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fta Hvem har det best? England? 

Nytt 
infanteri

våpen 
Et gevær som 

man kan skyte 
om hjørnene med 
er siste nytt fra 
USA. Man setter 
et ekstra løp på 
maskinpistol M. S 
og man kan skyte 
450 skudd i minu
tet. 

., . 

I 
Av Gun Johannesen 

Fikk 
ble 

han en hard medfart før han 
sat~ arrest nmbord i en norsk 

.. 
i 
;;; 

~ 
!! 

~ 
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Denne overskrift var å finne i 
Dagbladet for 19. 1.: «Lands
svikerne har det bedre enn oss 
sier krigsinvalidene». 

'-! . \ 

___ Ia_s_t_e_b_åt_o....:;g_.'-I-:t_ø~'" ti I A mer i ka? :il nette var jo en oppmuntring av de 
E sjeldne. Ikke for det - jeg nærer 

ikke noe spesielt ønske om at andre 
mennesker skal ha det verre enn oss, 
nei - så vondt kan en da ikke ønske 
noen, selv om noen av oss ennå kan 
ha Grini- og invalideklubbenes aksjo· 
ncr for hardere rettsoppgjør i erin
dring. Men nå har vi det godt - vi 
trives og liker oss :.er i vårt lille sam 
funn. Dagbladet bruker tre spalter på 
å. slå fast, selv om det opprinnelig er 
formannen i Sachsenhausenforenin
gen, Leif Norstrand som ber myndig-

.f 

Londonmennene fe-'Jtet og levde glade 
dager~ mens nor$*e,'sjøfolk seilte og sank 
Når medarbeider Potemkin haJUj: !lonmennenes mening. svang de seg 

et brev fra en av «8. Mah>s l.: . ,\ lystig til GERALDOS' verdensberøm 
i Eire. B~evskriveren kritiseretD~.~ te orkester - mens (sjanghaiede) 
så. lite «8. Mai» og skriver bl. a.:~ " nørske sjøfolk seilte og sank - og 

. Når jeg' tidligere har sagt at .. ':«8r: tJente penger til fedrelandets opp
Mal» slår til to sider, så er ",{' elf I rettholdeise i London. 

hetene merke seg det faktum at vi 
har det bedre enn noen. Stakkars 
myndigheter. Bare ikke Griniklubben 
støtter opp med Dagbladet som bud
bringer - da er jeg redd for at myn
dighetene må sette i gang et eller an
net tiltak for å senke vår levestand
ard, høyne våre skatter eller simpelt
hen søke hjelp hos L.O. for å hindre 
oss adgang til de yrker som vi hittil 
allernådigst har hatt adgang til. Det 
er dystre utsikter, men foreløpig får 
vi altså være glade og fornøyde -
det er formastelig å tvile på om vi 
har det så godt som Dagbladet vil ha 
det til. En avis har det bl. a. som opp 
gave å tvinge sannheten inn på sine 
lesere, og ingen tviler vel på Dag
bladets erlige hensikter i den retning . 

NY0I1ienhwing i svensk 
ulerll'ikspoJilikk? 

fremdeles av den mening at a ' eil;" Kritikken\ som ble ledet aven 
opptrer galt. Vi som står ut 'of i !!torsk pres'~ som da var i London, 
avisen har derved følelsen av at' f'~ i 'ble så rap.. og intens at liknende 
ikke alene drar bladet til SovJet i UQ.:e fant sted. Siden ble det bare 
men med stadige angrep mot U,) private ball, bak nedrullede gardi
og England får vi det inntrykk .ner og i ly av bigamlloven Det 
all den urett som er skjedde I kunne skrives tykke bøker om det-I 
krigen utelukkende skyldes en s]j' I ·te. lystige kapitel av fedrelandets 
mennene og amerikanerne. De e~ I veldige befrielse. • . 
galt. ·l.; " . Da bl. a. kommandør Cornelius 

Etter en grundig undersøkelse, liV ,,~n (senere admiral) foreslo at man 
forholdene, kan jeg legge fram' ~ ,&kUlIe få. et slags «Storting», valgt 
viser for at engelskmennene' IW norske i utlandet, for å få litt 
vist seg meget ridderlig og hj"~ I ."ontroll med galskapen - så vet 
som overfor de av våre folk \:itt#. ,du at ikke et menneske var kraftig 
klarte å komme seg bort fra r~~.:~J Dol{ til å få satt dette igjennom. 
svindelen i Norge. Jeg kan 14111 Man hadde antakelig ikke slike for
nevne følgende faktiske hende . l bindeiser at man kunne få under

Etter som jeg husker var Nasjonal
hjelpen egentlig opprettet for i første 
rekke å ta seg av krigsinvalidene. -
Det ligger derfor nær å 8-'1ta for en 
skeptiker at det er våre (Russlands
førerne) som har fått glede av de 
100 millionene. Det er mer grunn til 
å tro dette . da en faktisk aldri har 
hørt noen klage eller kritikk fra den 
kant. Og hva skulle disse ellers leve 
av? 

Det er vel og bra å ha helsen i or
den - og derfor må vi bare av den 
grunn holde med Dagbladet at vi har 
det bedre enn krigsinvalidene. Vi Stockholm: Privat til «8. Mai». 

IJ en &venske statsminister Tage Er
lander har tlI hensikt å reise til 

USA i begynnelsen av april på of-
fisielt besøk. Det er meningen at 
han skal tlIbringe hele tre uker i 
USA og han vil under oppholdet og 
så treffe president Truman og uten 
riksminister Acheson. Det svenske 
regjerinf!'Sorgan «Morgontidningen» 
har bekreftet at reisen begynner 2. 
april. 

Selv om Erlanders besøk kan være 
diktert av ønsket om å orientere seg 
i alminnelige problemer, er det ikke 
utelukket at han under sitt besøk i 
Washington kan komme til å berøre 
probl 'mer av interesse også for de 
andre nordiske land. I Sverige har 
man i den senere tid vist påfallende 
stor interesse for den gamle tanke om 
et skandinavisk forsvarsforbund og 
«Aftontidningen» har pekt pA. at Sov
jet-Samveldet ikke lenger ville be
trakte en skandinavisk forsvarsallian 
se - uavhengig av den vestlige ver
den- som en trussel mot Moskva. 
Norge har Inntatt det standpunkt at 
Norges si~erhet er større i en om
fattende vestlig allianse enn i et nor
disk forsvarsforbund, allerede av den 
grunn at de llØrdiske land alene 
vi', kunne makte. i løpet av k9fl 
,~kaffe det t'orSV!Ø' ' $Om 

g:es for A. unJl,~' ftt' . ~ b 
~,ende..iI9Jlj'et ~stehde m 

]mum. Det innrømmes i «Mtcntidnin
gen» at utsiktene for å få Norge (og 
Danmark, til å gå ut av Atlanter
havspakten er små. Allikevel Skulle 
det kunne skje hvis de ledeilde stor
makter omvurderte situasjonen og 
fant at en sterk nøytral blokk i Nor
den kunne være fordelcktig. Det vil 
først og fremst komme an på USA's 
3tilling til saken. 

De oppl:-sninger som foreligger fra 
tinnet hold om de amerikanske mili
tære lederes synsmåter synes ikke å gi 
noen grunn til å anta at en ny-orien
tering er tenkelig. Det er også liten 
grunn til å anta at Norge vil gå med 
på noen forandringer. 

Granskning av direkfor
afet for fiendtlig 
eiendom i:USA. 

~a. «Solb~is» var i Weymouth ~ rettet Churchill kraftig nok om den 
Vel tIl Brazll, kom det fra Oslo 1'-' norslre eml.grantødselheten. Dess
restordre på fartøy og manns'!lten trengte han vel dette mari 0-

Istedenfor å arrestere folkene h nette-kabinettet av propagandisti
engelskmennene dem på. alle make grunner. 
ge måter. De tikk medisiner, va Man kan ellers ikke si om Chur
olje og proviant. Altså: Den nor'cbill at han ikke grep inn overfor 
regjerhes arrestordre ble av nordmt>nn som kom reirende. Etter 
gelskmennene puffet til side, b.ederlaget i Nord-frankrike, tok 

- Fortsettes !lUt'3 ti -

"WE I.IKE !KE» er mottoet som 
man i USA åpnet propaganda-feltto
get for Eisenhowers presidentkandi
datur med. I Shoreham Hotel i Wash 
ington har senator Daff opprettet ge
neralens hovedkvarter. 

det ikke var forenlig med eng 
lov! Dr. Høygård, Støren og d 
'folk ble av engelslcmennene beh 
let på samme måte da de m 
søke land på en av kanaløyene.' 
Uten denne' støtte hadde ekspe 

sjonen aldri klart seg til Spania. 
så i dette tilfelle l:1adde Gunder 
vært ute med en arrestordre, 

WSA vi bryte ned motviljen mot Spania 
Madrid( Privat til «8. Mai». 

bare lo av i England. Etter hva Deres ,korrespondent erfa, rer på vel underrettet hold i Madrid 
Praktisk kan du også bruke har USA definitivt bestemt sg for å bryte ned de vesteuropeiske sta-

I skal ikke hefte oss i sånne småting 
som at Dagbladet brukte bare oss til 
sammenlikning. Tenker en over det 
litt nermere - og det glemte nok 
Dagbladet i farten - så har vel alle 
mennesker det bedre enn invalider. 

Vi skal heller ikke ~landre Dagbla
det fordi de ikke vet at myndighete
ne i forståelse med L.O. ennå den dag 
i dag - 7 år etter krigen hindrer 
fullt ut kvalifisert arbeidskraft til å 
besette ledige stillinger i enkelte grup 
per av arbeidslivet. Hadde avisen 
visst det, ville de nok Q..gså kunne 
gjette seg til at hvis ikke arbeidskraft 
mangelen i de resterende yrker had
de vært så stor som den er, ville en 
NS mann og en 100 pst. invalid ha 
samme betingelser for å kunne klare 
seg. Og ennå ville vel sistnevnte hatt 
el' viss aktelse og beundring i snever
synte kretser når han la ut om år
saken til sin invaliditet. 

som eksempel. . 
ters m'OtviIje mot Spania. Det store amerilianske flåtebesøk i spanske hav De av oss som har mistet hus og 

Myndighetene nektet meg sak i r neI' var .det første ytre bevis på denne Hnl'", og det planlagte militære og h' Il f t kt t Jem, sti ing og ormue og nå arbei-
en, og ne e meg pass, slik at , ølwnomiske samarbeide som nå vil fol,\,e, vil etterhvert føre til at de vest-

Washington: Privat til «8. Mai». ble låst fast i Oslo, noe som fakt europel8lte stater opptar et stadig intimere samarbeide med Spania sA. U. der i utrivelige stillinger som hver-
er død og begravelse for en slik si i amerikanernes kjølvann. ken er trygge eller gir økonomisk sik 

fl en republikanske senator Wiley somhet som jeg driver, hvor jeg er" kerhet er vel ikke så ganske enig 
har freInS. .' att et forslag i Ko.n _ dag i London, den nest). i Paris . I Madrid :fremheves i l,retser som ført 150 millioner dollars om året til 

~ '0_ l I l' t t'l d med Dagbladet. gressen om ." ... vilgning av 50;000 do.1- """'r.ce ona - og hvor Wa.shington. I står det spanske ute.riksdepartement støtte av nærings lve og I nø ven-
lars tJI en ~. atskommisjon som skal re er 36 timer borte - henvendte· "\ nær at alt ligger godt tilrette for en dige moderniseringer av forsvaret. - Det er forresten symptomatisk at 
fåLoppdr"" granske Direktor.atet 'meg til den britiske ambuade. I '!,bedring i fOl'holdet til England og Hertil 'ommer at den am~rikanske . .. . 
fOll."li'iend Hmdom. Senatorene 'basaden tok de seg av min sak .~,.," Frankr,1ke."Man vet at Winston Chur privatkapital er interessert i å delta i Dagbladet l SJnr leder l samme nr. skl'l 

ct~t~~,'· ~. og: J .. ~~lIler .. _ •. s,tø ... t~~ .• ' per tok osst~ ~~eger ,r:. gi(~:" 6"m~nug" .. er langt gURstige:r;-e I utvi.klingen ?,V .den span~ke industri vel' så. p,ent o~ at nå e~ re~tsoppr,'jø~ 
. ,'il~;f~\f.()~ " k~at,.«h~$ud'.'v1~.P~sY~t"«nf{SJ;":'V"krtea..'~ ti "t,lIf"d ~'~.f"'~~Jtc~ ,F'>:"-l;'.t.Q.- (·~N~~.J,p~ode~llS~rml1."el1 (~>A>~rFer~e~ ~~:,fOl':))lO~ .,~~ e.J:l,oer(dl' Ikl~e ~J'.J!. 
mini!ltrerl ti eiendomtn en vel' var de også kvalifisert til il. skrive un-" ttiee. v~ de •. Churchi~ befl~.et s~ fhvor'lf'a ntan 1{ah lit I1:a;"~:1 VIH::l'lg ,1'ft rippe alv mer,." ',det, sain~tU1')C(,8 ;(om 
n~ .... ",nn ~<1U~":nM A~I1_Mft t:-~_ft' ___ " An_ -"_,, "' __ ,, __ '-" -"_. __ • ____ L ____ ___ røV:rul: l denømtålehge shllmg atl stoffer, ikke minst kVIkksølv og olf- nø u-nmmpr mpr1 .. in rriftili" ti . 
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. , '··n i forholdet. til England og I Hertil "ommer at den amerikanske 
",.~ .. u ,,'C UV1"U~Ke Jana &lene lkloit! ,4f '" ";;:'l'J!Yd~ '!z.'~nadnsKe lJlsre:~~te~ ~~~~~ ~~~ ~~1;~:;ea~X:~8:~~~:arr-i ' ·~~k~.Man vet at Winston ~ur prtiviklat~apital er ~n~er~~':~:k~ å::~~.l 
vi' kunne makte t løpet aVG ~A. or ,uen .~~ oW'" om. e a"" etle , "', pers=' , gUl'lBbgel'e~U v mgen ave. ,-t 

'Ilka.ff~ det forsviMnUlteff61 110m ~" fOttlPlnj",*to):'at t 'h~ al!- ~(l' ~~"«tn"Oi" ~, ~"ti.t!A da' ,,,)::\:>)1 dt . 'hvbri'ra rilab.liatlJ1liltuilhii '\ik~f~'K ' . ~ ... ' 'l{øm. Fer4"~ j og J~nner !ltøttø- 'Det t~ oss ,1,2 måneder ågjl'tl";v\\ . , .. '. . , ,. Q.e:.l mpcl~~~rin~ell~~v te,.gv.~r.We~~ 

Dagbladet i s\n leder i saIn}JlC nr. skri 
ver så'ipent øl'l1at nå er~'ettS<lpJi.'Ir,I!1'
et f9.i~~;Og $!.~ e,~der~',ikh~ .:~:t 

,~s f~r .. ~""):t~dgemftitæ~ ""Il!.: mWi:~tt fiendtlig eietld:l tn en ",er 'var de også kvalifisert til A. skrive un- feir ~~i;a~ d!~ ømtålelige stilling.· stoffer, ikke minst kvikks Iv. og. Wolf-
fend,' llOl?:J nJI El di av 500 millioner dollars. Forslaget der det tåpeligste ~okument ~om.. no- lt1ix un.il!!'l!" .-verdenskrjgen lovet Fr. an.. ram. !~P:o~~:~;:~!; ~~tl' :u~~~::~;:: 
- - går ut på åt kommisjonen må gjøre en gang er laget l dandssvik»-opp - ~ Gibraltar mot Spanias velvillige Tyskl(W'lnd ferdig sin innstilling i løpet av I!!eks gjøret. . nØ ralitet og Spanla venter fortsatt 

trespaltede overskrift på siste side. 

måneder. Når du spør meg om de hånd- på t løftet blir innfridd. Hva Frank 
gangne nordmenn8 Londonvirke, .,. rike angår, har man i Madrid lagt 

«Hodet opp, hodet ned, et minutt på 8b\r ialfaJl endel fram som ek8em,. merke tif at den franske utenriksmi-

III (!l 11Sl-e re r s n (n. rI Stalin tenk». pler på deres manglende selvkri .. nister Schuman nylig personlig avla 
li li Slik begynner morgengyrimastik .. tikk: besøk i den spanske ambassade i Pa-

ken i barnehagene i Mecklenburg et- Den 17. mal 1941 laget de apso-- ris. Franskmennene er sterkt interes-

Quo vadis. 
Det er ikke Dagbladd sin skyld om 

vi noen gang skulle få det bedre enn 
andre kategorier av våre, landsmenn, 
men det er for en stor del Dagbladet D et kan gå å leve på en løgn en dag 
sin egen skyld at vi ikke har det be

et år, kanskje også en lang tid av si~t dre enn noen _ men verre. 
Bonn: Privat til eS. Mab. 

Etter Wlnston ChurchUls hemmelig 
hetsftiIIe forhan.Uinger med presl 

dent Truman i Waøhlngton er det 
kommet mer fart l behandlingen av 
Ves"'Tysklands deltakelse I vestens 
fonvar. D~ls gjennom indiskresjoner, 
del8 gjelUlom klare direkte uttalel8er 
foreUgger følgende opplymlnger: 

1. D~ vestlige myndigheter forbe
reder (l' forståelse med USA) gjen
nomføringen av alminnelig verneplikt 
i Tyskland. I første omgang skal man 
innkalle 1,250,000 mann l alderen lS 
-21 år. 

2. Kjernen l Vest-TySklands for
svar blir imidlertid 6 panserdivisjoner 
og 6 motoriserte infanteridivisjoner, 
hver på ca. 12,500 mann. Panserdivi
sjonene skaI i første omgang utstyres 
med ca. 300 tanks. Hæren skal gjen
nomsyres av spesialavdelinger av gra 
natkastere og artilleri. Et taktisk luft 
våpen på '15,000 mann skal støtte trop 
pene på bakken. . 

3. Så langt øst for Rhinen som over 
hodet mulig skal det stå minst 12 
kampklare divisjoner (derav 8 tyske) 
110m dekning for 25 britiske og vest
europeiske divisjoner som skal kunne 
mobiliseres i løpet av noen dager. -
USA og Canada .skal i løpet av 60 da
der overføre «kjempemessige» land
og luftstridskrefter til Vest-Europa 
og 90 dager etter et overfall vil Vest
Europa kunne disponere over 100 di
visjoner og 6000 kampfly. 

4. For å bygge opp de første (og vik 
Ugste) 12 tyske divisjonene vil man 
trenge ca. 6 miIliarder dollars. Noen 
av disse pengene må skaffes tilveie 
fra USA. 

5. Man venter i Bonn at de første 
innkallelser av tyske mannskaper vil 
begynne tidlig i sommer; 

1101land vil ha 
Nor'den med i 
Europa-staten 

Amsterdam: Privat til «8. Mai». 

Den kjente· nederlandske histori-
ker' dr. W. Verkade uttaler i et 

intervju at Holland nok ønsker å væ
re med i den nye Europa-stat (Euro
pas Forente Stater), men ikke uten 
at også de nordiske landene blir med. 
Holland har også vanskelig fe'!" å ten
ke seg en europeisk sambandsstat 
uten Englands medvirkning. 

Hollands sosiale struktur er langt 
mer avbalansert enn Vest-Tysklands, 
Frankrikes eller Italias, hvor det er 
langt flere sosialt; spenningsmomen
ter. Holland ville føle seg langt sik
rere i et statssamband med Norge, 
Sverige og Danmark, idet disse lan
dene har funnet sosiale former som 
likner Hollands. 

ter et dekret, som I. 12. 51 ble ut - lutt Metropolens 8tørste baU P4 sert i en forståelse med Spania på gr. 
sendt av landsregjeringen. Dette blir DORcHESTER HOUSE. Men8 tJ:- av de vanskeligheter Frankrike har i 

liv, men å leve på en livsløgn hele. b-

gjentatt flere ganger og så begynner 8kerne satt i et okkupert Norge or dag med nasjonalistene i Nord-Afrika 
de egentlige legcmsøvelser. knektet det nonke folk etter Lo.. Fra USA venter Spania å få over-

vet til siste slutt, det får følgpr for 
individ samfunn 'og folk. Alvorlige 
følger.' Den kristelige etikk sier hvil
ke. 

Fra «Jernhelens» 
dager., Storm over 

Nord-Afrika 
New York: Privat til «8. Mai». 

Forhandlingene mellom Frankrike 
og de lokale regjering8myndighe

ter i Tunis er brutt sammen, hvoret
ter regjeringen i Tunis har rettet en 
offisiell henvendelse til FN's Sikker
hetsråd med anmodning om at FN 
hjelper Tunis med å sikre seg uav
hengighet. 

En liknende henvendelse til Sikker
hetsrådet kan også ventes fra de lo
kale myndigheter i Fransk Marokko, 
forlyder det 1 New York. Nord-Afri
ka er trett av det franske overherre
dømme og skuffet over den steile 
franske holdningen. 

Fra amerikansk side har man tid
ligere beklaget seg over at amerikan
ske økonomiske interesser ble trengt 
tilbake i Nord-AfrIka av franske by
råkratiske tiltak. 

Et program 
Den kjente og uforferdede 8kri

bent, Hundeavisens red. An
den Lange har valgt annonsefor 
men som middel for 8in politl8ke· 
virksomhet. I en av sine annon

. ser 8ler ha.n følgende: 

«Folk vil nå vekk fra 8peJruia.. 
sjonsbudsjettene, .vekk fra offent 
Uge verk fra elektri8itetens til 
jernverket, fra jembaoemonopo
let til vinmonopolet, fra postver
ket til telegrafverket. De vil ha 
det over på private hender. De 
vil at automobUen skal erstatte 
jernbanen, at vegene 8kal over
tas av deprivatc og det offenIlge 
snyteri mea v~vglft og bensin
avgift opphøre. Men de vil behol
de de sosiale trygder. De vil! ha 
dem 8tørre. Og de kloke vil ha 
en 8terk fagorganisasjon 80m 
står helt upolltisk, som hjelper 
bedriftene til å tjene penger, tll 
å utdele 8tore utbytter, men til 
gjengjeld levere over til lønns
mottakerne en meget større del 
av fortjenesten. Men så 8kal og
så skattene både hos den enkelte 
og bedrifteno ned. For mere 
humbug i retning. 21-ørestillegr. 
vil mn Ikke ba. Vekk med de 
offentlige lommetyver. Nå vil vi 
leve for oss selv og ikke for dl
rektørene.» 

Rnndulic 
løslatt . 

Her har vi sikkert årsaken til den 
forvirrede verden av idag. Folkene 
blir ved slagord og allslags uveder
heftig løgnaktig propaganda' 'Og en Forholdet Falkenhorst-Terboven 
servil presse, innpodet en livsløgn der 
apsolutt må føre til fullstendig oppløs 
ning av all moral og kultur - til 
kaos. 

Når så de der vakt skulle være i et 
velordnet samfunn, med rett og hu
man fordrageEghet som de viktigste 
folkelige og mellomfolkelige begre
!>er, svikter og går som krylryggede 
~espenster inn for hemmeligheter og 
:'o::virring-en:::; svarte kunst, da må det 
~å galt. MøYiwmmelig oppbygde stats 
r:amfunn ramler i grus, avløst av dik
tatoren -:- tyrannen. Familielivet opp 
løses i seksuelle utskeielser, alt flyter 

En gang i 1942 ble en av mine da.
værende kolleger innkalt tø Fal

kenhorst i anledning et faglig SPØN 
mål. Under samtalen gikk døren 
plutselig opp oa uanmeldt trådte 
Relchskommissar Terboven inn i 
værel8et og begynte med en gang 

- uten å ta hensyn til min kolle
ga: Nå, general hvor blir det av 
kjøttet vi 8kulle ba ? 

FALKENHORST 8varte meget 
beher8ket at det ild!:e var anledning 
til å kunne regne med ytterligere 
økning av k.iøttleveransen. 

for den tyske syll-arme, general
fra Landsberg før jul. Ved løs 

blilmi!ltcr· og 8tore ovasjoner. Han ten-

For disse trøstesløse tilstande får 
de farisæiske politikere og de hykler
ske diplomater - (ie rtore - de små 
- ta ansvaret. Folkenes degenerasjon 
er deres verk. Det skal sies her så 
høyt, at de der har !liren å høn med, 

TERBOVEN for ubehersket opp, 
men ble avbrutt av 

FALKENHORST: Excellens -
Norge importerte før krigen så. og 
så. meget· i8landsk fårell:jøtt, 8å og 
så meget argentinsk oksekjøtt, så. 
og så meget 0.8.V. - skaff oss en 
lmmpensasjon for disse kvanta -
så. . vil det også bli noe mere til De
res anvendel8e, men i k k e før. 

vi'tell18kapel(lg'E :Uer. BUdet vi8er generalober 

«Patri'otprest» 
. ~ 

V i kjenner de pollt~ske prester so 
har glemt mesterens ord om, 

mitt rike ikke er av denne verden. 
Det er slike som oPP8tår, når noe " 
på ferde og som bruker sin tilvan 
makt over de enfoldige i politikke 
tjeneste. De gjør mere skade for k .. 
ken enn all den, sekularisering, s~. 
de selv taler så hårde 'Ord om. Nå 
også Tsjekkoslovakiet fått slike pr , 
ster. Ifølge Vatikanets Radio tilb 
den tsjekkoslovakiske regjering pen 
premier til de pr,ester som erklær 
seg villig til å bli «patriotiske pr 
ster>. Radioen definerer,. en patrioU 
prest som en rekrutteringsagent, so 
avlegger besøk hos sine kolleger f 
å overtale dem til å støtte den' ko 
munistiske regjering. Og' så får vi 
se, hvor mange det er som faller f . 
Mammon og for hangen ·til å blan. 
seg i andre menneskers anliggender 

«Krilltelig Folkeparti 

arrangerer hele '" to-dagers 
ske kurs i vinter» heter det 
tiets presse. 

Var det ikke så, at 'den herre 
mester, svm disse mennes.ker p 
står å tjene fremfor alle oss and 
dødelige, engang sa. Mitt rike 
ikke av denne verden? 

HELGOLAND 

etter. løslatelsen. Helt' til høyre 

hører, og det skal sies så tydelig at 
de der enda har noen normale hjerne'ID k t k d kO» seller i funksjon, må forstå at den (, aomar e syn en e S IP vei de politiske og økonomiske topp-

D en meget kjente danske forfatter 
og kommunist Martin Andersen

Nexøhar slått seg ned i Dresden i 
den russiske sone. Han erklærer at 
han har bosatt seg her, ford~ Dan
mark er et synkende sktp og han øn
sker ikke å v~re i hjemlandet, når 
det går under. 

figurer går på i dag, ikke kan gi fol-
kene frihet for angst og frykt. 

Likegyldig hva disse basunerer ut 
av løfter - brutte - om lykke og 
fred, hvis vår ideologi seirer i verden. 

TERBOVEN: (for opp i ubeher
sket sinne). Der Filhrer 8kal bli 
und.errettet omgående. 

FALKENHORST : Der F'iihrer el' 
allerede underrettet av meg, og 
jeg bar allerede l går hans akcept. Ideologier, øst Vest Statskapita

lisme med apsolutt autokratisk grunn 
verdi, dekket under folkedemokrati
ets løgnaktige kappe. Privatkapitalis·· 
men med stjålet demokratisk klede
bon. Begge to et I..Irvet stykke av Stalins nyttårshilsen samme tøy. Kampen gjelder bare mak 
ten, politisk og i enda høyere grad 

Derpå for Josef ut av døren -
mens Falkenhorst trakk på skuldre 
ne og med en oppgivelsens gestus 
til min kollega kort og formelt ba 
om unnskyldning «for avbryt~lsen», 

XO. 

til det japanske folk har etter teie
grammer i den svenske. presse vakt 
bestyrtelse på. vest-alliert hold. Det 
fra.m:holdes at «Stalins budskap bok
stavelig er en oppfordring til japaner
ne om å gjøre opprør». 

økonomisk. To ødeleggende krige har Den tidligere 8tatsadvokat 
dette påført den lidende menneskehet i denazifiseingssaker i Nordrheim 
og vil gi årsak til den 3dje. Der ut- Westfalen Robert Saalwåchter vil i 
drives ikke djevle med Belsebub, februar måtte stå Ul ansvar for be-

Og nå du sjangseseilende Norge. dragerier korrupsjon og rufferi som 
En analogi fra vår historie kan være han har ~tført i embets medfør. Siden 
god å minnes her. Ar 1388 holdtes 1950 har han sittet fengslet. 

Sløv Henning 
Larsen: 

Riksting på Akershus slott, hvor da 
S i II din g - kåredes til dronning og rette husbond Atomvitenskap8mannen Pote('orvo 

at være Magrete ValdemarsdaUer. - som i oktober 1950 flyktet fra Eng 
Riksråd Augmund Finson Sølvertun- land, skal i den kinesiske provins Cip
're og drottsete Erling Vidkunson Lan kiang ha oppdag;et betydelige uran
geleik avgjorde dette for Norge så forekomster. «Når bøndene i Niedersachsen kla

ger over. at det kjø.rer allierte tanks 
over åkeren deres er det utslag av 
sløvet forsvarsinnstinkt», skriver den 
beryktede reporter fra Quislingsaken, 
den åpenbart sløvede Henning Sin ding 
Larsen i Aftenposten .... Han må 
åpenbart ha glemt sin egen «nasjona
le holdning» .. ? 

skjebnesvangre spørsmål, uten egent- Etter hva det forlyder arbeider han 
l:g tilsluttning av det øvrige norske del' sammen med Kinas fremste geo
folk. I all vennlighet innkaltes Håkon log dr. Wong Wen-Hau. 
Jonson fra Bergen, men sattes inn 
som fange på Akershus til alt var Den tidligere tY8ke 
overstått. Han var en direkte ettling' 0v~!'stkommanderende i Hellas, ge
av Harald Hårfagre. neral von Andreae er blitt løslhtt fra 

Hvem satt som fange i Oslo 8. mai sitt fangenskap i Aten. Han ble i 1946 
1945? Godeste Peer Gynt svar. Dette dømt til livsvarig fengsel. 
svar blir noe annet enn å reise i syd 

Den polskamerikanske operettestjerne og vest i alle slags komiteer og kom-
.. vil nå av englenderne bli tilbak Jan Kiepura som fortiden er i Har.a misjoner til ingen verdens nytte. Ba
.. levert til den vesttyske regjerin. \ burg, .har dementert rykter om at ~e en flot~ tur, endel gratulasjoner til 

øya bar i de siste år vært brukt so, han 8kulle ha. deltatt i tyskfientligt> hverandre og så ikke å glemme me
bombemål for det britiske. luftvA. .. demonstrasjoner i Polen. Han har al- ~et god mat og drikke. Peer, du mø
Bombeøvelsene vil nå.'. bli heniagt tI. I dri vært i Polen hvor en etter 1915 ter nol{k knappestøperen før eller se
sandbankene utenfor' ky8ten av C1Ql- har beslaglagt hans formue (3 mill. nere. Da er det spørsmål om der sit-

kjærlighet fra alle vans!n'ligheter 
eller du skal med August gå utfor 
stupet, sammen med hele den tåpe
lige saueflokk. Til avgrunns med he';· 
viuløftigheten. 

QUO VADIS? 
halen. ..... _ """ ___ ........ dollar). ter en NS Solveig og frir deg ved sin Ola Ottoson Gro," 
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Er også dette' bare en lapp papir? 
I Stortingets møte 5. desember 51 ble det vedtatt, 

at Stortinget skal tiltre Europarådets konven
sjon om beskyttelse av menneskerettighetene og 
de grunnleggende friheter (st.prp. 83':'51). Konven 
sjonen ble vedtatt på ministerkomiteens møte i 
Roma 3. 11. 51 og undertegnet dagen etter av de 
medlemsstater, deriblant Norge. Senere er den un
dertegnet av medlemsstatene i Europarådet og be
nevnes etter dette som Europarådets konvensjon. 

Forskjellen mellom FN's menneskerettighets
erklæring, som ble vedtatt 10. 12. 48, og Europarådets konvensjon 
er, at den fØrstnevnte er en prinsipperklæring, som ikke er ment å 
skulle være Juridisk bindende for medlemsstatene. Den har ikke 
form aven overenskomst og er ikke blitt ratifisert. Europarådets 
konvensjon er derimot bindende for medlemsstatene og skal ratifi
sere,s på vanlig måte av de stater som har undertegnet den. I st. 
prp. nr. 83-51 sies det, at gjennom Europarådets menneskerettig
hetskonvensjon er beskyttelsen av menneskerettighetene for fØrste 
gang gjort til gjenstand for en alminnelig internasjonal konven -
sjon. Enhver medlemsstat har etter konvensjonen rett til å påtale 
brudd. på menneskerettighetene i en annen medlemsstat, også når 
dette skjer overfor en annen medlemsstats egne borgere. Organisa
sjoner og individer er gitt klagerett, hvor vedkommende medlem
stat uttrykkelig har anerkjent en slik rett. Det heter herom i Kon
vensjonens artikkel 25: «Kommisjonen kan ·motta klager, rettet til 
generalsekretæren i Europarådet, fra enkeltpersoner, ikke-statlige 
organisasjoner eller grupper av enkeltpersoner som mener seg å væ
re utsatt for krenkning fra en av de hØye Kontraherende Parters 
side, av de rettigheter som er angitt i denne konvensjon, forutsatt 
at den hØye Kontraherende Part som anklagen er rettet imot, har 
erklært at den anerkjenner kommisjonens kompetanse til å motta 
slike klager". 

0m dette sier st. prp. nr. 83-51: «Individer og organisasjoner 
har etter artikkel 25 bare klagerett overfor Kommisjonen, når den 
stat klagen er,rettet imot har erklært at den anerkjenner kommi
sjonens kompetanse til å motta slike klager. Utenriksdepartemen
tet har i brev av 15. februar 1951 spurt Justisdepartementet om 
Norge bØr avgi en slIk erklærng etter artikkel 25. Justisdepartemen
tet har i brev av 19. februar s. å. svart, at det antas at spØrsmålet 
om Norge bØr avgi en erklæring om anerkjennelse av klagerett for 
indwider og organisasjoner bØr utstå. til man har vunnet noen er
faring om hvordan konvensjonen virker i prakss. Utenriksdeparte
mentet har sluttet seg til dette standpunkt». . 

Uet har Stortinget ogSå gjort, og dermed er vi like langt. De 
tidl!gere NS-folk kan således ikke bringe sine klager inn for kon
vens!onen, iloe som Justisdepartementet altså har gardert seg imot 
og det av innlysende årsaker. Heller ikke er den avgjørende bestem
melse i konvensjonen om domstol og domstolbehandling i art. 46 
avgjort, og den må altså i tilfelle senere bringes inn for Stortinget. 
Og- så lenge det ikke er gjort, vil faktisk denne konvensjon ikke 
tre ! kraft for vårt vedkommende. Det hele er således en papirbe
stemmelse og el' betegnende både for FN og Europarådet og vår be
fatning med dem. Såsnart man står overfor gjennomfØringen av 
de praktiske realiteter, viker man tilbake. Moseid sa om dette under 
stortingsdebatten bl. a.: «Det Viktigste prinsipp i konvensjonen er 
nettopp dette, at det skal være en betryggende saksbehandling. In
gen må kunne dømmes uten etter lov, ingen må kunne straffes uten 
ette~' dOm1. .• ~ Her vil mfi1n alts. å gå inn. på de.n linje. som dessverre f.Øl-

! ges av.. an~e land -t det. ~an ~Od\. vpm:, . Vitf~r ,,!~~~:n~e ;..~efttA ..... ~~ 

8. MAI Fredag 25. jan\1ar 1952. 

Nils Vikdals kremasjon I Ved vendepllnlitet 
Il e mange framstående menn av 

alle yrker, jurister, geistlige, 
riksdagsmedlemmel' O.s.V.- som har 

lag nok; disse ii.rhar ailslør~t 
«rettsoppgjø~et:;,,· uhyrli.,;·c j\lridi
ske og moralske feil. Predag , den 18. januar ble lærer Nils hadde eksistert mellom ham og hans 

Vikdal kremert. Gravkapellet var nærmeste, og hans kjærlighet til hjem 
fyllt til siste plass da sørgehøytidelig stedet, som han besøkte med regel
heten ble innledet med «Ennu et streif messige mellomrom. 
kun av sol» av Aga.the Backer Grøn- Redaktør Hoel la en krans på. bå
dahl. Kapellet var vakkert pyntet ren fra Romsdalspostens styre. Nils 
med lys og et veId av blomster. De VikcSa! ha.dde mange interesser" og en 
mange kranser som dekket båren ga av dem var avisarbeid, sa redaktør 
et utvetydig vitnesbyrd om hvor stor Hoel. Romsdalsposten har gjennom 
Vikdals venneskare var. årene nydt godt av h~ns virksomhet 

Frk. Anny Lillevik sang den vakre og dyktighet ~å. dette område. ~å 
sangen «Lykksalig, lykksalig» og et- styrets. vegne vil Jeg rette en inne:hg 
terat forsamlingen hadde sunget «Gud takk bl Nils Vikdal fa.r hans ~~belds
når du til oppbrudd kaller>' forrettet evne, p.åg~gsmot og mnsatsvllJe. ~il 
res. kap. Wilmann. dette vll Jeg også knytte en personhg 

kk for godt vennskap, godt kame. 
Etter talen sang forsamlingen «Ten tskap og godt samarbeid i mange 

når en gang den tåke er forsvunneb, år 0t? under skiftende forhold. 
og Anny Lillevik sang «Jeg er en sei-AI~red Bunes la ned krans på vegne 
ler på . livets hav». av I'tSnksjonærer og arbeidere i Roms 

Det ble lagt en rekke kranser å' 4'atsposten. Det er rart å tenke på at 
båren, både fra slekt og venner ~g Vikdal e: borte .. Noe.n f~ dage~ før jul 
institusjoner, som avdøde hadde vært var Jum l full svmg l aVlsen. Vl trodde 
knyttet til. Fru Vikdal la en krans på at ~ snart skulle ~ære tilbake igjen 
båren som en siste hilsen og takk for og ~ kunne nesten lltke fatte det da 
alt han hadde vært for henne. Lensm. i ff:ltk budskapet om had!! bortgang. 
Gammelsæther la ned kranser fra av- unts takket på ,:,e~e av personalet 
dødes bror og øvrige familie, fra seg . lyste fred og slgtung over Viltdals 

selv og sin familie og fra Alfred Gam· -~~ieb'estyr r O ,A H Id l d 
melsæther. Han nevnte Vikdals ene-I' e. . '. o en a ne 
stående evne til å komme i kontakt ~ . krans fra v:en~er mnen lærerper-
med folk det "'ode forhold som aUt'd .~et Ved Kt'lsbansunds FOlkeSk. ole 

, to· l ril takk for trofast og godt venn-
. ~k ,for kameratskap og som yrkes-

\>" ,. Vi vet at han hadde et romme-

S k t Il i· hjerte og en hjelpe. Ide hånd -vens e a e bare overfor sine venner, men 
. . . rfor alle som kom til ham. Vi sør-

Den svenske fmansmmlster hal' ~er.; oppriktig over hans tidlige bort
overbrakt riksdagen et nytt rekord g~. 
budsjett på ialt 7, 865 millioner kr. ~Ilgeniør Lars Kvcndbø la en krans 
hvorav vel 1% milliard til forsva - på';båren "ra Forbundet for Sosial Opp 
ret, ~om er den nesthøyeste post.på reQ;ning. "Denne krans skal være et 
bUdSJettet. Den høyes~e. er soslal- !$j'Mbol på takknemlighet fra de titu
vese~et med 1,760. mllhoner. Den sener mennesker som Nils Viltdal har 
tredJe høyeste er klrke- og skoleve- git, ,et nytt livsmot, sa Kvendbø. Kir
sen .med 785 millioner. I Sk. atte~ og l~ev#rge Thorsen la ned krans fra 
aVgifter regner man med en mn -\.!.-"'lrene Møllerop. 
tekt av .6,947 millioner. Budsjettet Til tonene av Ole Olsens «Solefalls
er oppgJort med et overskudd pa 'sang» ble katafalken senket 
vel en milliard eller nøyaktigere . 
1,056 millioner kroner. 

De svenske statsbaner hadde i bud· 
sjettåret 1950-51 et driftsoverskudd 
på 43,3 millioner kr. Herav er 36 mill. 
brukt til forrentning av statsbanens 
kapital, hvoretter det regnskapsmes
sige overskudd oppføres med 7 mill. 
kroner. • 

\Olympiakomiteen 
~verdommer 
;'f' 

som 

presentere Norge ved de olympi-
l rges olympiakomit~ har med 28 

,: mot 2 ste. mmer eraktet, at inge.n 
m er «dømt for lafidssvik», kan 

F G • I ke vinter- eUer sommerleker. ru Øloll10'S juv Cl', Var det ikke så, at alle de, som 
I""l ~r sonet den straff, sotn de var 

Hermann Gorings etterlatte jUve· 'Uagt "ed de polltiske domstoler, 
ler som er taksert til 150,000 D-mark, ,nare-st mulig skulle føres tllbake 
har vært oppbevart i den bayerske'll samfUnnet,? Det er visst bare 
statsbank i MUnchen. Ifølge domstols ,)eori og snakk, for Olympiakomite
beslutning' vil fru Gøring nå få Utle' ,en har uten videre satt seg som 
vert størstedelen, idet bare 30 prosent 'overdommer og holder de tidligere 
av forinuen kreves avgitt, meldtr et ,NS-folk ute-nfor sin ktet!i, og den
telegram til sVenske aViser. :,ne komite synes ikke & være alene. 

tNesten alle veier synes stengt av 
~ selvbestaltede overdommere. 
,\: Nå.vel, det betyr ikke stort. De AD spro!!sakeu ;,tidligere NS-folk har vennet seg tU 

. CC' :,~så meget og vet, at de bare ved S kulle det ikke være mulig å få or- ':egen innsats kan vinne sine sam
\. . det heimel ut av det forøvrig så : ,f\tnnsrettigheter tilbake. Imens gjør 

vanartede offisielle språk? Det høre .. r j \.' de sin innsats. i næringslivet på en 
ingensteds hjemme, har intet med 'måte, som det står respekt av over
heim å' gjøre, men kommer av verbjt 1.: alt. Og så får de nøye seg med å 
~ h~mle., Er ~ det k.,sltje oglll!. noliå f. drive ,1 lf!rettenl for idr"tte~ sI(yld 
'- L. __ -, .. - ...... ,_,_., T_ .... ~_ •• _~ r nP' ikk", for Nl1oernasio6allsmens Og 

underskrevet det danSke framlegg 
om reVisjon av lahdets rettsopp
gjør betegner et lyspunkt på det
te område. Ja, det betyr kanskje 
også et vendepunkt. 

HovedirihVendingene mot opp
gjøret i Danmark er de samme 
som. vi har framholdt her i landet: 
Btraffen er idømt etter en lov som 
ble gitt tilbakevirkende kr8.ft og 
ulikheten for loven under selve 
oppgjøret. Hele «rettsoppgjøret:'> 
stred mot grunnloven og menne
skerettighetene. Og enda var ikke 
det danske oppgjør på noen måte 
av slikt omfang som det norske. 

Det er betegnende at disse menn 
framholder som et sterkt unnskyl 
dende moment den danske regje
rings ubestemte holdning like over 
for tyskerne. Men denne regjering 
var dog i landet, mens vår hadde 
flyktet. Her måtte hvert menneske 
selv prøve å finne ut hva som var 
til landets beste. 

Danmark et' et eldre kulturland 
enn Norge. Det er derfor ikke noe 

Vi har først og fremst de 4 høye 
sterettsdommere som stemte fOr 
at det ikke var straffbart å væl'e 
medlem av NS. Vi har profeS!IQt' 
dr. jur. Skeies uttalelser, vi har ad 
voka.t Smedals og major Lallge
lands bøker of!; Meget, meget mer. 
Her er i sannhet matel'iale til A. 
åpne øynene på aUe som vil se. 

La oss da. få se, /.o.t også i vårt 
land vil alle rettenkende kristne, 
jurister, vienskapsmenn, stortings 
menn og bøndernes førere fylke 
seg om et slikt opprop som det 
danske. 

Ikke bare for å bØte ØVd utett, 
men like meget for å hevde lan
dets tradisjon som kulturnaSjon. 

Men det haster! 

Julen 
1350 

• 
I 

liv 

v. 

USA krevde 

å undres over at dette framlegg I over 1350 personer i USA omkom 
har sett dagens lys der. Man fØler ved ulykker i jule- og nyttårshel
st.erkere der enn hel' behovet for :!!. gen, melder telegrammer til svenske 
gJenreise ~ettsstaten. Man føler aviser. Trafikkulykker krevde 900 liv 
«rettsoppgJøret:> som en plett på og branner 200. . 
Danmarks ære. Landet skal igjen 
innta sin høye plass blant kultur-
statene. 

Et skip i uken fra· 
vesttyske verft 

De samme tanker er heldigvis 
også dukket opp hos noen av vå.re 
ledende kulturpersonligheter og 
hos stadig fler av bygdenes beste 
folk. Her har man en lang ~radi
sjon å bygge på når det gjelder O e vesttyske skipsbyggerier regner 
lov og rett, her bol' folket spredt med å kunne sjøsette at skip pr. 
så de får tid til ettertanIte og over uke i 1952, og produksjonlltempoet be 
veieIse. tegnes i telegrammer fra London til 

Leiegårds- og boligblokkmenne- svenske aviser som helt .oppsiktB\tek
sket ligger under for massesugesti kende. I Hamburg og Bremen arbei
onens uhyggelige virkninger _ de des det nå i skift døgnet rundt i om

råder som for 6 år siden bare var et 
er mer enn andre ofre for sine po- villniss av ruiner etter de allierte 
Htiske førere og forførere. 

Av våre ledende politikere kan bombeangrep. Den tyske sjøfartSmi-
k nister Hans Seebohm meddelte ved 

vi ike vente oss for meget ifølge nyttårsskiftet at i siste halvdel av 
det engelske ordtak at «det skal 1951 d t . tt 
tre generasjoner for å skape en dag var e sJøsa et skip hver 9. 
gentleman». Desto større grunn . 
er det nå for vårt lands ledende 
menn på det kulturelle område å 
samle seg om et begrunnet fram
legg om revisjon av «rettsoppgjø
ret» her i Norge. De år som er 
gått etter krigen har gitt grunn-

«Vi er klovner»! 
De Forenede Staters hjemmeverns-

folk er blitt enig om en rungende 
protest til myndlghetehe mot deh nye 
hjemmevernsuniformen. Den er gro
tesk, sier de fortørnede hjemmeverns 
folk. Vi ser ut som klovner, Som ver
denSrumspoliti eller faUskjermjægere, 
men aldri som vi burde se ut. Unifor
men er en blå overall, hvit hjelm og 
hVite gamaSjer. 

De ser ikke så særlig innbydende 
ut våre egne heller, men de er i alle 
fall bedre enn de engelske uniformer 
som en eller annen foretaksom en
gelsk borger har prakltet på vårt for 
svar ,i den hysterisk~tiden. Og norsk 
kl~1t pasSer de j()' ikke til. Men de 

Komiteer pluss 

konferanser - fred? 
J O, da. Det arbeides som vanlig me

get energisk for freden. La 088 
blant annet nevne fra de slate dagera 
hendinger at Sikkerhetsrådet har ned 
satt et spesielt utvalg som skal «be
handle saken», muligens pl en annen 
måte eller aV andre folk eller i et an
net lokale enn før. FN's Rådsforsam
ling trer desuten sammen med det 
aUerførste, bebudes det. I samme fOr 
mindeise trer det også sammen et ut 
valg i Benelux-landene - og det stU
les svære forhåpninger t11 resultatet.· 
La oss ikke glemme at eEuroparldeb 
hadde nytt møte forleden, hvor den 
såkalte Schumannsplanen skulle ebe
handles». Av de beslektede tiltak ml 
iYJte utelates foreningen cEn Ver. 
d~:'-lIImøt~ "forleden; hvor freds~pøn
,må\et blei ittn(lendø. drøftet i .am. 

a.nIi med kontuagept8pørsmAle1; lI01ll 
ft;;:-Jhtttt, ~ .. 1f... .."kte. .. lt, nAl Vl'Uhn II.V 
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ette:..· domi.~er vil man alts.,å. ga inn pa aen ~1nJe so. m aess.verre 101-

ges ~v an~e land -;~ det~an godt. vJEre, vi/f~r innrØrp.~e ,det.. ~t 
detsamm l noen gfad k ha vært brukt o~så hos oss - at admI
nistrative ~yndigheter o i høyeste grad politiske myndigheter skal 
kunne felle dommer om de enkelte menneskers eller lands forhold 
på def te viktige område. Jeg tror det ville være helt i strid med 
hele det grunnsyn og de prinsipper som har skapt denne konven
sjon og den universielle erklæring om menneskerettighetene i FN 
og de synsmåter som ligger til grunn for våre grunnlovsbestemmel
ser på dette område, om man her knesatte en slik behandlingsmåte 
og lot de administrative myndigheter tre isteden for og erstatte 
domstolene») . 

Moseid rørte her ved et ømt punkt og den eneste som svarte 
var komiteens formann, Utheim, som trodde at forholdene i vårt 
land ligger slik an, at vi neppe kan risikere å få en klage fra en an
nen medlemstat over at vi misbruker menneskerettighetene. Nei, 
det kan vel være så, for alle har sine svin på stien, men det gjør ik
ke saken bedre. Vår konklusjon er altså: Det hele er inntil videre 
en lapp papir og intet annet, når det blir spØrsmål om å bruke kon
vensjonen i praksis. 

Vi skal allikevel, selvom konvensjonen ikke har noen aktuel be
tydning for oss, gjengi noen punkter av den: 

h~i;;;"'i~~jør~:~. ~~~~k;;~e~'~;; ve;b-;,t ~. alt. O{: så får de nøy~ seg. med å I gelsk. borger har .prakk;et. på vårt for ~,l's=1IIt~ forleden; hvor rr~.I!PØ~ 
/0... hj"'tnle. <Er "det k~s1tje også noe)t!t'. d"'ve J i<!>,ette~ fOf idre~ten!\l skyld sva. r ~ den hysterIske tiden. Og norsk ;:lil.~. t bIet itmgAend;e drø .. ftet l .8II.m" 
'som sier å heimle? Ja, hvem vet l-I og ikke for sdpernasjoDaIismens og klima} passler de jo ikKe til. Men de t:anl! me~ kontb\geøtøpøl'l/JnAlet som 
Men det er ikke desto mindre en yt. premienes skyld Det er jo tn sy- skal kanskje brukes l:elst utenlands ,ey-blitt '8ierlit ak~t pl. Jrl'WIPl a'if 
ting i spåket-avlet av uformue het vende og sist arbeidet som teller i påkommende tilfelle, når vi påny kO~kurrans~ f,ra likesinnede organl"; 
og fanatisme. LARS. tross alt idreftshysteri. blir etterlatt for å klare oss selv. De sasJoner. VI nevner dessuten i fleng 

i har jo øvelsen. at A-paktlandene har Ittrammet l8C 
I opp og nedsatt en ny kommisjon til l 

tigheter og forpliktelser eller aven strafferetslig anklage mot ham, «behandle» spørsmAlet om fredens be· 
har enhver krav på upartisk og offentlig saksbehandling innen ri- f , skyttelse. «Den internasjonale Bank» 

l. tid dl. er også et begrep 10m en må regne 
me 19 ve en uavhengig og upartisk domstol opprettet i henhold med for fremtiden, - i alle fall skal 
til lov. . .. Den som er anklaget for en straffbar handling skal an- D et hendte seg før jul, at noen ivri- denne institusjonen også forsøke å gi 
sees uskyldig inntil hans skyld er bevist etter loven. ge sjeler ville sende jUlegran til fre9ssaken et avgjørende pUff fram-

Paris. Det ville sikk6l't ha vært en o .. er, heter det i utlandets optimist!. 
Art. 7: Ingen skal dømmes for en handling eller unnlatelse som god Norgesreklame og kanskje også ske meldinger. Vi hadde nesten glemt 

på den tid da den ble begått ikke var straffbar etter nasjonal eller det ville falle litt ære på initiativta- at «Den skandinaViske Union» hadde 
internasjonal lov. Heller ikke kan der idØmmes strengere straff enn kerne. M~n - Pari~ sa nei, og på møte forleden dag, - det var de mer 
den som kunne pålegges på den. ~id. da lovovertredelsen fant sted. fransk VIS ,hyllet Sltt avslag inn i lokale fredsproblemer som skulle fin-unnskyldende ord om at Paris ikke pusses ved nedsetting aven nemnd 

Art. 8: Enhver har rett til re . kt for sitt privat- og familieliv, hadde plass til noen jUlegran på sine . 
.tt h' i k r d . åpne plasser. Den egentlig!! årsak sy- For en som fremdeles nøyer seg 

Sl Jern og s 1i1 or espon anse. i' nes imidlertid å være en annen. Før- med .å føl"e fredsarbeidet fra et mer 
Art. 14: Utøvelsen av de rettigheter og friheter som er aner,· ste julen, da tyskerne rådde i Paris beskJedent plan, ser det nesten rotet 

kjent i denne konvensjon skal sik*,s uten noen som helst diskrimi- under den annen verdenskrig, pyntet ut denne flettverket av kommiSjoner. 
nering på grunn av kjØnn, rase, .• udfliLrve, språk, religion, politisk de byen opp med en julegran etter de pakter, komiteer og organisasjoner 

l i l tilk t· beste norske mønster. De ville jo som skal sørge for freden. Men det 
eller annen mening, nasjonal ell r sosia oppr nne se, ny mng gjerne innynde seg hos pariserne. Og er vel slik det ~est gjennomføres for 
til nasjonal minoritet, eiendom, dsel eller noe annet forhold. dengang kunne ingen si nei. Nå har ikke å komme l konflikt med de de

Art. 3: Ingen må bli utsatt for tortur. umenneskelig eller ned-
verdigende behandling eller straff. Det er vel ikke verd at vi gje 

Art. 5: Den som pågripes eller fengsles i samsvar med § l (c) i gje~'lstand for den politiske forfØl 
denne artikkel, skal straks fremstilles for en dommer eller en an- under den, tenker vel sitt og er 
nen embetsmann som ved lover gitt domsmyndighet, og skal ha crukt etter dens ånd og bokstav 

gir mere. Alle de, som har vært 
Ise her 1 landet og som ennå lir 
lar over, at en slik kon~ensjon 

vt fltt dette nei _ for franskmenne- mokratiske samarbeidsformer. J'or 
ne Vil ikke ha noe, som kan minne mange er det sikkert tllstrekkelig ga
dem om dengang da de ble overrendt rant! at Churchill berømte Vinmono· 
av tyskerne. Vi kan forstå dem, selv poltegn spriker i været nlr det nl or 
om julegranen mere enn noe annet da kan trenges en liten oppkvikker. 
skulle være fredens og fordragelig _ Og så. vet Vi jo at det både øst og veat 
hetens symbol. For _ fred og forstå- i .verden fremstilles atombomber i .... 
else passer ikke inn i dagens politike- \ :dt stor målestokk at det skulle være 
res kram, selvom alle folkeSlag suk- sJangse for fred bare av denne grunn. 

. rett tll å fA. sin sak pådømt innen rimelig tid eller til å bli løslatt i Men - det har de hØye herrer ga 
påvt'nte av rettergangen. og dermed er 1 grunnen alt sagt o 

e ha skapt bølger her i landet. 
ert seg imot ved sine forbehold, 
menneskerettighetene og deres 

Art. 6: Ved avgjØrelsen a.v spØrsmålet om hans borgerl1ge ret· praktiske betydning. ker etter en tid med fred uten frykt. I. Dall!. 

Utenrikskronikk 

Jan Masaryk og demokratiets . fall 

indre fiender, som ikke følger ,ttander og hevdet at han var terte han et sår, som formodent I set. Der tilbrakte han en halv ti .. 
spillets regler. t I1tt kastet ut av vinduet - en lig skyldtes et projektil av kali - me alene, hvoretter Nosek tø .. 

Det er imidlertid en annen ft0rØvrig ikke ukjen~ prosess i ber 7,65 og den første tanke som kalte alle i leiligheten og tok dem 
mann, vi skal beskjeftige oss litt ,landets politiske historie. De av·· slo ned i ham var, at det forelå i ed på at de hverken hadde sett 
med i dag, og det er Jan MASA- .• Jørende beviser for dette hadde ~t motbydelig, dyrisk mord. Un- eller hØrt noe. 
RYKK, sønn av den store preSi-, an dog ikke, men nå er den der den fortsatte undersøkelse Tre måneder senere dØde dr. 
dent og Tsjekkoslovakiets uten- øyt ansette utenrikspolitiske re konstaterte han at Masaryks fØt- Teply plutselig pA. sitt kontor l 
riksminister i de fØrste ~anske- aktØr av «New York Times» C. ter var knuste og at hans hender det Pragske politis hovedkvarter. 

. t d lige år etter den annen verdens- . Sulzberger fremkommet med bar merker etter desperat kamp. Det ble sagt at han hadde tatt fl eD: kommunistiske o~veltnll1~ \ k ~~:k~SIOV~;e:ent;;l d~ga~~ krig. Han var vestorientert og' n oppSiktsvekkende erklæling Liket ble båret til Masaryks en for sterk innsprøyting. Men 
l Tsjekkoslovakia or snar s y s or e re bruk av' den hvis han hadde fått leve og st y- hevder, at de soleklare bevi- leilighet, og straks etter kom in- man spØr seg selv: Hvilken inn-

fire år siden vakte harme o:~ ~~~~~ !;:~e ~:s on av de slo- re med de utenriksnolitiske sa- ~er for mordet er blitt smuglet nenriksminister Vaelav Nosek, flyteise hadde Noseks og Clemen 
hele den ~S;li~:tV~~:~' eO: :~~lig vakisk~ best~~bels!r for autono- ker, ville alt ha sett annerledes ~t av Tsjekkoslovakiet og allere- sjefen for det hemmeligb politi, tis's nærvær hin årle morgen på 
~:~~~r a~e vasallstatene. Har- mi og av de ungerske krav om ut. Men han ble myrdet, ja myr- de er blitt verifisert a,: flere av og den. senere utenriksminister ~ans sene~e skjebne? Det har 

'kkb . Vestverdenen grensereviSjon og tsjekkene var det. Det ga ekko over hele ver-~estmaktenes ettetretnmgsvese - Vladimir Clementis, han som se- apenbart 1kke vært sundt å ha n:en er l k~ ~~e ~en stiger ogSå ikke uten skyld i det. Under den den, men det var allik~vel få ter og i det minste aven uten- nere ble arrestert og hvis skjeb- kjenskap til begivenhetene i uten 
~n~e~~O;eTS;~k~slovakiets gren- annen verdenskrig kom det opp som forsto, hva det kom bl å ln- iksminister. . ne ingen utenfor den innviede riksministeriet den morgen. Men 
ser og kan nårsomhelst vokse til flere planer om en ny fØderasjon neba:re, og det var fØrst da kom- .. Det dreier seg her om en rap- krets kjenner. De nådde inn i - Clementis er i alle fall dumpet 

k i og den tidligere statsminister mUl11stene foretok sitt store kUP, ort, som den politiIæge som Masaryks leilighet fØr dr. Teply n~d i den grav som han grov for 
en r se. t e d fl" • k t . h' 8 " Tsjekkoslovakiet har alltid vært Milan Hodza fremla et forslag, a v r en or a var va ne . adde vakt I~ 10. mars 194 , og da denne kom Opp, var man sin forgjenger, og der blir han 
omfattet med den største sym- som vestmaktene forSØmte å ta Masaryk ble myrdet .10. mars . ar avgitt før sm dØd. Det er den allerede i gang med å utslette vel inntil hans plutselige dØds-
pati 1 Norge, og Bjørnsons iherdi standpunkt til, mens Sovjetsam- 1948. Alle vet fra de off1sielle te- kjente kliminolog, dr. Teply, sporene etter den kamp som ty- fall kunngjøres fra Prag. 
ge kamp for slovakene vekket he veldet var apsolutt imot. Og så le grammer at han ble funnet om døde få måneder ette: Ma- delig hadde funnet sted. Tunge Etter «New York Times» uten
le verden i sin tid. Men siden er kom president Benesj's funda - dØd på plassen nedenfor sin fjer aryk, men som dikterte sm b':!- møbler var veltet, tepper var riksredaktØrs avslØringer venter 
meget hendt. Man skal være opp mentale feilspekulasjon, da han de etages leilighet i utenriksmi- etning forinnen, og denne er nå s~jøvet vekk og tfiet var et kao- man nå på at dr. Teplys redegjø-. 
merksom på, at både landets fØr i 1943 innlot seg på forhandlin- nisteriets bygning, me~ snØrsmå- msider blitt bragt ut av Tsjek- tlSk skue. reIse blir offentliggjort 1 sin hel
ste president, Masaryk, og hans ger i Moskva. Det rørte til hjem- let har hele t.iden vært. Mord el- ,oslovakiet. Da pOlitibetjentene hadde ord- het. Og dermed vil et nytt kapitel 
etterfølger Benesj opprinnelig mefronten og kommunistenes le- ler selvmord I fortvilelse over ut- ~ Dr. Tep!y forteller hvorledes net sengen så noenlunde, ble i Tsjekkoslovakiets historie være 
var ti1hen~ere av Habsburgrikets deIse av den. Vi har vel også hatt vi~lingen. Det rØde regime be - an den 10. mars 1948 ble vekket Masaryks lik lagt på den, og kjent for allverden. Men cet blir 
føderalisering, men under den litt føling med denslags dumhe- l').oldt masken til det siste og ga ' . 5 om morgenen og fikk ordre Nosek, som hadde fulgt opptrin- ikke det ::;iste. De Moskvatrenede 
første verdenskrig kom Habsbur- ter, men hos oss var lykken 00- Masaryk en storstilet statsbegra- m Øyeblikkelig å komme til uten vet gikk da bort til vinduet, stir- t::.jekl<.::iske kommunister er bare 
gerne under tysk innflytelse og dre enn forstanden tiltross for velse ?g f:rkyndte ~t han hadde ~ksministeriet. Hall ble da fØrt ret ut og sa alvårlig: Selvmord. marionetter, og tsjekkisk nasjo
dermoo.'·var det gitt, at tsjekker- de mange politiske analfabeter tatt SItt !lV l fortvJlelse over de n i et rom og stillet overfor et Da imidlertid dr. Teply innvend- nalisme og slovakisk patriotisme 
ne fandt tiden inne til å søke som blandet seg opp i spillet. Vi urettferdIge beskY~dl1in!1;er om k. Til sin forferdelse gjenkjen- te a~ det ikke kunne være tale vil en vakker dag våkne til hand 
sivsteridighet De fikk den men skal ikke her rippe opp 1 Benesj's forrærl"'ri mot sine idealer, som e han Masaryks pysjamaskledte om selvmord, ga Nosek ham ord- Ung og kanskje da vil nye menn 
e . 'bedrøvelige og endelige kapitu- hle rettet mot ham av venner i egeme. Han ga en politimann re om å gå ut og vente i et annet ta ~akten og gjøre gOdt igjen 
~e glemte sine egne minoriteters lasjon Og hans dØd i sorg og iso- Vestpn. ~1I""n det har Ieno,'e vært o"dre til å knappe opp pysjama- rom. Kort etter kom en person alt det som er syndet - ikke ba
mteresser og dermed ble staten lasjon, men vi bØr lære av ham, en stor Yrets av 1!9mlA Ver'llpf $en, og da konst~terte han en med et håndkle over armen, hvi- rI> i Prag, men likemeget mot de 
svak innad som utad." at det ikke nytter å lefle med de rom med forakt avviste disse pA.- rekke merker etter kraftige slag sket noen ord til Nosek og Cle- minoriteter som forblør i avmakt 

• og skrammer. I nakken konsta - mentis og gikk inn i soveværel- og tyranni. 
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Fredag 25. januar 1952. 8. MAl a 

Når U. S.A. våkner vil det slå Skriften på veggen Den vanskelige rettferdighet 
kommunismen ned 

illllI1111111111111111111111111111lIilllll:I:11 11111111111111111111111111111111111111111111111' 

ti 
:il .. i Det kunne ikke benektes, at nazismen hadde I - -~ "lått ned kommunismen til fordel for den vester- i 

! ~ 

; Iandske sivilisasjon, sier feltmarskalk Carl ~ 
; Gustat Mannerheim l sme memoarer ; 
~ -~ -e ~ 
!f- • '!!! 

Illi~U!IJI!IIIIIII!llljIJIJIIIIIIIlI[llllllliliIJlillll111111IJlil!llliliIIIJIII:1iI111111111111:11111:11U:I:liU:I:liIJI:~I:U:ljlill,III:I:ltl[lilllll,I:lrlll:III!lilIlllllll~III[III)III;III:1 n 
u. s. A. har satt seg som oppgave å slå kommunismen ned, hvor som 

helst den påtreffes I verden. Det har endelig g-ltt opp for Sambandsstatene 
at den største fare som truer folkenes frihet er konimunismen, men Roose
velt så ikke dette klart for seg, der10r «so]gte han Vest-Europa til Sta
lin på Jaltakonferallsen». J'flen så ska] man også erindre at Roosevelts blod 
ikke var helt rent for jødisk innslag. Det er derfor en lykke for den sili
liserte verden at Truman OR" kongreslen endelig har fått øynene opp for 
den fare som truer den siviliserte verjen, og at de har tatt motforho]ds
regler. Man har eksempler nok for hv:ndan Stalins makt har bredt seg til 
KIna, Korea, Indonesia og Ba]kanlan'lene, Polen og Øst-Tysldand osv. 

Kong Edward VllI og feltma-rska!k Mannerheim var oppmerl{somm~ 
på faren og så klart for seg Tysldan1s kamp mot kommunismen! General 
Mannerhelm skriver bl. a. i sine memoarer: 

<ti januar 1936 fikk jeg som Opp- skyldige for at vårt land ble okku
drag å representere Finnland og repll pert, nettopp fordi '='~'sl;]and ikke 
blikkens president ved kong Geoi'g I stolte på vårt forsvar. Vi kunnE' lett 
V's bisettelse. Noen dager etter høyti- h blitt et bytte for S,vjet. Man skal 
deligheten avla jeg avskjedsvisitt hos I ikke glemme. avru.Sbingsminis.ter 
kong Edward VIII. Kongen ledet sam Monsens brukkne gevær. Han var 
talen inn på Tyskland og spurte, om satt inn for å ødelegge «det OOr[,"er
jeg nylig hadde besøkt landet og lige forsvar», som man så smukt kalte 
om hvordan jeg så på situasjonen. det dengan. Glemt er ve] heller ikke 

«-lull-l\1:adscns» guIlimport ':ra Sovjet 
Jeg fremholdt, SOlli min mening, ":or å lage revolusjon i Norge. I dag 

at hva man enn tenkte o mnazis- r· han stempdpapirfolalter i Norge. 
men, kunne det ikke benektes, at Og Monsen nådde landets høye&te til

.. den hadde slått ned ]mmmunismen I litsven: som stortingEpresid0nt. Og 
til fordel for hele den vesterlandske de mange Mot-Dagister og antimili
sivilisasjon. ,t~rister denptng, har. b.anet seg vegen 

Kongen uttalte, at han også så' tll landets ~remste tllhtspo1;.er! Kom 
saken på den måte. Jeg antvdpt vl- så å si at landet ligger i trygge hen
dere, at man ik}.e bur(le ]a fø]e]ses- der. Regjeringen Nygaard'wold røm-

betonte grunner innvirke på sin te fra landd ('en 7de juni 1940 av red 
innstiJllng overfor dette land: En sel for sin anti-militarisme og kom til 
da!!' ~ille nazistvret bil avløst av et I bake 5 år baketter som «befriere» og 
am;et, men som en utlilsom vin- som militarister. Og for å «rettferdig
nin,:.; ~.iensto det faktum. at kom- gjøre» og dekke over miseren gikk de 
muni"ltenes makt i Tysldand var l arrestas?on?g forf.øle-else mot dem 
bUtt knust. Også tOJ1~n så i kom- som var bhtt tilbake l landet og red-
munlsmen en verdensfare og sa: det stompene og føre den harde kamp 

I f P:å tt Lltvi h mot okkupasjoll'lmakten. Og han som 
or . rs sa nov os meg ledet kampen mot diktatoren Terbo-

og fortalte, at det var Trotsky som ven ble nådeløst skutt. 
prorlt'l"3nderte for verdensrevolu-
sjonen. men at trn\kthaverue i da- Skal man så fortenke de fedrelands 
gens Russland ikke arb?idet mot sinnede kvinner og menn som har 
noe si\dant mål. De ville bare i sitt ·1· vært fengslet og politisk forfulgt om 
eget land virkeli~p",jøre sine ideer de forlanger oppreisning og erstat
om den statsform op," de sosiale tll-. ning? Kampen herfor vil gå videre og 
ta.k som de anså for de beste. men' ikke gitt opp før man har nådd må
noen utenlam'sk propaganda v,lkk !let. Kravet herom står alle forfulgte 
H.ke inn i dette. nron:ram •.. Dette. bak .vår~ .styre for ~osial Oppreisning. 
forsøkte han å mr:blI!le meg, som Jushstmmsteren ma ikke tro at det 
kJon'ler mep-?t gont tn deres vlrk- bare er en håndfull menn som står 
sO....,!II~t iklte hare l P.n<>;la,nd, Plen og bak dette krav. Vi står alle bak, og 
så l I~I'!mkrike og Sør-Amerika. vi har ennå flere sympatiserende. Vi 

kan godt fastslå, at vårt krav støttes 
Under den fortsatte l1'.ening"sutveks, av minst 300,000 kvinner og menn i 

!ing nevnte jeg, at det lot til at pa-· dag. Vil de styrende i dag ha en så
ni1ck behersket verden - i et hvert. vidt stor gruppe stående utenfor sam
fall når det gjaldt Frankrike. Det: funnet som en asosial gruppe, så 
va:' en stor oppg-ave å forsøke å få dem om det. 
nærmet Tysk]and og Frank:ike til ' 
hverandre, og det skulle ikke være så I 
umulig. Kongen uttalte, at han. i.k\te r 
sto fremmed for tånken om en forso-
ning mello~ vestmaktene og Tysk- ~ ... --.ISIIII.~ ... 

Tola. 

Kirkens tjener 
~ statsråd 11. januar er Fengsels 

og hospit8]sprest i Trondheim, 
Brynjolf Olander Stuve, utnevnt 
til sokneprest i Ma]vik. - Vi vet 
ikke, hvem li ska] lykkønske, 
fengse]sfolket eller Ma]vikinge
ne. Det var pastor Stuve som i 
hine onde dager gikk rundt på 
de trange seliene og dømte alle 
de unge frontkjempere tid dø
den. Han hadde den oppskrevet i 
sin lille notisbok og han referer
te sine dødsdommer med et uhyg 
p'"elig smil på lebene. Heldigvis 
var det så mange mannfolk bl. 
de fanger som hadde det litt 
mere fritt, at noen av dem gikl{ 
i den uhyggelige prests fotefar 
og ga de utmattede gutter en 
oppstiver. Men g]ell't bUr Iklce 
en slik fremferd aven kirkens 
man.'1. Da han hailde drevet det 
lidt for vidt på Vollan krctsfeng 
se], måtte han tilslutt under elf 
fløndap;sgudstjeneste be fangen.! 
om tilgivelse for sL'!. fremferd. 
Og den fikk han. NS-fo]kene er 
raus sådan. 

Den tyske ung
dom og Norge 

Lektor ved Hamburgs universitet, 
l.r. Adolf Hirtschulz, skriver i en ar· 
tiltkcl i l\Iorgenbladet om den tyske 
ungdorils syn på Norge bl. a.: 

«Det er en gamrrel erfaring vi 
kan gjøre hver dag, at den hat~r 
et fremmed land eller folk mest, 
som aldri har sett det eller gjort 
personlige erfaringer med det. -
Mens den som har lært et land og 
folk å kjene, som regel også har 
lært å akte det og holde av det. Jeg 
for min del vet ikke noe annet folk 
jeg kunne være gladere i cnn i De
res. Kan det forbause dere at de 
beste blant soldatene som kom til 
Norge, var blitt Norgesvenner da 
de forlot Deres land ? 

Disse guttene våre må nå selv
følgelig vente. Men de er unge. Og 
dere skjønner at 1e derfor ennå ik-, 
ke har lært hva vi eldre vet: at 
det å vente og til og med kanskje 
å vente forgjeves er faktorer som 
kan utvikle et menneskes karakter 
og kultur og prestasjoner. De ,I' 

unge og utålmodige, og de er i fare 
for til sisf å bli trette. Og det er 
nettopp denne prosess, vi kan iakt
ta her hos oss angående Norge nå. 

Dette er forklaringen hvorfor 
den tyske ungdommen etter hånden 

og helt ubevisst er begynt ikke len" 
ger å se pil. Norge i samme grad 
som straks etter krigens slutt. Det 
er ingen lang tid å måtte vente i 6 
år for å komme til et land man er 
glad i. Men den (: lang for en ung
dom som er utålmodig fordi den 
ønsker å kunne følge sitt kall.» 

En rettelse. 

Jeg pleier ikke il. ta prentefeil cl
• ler ombrekkerfeil så høytidelig, 

særlig når de forekommer i publ! 
kasjoner som skal leses av opp· 

lyste og intelligente mennesker. 
som nok er i stand til å utpønske 

meningen. 

Når jeg denne gang gjør en 
unntakelse fra regelen, kommer 
det av at jeg fra utenforstående 

hold er anmodet om å gjenta - i 
riktig form -- det nederste av·· 
snitt i annen spalte i milt nyttårs 
~rtikkel. Det står slile i manu-

skriptet: 

«Men negerjustisens ofre, vi 
~om kjemper for sannhet og rett, 
~i svinger ikke kappen etter vin
den. Vi går videre på den vei som 
vi ikke selv har val'7,t, men som 
vi er tvunget inn på av indre 
uimotståelige krefter, den vei som 
vil o,,,;" nkal fø:'e til seir. Trass for 
Eøk på å 1meble oss ved parolen 

'om «ro omkring rettsoppgjøret», 
tra.ss politi og påtalemyndie-het 

I d t Det er selvsagt ikke mUlig lenger li 
1<~armandso første nummer på e forsvare de uhyrlige overgrep mot 

:lye året star det en anmeld~lse av NS-folk som har funnet sted. Bare 
Adolf Hoels bok: «Et oppgJør med ved hjelp av demagogi kan det dek
landsmenn». Den oer und:rtegnet K. G'j kes over de triste fakta .. Det e. rå anta 
og bærer ovenstaende bteI. at i allefall en del av Farmands le-

Irr. K. G. skriver blant annet: - ["re gjennomskuer ":::nne humbug, da 
«For mange som ble dømt under' spesielt de som tjente en masse pen
det rettsoppgjør som fulgte, ble stil ger på «å gå fienden tilhånde» i sin 
!ingen ikke så enkel. Selve dommen begjærlighet etter ·feite sjekker fra 
skapte en splittelse i tieres sinn. De Norges Bank. For oss, som er dømt 
hadde vil!et det beste. Også de el- av disse krise-tribunale!', stin
~ket sitt land. Mange kunne se til- kende av dårlig samvittighet, virker 
bake på et langt liv i dets tjeneste. hr. K. G.s betraktninger nermest lat
Vel, de godt.ok at et 9Ppgjør måtte terlige. Vi kjenner nå tilbunns «God
'inne sted. Men dette oppgjør måt- viljens menn» med Paal Berg, Berg
te være rettferdig. Først og fremst grav m. m. fl. i spissen. Vi har ingen 
rettferdig. Det var ikke annet enn illusjoner i den forbindelse. Disse sa1n 
rettferdighet de krevet. Og fordi de funnsstrebere ofret, muligens med 
~e1v var seg sine gode hensikter be- g:ede, hundretusen . landsmenns ære 
viset, frifant de seg selv i sin sam- for å dekke over sin egen «feilvurde
vitti>;het. Jommen ble en opprø ring». At en K. G. vil være med på 
l'end'2 urettferdighet. De grublet og å støtte opp om disse nå snart faldne 

[irublet over den uoverstirrelige kloft menn og endog i forbindelse med 
og i sin jakt etter rettferdighet ble Adolf Hoel tyder på at stillingen er 
de - selvrettferdige. De ble rett- svak,. 
haveri;;ke, slik som folk blir hvis 
trang til rettferdighet slår innad.» 

hakk : hel, trass presse, skole, Ja sEkt kan skrives i 1952, og i en 

R:,ttsoppgjøret er den s"tarste før
brytelse som noen gang er begått • 
dette land. Et samfunn som opp
rettholder en slik masseurett for
tjener btet annet enn .definitlvt t\ 
kOIllillt- bak jernteppe~ hvor ~et 
faktisk har anbrakt seg se~v. Hvis 
de menn som utrenskes bak jern
teppet er av samme kvalitef som 
«Godviljens» menn i Norge, så gjør 

; kringkasting og prekestol som lll{(:avis som Formand, som i hvert 
. har ført falsk vitnesbyrd imot eneste nummer formelig piper og yn

J. sin næcte, trass statsmakten~ 'ter seg over maldhavernes overgrep. 
'lllanze rnel:tige «apparater» som f'et er bare forretningsfolk i dette 

er satt inn imot oss, trass lokl:e- ~and som er utsatt for overgrep, alle I 
toner den ene dag og skremsler andre har siden 1915 levet i parad i -
den neste, trass lø:;n, bakvaslrdsc sets haze. Bladds. redaktør forstår I 
og hykleri -- trass alt dette o~ oycnsynlig ikke, at det rets!. lraos han I 
mere til, fort"letter vi vår kamp Ol hans likemenn var med på il. inn
for revisjon og- oppreisning og æt- føre i UH5 nå rammer dem selv. -

" tens ære inntil den dap,- da rett O:; Når man godtar vilkårlighet overfor 
rettfernirrhet er øvet til alle sider, andre, så blir man ofte i tur og orden 
selv til den minste blant lands I utsatt for den selv. 
menn.» l K d Hr. . G. innrømmer «De had e 

Kapp 16. januar 1952. villet det beste. Også de elsket sitt 
Hroar Hovden. I land.» Hvor blir det da av den subjek-

----- Hve slcyld? Når man dertil tar i be-
n:vinneoverskuddet i Tyskland tral:tning at man ga Landssvikan -

er irlag fire ganger så stort som I I ordningen tilbakevirkende kraft, så 
19:;9, da det utp;.iorde 700,000. Nå er I er det mer enn frekt å snakke om 
det. oppe i 2,8 mimon~r, opplyser Ma: <:I?e bl~ retthave~iske, slik. som folk 
gIl."C1D der Hau'lfrau. Det ventes å bh bhr hVIS trang til rettferdIghet slår 
et livlig skuddi1r. .. .. .• .. •. ••.. innad». 

bolsje,'ikene en ve]slgnet gjerning. 
Arsaken ti] bo]sjevlsme er nettopp 
Paal Berg og Berggraver og uten 
i tide il. bli kvitt dem, så nytter det 
Ikke med kanoner og Marshall hjelp 
Enhver besky]dnlng mot øst om 
urett er hykleri når uretten 'i eget 
land tolleren. og dekoreres. En
ten må det norske folk selv sørge 
for å kvitte seg av med rettsfornek 
terne ha eller så gjør det seg ~r 
enn fortjent til en utslettelse. 

H.F.K. 

Å følge internasjonal folkerett i Norge 
fører til~hard straff. 

«Lagmann Solem: Blir det fra stats virkelige norske regjering og de nor-I disse myndigheter satt i London og 
advokatens side bestridt at tyskerne ske myndigheter og som norsk borger ifølge folkeretten ikke hadde noen be
hadde folkerettsJlg adgang til il. opp- til iI,ke å overta den stilling. Det er stemmeisesrett over det okkuperte 
nevne disse jwmmissariske statsrå - dEt som er prosedyren, såvidt jeg I område sålenge okkupasjonen vai'te. 
der? har forstått. Ethvert menneske med noenlunde 

Statsadvokat AnlJæus Schjødt: Nei, F'orsvareNl1. høyeste;·ettsadvokat A normal fors.tand må forst~ at det er 
det blir il{ke bestridt. Min prosedyre V. Heiberg: Men det er blitt nevnt at I en uhyrlighet å straffe folk Botn bjlre 
ligger på et helt annet felt. Irgens var gått i tysk tjeneste, og det har oppfylIt sin folkerettslige lyelg-

Lagmann Solem: Da er vel dennl· er det jeg mener det er av vesentlig hetspliltt. 
dokumentasjort' om hva de forsJ{jelli- betydning å påvise at det ikke er «Jeg har nevnt at det ei' til stor 
ge forfattere sier likegyldig, når det snakk om en tysk tjeneste. Jeg kan nytte for okkupasjonsmakten at 1an
ikke fra påtalsmyndighetens side gjø·· ikl,e se det annerledes enn at når ok- dets egne borgere overtar adtniniøtra 
res gjeldende at tyskerne ikke hadde kupanten har folkerettslig adgang til sjonen under okkupantens overhøy
rett til å innsette lmmmissariske stats I å utnevne offentlige tjenestemenn, så het», sa advokat Heiberg i Irgens
råder. Det som gjøres gjeldende fra lmn ikke de som har latt seg utnevne saken. «Men det er først og fremst i 
påtalemyndighetens side er at Irgens straffes fordi de har mottatt denne det okkuperte lands interesse», fort
hadde en lydighetsplikt overfor den utnevnelse.» - - - satte han. «Det var derfor adininistra 

Denne lille replikkveksel, som vi sjonsrådet så dagens lys, og det var ... 1 har hentet fra det stenografiske refe- derfor alt arbeidet for riksrådet fant 
rat i Irgens-saken, gir oss i et nøtte- sted. Men den bistand som der ydes 
skal det sviktende grunnlag i hele er ikke rettsstridig og derfor ikke 
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kan ikke de som har latt seg utnevne 
straffes fordi de har mottatt denne 
utnevnelse.» - .- -

......... " , ........................................................... "'6 0 ... ...·e""· ....... -
saken. «Men det er først og fremst i 
det okkuperte lands interesse», fort
satte han. «Det var derfor adintitistra 
sjonsrådet så dagens lys, og det var 
derfor alt arbeidet for riksrådet fant 
sted. Men den bistand som der ydes 
er ikke rettsstridig og derfor ikke 
straffbar. Det bør vel ansøs som tem 
melig sikkert at, hvis ftgena hadde· 
overtatt Sjøfartsdepartemen,tet som 
medlem av riksrådet, hadde ingen 
sett skjevt til ham av den grunn. Men 
i det øyeblikk han overtar det sam
me departement sammen med de øv
rige konstituerte statsråder i andre 
departementer, da skal han ikke ale
ne dadles, men da skal han anklages 
for landsforræderi ! Hans arbeid i de
partementet blir i begge tilfeller nøy
aktig det sa~me. I begge tilfelle over 
tar han departementet ifølge fUllmakt 
fra okkupasjonsmakten og med hjem 
mel i okkupasjonsmaktens folkeretts
lige stilling». 

fall når det gjaldt Frankrike. Det: funnet som en asosial gruppe, så glad i. Men den c: lang for en un~- råder. Det som gjØl'8S gjeldende ira 
va:' en stor oppvave å forsøke å få dem om det. dom som er utålmodig fordi den ~påtalemyndighetens side er at Irgens 
nærmet Tyskland 0g Frank:ike til ' T o l a. ønsker å kunne følge sitt kall.» .I hadde en lydighetsplilrt overfor den 
hverandre, og det skulle ikke være så I i Denne lille replikkveksel, som vi 

har hentet fra det stenografiske refe
rat i Irgens-saken, gir oss i et nøtte
skal det sviktende grunnlag i hele 
«rettsoppgjøret». 

umulig. Kongen l/ttalte, at han ikke •• ==================================:,-"" .... 6' ===============,., 
sto fremmed for tånken om en forso
ning mellom vestmaktene og Tysk
~nd, men tilføyd: 

- Men det er vanskelig å nærme 
seg Tyskl:md, for -J' kan ik\,:e gjøre 
det uten Frankrike. 

Jeg..,fant kong Edward meget natur 
lig og likefrem, uten at d~t på noen 
milte gikk ut over hans kongelige vel' 
dir;het, og jeg forlot audiensen med' 
følelsen av å ha møtt en monarJr som 
hadde en selvstendig oppfatning og 
kunnsI,ap om forholdtene i Europa.» 

Nasjonal Samlings kamp bikk i før 
ste reklw ut på å demme oPIJ mot 
kommtmismen og anti-militarismen! 
Derfor sluttet 9000 av Nasjonal Sam
linS's tap:'e sønner seg til korsto?,'et 
mot komr:lunisp]en og kjempet på øst 
fronten l~O:: Sovjets tropper. Omlag 
700 ble tilbabc på slagmarken. Og de 
SOl:1 kom tilbalw fra sit' tapre innsats 
ble ka3tct i fengsel og politisk for
fulgt for at de hadde det syn på for
holden8 som U. S. A. har i dag! Men 
si', slml l:lan og'så huske på, at de som 
pla:lla kampen mot NS nettopp var de I 

Knrea-krifJp.ns inn
vil'kninQ på 
sknHp.nB USA 

Den federale inntektsskatten i 
AmeriIm er øket med 32 prosent 
siden Koreakrigens begynnelse, mel 
der et telegram fra \Vashington til 
svenske aviser. I de siste 18 måne
der ha!' kongressen to ganger måt
tet forhøye skatten. Skatten på ak
sjeselskaper er forhøyet tre ganger. 

En lønnsmottaker med kone og 2 
barn />Jom tjener 3000 dollar om 
året og tilhører den minste inntekts 
grup}Je, må nå betale 133 dollars i 
federal inntektsskatt mot 100 doll. 
i 1949. Hans direkte skatt er altså 
øket med en tredjedel, men utgjør 
dog bare 4,4 prosent av inntekten. 
Dertil kommer en relativ lav sIt att 
til den stat han bor i. 
En enkeltstående person med 5000 
dollar i årlig inntekt, hvilket hen
fo:,er ham til den mellomste lønns-
1,!asse, betaler nå 1052 dollar i inn
tektsskatt, d. v. s. vel en femtedel 
av sin lønn. Denne sum ligger 30 
prosent høyere enn i 1949, 

Et medlem av den høye,'e inn
te!:tsgruppe med 25,000 dollar om 
året og familie bet'1.1er 7,004 doll. 
el!er 28 prosent av sin inntekt i fe
deral skatt. Før invasjonen betalte 
han 5,476 dollar. 

De indirekte skattene har for
høyet prisene på spirituosa, tobakk, 
bensin,· biler husholdningsappara
ter 03' fotoapparater. 

Samtidig forteller statistikken at 
gjc:momsnittsamerikaneren sparer 
mere enn før, hele 9,6 prosent av 
sin inntekt etterat skattene er fra
trukket, mot 5,2 pst. i 1950. Myn· I 
di:;'hdcne ser med stor tilfredtshet 
pi sJmenhetens sparsomhet på gr. 
av dens antiinflasjonistiske virk -
ninG' De store varehusene melder 
o,n cn mer1:bar ncd~ano; i jdehan
delen dcnnegang mot tidligere år. 

€~~.€.~.s)ecyz€ 
På den ene side blir det ikl{e be

stridt at oklmpasjonsmakten hadJe 
folkeretslig adgang til å utnevne nor 
ske embedsmenn. Herav fulgte det 
selvfølgelig også at de utnevnte måt
te følge okkupasjonsmaktens bestem 
meIser og anvisninger, såfremt ikke 
disse stred mot folkeretten. Innenfor 
det okkuperte område hadde enhver 
norsk borger lydighetsplikt overfor 
okkupasjonsmakten. Denne lydighets
plikt kan endog strekkes så langt at 
okkupasjonsmakten kan ta enhver 
Lorger i ed, sier professor Frede Ca st 
berg i sin bok «Norge under okkupa
sjonen». 

D A ÅRET 1951 GIKK UT, var det 
også slutt med Marshallhjel -

pen som h!j.r reddet Vesteuropa fra 
nød og elendighet og det som føl
ger med slike tilstande. Gjennom 
42 måneder har USA øst ialt 12 
milliarder dollars ut over det lid en 
de Europa, og man skal merke· seg 
at det ble gjort på amerikanernes 
eget initiativ. De hadde sett klare
re enn de europiske statsmenn et
ter den annen verdenskrig hvor 
ille det sto til og var på det rene 
med at bare en mektig hjelpeak
sjon kunne avverge en katastrofe. 
- Vårt eget land har i denne pc· 
riode mottatt direkte og indirekte 
42,'5,7 mill. dollars, hvilket utgjør 
mere enn 3,000 mill. kroner - el
ler for å si det på en annen måte: 
Vi har hver dag i disse 42 måneder 
mottatt rundt to og en kvart mill, 
kroner, hvorav henimot 90 pst. el' 
ren gave. Når vi tross det ikke er 
kommet lenger enn at folk flest 
stønner under skattebyrdene og in 
flasjonspresset og føler seg fatti
gere for hver dag, er det likefrem 
forskrekkende å tenke på de ulyk-· 
salige planøkonomer, som A-regje
ringen omgir seg med. De var kry 
på det og mente at vi godt kunne 
klare oss med omlag 50 mill. dol
lars for hele perioden. Vi kan være 
lykkelige over, at amerikanerne il, 
ke tok dem på ordet og at de næ
ret en sann mistro til våre poli
tiske amatører. En annen tale er. 
at slike planøkonomer bUrde jages 
vekk. fra rådsbordet før de får an' 
stiftet flere ulykker. Men - de el' 
A-partiets hellige dyr og dermed 
er allting sagt, for opposisjonen 
synes å være avgått ved en stille 
død i denne frynsete rettsstat. 

Den tidligere danske ju . 
stisminister Svenning Rytter har 
skrevet imotstandsorganet «Na
tionaltidende» om «Bort med jern
teppet». Denne høyt ansette jurist, 
som bl. a. var medlem av Riksret
ten 1932-"17, sier i denne artikkel 
at det ikke har vært mulig å ska
pe klarhet over mangt og meget 
som skjedde under besettelsen og 
i dagene etter. Det bidrar til at 
der blant landets befolkning gjør 
seg diametralt motsatte strømnin· 
ger gjeldende. Dette skyldes den 
omstendip,'het, at det fra det offent 
liges side er rullet et ;ternteppe 
ned, som forhindr.er en tilbundsgå
ende undersøkelse, og hittil har 
elet ikke vært mulig å få dette jern 
teppet hevet. Blir befolkningen 
"01'st klar vyer, at den er blitt vill 
ledet av de høyeste myndigheter. 
vil ford:,ingen om en uttømmende 
~edegjørelse og om vidstrakt am
nesti straks reise seg med uimot
ltåelig styrke .. _-. Disse ord kunne 
likeså godt være uttalt om de nor
ske forhold, men vi søker forg.ie
ves etter den moralsk sterl~e ju
rist i høy stilling som våger å gå 
"l'rntenp011'ennel1e i mot o," etter 
dell store avis, som er romslig nole 

til å gi plass for en åpen analyse. 
Tenk på dette i det år som kom
mer og på den kamp som vi fort
satt må føre for å få jernteppet 
opp og scenen fullt belyst. 

* 
«En konstruktiv politikk med 

økonomisk og politisk samarbeid,; 
som, kan trede i kraft når de land
flyktige får lov til å vende hjem;. 
er slagordet for de antikommunist 
iske ledere fra øst- og Mellom
Europa, som i disse dagel holde: 
konferansE. i England og som for
bereder seg pa den dag da deres 
land er befridd. Det er den førsh 
konferanse som lwmlne:' istan,' 
blant de landflyktige, og Europl 
bevegelsen som har satt den i sec 
ne, tror på muligheten av at kom· 
muniststyret vil gå sin undergan,'" 
i møte og dermed reise en rekk.· 
spørsmål av rent politisk og øko
nomisk art. Det gjelder jo om i 
ha folk som kan overta styret 
dette tilfelle. Det er uhyggevek 
kende at en mann som Belgias ti, 
ligere statsminister Paul Hell} 
Spaak deltar sammen med de tir' 
ligere franske statsministre P'l' 
Reynaud og Paul Ramadier og ?l 
neral de Gaulles høyrc hånd Gr 
ston Palewski, for de er neppc 
mennene, som kan løse problemc 
ne ved en eventuel frigjøring. Dl' 
minner for meget 0111 det norsk,' 
fellesprogram, som la en død h'iJ1' , 
over alt norsk politisk liv og ~()n: 
ga de radikale krefter fritt sp:Uc· 
rom til evig skade for norsk kul
turell og ølwllomisk utvikling. Det 
vil alltid stå som en slmmstøttr; 
over norsk konservativ politikJ: at 
høyre lot en av sine lyrilcere trek
ke opp linjene for denne politikk 
og dermed gjøre de «borgerlige po
litikere>.' til evnukker i en hard ti.' 
som krevet blodfulle, skapende 
krefter i samfunnet. 

* 
Det finnes også en opposi!jon i 

USA, som ikke lar seg dysse ned, 
Vi ser således at en avis som «Cm'i 
mon Sense» tar fatt på den sted· 
fortredende forsvarsminister, A1:
na M. Rosenberg, som f. t. står i 
spissen for den alminnelige Vernc
plikt og spør: Har De, mrs. Ann:" 
Rosenberg, ikke deltatt i en mic:
dag 20. februar 1938 i Murra:; 
hotell i New York City? Denne 
middag var arrangert av dett kon~-
111unistiske ungdomslwngress for :. 
feire Abraham Lincoln-briptdens 
hjemkomst. Ved denne fest for eie 
kommunistiske ldrkebrennere i 
Spania ble rosenkranser og; kruzi· 
fikser. tatt fra de drepte i den 
spanske borgerkrig, delt omkrinr;. 
At ogsL medlemmf'l' av Warburg
familjen deltok, er en sak :Il()r seg. 
deres finanshjelp til den nasjonal· 
sosialist:ske bevegelse nevrtes ba
re som en sidebemerlming; men 
vil senere bli belyst. Anna 'Rosen
berk vet naturlig-vis, hvorledes det 
er med den, lik€,'så hvorfol' svarte 
tropper er stasjonO't i Tyskland 

for å få til en folktblanding for på 
denne måte å halde folkene under 
sin makt. Det bemerkes også at 
Abraham Lincolnbrigaden ble fi
nansi2rt av Baruch-Morgenhau-Ro 
senberggl'uppen, dell som gjennom 
sine tropper dukket fem biskopper 
i petroleum for så å brenne dem 
og som slaktet mere enn 3000 pre
ster og nonner og hengte tusener 
:lV spaniere på grunn av deres tro. 
Bladet minner om jøden Thomas 
de Torqucmadas som ~1erjet i 14 
hundreårene og ":011. tilintetgjorde 
den spanske middelstand gjennom 
sine va.:wittige forfølgelser. - Vi 
kan ikke llOntrollere sannheten av 
alle de dristige beskyldninger som 
rettcs n::ot e~n kvinnelige forsvars 
minister, men når de er så detal
jerte, må de :jo enten føre til en 
omfatte:lde prosess eller være 

På den annen side blir det forlangt 
«lydighetsplikt overfor den virkelige 
norske regjering og de norske myn
digheter», som Solem sa det. Dette 
til tross for at denne regjering og 

Irgens fik], 15 år. Administrasjons 
rådets medlemmer gikk fri. 

Kommentar overflødig. 
Å følge internaSjonal folkerett 

Norge fører til hard straff . 

Du behøver ikke å være ensom lenger 
Forbundet er ditt og mitt sosiale organ 

~;~=;,s;'iVe1ig sanne. Og om noen i Hr. redaktør! fått tettet båten din? Har du kanskje 
l"~ t hittil ikl,e tale. I fJ et er en eller annen av våre dikte- allerede satt den på vannet? Har ditt 

re som i et v(>rs sier at har livet strev med de første åretak kanskje 
M"TiS utte ,,;,rives, er det ennå fart så hardt ?ram mot oss at det gitt deg litt inntekt? Ja, jeg vet at. 

'leke uLikt ta noen minnelig ord har kastet bå~en vår på land, skal du trenger ~vert .øre du tjener. Men 
~ .. l!1['," i. f.o .. :';'l.ol.det mellom Eg:,. 'pt. Og. I ll;ftn s.e ?ver bl,te.l1 og så sette den på når du har~ fatt gjort unna det verste 
Sto,lJ:·it,n,'i:L Det er imidlertiC: av sjøen Igjen. Det er mange av oss som hos skatteLogd, kemner og med sko 
.nteYCS2C ~, notere at det, l bare 21' blitt kastet på land, og mange av lOg klær og mat? Har du da noen kro 
ett m.el11:eGke som har intere.sse av lOSS strever den dag i dag. med. b~ten neI' ~il. overs for andre lidende? Du 
de n:ivæj'(ndc lmodske fo. _,old. __ vår. Noen har fått anlednmg til a ta kan Ikke pl ase re de pengene bedre 
Det cr' hverl,en statsmin:sterMu- endel famlende åretak, men svært enn å sende dem til Forbundet. - Du 
st~.f2. P,<,;ha eller ;;ong Faruk, 80:11 lnange tetter fremdeles hullene etter slipper politikk, -'- nå må vi la de an
:)(t'~~:: :~:JC' gl'tmr; til å vært bekvm- stormen som feiet over både båten dre få stelle så godt de kan. Vi mente 
ret oe c.::: følgene av den l!overlågte og deIIl selv. det iallfall godt. La nå de andre få 
po::~l];k, men bare den tidligere Det sitter utover landet en lang vise sin godvilje. -- Forbundet er ditt 
stormuJi av Jerusalem, Hai An';n rekke f,Hsomme mennesker. Det er ik or; mitt sosiale organ, det tar seg '!lV 

al Husseini. Denne mann, som til ke noe å si på at svært mange har din og min ulyltke. og det arbeider 
enh',Tu tid er brennpunktet for al! søkt ensomheten etter eget ønske. Ti for din og min familie og deres fram
mots~.ard mot britene, 5m;]e1' sar- tusener har jo gjennom kortere eller tid. 
donisk i skjegg8t 0i;' sier: <:Jeg el' lengere tid vært sperret inne for sin Livsforsikringen din har vel Erstat 
bare Al~s',hs oZ ~::(j('bnens tjenen. ovel'bevisnings skyld. De ble stuet ningsdirektoratet tatt. 
Im(>:,:~ l'iv,'!' ELstata l\"ahas Pa- sammen i overfylte utrivelige brak - Livsforsikringer har, ser det ut til, 
sha seg i skjegget over å ha opp- keI', ung gammel, folk fra de forskjeI ingen verdi for oss poiltiske dømte. 
flarnmet egyptcl'l1e gjennom sine ligste yrlcer og mRd de forskjelligste Du forsikrer din, din kones og, dine 
taler og erkjenner at mulighetene interesser. Uro, skitt, angst for fa- barns framtid sikrest og best ved il. 
for il. dempe uroen uten å frem- milie og framtid, rykter, prat og en betale en liten månedlig premie til 
kalle revolusjon er blitt mindre og evinde1ig anspenthet har gjort at al- FORBUNDET FOR SOSIAL OPP
mindre og at ::tan ikke tor utnytte le disse har søkt avspenning ved en- REISNING. Gjør du det, kan du me
~.em. NaS';0~1a1itSllne, religiøs fana- somhet. Følelsen av at også alt var ?>'e.t snart sette båten din På sjøen 
Ism';, S03la U i fretshet og poli· falt i grus og at ingen'kunne tre støt- Igjen. Løslatt. 

tisk utilfretsnet er blitt blannet tende til fikk dem til å isolere seg. 
sarUI1:.en i et håpløst virvar i de Kanskje er man og blitt trett, trctt 
fleste N;:ellomøstens arabisIcc land, av kampen under d-i? harde år, - nm
hvor huskerklassens utallige brut . Hgens fikk man en dask så hard et-
te løfter hm' gjort mere til å skape' 
uro "nn den mest intense kommu- terpå at man mener at nå hjelper in-

. t· , tet eller ingen mere. Ja, så søkte man ms lS,{e pro}Jaganda. Og d ,tte ut-
nyttes av stormuftien som fra sin ensomheten - og håpløsheten. 
villa ut()nfor Alexandria di 'iver sin Det er ingen grunn til et slikt syn. 
renkepolitilrk på samme måte Eom Det finnes folle som fremdeles både 
under den annen verdenskrio- 00" har krefter i behold og kamphumør. 
som alltid kommer ned på bc':ten~~ Og de folkene finnes i Forbundet for 
Mustafr.Nasha Pasha og kong Sosial Oppreisning. Og de 'finnes i «8. 
Farulc el' hjelpeløse og stormuf _ Mai», dette lille bladet, som tross dår
tiens tilhengere er besluttet på lig økonomi, ufortrødent pumper livs 
med vold å drive veste:,lendingene mot inn i oss. Du er ikke alene lenger, 
ut av den arabiske vorden __ kan .. du behøver ikke være ensom eller føle 
sl{je med den følge at den lcom- deg ensom. Du behøver heller ikke 
munistislre Stalinisme kommer i engste deg for å bli pratet ihjel, som 
stedet. Intet av dette ville ha du er så lut lei av etter ditt politiske 
Bkjedd, hvis de store statsmenn i fangenskap, for de folkene prater ik
tide hadde erkjent at et sterkt Eu- ke, de handler. De handler for deg og 
ropa med Tyskland som sentrum meg, for alle oss ensomme og ulykke
var den sikreste aranti mot even ligc. -- Det er godt å vite det. 
tyrene, som rammer oss alle. Har du vært så heldig at du har 

Rett uq motstand 
I en kronikk i Morgenbladet nr. 11. 

1952 skriver Odd Wilfred Jacobsen: 
«I det gamle norrøne samfunn var 

det et knesatt prinsipp selv å sørge 
for oppreisning, enten den som hadde 
forøvet uretten ble tvunget til å bøte 
med livet eller med eiendom, eller med 
begge deler. Hele rettsprakSisen var 
avhengig av at vold og urett ble møtt 
med konsekvent motstand fra alle 
som led overlast på en eller annen 
måte. Resonnementet var logisk: Der 
som ingen gjør motstand mot vold og 
urett vil de hensynsløse herskerviljer 
til slutt få fritt spillerom. - Det var 
altså ikke bare for sin egen del at den 
enkelte var forpliktet til «å ta hevn», 
men like meget av hensyn til andre 
innen det samme fellesskapet.» 
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1· MER ENN ETT OG 'I'RE KVART 
ÅR har alle interesserte med 

spenning sett deruie innstillingen i 
nwte. Alt den 15. mars 1950 gikk så 
vel justisminister Gundersen som ju 
stisnemndas formann stortlngsmam. 
Ra.mndal. inn for at etterkrigsopp
gjøret skulle bU referert for Stortin 
get på en slik måte at det skulle bli 
anledning til å undergi det hele 
spørsmål en drøftelse «på. bredt 
grunnlag». I hele den etterfølgende 
tid har man innstilt seg på. denne 
omfattende drøftelse og håpet at 
man derigjennom skulle oppnå å få 
klarlagt en vesentlig del av de mang 
ler som kleber ved oppgjøretB 
grunnlag, utforming og konsekven
spr. 

JUSTISDEPARTEMENTETS ST. 
MELDING nr. 64 av 8. septbr. 1950 
med tilhørende 2 bilag, reduserte 
.forhåpningene i atskillig grad. Den 
måten på. hvilken den faste og den 
konstituerte riksadvokat fant å bur 
de legge saken ,fram, og den tilslut
ning som ble disse framstillinger til 
del fra Justisdepartementets side, 
virket som noe aven Ubehagelig 
overraskelse. En ble klar over at 
skulle denne. store og vanskelige sak 
kunne penses inn i en riktigere gate 
og gjø~'es til gjenstand for en resul
tatbringende behandling, så måtte 
Stortingets egne organer i alt ve
sentlig sørge for å. tilrettelegge ma
terialet. 

E'lVfEI. GJENNOMLESNINGE:\ 
A VINNST. S. nr. 341 er det For
bundets oppfatning at en slik til
rettt>leggelse av stoffet desverre en· 
nå ikke har funnet sted. Det er ikke 
Ul å. komme utenom at justisnemn
das flertall har valgt den etter for
holdene lettvinte utvei it la selve· 
kjernen i spørsmålet urørt for i ste 
det å iiskutere ting som bare høy;;t 
indirekte eller i en iorsvinr,ende ut
streknin5 har tilknytning til det 
som 'tIet her burde være tale om. 

SKAL JUSTISNbMNDAS FLER
TALLSINNSTILLIl'G følges som 
plan under den påtenkte stortings
debatt, • lå det i høy grad være be
rettiget å etterlyse «det brede grunn 
lag;,. Skal ikke stortingsdebatten 
gis en bredere :amme enn hva inn
stillinger. innbyr til, vil debattens 
praktiske nytte måtte framstille seg 
som høyst problematisk. 

MITT OPPE I DE FORHAPNIN
GER som man trass i alt hadde 
gjort seg, gjorde det forøvrig et ned 
slåend<'> inntrykk da man ble oppmer 
som på at Stortingets presidentskap 
hadde slått to så omfattende og 
dyptgående saker som Erstatnings~ 
direktoratets virksomhet og retts
oppgjøret opp på forhandlingskar
tet som saker nr. 14 og 15 til aften
møtet den 14. desember 1951 - det 
siste ordinære stortingsmøte fØl' 
stortingets oppløsning den påfølgen 
de formiddag. Først henimot kl. '1 
om, natten kunne sakene påropf1'~ 
og resultatet måtte pa. dette tids· 
punkt nødvendigvis bli en utsettel
se. At så skjedde må vel i ett og alt 
skrive" på. klokkeslettets konto, 
uten at det reduserer styrken i rm
sket på visse hold om å få et pa' 
ubeleilige sakf'l' gjort 1lnnnv pfI f:t" 
repet. 

LIKE TIL SUlTE OYEBLlKK 
hadde det vært såvel Forbundets 
som andre interessertes oppfatning 
at man i et hvert fall hadde villet 
~ese;v~re den_ ~ødvendig-e tid til den 

d og for seg kan ha forllkjellig syn 
på spørsmålet om rettsgrwmlaget 
for rettsoppgjøret og likeså på 
spørsmålet om hvilket omfang opp
gjøret burde ha fitb, dog er kom 
met til det resultat at man ikke lIå 
vil ta disse spørsmål opp til ytter
ligere drøftelse, så er dette en så ve 
sentlig mangel ved sakens reelle' 
og tekniske forberedelse at den rett 
og siett gjør hele flertallsinnstillin· 
gen uanvendelie for det påtenktt 
formål. Spesielt når man tar i be, 
traktning at den såkalte ebrede de 
batt» fra forskjellige hold blir be 
tegnet som det siste som vil bli sag: 

Rakens anledning. 

ETTERKRIGS - OPPGJØRET~ 
.}RUNNLAG i historisk og rettlIli! 
henseende er en så. vesentlig del a, 
det hele, at det ikke lar seg gjør( 
å gA. utenom det så sant det er me
ningen å. finne fram til en holdbal 
løsning. En kan finpusse fasader og 
flikke på overbygget både her og 
der, men passer en ikke på at grun 
nen og grunnmuren er i orden, kan 
alt annet arbeid vise seg forgjev,~s 

AV HVILKEN GRUNN NEMN 
DAS FLERTALL hal' hoppet over 
selve oppgjørets grunnlag, får være 
usagt, ennskjønnt det nok ligger 
nær å tro at det er diktert av visse 
hensiktsmessighetshensyn som tar 
mer i betraktning øyeblikkets for 
siktighetskrav ena ønsket om en 
apsolutt klarleggelse av omtvistede 
ting. I et hvert falt er ikke det en 
tilstrekkelig grunn til å gå utenom 
sakens kjerne at ~n sammenfatten
de vurdering av oppgjørets grunn
lag - som flertallet uttrykL,,· det 
--- 4:først lar seg gjennomføre når 
hele utvildingen til en viss sTad kan 
sees i historisk perspektiv». Trek
ker en den nokså selvfølgelige anti
tetiske slutning av denne uttalelse, 
så følger derav at nemndas flertall 
faktlsk innrømmer at mal' i disse 
forløpnc- årene har bygget opp og 
gjennomlØrt oppgjøret ved bare li 
interessere seg for overbygget, mens 
en har overlatt til en ubestemt fram 
tid å bringe grunnforholdene på. det 
rene. 

DET J\:A IKKE FORBAUSE noen 
at de so' har kjent etterkrigsopp
gjøret på kroppen -. og som gjør 
df-t den dag- i dag- ._. steil er ved "n 

I a.nledning Justt<;nmmdas .... wu ... til Stortinget 
rettsoppgjøret mot landssvikerne, UIIol" Forbundet 

ning sendt Stortinget følgende redegjørelse: 

om angrepene på 
for SosialOppreis . 

. t 

oppgjørets rettslige grunnl!lg. Bla!' 
man gjennom domspræmisser fra. 
.irene 1945--49, er det forferdend~ 
i se i hvilken grad disse premisser 
avslører dommernes fullstendige 
ntangel på. .. iten om det som fak
tisk hadde gått for seg. At dette i 

en utpreget grad må tilskrives dell 
opinionsdirigering som fant sted et
ter okkupasjonens opphør, er en sak 
for seg. Men det dannes på.' den an
nen side også et be'/is for at det har 
foreligge~ en beklagelig -- bevisst 
eller ubevisst - forfusking av det 
historiske materiale, som det hadde 
vært all grunn til å søke korrigert 
ru\ da et mere nøkternt syn pa be
givenhetene har vendt tilbake. For 
bare å ta ett eneste eksempel blant 
mange: Avtalen om Norge. kapi
tulasjon, avsluttet i Trondheim 10. 
juni 1940. og 6. divisjons kapitula
sjon, undertegnet samme dag på. 
Bjørnefjell. Om dette emne fik], 
man år ut og år inn høre debesyn
derl1gste eventyr fra dommersetene, 
ene og alene fordi såvel Undersøkel 
seskommisjonen som myndighetene 
hadde forsømt å gi en orientering 
om det faktiske forhold i forbindel
se med disse særdeles viktige avta
] ("r .. 

NAR FORBUNDET FOR SOSIAL 
OPPREISNING har funnet il. burde 
kritisere så sterkt som gjort justis
nemndas flertall fordi dets 8 med
lemmer har gått utenom det som 
er det sentrale i den hele sak, så. er 
det til samme tid med glede at man 
har merket seg at mindretallet -'
stortingsmennene. Stavang og Bunk
holt -- har hatt øynene åpne for 
denne svakhet, og at de i samsvar 
dermed på. en overbevisende måte 
har gjort rede for sitt avvikende 
syn. Mindretallets bebudede forslag, 
om il. søke å finne fram tU en objf'k 
tiv og mest mulig omfattende vur- ' 
dering av oppgjørets historiske og: 
rettslige grunnlag, er f't skritt i 
den riktige retning. Det er et skritt· 
mot sannheten og rettferdigheten. 
Fnl' Forbundet sUtr det etter å ha. 

ble tatt' i såkalt "fengslig~' forva
ring. Det er likevel intet argumel1l 
for å skyve spørsmålet fra seg. Rett. 
ferdighet<..n og humaniteten regnf'l' 
ikke kyantitativt. 

DEN ALT OVERVEIENDE DEl 
AV «LANDSSVIKFANGENE» hal 
aldl'i hatt noe utestående med rett~ 
myndighetene. Isolasjonen virker 
Jerfor så meget hardere på disse 
mennesker enn på. det vanlige, kri
minelle fengselsklientell.. Sju års 
innesperring setter uvegerlig dype' 
og ødeleggende merker l deres ner
vesystem. Dertil kommer også den 
ting at flertallet er familieforsør -
gere, som gjennom sin fortsatte in
nesperring - år etter år - i en 
uhyggelig grad overfører følgene til 
:lem som må. vær" igjen hjemmE'. 

VI HAR SETT HVORDAN DI 
REKTE KRIGSFORBRYTERe i 
stadig stigende utstrekning- blir los
latt fra allierte krigsJ'engsler, og vi 
hal' nylig sett hvordRAl 114 av Dan
marks mest fremtredend'o kultur
personligheter -,~ Jcrib~ant bemer 
kelsesveldig nok to tidligere justis· 
ministere ~- hal' ;ått inn til Dan· 
Il~ark.l Rigsdag og ;:egjeri, g med en 
petisjon om øyeblikkelig amnesti og 
påfølgende oppgjørsrevisjvn. Det 
later til at det rent .,lersonlige an
svar for medrnennesher etterhånden 
har vunnet bukt med gammel mot.
vilje og politisk diverger;>nop m(>
ninger. 

NA MÅ 'rIDEN VÆF.E INNE til 
at det også. blir gjort noe effektivt 
i vårt eget land. I dag er det ikke 
statistiske skjemaer det gjelder. 
Det er lev(;ndp mennesker. Menne
sker i nød. Det ligger i Stortingets 
hånd å kunne gjmnomføre den for
føyning som na ;>1' nødvendig, og vi 
gjentar vår henstilling om at dr·t 
også må bli gjort. 

MENS VI ER INNE PÅ DETTv~ 
PUNKT, vil vi forøvrig gjerne fa 
peke på at man bør være varsom 
med å dekretere at de og de fanger 
er kriminelt belastet og derfor kom 

Forbundet for Sosial Oppreising: 

tatt. alt. hun ",hk, til dels under sær
lig eiendommelige _ormpr, og som 
ikke har fått adgang til å. få sin 
sak tatt opp til fornyet prøvelse. 

EN GOD ILLUSTRASJON A \ 
FOY'JIOLDE'l' ligger også i d!;!n dom 
som overgikk auksjonarius Carl 
Borg. Etter off. myndigheters ordre 
hadde han solgt en del beslaglagt' 
innbo og fortjenesten herved ble all 
retten fastslått til kr. 45,000,-, 
Hans og hustruens nettoformue hh, 
ansatt til ca. kl'. 4.0,000.---. Salgene" 
utbringende var på. b(~hørig måte 
innbetalt til de offentlige rekviren
ter. Ved Eids. langnmnnsretts dom' 
av 19. desember 1945 - ledet av 
lagmann Solem -- fikk der 65 år 
gamle malm tilmalt folg2nde straf: 
fengsel i 7 år + 219 dager for vare-

tekt, 25,000 kr. i bot, kr. 36,000 
inndragning, tap aven næring han 
hadde drevet siden ,923, samt -~ 
en erstatning til statskassen pi\. kl", 
900,Ooo,0t.. - ni hundrede tusen kro 
neI' -! Det siste omfattet den brut 
to-omsetning som retten fant at 
auksjonsfoaetningen hadde hatt. pil 
bo-omsetning i angjeld(.nde tidsrom. 
En rekke auksjonsforretninger had
de utført liknende oppdrag som auk 
sjonarius Borg. Tre eller fire hal' 
vært under forfølgning. De øvrige 
.. - som ikke hadde noe med NS å 
gjøre, Men likevel fontok salg -
pr gått hplt fri. En og sytti år gam 
mel står Borg i dag etter henved 
tre års ~nnesperrjng uten inntekter. 
uten midler, med et r:lJbet hjem, 
der innboet dels var stjå.et, dels 
bortsolgt ellet ødelagt under lag
ring, og med en gidasbyrde til sta.
ten på mel' enn 900,000,00 kroner. 
Hans henvendelser om il. få dennl? 
siste por-ten ettergitt, har vært re
sultatløse. At hans hustru har brutt 
sammen i en nervøs depresjon, er 

kan henne nokså forståelig. Noen 
hver kunm- hrutt sammen for min
dre. 

OGSA DE:-; SISTNEVNTE SAK 
rummer enkeltheter som Jet kunne 
vært av interesse il, ha referert om 
det ikke hadde ført for langt; En 
ting står fast: har man lest dom 
men, som formentlig lagmann So
lem har ført i pennen. sa sitter en 
igjen med en følelse av at det er 
retten og ikke auksjonarius Borg 
det har vært noe iveien mE'd, Dom-

Til Stortinget 
.;Hk måte a ta tingene på. Så tra
,-dt har man altså i virkeligheten 
hatt det med å få uskadeliggjort 
politiske motstandere, at man i øye 
blikkets opphisselse har slått ned 
for fote ved hjelp av tvilsomme og 
bestridte straffebestemmelser, 
mens man til samme tid har over
latt vurderingen av forføyningenes 
holdbarhet og rettslige grunnlag til 
framtidens historie:"! 

BARE ET SPØRSMÅL I DENNE 
~<'ORBINDELSE: hadde det ikke 
trass i alt gitt en mer betryggende 
løsning om man hadde .gransket til 
hunns dpn rpttslil?"p hprpU;vpJsP = 

sett mindretallets forslag slik o.L 
Stortingets votering over dette for
slag vil trekke et skille mellom dem 
som fortsatt vegrer seg for å drøf
te de faktiske hendelser og dem som 
holder på at sannhet og rettferdig" 
het går foran hvilken som helst po
litisk betenkelighet. 

FAR MINDRETALLETS STAND 
PUNKT - hvilket vi håper - til
slutning i Stortinget, føler vi oss 
overbevisst om at det vil komme til 
å. vekke almen tilslutning _.- langt 
utenfor de spesielle kretser som 
vårt Forbund direkte representerer, 
og det vil nå. en krø.fti2' mlltp kunn" 

mer i en annen kategori enn de som 
er dømt på politisk grunnlag. Selv i 

tilfelle der dom:nen går ut fra an· 
dre paragrafer enn strIs. § § 86 og 
98, vil man ved en nøktern vurde
ring av saksforholdet måtte erkjen
np, at mange forhold ene og alene 
må tilskrives den politiske situasjon 
som fulgte av okkupasjonen. Det el' 
sikkert et tilsvarende syn som har 
vært bestemmende for de allierte 
myndigheters holdning overfor de 
tyske krigsforbrytere, og det vil der 
for ved et eventuelt amnesti være 
.maktpåliggende at man ikke gir 
Uette så Sllevne grenser at man ute-
hl1l-1rAnn~"), nr.1A ..... H' .·H>~ .t::1 .;J ... ~ _______ _ 

men er i hvert fall ikke til ære for 
en stat som vil håndh.,w rpttsprin
sipper. 

J<JKSEMPLENE KUNNE FOR
FLERES. Men hare det som her er 

sagt, burde' være nok til il. vise at 
det er noe 'som er galt og som bør 
rettes i den ulstrek,ing det over 
hodet er anledning til det. Det er 
malt mange nok skjebner i Erstat
ningsdirektoratets kvern nå. Det er 
på tide man tar til å se på virlmin
gene av det som man har fatt i 
stand. DI' pr ikke oppløftendf'. 

om .tidllgcre NS-medlemmers syssel 
setteise. Da de synsmåter som der 
er gjort gjeldende fremdeles har sin 
aktualitet, tillater vi oss å henvise 
eil disse to henvendelser . 

AT JUSTISNEMNDAS I<'LER -
'fALL i forbigåemj(· ~-- Hid(, 658 -
gjentar .;>n gamle tirade om «bort
rydding av hindringen, og om en 
<~effektiv utnyttelse» etc_ sier så 
overmåte lite. Det er et betydelig 
mer mlndig ord fra Stortingets side 
som skal til om man for alvor 'skal 
kunne håpe på en løsning. Trass i 
all overglatting fra myndighf.tenes 
side er det ikke desto mindre et fak 
turn at det ennå i dag el' store grup 
per av dyktige og erfarne folk som 
holdes utenfor den arbeidsplasJ der 
de rettelig hører hjemme og der de 
kall gjøre størst nytte for seg. -
Fremdeles synes det dessverre i 
første rekke il. være statsinstitusjo
nene som Inntar en uforsonlig hold
ning. Ennå i 1951 ble utrensknings
saker tvunget fram helt til Høye
sterett når de underordnede instan
sers don. var frifinnende. Andre ste
der har offentlige institusjor.er er
klært seg maktesløse overfor spørs 
målet om gjeninntakelse og lagt av 
gjøreisen helt og holdent i hendene 
på etatenes sammenslutninger av 
funksjonærer og arbeidere. At det 
her ikke bare blir tale om upartisk
het, sier seg nesten selv. Aret 1915 
var jo et lykkens ål' for mangen en 
underordnet, og nå gjelder det å 
holde på den frukten som kom dum
pende n0d i enR fallg. 

I HENVENDELSEN AV 20. JA. 
NUAR 1951 har Forbundet side. 6-~··: 
gitt en del konkrete forslag til løs
ning av de herhenhørende spørs. 
mål. D,~ ting som der er berØ1:'t, er 
a.v så livsviktig betydning for man· 

'ge, at man vil håpe Stortinget vil 
gi seg tid til it drøfte dem og ikke 
bare --- l". som før - nøye~ med 
en alminnelig formet uttalelse hvis 
resultater _.- eller rettere sagt man 
gel på resultater - man forlengst 
har hatt anledning til å konstatere. 

l DENNE F'ORBINDELSE ER 
DET OGSÅ GRUNN til il. peke på 
den forskjell mellom tidligere NS
medlemmer og andre som fremdeles 
oppretholdes, f. eks. når det gjelder 
trygder og pensjoner, og der det be 
klageligvis er Stortinget selv som 
bærer ansvaret for bestemmelsene. 
Det syne:,. i all fall ~or Forbundet å 
være nokså selvrno.;sigende at Stor
tinget til en side anbefaler at de en· 
nå eksi.3terende hindringer mil. sø
kes ryddet av veien, mens det 
til den annen "ide dekreterer 
og Jovfester gjennomføringer. av 
reglt'r som stenger erulyer tanke om 
jevnstilli.ng ute. En henvendelse til 
andre pleier gjeme il. gi dårlige re
sultater så sant man selv handler 
,stikk i strid med det man ber om. 

5. VÅR ;.LMINNELIGJ<J STRAF 
FELOV HAR REGLER om det som 
kalles «de subjektive straffbarhets
betingelser:~. For at straff skal kun 
ne idømmes. må retten ha forvisset 
seg om at disse betingelser forelig
ger. De er hvor loven foreskriver. 
det, uomgjengelig nødvendige for 
en fellende dom. 

I OPPGJØRETS STORE KAOS 
er de subjektive straffbarhetshetin
geiser forsvunnet ut av billedet. -
Man hal' i stedet laget seg en hendig 
kQnstluksjon gående ut på at' inn-
--- .. ,-,~-- ! ,""""," "" ,.~ 
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ubeleilige sakel' gjort unnnv pa fnl' 
repet. 

LIKE TIL SUlTE 0YEBLIKK 
hadde det vært såvel Forbundet/< 
som andre interessertes oppfatninO' 
at man i et hvert fall hadde villet 
reservere den nødvendige tid til den 
i så lang tid forhåndsreklamerte 
~brede detatt». !jår nå imidlertid 
sakene allilkeveI først kan komme 
under behandling i vårsesjonen, tør 
man håpe at man gir avkall på det 
hastverk som framkalte tanken om 
sakenes opptak den 14. desember. 
og at man tar seg tid til den drøf
telse som disse viktige saker virke
lig må sies å. ha krav på. ~ 

Det som det i realiteten er tale 
om, er jo ikke om en eller annen 
mer eller mindre prominent tjeneste 
mann har utført sin tjeneste pA. en 
tilfredsstillende mlte. Riktignok 
kan det i en viss utstrekning ha sin 
betydning å fA. fastslått om sl\. er 
tilfelle. Men -
selve hovedspørsmålet er og bUr 

dog om deo behaDdllng som l løpet 
av de sløte seks og et halvt år er 
blitt hundrede tusen norske kviDDer 
og JDeJlIl til del, og som har berørt 
dem på liv og ære, pA frihet og 
eksistens, er i samsvar med norsk 
Gnumlov eg lovglVDlng og den der
av utspringeøde norske, normale 
l'ettsoppfataing. 

Et slikt spørsmål er meget for 
Viktig til A. bli feid unnav i et silde 
aften· eller nattmøte og under an
vendelse av «begrenset tale tld~>. 

* 
lOG FOR SEG SKULLE DET 

IKKE VÆRE NØDVENDIG for 
Forbundet for Sosial Oppreisning å 
komme med noen ny forestilling til 
Stortinget om det foreliggende em
ne. I våre henvendelser til Stortin
get av 20. mars 1950, 18., :9. og 20. 
januar og 9. april 1951 har vi inn
gående behandlet forskjellige sider 
av etterkrigsoppgjøret. I innstillin
gen - side 652 - under avsnittet 
«Fortegnelse over dokumenter inn
kommet til Justisnemnda» sees det 
anført at skrivelsene er kommet inn 
uten at det dog refereres noe av de
res innhold. Og da det heller ikke 
eDers kan sees å være kommet til 
uttrykk i innstillingens tekst, ml 
det være tillatt Forbundet - som 
en generalnevner for dem som har 
vært rammet av oppgjøret - li 
minne om hva en har gjort rede for 
i disse tidligere henvendelser med 
sikte på. en tilfredsstillende løsning, 
likesom det til sammE: tid må være 
oss tillatt å. komme med enkelit. be
merkninger til justisnemndas fore
liggende innstilling. 

" 

EN :MÅ FORMENTLIG KUNNE 
GA. UT FRA at det - i et hvert 
fall opprinnelig -,- var tanken med 
den «brede debatt» at man skulle 
saumfare etterkrigsoppgjøret på en 
slik måte at det ble skapt almen 
visshet for at det - for å. uttrykke 
seg billedlig - var i bygningstek -
nisk forsvarlig stand - eventuelt 
at det klebet de og de mangler ved 
det som gjorde en utbedring n~ 
vendig. 

_ . ...,..... • -- - -- ---o ---

holdbarhet og rettslige grunnlag til 
framtidens historie»! 

BARE ET SPØRSMÅL I DENNE 
."'ORBL~DELSE: hadde det ikke 
trass i. alt gitt en mer betryggende 
løsning om man hadde gransket til 
bunds den rettslige berettigelse -
helst også den historiske - før man 
framkalte de forferdelige virknin· 
ger? Og hva vil det bli foretatt om 
en kommende tid, som har «det hi
storiske perspektiv>' til rådighet, 
finner ut at ber~ttigds~n ikke vrtr 

nrden? 

NEI, _. ETT ER SIKKERT. Det 
er så.visst ikke de politiske forsik
tighetshensyn som i dag har krav 
på den største oppmerksomhet. Det 
aktuelle - det brenn-aktuelle - er 
den sosiale og økonomiske elendig' 
het som er påført norske lands· 
menn og som har knuget dem og 
deres pårørende ned. Det er disse 
mennesker og deres tilbakeføring 
til arbeidslivet og innpassing i sam
funnet, så de ikke kommer til A. dan 
ne en pariakaste, som krever at 
man allerede nå. tar et reelt stand, 
punkt til om det som har vært gjol': 
har vært rett og riktig. 

DET HAR VÆRT ALMINNELIG 
I DISSE ÅRENE å. høre at oppgjø· 
rets forkjempere har henvist til noe 
som har vært kalt for «folkets retts 
følelse». Hva det er som gjemmer 
seg bak dette begrep og hvordan 
denne «følelsen» har vært framkalt 
og har kunnet etterforskes, skal en 
ikke her si noe nærmere om. Den 
kan i et hvert fall ikke ha vært så 
rotfestet som straffemyndighetene 
gjerne har villet gi det utseende av. 
Ser man først bort fra normal stra1 
felovgivning, og erstatter den med 
den «rettsfølelse>.' som kommer til 
uttrykk under hujende og opphet
zede gateopptog, så. er man ute på 
en betenkelig gyngende grunn for
såvidt man vil holde oppe illusjo
nen om en virkelig rettsstat. Og ett 
er under alle omstendigheter sik
kert og ikke til å komme utenom: 
avstår man fra den krevende men 
lite definerbare terminologi som 
man har kaldt «folkets rettsfølelse» 
og holder seg til det· mer konstater 
bare begrep «folkesyneb, så. vet en
hver som har hatt anledning til å 
fare litt rundt i dette landet, at det 
er en ganske annen stemning og et 
ganske annet syn som rår ute i al" 
menheten i dag enn for seks og et 
halvt år siden. Har man tenkt seg 
at man i almenhetens oppfatning 
skulle ha en forsikring for rettsopp
gjørets berettigelse og holdbarhet, 
så. bør man jo før jo heller 8e den 
ting i øynene at denne oppfatning 
så. å si har gjort helomvending i og 
med det som det etterhånden har 
vært mulig å bringe for dagen av 
faktiske ting. 

FÅR MINDRETALLETS STAND 
PUNKT - hvilket vi håper - til
slutning i Stortinget, føler vi oss 
overbevisst om at det vil komme til 
å vekke almen tilslutning _.- langt', 
utenfor de spesielle kretser som 'i 
vårt Forbund direkte representerer, 
og det vil på en kraftig mAte kunne 
bidra til en tilheling av det sam· 
funnssår som nå eter seg dyper~ og 
dypere for hver en tid. 

BLIR DET IVERKSATT E~ 
UHILDET GRANSKNING av etter 
krigsoppgjørets historiske og retts
lige grunnlag, en granskning gjen
nom hvilken man bevisst og aktivt 
vil søke Il. bidra til en klarlegging 
av forholdene og under hvilken man 
ikke vil føle seg bunnet av politiske 
eller personlige bihensyn, så har 
Forbundet det håp at også det vil 

,fa. anledning til å framkomme med 
sine utredninger. Manglende kjenn
skap til Forbundet for Sosial Opp
reisning - debJ organisasjon, mid
ler og mål - har til tider ledet til 
beklagelige missforståelser og sam
menblandinger med foreteelser som 
vi ikke har hatt noe med å gjøre og 
ikke kan ta på oss noe ansvar for. 
Til dels har vi også vært utsatt for 
ondsinnede og uvederheftige offent
U~ angrep i pressen uten at det un 
der den rådende, såkalte «pressefir
het» har vært oss mulig å fA. plass 
for korrigerende orienteringer. Den 
slags tar imidlertid Forbundet med 
ro. Vi vet med oss selv at vi har 
holt -'l. akter å holde - en helt 
legal linje, og vi vet at vi ikke har 
noe som helst annet mål for vA.rt ar 
beid enn gjennom en åpen klarlegg
ing av det som har passert å kunne 
8~pe mulighet for en rettslig, so
SIal og økonomisk oppreisning for 
lem som har sluttet opp om oss. Vi 
'rrever ikke å bli fritatt for ansvar 
lom det måtte vise seg at vi rette
ig bør bære. Men vi finner pA. den 
mnen side heller ingen grunn til å 
:a på. oss ansvar Bom hører hjemme 
)å annet hold. Ingen behøver å næ
'f; noen betenkelighet ved il. samar
wide med Forbundet så sant det er 
;annheten og rettferdigheten mar 

vil gå inn for. 

, VI HAR VIDD FLERTALLSINh 
STILLINGENS manglende Opptall 
av oppgjørets grunnlag en såvidt 
omfattende omtale, fordi vi mener 
at vi her har selve kardinalpunktet 
i det foreliggende spørsmål. Blil 
først grunnlaget klarlagt, vil mangt 
og meget ellers måtte undergå en 
rent automatisk tilpassning. PA. det 
nAværende tidspunkt finner vi imid, 
lertid å kunne begrense oss til det 
som vi her har sagt angående dette 
etm)e. Noen enkelte punkter i justis
nemnda.s innstilling. med henblikk 
på oppgjørets gjennomføring og 
konsekvenser må. det dog være OS! 
tillatt å komme inn på. 

1. FØRST VIL FORBUNDET fe· 
ste oppmerksomheten ved dem som 
ennå. - langt på. det sjuende året 
._. sitter fengslet pA. politisk indika' 
sjon. Forbundets Landsledermøte ; 
Frol sendte 9. juli 1951 enstemmil; 
stortinget en henvendelse om disS6 
:anger, og man tlllater seg å bringe 
·lenne henvendelse i erindring. 

I MOTSETNING HERTIL Sl'l' 

det unektelig ut til at justLmemndas 
flertall har stirret seg så blind på 
mønet at det har glemt grunnmu
r~n. Når dette samme flertall utta
ler at; !let uansett om medlf'mm(;nt> 

NÅR DET GJELDER DET STOF 
SOM DET - trass i megen mot· 
stand - har lykkedes å mane fram 
fra gjemmene, er det ganske visst 
då at det ennå er mange og viktige 
ting som myndighetene ikke har 
villet gi slipp på. Men allerede, det 
som for nærværende er for hAnden, 
er likevel nok til å slå fast at ve
sentlige anførsler i Undersøkelses
kommisjonens innstillinger av 1946 
-47 er foreldet, ufullstendig eller di 
rekte missvisende. Og bare dette 
burde innebære en kraftig oppford
ring til dem som nå. skal ta fatt pA 
den «siste» debatt, il. ofre beg noe 
lY'''!' Enn hVll tilfellet hat vært for 

DET ER RIKTIG NOK AT DE 
CA. 130 som ennå sitter igjen be
tegner et forsvinnende tall i forhold 
til de ca. 28,000 som 1 1945 - uten 
!)rhori r. kontroll f'11P.l:"' over!'lyn 

sikke~tCet~ tils;a~~;d~"Syn som har 
vært bestemmende for de allierte 
myndigheters holdning overfor di: 
tyske ltrigsforbrytere, og det vil der 
for ved et eventuelt amnesti være 
maktpåliggende at man ikke gir 
dette så snevne grenser at man ute
lukkende holder seg til dem som el' 
(iømt etter de nevnt" paragraff"r 
gS og 98.' 

})tf; pr "ikkprf: noe må gjøres O;;" 
gjøres stra.ks, om (}pt ikkp skal skje 
ulykker .,om aldri senel'p vil .kllDJlI' 
!u'bøtes. 

2. Den melding fra Erstatning,;
direktoratet som er inntatt i inn
stillingen side 648 gir et forferden
de bilde av i hvilken utstrekning 
etterkrigsoppgjøret har vært sup
plert med en direkte økonomisk ut
plyndring av de tiltalte og dømte. 
Enn ytterligere vil nok dessverre 
bildet forverres om man søker ut i 
det levende liv og gjør seg kjent 
med hvilke katastrofale følger for 
den enkelte inndrivningen av de 
mronomiske beløp har hatt. En ser 
nok at det gjøres atskillig blest om 
Justisdepartementets ettergivelse 
~)g nedsettelse av skyldige beløp, -
lUen når man samtidig er opprnerk . 
som på at disse reduksjoner -- iføl
g'e .direktoratets oppgave pr. 1. de
sember 1950 - andro til ca. 2,5 pst. 
av et totalbeløp på kr. 280,118,000, 
så synes det nokså innlysende at 
den hjelpende hånd oftere har vært 
knyttet elln åpen. I parentes bcc
merket er det forøvrig en merkeli" 
overens.stemmelse mellom det beløp 
-- kr. 280,118,000,00 - som retts
:tøverne h~r ment il. kunne føre opp 
"om oppgJørets «avkastnir.g:~, og 
let beløp på kr. 281,600,00,00 som 
utgjør det i Finansdepartementet 
-,ppsatte notat over «den skade som 
'\S har forvoldt under okkupasjo· 
len». Som bekjent er dette notat er 
l høyeste grad tvilsom affære son 
'ngen av departementets folk hal 
villet vedkjenne seg eller undertegn 
nr.. Den er beheftet med direkte O! 

særdeles betydeligel regnefeil, oi> 
d:rtil den besynderlighet at debet 
SIden har vunnet i den grad opp 
merksOInhe~ II;t man fullstendig ha 
glemt kredItSIden. Ikke desto min, 
dre er det dette «dokument» son' 
har vært benyttet av domstolene Ul 

der oppgjøret, og det med et - et 
ter tallene å dømme - hundre pr( 
'011tS resultat. 

NÅR DET GJELDER DEN ØKu 
.OMISKE rekurs er det ellers del 
rene spillfekteri å ville hevde' al 

:eitsutøvelset har Jygget på en eni 
artet praksis. Noen likhet for lover 
har ikke eksistert. Enkelte er flMe 
til skinnet for ting som andre hal 
gåt~ fullstendig fri for. Dav~ ,rend( 
riksadvokat Sven Amtzen uttalte ; 
1945 og 1946 at det var de såkait; 
«økonomiske landssvLtere» som mal 
l en særlig grad skulle vite å ta sel 
av. Det er det vel bare blitt så sol1 
så med. .-gjen viste det scg særde 
les Wieldlg at man gikk i gallg me'! 
~ f . ' .01' ~mger før det rettslige grum 
lag ivar brekt på det rene. Hade'. 
Dan ,Huun-dommen frs. august 1941 
vært fastlagt f. eks. i 1945 Æer 46 
had~ eksempelvis meget og mang) 
~~tt annerledes ut og mange soit 
ngurerer med andeler i de nevnt( 
280 millioner kroner, ville ha vært 
spart for økonomisk ruin. Det kan 
i deIine forbindelse være nok it. min
ne ~ den svenske statsborger fru 
Lisa ,.Tolmsson - hvis sak frembød 
mange likheter med Dan Huun-sa
ken :..., mt>n som dessuaktet fT fril-

hodet el' ~;:;ied~i~g: -iil--d~t. --Det' ;;. 
malt mange nok skjebner i Erstat
ningsdirektoratets kvern nå. Det er 
på. tide man tar til å se på virknin
gene av det som man har fått i 
stand. Dp pr ikke oppløftendf'. 

3. DET ER SYMPTOMATISK 
FOR OPPGJØRET at' ulikheten l 

avgjørelsen" ikke bare har rammet 
det økonomiske område, men at den 
også kan ,konstateres når det gjel
der de direkte soningsstraffer. Påta 
lE'myndighet og departement prø· 
ver nok it gi forklaringer til beste 
men disse (. ikke av den art at d~ 
fo.rmår å. skjule det faktum at opp
gJørets tiltalebeslutninger og doms 
resultater snarere karakteriseres 
ved de ulike avgjørelser enn ved de 
ensartede. I så måte kan en tiltre 
hva stortingsmann stavang uttaler 
i Innst. side 674 under pkt. E. 

I:IKHET FOR LOVEN er et grunn 
prl.nSIPP for normal rettsoppfatning 
SVikter en dette prinsippet, da svik 
tel' en rettsstatens ide. Og det er 
nettopp dette som i en påtakelig 
grad har vært gjort når det gjelder 
det norske etterkrigsoppgjøret. I så 
måte bærer både påtalemyndighet 
og domstoler skyld. 

FORHOLDET ER I DET HELE 
tatt såvidt graverende at det burde 
være all grunn for Stortinget til li 
foranledige det undergitt en nærme
n' granskning. M~et hurtig ville 
mRn. da f. eks. gjøre den oppdagelse 
at tmg som ansees særdeles straff
bare om de er utført av NS-med
lemmer, ikke foranlediger noen re
aksjon overfor dem som kan godt
~j~re at de ikke hærer dette poli
tl"t!:~ stempe~.Forholdet med tysker 
arbeiderne viser tyaelig at vurderin 
gen har ~att et politisk preg. Å 
skylde pa at straffemyndighetene 
var overlesset og ikke kunne over
komme mer, er bare snakk. Påtale-
1.. myndighet og domstoler viste da at 
~- klarte å ove:'komme tusenvis av 
saker, der det objektive saksforhold 
var bagatellmessig forhold til tysk 
arbeidernes. 

NÅ SKAL DET IKKE HERMED 
v ÆRE SAGT at Forbundet er ue
nig i den avgjørelse som ble truffet 
med hensyn til de ::;00,000 tysker
arbeidere. Tvertimot! Det er såvisst 
straffet mer enn ,nok som dflt er. --

l Det er bar" de åpenbare brudd på 
prinsippet om likhet for loven vi 
har villet peke på. 

I de første par år haglet det for
øvrig med forelegg på 1000 og 500 
'troner, som mange i små kår sliter 
med ennå, mens det i den senere 
tiden, som ogl:iå riksadvokaten gjør 
CJppmerksom på, il~ke er tatt hen
,yn til slike «småfol seelser». Bort
sett fra den ulikhet som herved 
(ommer til syne, sier det seg selv 
,.t ingen ting 1 den g .J er egnet 
11 å latterliggjøre oppgjøret som at 
lan konstruerer opp et landsforre
eri der skyldforholdet utmåles 1 
oen få kroner og ører. Det har på 
ette område skjedd en devaluering 
.v et alvorlig begrep som ingen kar 
'ære tjeut med, og som for fram 
.idens skylG bør ltorrigeres. 

4. I TILLEGGET TIL FORBUN, 
OETS HENVENDELSE til Stor
tinget av 20. mars 1950 og enn yt· 
terligere i henvendelsen av20. ja
nuar 1951, har vi - til dels meget 
detal iel"t -- gått inn på llpørsmillr,t 

en fellende dolu. 

I OPPGJØRETS STORE KAOS 
er de subjektive straffbarhetsbetin
gelser forsvunnet ut av bill edet. -
Man har i stedet laget seg en hendig 
konstruksjon gående ut pa at inn
melding i NS er fullgodt bevis på, 
subjektivt forsett i hvilkensomhelst 
henseende. Har en slik innmelding 
vært dokunlentert har det vætt til
strekkelig at en handling har fyllt 
kravene til straffelovens beskrivelsp 
av det objektive gjerningsinnhold. -
Dermed har vedkommende vært 
dømt. Tiltaltes anførsler om sin sub 
jektive innstilling til vedkommende 
handling har vært satt ut av be
traktning. NS-medlemskapet var 
kappen som dekket over alt. 

AT DETTE ER RIVENDE GALT 
behøver en ikke li være jurist for å 
skjønne og lenne konstruksjons eks 
lstens burde ærlig talt gjøre et dypt 
skår i visse kretsers mulige respekt 
for rettsoppgjøret. En dom som 
overser det subjektive forhold, er 
ikke noen dom i straffelovens for
stand. Og av den slags dommer 
rummes det dessverre mange innen 
oppgjørets ramme. 

STORTINGSMANN STAVA"'l"G 
har fullkommen rett når han SIde 
658 i emstillingen under pkt. A frem 
holder at det er utilstedelig li føre 
i marken alle mulige subjektive unn 
skyldninger . for ikke-medleml~er 

for deres holdning unde'r okkup:;Isjo 
nen når man ikke gjør det san> me 
for NS-medlemmer under tilsvar2n
de forhold, Det er forståelig at bla
det «Nationen» i en. leder kan spør
re om ~man skal le eller gråte» når 
det f. eks. gjelder kst. riksadvolrat 
O. Thr\mmesens kommentar av '28. 
februar 1951 til Langeland-Bergsvik 
dommen. Under prosedyren het det 
at de injurier tiltalen omhandlet var 
særs ærerørige for vedkommende of 
fentlige embetsmanns gode navn og 
rykte. Men da lagretten så fant at 
det var ført sannhetsbevis for 9 av 
punktene, fikk pipen en ennen lyd. 
Da var det ikke måte pil. hvor helt 
uten enhver betydning disse punk
tene i virkeligheten var. De influer
te ikke det minste på vurderingen 
av de injurierte som «godt: nord· 
menn». Mon tro hvordan stats- op' 
riksadvokat ville ha sett på tingen:: 
om det hadde vært NS-folk som 
hadde oppført seg pil. liknende måte 
som disse «gode»? 

UNNLATELSE AV Å REGNE 
med de subjektive straffbarhetsbe
tingel ser er en hovedfeil - og en av 
gjørende feil - ved en flerhet av 
3.vgjørelsene under rettsoppgjøret. 

6. JUSTISNEMNJ:.,AS FLER· 
fALL hal' lagt en avgjørende vekt 
på de angrep som fra forskjellig 
hold har vært rettet mot de tjeneste 
menn s~m har hatt befatning med 
oppgjøret og det har i alt vesentlig 
konsentrert sin oppmerksomhet om 
'jette emne. 

SOM MAN ALT TYDELIG HAR 
lJOR'l' REDE for er Forbundet ik
ke enig i at det er di$se forhold som 
har krav på den største oppmel"k. 
somhet når man først skal gjøre 
opplegg til en «bred debatt». En 
viss betydning vil det jo alltid ha it. 
vite hvilke personer det Cl' som har 
representert den norske rettssto.ten 
under det mest omfattende oppgjør 

F(Jrl.~"'e.~ .Wf/ li 
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Bestill dressen hos oss 
tidsskriftet «Dagspressen» som engang til meg «Det er ikke vanske

es og utgis av Norske Avisers j 11g å være ærlig når en har alt det 
dsforbund leser vi: en trenger». Et menneskes moral skal 

l <La Prensa er beg)'fit l komme ut man derfilr be<;lømme når det sette. 
jen. «Nr. l, årgang b, bringer en på prøve. Etter 8. mai 1945 ble ai. A 
sen fta Evita og Juan Peron, der si hele det norske folk brakt opp l en 
t heter, at «en ny oppfatning av krise hvor moralen ble satt på prøve 

etener født». Avisen kontrolleres Hvorledes denne falt l,lt har vi ennA. 
ikke full oversikt over. Men en Ung 

av landsorganisasjonen, som igjen er på det rene, samfunnet som duant 
ontrollel'es av Peron. Skjenselen er holdt ikke mAl. Feigheten som el' det 
llbyrdet.» styggeste karaktertrekk hos menne
På 'samme side i cDagspressen», 

; vor dette gjengis, finner '1,-1 følgende: 
.i «Informasjonskontoret til den sosla 
~istiske intemlJ,Sjonale har gitt ut en 
.I'oversikt oVer sosialistpressen i 21 
1land, blant dem 15 europeiske stater. 
)\Det samlede tall på sosialistiske dags 
,taviser er 193 og totaloplaget 6,930,000 
DertU kommer 128 ukeblar med 
1,81S2,OOO i opplag, 16 U-daglige publi 
ltasjoner med 298,000 i opplag og 161 
månedstidsSkrifter med 1,1870,000 i 
opplag. Til denne pressen, som eies 

. og kontrolleres av de sosialistiske par 
tier tilsluttet Internasjonalen kom
mer 37 dagsaviset, 15 ukeblar og 8 
månedshefter som støtter SOSialiste
nes politikk». 

. Eies og kontrolleres, eies og kon
trolleres. Det går igjen hos begge, 
llj.en 1 siste tilfelle sies det intet om 
I<\t «skjenselen er fullbyrdet» og hel
her ikke noe om hvilke Peron'er som 
kontrollerer· organisasjonene. Det er 
kanskje overflødig, for de, som leser, 
kan oglli i mange tilfeller lese mel
lom linjene. Det er noe, som mange 
har lært seg i de siste lrene, etter 
å ha kommet i tvil om alt og alle og 
ikke minst om de gjentatt forsikrin· 
ger om «pressens· frihet». -

«8. Mai,. 

skene var overveldende. Selv blodets 
bånd holdt ikke. Vi hadde i mange år 
skrytt av vår dommersiands hederlig 
het som et umistelig gode. Det var 
menn som ikke lot seg bruke av makt 
havere, ja ikke ville tåle det minste 
påtrykk. Domstolene var hellige og 
uavhengige. Men hva opplevet vi ik
ke, da rømlingene som hadde styrtet 
land og folk ut i u.Iykken vente til
bake. Nesegrus utmykhet og under
kastelse fra dommer og juriststanden 
med ganske få unntak (de som holdt 
seg passive). Massen av folket tiet el
ler anga. Over en million anmeldelser 
kom inn til Landssvikavdelingen, som 
aierterte etter angiveri. Vårt folk 
kan ikke se seg, tilbake lenger, da 
skuer det ned i en mødding. Intet 
skryt kan dekke over at dette folks 
usselhet i motgang og medgang er 
uomtVistelig. Bare en selverkjennelse 
på dette punkt vil gi håp om bedre 
tider. Det fåtall som ofret seg i kam
pen ut fra idealistisk livssyn, på beg
ge sider av fronten, bør omfattes av 
alle landsmenn med aktelse og be
undring. Det er alltid de få som skal 
være eksemplet for de mange. 

Derfor uegenyttige landsmenn, dere 
som kjempet for det dere mente var 
rett Konge eller Quisling, la oss ta 
hverandre i neven. I den neste strid 
vil vi kjempe sammen. Vi ønsker ikke 
å forbrødre oss med samfunnsstreber
ne, som har søkt A. splitte oss ved si
ne løgne og sitt hykleri. 

leser jeg. som min bestefar leste «Al- På idealisme og tro hos et fåtall 
muevennen», skriver en av våre tro- k f Ik t f st enn til a:l o e bestå, på massenes feighet 
a e v er oss. og materialisme kan Intet bygges. 
. Vi takker for de hyggelige ord. Og Det gamle system går mot sin grav, 

Vl ber våre lesere l sørge for at vårt den siste injeksjon som man kalte 
blad får innpass i alle hjem - iklte «nasjonal holdning» har tapt sin virk 
bare blant de tidligere NS-folk, men ning. Det var bare grumset vann. 
like meget hos de mange som vil hø- K. F. K-
re sannheten og som vil stå oss bi i 
vår kamp for rett og rettferdighet. 

Skriv til oss, når De har noe pil. 
hjertet, men Ilkriv kort til snarere 

har De muligheter for å få det inn i 
avisen. Send samtidig bestillinger på 
nye aviser. 

Boken som vil leve i norsk historie. 
Dr. lUr. GUltay S ........ Hk 

.PATIUOTISMI OG LANDSSVIK» 

Den 30. oktober døde dr. lur. Gust~v Smedal 

etter en operasjon. men hans minne vII leve 

blut hundretusener 0& først 0& fremst blant 

.de fornanI_ tusene,. som hall har 

tllecMt boken. 

Boken er akll" n .. ktern o, verdi, •• lIen el .. 

pat Ol lettlest 0& det er en ,lede Ol opp" 
-mor l fONY" ... I !hl!!!!. ki .... av An" 

i NorgeShistorien, likesom det ville 
gi en Viss betryggelse om disse per
søner mild hensyn til pel'sonlig for
hold og håndlinger sto for kritikk. I 
rellJ,Sjon til selve hovedspørsmålet 
~ oppgjørets historiske og rettsli
ge grunnlag - anser Imidlertid For 
bundet slike forhold, hVor graveren 
de de el)n i og for seg kan være, 
som sekund~re. 

FORBUNDET HAR BERØRT 
DET SOM DANNER UTGANGS
PUNKTET og grunnlaget for nemnd 
flertallets innstilling - Justisdepar 
ternentets St.meld. 64-1950 - i sin 
henvendelse til Stortinget av 19. ja
nuar 1951. Forbundet kritiserte den 
gang at de to riksadvokater sendte 
ut sine redegjørelser umiddelbart 
før Langeland-Bergsvik-saken skul
le. fore i retten,og man vil ogsA. 
denne gang ha sagt at når «angre
pene pA. rettsoppgjøret» er beram
met til rettslig· behandling den 14. 

. januar 1952, kunne det - når man 
først har ventet så lenge som man 
har - muligvis vært grunn til å av 
vente rettsavgjørelsen forinnen man 
formet en innstilling hvls hovedinn 
hold er en standpunkttagen til for
hold som det om få dage blir dom
stolens sak A. VUrdere. 

ET PUNKT må vi imidlertid. fil. 
lov til A. sette fingeren på: den be
synderlige unnlatelse av virkelig et
terforskning der det gjelder planer 
og dokumenter som påståes å være 
fabrikert innen fengslene, og som 
riksadvokaten påstår har innebåret 
den største fare for hele oppgjøret. 
På· bakgrunn av denne uttalelse 
skulle man ha ventet· seg at det var 
reist sak mot forøverne for falske 
anklager og for ærekrenkelser fram 
ført mot bedre vitende. Det har ik
ke Skjedd. Riksadvokaten er av den 
mening at det ville være spillfek
teri å gå til saksanlegg mot forbry
tere som alt før er dømt til livsva
i'lg straff. Når en betenker at hele 
ret~soppg:iørets renomme angivelig 
er 1 faresonen, synes dog dette ar
gument noe for lettkjøpt. Også de 
som el' blitt ærekrenket bør vel ha 
krav på et visst hensyn. Som riks
advokaten sier vil det alltid ha lett 
for å henge noe igjen, jfr. riksadvo. 
katens bestrepeiser for ai. utrydde 
enhver tvll m. h. t. Langeland-Berga 
vik-dommens innflytelse på visse 
personers anseelse, og da syns det 
naturlig om han også i dette tilfel
le hadde bestrept seg for å rydde 
enhver tvil til side. 

PÅ TIDLIGERE NS-HOLD er 
det såVisst ingen beundring for per 
soner som kan overføres å ha gitt 
seg av med å begå falsknerier eller 
drive ondsinnet bakvaskelse. Ingen 
ønsker mere enn oss at slike saker 
blir etterforsket til bunds og at de 
skyldige blir trukket til &nsvar. At 
kst. riksadvokat Thommessen beteg 

Ad. Revisjonsfondet 
o enna en gang 

H er er kommet. gledelig meddelelse 
---- - ......... - .. ,,- -._- -I! __ ~.t ___ ."' ____ _ 

per den ferdig i en forretning; Skriv etter tøy prøver og målskje 
ner . SakSanle,~ .... i et sl~kt høve som rna. Oppgi large og omt:entlig pris pr. meter. 20 års praksis -
«billig atsPl'c1i,lse» er lklc; holdbart og godt renome for vårt a ..... ~ide. . 

VI VIL AdrORLIG HENSTILLE 
til stortinget", førbindeise med be
handlingen a' den foreliggende inn
stilling å utt e ønskeligheten av at 

Sporsem Konfeksjonsfabrikk 
AUKRA. i'lksadvokat$ påbyr straffesaK reist _________ ~ ________________ • _____ _ 

i anledhihg' . \! de heromhartdlecle 
forhold. G ~ft gartner 

DET H· P:LER ELLERS EN 
SLAGS EV INTYRSTEMNING over hvor hustruen kan påta seg stell av noen fjØrfe og sau til husbe-
de to bilag il St.meld. 64-60. Det hev, få.r plass fra 14. 4. 52. Arbeidsfelt: parkanlegg, litt frukt-, 
virker på • tt og vis fotfriskende bær- og· grønnsakdyrking. Ikke- familie med små barn -~ helst 
- og påkall til en viss grad mun- .. . o. 
terheten -_.1:1 lese om hvordan de barnlØse. God leilIghet, lys, brensel og po~eter mngar l lønna. -
som kom den annen side opp· Vakkert sted. Attestavskr. og opppl. til Skmnarbøl gaard, Kongs" 
fattet NS-] dlemmene som våpen- vinger, hvoretter ev. konferanse. 
behengte t, tyrer som bare stundet __________________ ------------
etter borg~ rig. Allerede den før
ste dag etl okkupasjonens opphør 
viste det g til overmål hvordan 
NS-medlCIl!, ene tok situasjonen og 
det var ve. 'hverken den gang eller 
nå nOen g nn til å tvile på at det 
i atskillig høyere grad vat\ deres 
eksemplat Ilte holdning under alle 
overgrep m mer enn motstander
nes tøyle' se herjetokter rundt i 
private h rt1, avverget faren for en 
borgerki'll Alt de første timer bur
de ha OVE bevist de norske styrkers 
ledere on at deres tropper kunne 
vært satt; . nn for en· bedre tjeneste 
enn hva i1fellet ble. Fra tyskerne 
hadd~ m~ intet it, frykte. De hadd~ 
kapitule~, overfor engelskmennene 
innen ar stasjonen av NS-medlem
mene to] til. Og disse arrestasjoner 
gikk så si unntaksløst for seg i 
fullstend ro, idet NS-medlemme
ne regn med at de overga seg til 
represen nter for en rettsstat som 
ville ta ~re på dem og deres. Virke 
ligheten om til å se noe annerledes 
ut: Tus er og atter tusener av pri 

Husholderske 
Selvstendig arbeidende hushol· 

derske får plass i Kristiansund. -
Bill mrk. «Straks nr. 33» til eksp. 

IIavfiskefa rtøy 
Og eller kapital søkes for start 

av havfiskeselskap. B. m. «Opp-
lysninger nr. 27». ' 

Salgsrepresentant 
Importagent for vesttyske fa

brikker søker salgsrepresentan
ter i de større byer. Bill. mrk. 
«Kjem tekn. ,artikler nr. 28». 

• 
To rom ledig 

vate h) bl ble en lettkjøpt «slag - NesØ Hovedgard i Asker for 
marlo> pr dem som med våpen i 
hånd v tet på «oppstanden fra NS' mann s.om kan ta sagskur, hus-
side». justisnemnda kommer til reparaSjon og hugst. Blehr, Slep
at «tyv I-ier har funnet sted» er me· enden. Tlf. Oslo 53 86 76. 
get pe sagt. Sannheten er at de ,. _____________ .. 
florert Og noe annet var kanskje 
heller ke å vente, når man eksem A {\ EI'endomsomsefn"lnn 
pelvis le oppmerksom på at folk • Il M 
med o btil 12 straffer for kriminelle Øvre Storgt. 28, Drammen. 
fOl'bry Iser av groveste slag __ o og 
nettop sluppet ut av fenglet -:- Benytt oss ved salg, kjØp 
gikk mkring med politi-armbind av eiendom og forretning. 
og ve. ~et sine landsmenn mot folk -__________ ... ___ _ 
som B pri hadde tatt så meget som 

Lastebilsjåfør 
SjåfØr godt kjent i OslOfA.r 

plass straks. Sterk - villig - erlig. 
Henv. telf. 411371. 

. Skogarbelder~ 
Jeg sØker forbindelse med·. fan

ge SOlLl har vært på. skogsarbeide. 
40-60 år. Grei c:.; liketil. Bill. mr 
«Mot.orsag nr. 35». ' --------..... --..... --------
Stor dobbelt vedkløver 

for ved inntil 60 cm. tilsalgs. -
Blehr, Slependen. Tlf. 53 8676. 

Hjelp til selvhjelp 
Er det noen som har evne og 

ihj ertelag til å låne tidl. NS og 
Ilebufange kr. 500 j 2 år mot 
bankrente. ForI. oppI. 

Johan A. Bovde, 
Vikersund. 

Leilighet 
på 2 til 3 v. og kjøkken, sØkes av 
fhv. off. tj.mann i Oslo el. omegn 
Sikker betaler, og til tj. som alt
muligmann. Kun søster og bror. 
Bill. mrk. «Takkn.. for tilbud nr. en fy iJtikeske fra sine medmenne- . kamp for saimheten og rettferdig-

aker. heten med økte krefter. Ingen må 34». 
nære det håp at det skal lykes å 

NJIi l? DET GJELDER ETTER
FOR l{NINGEN i landssvik-saker 
vil dl antagelig væte mer enn nok 
l hel krise til generalkonsul .P. Har
sems. nylig utkomne bok, «Svarte 
Flek er», der han gjengir en lang 
rekl1 autentiske politidokumenter. 
En kulle kunne ventet at riksad
voks en straks ville ha tatt skritt 
til l!ettslige forføyninger mot dem 
som, i egenskap av offentlige retts
utø,.re har satt i den grad svarte 
flek er på rettsoppgjøret. Noe slikt 
er prmentlig ikke til å. tenke på. 
De~lnot tar vi sikkert ikke meget 
fe~il .• om .1Ii1.talemyndigheten i stedet 
er. . ravlt opptatt med il. finne ut 
hv . an man skal ramme general
koul Harsem for hans. ubetimelige I 
av. I'immr. DAt er io blitt noe av 

trette oss ut, slik at vi slår oss til 
ro med den øyeblikkelige tilstand. 
Gjennom våre forbindelser ut over 
landet får vi stadig bevis på at vi 
har en sterk og enstemmig front 
bak oss. Det er ingen av Forbun
dets folk som har noen tanke om å 
skifte ut kampen for sin personlige 
ære med en ro og fred og godt ut

Gartnere 
Ung mann fra Bergen, 33 A.r, 

Ønsker arbeid i gartneri. Endel 
øvet, meget interessert. Har ,so· 
net 6'h år. Helst østlandet. Bill. 
mrk. «Oppgi lØnn nr. 30». 

komme, der det er et vilkår at man .---------------. 
finner seg i landsvikstemplet. Vi 
krever ikke noen frifinnelse per fas 
et no fas, men vi krever en under
søkelse som kan overbevise oss og 
andre om at alt har gått rett og 
riktig for seg. 

* 

Vekkerur 
Kr. 18,10 - 25,50 - 34,10. 

Sendes mot oppkrav. 

Urmaker Ro GjesslDr" 
Drammen. 
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...... 1IoIcen. 
Ioken ... kll, • .,.ktern og verd" •• I ........ 

pM og lettlest og d.t er en ,led. Ol oPP" 

..... 1'" • ford" ... Øl I denne kild. av sann 

.. Idar oppi,.......,. skriver kaptein Hovden. 

Dell er det .... ,... an,rep ..... r r.ttet .... ..,p,~. og myndlaMtene har Ikke 
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Wc Irorrekt. 
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.....,.. Ved bestilli", av· S ede. kr. lS.
,... forIkudCllrem"'. 

KARL SEELAND lO OPPEGARD ST. 

«8. Mal»s I kronikk 25. januar 1952 

Om den korporative staten 
For «8" Mal» ay A.B. 

L 
Per Jilngdahl: «Visterlandets 
Fornyelse. 

Km MEGET KORTFATTEDE, 
generelle anmeldelse av ir. Eng 

dahl8. store verk skrev jeg innled
nlnpvis: Historien er resultatet 
av et kraftparalellogram, hvor si
dene utgjøres av de i utviklingen 
virksomme kollektivkrefter. de 
økonomiske og de sosiale, de PO' 
litiske og de militære, de geogra
fiske og de ideelle, de biologiske 
og de psykiske. 

KAMPEN MELLOM IDEElt 
og verdensanskuelser er et farge· 
rikt skuespill med fengslende og 
dramatiske oppgjør, men det hele 
blir noe av et meningsløst fyrver
keri, hvis det ikke stilles i sam
band med den materielle virkelig
het, ut fra hvilken idee·ne er spi· 
ret. Nesten alle de problemer som 
det moderne aamfunn har A. kjem 
pe med, har sin rot i den indu
strielle revolusjon med dens for
utsetninger og følgevirkninger på 
de forskjellige omrlder. . 

DE TEKNISKE FREMSKRITT 
fra midten av 1700-tallet har for
årsaket så dyptgående omveltnin 
ger. at all tidUgere utvikling sav
ner sidestykke dertil. Like gjen
nomgripende som den industriel
le revolusjonens økonomiske om
veltninger, like veldig ble dens PO' 
litiske og sosiale konsekvenser. -
H<:le den pgant1eke nedbrytnJ,ngs 

og nydanningspro8ess, som de si
ste to hundrede år har vært vitne 
til, har sin dypeste rot i indl,18tl;i
allsmen. De gamle klasser fant 
seg plutselig avskrevet fordi de 
savnet eksistensberettigelse un
der. de nye forhold, og i deres sted 
vokste nye grupper fram, som var 
bedre skikket til å mestre tidens 
problemer. Den pOlitiske elite, 
som bar den gamle stat oppe, er 
fallt likesom de gamle klassene, 
og nye sosiale grupper har under 
forbitret innbyrdes kamp søkt å 
overta arven. Det brokete skue
spUI har vært akkompagnert av 
idet: • 1 brytning, som i stadig vek 

. selvirkning med de sosiale, øko
nomiske og politiske maktfakto
rer har ført og fører fram til et 
nytt samfunn, en ny stat og en 
nyelite. 

r REVOLTEN MOT DET GAM 
LE, likesom i den funbyrdes makt 
kampen, n,adde de nye klasser be
festet seg bak nye politiske ansku 
elser. hvilke har tjent som sam
lende faktorer i den soSial~ kamp 
I vekselvirkning med denne utvik 
Ung gikk den politiske omvelt
ning. Og den innebar den gamle 
stats undergang. Staten er sam
funnets regulator og dermed også 
nasjonens ledelse. I sine handlin
ger innad og utad representerer 
staten den levende nasjon, den er 
uttrykket for nasjonens vilje. Den 
utgjør i sin rettsordning og sin 
forvaltning garantien for de for
skjellige grupper Innen samfun-

flekket på rettsoppgjøret.- No; '~ikt 
er fol"lnentlig ikke tn å tenke på. Ad. Revisjonsfondet 

o enna en gang 
I D.rimottar vi sikkert ikke meget 
I fil. I Ola påtalemyndigheten i stedet 
\.t!:' trjvlt· opptatt med å finne ut 

hvor4ln man skal ramme general
kons" Harse~ for hansubetiinelige 

. KVflti'inger. Det er joblltt noe av 
el\i grunnlov i dette land at «angrep 
pl rettsoPJ)gjøret tåles ikke~. 

Her er kommet. gledelig meddelelse 
om. at folk står ferdige utover 

landet med Iline bidrag, bare de får 
sikker beskjed om, hvor pengene skal 
sendes hen. 

Pengene skal·· sendes til 

FORBUNDET, 
KierschoWs gt. 5, Oslo 

v, * 
.,rI VIL TILLATE OSS Å GJEN

TA' a(hVis man først mener noe al-

med klar beskjed om hva pengene 
skal brukes til: Til RevisjolUlfondet el . 
ler til fortsatt hjelpearbeide. Mer inn
Viklet er uet ikke, og la nå Forbunds
sekretæren fl deh «haustbløyta» ban 
øn$ket seg • 

· vo~g med å si at man overmA.te' 
gJel'ne vWefinne fram til en hold
bar, løsning av de. spørsmål som 
kD7tter seg til etterkrigsoPPe'jøret, 

.' lIA. Jører 4et i et hvert fall ikke fram 
A.J,: saken pl den mlten som fler
tallet i juatiSnemnda har gltt inn 
for4' Det løser ikke noe som helst. 

, 
• 

Under valgene i NOrd-Odal herred
styre forleden kom ordføreren 

med følgende bjertesukk: - Det be
gynner l bli så mange nevnder og 
komiteer, at Vi snart Ikke har stem
meberettigede til å plasere i dem 811e 
sammen! 

Ennom de overlot det hele til e n 
mann og betalte ham godt for det? 
Og så at alle de Mdre ofret seg for 
den nye arbeidsdagen. 

net, som hver og en fyller en viss 
f\mksjon av Andelig eller mate - , 

. rlell natur. . 

VERDENSKRIGEN SOPTE 
BORT DE siste rester av den gam 
le stat og gjorde veien fri for det 
såkalte, demokrati. Men det seiren 
de demokrati ble aldri den nye 
styresform som .nan had.de drømt 
om. De partier, fIOltl kjemper om . 
makten i de folkevalgte parl~en 
ter, er stort sett bare forklednin
ger av sosiale interessegrupper, 
og den politiSke partikampen ~r 
derfor forårsaket en skjerpning 
av klassestridene. Stateh ·er blitt 
en lekeball i hendene på de riva
llserende IJ&mfUnnsgrupper, iste
detfor som en over disse gruppe!,' 
opphøyet institusjon, å garantere 
arbeidsfordelingens fUnksjonsdyk
tighet i samfunnet og sosial~p
penes innbtrdes relasjoner. Man 
kan følge land etter land og på
vise samspillet mellom sosiale in
teressestridigheter og politisIt 
maktkamp. 

Den parlamentariske regjerings 
avhengighet av parlamentsmajo
rlteten legger altså. statIlroret i 
hendene pl en eller annen av de 
stridende interessegrupper, som 
derved kan utnytte samfUnnets re 
guleringsapparat til sin private 
fordel på de øvrige gruppers be
kostning. Altså: fra il være en, 
over de stridende interesser opp
høyet institusjon, forvandler de
mokratiet staten til den mest et
tertraktede brikke i klassenes sto 
re spillepartt. De· altmere utllhyl
det fremtredende klassesynspunk
tene har skutt de politiske ideer 
i bakgrunnen, og det parlamen
tariske spill· har derfor ofte utar
tet til en privatlnteressenes auk
sjon med statens midler. De tett 
på. hverandre følgende valg gjør 
det umulig for en regjering il. 
planlegge på lang sikt. 

Disposisjoner, som i lengden 
skulle virke til hele folkets vel, 
men som på kort sikt krever en 
ViIlS anspennJng av samf\lnnskret' 

· 'l>ETER NEMNDAS ~RE
T,ML som har forstA.tt hVa . saken 
i Virkeligheten gjelder, og det er og
så'de skritt som dette mindretall be 
blader, som sikrest og hurtigst vil 
~'sjanser for l bringe løsningen til 
veie. Forbundet vil derfor sA. sterkt 
~,tkan henstille tn Stortingets re-

· p~.entanter å slutte opp om mindre 
tal_ets syn .. Skjer det, vil Forbundet 
tilb)' seg etter evne l yde sin· aktive 
me4virknlng til det arbeid som even 
tuelt bIlr tatt opp, Skjer det. der-

· imOt Ikke; Vil Vi allerede ni. ~a sagt 
fra· at Vl kommer til å fortsette vår 

tene, må oppgis, fordi opposisjons 
lI&rtiene hensynsløst. vWe benyt
te øyeblikkets misnøye til ev. it 
bringe regjeringen til fall og der
ved ti1i~tetgjøre den eventuelle 
langtidsplan. For å. kunne bli sit
ten4e tvinges en regjering til en 
vidtgående løftepolitikk, og oppo
sisjonen må i sin tur søke å over 
gl regjeringen i rundhåndede løf 

· 'ter. Den saklige menIngsutveks -
.. Ung er i voksende grad forvand

le.t til en kamp om massene med 
suggestionens midler. Istedetfor 
til menneskenes fornuft frir man 
til lyst- og ulystfølelser, man sug
gererer fram en voldsom indigna
sjon mot politisk annerledes ten
kende,· samtidig som man søker å 
omgi s~~ egen politikk med en 
nærsagt religiøs glans. Kritikken 
·etstattes av besvergelsesformer, 
øaIdigheten av·fraser. 

UNDER RELATIVT STABILE 
.sQsiale forhold kan en tilstrekke
lig tallrik sosialgruppe helt be
sette statens poster, hvorved sta
.ten ikke lenger bUr et uttrykk 
for folket, men bare for en viss 
gruppe. Demokratlet har således, 
istedetfor å virkeliggjøre folke
staten virkeliggjort klassestaten. 
At et sådant minoritetsvelde ikke 
er blitt allmektig beror i hoved
saken på den enorme rolle som 
forvalterne avkapitalansamlinge-

· ne øver. Imot denne økonomiske 
stormakt kommer ofte den de
mOkratiske stat tilkort, man hal' 
ofte sett at regjeringsmakten 
h'- mlttet kapitulere overfor en 
latterlig fåtallig, men skreminen· 
d~ mektig finansgruppes .diktat. 

BRISTENE I DEN DEMOKRA 
TISKE st yreform, ikke minst an
svarsløsheten, skapte nye ideer. 
Den 17. juni 1789 innførtes ved na 
sjonalforsamling-eqi Versailles 
den . styreform som kjennetegne:> 
ved devisen drillet, likhet, broder 
skap? og den 28. oktober 1922 da 
de sorte legioner gikk mot Rom 
fødtes den styreform som byldPt: 

_________________ .. _ .. _ .. __ r ....... ... _u 

et no fas, men vi krever en· under
søkelse som kan overbevise oss og 
andre om at alt har gått rett og 
riktig for seg. 

Vi tillater 088 gjøre et sammen 
drag av hva vi håper at Stortin
get hurtigst mulig vil sette iverk: 

veKKerur 
Kr. 18,10 - 25,50 - 34,10. 

Sendes mot oppkraV. 

Urmaker R. Gjessm.,. 

Drammen. 

l. en nnde"'8Økelse av oppgjørets 
historiske og rettslige grmmlag .085 
derunder berettigelsen I norsk 
rett av prinsippet om det sl
kalte solidariske skyldansvar. 

Flettverk ·085 
Gjærdefabrlkken GREI, Kolbotn, 

.. 2. øyeblikkelig ømn~ for aUe 
politiske fanger. 

leverer førsteklasses flettverk 
i alle dimensjoner. BestUling 
for levering til våren mottas 

nA.. Thor B. Sandorf. 
3. øyeblikkelig opptak til en til

fredsstillende ordning av tidl • 
NS-medlemm~rs arbeidsforhold 
nnder samtidig hensyntaken til 
~or=::ts kon::~en~~=g u: Brennaktuell ny bok: 
Stortinget av 20. januar 1951. 

Tion FaUk: 
NORGES SKJEBNETIME. 

4 •. øyebllkkelig stans av Erstat -
nlngsdirekt;oø.tets inndrivinga
virksomhet .lnntil saksforhol -
det nnder pkt l foreligger be- - Rettsoppgjøret og fremtidens 
børlg utredet (jfr. Forbundets Norge - 112 sider. Postoppkrav 
henvendelse til Stortinget av 9. kr. 6,00. . 
april 1951). 

I ÆRBØDIGHET 

Hroar Hovden Anders Hafskjold 
form. nøstform. 

BeIge Grønstad 
Forb. sekr. 

«orden, autoritet og rettferdlg
heb. Etter første verdenskrig ble 
man også i de «demokratiske» 
land nødsaget tn l gripe tn dik
tatur som en utvei ut av vanske
ne. Både Mac Donald, Baldwin, 
Poincare og Stresemann fikk sær 
lige fUllmakter av sine parlamen
ter, gjennom bvilke· disse overlot, 
for en viss tid, sin myndighet tii 
regjeringen. Det var forøvrig pl 
en liknende konstitusjonell full
maktslov Mussolini bygget sin før 
ste maktstilling, og det var like
ledes en av Riksdagen i lovlige for 
mer utferdiget maktovergivelse 
til r~gjeringen. som legaliserte 
Hitler-regjeringens' maktstilling 
våren 1933. 

UT AV DE PARLAMENTAR
ISKE demokratiers sosiale split
telse vokste den autoritære stat 
fram, og ut av den sterke stats 
store behov til forankring. i sam
funnets forskjellige grupper er en 
ny samfunnsorden vokset ut, vok
set som et ledd i den nye folke
ordning. Man har kalt dette nye 
samfunn det korporative. Til en 
begynnelse er korporattsmen i ik 
ke ringe utstrekning fremstått 
som et instrument i statens sam
funnsregillerende virksomhet, -
men i stigende grad har denne 
samfunnsoppstilling kommet til å 
fremstå som et naturlig ledd j 
den sosialøkonomiske utviklingen.. 
KOl'pol'asjonen er blitt den or~a
nisasjonsform innen hvis r:UlllnC 
de' industrialliserte samfunns 
mangeartede problemer finner 
sin løsning. Korporasjonen er di't 
økonomisk-organisatoriske uttryk 
for den streben til syntese mel
lom individualismen og kollekti
vismen, som er den eneste mulig
het til å gjenopprette det europe
iske samfunns nå ødela~e balan
se. Den vil sammensmelte det bæ 
rende i liberalismens hevdende av 
initiativet og selvstendighet med 
marxismens krav på solidaritet 
og rettferdighet. 

FAUK FORLAG. Kongsvinger. 

ENS:r..IG ordens friSk mann, 
62 Ar, pensjoniSt, søker bo
sted Oslo. BUl. mrk. «Fra 
våren nr. 15». 

DET KAPITALISTISKE SAM
FUNNS organlsasjonsvesen er 
preget av klasseinndelingen. Det 
har hatt en typisk horisont(L1 opp
bygning: Arbeidsgivere og. arbei
dere har dannet sammenslutnIn • 
ger, som i det alminnelige om· 
dømme på sett og vis likner de 
gamle begreper overklasse, mid
delldasse og arbeiderklasse. Mot
setningene innen det kapitalisti
ske samfunn har egentlig dreiet 
seg om interessekonflikten mel
lom eierne til den i prOduksjonen 
investerte kapital, som har hatt 
interesse av størst mUlig fortje
neste, og lønnsmottakerne, som 
har ,villet ha den størst mulige 
andel av produkSjonen i form av 
arbeidslønn. 

DET FOR KAPITAUSMENS 
og demokratiets organisasjonsve
sen karakteristiske horisontale 
drag, er et uttrykk for et grunn
leggende organisasjonsprinsipp. • 
Organisasjonen bygger på med
lemmenes interessefellesskap i for 
holdet til andre grupper. Den byg 
ger altså på et klart motsetnin~lI
forholq mellom samfunnets for
skjelllge lag. 

IMOT HELE DETTE PRINSIP 
stiller korporasjonen oPP. ,en helt 
ny grunns·etninF.: Organisasjonen 
bør bygge på f~l1esskap i oppp,-a
ver, ikke pl fellesskap i økono
miske interesser. Derved får kor
poratismens organisasjonsvesen et 
typisk vertikalt preg, d.v.s. orga
nisasjonen Jkjærer tvers gjennom 
det gamle samfunns klassegren
ser og skaper fullstendi~ nye for
bindelser Klassen erstattes av yr
ket eller J1.ærin~sgrenen. NRturlig 
vis finnes det tendenser i korpo
rativ retning også i det gamle 
samfunn. De hittil mislykkede for 
søk på å skape en samling av alle 
i jordbruket arbeidende menne -
sker tn en samlet jordbruksfront, 
er en sådan tendens. 

Stiftelsen norsk Okkupasjonshistorie, 2014
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Stortinget behandler «rettsoppgjøret» 
BunkhoIt: ' 

«Hvem handlet rett? Han som dro til øst
fronten og satte livet inn som innsats eller han 
som under krigen frivillig avbeidet ved tyske 
betestningsanlegg» 

Moseid: 

«Var overbevist om at rettsoppgjøret var uhold
bart og at det ville hinge seg fram en revisjon» 

Mandag begynte den lenge bebudede «landssvikdebatt i stortinget. Da 
møtet ble satt hadde det tegnet seg 28 talere, men etterhvert ble det 

flere og flere av stortingsmennene som ville ha et ord med i laget. 
Saken ble omfattet med stor interesse fra publikums side, og galle

riene var fuIsatt. 
Etter at sakens ordfører Oscar Lindeberge: hadde gjort rede for Inn

stillingen fra justiskomiteen - fikk Halvor Bunkholt (b) Telemark ordet 
til å reC_'gjøre for sin dissens i komiteen. Han konkluderte med å sette 
fram følgende forslag: 

, Stortinget oppnevner etter innstU
ling fra valgkomiteen en kommisjon 
til å utrede følgende spørsmål: 

1. Om det må ansees som nødven
dig å få en bedømmelse av rettsopgjø 

BUNKHOLT 

reis historislm og rettslige grunnlag, 
og på hvilken måte dette i tilfelle bør 
skje. 

2. Om tlet må ansees hensiktsmes
sig, å få en eventuell revisjon av en
kelte laridssvikdommer og hvordan 
dette praktisk kan 'gjennomføres. 
. 3.· Om det i tilfel.:) kan og bør gjø
res I:l0e for å avbøte eventuelle uhel
dige økonomiske og sosiale følger av 
rettsoppgjøret: 

I sitt innlegg kom Bunkholt inn' på 

frontkjempernes stilling. Hvem hand 
let rett, sa han. Han som dro til øst
fronten og satte livet inn som innsats 
eller han som under krigen frivillig 
arbeidet ved tyske befestningsanlegg? 
Frontkjemperne kjempet mot våre 
allierte den gang, men det var for de 
samine synspunkter som er kommet 
til uttrykk gjennom opprettingen av 
de felles forsvarsstyrker for A-pakten 
, Ramndal (v) uttalte at de som had 

de stelt med landssvikoppgjøret har 
lagt ned et _tort arbeid. et arbeid 
som har vært båret fram av ønsket 
om å gjøre oppgjøre~ så" rettferdig 
som mulig. Tal~ren understreket at 
de som hadde gjort opp sin straff, 
har krav på å komme inn i arbeidsli
vet '1ten å bli frosset ut av arbeids
kameratene sine. 

Stavang' (a), Sogn og Fjordar>e, 
hadde en lang merknad i innstillingen 
og hadde tidligere bebudet at han vil
le stemme for Bunkholts forslag, inn 
ledet sjtt innlegg med å understreke 
at han var uenig med Bun!.holt i det 
han sa om frontkjemperne. Ellers hev 
det han at ettertiden ikke vil dømme 
oss for de feil som er gjort, men den 
vil dømme oss dersom vi ikke retter 
på feilene som har sin rot i den hevn
E:jerrigheten som rådde etter at kri
gen var slutt. 

Lyng (h), Trondheim, satte fram 
dette forslaget: 

Stortinget ber regjeringen om ii, 
sette fram forslag til lov om å føre 
de statsborgerlige rettigheter tuba
ke til alle som under rettsoP.lgjør
ret er frad'Jmt disse rettigheter og 
som ikke er idømt fenB'selsstraffer 
på over tre år. 

Stortir..g-et ber regjeringen sette 
ned et sakkyndig og allsidig utvalg 
for å bearbeide det materiale og 
vurdere de erfariuger som er sam
let und",r rettsoppgjøret. 
Granum (h), Gjøvik, hevdet i sitt 

innlegg bl. a. at Olympiakomiteens 
vpcltllk om å nt.plnkk... iclrptJsm<>nll 

nHlsen ou t()hH'ånSUn:~ 
'----..... _""' .... ,...---... ,.. .... ,..-.------------------------------~,:! 

-bare en brøkdel av en prosen~ Dreyfus 
Av 

D reyfussaken holdt verden i ånde i 
10 år inntil Dreyfus fikk oppreis 

ning. Der ble kjempet for å skaffe 
rettferdighet for denne ene mann. -
Zola og Bjørnstjerne' Bjørnson og 
mange andre gikk i bresjen. Da Drey 
fussaken kom opp for annen gang 
ble han dømt på nytt, men under for .. 
mildende omstendigheter. Dommen 
ble sie~' Aschehougs konversasjons
leksikon oppfattet som et uttrykk for 
at «domstolen ikke hadde moralsk' 
mot til å trosse alle kjensgjerninger, 
men heller ikke hadde villet la den 
tidligere krigsrett i stikken.» 

Vi føler oss på hjemlig grunn her. 
«Rettsoppgjøret» må ikke undergra -
ves. Tenk på domstolenes autoritet! 
«Regjeringen benådet straks Dreyfus, 
men for å få en ende på den voldsom
me gjæring i landet før den storever 
densutstilling ble det vedtatt i juni 
1900 en lov om amnesti for alle som 
var kompromittert i Dreyfussaken». 
Dette gjalt dommere, politi, militære. 
Det er i grunnen på dette mellomsta
dium, at det norske justisdepartement 
og flertallet i Stortingets justiskomi
te i dag befinner seg: «Glatt over for 
å skaffe fred. Vi må da en gang ble 
ferdig med sakene.» 

Men gjæringen i Frankrike fortsat
te. «Først i 1904 fikk Dreyfus en an
søkning om ny revisjon bevilget, og 
12. juli 1906 erklærte kassasjonsret
ten i de skarpeste uttrykk Rennesdom 
men ugyldig og Dreyfus uskyldig og 
fastslo og brennemerket en rekke 
ulovligheter og tåpeligheter under før 
ste og annen prosess». Jeg siterer. 
fremdeles Aschehougs konversasjons
leksikon. 

Var da Dreyfussaken noen stor 
sak? Det kommer an på hvordan man 
tar det. Det norske justisdepartement 
med støtte av flertallet i Stortingets 
justiskomite vil sikkert si: «Det var 

Folk som 
Det er visse herrer som ser rødt, 

når firmaet Anth. B. Nilsen & Co. 
kommer med sine kjempemessige 
annonser om vår levestandard og 
betingelsene for å styrke den. Ja, 
det er ennog de, som vil ha den
slags reklame forbudt. Vi gjengir 
en av disse annonser - selvsagt 
uten betaling - som eksempel på 
praktisk politiSk propaganda: 

Brev til en ung herre. 
et drama, som verden har vært 
vitne til i de siste to uker, hvor 

direktør Lorentz Vogt 
:i~, 
" 

\\ 
en liten sak, og det var en dårlig gjer 
ning på den måte å undergrave tilli
ten til domstolene. «Stort sett» har 
det franske rettsvesen sikkert virket 
bra». Andre for hvem retts begrepene 
er av apsolutt karakter' vil se anner
ledes på saken. De mener, at man 
kan ikke regne rettferdigheten ut i 
wosenter. Den enkelte borger har 
krav på full rettferdighet. Og har han 
lidt urett, skal han ha oppreisning, 
selv om rettsapparatet «stort setb 
har virket bra. Forskjellen mellom 
sorenskriver Stavang og lensmann 
Bunkholt på den ene side og justis
departementet og komiteens, flertall 
på den annen bunder ikke i en vur
dering, men i en moralsk innstilling. 
Det er rettenes ide bærere mot dem, 
som ikke har moralsk kraft til å hev-
de i praksis en av den Vesteuropeiske 
kulturs fundamentale prinsipper i 
praksis. Der er da så mange andre 
hensyn. «Bra folk», hvis gjerninger 

Il 
ikke er så bra, at de bør komme fram l"'" 
o. s. v. .i.' 

Regnet i prosenter står det norske ,'1' 
<,rettsoppgjør» ganske bra. Mer.. kan :~ 
man regne ('rettferdigheten i prosenterffl 
og dermed synes, at alt er i orden ~ 
uten oppreisning for feilprosentene? ':" 

Justiskomiteens innstilling mee" fler ~)~",,', 
tallets bedrøvelige slapphet kommer 
til behandling. Det blir et forsøk på 
sandpåstrøing. Der kan på den ene I 
side og på den anne .. side o. s. v. __ _,',1,",',,',', 

Det blir en slags Dreyfusdom fra 1900 
om igjen og så må arbeidet for rett- 'J 
fe"dighetens seier gå videre. ,l! 

Der gikk fire år fra Dreyfusdom-I'I: 
lY_en av 1900 til den fulle oppreiSningl~ 
lf' 19~4. Dilel~ vil mUlig1'e9~sl gt~l lfenlgl ekrltid ;1 
ra mns mgen av . <) l U ar- li:" 

leggeise. Guds mølle arbeider lang ~ 
somt, men sikkert. Man skal ikke la 
seg avskrekke av langsomheten, men "I 
stole på sikkerheten. 

Lorents Vogt. 

Ble Halvdan Kohl utvist -
han seg av prof. Koht, som ble 
kjørt inn for endel x<tredjegradsfor
hør» og fortalte endel historie -
sikkert de mest aktuelle som hi
storikeren Koht har deltatt i. Etter 
anskuelsesundervisningen var det 
ingen norske som så Koht. Englen
derne på sin side ville ikke ha ham 
på engelsk jord. De sendte ham 
kort og godt til Liverpool, hvor han 
satt arrestert ombord på en norsk 
båt i hele 8 dager, innen båten kun
ne forlate dokken. Han fikk ikke 
lov til å gå i land. Han fil,k ikke 
satt seg i forbindelse med noen -
kort og godt: Han ble behandlet 
ganske hardt. 

Alle ting tatt i betraktning, er det 
en viss likhet mellom det som ven
tes aven ung mann ombord på et 
skip og det man venter av ham på 
et kontor eller i en fabrikk. Det 
første han må gjøre, er nemlig å 
skaffe seg ry for P ALITELIGHET 

Fra det øyeblikk at Deres overord 
nede har gitt Dem et oppdrag o~ 
- i visshet om at De vil utføre 
det og UTFØRE DET FORT OG 
RIKTIG - vender seg mot andre 
p'i",r"ml\l fra rl"t ,"v"h1i1.r1.r ",. n", 

- Forts. fra side 1 

Det jeg her har nevnt er kanskje 
rene bagateller men je'3' mener at «8. 
Mai» burde: 

1. Slutte med angrepene mot ame
rikanere og engelskmenn - iethvert
fall bør angrep begr~n"es. Uten disse 
to stater, var det i dag ikke noe igjen 
av den livsform og den kultur, som 
ialfall jeg er glad i og tror på. Vi kan 
ikke slåss med bolsjeviker og yan
kees i samme åndedrett. Gjør vi det, 
har jeg inntrykk av at vi blir mer 
ceryantes - og mindre barn t'· det 
20. århundre? 

2 Jeg mener også at vi skulle dra 
fram hva disse drabanter av Glass -
trompeten gjorde i London. Det ska
der ikke il spørre Stortinget hvor det 
er blitt av protokoller og bilag fra 
Londontiden ? Regnskap for ballet på 
DORCHESTER HOUSE, og hvor rue
c;et ble betalt til Geraldo for under
'loldningen ? 

3. Jeg synes «8. Mai» skulle gå mer 
inn for tallenes hårde linje - der 
hvor man gjør krav på regnskaper i 
'lollar og cent. 

* 
Hva har den mislyldwdc menneske

jaI,ten kostet Norge:> 

Hvor meget har følgende tapte retts 
saker og nytteløse .:orføyningcr lw
stet de nOl skI' skattebGrgere: 

1. Tapt sak mot Nico So1herg--· og 
erstatningen til rederiet. 

2 TlInt 'lllk mot "nLRRT~-l'nl! ene i 

I 
I, 
I 

,~ 
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Granum (h), Gjøvik, hevdet i sitt 
innlegg bi. a. at. Olympiakomiteens 
vedtak om å utelukke idrettsmenu 
som har ært under forfølgnint for 
landssvik, har vakt stor forbauselse i 
vide ,kre :ser. 

Første taler i kveldsmøtet var Mos- J 
eid (b), Vest-Agder. Han hevdet at 

1ge medlemmer av NS arbeic'et for 
Norge mot tyskerne. At en mann er 
medlem aven organisasjon lJetyr ik
ke nødvendigvis at han er eni" i alt 
det orgahisasjonen foretar ~eg. Ta
leren kjente mange som gikk inn i NS 
av rent patrivtiske grunner. 

Taleren var i mot det kollektive 
straffeansvaret som var blitt gjort 
gjeldende. Rettsoppgjøret er blitt så 
omfattende og skadelig at svært man
ge mennebker i dag' spør om denne 
veldige forfølgelse av mennesker kan 
'ære rettferdig. Taleren var overbe-

\ 
visst om at rettsoppgjøret var uhold________________ bart og at det ville tv' .. ge seg fram 

til en revisjon. 

JOHN LVNG 

Nytt produkt: 
Kilosykler 

S om bekjent var tyskerhatet etter 
okkupasjonen meget fremhersken 

de i Norge. Til eks. ble Keiser WH
helmsvei ved Frognerseteren, Oslo om 
døpt til Holmenkollveien og den gam
le ærverdige Tyskebryggen i Bergen 
fikk navnet «Brygg,en» o.s.v. 

Dette var forsåvidt ikke noe å si 
på, men når navneforandringen får et 
latterlighetens skjær over seg, mener 
jeg det kan ha interesse for leserne. 

Det gjelder den tekniske betegnel
se for måling av radiomottakere og 
sendere. 

Ordskiftet ble avsh~ttet tirsdag i 
denne uke. I neste nr. av «8. Mai» vil 
vi se nærmere på denne saken. 

STAVANG 

Da engelskmannen Maxwell i slut 
ten av det forrige århundre gjorde 
sin oppsiktsvekkende oppdagelse, som 
gikk ut på ad matematisk vei å kun
ne påvise at der i eteren forekom vis
se svingninger av samme karakter 
som lysbølgerne, fant den tyske prof
fessor Hertz påstanden så interessant 
at han foretok eksperimenter som I ________________ _ 
godtgjorde at Maxwells påstand var 
riktig. Han var altså den første som 
telegraferte trådløs. 

Forat de forskjellige sendere skal 
kunne opperere uavhengig av hinan
nen er det nødvendig at disse blir av
stemt etter en bestemt bølgelengde el 
ler frekvens. D. v. s. antall svingnin
ger (perioder) i sekundet. 

Til ære for professor Hertz ble den
ne gradering oppkalt etter ham. Som 
leserne kanskje vil huske talte man 
stadig tidligere om så og så mange 
kilohertz. (Tusen perioder pr. sek.) 

Da imidl~rtid Hertz var tysker,måt 
te man finne på et annet uttrykk og 
så kom man på den geniale ide å bru
ke det engelske uttrykk cykles, som 
er det engelske ord for perioder og 
altså har .intet med sykler å gjøre. På 
engelsk heter da kilohertz - KiJocyk
les, 

De norske tyskhatere kalte da gan
skr, enlcelt kilohertz for kilo sykler, 
Rom jo høres ganske idiotisk ut (hva 
d2t også er)_ 

Famttismen lenge leve - -
H. S. Il. 

Med storstilet støtte 

Erstatninysdir
p,ktorafef filoffatf 
172 rniH. hittil 

Om :ag 100 mill. gjenstår. 

Ved årsskiftet var det til Erstat
ningsdirektoratet inngått i alt 172,4 
mill. kr. i forbindelse med landssvik
oppgjøret, og det gjenstår 99,7 mill. 
kr., forteller sekretær Horne til Vårt 
Land. 

De 172,4 mill. kr. 80m er inngått, 
fordeler seg på bøter med 45 mill., 
inndragninger 70,8 mill. og erstatnin
ger 56,6 mill. kr. 

De gjenstående 99,7 fordeler seg på 
bøter med 5,1 mill., inndragninger 79,3 
mill. og erstatninger 15,3 mill. kr. 

Justisdepartementet har foreslått 
at erstatningsdirektoratet blir ned 
lagt fra 1. juli i år. 

Innbygg_r-tallet 

av den sovjctrus"isl,e !xg'jering bo- i Den vest-tyske Forbundsr,"publikk 
setter seg nå russiske fis~,erfamilier: var pr. 30. september 1951 48,195,000 
pL de tic1lip"cre jap::m,s::e Km'il,~r0yene I tredje kvartal steg befolkningen 
m(~lom det Ochotske hav og Stilleha- med 116,000. Dertil kommer 34,000 
vet. nye flyktninger. 

Rolf Skjønhau~ ,'o 

død. 
Fra Bjørkelang€l1 ~on~:ntr~.s_~ 'ns· 

leir får vi den sørgelige b9 "-J",d 
at Rolf Skjønhaug er død. ,:, 

For noen uker sjden, ble lian "all 
hast sent til et sykeJ:lUs, men !ivi 'sto 
ikke .til å redde. Han Jøde av de /8ni
kende sykdom kreft. Skjønha~.l! var 
frontkjemper og i flere år kjE ~pet 
han på Østfronten. Da .han kom pem 
ble han dømt.til års, straffarbeid, ' og 
nå når han 'døde hadde han Sittl " in-
ne i 7 år. sF 

'~I 
Vi lyser fred over hans minner' 

"'r 

Kommunister vil kunne for.re 
Dem om at De bærer Deres,IYer
ordnede, på ryggen, men jeJ,'kan 
forsikre Dem, at selv verdensj~est 
sjarmerende vesen ikke vil Jtlnne 
sette Dem istand til å haml~; opp 
med dem som har, skaffet seg. ry 
for å kunne UTFØRE OPPD~G. 

.ore v LU en UllJ=)- n~lTe. 

et drama, som verden har vært 
vitne til i de siste to uker, hvor 

kaptein Kurt Carlsen har kjempet 
en fortvilt og tilsynelatende håp
løs kamp for å få sitt skip «Flying 
Enterprise» i havn, har sendt våre 
tanker tilbake til en ,bok som he
ter «Harbours of Memory». 

Denne boken er skrevet aven gam 
mel sjøulk ved navn William Mc 
Fee, som har vist at han er like 
flink med pennen som med merl
spikeren. Et av de mest interessan 
te kapitler i denne bok handler 
om en ung herre som skrev til 
McFee fordi han kjedet seg på 
landjorden og ville vite hva hans 
utsikter kunne være tilsjøs. 

«Jeg betviler», skrev McFee til den 
unge herre, «at De er villig til il. 
si farvel til det liv i komfort som 
De har vennet Dem til. Jeg betvi
ler også at De - og forøvrig mil
lioner av Deres likesinnede - egent 
lig har den fulle forståelse av hvor 
bortskjemt De er. Det som egent
lig er i veien med Dem, min unge 
venn, er at De har hatt det altfor 
lettvint i det samfunn De lever i. 
De har nok en slags vag anelse om 
det dypt nede, men De er for dorsk 

til å foreta Dem noe for å rette pli 
situasjonen. 

det og UTFØRE DET FORT OG 
RIKTIG - vender seg mot andre 
gjøremål, fra det øyeblikk er De 
på veien oppo ier. 

Blant de faktorer som innvirker 
på løsningen av Deres problem, er 
«et si armerende vesen» ikke in
klude;t. Det det spørres om er: 
har De KARAKTER, eller har De 
ikke KARAKTER». 

Vi skylder riktiE'nok å opplyse, at 
ovenstående var skrevet tidlig i 
30-årene, og at dcn unge herre 
bodde i et-land S8m alltid har vært 
kjent som mulighetenes land. Man 
hører ofte at i vårt land, i vår tid, 
er det ikke lenger så store mulig
heter tillands for unge menne, 
som det kunne ha vært, men de 
kan enda gjenskares - av folk 
som har KARAKTER. 

ARENA, 

kristen revy, uavhengig måneds-
8krift for Bibel og kristeruiv, helse 
Of lægekunst, saga og samfunn, er 
utkommet med sitt første nummer 
Redaktør og ":tgiver er Olav Farstad, 
Kopervik. Alle menigheter, sekter og 
kirkesamfunn får kOlilme til orde i 
ARENA, sier redaktøren, og alle får 
lov å angripe det SO.!l1 synes være 
ubibelsk, men kun med bibelske mid
ler, ikke lned fordømmelse og hat. 

Vil kommunistpartiet og rikspar
tiet bli forbudt i Vest-Tyskland? 

Bonn: Privat til «8. Mai». 

I løpet av første halvår i år vil den 
vesttyske forbundsregjerings kla 

ge til forbllndsforfatningsdoJBsto-
len i Karlsruhe komme opp dl ho
vedforhandling. 
Klagen gjelder både Det Sosialisti

ske Riksparti (SRP) og Det Kommu
nistiske Parti (KPD) og forbundsre· 
gjeringen har nedlagt påstand om at 
begge partier blir å betrakte som 
grunnlovsstriqige både på grunn av 
sine programmer, sine brosjyrer, sine 
ledere og deres taler. Regjeringen vil 
søke å føre bevis for at SRP i virke
ligheten er identisk med NSDAP (i 
all fall kongruent). Den del av kla
gen som beskjeftiger seg med perso
nene, bygger på disses politiske for
tid. I anklage skriftet nevnes følgende 

1. Dr. Dohrls, SRP's førstepresi
dent, 2. General Remer, SRP's annen 
president (for tiden i fengsel, dømt 
for å ha fornærmet Aderiauer), 3. 
Grev Westarp, landdagsrepresentant 
i Nedre SaGhsen og SRP's tredjepre
sident samt ,4. Finke,president for 
SRP's organisasjon i Nedre Sachsen. 
I anklage skriftet heter det at de nevn 
te personer under Hitlers voldsherre
dømme tildels har innehatt le(1ende 
stillinger og at deres skriftlige og 
muntlige ytringer viser at de etter 
1945 har arbeidet i' NSDAP's ånd. 

Dohrls var medlem av NSDAP før 
1945, men hadde bare en mindrr' funk 
sjnærstilling. Remer var menig med
lem av NSDAP. Grev Westarp var en 
tid medlem av Hitler-Jugend'. Bare 
Finke var med i SS og arbeidet un
der krigen som journalist i Stock' 
holm. 

Forholdet er imidlertid at det i 
dag i praktisk talt alle store vest
tyske partier, særlig i Freie Demo
kratische Partei (FDP), men også 

i det sosialdemokratiske parti(SPDl 
i Deutsche Partei (DP) og i CDU 
finnes tidligere' nasjonalsosialister 
i ledende verv og stillinger. Regje
ringens anklage på dette punkt vir 
ker derfor litet overbevisende på 
offentligheten. 
Innenfor SRP-partiets ledelse imøte 

ser man rettssaken i Ka.lsruhe med 
ro. Man er klar over' at domstolen al
lerede av prestisje grunner ikke kan 
avsi noen fullstendig frifinnelsesdom, 
men man håper at retten vil vise så 
stor objektivitet at den avviser hoved 
parten av klagen på grunn av bevi
sets stilling eller på grunn av mangel 
på bevis. I praksis vil det bety at en
kelte SRP-Iedere vil få forbud mot 
politisk virksomhet. Men selv om dom 
stolen skulle gå så langt som til å 
forby SRP, mener man at partiet 
står så sterkt hos velgerne at det ik
ke er mulig å ødelegg L det ved juri
diske manipulasjoner. Ved landdags
Yalgene i Nedre Sachsen i sommer ble 
14 SRP-kandidater valgt inn. De ny
ter parlamentarisk immunitet. Blir 

partiet forbudt fortsetter de som 
uavhengige. Dermed vil de garantere 
)artiets bestå en. Ved nye valg vil par 
tiets kandidater opptre som uavheng
ig. For velgerne vil det være tilstrek
kelig om Remer eller Dorhls eller 
grev Westarp betegner en uavhengig 
kandidat som «sin mann». 

Politisk vil et for;)ud imidlertid væ 
re av større interesse enn juridisk. De 
borgerlige partier er nemlig mest in
teressert i at SRP forbys, mens det 

sosialdemokratiske parti har størst in 
teresse av at kommunistpartiet for
svinner som lovlig organisasjon. SRP 
tar nemlig velgere fra CDU, FDP og 
DP, og for det sosialdemokratiske par 
ti er det en fordel at SRP bare er 
konkurrent for de borgerlige partier 
og dertil som ny-fascistisk anstrøket 
ikke kan bli med i noen borgerlig 
koalisjon. Det kommunistiske parti 
representerer derimot kun en kon· 
kurranse for sosialdemokratene, men 
kan aldri bli med en i en koalisjon 
med arbeiderpartiet på grunn av sin 
tilknytning til Moskva. 

I hvilken utstrekning dqmstolen i 
Karlsruhe vil la segedl: av politisk 
taktikk, vet man ikke i dag. Det vær
ste som kunne henne sosialdemokra
tene var om SRP gikk ut av proses
sen renset for anklagen om nyfascist
isk anstrøk, slik at partiet faktisk 
kunne bli en koalisjonspartner for de 
borgerlige. En s:ik utvikling er tenke 
lig hvis Remer og eventuelt Dohrls l 

all fall utad trekker seg tilbake fra 
partiets ledelse. Da er veien ~pen for 
en stor høyre blokk, som blir sterkere 
enn SPD. 

I denne forbindelse er J.et interes
sant å registrere at sosia:demokrate
nes leder dr. Kurt Schumacher er eng 
s.elig for SRP fordi dette ikke er noe 
klasseparti, men allikevel trekker til 
seg en mengde arbeidere, på samme 
måte som NSDAP gjorde det i sin 
tid. Også flyktninger, tidligere yrkes
soldater 0/0;' offiserer samler seg i 
SRP. Schumacher ville derfor gjerne 
at det ble dannet et nas~onalt parti 
e"ter mønster av Hugl '1bergs tidlige
re tysknasjonale parti. Et slikt parti 
ville ikke ta velgerne fra Schumacher 

1. Tapt sak mot Nico Solherg "" og 
erstatningen til rederiet. 

2. Tapt sak mot 30LBRIS-Folkene i 
Rio de Janeiro. 

3. Tapt sak mot dr. ilo'Tf;'U'> "d, kon
sul støren og kap;oeir. K. Vagn 
Knudsen i Tanger. 

4. Tapt sak mot Ulf Breien i Keben
havn. 

5. Tapt sak mot styrmann Cappelen 
i Oslo. 

6. Mulig'ens andre tapte saker og 
merkverdige tiltak som er ukjent 
for folk. 

DET Mil. RTTNNE REISES FØLGEN 
DE SPØRSMAL. 

A. Ryor meget har ;lVer sak kostet 
og hvor stor erstatning er gitt? 
Hvor store saks<lmkostninger er 
ytf't motparten? 

B. Hvor finnes Storting,;bevilgning 
til disse tiltak, og hv'or er disse 
penger bevilget rent bUdsjett
mpssig? 

c. Imidlprtid er det ikke bare stor 
tinget som kommet:" Inn i bUdet. 
FOl" sakene 1-2-3 er alle dekket 
med dollars. Det kompliserer sa 
kene betydelig, da Stortinget ik
ke ha",' dollars og har måttet be 
det amerikanske folk om sllJee. 
Spørsmålet blir derfor: - 11\'OP 
er dollar kommet fra? Ep det 
Norges Bank som har beviJret f 
Hvilken myndighet har gltt Det 
Kgl. Justis- og Politideparte
ment rett og adgang til å bruke 
dollar? Hvor finnes slike tun .. 
makter? 

D. Da 'Norge har den HtørSte pro
sentsats i verdell av GRANTS 
(gaver) av MARSHALL-mldler 
går jeg ut fra. at man overfor 
de amer. myndighe~~r ikke har 
unnlatt å gjøre bekjent med det 
veldige forbruk som er gått tn 
her. O. G. Gundersens sinns.al(e 
foretak. 

Hvis det ikke svareh fra norsk hq1c1. 
- må de ~ rettes en .!envendelse til 
THE COMITTEE OF FINANCE OF 
THE US SENATE og spørre om den
ne kjenner til forholdet. 

* 
Hvorfor har ikke «landssvikernes» 
:alte forsv~re;:c i hver eneste sak 

dokumentert prof. Dr. jur. ekstraordi 
nær h.r.dommer Adoh Lindviks be
rømte brev av 31. .!l1:,j 1940 til dispo
nent Kindseth i Ljan."bruket? Mens 
det ennå ble kjempet i Norge! Lindvik 
ivret jo her for at bruket skulle leve
re flylemmer til tyskerne, idet han 
bl. a. skriver: 

«Nå er det min tanke, at vi bør 
sette oss i forbindelse med tyskerne 
og undersøke om det er mulighet for 
Ljansbruket å delta i disse le·veranser. 
Jeg vet ikke om advokat LOUS her 
kanskje har forbind~lser - eller kan
skje grosserer Sundt. Men vi bør vel 
handle hurtig, da det vil bli mange 
om budet, slo. snart dette blir alminne
lig kjent:>. 

Hvorfor har ikke justis -
ofre som er rammet av Lindviks dom 
mervirksomhet i Hø::,'esterett reist 
krav om cl. få disse dommer omstøtt? 
Er det bein i nesen som mangler? 

For første gang i USA historie 
er den hryeste amerikanske tapper 

hetsutmerkelse «The Medal of HonoT» 
blitt nektet motatt. Halsey McGlivern 
er mannen som skulle få denne ut
merkelse på vegne av sin sønn som 
falt i Korea. Han begrunner sin nek
telse med at president Truman ikke 
er verdig til å utdele medaljen. 

Nordmørspostenl:i 'Trykkt!ri 
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