Verlag Karl-Heinz Heubaum, Lochham bei MUn ..
chen, Postbach, Tyskland. Prispr. hefte bM 0,50 eller kr. 1,~.

Gulvbelegg
Vårt gode Mugnesittbelegg fremdeles på. lager. BrUksanv!S ..
Telef. Krøderen 15 b. paUl ''lUl'BS sapuas 'uliat lOS it.tttt
KRØDEREN FRUKT og SÆR.
5----'.

varen. -

u

F-'

t

.r

;

..._ _.......' ......_._ _ _ _ _ _' ......'....-"'1.

r

Le·
kke rur·
y

I

n
.
"'3 50
Kr. la,lO - ... 1,60 -""
24,75 _ 25,50 - 27,50 og 34,60

SendeS mot oppKrav.
Urmaker R. Gjessing,
Drammen.

I Voldsomt

amerikansk
press på Vest-Tyskland

Har du et gilJt foto, ~llet
helst en film av et slikt. du er
særskilt gla i Gt; daglig k\lMe
etiske bo lut. for øye pl din YeIN?
Send det til tneg! Jeg llU" det
rorstøh'e til 18x2l em. Glg fAtlte~
le,get' ået i garantert prima
kunstutførelse med· lyø ekte Kodak oljefarger fol' kr. 11.50 og
:kr. 13,&0 henh.\lili fot fillIi eller
gammelt. bilde, Forstøtr. alene
kr. 5,50 og 7,50.. Anm. ~ om mu
Hg -"or< spesielle farger f, eks, pft.
klær, hus, dyr e. l. Oppkrav.

ltarald tlåVlItd, Holt

J

",e'

i AUilt·Agdet.

,

nisasjon i IndremIsjonen, hvor de her- ødel,. titusener aV MenntlKelKJIIDner,
sketsuverent og mektigere enn pa- for hensikten synes ora' for d'herrer
ven i nom, men der val' o,u mange 1\ hellige midlet.
svakt! tyufikter som de 'fel 'ftt vitenOkkupasjonshistorie,
de omStiftelsen
og soinnorsk
aikkert
har gitt dem 2014Og «kirken» d.v.st. øtataklrkens
ikke så få fortredelige Itunder som Prester fulgte som fAr sine ledor(\. De
.
.
f. eks. i Havig-ajelseth-saken, og som t~dde Il. øke line sJangser
utga
for HalleeYI \'edkommende hlhs fUn ag-gresllive
otn sine helterOll?r,
damentløse usannhet mot prof. Wold. andre akrev~ker
gl.dende og hatske aViSsom \fi!lih'!1i1' hill' vakt Rallelby. hat,
ford{ Wold ..v.lørte hlUtl sl ttl'Undt~
for eka. etter den bønnestund de hadde hatt lIa.t1'lmen, og hvor Halll'liIbY
hadde måttet be Wold om tilgivelse,
Følg~nde lille historie gjø!:' for tiden
og sA. gikk HaUesby like fra dette
bønhem.te til auditoriet or fortalte, 91n rundgang i den utenlandske pres·
Ilt det Vill' Woid som hadde bedt ham se~ire trSA.soldatE'!:' kom slepende
om til!rivelle.
med en IItor kuse til et hotell i Tokio
Ethvert normalt JMnrteske ville etog
sa til portieren:
ter dette kunne stemple ttallesbY med
~
Vi har V~r maskott her, kan vi
et meget drastilIk uttrYkk, men jeg
synet Ilt funda.mentløs u~a.nnhet kan ta pdoer~i:fe~ P~a:O~mrr:~{e:tid mi stenk·
være passehde betegnelse, og da han som o'" beg"nte Il, undersøke knsIlen.
J
av Wold blQ tvunget til Il. dementere Til sin.. oVerra.sk~lse
fant han hvetken
det Offentlig søkte Hallesby li. gjøre el'. hund eller et pikebarn som lian
det i en slik form at kun de innvidde hadde ventet, men en løveunge.
fortIto a.t han val' tatt i kraven ilOIl1
~"' Milde himmel, hva skal dere
uI..nnf.rdiA' (prot'. Wold'a bok: «'1'0 med den?
:Klr1<ehøVtllnger" lIide lOG) • Undres
-- Vi .kal ba.re ha den I;. leke med,
om noe normalt menneske v1l1e fA det svatte en aV soldatene, til den blir
godkjent $Om «misføt-tttll.elae», hva stor nok til å spiSE! opp sersjanten..

til det okkUperte Norge og deU W·
tolkning hadde den å oppfylle og ~
påse oppryllt sitt traktattforhold
til okkUpahten ifølge ltaag-erkonven
kronikk 23, mai 1952
sjonen. Oen hadde å holde seg helt
nøytral, den. kunne hVerken gi a.nordninger eller motta tjenester. !)ell
kunhe ikke foreta seg noe som helst
som vlI.r forpliktende for befolkningen i det okkuperte la.nd, hverkell
under eHer etter okkupaliionen. '
DeUe 'Våt' dens eneste heilige plikt
i den retning, de var «ei re~jerihg
pfi. tøming, utan styringsmakb.
Men frivillig eller twng~t, dl!t. v.t
man ikke, opptrA.tte de som om de
fremdeles hadde regjeriil.!tsmyndig •.
ling eller ens meddelanden».
Praf. Skeie skrev herom i ~La.nds het OVer det Okkuperte Norge. De
brUkte den bl. !L til å gi «paroler»
svik», S. 41:
«Lan 1ets regjering kan ikke med til befolkningen i Norge.
Patolt'r som ble mer eller mindr~
rettsvirkning gi kontraordrer Mot
de forskrifter som er oppstillt i ølaVisk fulgt, og som. det. kan vi vet
ltaagreglementt!t, ellar som okku- si, ikke Utrettet anhet Ilnn A. torpa,ntE'n hai' gitt Med hjemmet i det· styrre di!t offentlir{e og priVate liV.
te. Stillingen kån være den al re- 1)eUe var Viktig for de allit\rte og
gjeringen mener den har motal!lk tegMr skyggen av Intelligence Serrett hi!rti1, og for folket kan det vice i bakgrunnen.
:Regjerlngeh og dens hjell'ere i :Nor
stille se~ som en nasjonal plikt li
l;jøre bAde aktiv og passiV mot- '{e opparbeidet den borg'erkrigAste!tl
stand i hfl.p om at det vil sikre eller nin~ sotn førte til spren.gnlngerj
pMkynne befrielsen. Men en mann tlehlUlitig av Skip. mord, tyVerier og
kan ikke straffes fordi han ikke har all annen form for franktirøfvirk.
lystret en motstands-parole»).
. somhet, som atter ble fulgt av tYillke
!fl. UK, bd. 111 s. 116 fretnholt represalier, av konst'ntrujonlieirer.
fylkesmann Christensen, Admini- deportasjoner. og henrettelser.
«Kongehs og regjeringens handstraejonsrAdets formann, fordelen
ved å fli. et muligst norsk styrIl! illte· lemåte vme vlUlllke1iggjore utsiktedettor tysk kommissarit>styre, et ne for 1\. bevare vår sUverenitet for
norsk styre - «som under okkupa- fremtiden». sa stortingets president
Sjonstiden var løst fra tjenestefor- ~kap i 194~.
Det undergrunnsarbeide som reholdet til den norske regjering i utlandet». Tienesteforhold er enibe- ~jer1ngen drev i Norge ble av dens
ledere og utøvere benevnt «illegalb.
tydende med lydighetsplikt.
Den gamle motstander fra okkll- \Ilen illegalt er det lIaMme som ulov
pas,iQnen, høY\esterettsadv. GUliltav 'ig og \llovlige handlinger er for·
brytelse·'" Som tidligere nevnt er
Reber, har skrevet en rekke jUridi·
ske betraktninger OVer rettsoppgjø- 1kkupasjonstilstann de faoto freds··ilstann . og t'ient11ge handllnger er
ret. Han skrev herom:
·'litt forbryterske, som 1 fredstid.
«I okkunasjonstiden var all norsl'
statsmyndighet suspendert pA. det
Med all aktelse for de mAnge 10m
okkuperte områ.de. Folkeretten hen- 'kke visste bedre og lom mente A
la all statsmyndighet innen dette ·ttføre patriOtiSke handlinger, elovomrMe til okkupasjonsll1akten •. 'ige» fordi ae Var regjer1ngaparoltr
Det vil derfQr sees, at all den pro- 'Iler påbUd fra. Hjemmefronten, lom
'le torito Var rettet mot okkupanvisoriske . lov"'vnlngsvirk80mhet. som den landflyktige regjerln~ drev t,en, så kom~er man ikke utenom
>:lå. med, Ikke alene er en stat.retts- det faktum at tIe mange labot.a!lielig, tnen 01('114. en folkerettslir uhyr- 'landlinger som ble begAtt. folk".
lighet». (uth. her).
rettslig sett ikke var annet enn for.
Eksilregjeringens leple stilling bryteiser, av sa.mme art som tUsvavat- altsA helt klarlagt: I forholdet rende luindliger 1 fredstid.

«8. Mab,>s
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XIV.

det som vi har klarlagt foran
Avfremgår
tydelig at befolkningen
i et okkupert land ikke alene trer

i~

n:

i ett nytt rettsforhold, nemlig
til okkUpanten, men. også at rettsforhOldet tU den hjemllre statsmakt endres. t Samme grad som
denne, i vårt tiifelle den norske
statsmakt ved inngåelse av traktater har forpliktet befolkningen over
for okkupanten, i IDllltime grad har
den fritatt befolkningen for tilsvarende fQi'pliktelse mot den selv.
Dette er gitt alene aV den grunn
at ingen kan tjene to herrer.
Da plikter og rettighE!ter etter
folkeretten ikke kar. endres under
okkupasjonen de kontraherende par
tei' imellom, kan heil er ikke det ved
folltøretten instituerte rettsforhold
mellom den fortrengte statSlnakt og
befolkningen endres.
Oette ligger i ordlyden av Vedkommende mellomfolkelige traktat
og dessuten i sttuasjoens art. En
kan oglll uttrykke !laken slik: Retts
forholdet mellom lUvpren og befolkning er i Okkupasjonstiden en funksjon av det folkerettslig bestemte
forhold mellom den fortrengte stats
makt og okkupanten og melloll1
denne og befolkningen. Dets a-sidighet gjø:: at det ikke kan endres.
Kleen uttrykker det således, side

470:

«Om dliri å ena. siden visserligen
ingA. tett och plikt att motsåtta Sir
am som innebure a.ffald ifrån suveren och fosterland (se forån om
troskapspllkt) ingår å andra siden
skyldigheten att, så långe besåttningen rakker, intet foretaga for
suverl!.n och fosterland emot den
beslttaude, 'Vare sig genom hand-

dag .

•
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Voldsomt amerikansk
press på Vest· Tyskland
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Tokin Rmilp.r.

I

fistiske grunner.
ger, så al" supper 11l1llaV au" . .u .... 0"
Relativt kan jo JESU henrettelse hva da med deres «får», som de. mang
Urmaker R. Gjessing,
dak oljefarget for kl'. 11,50 oglkke sidestilles med noe annet, blln ler hYrdeSinnet f o r ? ·
Drammen.
kl'. 13.&0 henh.V1ø fot flltIi eUer
gamll1elt bilde. Forstøtt. aI~tle
Berggravs handlinger bunner i ' aam.
!.lI. april 1M2.
':.-_ _- - - - - - - - - - - kr. 5.GO og 7,50. Anm. ~ om mu
e djevelsk~ innstinIng etter mini
Ærbødigst
rmge formenmg.
KARL SEELAND.
lig --.. spesielle farger f. eks. pr.
Det forekotnmel' me~, som jo ilUte 'f. ...
klær, hus, dyr e. l. Oppkrav.
Var NS og lengst har meldt meg ut .Jl:. S;··
tlarald HovUkl, Holt
av statskirken at det eneste t-ikti' e Biskop Schjelderup har både i tale
i AUlJt·Arder.
IiVar fra NS medlelnlnene rnå.tte ~ og skt-ift atyål't kirken a.lVorlig mot
Vliilrt å. melde seg ut av den kirke som dødsstraffen og i sin bok «Tiden ltalDirektør Arne nergsvik skr.:
riktignok skiltet med det kristne ler på kirken» refset den sterkt fOr
Washington: Privat til 8. M.
«Make til fargelegging hat
navn, men som sl grundig hadde be.. dens holdning i dette spørsmAl.
jeg ikke sett. Det er utertkeUg,
vist at den ikke hadde anelse om kri.
at bildene ikke er et vaskeekte
VSA utsetter VesVl'yskland for
IItendommtns And: K1Ml'Ug'het. sann.
fargefoto. Jeg ~k~ønher ildt!!
et
voldsomt
diplomatisk
press
for
it
het, rett og rettterdighet.
e~u
hvorledes dette ei: mulig. Slike
fi\,
det
til
i\,
undertegne
en
generalOg når den nåværende «primas» i
"
fargenyanser! Slilt nøyaktightt!
Statskirken ettet' alle åvsløringer er
, ..
.•
avtale før e\'entllelle firemaktsfor·
Gratulerer gamle 'Ienn! ~ og
freidig nok til å karakterisere biskop I siste nUll1mer aV ryrlh!l.~s skrI"
handlinger innll1'des med Sovjl!tkunstner.~'
Berggrav som divsinspirator· Of/; HVll- ver d~t kjente merke PasqUlhO føltJnionen.
overvåker;>, da han holt siJ\ tiltrede!- gande «ord for dagen>, under den mclA'deren for den tyske avdeling
sestale som biSkOp i Oslo ved høy.' get si ge1ndc l .tite!1 V...elferdSdstA~cn:,.
l det nnlf'rUtanske tttettrik!ldepartemessen . VOl' Frels rs Kirk ....., t
Så. iste 19 ... ar lrihet e 10tVt'Ø,
ment, Henry Kellermann, har rettet
. l
•
e..
e,,,.. ve
ler at lei og kjei man foretteken direJtte appell til den \'estt,yskC'
man hlstr~kkehg at .lh:keledelnn 'Ill
kilt' nMten et diktatur som ærlig
regjering og bedt den undertegne
f.ortsettc I denne «hvslns~irll.tot's og
går på IItøv!er for ~t !lom lu~ker
generalavtalen øyeblikkelig. Det er
hvs~vervåker$») ånd, som Intet har A,~
frem på strøll1pelesten.
ikke tilstrekliE~Ug å proklamere at
be~blle tned otJDS Hellig-ånds !tjar..:.
man ttlhører tIen vestllge ~t>rden,. Hushjelp søkes snarest • hos 41".
lighetil ledelse, og da bør man snarel!~
komtn!! ut av dIm kirke, for der er
~!~r hAll i sin aPt>ell, man må band I Raghhild Hauge, Al'end9.1.
bare to veier: Enten ledelse av aU!)!
t

pa et okkupert omrAde er holdningeh nasjonal nlir den oppfyller
de 'forpliktelser, som den na.sjonale
myndighet hltr pålagt en gj~nnol'Ii
kunngjøring aV landkrigsreglementets bestemmelser. Den som følgl.'r
disse bestemmelser innta.r en kor
rerkt nasjonal holdning.
Oa pårtisanbevegelse, hos oss
hjemMefrontbi'!vl!gelse, i rettslig hen
seende er i strid mM bestemmelscne i landkrigsregletnentet og dessuten er av politisk og ikke av rettslig karakter, kah deltakerne i denne eller und~rstøttelse av denne, ikke aV domstolene anvetldes som. målestokk fOr naSjonal holdning.
l så fall flytter nemlig domstolene over fra rettslig til politisk basiS, de Opphl!lrer å. være domstoler,
de blir politi~k!! triburtaler.
Men nettopp s~d~n Virksomhet
ha.r de norske domstølet dreVet siden 1945. De har proklamett franktlrørVirksomhet som den mest ærefulle beskjeftigelse en «god nordmann» kUnne ha., utøveren har vist
eh særlig god nasjonal holdning.
På den annen side har de stemplet d~, . som enten var uvillige til :>
begå elll1r !lOm liokte å hIndre s.ldanne handlinger som UnllSjona1e,
gom de største forbrytere vårt lam'
Men gang har fostret. Ifølge Stot't.ll'lgets tal~rstol: kreftpunkter ..
t «l(Hgens Lagar» definerer
Kleeh, s. 4'tO, partisanbevegelse S01)'
følger:
.,Villllerligen kUI'l!1a giirningar af
motliti.nd eller fientlighet emot en
motparts beal1ttningsmakt ieke betecknas lIotn dorrildari>, eller «upprør», en beteckning Bom, ehuru
stundom torekommande, år falsk,
ettersom i nilmnda uttrycks begrepp
ligger att det er emnt fosterlandet
och den laglig-a suveril.nen som hand
lingArnl, begås.
Men de lro handingar af olaglig
flent11ghet emot be81l.ttningsmakten
och som sådahna straftbara af den
nil. Jnakt, i!.fven med t111åmpning ar
krigslagen om fallet derunder lyder».
Partisanbevegelse har vært beteg
het .om «ajuridisklP, hvor rettens
normer vel kan fremstilles, men
hvor det er sterkere krefter som er
avgjørClnde•. Dette syr er ikke i pakt
n1ed kttlturfreins.krittet og kan med

rett anføres som forsvar for blodhcvrt.
Langt riktigere moralsk og kulturel1t høyverdigere et Kleens betenk)1ing, s. 444:
«Krigets lagår tilgodese ieke blott
den sida", tatt som for ogonblieket
eg er materiell ofvervikt, utall åfven motsidans, slutligen den øfriga
varlden!l, !lOm er medinteretssent i
den universella ordningen».
De ainå staters uaVhengighet og'
frihet beror på at inngåtte traktater respekteres, også i Ulfeller da
kravet stilles til den: selv.
Det kan Være all ære verd li unnlate å forplikte seg Ved gitt ord eller underskrift. Men det er Uhederlig å bryte tnngiHt overenskomst. Fot' en kontraherende part gis aldri
noe «ajuridisk" plan. Partisanbevegelse er brUdd på nItSjonehil høytidelige undersItrift, nllc gode Itlo·
tivH tiltross.
Partisil11bevegelse er da heller ik';o beskyttet av noen folkerett. ~
Tvertom. Den internasjonale nøde
Kors konferanile i Geneve i j\lni~
jUli 1949 vedtok {følge 4:Aftenpo-

:~:~ 3~g1. a~~;~ a.:o:b~~~~~~r Pfr;~

unifortn som ikke er anerkjent ikke skal gis særbeskyttelse i den reviderte Genferkonvensjon.
«Vestmaktenes representanter
'Ja.tte seg: likeledes imot at RØde
Kors SkUlle anbefale opphevel~e av
dødsstraff for dem som l!kjuler partisaner, gir dem husly eller hjelper
dem pA. annen mMe», heter det videre. Underlige verden! Norge forlanger å være «vestalliert» og hvordan har de herhjemme forfulgt enhver NS-mann som de mistenkte
for å ha motarbeidet partisanbevegelsen.
aenferkonvens;onens avgjørelSe
stemmer med Haagerreglementets
bestemmelser, nemlig I\.t handlinger
som i krig ville være rettmessige
men 110m i fredstid rammes av straf
felovens kap. 12, 13 og 14, ogsA. under okkupasjon ikke er krigs handlinger, men forbrytelser.
Og handlinger som søker å hindre slike forbrytelser blir ikke selv
forbrytelser, men rettmessige handlinger og plikt etter straffelovens
~ § 139 og 387 m. fl. For det er, som
før forklart, en· anerkjent og sikker
internåsjonal lære, at en stats for-

plikteiser oVertor eller tra.ktat Med
en annen stat, har forrang fØt- dens
egne lover.
Partisanbevegelsen oppnådde t
spre ulykker, den ødela verdier og
kostet mange liv, men !lOm frihetskamp var den resultatløS.
Mens dens ledere satt i .sine klubb
stoler i London, resp. berhjenune
med maske for ansiktet bak ikjenn
brettet, ble dehs utøvere gjenstann
for okkupa.ltens folkerettshjemlede
forfølgelser. Vi opplevet de fengllinger, dødsdommer og deporWjoner som frembrakte boi'gerkri~sAn.
den og htt!lt~mflingen mot okkl.ipanten.
Lederne var selvsfl.gt fullt merksam på at oppfordringen til parti.
sanbevegelse, fl'ahktirørvirksomhet
og sabotasje og Utøve~sen herav \'ar
folketetUstridig i henhold til de ra..
tifiserte trt\ktatet og til kllpit\tlasjonS!!.Ytalen av 10. juni 1940.
Dette var en grtU1ti mere til at
fiksjonen tlm den fortsatte krig mi.t
te opprettholdes, kåpitulas1onsåvta..
len underslåes og tal1il'l.nser:~ inn;:As
Det har Vært frambo1t at NSfolks argumto1ltujo1'l tlVekkefl :lven.
sidighet i betraktnin~ene, de \fil ikke se sannheten i øynene nAl' det
gjelder tyske overgrep, o~ tie fordømmer motstannsbevegellten
og
dermed H:iemmefronten.
Oertil vil Vl 8i at den annen part
lIll' \filit den mest absolutte enstdl~.
het Ved bedømmelsen av Ne-folket,
selve medlemikapet er ~;ort tit forbrytelse, handlinger, selv dl! h('lIte.
bedømmes ikke etter sin bt>"l'Cikt,
li1;ode motiver unnerkjenneø, o"nolrelse for land Ol' folk redtt.I!rres,
'3om på parole, tU tsimpel pUltb.
Skulle Vi bedømme den annen
uart pil samme mlte, Ville den tanke ikke ligge fjern at Arbf'iderpar.
tiets medlemmer en for alle var
med!lk7'ldige i regjeringens hand.
Hnger, dens mahglende nøytralitet,
<lens avvepning a.v la.ndet etc., . og
B:jemmefrontens medlemmer. mAtte
'\l1e for en og en for alle bli il. for'Iåndsdømme som deltakere i «Kretsens;,) kupplaner og enkelte m.d.
'emmers utvilsomme forbrytelser.
Men selv bortsett fra at måktens
'ett gjør .el sådan lIA.øtann tllu80'lsk, er selve tankegangen absUrd.
På den annen side mi. NB.rnedlemmene kunne· forlange å bli hørt
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oss gjerne
«næri ngsti ng»

det

dr. Andreas M. Potemkinske hoffkulisser skulle opp folket ....... ble begrenaet til A. ramme ved kongelig resolusjoJl h&r de dan
Hansen har i sitt verk «Norsk rettholdes for et avsatt styre og redningsmennene av Nasjonal Samske leg&.sjonsrider· i London
FOlkepsykologi» (1899 _. nyopplag' betales rv det forrådte folk.
.
ling. Med !line 100,000 medlemmer, tillatelse til å «føre tite! av overor1934) tegnet våre trekk med krafHerfra å,pnedes sabotaSjekrigen og deres familier blir dette - bare dentiig gesandt og befullmektiget mitige streker.
mot eget folks liv og eiendom!
---' ca. en halv million av Norges ~ nister». Følgen herav blir at Danmark
Det samme har også vår stor('
Herfra lededes den nederdrektig- millioner. Vi er ikke 1 tvil. om, at i Londbn får en ambassadør - som
Henrik Ibsen gjort (bl. a.) i sine
ste løgnkampagne mot erobrerens var dette' underslag overfor kontra- til og med er greve - og tre ministverker «Peer Gynt» (1867) og «En forvaltningsorgan~r,
fremfo,," alt hentene ikke skjedd ville flyktnin- re!
Folkefiende» (1882j.
Politiken gjengir meddelelsen unmot Nasjonal Samling, !I()m reddet gene blitt revet i filler av etfor-.
Men etterat vårt folk - særlig i det forrådte folks liv ved å skaffe bitret folk. - Men NIDDINGSDAoo' der. titlen «Inflasjon i toppen:. og tilde .ca. 20 siste år - er blitt dødelig mat, klær og arbeide under !le van- DEN blir ikke mindre derved, at' føyer meget ufint:
landets redningsmenn skulle ofres'
I
Flertallet 1 Pris- og Rasjonalise -\ nen mAte kan en ikke få apparatet
herjet av den marxistiske pest og .skelige forhold. Hyppig i strid med
Men nA.r det· saaledes hele tiden
ringskomiteen synes ikke å ha til å fungere uten voksende tvang.
kastrerende den tyske suverens vilje greidde for å slippe Barabbasgjengen fri.
den
landsskadelige,
Landsforrederiet i 1940 med dets.' bliver finere og finere, bliver tit- det politiske flertall helt med seg i
Samtidig som alt dette samrnen«parlamentarisme», er enkelte trekk denne forvaltrting - på en· frami folket trådt skarpt fram i dagen rakende måte å redde landet øko·· følger vil for altid stå som den mør lerne saa ikke efterhaanden lidt ut- sine revolusjonErende forslag. Vi ser fattes i en planøkonomI, vn det være
- f. eks.: En utrolig og grenseløs nomisk og politisk uansett krigens kaste plett på. Norges historie. Fer- .vandede? Og saa bliver det de rigtige således at bladet «Kontakt» kritise- god grunn til å. overveie en utakl1-.
moralsk feighet ...:... En hordemen- utfall. Nettopp dette resultat, var redernes navne vil aldri bli glemt~ 'titiers tur til at. faa en tand opad. rer temmelig skarpt og finner meget lelse av den økonomiske kontroll og
Folkepsykologisk kan dette forre-'" Det næste bliver ~Il;aske superam- som utelukker at forslagene kan få samordnil1g fra samfunnsstyret for
talitet som for enhver ·.pris jager det frykteligste slag mot illgjer·
med hundene og løper med haren. ningsmennene. Tii dette kom: Tross deri kun sidestilles med den heden'; obassadører, super-mlmstre og super- noen praktisk anvendelse på meget øvrig - altsA. en slags næringslivets
Redselen for individuell tenkning alle kriminelle forsøk på å hindre ske menneskeofring som igangsat~· gesandter. Over-gesandter lyder jo lenge. Komiteen har arbeidet på svik- delvise autonomi.
PA. samme mAte som den økonomi..
med derhe!, hørende ansvar har
det ble ro, orden og arbeidslivopp· tes etter 8. mai 1945. _ Mens hor} nemlig ikke saa godt. Det kan for- tende grunn, sier bladet, og det virker
skapt en panisk frykt for ikke å
rettholdt med fast hA.nd. Og ikke den i 1945 beruset seg i sin tøyles- .veksles med en militær titel. Og min- nå somom komiteflertallet forsøker å ske forvaltningen mer og mer får
fly før vingene er utvokset. Vanskene form av selvstendlge direktorater
stå midt i trengselen av den kom- det alene. Men, det skjedde - for- løshet overlor de (forpliktet) for';· ,der· ogsaa lidt om «overfor~and».
svarsløse ofre lød hykledets høy~:
ligger i dagen. Det vil her ikke dreie med betydelig delege~ myndlghet, er
pakte majoritet. Et dumpt, sløvt ferdelig'å s i - uten bistann av
*
seg om en håndhevning av rettsreg- det ikke U:ogisk at det økonOinl8ke
trellesinn har lukket øynene og
dovretrollenes, d.v.s. partipampenes ~~~e~e~øyesterett, i Storting og I
_ _ _ Nå må Norge skynne seg ler, men om å ta stilling til skjønn demokratiet før eller senere m1lJlllV
øren for Makt-Er-Rett-Statens mest rot i· forvaltningen. Derfor kunne
følge etter. Vi er da virkelig like av .delvis politisk karakter. Det blir ut I et - la oss gjeme ka1le det «JU!&o
.å
opprørende misbruk. Hender det at ikke' senere en slik ebistahn» anføFår vi bestå som folk og land vil gode. og vel så det som lille Danmark! da Ikke lett å ha den samme urokke- ringsting», vi må ikke la 0tI8 skreIDdet forgiftede folk - av den rene- res Som formildende omstendighet, historien skjenke det skjønneste et- Hvorfor skal nå også Dl;I.l1mark og lige tillitt til dommernes objektivitet me av ord - med representanter for
ste uaktsomhet - gir fra seg et al- . når dommen over de skyldige skuI .. termæle til de kvinner og. menn som Sverige flotte seg med både grever s~mtidig som re~eringens konstitu- lønnsmottakere, forbrukere og Dædri så litet protestpip, er et strengt le falle.
i .patriotisk offervilje r~ddet det og baroner. og imponere på utlandet? sJon.elle ansvar bl.lr fl:ytende.
rlngsdrlvende. Et slikt økonomisk par
«Bøh» (in caus: «Ro om rettsoppLike fortvilet var det for dem, at forrådte folk og land under og etter:avorfor skal Ola Nordmann fortsatt
VI skal her gJengI et utdrag av lament vil da ha til oppgave A. utforgjøret») nok til å jage det tilbake hele landets befolkning - på lovens verdenskrigen, så det forrykte og å rundt som en Askeladd blant sine «Kontakt»s artikkel, som har særlig me og kontrollere den økonomiske
til rottehullene.
(Folkerettens» . ukrenkelige grunn forløyede folk atter kunne begynne 'nordiske brødre? Var det ikke v i som interesse, idet bladet likefrem tar politikken etter de retDlngsllnJer som
I dag ser vi denne horde i drift - samarbeidet. .med er~breren!
en ny arbeidsdag med så. A si dek- vandt krigen! Mens svenskene satt spørsmålet om et næringsting opp til fastsettes av det norske Storting, ••
på veien mot landsforredernes SovUnder disse omstendigheter sto ket bord.
.
hjemme og rørte i suppegryta! Og drøftelse - altså noe av det viktigEn slik ordning vil ikke beil noen
jetparadis og slaveleire. Med idio- det kun e n utvei åpen for flyktninDenne innsats kommer tydeligst. ise på England hvor pampene adles på ste i deLså forhånede NS-program- undergraving av Stortingets myndigtens fjollete smil lytter den henrykt gene: Hadde de sagt «A» i 1940. til uttrykk idet svar som Nasjonal løpende bånd - og Frankrike - - met.
het - tvert imot, mener bladet. En
til umpa-umpa-orkestrets nyfødte. måtte de nå - uten· .hemninger Samlings fører Vidkun QUisling ble. vorfor skal vi være dårligere? Er
Det er klart, sier «Kontakt» at det må. ta konsekvensene av at samfUJinasjonalsymfoni. kolkospolkaen, til sl «B:!> far å redde seg selv. AltsA. provosert til å gi sine ugilde dom- :Vi ikke like gode demokrater som alltid må være Stortingets oppgave net er bUtt så. komplisert - ikke ved
egnet Norges Karkadel -' proletar- kronet de sine ugjerninger ved den mere: «Ingen nålevende nordmann !dem ? La OBS snarest få en represen- å ta stilling til de generelle retnings- å overlate flere og flere felter til adpampene -- landets diktatorer.
16. mai 1944 å sammensverge seg har utrettet så meget for sitt land Jtativ kommisjon som kan legge fram linjene for den økonomiske politikken ministrative avgjørelser men ved A.
Landsforrederne av (1932 og)
med Tysklands. fiender (Ilt a.l mot sotn jeg».
forslag til et nytt adelskap som kan som for all annen samfunnsvirksom- opprette nye demokratiske organer
1940, deres medskyldige og medhjel eget folk. Her er tilstrekkelig å anQuisling var vel en av de interna-· ;Btille oss på like fot med våre om- het. Men dE~ som Stortinget ikke mak som kan sette Stortinget i stand til
pere var øyensynlig fortrolig med føre, .at ifølge teksten i overenskom sjonale krefters mest forhatte menn;givelser!
ter, må utøves av folkestyre i andre effektivt A vareta den oppgave A. Btyformer, hva en enn 7elger å kalle re landet.
disse trekk i folket i medfør av sin sten mellom Sovjet og disse noto- Mest forhatt var han av dl8se kref-;·
dem. Det vil stemme med et sosialistDet vil vare meget lenge innen vi
næringsvei som «politikere». Da de risk. myndighetsløse flyktninger -- ters representanter i' Norge. Dim' .
derfor etter katastrofen 1940 grub- kum:.. Sovjet oversvømme landet uhyggelige sannhet, han, fastslo,
De kredsersom satt inne med isk. grunnsyn å gi ~ommunestyrer og e: nådd så langt .Vi llå være forsiklet over, hvorledes' de ' - 'tross sin
(til Trondheim? Til Lindesne!!?),
måtte derfor koste ham livet. Av
makten, måtte etterhvert la seg reglonale samarbeidsorganer større tige med å opprette nye institusjoner
over midlene i den økonomi- eller legge om vanlig praksis før tialminnelig kjente forbrytelse- opplyst av Benjamin Vogt i 'pres- samme sannhet8grunn mAtte tap av ' overbevise om at både for å oppnå rådighet
.. b ygge u t sam- den er moden til det. Men nlr flers k e pol1tikk en og...
skulle redde seg og sitt, parlamen- sen. Appetiten vokser somb~kjent liv, innesperring og ruin følge som
og opprettholde makten er alle mid virk b
l
Ett
d t blir
tarismen og all den øvrige elendig- når man spiser og matskapet er
en nødvendighet for hans medarbeiler som' ellers gjelder for å være
e evege ser.
er som e
tallsinnstiIlingen går såpas langt i
dere
som
vi
er
fristet
til
å
kalle
mulig
å
oppnå
et
mer
positivt
samar- å ville binne den økonomiske forvalthet fra å bU måket ut av Norges åpent. - Det var utelukketilie de
de siste nordmenn. Uten denne tilumoral$e, tillatt .... Med samfun- beid, må en også øke fagbevegelsens ning til bestemte former mA det væsiste klartseende nordmenn - har tyske divisjoner.;, fra Lyngenfjord
nets økende demokratisering blir i og nærØlgsorgamsasJonenes
....
..
iiltetg'jørels"e av Norge' .som rettsroIl e i re riktig A. peke på at 'en kan' kom·kunnskapen om disse trekk rimelig og sydover, som hindret Sovjet fra
,lengden alle samfunnslag etter- d
k
t kti
litikk
På
stat kuru1e ikke forrederpartiene " hvert fortrolig med deres politiske en ons ru ve po
en.
an- me til A. bli stilt overfor nødvendigvis gitt ideen og planen til de sene- å sluke Norge helt eiler delvis som
re forbrytelser mot landets rednings planlagt av de samme flyktninger med hjelpere atter komme til mak- . moral. Mens hittil rovets moral bahe~en av helt andre løsninger.
menn.
før 1932 og fellende 'bevist i stor- ten for pAny å føre oss mot stupet.
re hadde bevisst gyld.ighet i kriseDet som nå. først og fremst trenges
*
situasjoner og for herskende gruper en ellhetlig utforming av de øko ..
Alt den 9. april 1940 begynte' opp- tinget samme· år.
....ftl vi enkelt",
r ikk b
"'k d t't v Id le
n
nomiske målene og ~n samlet vurde.1 et senere innlegg s ...
Visstnok bedro .flyktningene sine
bygningen av løgnene og falskneriet
pe ,
e are .. e
e.e o se - "
(j
(j
ring av de midler som kan være henfor å flykte fra ansvaret. Alt da het kontrahenter ved hje'lp 'av de hem- og forstelig nevne hvilke forf81sk-, ment med demokratiseringen av
siktsmessige. Først da kan vi konsamfunnet - stikk 'imot hva man
det: Det lumske. Tyskland har over- melige - lovugyldige ~ anorlinin- ninger av lov og rett som er blitt
\
kret løse det problem A. forene planfa11t det uskyldshvite Norge. Vi er ger av 115. desember 1944 slik, at brukt for å kunne tyne Nasjonal) veiltet _ men det blir bent fram
offenlig visdom for hele samfunnet.
økonomien med folkestyre og rettsderfor helt ansvarsfri for det som avtalen - istedetfor å. ramme hele Samling og andre sannhetsbærere.
nder denne titel har pseudonymet stat. Før det er Skjedd, skal vi være
.
skeI' - osv. -- osv. - osv.
Georg prestert Dagens ekko i Af- varsomme med A. vedta vidtrekkende
Det var i stigende frykt for A.
tenposten 3. mai. Han understreker lover, slutter «Kontakb.
måtte stå til ansvar for det nordet merkelige i at nyheten om det
ske folk for følgene av sitt forrerussiske angrep på et fransk rutefly
deri - og ikke bare Englands krav
på vei til Berlin, som fant sted en .
.om innsklpning - som bidro' til
tirsdag formiddag, ennå lørdag ikke
flukten fra landet 7. juni 1940, fra
var nådd fram til bladet Frihetens
plikter, fra de blodige ruiner og
spalter og skriver videre:
med formell overgivelse av landets
«Den' russiske tausheten omkring
suverenitet til erobreren Tyskland
denne episoden bringer fram i minnet
den 10. juni 1940.
en rar liten episode fra 9. april 1940.
Dl
ET SVENSK' OPPGJØR.
Mange vil huske at tyske fly 'om etPA flukten til Kanada via En"g~
land stanset flyktningene i London
termiddagen gikk over Blindern-om''''hD
.:An-C ••_'""'-· _A "" ••1Ift 1..._ ••
n" ..t"nn "lnUpr
.sammen il enkelt~edlemmer, alt etter bedrifte-r er medlem a v de Samvirkende. De rådet og slapp noen bomber ned over __,_~_~~!. ~l!iS~~Sk~':i~~~~»,,_~:
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2014
suverenitet
til norsk
erobreren
Tyskland
den 10. juni 1940.
På flukten til Kanada via England stanset flyktningene i London
n stann slutter s'·gsammen. i
hos. sine arbeidsgivere, på hvis krav
Danmark. Det er skjedd ved danNorge og dets folk var ofret. Her
ble det klart· hvorfor England hadde nelsen av Fellesrådet for danske tjekrevet flukten - nemlig for pro- nestemanns- og Funksjonærorganisapagandistiske oppgaver utenfor tysk sjoner, og denne nye organisasjon
innflytelse. I felles interesse med ar har aller· le 62,000. medlemmer. Sambeidsglveren ble all mulig hjelp ytet mensetningen _er slik:
De fleste medlemmer av Danmarks
for igangsettelse av et løgn- og bedragerifelttog for atter å føre det lærerforening (19,000), Tjenestementåpelige folk bak lyset og kanskje nene i CO Il, embetsmennene, popuengang å slippe farefritt hjem igjen lært kalt Gullsnorene (15,000), StatsI London fødtes den digre løgn embetsmennenes Samråd (8000), Kom
om «Elverumsfullmakten»
at munale funksjonærer og Centtralfore··
flyktningene hadde fullmakt til å ningen for danske funksjonarorganiopptre på vegne av et erobret folk sasjoner (11,000) og hertil Skibsforer
foreningen (950) og Styrmannsforebåde innenfor og utenfor Norge!
Herfra ble det norske folks med- ningen (1000).
Under hovedforeningene skjuled seg
førte eiendom .- gullbeholdningen
- dispOflert med forbillede i kasse- en rekke sammenslutninger: Under
berøvere.
Samrådet iærenle ved de høyere lære
Herfra fikk de bistand til å shang anstalter, dommerne, politimestrene
haje forsvarsløse norske sjøfolk til og politifullmektigen0, ingeniører ·1
engelsk tjeneste i krigssonene.
statens tjeneste, ministerienes embets
Herfra disponertes handelsmari - menn, statsskolenes lærere, forsvar nens fortjeneste - kjøpt med nor- rets offiserer, embetslægene og (ikke
ske sjøfolks liv og undergang av tilsluttet men i samarbeide) pre stenorsk tonnasje -- for (også) å .få foreningen. Under Centralforeningen
forsorgsbidrag for seg selv og an- for danske funKsjonærorgan,isasjoner:
dre flyktninger (cer tok regjerin- Bankfunksjonærene, sparekassefunkgeni sin tjeneste -- som Hambro sjonærene, forsikringsfunksjonærene
sa): - :'<:t uhyre kostbart marionett fra en rekke ervervsforetagender, styre å la negerrepublikk i ly av dels gjennom foreninger og dels som

I Danmark har 62000 sluttet

enkeltmedlemmer, alt etter bedriftenes størrelse ..
I Fellersådets første henvendelse til
almenheten· heter det: «Fellesrådet vil
nøye følge den økonomiske politikk
med særlig henblikk på pris-, lønnog skatteutviklingen, idet Fellesrådet
er av den mening,. at de fastlønnede
grupper i alt for høy grad har lidt
under den hittilstedfundne utvikling
på disse områder. Fellesrådet anser
det for å være av den største betyLlning for det danske samfunn å ha'en
høyt kvalifisert og økonomisk uavhengfg funksjonærstanr. og vil arbeide for å sikre standen mere betryggende levevllkår enn tilfellet har vært
hittil».
Den nye sammenslutning betrakter
de: mm noe avgjørende at den mellomstand, som de forskjellige organisasjoner representerer,. ikke engasjeres politisk. Man har skapt en upo
liUsk organisasjon og legget stor
vekt på at den er det. Likesom de
lavere tjenestemenn (Sølvsnorene)
med 35,000 medlemmer i Co I er uten
for ,idet de er tilsluttet. De SamvirkendeFagforbund, hva de andre tjenestemenn ikke er, således står størsteparten av de private funksjonærer
utenfor HK, idet d ~nne organisasjon

om felles nlål

er medlem av de Samvirkende. De
ferreste høyere tjenestemenn og funk
·t8jOnærer ville. føle det som noe naurlig, om de via fagforbundene ikke
. are skulle yte økonomisk støtte til
en sosialistiske presse, men også en'sidig . knytte' sitt arbeide for bedre
år til et 'Jestemt politisk parti.
Den mellomstand, som har innledet
(lette samarbeide, er blitt kalt «Den
tredje stand». og føler ofte dette som
tiktig. Den ser på den ene side ar~eiderne, hvis interesser den ikke kan
«eIe, og på. den annen side arbeidsltjøperne og staten, som har den i
lI1tt brød. I den utvikling som har
~net sted mellom disse store grup.r, har den måttet føle seg klemt
\1nder forhold, som ikke levnet den
~uligheter for en tilfretsstillende plaSl'ring.
i
SamfUnnet er etterhånden i stadig
{IØyere grad blitt avhengig av det ar~ide som denne tredjestand utfører
dt administrasjonen spiller større roll~ enn før. Det gjelder både for
det
'vate ervervsliv som for staten. ledes er antall funksjonærer i sta",' stigning med en forøkelse med ca.
pet. fra 1940, mens det for såvel
.• vstendige som arbeidere viser ca.
. pst. Antallet av funksjonærer og
. enestemenn utgjør idag 453,000.

t

*

Akk. ja, det er. virkelig forferdelig
med disse fryktelIge diktatorene som
plutselig hever pekefingeren og kommanderer: Ikk:) et ord i avisen!
Mange år før Hitler var kommet
til makten, er det en diktator i Akers
",.ata som en vakker dag hevet pekefir..geren og kommanderte: Ikke et
ord i avisen - om Fridtjof Nansen!
Det var dem som tillot seg å protes' ere mot forbundet .. Det ble endog
antydet at titusener kjente til Nansens eksistens, og at bare dette forhold var nok til å heve det latterlige
forbud. Men alt var forgjeves. Forbudet ble" opprettholdt, og dermed basta. Noe annet kunne jo lett ha rokket postulatet om at dill:tatorene i
Akersgata alltid har rett. Nansen
måtte finne seg i å være en «død
mann» i den nå så rystede hr. Georgs
avis!
Og hvis hr. Georgs finfølelse ikke
forbyr ham t nærme seg redaksjonem, konfidentielle «ordre-bOk», vil
Lan sikkert til sin forbaUselse og forferdelse oppdage at han vil finne rikeHi:; med stoff til nye Ekkoer - om
enn med andre og mere hjemlige
adresser.
Philip.
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tlrsaag formiddag, ennå lørdag ikke
var nådd fram til bladet Frihetens
spalter og skriver videre:
«Den russiske tausheten omkring
denne episoden bringer fram i minnet
en rar liten episode fra 9. april 1940.
Mange vil huske at tyske fly om ettermiddagen gikk over Blindern-området og slapp noen bomber ned over
villastrøkene.
Aftenposten
sendte
straks opp en bil med journalist og
fotograf og laget en stort oppslåttt
historie om det som var skjedd. Sent
på ettermiddagen innfant den tyske
presseattache seg i avisen og nedla
under henvisning til den tyske militærkommando i Oslo apsolutt forbud
mot at reportasjen kom i Aftenposten
Det ble protestert på det .livligste mot
forbudet. Det ble endog gjort opprnerk
som på at titusener jo hadde opplevd episoden og at bare dette forhold var nok til å heve det latterlige
forbud. Men alt forgjeves. «Es war
ein techniches Versehen» og dermed
basta, sa presse attacheen.' Og feil innrømmer ikke diktaturer på trykk
det kunne jo rokke pastulatet om at
d:ktaturer alltid har ret b.

med at de ikke søkte samarbeide
med okkupanten for' Tysklands
skyld, men fordi deres fornuft. sammenholdt med påbudene i Haagerkonvensjonen, tilsa· dem å verne
Norges interesser på beste måte.
Det samme ·argument som Stortin·
gets presidentskap framholdt.
En okkupant blir a'dri populær, i
hvilken grad vil mest avhenge av
den okkuperte befolknings holdning
Selvsagt kan motstann føles som
nasjonal plikt, men hendingene har
da tilbøyelighet til. å utvikle seg
som ringer i vannet: motstann reakSjon sabotasje sterkere
reaksjon - øket sabotasje - skytning av gissler. Er man først aktivt med i denne utvikling, vil okkupantens .framgangsmåte forekomme
en så brutal at en hvilkensomhelst
motaksjon blir bellig plikt. Men så
lenge franktirørvirksomhet ikke beskyttes ved internasjonal overenskom"t, må de aktive vite at de begår halsbrekkende gjerning, og som
menn må de ta følgene derav.
Men. aktive mots1annsfolk synes
kun unntakelsesvis å ha bevart nøktern dømmekraft. Vi viser til vår
kommend'e l1tredning om Hjemmefrontens deltakelse i utarbeidelsen
av de provisoriske anordninger, til
utallige artikler i aviser og tidsskrifter og til de mange patriotiske
bøker i 1945 og utover.
Den mentale innstilling som fram
går av følgende tre brev til dr.
Scharfienberg, jfr. Bergloff «Etter
7. mai», synes å h~·. vært den .grunnleggende i Hjemmefrontens forfølgelse av NS-folk:
«Det å likestille samfunnets bunn
fall, hva )l'S jo var, med anstendige
folk er forloren og falsk humanisme
vi (må) ikke !'fi forbryterne
- forbrytermentalitden - vekstmuligheter. De har tapt sine menneSkerettigheter, Rolf Hofmo»,

I

« . . .• individer som har hatt med
den planmessige utryddelse av minst
12 millioner uskyldige mennesker å
gjøre, har for alltid berøvet seg
selv retten til å karakteriseres som
mennesker.. De er ikke mennesker.
De står iavere enn et hvilketsomhelst dyr, N. Chr. ~røgger»,
«Jeg for min del har gjort mitt
til hevnen og mer hevn skal jeg Oi'"
alle gode nordmenn nå:.K. M., -Abildsø, nr. 331-13134».
Den alminnelige NS-mann bedømte tyske overgrep på samme måte
som en hvilkensomhelst nøktern
utenforstående. Selv om man ikke
kjente rekkevidden av f. eks. jødeforfølgelsene, så var den alminnelige motvilje mot disse sik.kert like
stor innen NS som utenfor. (Nedskriveren herav hjalp personlig truede jøder).
Vi protesterer mot å bli indentifi·
sert med okkupanten og hans handlinger, vi protesterer mot" der: misforståelse· at disse skal hevnes ~n
for alle. og alle for ~n på vergeløse
NS-folk.
Som Forbundet for Sosial Oppreisning flere ganger offentlig har
framholt, tar vi ogsA. avstann fra
alle handlinger begått av NS-folk.
som rammes av den borgerlige straf
felovs bestemmelser, men vi protesterer mot å bli identifisert med en
forbryter, en for alle· og alle for en.
fordi om forbryteren var medlem av
samme politiske bevegelse.
LikN om en NS-linje i alle fall
måtte oppstå som et produkt av
okkupasj01len, likeså uavvendelig
måtte der oppstå en mobtannsbevegeIse. Vi har i denne utredning
ikkekommen~ert okkupantens traktatmedholdelige fr'lmgangsinåtE! eller mangel på sådan. Vi har heller
ikke angre?et Hjemmefrontens moralske motiver.
Men vi har tatt avstann ira den
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måte hvorpå Hjemmefronten viste .~. De felles interesser, som disse har,
sitt nasjonale sinnelag, fra ødeleg- ~ytter seg til:
gelse av norske liv og norske. verdier til skade for Norge, handlinger )f Den faste stilling: Som tjenestesom førte til at livet ble uutholde- 'annen er funksjonæren innstillet på
lig for alle parter, uten for oltku- • hans stilling er en livsstilling.
nanten. Vi tar avstann fra masse- ~.• Lønnssystemet:
Tjenestemannens
.
mordene på NS-folk.
4g funksjonærens lønningssystem er
Og vi protesterer framfor aUt dPpbygget på den samme måte. Man
'11ot at Hjemmefrontens ledere, som &cgynner med en mindre lønn og arhadde gjort seg selv til våre poli- !feIder seg opp i gradene til det som
tiske motstandere, hevnet sitt hat ~r sluttstillingen.
til ok!mplmten på NS-medlemmene,
en for alle og alle for ~n, ved 11 {Skatten: Som fastlønnede har tjeopptre som lovmaker; og samtidig nestemannen og funksjonæren den
flom dommere over oss.
~me interesse av et skattesystem,
Mellom lov og dom komm~r retts- ~. letter byrdene for melleminntekforhandlingen. I all sivilisert retts- ~e og begunstiger oppsparingen.
praksis har anklagede lovfestede ;'. Prisene: Som fastlønnede uten noen
rettigheter, og det påligger en upar sterk organisasjon i ryggen har tjetisk domstol og kun en sådan, å lt,-stemannen og funksjonæren den
sørge for ilt disse blir respektert. samme interesse i å unngå en konAnklagedes viktigste rettighet må jUnkturpreget økonomisk~ utvikling
vel være at loven skal være lov og som minsker reallønnen.
ikke dom. Dessverre synes denne
selvfølgelige rettighet med velbe- .<Politikk: De føler .s~g ikke knyttet
rådd hu å være satt tilside av retts Ul. noe bestemt politisk parti, men
m.erker den samme utrygghet i den
'lppgjørets lovmakere.
Røed sier, s. 149: «Den alminne- øll;onomiske og sosiale posisjon, som
'ige.strafferettspraksis i alle sivili- de har.
Derfor har de gått til dannelsen av
serte land bygger på den hovedre[{el at man ikke kan straffe andre denne organisasjon, som skal sikre
enn gjerillngsmanrien og bare når en tallsterk del. av samfunnet en podenne har utvist subjektiv skyld». sisjon som de kan være tjent med.
Det har vært framholt at· Hjem'1lefronten Kunne bryte folkeretten
fordi okkupanten brøt den. En sådan
regel om. gjengjeldelse har ikke lovs
form. Selv A. gjøre det som man
TeaterSjef Hans Jacob Nilsen har
~kyter motparten for, kan heller ik- fått innbydelse til teaterfestivalen
i
'.te ha noe. moralsk grunnlag.
Aten. Som kjent ble han for en tid
Spørsmålet .ligger utenfor vår be- siden nektet innreisetillatelse til USA.
visførsel i disse artikler, vi skal der Verdens Gang (8.5. 52) kan ikke dy
for ikke komme inn på den folke- seg for følgende lille bemerkning i sarettslige hjemmel eller manglende. kens anledniilg:
sådan for okkupantens handlinger
Hvem skulle trodd - at amerikaog Hjemmefrontens reaksjon på nnerne ville slippe Hans Jacob Nilc;en
disse, . resp. på Hjemmefrontens! :nn i Hellas ....
handHn'ger og okkUpantens reaksjon I
._--

Mellom venner.

Alvor og spøk.

I en polemikk i Morgenbladet
skriver Sigurd H o e I bl. a.:
«Nå er så vidt jeg vet ikke ironi
forbudt her i landet ennå, hverken
Ved lov eller forordning. Men ·et slikt
forbud er snart overflødig; for enhver kan merke eller burde kunne
merke, at fra år til år, ja snart fra
dag til dag senker det seg et jernteppe ned foran øynene til flere 00'
flere. De kan ikke oppfatte ironi me;'
men ter allting bokstavelig og gravalvorlig - på det at Norge omsider
virkelig kan bli et muntert land å
leve i.»
«Hva Lex Thagaard angår, skal
det bli spennende å se, om Arbeiderpartiet. presser denne loven, som rett
og. slett forandrer hele vår samfunns.
form, igjennom i Stortinget uten først
il. forelegge den for velg~rne. I så
fall får vi, så vidt jeg kan forstå,
noe som kan kalles «kald borgerkrig»
i landet, og Norge vil bli det mest i
dirigerte ]flntl v"~tp,.,""" jernteppet.~'

Kongelig utenrikspolitikk.
ET SVENSKOPPGJ0R.

I svensk cHistorisk·· Tidsskrift» har
arkivar W. M. Carlgren avsløret falsk
heten i historien om at k1lng Oscar Il
høsten 1904 planla med tyrkisk hjelp
å angripe Russland. «Dagens Nyheter» gjorde et stort nummer av denne
historie som ledd i kampanjen mot
det Bernadotske dynasti.
Carlgren
konstaterer nå at de tyskiske rapporter, som lå til grunn for angrepene, er rene forfalskninger, foretatt av
en kar, som hadde gjort denslags til
levebrød. «Svenska Dagbladet» skri.
yre i forbindelse med dette:
«Sin egentlige interesse fikk hele
affæren bare ved at «Dagens Nyheter» lanserte dokumentene som et
ledd i sin antiroyaIistiske kampanje
og fullstendig frenetisk forsvarte deres kildeverdi. De ble sagt A. utgjøre
et flagrent eksempel på «KungIig utrikespoIitik». cSterka agrument st6der turkdokumentens i!.ktheb «Freds
furste i ny belysning» - ma'n kunne
fortsette ·lenge med å plukke i «Dagens Nyheters» skatt av saftig og
kjernfulle omdømme i denne sammenheng»;
Som et overraskende supplement til
dette citat skriver «Fria Ord»: «Dagens Nyheters uvilje mot det .Bernadotske dynasti kommer bL 8, derav,
at Karl Johan gjorde vanskeligheter,
da Bonniers stamfar i Danmark søkte statsborgerrett i Sverige. Karl Otto Bonnier tar klandrende opp denne
saken i sine memoarer. Den samme
intolleranse mot kongehuset har gått
i arv.fra den ene DN-redaktøren til
den andre - til bevis på at eieren ik•
ke øver noen innflytelse på bladets
innhold!»
.

Ekteskap.
Jeg er 40 år. Frontkjemper.
Har fast stilling. Min kvinne forsvandt med okkupasjonen. Ønsker å bli kjent med NS-kvinne
i rimelig alder. Kan gjerne ha et
barn. Bill mrk. «Diskresjon loves nr. 170».

Ettersøking •
En av. mine venner har bedt
meg SØke å komme i kontakt
med en frontkjemper ved navn
Rise. Sistnevnte var offiser i SS
og var en a v dem som sist var
sammen med - og derfor muligens kan gi opplysning om -'min venns bror, som også var
frontkjemper, men soIil dessverre ikke er vendt tilbake. Rise skal
være vestlenci.ing, men Vestlandet er stort, og på mine kanter
har jeg ikke truffet nOl'll Svru
kjenner ham. Vennligst 'lkr1v til
bill. mrk. «Frontl\:jempeI nr. 169»
- - - - - - - - - - - - -_ _
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