Stiftelsen norsk Okkupasjonshistorie, 2014

' . . . ·l··t 1o.n
Hen' t'.C,~
.
'i't'lsOnvn.. 7 9
Ull v2U -Ho.:,',

mw,rd

Budstikken går:

Vær med i stormønstringen på østre Toten 9., og 10. august

\

.11111111111111111111111llllllllll[11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111Illllllllllllllllllilllllalilllil:lllllllJlllilllllllilllIlllllllllllllllllllllllllil,I,!.

~«8. Mai> kommer ut

Kristiansund N. - Postadresse boks 41. - Kontor:~
; l~ edre Enggate 20 IL Abonnementspris kr. 16,- pr. år, lØssaJgsprisi
140 Øl't.. - Annonsepris kr. 0.32 pr. m/m. - Fåes i kioskene. hver lørdag'i
l

7.llllrllllllllllll.1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111'111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111IIIIIIIIIIilllllllllllllllllllllili

Nr. 23

6. årg.

Fredag 20. juni.

SN
O

Kristiansunds formannska~ merkelige AdvokafGhrisfian L.Jensen
innstilling til en dissent r men ig het d ri Ve r «frå I fis k e»
Betrakter ordfører Guttelvik en fordringsløs gruppe akt
samfunnslivet?
kristne som et uønsket element

Kommunens opptreden mot endel tomteeiere bærer
av komedie spilt av dilettanter.
I

Kristiansund har en under gjenreiJingstiden hatt en yperlig anskueliggjørelse av arbeiderpartiets initiativ l kommunalpolitikken. Vi har gitt
visse el{sempler på dette i tidligere artikler. I dag finner vi grunn tn å
trekke fram e~ nytt karakteristisk eksempel på byens kommunalpolitiske
liv.

Det er innlysende at det ved gjenreisingen av byen har vært av av~jø
rende betydning å sikre best mulig. utnyttelse av de begrensede arealer som
egnet seg for husbygging i selve byområdet. Like vesentlig har det vært
å gjennomføre gjenreisingen hurtigstmulig.
Det har ofte vært fremholt som arbeiderpartiets fortjeneste at byens ·forretningsstrøk - og delvis også boligstrøkene - er blitt gjenoppbygget i
så stor utstrekning i løpet av såvidt kort tid. Det er overensstemmende
med sannheten at gjenreisingen er langt fremført. Men det hører inn under den samme sannhet at det er forretningsstanden selv som har gjott
dette mulig. Det er jo tross alt deres investeringer og deres initiativ som
gjenspeiler seg i de nye forreningsgårder, som så overraskende fort har
sLutt i været, tross arbeiderpartiets planøkonomi og sendrektige byråkrati
Når det likevel ligger en og annen
unyttet byggetomt i forretningsstrøket kan det selvsagt skylles årsaker
som eierne ikke har vært herre over.
De kommunale myndigheter har gang
på gang klaget over denne sendrektigheten, og det har ikke vært fritt
for at de få tomteeiere dette gjelder,
har blitt stemplet som en slags gjenreisingssabotører. Ganske oppsikts vekkende er da å få full kjennskap
til hva det egentlig :{an være som
forårsaker disse små tomrommene i
bebyggelsen. Det gjelder en ubebygget tomt midt i byens sentrum på
Kirkelandet, i umiddelbar nærhet av
byens hovedgate, - med andre ord i
byens aller mest verdifulle tomtestrøk.
Eieren har for lenge siden frafalt
sine opprinnelige byggeplaner. Tom-

I

ten ble derfor frambudt til salg gjennom en av byens eiendomsmeglere,
og det var ikkenødvendirr å .. vente
lenge på l:ebhabere. Bl. a. meldte byens Baptistmenighet seg som kjøper,
o~' det ble oppnådd full enighet om
vilkårene for salget. Baptistmenigheten hadde sine byggeplaner ferdig utarbeid, finansieringen var i orden, og
menigheten ventet t.J.re på å sette
byggingen i gang. Men det kom en
slede i vegen. Formannskapet avslo å
godkjenne ovetl'l.ragelsen av tomten
til den nye eier. Avgjørelsen forår:;iaket selvsagt en del korrespondanH
mellom kommunen og de to parter i
tomteoverdragelsen. Saken ble pAnytt
behandlet i formannskapet, og ennA
en gang ble det blankt avslag. Tom-
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Noack farer med loddrett

Erstatningene
og Statsadvokatens
underslag

'E rstatningsdlrektoratets

Ny

mot stortinQsmann

Som kjent henla Odels:tinl.t
lig den såkalte
Skien. Men politilM:,tjtmt
som nå sitte~ som sjef
svaret i Skien, gir seg
stortingsmann Sverre
anmeldt for injurier, og
gen gjelder det en uttalelse
i TeleJllh,rk Arbeiderblad 1.
ber i fjor, der han i et pe·Uti.lrv,ju
ble spurt om han hadde
fUkt med politiet, og svarte
«Bare etter krigen. Jeg er
nok ikke tiltalt, bare
skyldes at jeg om en
mann sa at han led av
linger av ;:>aranoid karal{ter....,,,,,...,,.,,,
jee blir tiltalt eller ei, tør
Det avgjøres først når
kommer opp i
Så. vidt Morgenposten
politimesteren i Skien som
meldeIsen 26. mai, allerede
saken da han ikke finner IltlUe>lIh"a-

Trøndelagskontor representert v.
O.r.sakfører Stokbak har etter
hva det meddeles oss fra en for
mentUg «debitor» l Namdalen
tAtt beskjed om at denne avvi, ser ethvert krav fra Erstatnings
direktoratet, idet ban er blitt
oppmerksom på, at FInn Christensen, som var aktor i hans
sak, senere i offentlig avis er
stemplet som underslag~r uten
at det så vidt vites fra myndighetenes side er tatt noe skritt
i sakens anledning. lIa.n mener
- og det med rette - at hans
sak under disse forhold ikke har
være bebandiet på en for ham
betryggende måte.
Så tår vi vente og sel. hva Erlltatnblgødirektoratet VIl gjøre.

vendig avalmene hensyn. Politibetjent Holte har imidlertid bedt om at
kjennelsen blir overprøvd, og da stats
advokat Cappelen i Skien må ans~es
SOIn inhabil, blir
Holtes begjæring
sendt direkte til Riksadvokaten.
Holte har ikke anmeldt Telemark
Arbeiderblad som hadde intervjuet,
og det er altså gått nesten et halvt
å.r før han fant å mAtte gå til anmeldelse.

I over et år har han
drevet bunnskraping
etter hevisruateriell mot
overlærer Haug
Almenheten har nå krav på at
advokaten lar seg føre for retetn

I

mellom overlærer adR ettssaken
vokat Haug og sam Knutze'n fikk

som det vil huskes et meget sensasjonelt forløp, idet flere a,v «Kretsens» ledende menn engasJerte seg
sterkt rent personlig, så sterkt at ~r.
Haug pA stedet bebudet flere nye mjuriesøksmål.
Høyeoterettsadvokat
Christian L. Jensen, som var Sam
Knutzens advokat, uttalte således i et
rettsmøte 12. februar ifjor:
«Overretssakfører Skjønsberg for
kJarte at han hadde talt med advokat Seeberg, som beklaget seg over
situasjonen. Kort tid etter ble han
Christian L. Jensen
arrestert. Det er selvsagt umulig
å sl at Haug har skyld i dette, men ser noe bekymtet ut. Har han sagt
mere enn han kan stå for?
at det var en sammenheng mellom
agitasjonen og Seebergs arrestasjon
og senere død, det er noe vi Ikke
kan tvistes om.»
En skulle tro at det injuriesøksmål
fra hr. Haugs side som ble resultatet
av denne uttalelse, måtte kunne 8;vgjøres temmelig fort, skriver Nabonen, og fortsetter: En advokat, tidligere formann i Den norske Sagførerforening kan da vel ikke slenge ut
øndag den 8. juni ble det
en sA g~averende bemer~ninl? uten å
under kongelig nærvær
være klar til å føre beVIS. Likevel er
og med en representativ
det nå gAtt langt mer enn et år, og
saken er ennå ikke kommet opp. «heimefront»-deltakelse avSkylden kan vanskelig ligge hos hr.
slørt en portrett-byste av
Haug han har jo all interesse av å

Norsk
steinindustri
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Sto;e:n;å
at hr. advokat Christian L. Jensen nå
driver og søker etter
omtrent på samme måte som V11 være kjent fra l3amble-saken. De brev
advokaten har sendt ut i denne sin
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«Norges mest torturerte»
mann, Lauritz Sand, ute ved
Griniveien ved Oslo. Man
hadde valgt ham, het det,
som typen på «den gode
nordmann». I avisenes opp~gning av frammøtte del:'
.. takere s*vnet~' man de tidligere inpehavere av Hay's
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Noack farer med, loddrett
løgn mot dr. juris Aall
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Aall har aldri arbeidet for tyske interesser

mel

Vi b. ringer her i oversettelse· en
fremstilling av den russiske general Borelj i den nasjonal ssiske avisen «Suworowez».
1
nær~ten

mai 1940.
Vi vet at vedkommende sitter Inne nred atskillige opplysninger om de
spørsmål han her berører. Imidlertid gjør vi oppmerksom på, - at vi offentliggjorde Ikke Noacks rapport for å kaste smuss på Quisling eller Aall
men utelukkende for å gjøre almenheten kjent med et dokument, som på
en avslørende måte· viser de såkale «gode nordmenns» spill bak kulissene. Ved hjelp av Noack mente de å kunne sverte Quisling og Aall, slik at
de daværende tyske makthavere av den grunn vUle overlate Norges
skjebne til en flokk ansvarsløse «norske» trådtrekkere, som ennog ikke
unnså seg for å bruke en mann som den tyske spion N oack som redskap.

ster. Overføringene var på tysk. Blant postene var det også referat
fra NUrnberger-prosessen. Dette var
så interessant at jeg straks skrev det
ned. Denne kvelden ble skytningen av
de polske offiserer i Katyn behandlet
Den russiske anklager, oberst Rudenko, forsikret at mordene var begått av tyskerne. Etter hva Rudenko
anførte kom tyskerne over leiren hvor
de polske cffiserer var internert, og
skjøt dem.

gravet, og at han, Gørin g, hadde e t
dokument.l sin besittelse som bekreftet dette. Etter å ha lett etter
et bestemt avsnitt i dokumentet,
forsikret han at den som især hadavgi en erklæring og meddelte, at
hva Rudenko anførte, Ikke var . i
overensstemmelse me,l sannheten.
de fått i oppdrag å likvidere disse
polske offiserer, var ingen andre
enn den sovjetiske oberst R,,!ldenko
som nå opptrer som anklager i
NUrnberg-retten.
«Det er løgn», skrek den sovjetiske anklager Rudenko. Med disse
ord sprang han opp fra sin plass,
gikk bort tn Gørlng og fektet med
armene som om hår. ville slå ham.
Gøring rettet seg plustelig 0Pl og
ga foran alle tilstedeværendes øyne
Rudenko et slag midt i ansiktet.
Dette var for mye for Rudenko som
rev sin pistol opp av lommen og
fyrte to ganger mot Gøring. Men
på grunn av sin opphisselse skalv
han slik på hånden at skuddene gik
forbi Gøring og traff vakter hvorved en amerikansk offiser og en
sersjant ble drept.

Som svar på dette reiste den tiltalte riksmarskalk Gøring seg, fikk
tillatelse av rettens formann, den
amerikanske jurist Jackson, til it
Som vitne uttalte Gøring at tyskerne, da de kom til Katyn fant de de
polske offiserer allerede død og be-

Vil utenril<sminister
Speers datter slippe
inn i USA?

SIEGFRIED-LINJEN FORSVINNER
Etter avtale mellom Adenauer og
de vestallierte skal Siegfried-linjen nå
. forsvinne. Det vil ta ninst ti år og
koste 24 mill. mark. Stålet vil dog
innbringe ca. 20 mill. mark og samtidig vil det tyske landbruk få igjen
7000 mål god jord. - Hitler fortalte
under den bevegede debatt før MUnchenkrisen at han hadde bygget dette forsvar mot Frankrike, et mektig
system med 6000 stål- og betongbunkers og med mere enn 100,000 tonns
stål. Det er således veldige mengder
av materiale som ble brukt og som
nå skal komme den nye opprustning
:ilgode.

riksminister Albert Speer so
lYi ens
.
ner en straff på 20 års tvangø-

arbeide, har hans hustru og datter
vært bosatt i Heidelberg. Datteren
som nå er 16 år gammel har sendt
inn søknad om å komme på en utvekslingstur til USA. De ameril{anske myndigheter i USA har
valgt henne og 400 andre unge
mennesker blant 2300 søkere og
3nbefaler sterkt at hun får innreisetillatelse. «Dette er en glimrende anledning for USA til å vise
at vi praktiserer det vi preker»,
sier en amerikansk embetsmann.
Utenriksdepartementet i Washington er imidlertid engstelig for at

at det blir gjennomført i full offentlighet.
---------------I det neste rettsmøte ba rettens for
mann Gøring om å legge fram det om
handlede dokument og dermed bevise
at 12,000 ?olske offiserer i virkeligheten var gått til grunne gjennom en
på anvisning av sovjetregjeringen
gjennomført skytning.
«Nå», sa Gøring «ber jeg min fors·,arer om at Retten blir overlevert
dokumentet».
Dokumentene ble overlevert.
«Retten behandlet dokumentet og
erkjente det som ekte. Dokumentet
bekreftet at den sovjetiske oberst
Rudenko hadde fått i oppdrag å likvidere de 12,000 polske offiserer.
Informasjoner over de 12,000 polske
offiserers anliggender fra rettssalen
e nå forbudt og vil ikke bli kringkastet mere», kunngjorde hallomannen.

*

Ovenstående har vi hentet fra det
tyske tidsskrift «Der Wiederhall» nr.

14-52.

*.

Norsk Presseforbund som
over-høyesterett.

Ingen ærekjær ekskludert journalist må søke
medlemskap i Norsk Presseforbund.

SN

mange kjente verker om EngVår hjemmelsmann skriver:
lands verdensdespoti på havene
«Meningen med å 'trykke Noacks
alltid argumenerer ut fra norsk
rapport av 20. mai 1940 er god. Den
nød og frykt for dette rike på
understreker cand. jur. Sverre .Hartleirføtter.
manns vitnepro vi Wurzburg på en
eklatant måte og gjør det tydelig at 3. Dr. Aall har i 1940 utgitt en brosjyre betitlet SoslaUndlvidnaIlsdr. Johan Scharffenberg har rett når
mus, trykket og forlagt l Malmø.
han sier at Quisling og NS nærmest
Denne bok gir uttrykk for ett
var en belastning for Tyskland.
diametralt motsatt syn tn det
Men - Quisling er borte, derimot
Noack frekt legger AaIl i munlever og virker dr. jur. et philos Hernen. Den inneholder en skarp kriman Harris Aall. Og de anførsler raptikk av fascisme og nasjonalsoporten inneholdre om denne fine, nosiaIlsme.
ble tenker og vitenskapsmann bør
ikke stå uimotsagt, da Noack, som 4. Dr. AaIl hadde før krigen og under okkupasjonen intimt samarer dømt for løgn og injurier i Wurzbeide med admiral Canaris og
burg, i rapporten farer med lodrett
hans medar13idere oberst de la
løgn.
Parte og prins Hippel v. Bohen1. Noack har aldri konferert med
"stein, idet disse herrer støttet
dr. Aall om Quislings planer hver
Aalls arbeide for soslalindlviduaken før eller etter 9. april 1940.
lisme. Alle vet at admiral CanaHan oppsøkte en gang dr. Aall
ris døde 9. april 1945 i Flossenog ble nærmest kastet på dør på
burg konsentrasjonsleir ved heng
grunn av sin arrogante og frekke
ing.»
opptreden.
2. Aall har aldri kjempet for tyske
interesser, men lidenskapelig gått
inn for Norge og dets interesser,
som stadig var skadelidende på
grunn av at England opprettholdt lovløsheten pil havet og
kravet om makten tilsjøs, med
den følge at det var krig i verden på løpende bånd. Det må
skarpt poengteres at Aall i sine
Frankfurt: privat til 8. Mai.

~~;i::~ji:~:",~~d'::
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n av våre forbindelser har sendt 088 nedenståendtlt innlegg i forbindelse med vår offentliggjørelse av tyskerens Noack's rapport av 20.

nordmann». I avisenes oppregning av frammøtte del::'
taltere$a;v~man de tid ..
ligere innehavere ar Bay's
Pensjonat på BygdØY og av
Anne Kures Hotell på Voksenkollen. De skulle sikkert
ikke hatt noe imot å ha deltatt i avsløringen av Lauritz Sand.
Til samme tid lot regjegen Sovjet-monumentet på
Kirkenes gå av stabelen. Dette monument for vennen
Sovjet har gjennom mer
enn to år vært regjeringen
en kilde til store bekymringer og i samsvar dermed har
monumentet etterhvert min
sket både i størrelse og utforming. Det står ikke nevnt
i dagspressen men en anser det som en selvfølge at
den utenlandske representasjon i Norge, bl. a. den
amerikanske
ambassadør,
var invitert til høytideligheten. En må nemlig kunne gå ut fra at begivenheten har vært" omfattet med
~tor interesse i de land som
står tilsluttet A-pakten.

Da Gøring kom
denne opplysning, trakk ::~~l i b~~~~:giari~:A ~~k: ~:;~~
forhales stort' lenger. Dette er ikke
oberst Rudenko pistol· n - han traff ikke Gøring bare et oppgjør mellom to privatpersoner, det er et oppgjør med et symen drePt· to amerikanere
stem. Et oppgjør med så vide perspektiver at almenheten har krav på

Han arbeidet for Norge" - og fryktet J eg levde høsten 1946 i en fltktningeleir i Feldkirch i
o
av den sveisiske grense. Mens jeg.! var
havene
pa
Englands verdensdespoti
der lyttet jeg til senderen BeromUn-

E

advokaten har sendt ut i denne sin

Nytt

nasjonalsosialistisk

r

PKaebretnihavin: 0praivnamtta
il k. Mai.
8

Det danske politi og de danske myn
digheter står maktesløse overfor en
beslutning som nylig er truffet om
gjenreisning av det danske nasjonalsosialistiske arbeiderpartL Partiets
offisielle navn blir det samme som før
freden DNSAP og en av lederne er
fru H~v('rt Nielsen, som sto i sterk
opposisje" til Rritz Clausen under
krigen. Partiet har organiser"; en
egen stormtroppavdeling, som opptrær i brunskjorter og svarte ridestøvler.

den unge pike vil få mange vanskeligheter l USA. Til å begynne
med avviste utenriksdepartementet søknaden, men den endelige av
gjøreise er ennå ikke truffet. De
amerikanske myndigheter i VestTyskland anbefaler sterkt at frøken Speer får anledning til å .besøke USA. De unge menneskene
skal innlosjeres i amerikanske pri
yathjem under oppholdet i Statene
.. I sin søknad skrev den unge dame: «Jeg vil gjeme komme til
USA for å lære det amerikanske
folk å kjenne, for å sette meg inn
i amerikanske problemer».
Bun er speider og går på skole i
Heidelberg.

I

De ekskluderte pressemenn må snarest skape sin egen organisasjon og få den internasjonalt anerkjent og beskyttet.

Sjåførene i Oslo og funksjonærene
i dagspressens redal{sjoner har hver
på sin kant etablert en o.ver-høyesterett mot sine fagfeller, som var
medlemmer av NS. At sjåførene
bærer nesen I en klut, er en sak
for seg. Men at redal{sjonsfunksjonærene - fra den yngste og nyansatte journalist til sjefredaktørene,
i Norsk Presfleforbuna med stort
flertall har sørget for å holde de
tidligere NS-journalister utenfor
sin snevre organisasjon, var ikke
mere enn å vente. Det har dagspressen gjennom de 7 forløpne år
gitt tydelig uttrykk for.
På sitt landsmøte i Trondheim forleden har de etter en 4 timer lang
debatt med visse omskrivninger gjen_att· sitt tidligere vedtak om å holde
enhver journalist, som har vært medlem av NS utenfor sin eksklusive
krets - dvs. noen er jo inntatt etter
sterk proteksjon og på grunn ov «formildende omstendigheter». Ellers er
vedtaket av den art at vel neppe noen
ærekjær tidligere NS·journalist vil
gjøre forsøk på å krype til korset.
At det er en Viss tvil tilstede om
Norsk Presseforbunds autoritet i disSe saker fremgår aven tilleggsuttalelse hvori «det pålegges hovedstyret
å bruke NP's innflytelse for å få

I

disse· forutsetninger respektert», og
at lokalavdelingene pålegges å rapp or
tere omgåelser av rettningslinjene til
NP's hovedstyre. Med dette siktes vel
til at visse bladeiere ikke blindt og
uten videre vil føle seg forpliktd over
for denne over-høyesterett i deres egne saker. Om tilleggs15estemmelsen
skriver «Adresseavisen» i Trondheim:
«Ogs' denne uttalelse, som for så
vidt kan betegnes som en ny sak, ble
det adskillig debatt om, idet flere
mente den var for skarpt formet og
at den rammet utenfor NP's kompetanseområde».
Det å være medlem a\ NP kan vel
ikke nettopp betraktes som noen attest for «nasjonal holdning:» like lite
som det å kjøre drosjebil i Oslo, og
selvom medlemskapet nyter en viss
begunstigelse hos statsmaktene, innebærer det ingen gradsbetegnelse i faget. Men vedtektene viser, hvorledes
selvrettferdigheten, hatet og hetzen
fortsatt skal holdes vedlike gjennom
en selvbestaltet over-høyesterett. Og
ennda forlanges det at det skal være
«ro omkring rettsoppgjøret». Og avis
leserne da? De bør jo være klar over
a'.: de ikke ~jennom en pres.se Som er
ledet ut fra slike forutsetninge· kan
få et uhildet billede av det som skjer
på denne fronten i vårt samfunnsliv.

I

Vi har tatt til å få en gan
ske bra «stein':'setting» i Nor
ge de siste årene. Så å si
daglig innlØper melding om
reisingen av nye steiner. Alt
i dag cr antallet så overveldende at Norges heroiske av
gjøreise av verdenskrig nr. 2
må ansees sikret i folkets
erindring for all historisk
framtid.
Mot murene" på gamle
Akershus festning er reist
en kolossal-statue av avdØde. Roosevelt, «verdens frelser og velgjører» fra årene
1940-45 Med dette har vi
gjort et virkelig karsstykke
som det står respekt av. Eller som en amerikansk turist uttrykte seg forleden:
«Noe slikt ville vært utenke
lig hjemme i U.S.A.» ..
Montro om det ikke snart
går troll i de Ibsenske ord
om at «stene har vårt Norge
nok av»? Eller 'lva?

De må derfor søke andre utveier til
å skaffe seg orientering om det som
skjer både ute og hjemme.
De i 1945 ekskluderte pressemenn
og de, som senere har sluttet seg til
dem, har intet annet å gjøre enn å
skape sin egen organisasjon og sørge
fe. at den blir internasjonalt anerkjen og beskyttet -- hva har vi ellers
rasjonenes Forbund for. Så får «utviklingen» gjøre resten. Overfor den
har NP intet å skulle ha sagt. Mis,
bruk av makt gjør tilslutt evneløs.

I
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Den allierte seierssalutt i Bergen
i 1945 blir dyr for Norge
I Unåde
.
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pa begge sider
av jernteppet

Ved Ribe bro
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Nå ligger regningen på bordet.

o

Rva sier folket 'I· d age
N

P

Hatet skal holdes
levende
Det er avslørt et Grinimonument
på et sted hvorfra ifølg-e avb!ene tusener av huiltruer så ut o~r
fangeleiren hvor d~res menn v$t.
Vi går ut fra at også tusener av
hustruer etter krigen fra det samme
sted har sett ut ovel den demo~
tiske konsentrasjo.lslelr hvor detes
menn ble holt innesperret bak piggtråden og det elektrblke gjerde og
med bevepnede vaktposter i tårnene, hvis da ikke vaktene jaget
dem vekk. Det bur~e egentlig stå
to monumenter på dette sted, men
det annet får man inntil videre ba·
re «se» for sitt indre øye •••
I referatet fra avdukingen får vi
høre at herr skuespiller Sigurd Mag
nussen i en «fengende» tale understreket monumentets betydning og
«at det skal minne en glemsom silkefront om de ugjerninger som de
nazistiske voldsherrer øvet mot
vårt lands suverenitet» (!) At nettopp Aftenposten med. henrykkelse
har festet seg ved ~enne uttalelse
av Skuespilleren, er lett å forstå.
Den «glemsomme silkefront» er
nok en torn i øyet, det gjelder øyen
synlig il. puste til hatet og holde
uviljen og urettferdigheten ved Ilke
for· det ellers så gudhengivne blad.
Det er synd på Sigurd Magnus.
sen som også i livet velger en så
liten rolle. A så :iat har aldri ført
velsignelse med seg.
Tilskuer.

SN
O

orret militære forpliktelser overfor hovedlandet USA begynner å tynå slnførsteside. mancJag morgen
n venn er døci. Han var i sin tid medlem av NS
g-e~ Nye 72 millIoner skal investeres i ulbYrglng av !orsvar;;verker
9. juni bringer' Aftenposten et
hjelpeorgaru.sasjon for fattige og syke og var
.
frasefylt referat fra avdukingen og flyph(sser heter det i avismeldingene.
, '.'
således en farlig mann. I 1945 ble han satt i poliInnell ra~en av dette anleggs programmet skal bl. a. ubåtbusen i
av det . russiske krigsmonument i
tisk omskoleringsleir og ble senere overflyttet til
Kirkenes. Man får høre at dette Trondhelln flyttes til Bergen. I forSvarsdepartementets redegjørelse heter
et hospital, da det sto om livet. Han lå i et rom
monument for all fremtid skal stå det gan.e bemerkelsesverdig: «Anleggene i Bergen ble delvis sprengt av
som et symbol på nordmennenes de a1lie~te styrker i 1945. Dette førte til at stasjonen for de norske ubåter,
med vindu ut til korridoren og utenfor dØren sto
store takknemlighet overfor Sov- som førSt var tenkt lagt til Bergen, måtte flyttes til Tro~dheim der ty'geværvakter av den type, som jobbet på tyskernes
jet og som et bevi3 på det gode skernesa,nlegg var intlJ,kb>.
festningsanlegg under okkupasjonen og som nå
forhold mellom to land.
var. tatt i regjeringens tjeneste. Vi vet ikke om
Om det skyldes' et tilfelle eller
Ja, sA.. vet vi at det var «de allierte besiddeIse aven del ubåter, og da
styrker»
som sprengte anlegget i Ber- dessuten ubåthavnen i Bergen var i
disse nye patrioter skulle verge den syke mot manberegning, er ikke godt å si, men gen. Ofte og ettertrykkelig er vi blitt mindre brukar stann ble det faktisk
på fjerde side i samme nummer
.
,
nen med ljåen eller avverge at han forgrep seg på søstrene. Over.
t f
d
e innpodet Norges glorverdIge mnsats litt aven redning at 'anlegget i Trond
bringer bladet e nysen e angr p i krigen som en av de allierte og en heim var intakt.
legen lia i hvert fall, at det var pleierskene som hadde forlangt veppå kommunistene, skrevet av dets må. derfor kunne gå ut fra' at Ola
net vakt.
Seierssalutten i Bergen ble som
ikke ukjente kvin~elige meda~bei- Nordm~n også har greidd denne sagt ikke billig. Regningen ligger på
livorfor skrive om dette så lenge etter? Var det ikke så, at alt
der Unn, 'som . ~VIsst av hvilken bragden på egen hånd. Det var fullt bordet akkurat nå. Men naturligvis
skulle glemmes for å lette gjenopptakelse i samfunnet av de ut~runn har s~eslltasert seg å : t og hel~ i frigjøringsdagenes ånd å el det ingen nasjon som får bolverket
støtte? Jo, det skulle "Visst være så, men denne mann døde før det
lstedllnfor kjærlighet. Ba gr - blåse e~ anlegg eller to i luften som om sin frihet gitt som gave. Riktign~·. for hennes angrep er meddelet seierss&tutt. Vi hadde god råd.
nok fikk Norge en god del krigsmatekom så,Jangt,og Vi som er igjen har derfor dobbelt plikt til å kjem~ene om at den oberyktede ~
I flefe år har nå ubåthavnen i Tr.- riell vederlagsfritt da tyskerne forlot
pe for grunnlOven og rettferdigheten. Grunnloven ja. Vi leser i «Far
:t;auker er falt. i unade ,de .forskJel heim dart tjeneste som ubåtstasjon. landet. Men som seiersnasjon kunne
mand» nr. 23-52: «Selve grunlovens verdi forsvinner som samfunhge <<utrensknmger» .bak Jerntep - «Anlegget var intakt». Ja, det var vi ikke trekke i fiendens avlae'tl klær
nets rettsvern, hvis dens klare bestemmelser skal kunne bli tilsidepe~t ~g de ~nge o ele.ndommelige såvisst ikke «de alliette styrkens Vi kastet rasket på sjøen, demonter«hlstaeIser». l den Iorbmdelse.
fortjeneste at de norske ubåter over- te kanoner og fly, sme:tet om og tilsatt aven regjering som tror at snart det ene, snart det andre, vil
«Utrensknmger» .er, som mange hodet lUl.dde et sted å henvises til. Og intetgjorde etter som det falt seg, og
tjene samfunnets interesser mer enn det å bygge på loven». Dette
vet, ikke noe helt ukjent begrep så i Trondheim forsøkte man nemlig tonn på tonn av tysk ammunisjon
ilr riktignOk sagt i forbinneise med de revolusjonære tiltak mot næpå vårt eget demokratiske berg å blåse ubåthallene i luften i de be- senket vi på havbunnen. Alt skjedde
ringslivet, men har det gyldighet der, må det ogSå gjelde, når det
heller. Hvis det derfor er selve ryktede maidager. Det lyktes å rasde n samme seiersrus som drev
prinsippet» som sådant Unn er ute Sere en av hallene som var under
ambro til il. skifte flaggstang på
er tale om den åpenbare hån av grunnloven i det politiske rettsopp'"
etter, så bør hun et øyeblikk ta av bygging. Men selve hovedbunkeren Stortinget. Flaggstangen hadde nemgjør. Den røde jUstisminister og hans marxistiske kampfeller har
seg skylappene og ta seg en titt holt st\Uln. Med sitt 3 meter tykke lig båret fiendens flagg.
tilsidesatt den og fortolket den etter behag. For å sikre seg skinn
Forleden kunne en : danske aviser
på sitt eget samfunn.
betongtak var det ikke mulig å jevne
a"V rette, manipulerte de med hØyesterett og lot de prOVisoriske anVi gråter ingenlunde over Ans. t:en med jorden under seiersmarsjen. lese om at det også der befinner seg
Av hensyn til min hjemmelsmann
Pauker og hennes kolleger. Dog Den ble til forargelse 'for «de allierte atskillig tysk krigsmateriell på sjø- som ved siden av sin store spøkefull.
ordningers menn bli både anklagere og dommere, og· for å oppnå
må det på den annen side være styrket»» stående. Den ble ganske bunnen. Men nå har engelskmennene het også er rikt utstyrt med ordensensartethet i behandlingsmåten ble dommerne satt' på skolebentillatt å gjøre oppmerksom på at snart produksjonsstedet for de veldi- bestemt seg for å fiske det opp og sans, og til de faglige lesere tør jeg
ken hos selveste' riksadvokaten. Og disse dukket nakken av frykt
om man gjennom en tid har fulgt ge betQngkummene som skulle danne nyttiggjøre det sålangt det lar seg gjø be om å få rettet en liten trykkfeil i
Unns skribentvirksomhet, så sier fundament i Trondheims dypvanns- re. En må gå ut fra at det snart vil OSlo-brevet om Presseklubben. Det
fot riset bak speilet. Det hele var fortrinlig arrangert og· den rØde
man uvilkårlig: Gud nåd!> den stak kai. Uten et slikt ~)roduksjonssted bli satt i gang liknende engelske til- var «falkearter» som ikke lenger var
justisl!linister kunne triumfere over jussens treller, mens grunnkar som faller i Unn-åde! Blant ville det ha vætt ugjennomførlig å. tak her hjemme, l\1:an er begynt å bli så helt velsett i klul:Jbens lokaler. Er
lov og embedsed ble gjemt og glemt til evig skam for den norske
hennes siste ofre tør kanskje pa- realisere kaiprojektet så. rimeli[ og mer nøyeregnende med millionene der det noe man gjerne vil Se der, så er
juriststand'. Men allerede i 1947 kunne Lorentz Vogt skrive, at det
stor Forbech ha høstet visse er- hurtig so:n det nå ble. Og de man borte. De fete år er omme.
det «folk»! Videre var det ridderkorer «blant almenheten - først og fremst bl. våre jurister - en stifaringer, og gamle" elskelige Anna noe s~ere kom i hu at landet var i
set av Vita sjlUvrosen den kollegiale
Sethne som av den hissige dame
vittighet venter å finne på brystet av
gende forståelse av at oppgjøret som nå finner sted, ikke er en retts
fikk et så kraftig støt under beltesin olympiske atom-kollega ved hjem
stat verdig». Svaret kom imidlertid fra regjeringens håndlanger,
stedet -hvilket vItterlig er me~
komsten fra Helsinki. Slik spøkes det
prOfessor Andenæs som sa: «Enten en er enig eller uenig i den kurs
get Unn-fair - at fruSethne fluk
Qver Pernilles seidler i sommerkvelsom erlagt, må. oppgjøret gå sin gang etter disse linjer. «Eller som
sens «tilsto» at hun ikke ante hva
den.
det egentlig var fo~ et opprop hun
Det er med angst og beven jeg med
majo.!' El,n,ar ,Sagen sa det: «Galskapen var no komen så langt at
hadde underskrevet og at hun selv
diSse linjer så å si utfordrer Hans
han let seg inkje lenger stogga».
følgeli/!, straks ville tilbakekalle
Sorte Majestet Trykkfeilsdjevelen. Og så driver det Videre i forvissningen om at den rØde justissin underskrift. Bare hun slapp å
Ennå huskes jo hvorledes det gikk
minister og hans krets er de eneste retttroende her i landet. Men falle i Unn-åde.
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som dr.jur. Gustav Smedal sa allerede for tre år siden: Justisministe landsmenn ..:.. de som selv t r Sl
enK
ra "
e e re heradd ra e t met - be"is'
t
lad flyer
':
gaardske
Dagb
sam
•
h
t·t
ge sider av jernteppet!
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referatet
het
det:
«
ornprinUnn-sloppen.
fØlge. Men han red så skarpt at bare få kunne holde tritt med ham.
daa-en av ve-klager ~ver at rettså sen hedret møtet ved sitt nærvær».
sta.ten Norge er på fullt glid utovet om det t e skandaløse angrepet p RedakSjonen syntes en rettelse var
Og da han kom til Ribe bro, «da red den herre alene». Statsråd Gun
skIAbakken. og j tilslutning I).ettll· rettsstateJ!, Norge?
. i
Vi tillot oss i mars 1950 il. sende på sin plass og den neste morgen
dersen er ennå. ikke kommet til Ribe bro, men han kan ventes dit
Den engelske franciskanermUtlk,
holder de merkantile og yrkes"Jur - 'l"orges Storting en henvendelse med kUhne man 'lese følgende notis: -«1
nårsomhelst, sa dr. Smedal.
Roger BACON, sier i et av sine ,ver~~~kede~r~~:~::j~~:geS~~eSin:Ø~:d titelen «Gi oss rett1staten tilbake!» vårt referat. fra - _nø.tet sto de.t ved
Vi er bange for at dette er for optimistiSk, for den rØde justis..; \ter. (år 1265) mange. kloke or.d om
Mot de poUtiske gnagere som er '. "
Vi pekte der utførlig på de anslag en beklagel~g trykkfell Kornprmsen.
minister er ennå. ikke nådd fram og heller ikke kastet av hestenJ r mUI.,lghet e.n.e for. tekmske oppfmnel- r"rd med å sette til livs de si!l,fe j;~t fuan hadde g.iort seg skyldig i mot Som alle. vll ha forstått, SkU~le det
. .
.
.,.. . ' "
.
J f'pr: «Der kan gJøres redskaper til å
skjønt flere og flere Ønsker det i SItt stllle smn.I stortmgskretser· 'fremdrive skip uten folk ~om ror, slik ster av vår demokratiske frilietnt" '}~ett!lstatens bærende prinsipper, og selvfølgehg ha va: rt . Knorpr_nsen».
karakteriseres han med ett ord: Arrogant. Og det har han også vist at de største fartøyer på haveller "~I'e grunnlovs-festede rettsprinsip- bad om at vår øverste avgjørende Det kom selvfølgehg lkke flere fo.rmyndighet måtte ta skritt til il. hale søk på rettelser. Han~ Sorte MaJei det politiske rettsoppgjør og har kunnet gjøre det, fordi både men-: floder kan føres fram med en eneste p3l".
'Vi
er ute for et skandaløst anslag inn igjen på de slakkede rep. Vi st et hadde fått det SIste ~rd. Skal
nene'og•."par,tiene Skjeler Ulliverandre av frykt for egen posisjon lY'~nn som styrer og med større ha- ,
~rettsstatens' ide, heter det.
hIe 'den gang stående helt alene. - ha~:: :~~g~i~S:~nne gang.
.
"
'.'
.
.
' . ! I ·shg'het ennom de var fulle av. meneller aV.den Ikke Ukjente makehghet. De vil Ikke som hr. Moseld ta' nesker. Likeledes kan det gjøres vogdag'
Det var så langt fra at noen av de
Korr.
dag' ja, i 1952, da de «gode, de- «samfunnsbevisste» hadde noen tanl1vetken truslene, i mØrket eller sjikanene i stortingssalen.
ner som kan beveges med uvurderlig
;Det' s~år derfor til oss selv å Øke farten i rittet
Ribe bro, kJ.'allt uteR, noen trekkdvr. Likeled~s l, kratiske nordmenn» s. tår ipåta~ kl' om å støtte oss, at vi tvert i mot
I tg fare for selv å bli svidd på ble hånet for vårt «ubetimelige og
slik. at lkkener~ av våre "Venner .skal dØ, rØr vårt arbeide er brakt ~:~re~[:t ~lør:~ ~~~er::~k~ft~ ~i~~
~Jlelsen. Det måtte et økonomisl{ ut- grovt injurie,rende opptak». Og ret.l1pn lvk'k'p.1ilr 9.v~ll1tnin!!'. Arbeidet~ fart Q~ tvn~de avhem~er av i <Lpparatetog drive en maskine rundt faUttl for å få de <~I;'O~ffi>' tilåI.•·.·ea- sultatet ble følgelig deretter.• Almen.
. .
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Av Helge Grønstad.
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ellel: aV.den ikke ukjente makelighet. De vil ikke som hr. Moseid ta' Inesker. Likeledes kan det gjøres vognverken truslene _i mØrket eller sj ikanene i stortingssalen.
neI' som kan beveges med uvurderlig
!Det' står derfor til oss selv å Øke farten i rittet mot Ribe bro kpaf,t uten noen trekkdyr. Likeledes
. • .,
.. '
.
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. .
• ,kan !let gjøres flyvei'edskaper slik
norsk
Okkupasjonshistorie,
2014
s11& at Stiftelsen
.ikke . fler~
av
våre venner skal
dØ, fØr vårt arbeide er brakt innrettet at en mann kan sitte midt
tn en lykkeli~ avslutning. Arbeidets fart og tyngde' avhenger av i apparatet og drive en maskine rundt
hv~r og en for hvem loven er hellig og rettferdigheten et uavvise- '(resolvens ingenium) ved hvis hjelp
lig-krav.
kunstig sammensa~W".v,i~'1,er .slår luften som en flygen({e tuglS vmger. Uendelig mange slike ting kan gjøres».
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en stund siden leste jeg en artikkel i «8. Mai» om forholdene i
Argentina. Jeg hadde den glede å kon
statere at artikkelen var skrevet av
Dina stave. Gjertriom en felles bekjent
en elev fra Nasjonal høgskulen i Vest
by"vinteren 44~5 hørte jeg for en
god stUnd siden at fru stave Vel' reist
til Argentina sammen med en datter.
Selvfølgelig hadde, hun først sonet
den "frihetsstraff som «rettsstaten»
Norge hadde iagtpå henne."
'.
Et sted i det nye testamente står
det noe slikt som: - men dersom ingen vil høre på Eder da skai I gå ut
av det hus og den stad og ryste støvet av Eders føtter. Det er mesteren
selv som sier det til sine læresveiner
i det han sender dem ut for å forkynne evangeliet.
F:i'U Stave fulgte altså eksemplet
og rystet Norges støv av sine føtter.
Hvor hun befinner seg nå vet jeg Jkme; -men jeg skulle ønske hun .ville
få anledning til å lese disse skrevne
linjer i vårt blad.

Dina Stave hadde også et evangeHum å forkynne. Det var kanskje ikke så mange som i «hine hårde dager» brød seg om hennes evangelium
fordi hun gikk i bunad og forkynte
norskdom - norskdom ren og ublasert. Bunad var som bekjent ikke for
norske dengang. Nisseluene hadde sin
glanstid.
Og norske folkedanser og norsk
sang og musikk. Nei, dengang
skulle en helst være engelskmann eller russer. Fru Stave har så vidt jeg
vet vært mangeårig medlem av Norges Ungdomslag og har sikkert nedlagt et stort arbeide der. Jeg vet at
hun reiste' rundt i Ungdomslag og på
ungdomsskoler og underviste i folkeviseleiker, songdanser og norske stev
og folketoner og hun evnet som ingen
annen il. kalle fram det vakre og stem
ningsfulle i disse gamle danser. Rundt omkring i vårt land, på skoler og i ungdomslag lærer de unge·
disse leiker og songer i dag. En arv
fra en rik kultur som flere nasjonal-

I

sinnede personiigheter,b1. a. Hulda
Garborg, Kristoffer Brun og Klara
Semb tok opp. Dina Stave gjorde det
også. Hun inspirerte med sitt sterke
sinn de unge til å føre denne kultureIle arv videre. Hun høstet' den
samme takk se .. så mange andi'e for
sitt nasjonale sinnelag og for sin gjer
ning.
Verden er nå engan,; fuli av små
ånder som står rede til å dømme sine
medmennesker fordi de selv' er for
åndsfattige til å forstå andre!; stordom. Vi er mange i den båten - vl
som har møt de små og fattige ånder
Og jeg tror jeg med sikkerhet kan
si at jeg har alle elevene fra vår skole i Vestby vinteren 44-45 med meg
når jeg skriver: Kjære fru Stave!
For oss unge vil du alltid stå som
symbolet på en god norsk kvihne. Du
brant av energi for din sak og' du
lærte oss unge å elske det urnorSke.
Du lærte oss å elske det vakre i vår
gamle kultur og selv om skumringen
forlengst er falt over høvdingehaugen
vil vi alltid huske deg.
De hjerteligste hilsener fra
Ingrid N.
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italienske kommunevalg har
De rystet
verden. Det politiske

situasjonsbillede vis,er noen likhet med utViklingen av folkestemningen i Tyskland og man
kan konstatere at selv om Hitler
og Mussolini er borte og deres
politiske system ramlet i gruss,
har deres politiske livssyn ikke
tapt sitt grep om massene. På
samme måte som bonapartistene etter Napoleons fall kom til
å spille en aktiv rolle i det nittende århundre des Frankrike, le
ver nynazismen og fascismen
opp igjen og de italienske nyfascister ble denne gang de virkelig seiren~e ved kommunevalgene i det sØrlige og mitterste
Italia.
Disse valgene i tilsammen 2300
byer og landkommuner hadde al
lerede under valgkampen artet
seg som en styrkeprøve mellom 3
forskjellige maktkonstellasjoner
De så.kalte demo~ratiske partier
hadde dannet en blokk under ledeIse av ministerpresident de
Gasperis kristelige demokratiske
parti, som regjerer i landet og
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Møfefrihef en
menneskerett
KOmmiSjonen for menneskereUighetene har vedtatt en artikkel
om retten til fredelig forsanlling. Artikkelen, som skal tilføyes forslaget
til pakten om de borgerlige og politiske rettigheter ble vedtatt med 13
stemmer mot O mens 5 (Hellas Polen Ukraina S~vjetsamveldet og' Eng
land) unnlot å stemme. Det heter i
artikkelen: Retten til fredeli?,' forsamling skal anerkjennes. Det må.
ikke anføres andre begrensninger i
denne rett enn dem, som er pålagt i
henhold til loven og som er nødvendjge i et demokratisk samfunn av hen
syn til den nasjonale sikkerhet, den
offentlige sikkerhet, den offentlige
orden, beskyttelsen av den offentlige
sunnhet og moral eller beskyttelsen
a' andres rettigheter og frihet.
Men. - spørsmålet er hvor meget
alt dette er verd når det kommer til
alvår. Hittil er 1 hvert fall alt dette
snakket om menneSkerettigheter i
grunnen bare en lek med ord blant
dem som f. t. er ved makten.
E:t:r FORLEGGE,R,
lk~e norsk, SIer tankef~l: Det er
komISk, men - de fleste kl ente mennasker venter til. de taper hukommel·
sen med A. ski'ive sine erindringer.

stillingen, ja enkelte steder pål kalPpen på to fronter motlgang og det er betegnede at for-\ geistlige politikkere synes å vælandsbygden har hans blokk enn hØyre såVel som mot venstre.
mannen for Italias monarkist- re temmelig lunkne overfor de
og kun~let erobre majorit~ten fra
Nyfascistene regner selv mod iske parti etter valgene tele gra- Gasperi og de har forsøkt å bane
den kommunistisk -sosialistiske å bli den avgjØrende faktor ved ferte til exkong ttmberta n, vei for lokale sammenslutninger
folkefron.. Men det forhindrer parlamentsvalgene. De vil kom- som nå bor i Portugal: «Den sto- mellom de kristelige demokrater
ikke at valgene i sin helhet vi- me til å arbeide dristigere og re seir i Neapel har åpnet en sik- og monarkistene. de Gasperi, på
ser en markant forskyvning av dristigere og deres program er ker vei for seir ved de kommende sin side er overbevist tilhenger
styrkeforholdene på demokra- den korporative stat, ikke for- alminnelige valg. Vi skal fortset- av republikken og foretrekker
\
tiets bekostning. De demokrati- Skjellig fra Mussolinis Italia. De te i den velbegrunnede forvis - samarbeide med de liberale, som
som hittil hadde makten i de ske partier har tilsammen ikke vil Sikkert komme til å kreve sin ning om at vi med demokratiske av tradisjon er antiklerikale. Her
fleste kommuner. Etter sitt lang fått så meget som halvparten pris for å delta i Atlantsamar- midler skal gi It~1ia sin konge til kommer at visse vatikanpolivarige besøk i Moskva var kom- av stemmer.e og det betyr atma- beidet, Triest innlemmet i Ital:a, igjen!
tikkere ogSå flirter med nyfascl·
munistlederen Togliatti kommet ioritetel) har stemt på totalitære koloniene tilbake gitt og reVisjon
Det siste nye er at valgene har sten-e, så situasjontn må karak..
hjem med nye instruksjoner om kandidater. Mens kommuniste- av grensen mot Frankrike, hvor vekket den kommunistiske sosi- teriseres som temmelig broget.
aktiVisering av partiets virksom.- ne står på stedet marsj, og en- ltaUa ved fredsslutningen måtte aUst Pietro Nenni. Han har i en
Et moment som også må tas 1
het og han allierte seg med Nen- kelte steder har gått tilbake. har avgi en bit..
tale antydet at han ville være betraktning er at de Gasperi har
nis ytterliggående sosialister på nyfascistene for alvår trådt fram
liva er så årsakene til denne villig til å slutte opp om de Gas- opprørere innenfor sitt eget parfelleslister slik at de dannet en på den politiske scene og denne fremgang? Politiske iaktakere peris kristelig-demokratiske re- ti. Deres røter er visepremtermi«folkefront». I Rom dupe~te de koalisjon har funnet gehØr hos mener at inflasjonen, arbeidslØs- gjering for å styrke demokratiet nister en, den 60-årige Attilio Pie
ennog en hel del intellektuelle velgerne. I Syditalia har således heten og den lave levestandard mot fascismen. Vi vil støtte dem, cioni, en liberal politikk er og
Elementer slik at de satte opp de kristelige demok,:,ater fått ca. har fått mange syditalienere til som har ti11).ensikt å kjempe for parlamentsmedlem inntil Musen liste med 40 borgerlige nøy- 35 pst. av stemmene, mens kom- å lengte tilbake til den gamle, våre demokratiske og republikan solinis diktatur, motstandsmann
trale og like mange av kommu- munistene og nyfascistene har gode fascisme, og i Syden minnes ske institusjonner, sa han. Der- både før og under krigen, «Tosnister og Nennister. Ja, selV den fått omlag 30 pst hver.
m~n fortrinsvis dens lyse sider, for bØr det i det minste innledes can as befrier» og medstifter og
84 år gamle tidligere premiermi-,
:Nyfascisme er dermed blitt en so~ ga dem mat, jord og orden. et minimum av samarbeide mel- generalsekretær i det kristelignister Nitti hadde lånt sitt navn politisk faktor av rang, og ut- Hettil kommer at mange landar- 10m den demokratiske venstre- demokratiske parti. Bak ham vil
til dene koalisjon På den annen Viklingen kan karakteriseres som beidere stemmer som gOdseierne flØY og mellompartiene. Minister man kunne skjelne Azione eatside stormet den ny fascistiske - et triangel drama mellom de befaler og at ~ange av dem kom preSident de Gasperi var ikke t01ica, en mektig falanks av akmonarkistiske blokk fram.
svarte, rØde og demokratiske mer fra landets fordums kolonier sen om å svare. I en tale opp- tive katolske legmenn med den
Takket være de Gasparis smar maktpolene. Tiltross for at kom- som Mussolini skapte og hvortil fordret han alle italienske demo- kjente lege Luigi Gedda som lete orientering ble det store ka- munistene ikke Øket sitt stem- de gjerne vil dra tilbake og at ut- krater til å slutte seg sammen der, som finner at de Gasr-eri er
tolske kristelig-demokratiske par metall og at nYfascistene ikke stykningen av de store godser for bedre å by den fascistiske for svak. Meget avhenger av
ti spart for drepende nederlag, har den samme sterke inn fly tel- ha~' gått mere enn langsomt for trussel tross.
hvorledes de Gasperi vil møte
men disse rammet til gjengjeld se i landets nordre del som i Sy- å k\;lnne tilfredsstille de jordlØse,
En faktor som man må regne dette opprør. OgSå det kan. komalle de små partier. de Gasperi den, er allikevel disse valg . et og 'disse setter sitt håp til ny- med, er den Ratolske kirke. Vati- me til å bevirke omsvingninger i
hadde til en viss grad styrt til varselskudd for de Garper! og fascistene.
kanets avis «L'Osservatore Ro- italiensk politikk som i dag må
høyre og samtidig satt i verk et hans demokratiske koaliSjon.
Men skal heller ikke se bort mano» gikk inn fOI de Gasperi, karakteriseres som meget labil.
reformprogram som bidro til at Ved de avgjØrende parlaments - fra' monarkistene, som har alli- men pavestolen er begynt å tale
katolikene for det meste holdt valg neste år vil han måtte fØre ert seg med nyfascistene denne med to stemmer. Endel av de
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Brev til Dina Stave

I I dag!
\'~.L 0"" .la-Ut;" .
dal{ ja, i 19i12, da de «gode, de- «samfunnsbevisste» hadde noen tan~okrati8ke nordmenn» .s. tår i Jlåtll~ kø om å støtte oss, at vi tvert i mot
_fl'lig fare for selv å bli svidd på ble b4net for vårt «ubetimelige og
p Isen. Det måtte et økonomis}, utgrovt in,iurierende opptak». Og ref ltll for å få de «gode»' til·åreQo---- sultIIotet ble følgelig deretter. Almen.
g e over maktrnissbruket og til:'t heten lmnne slå seg til ro med at
te seg til motverge mot l{runn- «rettsstatens» voktere. over hodet il.
s-stormerne. Et økonomisl, utke enset oss. :.' .. ;'... . ....... .
l - en prislov _ som i sine kon- .. Nå. vel! I vår henvendelse til Stor
se venser ville skape infladerte inn- tinget hadde også vi pekt på hvilke
te . ts-forventninger og bringe ebbe konsekvenser det kunne føre til om
i ~ngen..
man vanvyrdet grunnleggende rett..;
ed en slik trussel for øynene prinsipper. Vi pekte på at man l
m, nes man plutseUg - slik som kommende tider kunne komme til
Farmand nylig gjorde det - .de vik- sterkt å beklage at man hadde latt
tig-ste pr:nsinper for siviliserte sta- politisk hensiktsmessighet gå foran
ters lovgivning, nemlig «at loven normal rettsoppfatning. Har man
skal være gitt før den handling fo- nemlig først innlatt seg på å knipe
retaS som loven s\;:al anvendes nå" ut til siden i en snev('r ven~lng, ja,
0,1r «at loven skal være lik for alle». så er det en gammel erfaring at
spØrres det bekymret om betvd- betenkelighetene ikke enttopp vokningen av «en uoverveid innolantlng ser i styrke så sant det senere skuIav fremmedlegemer i en demokra - le by seg en anledning. .. .... ....
tisk rettsstat», oiD «følv;ene for lov- .. Deom roper så høyt og så iltert
lydigheten» og· om virkningen for i dag, de får trøste seg med at de
«rettsutviklingens psykologiske for- ligget som de har redet. De la ikke
utsetning-er»!
to pinner i kors for å berge retts.. I .da~ gjør man det, ja. I dag da staten i 1945 - tvert i mot, de var
d~t ~.ieldei' dem selv.
med etter evne for å skyve lasset ut
Hvorfor stilte . ikke rerUge' og over bal{ken. I dag har de ikke kref
rettsbevisste mennesker de samme ter til _ hvor gjerne de enn ville
spørsmål i 1945, dengang da man det..;.... å dra lasset oppover igjen.
gjorde bruk av ennå mere rettsstriMan sviktet :retten før å kunne
dige prinsipper enn nå for it. kunne lwustrUere «landssvik»! Nå. sju år
slA. hundte tusener av fedrelands be- etterpå hevner det seg. I dag er det
visste landsmenn over ende'! Det ('1' de som svek rettsstaten som selv
jo noe av det mest betegnende for blir sviktet. Og - for at det gikk
hele etterkrigs-oppgjøret at det er slik, bør de først (lg fremst laste seg
gjebnomført uten hensV!', til netto'Jlp selv.
de to pl'insiper soiD Fa.rmand slår
fast er selve grunnmt!,en i enhver
,~ I
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FØLG MED TIDEN

INNSPURTEN

Best; IJingsseddel.

er begynt.

Herved bestilles fra HANS MARTINUSItEN'S FORLAG,
Bergen,
ekspl. R. Astrup Nielsen: EVJtNTYRET OM
«SOLBRIS» a kr. 23,00 innb. mot postoppkl'a"

Nytt kvartal begynner 1 j uIi

Navn:

De stadige økende utgifter ved
utgivelsen av avisen fordrer at bladpengene
blir· betalt i rett tid

• • • • • • • • • • • • • ,. • • • . • • • • • • • • • • • • • " • • e'lt • • • , . :• • ,".~

,(skriv med blyant)
Adresse:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . et' .'., • • it ' . . . . . .

-.--1

(skriv tydelig).

Sørg for at bladpengene til enhver tid er betalt

SN
O

HARSEM

De som har fatt anmodning om å betale kontingenten - fra
OSS eller en av våre representanter - bes ordne dette straks så
.vi unngår å stoppe avisen.

Unngå stans

vasking av rettsoppgjøret».
Hans siste bok «Rettsoppgjørets svarte nekter» 200 sider
- kr. 10,'- og «Folkedommen over rettssvikerne» 55 sider
- kr. 1,- kan ennå sltaffes. Send Deres bestillIng gjennom
«8. Mai» og bøkene vil bli Dem omgående portofritt tilsenGt.

send kontingenten i dag

«Ka. f. • .. e' det så går a' de.
De _seier at De ikkje arbeier.
De sjønner De ødelegger resymeet vårt på den måte, men bare vent te' siden for eg har De
oppskriven nere i katteketet
vårt.»

Hvor var ordf. Gutfelviks trafikkbekymringer ~

da hmis nåværende svigerfar tikk belegge et helll
kvartal med verksteder, garasjer og pHI'keringsanh-lgdkloss inn til byens hnvednale? Revisjon av!
I dag er han redd for at en liten baptist- Haagerkonmenighet skal forårsake trafikkvansker .
·
tro,
ven SJon en
for~

Dette er en smakebit fra

Eventyret om
«Solbris»

av R. ASTRUP NIJllLSEN

l

- Fortsettes
Bide 1 Har De planer for å bebygge Deten ligger fremdeles .1., 'eb:'gget. Bapres tomt?
Direktøren i det danske siVil
tistmenigl.eten har ennlo. ikke fått
I tilfelle De ikke selv har bygge- svarsstyre har gjennomgått den 4.
rea1i~ert eine gjenreisingplaner. Noen
planer akter De å selge tomten?
Genferkonvensjon hvis formål er
offisIell begrunnelse på formar.nskaO.s.v.
beskytte ~Mlbefolkningen under kr~
pets avslag foreligger ikke.
Ja tenk, - slik lyder kommunens Han fastslår at man i Genf kom s4[
Derimot gir plutselig de kommu- skriv, undertegnet av bygningssjefen. langt som det på det givne grUnnlae
nale sjefer lyd fra seg fra en helt
Det hele får preget av komedie, var mulig, men en sivilisert 'Verde~
annen kant. Byggetomtens eier får klosset spilt av dilettanter.
kan ikke bli stående ved det, m~
en vakker dag et kommunalt rundSaken gir forøvrig inntrykk av il krigsteknikken skrider fremad m·;
skriv. Innl~c1ningsvis redegjør skrivet
ha en bakgrunn som er alvorlig et voldsomt tempo. Man må håpe p .
for hvordan gjenreisingen av byen
nok. Riktignok har ikke formann- at Haagerkonvensjonen snarest ~
ha.r tvunget bebyggelsE-n ut i «de peri
skapet funnet det formålstjenlig å opp til fornyet behandling med sterli,:
fere strøk», og at dette i· stor grad
begrunne sine avslag. Men dette viI henblikk på. en begrenSning av kriget,
ikke si at forman::1ska{)Smedlemtne midlene og l1.1ftkriren og spørsmåle.
Skyldes at cen stor del av de som
eier byggene har greid å hem;.neligholdehvU- om de åpne byer. ~ Visse ytre ont~
klare tomter i det brente område
ke beveggrunner de har fulJtt;. Det stendigheter synes etter den ann~
ikke har bebygget disse og derved
forlyder bL a. at et formannskaps- verdenskrig ik~e helt ugunstige. Pa.
ikke gitt mulighet for boliger til
medlem skal ha sagt: «le/?: er ikke ris og Rom gikk ut av krigen mec1:
de hussøkende. Skal dette forhold
interessert I dissentermenigheter»). få skl'!}mmer og det viser seg å være~
fortsette vB resultatet muligens bil
For ordførerens vedkomme'lde skal riktig at" 'den strategiske bombing ik.
at det ikke bUr behov for oppførelhan iflg. et forlydende ha frem- ke svarte til forventningene. Man
se av hus på de ubebyggede tomholdt, at tomten ikke var heldlg kunne ikke vet!. lUftangrepene alene
ter i sentrnmsomrii.dene _ en utfor et slikt forsamlingshus idet det knuse fienden og for såvidt har ikke,
vikling som vUleyære høyst uhelville forårsake køer og t~fikkva.n- te~rien holdt sti~k om den total~;
dig såvel i reguleringsmessig som l
sker. Jo, det later tn at begrunnet- kng, denne teon som var en med~;
økonomisk henseende.»
'
,sen har vært saklig!
virkende. årsak til ~t det i.kke lyke~
I tilknytning til rundskrivet følger
Hvor var ordførerens trafikkbe- des å gJennomføre mternasJonale reg.
så et spørreskj en1 a,. hvor tomteeieren
kymringe da. man
sin tid tillot ler om luftkrigens begl,'ensning.
skal besvare bl. a. :følgende: .
KirkeJandE'is ·største mekaniske bedrift, Halås's Automob!.lverksted å

Boken blir på ca. 300 sider
rikt illustrert med tegni1'1ger og

.0.4..

'&._14,

1""""'ffto~1

...... AiI

atftA

Dresser ~ sydd etter mål.

Vi mottar stadig brev fra. begeistrede kunder. Omtrent aUe
brev inneholder disse ordene: - «- enten var jer særCleles heldig - eller dere er usedvanlig flinke- dertil så rimelire pri.
ser -». Bestill dress De ogSå - la vår lange praksiS komme Dem
tilgode.-: Skriv etter tøyprøver og målskjema..
P. SPOR-SEM KONFEKSJONSFABRIKK -

støtt opp om forskudclsøalpt
og send Deres bestilling med

kr. 21.00

Forlag

~ERGEN.

Fotskuddsbestillinger mottas
ogsA. av følgende:
I OSLO: A-S Bokhjørnet, storUttgsplass 7 og
Thot-ger Wiik, MaridalISveien
205, ,tIf. 4145 64 og 38 0& 08.
I stavanger: Ingeniør P. Thjømøe, postboks 122, tlf. 21133.
Vanlige bestUlinger for leveranse når boken kommer, mot~
tI?s av samtlige ,landets bokhandlere.
Ved postoppkravbestillinger,
bes De vennligst· benytte butU~
,llngseddelen annet sted i bladet.

\

Gulvbelegg
Ny aksieltiilighet.

2 vær. kjk. m. kjøleSkap, ba.d,elektr. ~". pv. Tlf. sentr.b. i Oslo stilles
til disp. 4-6 uker i sommer fullt møbl. mot sted v. sjøen ell. på fjeUet v.
vann, sentr. b. m. pl. til 4-6 voksne. Uten omkostn. SYar snarest m. alle
oppI. Ul forlagsredaktør Arne Pauss Pausset. Johs', Brunsgt. 12 C, OPPI'.
B, 1, Oslo. - Tlf. 60 25 36.

til

Haas ,Martinussens

AUkra.

Vårt gode M<l.gnesittbelegg fremdeles på lager. BrukSanvlsvaren. - Telef. Krøderen 15 D. patlI '\ltlI'8S sapttis 'USat lOZ 3UlU
KRØDEREN FRUKT og BÆR.

fotos, pent og solid innbunnet.

4

L-l ___ ....

er på grunn av 20 punkter i
sine bøker på tilsammen 530
sider dømt for «bevisst bak-

Se heri

Livstidfanges hustru søker ferieanbringelse for line to kjekke gutter,
10 og 1 år, enten hver for seg eller - helst - :'å samtne .ted. :lCn rimeUr
betaling kan ydes. Henvendelse til Forbundet, Klerachows gt. 5, Oslo.
Telefon Oslo 37 16 96.

Stilling ledig.
Ung, sterk, arbeidsvillig mann med førerkort får ansettelee i Vår bedrift straks. Hybel kan skatfes.
Aude" A. Strklsklev A-S,
SKIEN.

II

\tekkerur

Kr. 18,10- 21,1>0 - 23,50 24-'75 - 25.50 - 27,$0 og 34,60

II

Har du et gOdt foto, eller
helst en film av et slikt, Ju er
særskUt gla i or. daglig kunne
ønske å ha for øye! pA din vegg?
Send det til meg! Jeg la.r det
1'n..gt.A....P t.!l 18x24 cm. Oil farge-

ville forårsaKe «øer ug traUA'" ......vikling som ville \'ære høyst lIDeIsker. Jo, det later til at begrunneldig såvel i reguleringsmessig ~om i
.sen har vært saklig!
økonomisk henseend~»
Hvor var ordførerens trafikkbeI tilknytning til rundskrivet følger
kymringe
da man
sin tid tlllot
Stiftelsen norsk
2014
så et spørreskjema,
hvor Okkupasjonshistorie,
tomteeieren
Kirkelandets største mekaniske beskal besvare bl. a. følgende:
drift, Halås's Automob~verksted fl.
belegge et helt kvartal med sine
verksteder, garasjer og parkerings·
aniegg kloss inn til byens hovedadlo Free Europa forteller at
gate. Spilte det kanskje en viss
Sta.lins leger alvorllg har rådet
rolle at Halås muligens ville bU ord
ham til li. trekke seg tilbake fra alførerens svigerfar? Og skal hans
le sine stillinger for fl. skåne sin
innstilling overfor Baptistmenighehurtig sviktende helse. Kllden for
tens byggeplaner betY at han be.denne meddelelse kan ikke røpes,
trakter denne lille, og fordringsløse
sier en representant for Radio Free
gruppe av aldive kristne som et
Europa, men sier han videre hvis
uønsket element i samfunnslivf'I!
vi ikke Irunn'e stole på meddelelsen
Og med hensyn til rundskrivets hen
hadde vi heUer ikke brakt den. Sta- visning til 1:"omtenøden i sentr.um, kan
lin skal ha besluttet å følge legenes det være på sin ~lass å mmne om
råd og dette har intensifiert stri- den nye brannstasJonen. Den 2 etade~ Malenkov og Molutov. Stalin sjel' høge bygningen sammen med
har i den siste tid ikke kunnet spil- den kjempemessige gårdsplassen omle rollen som maktfordeIer og til fatter et areale som før krigen ga
tross for at han etter alt å dømme plass for 19 bolighUS.
foretrekker Malenkov som sin etLandets gjenoppbygging og vårt
terfølger, er han engstelig for å slørste samfunnsproblem, husnøden,
støte Molotovog bans tilhengere. er de to store hovedpunkter denne
I slutten av sin utsendelse hevder saken først og fremst berører. Ingen
RFE at en åpen strid mellom de steder kommer disse prOblemene k'ato maktfaktorene eventuelt kan le- rere i dagen enn i de brente byer. Inde til en iDllbyrdes krig og en slutt gen steder kan en bedre iaktta arpå stalins makt. _ Ja, slik for. beiderpartiets evne og vilje til å være
telle1;' RFE, som for regning av ame s~aperne av et velferdSSamfunn. rikanerne sender ut sine meddelel- Dlsse små eksemplene fra dagens Kf!
ser fra en stor stasjon i Munchen. stiansUnd kan kanskje vise hvor langt
Den er beregnet på foll~ene bak denne evnen og viljen når, - omsatt
jernteppet og et et ledd l den kalde fra valgfjesk og brosjyrepropaganda.
krigen.
til realiteter i det daglige Tiv.

krig, denne teori
virkende årsak til
des å gjennomføre
ler om luftkrigens
'

som val' en med-Il ...""., ...... "'u.....,. .. v ......Q., •.• ~.
at det ikke lyketas av samtlige landets bokinternasjonale reg
handlere.
begrensning.
Ved postoppkravbestillinger.
. bes De vennligst benytte ~.tUUngseddelen annet sted i bladet.

Se her!

Nye Stalin-rykter.
R

I\
~I '"

Barnløst ektepar i 3D-årene, husløl
f):'a 1. juli, søker 1 ell. 2 rom, møbl.
ell. ikke, for kort el. lengere tid i
Oslo ell. omegn. Alt har inter. Om
nødv. noe hjelp i huset. - Hvis De pl
noen måte kan hjelpe oss; så venn·
ligst ring 56 20 39 mell. 3 og 6 mand.
ell. tirsd. og avtal konferanse.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

IKontorarrangement
OI
iso.

~

OVERRETTSSAKFØRER

BJøRN _LENES
Aasnesgården, Notodden.
Telefon 486.

vekkerur
Kr. 18,10 - 21,flO - 23,50 24,75 - 25,50 - 27,50 og 34,60
Sendes mot oppkrav.
Urmaker R. GjeSSing,
Drammen.

Bekjentskap.

ForretningSIl'_ann, enkemann, først
i 50-årene som har v. NS., søker h. d.
bekj. h. enke e11. skilt p. g. av NS, m.
være slank, gj. mørk. P. fremt. Gj.
foto. Vil få hyggelig hjem i nybygg
på Sørlandet. Gjerne sypike eller vilLiten hytte ell. l v. kjøkken lig arb. litt i forretn. til felles beste.
ønskes leid 2-3 uker fra 12. 7. Fil. mrk. «Kanskje smiler lykken
nr. 183».

Ferieopphold.

Jeg har centralt beliggende 2 voksne. Skriv til postboks 2035,
kontor med telefon i Oslos beste Oslo.
strøk. Ønsker forslag om arrangement snarest.
Eksp. anviser eller telefon Oslo
30 år m. lV2 års datter søker stil
467143.
ling. lIar Øvelse som husmor, sy~
kepleierske, kontordame. Bill.m.
«Snarest nr. 189».
i fast stilling .søker værelse eller
hybel i Oslo. 27 år. Sengetøy sjøl.
Bill. mrk. «I{0!itotmann nr. 191»,.

Opfima
konforskrivemaskiner

, .

«8. Mai»s

\ kronikk 20. juni 1952

Vi sliriver historiens
dom l• dag •
XVIII.

hadde man spørsmålet om «den
S å norske
strafferetts virkekrets»,

jfr. straffelovens 1. kapitel. Herom
sa departementet:
«Forslaget har. ikke gjort noe avvik fra de alminnelige bestemmelser
om den norske strafferetts virkekrets. Herav vil følge at de nye bestemmelser får anvendelse på forbrytelser mot utkastets § 2 hva enten de er begått i Riket eller i utlandet».
Dette er også galt: Etter vårt
parlamentariske styresett av 1884
parlamentariske styresett av 1884
svar med Stortingets flertall, men
gruppeavstemningen i 1940 viste at
regjeringen ikke hadde Stortingets
flertall bak seg.
Videre ligger anordningen utenfor Kongens (regjeringens) myndig
hetsområde ifølge Grunnlovens § 17.
For å finne anvendelse på nordmenn
i det okkuperte område måtte den
ha okkupantens godkjennelse, og
det er en absurd tanke.
Videre kunne i så fall anordnin!ten først gjøres gjeldende etter
Kunngjøring som foreskrevet i lov
av 1876. Jfr. forøvrig hva vi tidli·
gere har klarlagt om de legale for·
hold under okkupasjonen.
På nordmenn i utlandet kunne
anordl1.ingen heller ikke finne an-

vedelse fordi den ligger utenfor
nevnte myndighetsområde, fordi regjeringen ikke hadde Stortingets
flertall bak seg og deSSuten oppstår også her spørsmålet om kunngjøring.
HøyesterettsjustitiariUS Paal Berg
etablerte seg i egenskap av hjemme
frontsjef under okkupasjonen som
et slags selvbestaltet Storting, hans
«front» ga paroler med «lovs» kraft
skjønt vel ingen lovgiver noen gang
har hatt mindre ansvarlighet enn
nettopp det anonyme begrep «Hjem
mefronten».
Som hjemmefrontsjef er Paal
Ber; medansvarlig for landssvikanordningen, man kan vel si at sjefen satte sine folk i gang med ut·
arbeidelsen. Berg må ha vært forberedt på den innvending mot anordningen at den var i strid med
Grunnloven, som de øvrige a.nordninger. Man må anta at han derfor
tok sine forholdsregkr: lilrik Solem
ble ekstraordinær landssvikdommer ,
lagmann i Eidsivating lagstol, og
denne mann avsa 12. juli 1945 dom
for at hans egen og medarbeideres
grunnlovsstridige anordning godkjentes som rett, skjønt Rolem selv
i premissene erkjente at anordningene var grunnlovstridige. jfr. Odels
tingprop. 92, s. 78, bilag 3.
Saken kom for Høyesterett og der

Solid herre

Husk kontingenten

Frontkj. m. farn.

Tysk presisjon og kvalitet 1
toppklasse. Vakker strømlinjefasong. Pris kr. 1090,omgående levering. Skriv til
Sverre Jacobsen, Ilseng.

skker sikker fremtidsstilling med
leilighet og trivelig arb.plasS. Gjerne på landet eller småby.
Kan litt av hvert - resten læres. Allsidig praksis, eertitikat
og arb.1yst. B. m. ,Snarest nr. 188'

«StraffeskjerpelSer inneholder også anordningen av 15. desbr. 1944,
derved nemlig at den foreskriver
kumulasjon av frihetsstraff med bøter uten høydegrense 'og med et
vanærende tillitstap. Det vesentligste i denne anordning er imidlertid
bestemmelser som utvider adgangen
til li. straffe og til li. ilegge erstatning». (uth. her).
\\ «Det er unektelig en hard ordning
at han (NS-medlemmet) ikke skal
ha adgang til å få dommen prøvd aV
høyere rett. VI har aldri i vår retts
historie hatt en sådan rettsløshet.»
(uth. her).
.
Direktør Lorentz Vogt skrev i
«Vern om Grunnloven» s. 49 om
landssvikanordingen :
«Denne anordning er fQrberedt
aven av «Kretsen» (Hjemmefrontens indre ledelse) nedsatt komite
.. den er gjennomgått av et ano·
nymt utvalg, hvor høyesterettsjustitiarius Paal Berg skal ha øvet
sin innflytelse .. Den er senere kommentert og satt ut i livet aven ano
nym justiskomite i Stockholm .. Den
megen anonymitet er beklagelig og
ikke stemmende med norsk retts.
oppfatning og praksis. Alle tre
gruppers utta.lelser er preget av
hevn og manglende .balanøe.
Det
fremgår av deres premisser at de
forstår de beveger seg på gyngende
grunn. Flere grunnlovsbrud" legger
vansker iveien. Grunnlove: l § 97
mot å gi lover tilbakevirkende kraft
søker man å manøvrere bort». (uth
her).
Videre: «Man for:Jereder en lovgivning, som mer er en forhåndsdom enn en lov. I utformningen av
denne forhAndsdom deltar forskjellige mer eller mindre anonyme personer. Av disse overlar senere en
- advokat Sven Arntzen - den
øverste påtalemyndighets rolle. Lag
mann Solem den. sentrale lagmannsstilling. l Høyesterett sitter just1-

tiarius Paal Berg og i'erOJnaDd
Schjelderup. De samme menn kom..
mer derved til å øve avgjørende inn
flyteise på alle trinn av oppgjøret.
Forholdet er ikke betryggende og
det blir det ennå mindre ved den
aggresivitet som er vist fl'a fet'ate
stund».
«Hvor det gjelder A. bedømme en
anordIiings lovlighet, ligger det i 11&
kens natur at de menn som bar del.
tatt i dens utarbeidelse, ikke etterpå står ::>bjektivt til spørsmAleb.
«Riksadvokat Arntzen bolder vet..
ledende foredrag for dOIlllJleille,
som merkelig nok møter m&IUllterk
fram for å motta bellIirinr. Dom.
merforeninplUJ formll.nn bUr " begeistret at han vil at foreDlllpns
medlemmer dommerne _ ~
votering skal slutte seg tll foredra.get. (aktoratet, vår bemerkning).
En slik votering ville ha gjort umt
lige tilstedeværende inhabile ved be
handling av senere landssviksaker.
Men dette noe eiend(l"'\melige forslag ble forhindret ved en mer besindig høyesterettsdommers mnlTi.
pen». (uth. her).
Når d~t gjalt å forhAndt.binne
dommerne, kunne møte holdes i dom
merforeningen. NAr det derimot
g-jalt å drøfte landssvikanordningen
kunne dette ikke Ule.. Dommer
Didriksen ga, ifølge Smedal, s. 13-',
den opplysning at «Dommerforentn.
~en hadde planlagt møte, hvor bl. a.
anordningen' skulle ~.l'Øfta. Men mil
tet ble etter helUJtWing fra lec1e1lde
hold utsatb.
Det er senere opplyst at man og.
~å fra sakførerhold hadde forsøkt
'\. få landssVikanordningen opp til
-liskusjon, og da l et lpent møte i
Sakførerforeningen. «Myndighetene
nektet OS8 dette møte», skrev overrettssakfører Per Lødrup i «Adres.
seavlsen» 10. juni 194$.
.
Riksadvokat Arntzen fikk StorkOrs av St. Olav.
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Kvinne

Har du et gildt foto, eller
helst en film av et slikt, Ju er
særskilt gla i 0i I daglig kunne
ønske å ha for øye pA. din vegg?
Send det til me,! Jeg le.r det
forstørre til 18x24 cm. og fargelegger det i garantert prima
kunstutførelse med lys ekte Kodak oljefarger for kr. 11;50 og
kr. 13,l)0 henh.vis for film eller
gammelt bilde. Forstørr. alene
kr. 5,50 og 7,50. Anm. _. om mu
lig - spesielle farget f. eks. pl
klær, hus, dyr e.l. Oppkrav.
Harald Hovlnd, Holt
i Aust-Agdel·.
Direktør Ame :Bergsvik skr.:
«Make til farleleg(1ng har jeg
ikke sett. Det er utenkelig. at
bildene ikke er et vaskeekte forgefoto. Jeg skjønner ikke hvorledes dette er mulig. Slike fargenyanser! Slik l1øYaktighet!
Gratulerer gamle venn. ...... og
kunstner.»

e

satt dommere med medansvar for
anordningenfta sin virksomhet i
Hjemmefronten og dens ledelse. tJe
strødde sand på Solems dom og sin
egen lov, prejudikatet for den videre massekjøring ved alle rettene.
Etter norsk forfatning er det
Høyesterett som avgjør om en lov
eller anordning er grunnlovsstridig.
Høyesterett er den tredje statsmakt
Men det er da forutsetningen at
Høyesteretts medlemmer ikke selv
har gitt loven eller hat vært med
på det.
«Riksrett$loven» av 5. februar
1932 bestemmer derom i § 17:
«Det medlem av ltøyesterett som
a. meddeler noen part veiledning el
let råd i en sak som står for
ltøyesterett eller som kan komme inn for Høyestet'ett,
b, eller i noen betenkhing eller innstilling medvirker til noe lom
er stridende 1D0t Grunnloven,
c. eller i sin embedsgjerning forøvrig ved 'handlinger eUer WIflla..
telser medvirker til noe 110111 er
i strid med Grunruoven eller lovgivningen,
straffes med bøter eller hefte eller
fengsel inntll 10 åt». (uth. her).
Refleksjoner er her overflødige.
Loven synes, som i mange andre
tilfeller i Norge sIden 1945, 6. ha.
tatt seg en lur. Og høyesterettsju.
stitia.rius Paal Berg fikk Rongens
fortjentsmedalje i gull.
Som organisert for A gjøre aktiv
motstand mot okltupanten er en
uartisanbevegelse, som foran nevnt
folkerettsstridig.
'
De, som organiserer, leder eller
slutt.er seg til en slik «hjemmefront» stiller seg utenfor det rettsforhold som den nasjonale statsmakt har instituert for befolkningen på okkupert omrAde.
Som følge herav må lIjemmefrontens menn i rettslig henseende
a priori nntas fl. være inhabUe tU l

medvirke i et senere rettsoppgjør
mot denne befolkning:
Derfor var såvel Paal Berg som
Erik Solem og senere riksadvokat
Sven Arntzen (dessuten i. allfall
høyerettsdommer Ferdinand Schjelderup) ugilde til å medvirke i rettsoppgjøret, da de tilhørte ltjemmefronten, foruten at de tildels forfattet landssvikanord:1ingen.
Det samme, må forøvrig gjelde
både læge og lærde dommere i sam
ille kasus. ,Men i norske landssvikretter satt læge dommere med hjem
mefrontmerket på jakkeoppslaget.
Den franske statsmann ba.ron
Charles de Montesquieu (168917(5) sa i et av sine verker om staten og statsretten:
«Alt ville .være tapt, hvis samme man;} eller Samme gruppe av
overordnede utøver disse tre makter: fl. lage lover, å sette dem i verk,
å avgi dom i kriminelle saker og
rett.tretter». «Hvis» fordi han ikke
kunne tenke seg til en sådan situasjon, som ville bety at alt var tapt
for vedkommende land.
Professor Skeie ga i «Landssvik»
en utførlig betenkning over landssvikanordningen. Han sa:
«Til straff ettel' anordnihgens § 2
nr. 1, a, kreves bare det objektive
at tiltalte etter 8. april' 1940 har
vært medlem .• av NS». Og: eDet
skal ikke være overtatt til dommerens prøvelse om denne organisa sjort .• har virket i strid med de
nevnte bestemmelser i straffeloven
(kap. 8 og 9) .. ».
Videre: «Ingen av de foran nevn·
te anordninger llar noen rettsgyldig
het. Om alle gjelde\' at deres innhold ligger utenfor lammen av Kon
gens lOVgivningsmyndighet. Og anordninger som bestemmer nytt eller
skjerpet ansvar, er ugyldige også av
den grunn at de strider mot Grunnlovens § 97: «Ingen lov mA. gis tilbakevirkende ktafb.
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FORBUNDET FOR SO SIAL OPPREISNING

Forbundet)
Kierschowsit. S, OSLO.
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Forbundets fremtidige arbeide er av·
hengig av din vilje ...... din støtte.
for maktl).l;ly~rl\eS, ,«n~t.soppgjQr»,
på alle de som ikke vil ha skjendselsstemple «landssviker» sittende
på seg og på sine etterkommere.
I året som gikk falt vår formann
Hroar Hovden på sin post. Våre
medarbeidere Nils Vikdal og dr.
Smedal er også borte likeså vår
store seer Knut Hamsuh. Minnet om
disse forplikter oss til øket innsats
for vårt krav om rettferd.
Vi krever ikke annet enn rettferg. Aldri er nO,en kamp kjempet
med blankere våpen: sannhet og
rettferd, mot løgn, falskhet, maktovergrep og undertrykkelse' av
kjennsgj erninger.
«Vi må avvente historiens dom»,

Stor og uredd
læge 60 ar

kum enter på rettferdigheten i vlre
krav om oppreisning.
Vi frykter ikke innholdet av sådanne betenkninger, det er betegnende at makthaverne frykter det.
Selv om maktens rett en tidlang
fremdeles kan herkse, så har i allfall verdens historie til i dag alltid vist, at urett i det lange 1.øp ikke kan bestå.
Men alt arbeide er avhengig av
din vilje. av din ::;tøtte, av at Forbundet vet, at de thar deg i ryggen
Derfor må du være med, allerede
i dag!
Og vel møtt, flest mulig, til lands
ledermøtet og stevnet på Toten 9.
og 10. august.

i avisen!»
Et spørsmål til hr. Geor:,: i Aftenp.
medarbeider i Aftenposten ved
En navn
Georg har, som vi har lest
om i 8. Mai, raljert over tyskernes
forbud mot å omtale en viss hendelse
i forbindelse med krigen. Ja, det er
joen daglig lekse i avisene å lire av
seg slike angrep på den såkalte «na·
ziStiske» og «fascistiske» presse.
,I den demokratiske presse hersker
derimot - som vi vet - ganske andl'(! tilstander. Der får alle meninger
fritt komme tilorde og intet stikkes
under stol. Og all reportasje er absOlutt ul:en tendens rettsreferatene
el. strengt objektiVe 'og kjærlighetens
e~geliUm forkynnes
hver lørdag
ffr 75 kroner pr. spalte,
il den demokratiske presse opplever
nim aldri diktaturets tåpelige og ned
verdigende ordre: «Ikke et ord i avis4»1».
."Hr. Georg tilhører en etter eget sigende overordentlig demokratisk avis
som ved enhver anledning slår seg på
sitt bryst og forsikrer allverden om
si:ri storartethet.
. Hr. Georg kan neppe være helt uvi~nde om at det her i landet er ut~mmet en rekke bøker som på en
altademisk og nøktern måte behandl~r det såkalte rettsoppgjør. La oss
f. eks. nevne etpar, bøkene av høyesterettsadvokat Smedal og sekretær
Haakon Meyer. Såvidt vites, har diss~ bøker til dato ikke vært gjenstand
fOr omtale i hr. Georgs avis. Vi huaker også hvorledes hr. Georgs avis
behandlet overlege Johan Scharffenbergs dokumentariske bok, den affære endte forøvrig med spott og skam
både for bladet og dets tilkalte hjelpe
SVenn, professor Keilhau.
, Med disse ting i frisk erindring vilde det være meget interessant om
den frihetsbegeistrede hr. Georg ville
anstille de nødvendige undersøkelser
og offentlig besvare følgende spørsmål:
H v a er grunnen til at hans egen
&.vis ikke har omtalt de nevnte to bøker?
Hvem er det som i tilfelle har
dekretert: «Ikke et ord i avisen!» tedaktørene, bladets eiere som ifølge
instruksen for bladets redaktører har
oden øverste myndighet i alle større
prinsippspørsmål, - eller en eller annen «myndighet» og i tilfelle hvilken?
Hr. Georg kan kanskje samtidig
svare på hvorfor hans redaktør nekter å innta saklige redegjørelser for
~e såkalte «landssvikeres» syn? Er
det av hensynet til hUlifreden og levebrødet - eller er det den toneangivende direksjon som har utstedt ord<ten: «Ikke et ord i avisen!»
~' Hans svar ventes med stor interesille· av
mange.

Hva har Dere gjort
med frontkjemperne?

«Vårt Land»s's utsendte medarbeider skriver fra Augsburg bl. a.:
- Var De i de tyske styrker under krigen?
Dette underlige s~;ørsmAot. møtte
meg i hotellresepsjonen i Aupburg
Jeg holdt på å fylle ut fremmedskjemaet, og var kommet ,til ,puoktet: Nasjonalitet. Portieren så på
og da jeg skrev Norwegisch" kom
han med spørsmålet. Jeg så opp,
muligens noe desorientert, or svar:e nei. .. Det var iIVUlge nordmenn
med i de tyske styrker, fortsatte
21an. Jeg traff mange fra «VUdng»
her· i Tyskland. Og han sputte: Hva har dere gjort med de Ilorske
frontkjemperne? - De var ,jo meget gode soldater. - , MUligens,
svarte jeg; - men de ble. ,dømt
som landsforredere.
'
- :"a.ndsforredere? De kjempet
jo mot kommunistene, akkurat som
de allierte, og også v ityskere, gjør
i dag.
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sier rettsoppgjørets iscenesettere og
utøvere ::;amt deres medløpere. Vel i
håp, OIn ,å unngå dommen i egen levetid og i håp om velvUlig behandling av tilstøvete akter. Kynisk vil
de offre titusener eller hundretusender medborgeres velferd og ettermæle på egen intere/!SO'ls alter.
Støttet av den overhåndtakende
moralske forfall våger ,de å avslå
granskning av notoriske kjennsgjerninger som motstrebende er vristet
ut fra historieforfalskningens faste
grep. Kjennsgjerninger som kullkaster den offisielle versjon om hand
linger og utvikling som tilsammen
har skapt det bristende grunnlag
for forfølgelsen av den store gruppe
rettenkende medborgere. De som
måtte gjøres til syndebukker, til lyn
avledere fra bevisstheten om de egne forsyndelser.
Og offrene måtte slAes over alle
grenser hardt ned, så hatdt at .de
ikke mer kunne løfte hodH i selvforsvar. Det oppnådde 'lari da også
i en sørgelig stor grad.
Men sannhets sak seirer i nederlag, hodene reiste seg i p~otest. Først de få, så fler og fler, i dag
står tusender med åpent tisir klar
til videre kamp for sldla.n opplysning som kan åpne det norske folks
øyne for hva som vir~elig er lov og
ulov, :noral og umoral, sannhet og
løgn, rettferd og urett. For vAr egen
skyld og ikke minst for Norgse
skyld.
I dette store oppgjør er ennå
mange passive. Til alle .di/ISe· vil vi
i dag rope ut: våkn opp, bU med i
våre rekker, vær med å offre for
vår felles sak. Hva nøler I etter? Husk ett .lever etter at du· selv er
borte: ettermælet! Husk det for din
egen og for dine barns og barnebarnsskyld!,
En ting måtte være klart far alle:
Et Forbund som vårt, saft Ut i livet
i en tid da hvem som helst ustraffet kunne slå ned på oss; da myndigheter og organisasjoner søkte å
underkue oss av all sin makt, da
Stortingets talerstol ennå i 1952
kallte osø. samfunnets kreftbyller,
måtte ha sin tid før det kunne bli
sammensveiset, Ingen utenforstående aner hvilke tapte slag der er
kjempet ut, hvilken motstan!l en
møtte innad og utad. Arbeiqsoppgaver måtte legges hen fordi tilslutning manglet.
Men etterhånden har dog arbeidet
tatt fastere former, for døren står
bl. a den nå lenge forberedte gransk
ing ved internasjonale rettslærde. Kan en sådan gransking gjennomføres, og det er nå mere et økonomisk spørsmål, da vil vi kunne træ
fram for det norske folk og for hele verden med uigjendrivelige do-

Dr. med. og' direktør for Røde Kors
sykehus i Oslo Johannes HEIMBECK
fyllte 60 år forleden. Han har hatt
en særdeles omfattende og grunndig
utdannelse som lege og har et internasjonalt navn, som særlig er knyttet til belycmingen av lungetuberkulosens smitteforhold.
stor oppsikt i den medisinE],e verden vakte hans undersøkelse av sykepleierskenes risiko for å bli tuberkulosesmittet. Dette arbeid drev han i
sin tid som reservelege under over1ege Scheel. - Det ledet til popularisering av BCG-vaksinasjonen mot
infeksjonen.
Men dr. med. Heimbeck har -ikke
bare nøyet seg, med en usedvånlig
innsats på tuberkuloseforskinge~ om
råde. Som sanitetsoffiser' deltolf han
som lege ved Røde Kors ambul~nsen
i Finnland i H)18 og som sanitetsoffiser i vinter kri gen mellom Finnland
og Russland i 1939. Ran er altså ikke
bare en lege-gud i hvit kappe, men
en tapper mann og et varmhjertet
menneske.
Dette viste han også under rettsstatens behandling av nå avdøde generalkonsul Hildisch, som han hjelp
det han kunne. Dette var modig gjort
av direktøren for Røde Kors sykehus
da det jo var en dominerende del av
Oslo's «fine verden» spm ledet ødeleggelsen av Hildisch.
Derfor er det på sin plass at «8.
Mai», som vil være lovens og menneskelighetens herold, - hylder den
evigunge og uredde Dr. Heimbeck.
ALEK

SO år
Oskar ~ndreassen
som er k'ø manh i Mohamn Es

B.

LIVREI MA.
Av Forbundssekretæren.
flere hul
Nå ler,haT.'ogikkeikkelivreima
er det plass for
flere beIler Vi har strammet
den inn så langt det har vært
gjørlig. Et tak til nå, så går vi
av på midten!
Det er greit nok at folk sier
fra til oss at de er interessert 1
Forbundet og følger oss med
den største sympati. Men i leng
den kan selv ikk,e vi i all vår be
skjedenhet leve av bare kJærlighet og nordavinn! Vi m å få
litt mere bastant kost skal vi
ha håp om å livberge oss.
Vel - det er forklarlig at i
et samfunn hvor stat og kommuner, direkte og indirekte,
prØver å gjøre skatteborgerne
til «nudister», og der Erstatningsdirektoratet uforanderlig
legger sin speSielle elsk på våre
folk, der må man regne med
at den Økonomisks evne ikke
klarer å holde mål med den gode Vilje.
Og - allikevel!
Glem ikke at Fotbundet betyr samfunnets våkne samvittighet, at det er Forbundet til
bver en tid som følger med i
myndighetenes forfØyninger og
som når som helst anledningen
byr seg er frampå og gjør gjeldende oppgjØrsoffrenes syns punkter.
En må ikke la seg distrahere
av de utålmodiges rop på «resultater». Det har aldri vært
regnet ut fra den optimistiske
forventning at det bare var å
ta lokket av esken og tømme
resultatene ut over bordet Tvertimot har de som forsto
seg på saker og ting, vært klar
over at det her var nødvendig
å regne både med tid og et møy
sommelig arbeid. Ikke for det
- Forbundet har i dag innarbeidet seg som et begrep på
offisielt hold, og det et begrep
som man har vært nØdt til å
ta omsyn til. Akkurat elsket er
man kanskje ikke blitt - men
det var jo ikke nettopp menin
gen heller De som synger ut,

O

Foroffre

LIVET IDAG.
«Akk, hr. general, i dag finnes det
bare et problem, et eneste verdensomfattende problem: - Påny å gi
menneskene et åndelig liv, en ny Andelig uro. Å la noe i stil med den
Gregorianske hymne regne ned over
dem. Hadde jeg hatt troen, er det
gitt at jeg ovenpå dette «Nødvendige
og beskitte arbeide» ville ha gått i
kloster. Man kan ikke leve .på politikk, kjøleskap og kryssord.
kan
ikke lev~ uten poesi, uten' k~rilghet,
uten farver. Det lar seg ikke ijøre».
Slik skrev den franske flyverdikter
Antoine de Saint-Exupery kort før
sin død til sin general. Det er et budskap fra en stor humanist til etterslekten.

Man

.'

Postgiro 150 28.

kreve store ting av små menn.

Av direktør Arne Bergsvik.
kaller vårt
F orbundredjepå gang
alle de som ble

Tlf. 37 76 96 -
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Dybwad Br~chmahn tar bladet· fra' munnen:

blir sj elden likt, og sl€l;t Ikke
hvis de sannheter som de fører
i marken er av ubehagelig art
I dag regner man i et hvert
fall med oss, og vi er fornØyd
med det - inntil videre.
Jeg har sagt det fØr og jeg
gjentar det ennå en gang: det
er ikke mulig til enhver tid å
gi detaljerte redegjørelser for
det vi holder på med. Men så
meget kan jeg si at vi ufortrØdent arbeider oss fram mot
det som er målet, nemlig uigjen
drivelig og på fyldigste måte å
kunne påvise at etterkrigsoppgj øret bygger på en forvrengt
oppfatning av de historiske begivenheter og på rettsregler
som er en rettsstat u'Verdige.
Et slikt resultat når en ikke
fram til' bare ved et plutselig
knyttneveslag i bordet.
Akkurat i Øyeblikket står vi
i kontakt med våre forbindelser i utlandet med sikte på nøy
tral bistand i vurdering,en av
vårt innsamlede materiale og
vi forbereder i nær tilslutning
til et arbeid som er under utvikling i Danmark, en kraftig
og begrunnet akSjon til fordel
for de tidligere NS-medlemmers gjeninntreden i arbeidslivet. Hertil kommer forberedel
sene til vårt forestående årsmøte, som iår skal kombineres
med et åpent stevne og som vi
hil,per skal gi oss anledning til
en mere direkte kontakt med
våre feller.
Si nå bare ikke at det er
greit dette her og vel og bra i
alle måter, men gjø r noe du
o g så. Regn ikke med at sakene skal ordne seg av seg selv.
De gjør ikke det. Både du selv
og alle de andre må være med
og skyve på lasset så sant vi
skal få det dit det skal. Vi har
ivår redusert våre utgifter enn
ytterligere - j eg hadde nær
sagt under anstendig1hetens nivå I dag er det ikke for meget
å si at de tre som er knyttet til
sekretariatet er Forbund~ts
største bidragsytere, samtidig
som de må sette ut av betraktning enhver tanke på personli-

I

... ~15 'V.
~""'.t' .o.L'"
le~-~ve~d~n-~~~d·~i~j;;drivelige do- slekten.
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llUluanlSt UI,ettel\;l Hans svar ventes med stor lnteres-I
, se av
mange.

50 år
.
l
Stiftelsen norsk Okkupasjonshistorie, 2014
Oskar Andreassen B. Dybwad Brochmann tar bladet fora \munnen:
som er kjøpmann IMohamn, Espenesbogen, fyller 50 år 30. juni. Han er
medlem av landsstyret for Forbundet
for Sosial Oppreisning og vår ledende
tillitsmann for Nordnorge. Vi sender
ham vår hilsen og takker for hans
uforferdethet og utrettelige arbeide
for vår felles sak. Han og hans hustru har begge fått føle straffestatens hårde hånd, men de gir ikke opp
og deltar med friskt mot i vårt organisasjonsarbeide for gjenerobring av
våre menneskerettigheter og vår like
verdige plass i samfunnet. Han står
som et mønster for oss alle.

uc~ nu' JU lKK~ nettopp menm.
gen heller De som synger ut,

å si at de tre som er knyttet til
sekretariatet er Forbundets
største bidragsyter€, samtidig
som de må sette ut av betraktning enhver tanke på personlige framtidsutsikter.
Du som har klart å sikre ditt
eget og dines utkomme, men
som når det gjelder vår sak bare sitter i forventningsfull pass!
vitet! Gjør noe også du! Vær
m€d og sørg for at det blir en
slutt på denne fortvilte vårknipa som faktisk truer Forbundets hele eksistens Vis i gjerning at du mener noe med din
sympati for vårt arbeid. Gi oss
muligheter! Sitt, ikke i trygg
opphøyethet eller fyllt av sur
og negatiV kritikk og se nedlatende på dem som gjør sitt ytterste for å flytte lasset framover Gi en håndsrekning med!
For å gjenta det: Forbundets
livreim er i Øyeblikket spendt
inn langt lenger enn rimelig
er. Ta et virkelig skippertak nå,
kikk etter i lommeboka om det
ikke trass i alt skulle finnes en
tilgj€ngelig seddel stor eller
liten og send den til Forbundet, Kierschowsgt. 5, Oslo,
eller til Postgiro 150 28. Så arbeider vi oss fram fra hull til
hull i livreima den andre veien
igjen, og skaper de muligheter
vi som ærekj ære mennesker ik
lee kan være foruten.
Sett fløtningsvannet på, kjæ
r€ venner. La haugen gå 1
drift. Men la det skje snart!

Farmand frykter
mere
siDe
prima
bankforbindelser
.
og bridge-klubber en et Korea-Norge.
'

I Derfor

vi I ikke redaktør Hoff ha noe med Brochmann å gjøre

------------------------~------~---------------------------------------at det er mange som har sett på forretningsbladet
.om
Større forandringer fore· Vi etveturedd
og uselvisk kamporgan for rettferdige samfunnsforhold.
B('I"('d~kap V
Også en stor del av B.
Brochmanns tilhengere har vært s,'
mening at man burde søkE' et nærmere samarbeide med red. dr. philos.
står i Sovjets diplomati- den
Tryggve J. B. Hoff. For å tilrfetstille dett,e ønske fra sine meningIfeIler,
Hvad SOlll ikke hø.- ~jenta seg
søkte Brochmann i sin ærlighet, kontakt med redaktør Hoff. Resl'!.ltatet
ble dessverre ikke tilfretsst1llende. Og for at almenheten skal. få kjenn.
og Moskva
skap til redakter Hoff og Farmands egentlige stilling til den nyoril'nteFar~bd,

Dybwa~

i diplomatiske kretD etserforlyder
her at polititJyrået i Mosl,-

ring som Brochmann og han .. iilhen<;ere arbeider for. har Brochmann i
Sosiologisk Tidsskrift nr. 2 1952. offi'ntli>l'gjort den brevvekset '!nm l1ar
funnet sted mellom ham Ilg "t'daktør Hoff.
Etter å ha sitert brevene, tar Brochmann bladet fra munnpn 0'.( sler
sin hjertens mening om en doktor i filosofi.
Vi gjengir her brevene og delvis Brochmanns kommentar:

Av høvf' . .;tert~ttsadvokat Gu;;tav Heber

' Blilcher var blitt
D
, for Digerud, måttE;

O

London: privat til 8. Mai.

senket utentyskerne sørge for å få de tallrike lik derfra begravet. De førte disse til Oslo. men
4a de ikke ønsh:et, at no!'dmennene
simlle få se transpo:ten, gr", de potltiet i Oslo ordre til å sørg~ for, at
de gater, hvorigjenr.orr. transporten
skulle finne sted, ble evakueret. Ordren ble misfOl'stått av politiet,
som deretter ga ordre til eva1mering
i atskilli~ større utstrekning enn nød
vendig for øyemedet. I en stor leiegård på GrUnerløl.ken stilte en konstabel seg på gårds:::>iassen og skrek
til de over 100 leieboer~, at gården
øyeblikkelig måtte evakueres.
,Folk trodde, at et Jombeangrep på
byen var nær forestående, idet det
samtidig ble gEt flyalarm, og da
denne senere gikk over til å varsle,
at faren var over, forsto ikke folk
dette signal Ol; trodde det fremdeles
var flyalarm. Følgen av dette var, at
det oppsto en enestående panikk.lJ.

SN

va etter Stalins ønske har truffet
vedtak om å foret gjennomgripende forandringer innen Sovjets diBergen, 2. jan. 1952.
hverken har plass eller lyst til å ta
plomati og på ledende stillinger i
Herr r2daktør
Dernest har jeg lite lY!lt til å ha
Moskva.
dl;. philOS. Tryggve J. B. Hoff,
noe med Dem å gjøre fordi De
Av størst interesse i øyeblikket er
Oslo.
kommer med insinuasjoner som ik
ryktene om at utenriksminister Vy1m bare er usanne og unfaire, men
sjinski snart kan ventes å trekke seg
som er ..orrnulert slik at mar hver
· . Godt nyttår!
tilbake. Som, grunn oppgis offisielt
ken Imn eller får lyst til å imøte·
.Jeg
leste
med
bedrøvelse
den
at hans helse ikke er god og at han
gå dem.
måten
hvormed
De
avfeiet
ingetrenger hvile. I virkeligheten ligger
lErbøel!,,;st
niøs Bondes bidrag til nyorienteandre momenter til grunn. Stalin ønT. J. B. Hoff.
ringen. Men hva sier De da til pro
sker å presisere ved et nytt personfessor,
kansler
ved
llJ!lversitetet
i
valg i denne viktige stilling at Sovjet
Det er etter dette klart at det ikke
Chicago, Robert Hutchins artikkel
Samveldet for sin del ønsker å føre
bare er jeg selv, men Jgså alle mine
i
«The
American»?
Den,J'ølgcr
ved
en langsiktig fredspolitikk. Da Vylagt i ovprsp1-"dse. Jeg llar avmer venner som er sene i oppfatningc;n.
sjiskis navn har dårlig klang i utlanJrpt hva jeg- ber Dem lese - fra Skal det bli tale om å revidere våre
det både på grunn av hans deltakeløkonomiske og sosia.1e systemer, forside Hi og ut.
se i massemordene i Sovjet-Samveldi disse stadig skaper økonomiske
Rob.
Hutchins
er
en
av
Ameridet i 1920- og 1930 - årene og
kortslutninger, uløselige problemer
kas
mest
ansette
tenkere
og
forfordi han alltid har ført et meget biog uløselige interessemotsetninger, da
skere.
Nå
er
han
av
samme
årsak
stert språk på internasjonale konfeoverflyttet til Ford Youndation. - vil «Farmand» frabe seg enhVer disranser, mener man i Moskva at en
Mener De, herr redaktør, at han kusjon som ikke måtte høve for syny mann vil kunne møte bedre forstemene? Atombomber og hva som
er et vrøvlehode ?
ståelse i den vestlige verden.
Samtidig sender ,jeg Dem hefte helst er langt å foretrekke fremfor fdrstått «Farmand» når bladet syDenne nye mann skal være Sovjet9 av mitt blad. Et det mulig at noe som kunne få folk til å revidere nes å etterlyse en bedre tingenes orSamveldets nåværende ambassadør i
De også vil overse og avfeie dette systemene. - Om hele luften blir full den i verden.
Washington, Alexander S. Panjusjkin
I,{anskje Karl Marx til sist skal få
mitt arbeid og la det gå i papir- av fallskjermstropper, da er det langt
som nettopp har meddelt Acheson at
kurven? Det er ennå i dag uten mindre ubehagelig enn «en strøm av rett også hos oss i sin påstand om at
han er hjemkalt til Moskva. Da Paninnlegg». Slikt virker altfor anstre\1- «1'o1d er den beste fødselshjelp»' og
sidestykke. .
jusjkins avla sin avskjedsvisitt i det
Professor Emil Brunnet i Sveits gende? - - - Dette skal ikke V!ll~ at filosofiens historie viser at folk
amerikanske utenriksdepartement, sa
har i sin siste bok, bekreftet me- re noen insinuasjon, men virker kan- flest langt foretrekker krig og revohan spontant at han næret de vennsteparten av min lære om det le- skje slik? Mentaliteten i Stor-Oslo er lUijon fremfor «insinuasjoner» eller
skapeligste følelser overfor det amevende folkesamfunn kontra kir- slik. Man lærte ingenting av okkupa- netevis kritikk? - Selv har jeg det
rikanske folk. Han tilføyde at han
kens misforståelser og statens og sjonstiden. Frykten for å såre eller ir- ikke slik. Jeg liIc~r kritikk og salt og
forlåter USA for å' overta «et nytt
naturvitenskapens profanering av ritere «Farmand»s prima bankforbin saklighet. Men jeg hater krig og forembete».
deIser og bridge-klubber er sikkert fengelighet.
det levende folkesamfunn.
Det tales også om andre forandrin...... - Vel! Noen doktor i filosofi er
Jeg venter denne gang en uredd langt større enn frykten for at Norger i Sovjetdiplomatiet. Som Panog hensynsløs opriktighet fra De- ge kunne bli et nytt Korea? - Er Jeg' iallfall ikke. Noer.. reklame for
jusjkins etterfølger i Washington nev
res side - og ikke en overfladisk det en usømmelig insinuasjon å spør- bladet «Farmand» kan derfor mitt
nes ambassadøren i London, Georgij
re om slikt? Sikkert virker det også na\'n aldri bli. Jeg har forsonet meg
nonchalans'1'
N. Zarubin, som er kjent som en mesom en usømmelig insinuaSjon å skri- med det. Hadde jeg enda vært engVennligst
get dyktig diplomat, «nesten av den
ve innlegg sont i seg selv kunJ}e opp- lender eller franskmann, kunne jeg
B. Dybwad BrochlJl&DJl.
gamle skole»,
fattes som om all verdel'ls visdom ik- kanskje eiet en liten sjanse. Ialfall
I London tror man i og for seg at
ke allerede var uttømt i «Farmand»s til en petit av og til? Men nå er jeg
Oslo, 22. jan. 19152.
Moskva ikke ønsker krig. Flere tegn
spalter - eller som om annerledeS en foraktet og på alle måter diskvaHerr B. Dybwad Brochmann,
tyder på at teorien om et tysk-russisk
seende og tenkende landsmenn kU\1- lifisert landsmann, hvorfor alle som
Bergen.
samarbeide fremdeles er den domi- \
Da det øyensynlig er vanskelig ne se nyttigere og riktigere og mer re~er seg som mine venner eller som
nerende i Kreml. Man har imidlertid
it få bibringe Dem forståelse, skal praktisk på dagens spørsmål enn en ialfall har respekt for mine arbeider
inntrykk
at russerne har vært
doktor i filosofi.
jeg uttrykke meg meget klart.
må være klar over at de ikke er ønuheldige med sine siste storpolitiske
· . «Farmand» og undertegnede vil
Jeg innl'li'mmer at alt dette er an- sket som medarbeidere i «Farmand»
sjakktrekk og at de ønsker at en ny
ikke ha noe med Dem å gjø 'e, da massende. Men er det min skyld? - Så <fornemt» selskap må ingen av oss
mann overtar stillingen som utenriks
vi vet at enhver minste henvisning Ligger det ikke i selve sakens natur? re~e med å tilhøre, hvis de tilkjenne
minister for å kunne spille på en
til Dem, Deres tidsskrifter eller Er ikke all nyorientering i seg selv gir den minste teft av åndelig felles«mer smidig måte» overfor vestmaksynspunkter vil bli fulgt aven anmassende?
skap med undertegnede.
tene og først og fremst overfor Tyskstrøm av innlegg enten fra Dem
Vi må sikkert be om unnskyldning
Jeg håper dette må være svar nok
land.
selv eller Deres disipler, hvilket vi fordi vi så ofte har tatt feil og mis- til alle sor.::. spør.

a,

Folk som rådde over biler strøk med
disse ut av byen, og ellers sprang
fclk av alle kra,ter ut fra sentrum
.:; søkte ly hvor de kunne komme til.
Nordmenn er normalt ellen ganske
sindige folk, men de kan ikke verge
seg mot panikk, som deres eget politi fremkaller. Noe slikt bør ikke
R'j ':mta seg, og de!'for bør politiet instrueres om, at det første de 'har å
-:-,iøre er såvidt mulig å bekjerr.pe all· tilløp til panikk.
De krigførende i, en eventuell 3dje
verdensk!'ig vil ha ganske andre nær'iggende oppgaver enn å bombardere
"befestede mindre byer, og Oslo vil
I:omme temmelig langt ut i rekken
blant de saJ1nsynlip,'e m~l for bern bing
i et hvert fall i begynnelsen av krigen.
Det ble under siste krig påbudt en
rekke luftvern-foranstaltninger, som
viste seg å være helt overflødige, og
som i tilfelle ville ha vært helt ubetryggende, slik som innredningen av
kjellere til tilfluktsrom. Normalt vil
det være farligere å søke tilflukt i en
kjeller enn å oppholde seg i første
etasje eller ute i friluft. Dette var da
r.. oe, som forstandige leieboere var
helt på det rene med, og derfor var
det kun et fåtall av dem som søkte
tilflukt i kjellere. Oslo kommune byg
get tilfluktsrom i parker og liknende
åpne arealer til 9 millioner kroner,
men søkningen dit under flyalarm
var ganske minimal. Fientlige flyvere vil med Oslofjorden som veileder
kunne orientere seg særdeles godt,
slik at totalblending forsåvidt ikke
gjør fra eller til ,men bare påfører
byen helt upåkrevede lllemper.
Det bør ved en eventuell ny verdenskrig være en helt frivillig sak,
om man vil forlate byen eller ikke.
Voksne mennesker bør ikke kunne
tvangsevakueres og spesielt bør det,
for gamle folk være en helt H;,villig
sak, om de vil bli i byen eller ikke.
Foreldre vil normalt selv sørge for å
bringe sine barn i sikkerhet, og de,
som ikke har råd dertil, bør få
den fornødne offentlige assistanse. Våre rettsregler om luftvernstilstann
bør i· det hele underkastes en grundig revisjon og dette bør skje i tide
og i fredens dage. Alle hithørende panikkbestemmelser bør avskaffes, etter at sakkyndige folk nøye har veiet

Forbundssekretæren
DEMOKRATIETS TIDSALDER.
De fleste generalforsamlinger i dette land foregår i den største ford rage
lighet og etter enkle ritualer. I en by,
hvis navn vi ikke skal nevne, møtte
kassereren fram med sin bok og fikk
regnskapet enstemmig vedtatt. Først
dagen etter oppdaget han, at det var
regnskapet fra det nestsiste år han
hadde referert og fått vedtatt ennå
en gang.,
I

risikoer mot ulemper. Minimale rISIkoer bør ikke påføre oss uforholdslllessige ulemper, og vi har jo nå fått
de fornødne erfaringer, hvorved vi er
i stann til nøkternt å ta mål av begge deles omfang.
Gustav Heber.

Minnebilde fra
Fangeleiren.
En del fotos (12 x 16 cm. opp kle bet
på kartong) av Skadberg Fange:eir
has til salgs for kr. 4,00 pr. stk. fritt
tilsendt.
Sa-Ko, boks 122, Stavanger.
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