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Ramndal (v), ::'ogaland, form.
Larsi justiskomiteen
måtte ta avgjort

avstand fra den måten Bnnkholt hadde lagt salien fram på. Bnnkholt snur
det hele opp ned. Forholdet er Jo at
det norske folket gikk Inn l kampen
mot den nazistiske ideologi og det totalitære styresettet som okkupantene
og NS ville innføre. De som dro til
fl .tfronten gikk derimot inn for Dazlsmen, for det totalitære styresettet,
mot demokratiet og mot det norske
foll{et.»
_

I

g ang» _ hva vi alle håper 'l unngå - vil de som sviker kunne påberope seg stortingsmann Bunkholts uttalelser i denne saken. Det
er ikke riktig at utviklingen etter
krigen har vært slik som Bunkholt
sier. Vi vil leve i fred med alle, og
vi vet ikke om vi blir nødt til å
kjempe mot et annet folk,
men
ett vet Vi: vi kjemper mot enhver
ideologi som er en annen enn den
demOkr!l~iet representerer og som
ikke er vår.

•

(Potemkin tror ikke Ramndal kommer til å kjempe synderlig neste gang
heller. Kanskje han komtn-er til å gjøre landsgavnlig innsats v4d 6. la seg
oppnevne som medlem av administrasjonsrådet, og ved å advare mot sabotasje og «sllent killing». Eller har
han' kanskje allerede plass 1 evakueringsplanen for frontinnsats til Afrikas indre?)

*

stelt til i Norges 62

For at alle skal vrte det: Tyskerne
hadde koblet spørsmålet om Norges
matforskyning sammen med anmod.
ningen til QUisling 0lU frivillig norsk
frontinnsats mot øst.\
Hvis Ramndal klarte seg med de
rasjoner han fikk under okkupasjonen' så har «kreftbyllene» og «forrederne», de «sjuke» norske frontkjem
pere medvirket til det. Er dette noe
nytt for denne hr. Gundersens tro tje
ner? Eller talte han mot bedre vitende?
Vi siterer Ramndal videre. Sitatene
er fra Arbeiderbladets stort sett utmerkede referat av «den brede debatt» som fant sted den 22. januar.
Det :var et appsiktsvekkende godt referat, f. eks. i forhold til Aftenpostens.
-- Jeg ser, sa taleren, ingen forskjell på nazisme, fascisme, falang
isme eller kommunisme. De er alle
tråder av den samme totalitære veven, enten fargen er brun, svart eller rød. Jeg hadde aldri ventet å
høre at noen' skulle forherlige en
slik ideologi fra Stortingets talerstol.
Hvis det skulle bli noen «neste
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~ Fortsettes side
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FOrstaeIse mellom
Spania og England?
o

New York: Privat til «8. Mab.

Det forlyder i New York at det fra
amerikansk side ble sterkt anbefalt under Churchills besøk hos Truman at England snarest mUlig· innleder underhåndsforhandl1nger med
Spania' om Gibraltar, så meget desto
mer som Churchill selv lovet Spania
Gibraltar under den annen verdenskrig som betaling for spansk nøytralitet. Det engelske syn i denne sak er
foreløbig ikke kjent, men man vet at
det i London hever seg sterke røster
til fordel for en fUll forstleise melj
Spania, parallelt med den amerikan·
ske-spanske tilnærmelse.
Offisielt meddeles i Washington at
det amerikanske utenrilisdepartatnent
har godkjent et forslag fra de mfii·
tære myndigheter om å sende an ny
delegasjon til Spania for å undersøke
mUlighetene for å anlegger sjø- og fly
baser på spansk område. Man holder
også på å utarbeide et program for
forsendelse av moderne våpen til Spa
nia. Hva basene angår, understrekes
offisielt at intet vil bIl foretatt før
det foreligger en to-sidig avtale mellom de to landene.
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Fra Bonn blir det meldt at Libanon
KARL OTTO BONNIER.
de 26. desember 1951 som det 27.
både Øst-Tyskland og Sovjet-SamGrunnleggeren av Forlagsltuse~ Bon land har opphevet krigstilstanden med
veldet «i siste øyeblilik» godtar en nier.
Tyskland.
overvåklngskommisjon fra FN.
Under
spalten
«Brev tilKristoffer
redaktø- _____- _ _ _ _ _ _ _ _ __
ren» har
nordmannen
Berg (nåværende adresse West
Hartford, Conn.) fått inntatt ne':' -95 pst. i inntektskatter. I tillegg til
dette har lUan i Norge noe som kalles
denstående innlegg i Saturday ekstraordinære skatter. Legger man
anledning Norges Bcndelags såkal-/ lagets forhold til de ekskluderte
Evening Post:
sammen alle skattene er det ganske
te redegjørelse sendt ut gjennom
medlemmene. Først etter møtet var
I Roswell Magills interessante ar- alm.innelig at. det betales over 100 pst N.T.B. og offentliggjort i mange avijeg klar over at det hadde vært en
tikkel ser jeg at Henry betaler 25 pst av mntekten l skatter.. Men hvordan ser rundt i landet, har nestformannen .. referent til stede. Men da alt jeg
i skatter av sin 3500 dollars store inn-I k~n fO!k betale me:e i skat~er enn de i Forbundet for Sosial Oppreisning 'hadde sagt ~edførte full sannhet,
tekt. Hvordan ville De like å betale tJener. Man angnper kapltalen, og Anders Hafskjold sendt ut følgende
hadde jeg ingen grunn til å oppse50 pst.? Det er hva De har måttet u.t følgelig er det svært lite kapital til- melding:
I 1m referenten for eventuelt å gjenmed av denne inntekt i det sosialist:- bake.
Erklæringen fra Bondelaget kan
nornlese referatet før det gikk ut.
oppfattes slik at jeg skulle ha kom
Referatet i Hamar Arbeiderblad
iske Norge, og det er grunnen til alt
«Hvor store kan ckattene bli?» De
met med urilitige opplysninger på
har en setning hvor det står: «lUen
vi flyttet ut. Vi er ikke bItter, meh kan bli betydelig høyere enn de for
møtet i Vang uten at dette er didet lykkes ikke å få laget til å gjøvi mener at flest mulig bør vite hva; tiden er i USA, men hvis de gjør det
rekte sagt.
re et vedtak der det klart sier at
det koster å ha en «velferds»-stat ." vil det være til stor skade. Vi reiste
Jeg har i dag forsøkt å komme i
tidligere NS-bønder ikke er landsPå store inntekter overstiger ikk~ fra Norge olf kom hit fordi vi liker!
telefonisk forbindelse med generalforrædere». Denne setning er utnyt
inntektsskatten 95 pst. De høye inn~ å arbeide hårdt og å se resultater av
sekretær Bonden for å få dette klar
tet og utdypet av andre aviser. Jeg
tekter i Norge er i virkeligheten meo} det. Vi ønsker ikke å se de samme
lagt, men det har hittil ilike lykkes.
har aldri anmodet Bondelaget om
get lav sett med amerikanske øyne! feil påny som nå undergraver initiaMøtet i Vang var et åpent møte,
dette. Bondelaget har selvsagt inAv all personlig inntekt over ca. tiv og framgang i det sosialistiske
hvor jeg redegjorde litt om Bondegen myndlghet til å omgjøre dom15,000 - 40,000 dollars tar staten 10' Norge.
stolenes beslutninger.
Det jeg fremholdt i denne forbindelse var at Bondelaget måtte tilbakekalle eller gjøre om vedtaliene
og retningslinjene og ta tilbake beskyldningene de har rettet mot oss
etter 1945. Blir ikke det gjort, kan
det ikke være Bondelagets m.ening
at de skulle komme inn igjen som
likeverdlge medlemmer 'med andre
bønder.
Det er mange ganger fremholdt,
at Norges Bondelag er en upolitisk
fagorganisasjon. Og'lå den nåværen
de ledelse har fremholdt dette.
Hvis det er Så, burde vel de politiske uoverensstemmelser holdes
utenfor.
ANDER~ HAFSKJOLD.

Hafskjold svarer Norges Bondelag
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LARS RAMNDAL.
Dette er galt. Frontkjemperne gikk
inn for å vareta det besatte Norges
interesser vis a vis okkupasjonsmakten. De gikk inn for å vise noe annet
og bedre enn den militære skandale

~:g:~:t:k·~~~~e

Taleren, hr. Ranindal, var helt
uenig l Bunkholts syn på det passlmedle~kap l NS.
I alle samfunnsenheter virket NS
medlemmene som en kreftbyll, e ....
ten det nå gjaldt grenda, bygda eller landet. Det var påkf.evd å skjære den vekk.
Det er gjort feil, men den som har
fulgt rettsoppgjøret meget nøye, må
komme til det resultatet at admini
strasjonen har gjort et stort, godt og
samvittighetsfult arbeid, preget av
ønsket om å få det så objektivt og
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største ødeleggelser. I Kristiansund - en by på ca. 15,000.
,~ø~e var antallet brente

pa;
av opp,.
denp.mle Weimar-forfatsom (!ll krenk-eløe av 'frdlnt.4 • ~p'\'Jdgre~er'(,gat"b3re ~!!lWr() .
Og det mA. alle respektere ..
skal sitte i valgkommlsjonene og
l en annen debatt har han nettopp
kontrollere v.algene. De
hevdet at Norge må drive en mer selv
meget sterkt at det vil sø~e Seg
- / ro'f'tsttes silte 6 best for et stort folk selv å brIDge

nen. og
,,~ret -

Levestandarden skal opp

En skulle ha trodd at eskimoene
skulle kunne være trygg for verdenshandelens innflytelse, og at det
neppe var sannsynlig at også de ville
bli dratt inn i konirurransen med den
hvite mann. Følgende meddelelse fra
Nova Scotia i «Evening Standard»
gir imidlertid et annet uttrykk:
«Den kanadiske regjering lærer nå
Canadas eskimoer knnsten med å kjøpe og selge. Grunnen som oppgis er ;t
øke eskimoenes inntekt og levestandard. På vegne av den hvite mann
gjør altså nå regjeringen gjengjeld
for etterkrigens invadering av eskimoens områder».
Meddelelsen sier videre at eskimoene alltid har sørget for seg selv ved
jakt og fiske, men l.t nå de hvite har
kommet på at jakt og fiske er morsomt med det resultat at vilt- og fiskebestanden har avtatt faretruende.
Det synes slik å skulle være at
«kultur og framskritt» på død og liv
=
!
ET 'TRiKK I DEN KALDE KRIGEN
!! skal prakkes inn på dilbakeliggende« folk og således få de bort fra den
Etter at det russiske seiersmdnument, en panser, i den amerikanske sone i Berlin, gjentakne ganger var
gammeldagse tanke at et lykkelig og
~ blitt skadet av berlinere, foresdurte amerikanerne hos russerne om de ikke vill~ hente monumentet. Dette
~ uavhengig folk nettopp er det som
~ ville selvsagt ikke russerne oi~revde istedet at det ble beskyttet. Resultatet av dette lille intermesso var
~
leve av egne midler. Den første
i at amerikanerne lot gjerde in~ panseren på en slik måte at selv fuglene ikke lenger kan gjøre noen skade. i kan
Igloo-fabrikk vil vel snart være i
LIlIlJ~IIIIiIIIIII_J~IIIJi1111I11I~_I~~II1II11~'~IIIII1I11II1i1'"l11mllmliIWIIIIlIIlJllillllllllllllmlllll~IIIIIJIIIIW~m~JjJmIIIllllllIillJlIIJIIIJJJWJWlIIImllllJlIiJIJIIII~lJIIIIIJmlllJlI~lIl1l11JillllllJlJlIlIIJlJlIlIIJlI~J full sving.

i

i

I

2

Stiftelsen norsk Okkupasjonshistorie, 2014

ReØaJctøt

FonetnlnpffilNf
AfJt1U1 B. """'sen
Pit Bf1e1I4bø
Utgitt åt tntftdøntskapet 8. Mat

8. MAt

I

Fredag 8. februar 1952.

Æres
den
som æres bør! En applIll
n)t\~'-eil'
til Vål'H barn
Bunkholt ener ~. de and:rc?

To «høvdiufYer»
~

K ringkPUnp1lS
var ~ av de W ~s.

dtirkebøv\11ilgeb, den ~1d1_«
\ærende lier.ggrav og Ole ~.br4t,
, i sannhet te eksponenter fØl' Cl10rak
tiklutnmg til stortinpmann Bunk-" di majoriteten har oppgitt ! tenk~
' - - - - - -.............·.··'.-·."-.·iiii"- - - - -.......'.........' .......-_.- - - -_____...1 kirke- &g ktisten11vlr. _ Hft Berg. holts redegjørelse i Qaglllpr~n ~" som frie personligheter og i alle ting
grav had~e å si ved midnattstimen . gåen.de sin stillin.gta.~en til lands.svik· lar seg lede av den gruppe de hører
. kringkastigen vet jeg ikke, fordi jeg oppgjøret, kan det \'JLre fristende og til.
som titusener andre lyttere slo over giengj et avsnitt fra bøken Ærefrykt
Enda er det ingen som riktig skjøn
på en annen stasjon, da jeg så i pro- f<lr Livet av Alliert Schweitzer, side ner hvor elendig det står til med <lSS
In'attunet at vi hener ikke ved denne 256.
. ~delig sett. Fra år til år blir de orga·
..
. •
~nledning .kuDe slbpe deMe tale·
«SUk et vi k<»n.met inn i en ny mel- niserte gruppene stadig f1111l;ere til li
,
pp med hodetr Det er 1rtgen grunn til a fortvile, trengte Ulanns
indrikhete1'.
At 10malder. Ved en alnien Vlljeøakt er Utbre sme. meninger og sjalte ut den
.
Selvom ikke ålt går Så hurtig som man vel kun 1tringkastinger. tillater seg .. lanser« ~triheten satt ut av funksjon for- selvstendige tenk'1ing. Metodene hal'
ne ønske. Det gjelder ikke bare den sosiale oppreis- (enne fhv. politiserende bisp ved e t ·
rtA.d~ slik fullkommenhet og har vunning for de politisk dømte men også de politiske .,Ukt høve, er intet mindre enn en menet slik tilslutning at ingen lenger
fremskritt
'
ningsløshet, som fortiener den skar~DårIig
har den ringeste tvil om at selv det
.
.
.
.
nr ste kritikk. Hvis det el' sant, at
største tøv kan bli folkets mening dE'r
NUs Collett Vost sa engang: I 1SS0-årene skUl- 'qerggrav måtte slutte som· bisp på l' ustispalasset i Niirnberg _ det
'lom det skulle vise seg formlIlstien le alt skje senest imorgen. Vi kan ikke gå så raskt O"runn av svekket helbred, da bøt
seh'88DlDle sted hvor så. mangt' Hg. Under krigen ble tankedisinlinetU verlcl$. selv om vi aldri så meget lever i fartens ~rinØ.;kastin~en tRo slln!!.I"s hensyn både
tyskere ble dømt til døden _ er det '1.ngen
fullkommen. Da tok pronagan~apn dpfillitivt sannhetens nlass.
tidsalder. Vi befinner osi alle i dag i en politisk tA- i:i' ~ergl'Tav o~ lytterne!
ni innViet en Jødisk kirke, den førVed. å oppgi den selvstelldi!'("e tE'nkke, olt vi bØr vokte oss vel for å komme på villstrå ;ere~;e~~:~ ~~~;~s:::d~Q~W~a~~
~:r:..:.ttt slag 1 USA's okltttperfe nin~ har vi som rimelig hn vmre,
ved i bland/?' os. opp. i nye politiske b.evegelser, som dukker opp snart 1"111. 'Itsendtes en P1H~I'lf:il'"estp. 1'1'\(1/1 Høl
,..mistet troen på sannheten. Vårt ånde
her og
t d
Tid
, .
Hvis tyskerne skulle trenge en lige liv er deSor~anisert. OverorP"8.J1isnar
er. . en innbyr ikke til systempolitikk, og det nye 'øsbve som pred'klmt. lj:ln slik dl'mabekreftelse pA. at deres ledere ble serinp:en i samfunnslivet fører' til en
som .Vi tross. alt gå.rog ve. nte. r. på, m.å. bl.i noe dyrt..amiSk, som kan ut- "'O.~isk pre:ri:en skal en, lete lenlt"e et_, henrettet etter tilskyDdels3 av ver- ")rg-aniserin~ av tanke:asheten. Nål'
lØse det beste 1 kvalitetsmennesket et' oppØvet og hensynsløst syn ter, og- en må i sannhet s:>ørl'e. sep' densiødedommen, synes dette li vm- det moderne menneske onn gir sin
" li t
.,
~I'lv' Fl' dpttp nvtpstamenthg knst.en.
re tilstrekkeli~. skriver «Unitnu O"
_. h
t''di
,- 11
pa ve s realiteter. De gamle partigjerdet forfaller etterhvert OG"
~om·ft. o' '!: 'hvilk~t
mnndnt
'-no> de~ne
rl>;"ensinUlemn~,
mr moralske
an sam lvurderinp'.
g av...a
er"
~
~ <> ! l B , , ,
beteR'ller det som det siste ord i - ... nå
nersonlige
t
man ser snar ikke forskjell på en hØyremann og en fhv. marxist Ind"emisionsprofet til å opntre på
DARLIG SMAK.
ti'or å kunne mene at det er p-odt som
De eneste som har vist wne til å isolere seg, er kommunistene. Her '1uds veP."Jle, som ')m han skulle ha
"Tupnen utp:ir for å vmre p."odt, og fo"
landet lever de for tiden i ert lavkonjunkturperiode . men de må doD' "orpaktet . I'Ilt som heter kristendom
kunne fm'dømme det SOJT\ PTUpnl''''
ikke ''''1ervur4eres, fordi de eier noe av den førbe~eldte dynamisk: ~O"E';o~~ \.t~~~~~s ove!", at Den nor~!~:e~e:k:il f~~~:~~r h~~~e~
kraft og er fører-mlnded mere enn noe annet parti. Og under all ~~E! kirke mM rpqke skritt går mot
"ttan lar den ikke kOT"l!Me t.U orde, ilf
svartmalin,en er det mange, som tenker sotn så: Det er da noe-- 'f: ')nnkl,,"l,,!! siden 1945, sl det nret'Jnest Vår drømmende, høyst spøkefulle '~e fo" and1'e, ll"'E.\n hplier ikke for se"
Også. i kommunismen, likesom det utVilsomt er mye fasinerende i "er 11t til ileke il. ~innel'J noen re!l".ing'?
medarbeider duppet forleden av "plv. Det fin!' ikke dpl'l hi,.,dri,." !'!o""
det
i k i k '
-- Er det å u,.,~"ps OVl'r, at et sbp."en.. foran høvttilleren. hvilket kan hende "d(c hans g-rl1 nnp" .. m:kiE'IlSle til Sllltt
. . russ ser ~f hViS makt faktisk har utfoldet seg over to verdem -le antall ve"j'1i',,11e tenkpndp. mpnne- den beste. Han drømte han \7at,:1 et 'lvervinner. ~1ik blit ~<tiI.s vurderi""
deler fra Elben i vest til Stillehavet i øst. En aldri hvilende, målbe-· ~ker vennpt' ki,.lten l'Y~!"en, Og' at tu~ stort rom, hvor hans blikk fen~ledes massens VUrdering'•. og han .. mO"fll
visst politikk fra Petere den stores tid irontil i dag har gått fra seier ~pnvis er blitt sil. lik"!tda med alt so~ aven kolossal, skinnbetrukken dør. ..;assens moral. S"'rli'" har han lett
til se!er, stundom i krig lPen oftest l fredelig erobring med planmes~ '"irke heter. at de ikke p.i1O"an~ p.'idde'i" Under den tvangsforestilling at det "Ol" il. unIl!!l{vlne alt det rlumme, brn
i
. ttels
-'_
"
"a dpt b""iiel"i. som er forbunnet med va.r overensstemmende med olVmnislt tIlle, urettfe1:Cligp. OE; gale som Dan<1
s g utny . e av ~ eventyrlIge naturrlkdommet, som de fleste av \ melde seg \It?
~i~cterlip."het og' konservativ etikk A. no-et frilk giot'. Den sl",innetfp'e mpOS$ l'~~er he~agita$jonen knapt aner. Dette er positiv politikk tross
Under kri ...en stiftet Rerp:~rav olt lvtte ved døretle, svevet han hen til '1in~ hielper ham i d.ette for sil. vidt
alt';" hensynslØS jaVel, men med overveldende perspektiver.
Tll.llesbye sitt fa.møse:«KristE'nt sam- ~øi'en og la øret mot dørsnrl''kken. _ 'lom den p'"iør J!"ipirenrle at felIpss1(RSkal vi tro på. dogmet om at verden er en, må vi tross alle for- "M» i CalJYlevel'P."at ..,.~ . misionshus. 1)ø1:en var ikke fot'svnt med nøkle· "lets handHn<ter ikke sl\ mve skal YlI"
d
'
11
"
.
..
,,~. fra den da!!." ble sta"sklrken en po~ bUll for fjernsvn. )'tan syntes å fer- ~ere" mOl'lllsk som ett/ilr hvor formAl!'
omme): og a oppjaget frykt, gjøre vart tll at det gode Og POSItIve 'itiRk kasteball i et Lkjebnesvanp"ert nemme en fjern susen ~ som' i en i:jp"'1i~e de er.
derØst kommer oss alle tilgode - ikke ved å bygge barikader, men npill med dobbelt bunn. ~ At retts- 'konkvlie -, den steg og sank og ble
Ett ufritt, ukonspntrert, l1fuil!'1ten·
ved å beflitte OSs på å pane vei til for$tåelse. Dette krever en laDll- ')PP~iøret i NorJ!"e fikk et lill. omfat.. ilV og' til tJ.\7brutt a.v en eiendommeii<> ~iE; menneske som lett henfalt til in·
som modningsproseISs alt kan ikke skje imorgen men det er et ar- tende og onda"tet og irt'?parabelt fop.. knit'ken. Fan lvttet a,.,snent OE; skullp t:lumanitet, som overlot Sin ilndeUtT"
.
. '"
: . .
løp er disse to «høvdlnp,'er») neppe nettonn til lan~s ...mt å memorpre hVil ""lvsfpndIO"het og sin mo v R 1ske v\lrd"
bei<LsT.lr~gram som burde kunne samle alle, som Ikke er kngslllssere uten et vesentlig ansvar for.
l-an ikke hadde børt, da han plutseliO" ~in~ til d"'( orO"aniRPt'te fe1lesRkan oø.'
10r ~t system som stadig er under omformning.
S.
befant se"" lif'"!!."enne p&. et svaherg' v8(1 <iom på alle Jn!l.ter h1e hind"et i Il. utSå forfaldne som partigjerdepeet 1 dag skulle det være muligkysten. En usvnlig hånd rakte ham vikle sann kultur: RUk var det moderne men",pl'ke der det famlet avsted'
heter for en samling om det vesentlige, en verden med fredsvilie.
~ ID
"n paniroose som ved nærmere ettet- 'tl'llvmørke.»
"
'lyn vi "te seg' å vmre en statsl:aienop"
rett.for lnd!viå.et, en a~'<'lØritlg ~v «Smygsosialismeh» og en aVVikfor 1957. Han RIo opp i den på måff.
Norge har seiv fostret en sønn som
ling av rnaktstaten, denne STATEN som er blitt den Helligånd i den
a, så har da '\'i her nede
•• og begynte Il. lese:
"ar salTt oss evip'e sar .hetel'. Nå ove>'
feiret Jul i fremmed laild,
"-år man hverandre i å skri"e avhan~
nasJona1e O~ sosi a lis t jsk e my t o l ogi, h vor f enq;sl er og konsentras.j onp
'.inger om Ilenne l'løJ'ln. men hvor man.
k'
'ld
f
d
l
d'
i
i
k
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l
d
'ft
har
og
l
vår
forlegning
Ne
det
Veiledning
tor
aviseiere
under
okI eu'er er s lærsl en ore u y Ige, som s n,er .,enne ses rI
nordisk jul _ I ~od_fOi'stand
av oss t..nal' tatt lmrdom derav.
tittet de ledende menn i kortene i det store pokerspill om mennske,Jttlekveld SDlI.nllerw hreren
kupasion.
At ,Runkholt hR.r htt JY'o!,,,lsk mo·
..
A: Russisk sAdan.
t'l
d f orhannedc k omsk,jebnene.
fI,lIe tJtlers :m1.1IlaltSbord.
l ....' b-'"
<.He rned «en
Det var andakt vetl (lessetten
Gjennomsnittlig' etnar dager etter "Il\ l tte }'r)R10.;t.'b (S01"l1 }llln. tidli.,.p,....
k
Dette er. ikke utopier, det bygger på l'ealitetssans ikke på tå. eog ,,-i sang' om fred på jord.
okkupas5ons belQ1tlne1se kan aviseier "elv hørte til) ml\. avtving'e rl'snel,t
snakk om det demokrati som i dag har utviklet seg til et fåmanns·
.... j:t'ltlne l\. trykke Friheten.
"or ma,men, men fothindt'E'r ikke at
stYr~ med alle dets autorttrel'e tendenser. Det bygger på den erfaEtler 6 uker kan mfll'l ovet'ta trvk· "ltn a1Iikevei mil. «stvrtes o~ stenes"
"t
Men da noen nevnte l11emmet
ninp' P.V Pl'IW~"" (1'11"1" liKnende orØ"gn) T)et er nok man~e Rom i rlll.~ JPiAl1"'ring .at gjennom menneskehetens historie har det vært en ma e og
spratt en jlf>vla tåre fram,
Og I'tter 12 11lrer t.,.,,1<-,.,in~ av nl'n M- "er Rllnkhoit hans stannmmkt i lflnd!'
bare en måte å nærme seg dette ideal, nemlig giennom loven.
oil' som mlt1<Je1 f"" t\ ,..lemme
de stjerne (eller liknende organ). Del' '!viko!'lP~iøret, men som ikke er komLa oss buske dette i denne revolusjonære tid på snart sagt alle
tok \'1 hver vår lJlle (fram.
etter klln trykning av ymse uten vi- "'1et len "'er enn: til å ønske det felter, og ikke mInst Vi som ble tatt av skredet, må være klar over,
DerJ\!\ Iln1.1d{ "'i Rjok01&de
dere foregå.
l{unne det - ville det med... :M:-!1
og fikk hver Vårt anne1sin
Nødvendir,e språkkUt'ser for perso- '3unkholt kunne <I.ItI"~: p'iø-re det.
atrflvolusjonen foregår ikke bare omkring oss, men også inne i oss
- samt en flMke l'ntollAde,
ullet bør i9"ltn!!"setles, like~' ..l' anRltai'.
Sigbjørn Dahl.
selv: Idealene er på lIlarsj og vi med dem. Både ditt og mitt of!; samsom \'i ml\:f't mf'll litt gin.
t'el<ie op." ll\ø-rin~ av rUlosiske tyPer o'"
funnets liv vil bestå i stadig påny å erobre friheten og retten til
matriser hn inngå i bedriftens besyma~kiner
liv.et. Dpt er de kår tilværelsen gir oss alie. Derfor ie;1en: Opp mer'!
SidelI sluttet vi med sangen
~erlQltRnspl'6P;ram.
aoan~
i onens utvikling av el'
b
og
s10
rat1ioen
på,
Skulle
lIituas
1h
hodet. Vi kan nok bli slått marken en og annen gang, v a r arf!
01C Rå (lj\n'let vi no\ j!;B.l/1'en
eller annen PT\1Y1l't '!;øre det hen:li"ktsvårt eget samhOld og vår ejl;en indre utvikling å stole på. Men det . o~ lot LI'I- 0(, hR.lva.n gå.
rr essi~. er det. tlliat~. av otn!'vJi til he'
'hn"'"" rl·pt. 'hnM"'l' Oil livet Itår videre.
Noen ~'1ftet ~N~ fowesten ~,i~~ f'~dl'rin~~ ~ få ansatt ~_
rie~'1_.3tHffiv~nriirlr
__
"':1
n . . . "' __ . . 1 ....1 .. _ ~1_..;t , ••TTI '... ! ............, _·.: .............i ...
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.I :ogmed
har så ofte sett fremholdt at NS
pårørende kommer opp i flere hundre tusm. De. er sikkert riktig, men jeg er ikke så sikker på om
alle disse mennesker er seg bevisst
hvilken makt de repi'~senterer ve4 en
samlet opptreden. Nå er det ikke alel mennesker gitt å leve livet i e\'ig
kamp, selv' cm de ikke har noe imot
en revisjOO av rettsoppgjøret. De kan
bU spart, fQl' kampen og ni sine ønskers mål ved å sende 8. Mai tu de av
s;ne bekjente som 1t.ar kraft og mot
tU å hevde selvstendige meninger.
«8. Mai»s valgspråk er nemlig: Fred er ei det beste, roen at man noe
vil. Det er en god og prøvet resept
som før eller senere vil bringe reSUltater. Hvis ikke det norske folk helt
~ar tallt respekten for lov og rett kan
de ikke la landssvikstemplet bli sittende på. menneslter som aldri har
vmrt seg bevisst ! ha solgt sitt land
~or 30 sølVPlTge.
Hvordan stiller så våre barn seg i
'tampen for lov og rett. Vil de godta
at far og- mor er stemplet som lands·
forrmder? I så fall blir skarnmE't deres. Det er nå og i fremtiden det IIkal
vise seg hva' to det er i' barna. Man
~orsøker riktil!:l1ok å innhflle lln~om
..,en at det hører ikke til go<J tone A.
~nakke om rett.sonne:jørpt. net har all
tid hørt ti! god tone ogsA. å høl"!! den
'\l'lnen part. Våre barn er· de nlenne'1te til il. minne sine landsmenn om at
1 orge har inn ","Att intpl'f\"I'!"onale avtaler om mennellkerl'ttigheter, men
<!Om makthaverne ikke siE'1'1erer seg
"or il. kren~e. Det sveltker t>t lnnds autnritet både innad oø.' utad. Det skal
"ldri lvkkes å få innbilt våre barn at
i'ar o~ mor var. lanrlsfo~"t', (W! at
'len idømte straff var rettfer Hg .'Man"'"e av våre barn var for smli til å for"
"tå hva Rom fore Pikk da plutsellO" far
Og" !nor ble tatt fra dem for Kortere
~lier leng-ere tid, en del er e1'ml'. ikke
'"ommet tilbake og' - dpt ('l' flr1te til Il.
fo ..atl\. - ,ndpl vender ikke tl1hR'ke.
Foreldre som kienner sin 1>likt vil
nll.r bnrna kommer i moden aldpt' Rette dem inn i den tra<tiske sk:fehne
"'om er overp,-ft,tt dem. Ji'oMeMl'ene 81(11ler se~ .det'Vpd fra. forbrytere. -- som
"eist vlt at ait s'ka]
~lemt. Glem
"'tell må det aidri før ('Ti revl~ion har
""'r".,~t sted - men hold hevntanken i
sjakk.
p"tt""PPIr;ørpts «Svarte flekker))
'w P. Harsem bør vel få vAr sln1Yl1'E'n4~ juI'iRt.. t,md til il. !'1Il lIe~ i evnene.
"~en vit st"nilE'1'1 hevIlp. sln Mretti...-el"e - bør det ikke bli mei! dpt. .T1lri"tene lovet ri1ttiø-nok i sin tir1 A. "'Il inn
"or ret.b'onnp'iøt'pt, men lovpiitl'ten
"'ar vel strukket sei lenp."er E'nn stan"pn kan være bekient a\7. Man kan
"~ke lukke øvnene nA-r nil ta 'pmvni! i0"_
"p.ten arr9"'~erer fluktforsøk. Ol! ett.erpå straffer CIe gienværende fan~er. Det er bare en .av de manp."e ge"",enheter som standen har lP-tt gå
"!låtalt. hen. Det er også ukient .
,"TQt~Jre at man garanteres frihet for
'1traff for lT'ord nå eene lanrl!1menn.
vet er densla~s jus (jom fordømmes
"lå. dpt strenp:este nllr dl'n pra.ktiseres
! anrlre land. :reg vil slutte med en
\ipell til våre bam. Vis belkioo"f1.bet
i mang~ - men ikke nAr det iripllei'

være

maJ'Ken en o~ annen !J;<lU\,\, Vl mu u<u'vårt eget samhold og var egen indre utVikling å stole på. Men det
holder, det holder, og u~e~g~r videre,

hodet. Vi kan nok bli slått
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o( so\ .1",fI'Iet vi nli jta.ill'en
lot Iwl- og, hA-Ivan gA.
Noen c'lft,et !il{>P,' fl\westen
i kanteinens liJb bit,
Op,'

o~

Hva er en torbryteIse ?
Av høyesterettsadvokat Gustav Heber
Da

professor Francis Hagerup for

ca. 60 år si(len doseiede strafferett,

se~

ettAl' festen

Sent på natta sluttet laget
med en V1 l' Då bVf'!nll strøk
hvor vi tn fOl'A-l111tl"'" jaget
noen nikf'!bam tor f;lnøk.
))ø, ....." .lf'rni\. vI\l' vi trette,
Of! 11"f"Jet J!'Ikk ni\. tå
da (le kom mp,t f1'll1costbrettet
til de menige som lå.
Men vi PTeiddf' (la fl komme
oss til kirken (lenrte ~ng.
Det var bar.' sVB,l at l'Iomme
!'att ol\' ~"or1r"t T'l""" vt Rang.
.Ja -, for sllJm ba<rateller
skl\tl"r T'lpO'et - Ikke sant!
Man b'1r huskc at d"t ~if'jder
~ol'ges navn som okkupant.
Meg.

SPorISU I'tI.·kIBi'.
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D"t engelske blad «U~ion» g-ienp'ir

..,(tt siste nr. en inter'?ssant mel<1in<Y
om importen av ia'JA:P~ke svmas1dne'
·'1 TT~ <\, J"D;ding~n gjengir· blant annet følgende:
("l",,,,"'.... !!!.{/) "v,...""hl",f".hl'ik"'nt",. h9"

",llQ!,pile eroh'~et 25 pst. av UI';'\. ...
Jj::lmmemal'ke,l .•T[ln"ln pk<;TJol'te"pl' "i'
'Ivmaskiner med en fart av MO 00"
"om e1" 1'" og {'n hal\, gang sa myp

I

inngåes 15. februar mellom frk.
Trenger De s'-' staver, bindinTh(\1"(~ii; (Babben) Bowit~, Osl'),
og fabrikkeier Gunnar Thi 16n. p.;er eller sykler, så slo-riv til H~TYl
Værnamo, Sverige. Adr. for (la- sedal Suortsforretnino;, Fe""'!S~ O'en Hotell Park Avenue, Gøte- <laI. BillifYste uri<;. - Sf ..... "'es fra!:t
fritt mot etter}-rav.
torg.

ro

nrt.' k",'l

Utenfl;kskronikk

,l"l,,_.r ...,..__,
~,
maskiner O"

fl .. r";"',119.1'",1,,>

~"tt"" l am"ri!{ans]{e

' ......,en.lb>.
"'" ';"'y",sk fahrikkat'reider F,r g"
cent om dag-en, en an1crikaner får 15
"011ars.
...
n"n f'om nal' kjennskap til at de amt'
rikanskt' ip i1 ustril"I':Tna+er setter aH
'-11 ("~)o!1ible kanital de har inn
ja.nansk i:n,1"~h'i P"i\. fo~st-', at de intAt som p." t hell gVn t"'.r til sitt e"'e"
la.nds,l'rh"idere r'\.r det gjelder for
rlem il høste p"ofitt.
Q

3Y1\1:PATJ8R,
F't ,to~t p'''av!''o'''lIl'entfirma
st.l'tell Arkansas i USA . 3.r SOl rplTl~_
'Ue stilt o""p en g!'av",t.,,, rn.,d (la"""
nn" ei"ndoP""",plilre inn~'~"ift: «Kjør:
"'orflikti!\' - vi kan vente~~.

d
l
t
b'"
Oh'
·{rihavn, og M(>.l",::ca me
fe
q-jer"om e::-ror aU .. Ene a rmo:l-"
1-.tore havr.e- og ~ern"'a,r'ebv Kl1.9.- ~1l o.l"P''''ni'3ert produll'!;iol1, ~lt for
la T umnut', som er hover13teden. retnmllsltv o<t (hm (11'1'°n t ,lIO'e or~
Man hadrle bånet at net Sl~l]n", 4øn tn q,,""'menr.ru:id Illil< at ter: "'li m~l1ig å i~n'øtl~ en frede~i(T rorr""rll'ne kan overta ma'~t~'1
ru
. . tvikling, da det .1ye l')vpivønr1e ""1" gir,lre. l'Aalava til en l<-ommu~
,Jlråd begyp'" .,.i., virj('somhet i Ku- l istisk fclkerepu1:'likk IP"'ehp.~et"la J,umnur 24, fel)rl 1l'1r 1948, me" tiO'et, men allP"evt>l "Il'l.'Ml11€nslutD Churchill besØkte president da han fikk en alvorlig rygp's"adc I'~" en terror, som va~ r,litt irnl~0~t tet med den kinesiske Maoreuua
, 1 / 1 "
.
Truman, ble det sluttet oV~lens- ved en gral'ate1'snlosjon, som har ; rniddelbart etter det jam!l1s1~e hlikl-". Dermed vil man i1\lo-e b"t!'~
komst Om utveksling av ravarerkcstet ham en del av hans fØr- . ammenbrudd og briteneS tilba~{e ha stopn;:+ vestmakeenes råvare,
mellom Storbritannia og USA. Et liiJ'het, og senere har han hatt ornst, Ølret tvertimot i styrke ~;lder, me11 også ba s~lltt en fryk
av de Viktigste punkter i denne Viktige poster innei1fn r ot>t, l11ili·
har nå nådd en $W" ,.. .."de, at t~lig kile inn i den del av Asia,
o
overenskomst var Storbrikmnias tære etterretning3vesen. Alt det· ere av tinnminere o~ 16 av de' som ennå beherskes av vestmaklØfte om å levere minst 20,000 te kommer ham tilgode i den tore gummiplani;as;er ligger helt tene. Om terror'Jardenes ledelse
tonns
tinn om året. Nar man så nye utsatte stming, som er ikke tille. Arsaken er gall<;ll"e en"'elt, vet man, at den l'Iestår av Pel~in.~'
fyller en av de mest fremstående bønder over Oplandene de, 12te februar, vet, at stØrstedelen av dette mindre enn en verdenshistorisk ,t myndighetene ikke len~erkan og Moskvatrenede men:r.. og at
nem1i~ fhv, gårdbruker David SEIER- tin'" yommer fra Malaya, er det opn~ave.
fJllrantere funksionærenes og ar- disse etterhvert hal' vunnet urSTAD, :3stre Toten. Det vil føre for ogsa klart at Storbrit?nni-a na må
Et sammenbrudd av tinnl()ve- ,eidernes sikkerhet og uforstyr- "eboerne for sin politikk. DeriiJ
langt å regne opp hva hr, Seierstad gjøre noe mere alvorlig av å få ransene og gnmmiproduksjonen i f{'de forbindelse med omverde - kommer, at kin~<;erne, som ut *
Lar væl't med på Il realisere til beste
k
t'l '
ddt
for bondenæringen innen fylket. Han ende på urolighetene i dette om- M91aya kan bli skjebnesvnger for llen. Det er mange arsa er l gJøt en rif igste og meet intel·
har i ordets beste forIltand vært en rade og på den bakgrul1Yl har da den eng01sk-amerikanske opp· fenne blodige uro. Mens Birma, ligente del av befol~ningen, ikke
forep,-angsmann, ~kke bare innen sin også Storbrit~nnia utn'O)vnt den rustning, men det er og-så andre t!alayas nærmeste nabo, nå er bare utgjør en stor del av terrorbyg-d, men utover fylket. Og han hat' 53 ar gamle general, Sir Gerald uroblemer som gjør at man idag }leIt selvste'T'rHrr., og India o~ Pa" l'andene, men også finansierer
satt i led_~sen forgjennom
atskillige
bondehar fått mere enn domi- o.em i ali hemmelighet. Det er
Rammenslutninger
tidene,
-, Templer til høykommissær for kan si, at Malaya er det farli~· lIIJstan
,
. Labo hvlleh:cm skyldes også hans Malaya istedetfor den ifjor myr- ste punkt på verdenskartet, ,ionsstatus, så er Storbritannia tlant de innflytels\..srP~e kinf>seinitiativ, Sitt otium .lyter den initia- dede Sir Henry Gurney.
I l>Kalaya har nemlig den russisk- fremdeles den egentlige herre i re visse nasjonaliLtiske fa"ati.tiv:-:!:e bonde i sitt vakre hjem ved
General Templer regnes for a kinesiske kommunisme satt innllllalaya. Befolkningen består av kere, SO"'1. tror på en stor frem Lena st. Odelsgårdem har han over - være en av Imperiets mest dyml. veldige krefter på en storstilet 2i;mill. kinesere, ovel en halv mil tid for Malaya som en integre·
latt til sin eldste sønn Hans. Men han
I
har ogeå to sønner til, som han hal' miske soldatertyper. Allerede fØr terrorl'alY'Dan te Cl"\' har skapt et I Hon indere og ca. 2 V~ mill. ma" rende del av det :.:tore kinesiskr
satt ned på hver sin store gård, den annen verdenSkrig fikk han åpent veskende sår, som truer h\yel'e foruten omlag 10,000 eu- !'TI!,'erium, og hertil komrr.er de,
,Slag-sv old og Røstøen. l:om den nasjo' den sje~dne utmerkelse D. S. O. med å forgifte hele områc..et.
ropeere, og det kan være problem som likefrem presses til å bli
l~~e og forsvarsvennlige mann, herr (Distinguisher Service Order) un
The Federation of Malaya er I' stort nok. men det blekner mot med. Under denne kiJ:13s:ske le~:l~:~a~e~~r~å.sl~~~;t~a;~e~:: f~~ ~;' der sin bekjempelse av arabiske et nytt geografisk begrep Den den kjennsgjerning at det er d&!se er det skapt organisasjoner
kupasjonens jernhi'.nd. Man er for-, terrorbander i Palestina i 1936 ble dannet i 194R 'lom "" 70,000 l\faos kommunistreo.:jering i Kina som av englenderne karakterise
vlsset om, at det vil bli vist den høy ')g hans snarrådighet under Dun- kv. km. stort omrade med ca. 5 I som ettel russisk tilskynnelse -:es som den farligste sty::ke av
I'eiS~e bonde all mulig oppmerksom' l{erquekatastrofen gjorde ham milliol'er innbygo;ere og llt~~ør 9 I s1\år bak terrorkampanjen med. ungelsoldater i verden. Som en
het
all!edx,llug dagen. «8. M. ab sluttet til den yngste gep.era.nøytrant
tidl.igere sultsnate'" nå, M. a- r~:. d, penger og forsyningel aval- halvmåne ligger banditområdet
seg logsa
hl gratulantenes lange rek,
,de"
ke og ønsker ham alt godt i framti· den britiske hær Han var en aV.~ccahalvøya plus d'" to b-ltiske le/slags.
mkring Kuala Lwnpur med 11,.
den.
fØrerne under anzrepet pa Italia, <;ettlements, ,Penang, son: na -:r
Det er tydeli~ Kinas mening farligste styrker samiet i det gam
,.
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Potemkin rin?,'er til oss og sier at
I New Y""k )u'<;!1'1' en amprilian<;l, "an i1rke er det snor sint over den fæ~"...,~"I{Ll 15~ d"ll" ..", en i(tnan",!>: ,.,n..
1.
1
.
• 0,....'·,.c3:n:no'flfe;1
p'l. f 'de to i bladets
~'d'1 l,o"ter h<\fe 89 ,]I>1I9,!'S. KVfll lto - "1'. 4. Det er jo sl\. mo(lerne !"led l>-... v~s
~~n lW (le ,l<1,v',n'll,e T'lJt'lHnpr Pl' "-,,., 0rd .. Si ombrE'kker~n Oø.' korrekt1\rle

I
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Ji::Ii

; andre land. Jef!; vil slutte med en
'tp:>ell til våre ba'.'n, Vis beskipll"I\het
i mahg~ men ikke når det p'if'ner
revision av ret h r,I11"P';",ret. Dpt er
-len bPf!te gave bRde nå Of!; i frt'mti.-len vAre barn O~ pårørende l"an gi
.,:ekten . s,31'''emt de føler at blodets
'lånd forplikter.
Sigbjørn Dahl.
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lærte vi, at intet er en forbrytelse j
og for seg, men at alt kunne bli en
forbrvtelse. hvis det i gyldi~ lov bk
belagt med straff. Men for at en hann
ling, et forhold eller en unn1atelRp
skulle kunne bli en forbrytelse, måtte
det Då forhånd i lov være bela~t mer!
straff aven myndighet som fremdeles var i besittelse av lovgivende
makt. Hadde denne før hatt lovPiv.en·
de makt, men var dens ,myndighet
fOI'si\,vidt gått over ui en okkupasions
makt så var det denne som bestemte,
hva ~Oln skulle være straffbart og ikke en flvl~tet konge Ol?,' regiering. Hva
som i OKkupasjonstiden skulle være
straffbart bestemtes derfor av okku,
pa,q;onsmakten.
Først når konge og regierim;- samt
Stol'tinp'et ip'ien var blitt besittere av
den lovmessip'c myndighet. derunder
også den iovy.ivende myndighet, hadQe disse rett til å bestemme hva SO!"l
heretter skulle væra stmffbart, men
de hadde ingensomhc1st myndighet
til il. bestemme, hva som var straffbart tmder ol<kupasjol.stiden.
Det er dette som biør det ga?SKC
selvinnlys€'nde, at st:'affeloven lkk'!
kan g-is tilbakevirkende krfl.ft, og !l01l'
ville være Internasjonal rett og folkeI'ett, selv om det iklte utt~vkkeli!{ v"~
saP't
~ 9'{. Det
':Rr .fullt
lovligi Grundlovens
il. være medlem
av NaSJonal
Samling b.åde før og tmder o.kkuoasir>
nen. Op,' . orake stl\tsmyr.dip'heter er
helt blottet for 10vli1r m:vndigl.d tll å
helegge sivlant medlemskap under ok
. kupasjonstidein eller fe'ut for denn~
med straff. Londonreg,iering-ens lovgivningsvir':somhet i okkupasjon,,'t.i·

t:en er, forsåvidt den søkes utstrakt
til det okkuperte norske territoriul11
helt i strid med folk3retten, idet del"
'l1yndighet, som folker,tten tildeler
-1enne, derved søkes rcttstridig inn·
skrenket.
I .Jkltupasionstiden lå forøvrig all
'1åtalemyndis;het hos okkupssiC'nsmaJt
ten. Den flyktede .lo~qkc reg;erinf"
hadde ikke ved siden herav noen sub'1idiær påtalerett. De fkste landssvik,
saker burde derfor ex officio være av
vist av retten av den grunn, at der
,,~ntredende påtalpmyndighet ett'?!'
folkeretten savnede enhver påtal,et'ett
Okkuoas;onsmaktp:l og del" flvkterI ~ regjering kunne iklre samtidiS; hver
for seg :ta p?>tale!,ptt T>8, det okkuner
t. territorium, slik at den ene tillot
"va den annen forbød og omvendt. t.h: i så fall ville det ,. 0rsl",~ folk VÆ>""
'1risP,itt til den um'llir-e p!il<t i tienf'
2 herrer, som bekiempet hverandr p
hvis umulip'het hittil ",ar vært ansett
o;om en relip,'iøst aksjon.
Oslo 21. 1. 1952.- Gustav Jleber.

befant

på et sykehus i Kiel.

ellet- annen PTlI"1l. qicre det ben~iKt9tressip-', er det tlllat~ av olnpvn til he'
r'8.l'dpt'ing 1\ få ansat.t f\e~ rH~dVt n(H rt,
antall Y0rnmunister ! de ledende stil
linP.'er. Hvis russerne skl1.1le hU dl' pn,
delige seit>rherrer, er oP'så alt 20dt o~
vel, idet le nevnte kommunister vP
bli hens;t som anstiftere av dpt hele
I sist"'!vnte tjH'pll p k",n St. (l1"1,V av,
hent.es hver første tirsdag i måneden
i Departep"pntet for opprettholdel",
av ro vg orden.
NærIl1ere ooplrsl'in!,:l'l' vil kunne
fåes ved henvendelse til AvdElinP'P~
for spesialorientering ~ Direkto"'Rt,,<
for assurLnse os; re-a.;,,"rRnl'p, Opp,
l'in"11in~ 01"1 nl1. tt pn )es unngått.
:R. Sven~~, sil.<ll'n ... , .
Lenger kom han ik),e i iesnin~el1
idet ran med et sett ble vekket av el"
lang', intens knirkende lyd og han
hørte en stemme som sa:
- De hørte lJrogr8'Y nost.'n ,,,Doren"
ved Einar Listener, Nå følp,'er ann""
jiiskus,ionskveld i den nye se~ie: Kor
'eis skall me ro. ..•
Rpøkefuglt'n.
-------------------

,_
ni\.. (1~11 lY\'~t _ frew')ne tileg-Hven a'.'ti1<:kel hos snekl.lpJ.ive
l
'~(' er. D-t er rn"l han særlig skriver
1'0" sier Pof:emkin ..
M
p,
. .en p'l. !ørste side i «SPR;,1J')TF. inn
:rykh> fra den noe smalsnortl stor·'''O'sn€:~\;;ti:en j'''1' cn Tl1p~et. infll.T>1 T.~
djevel v["~t p"Jerce. Det står: Vi har
"iell'nei:~;" forskielIiO'e fro>Jter. men
for det land som vi ,,11, er 1'I1er !tl"'d j
"nn i uss seiv. - Dette infl'me NÅ.
h ..r ikke Potemkin skrevet! Det villc
"''''s~ være urim"lip,' å tenke sep' Ilt fe"'''(')I'"n. sJd~rJ;O'hpten skt:lle stig-e f.
eks. hos fro:Ptkiernpprnp, - etter (len
-'-}1and1illg' de hat' fll.tt og som har
<"pml"et i\ll!tisof~pnes :P"'v~ra1itetl _
"-':cu Pøhmldn skriver så mye ube'Ia.... ,,1;'" at han flir finne seg i en viss nernp~;", !lier han, .. ,
"~"pn KAll

,",,,1 'len

I
I

le su It ana'; Johore, nord for st ..~åe. t til Singano.rc .. Fra sine til-

""'dssted~r i 0f'n uveisom",,/,! htn

1 r."''"''''e b~lvrnåne el' det, at
'h"'f'l'elsoldatene gjør sine fremstøt.
Da kolonistmini::,ter Lyttelton
<ra bes!ded om general Terrmlers
'ltnevnelse, sa han, at jungelterrori<:tene enni\ ikke vet 'lva som
venter dem. Men ban la o~så til,
at man kommer in9,'en vei med
terroristene uten sivilbefolkningens hje.p, og at n.an ikke kan
ff'gne med den uten fremgang i
de miliære opera ~.trner. Hvorledes denne vekselVirkning skal
kunne finne sted, blir det altså
general Temnlers sak å avgjøre.
Han far ingen lett oppgave. _
.."
~ørst og; fremst må han reorganis€re Malayas sivile politi som
har vært nær 3ammen"'''''1det
og så iår de militære resultate~
mu1i«g,iøre resten.
Genera! Templer har både beundrere og motstanc1ere. Beundrerne mener, at hans dynamikk
e: den rette lØS ing, mens motstanderl'e et bange for at han vil
komme til å bruke den hårde
r.ånd også der hvor det ikke er
nødvendig og at han særlig vil få
vanskeligheter mei å etablere
gunstige fm'hold til de innfØdte
politikere med den hØyt begave,le, men 8årbare og selvstendige
Dato Onn i spissen. Under alle
vmstendigheter har han fått en
verdenshistorisk oppgave.
o-p}
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Ok ku'pasj one ns h i sto ri e F.orskningens «be-, Henstillingen om frigivelse av «lands:g~~r~r:et
svikere» etter initiativ av biskopSchjeldrup
•
og h i sto ri eforfa Isk nlngen grunnkrav
Barmhjertighet på avveie, sier den kristelige Dagsavisa

Selv det å søke inn til kildene er henimot ov~rmenneskelig
vik til granskerne
En henvendelse fta direktør Arne Bei-g'.·
,

Biskopen i Hamar, dr. theol. Kri. dr. jur. Frede CASTBERG holdt stian Schjelderup,' har tatt initiativet
s.'.
v~ inaururasjonsfeillten l Aulaen en til en henstilling til regjeringen om
IlitJet 1Jl,terelllant tale hvori han frem frigivelse av fengslede c:landuvikere».
..'
.
l,sitt ~yn på en rekke prinsipielle Brevet som er skrevet i tilslutning til
Den 19. januar sendte direktør Illn mening j9i fl,'flmdele. ikke kan I ble arrestert i mitt hjCilm 0i husunder sp.TlnilAl. Etter yerdens Gang tlllater en tidligere henst1lling fra HedemarAme Bergsvikfølgende skl'~vel.,e. til <iele når det handler seg- om liv eller sfilke~se foret$ltt etter ordre fra stats· Vi· oss .. , hltsette nedenstående punkt ken om å gjøre bruk av benldnings·
."
"
adVokat Dorenfeldt,ml'.nuskriptet ble sotn kl'lnrkastingen sendte ut i lyd· retten overfor dandssvib-fanger, er
granskerne av okkupaljonstil:lens død.
historie, d'herrer' Magne 'Sko~vin, , Av mlPlu$k~iptets ca,~260, trykksi· beslaglagt. Lagmannsretten opphevet opptak, men lom var falt ut i Aften,· undertegnet av 24 kjente personer innen norsk kulturliv.
Thomås . Wyller! Sverre Kjelstadli der blej~tiltalt for h"yat 2-3 eider. dQg- beslaget som wovUg. Boken fikk pø.tens'referat:
i 21 punkter, hvorav jeg ble frikjel:lt tiel. «Vi er ikke forbrytete;li og k-otn
Forskhingene ubetingede frihet ml
I henstillingen heter det bl. e..: .
og Rolf HaUner: '
for de 15.·
.
. ~t l januar 1901 etter mange van.sker. Være et, grunnkrav for ethvert univer
Slik som innstillingen til oppgjøret
eg fikk sendt «Dagbladet» for 12~
Man hadde i det hele tatt ikke bl- Den måtte settes, trykkes og bmdessttet. som, vil realisere sin ide. Før lå har utviklet seg er vi overbevist om,
januar og forutsetter at intervju· talt meg for bokens kjerne, ei heller av NS·folk på fOl'skjelllge steder og faren i makthavernes tendens til å at det ville virke befriende på det nor
et med -«Nils» er korrekt. Denne ar· for mine mange påstander omuver· klisjeanstalten fortalte ~eg. at det ville ensrette universitetene på kri _ ske folk om den adgang som står
tikkel er alt hva jeg vet om gransk- dlg fangebehandling, mO:d, tyverier, forelå .forbud' fra orgamsasJonsholdstendommens grunn. I våre dager blir åpen til benådning kunne gjøres ffl.er
ingen.
retts~orholden~ etc.
Skrlftet~ kj~me om at mgen måtte ~a noen befatning universitetene i mange land i sin tenk effektiv så at flest mulig av disse fan
En av d'herrer sier -til «Nils» at erml~ fr~msbll~ng ~v den hlstorlske llled sådant sto~f. Kh~jeene måtte dernin0" og sin vurdering dirigert av det ger snarest kunne løslates. Vi tx:o r
«Historieforskeren kan aldri skjule utvik!mg, idet ~lstorlen nøye er knyt· for fremstilles l Svenge.
.
poll tiske ,maktapparat og dets poli- det da også ville falle mer ro over
sin bakgrunn». Nei, selvsagt, det er tet bl internasJonal og norsk lov og . Je~ går ut. fra at d~ kjensgJer~in •.tiske troslære. Det er umulig å se på sinnene. Vi ber derfor om at regjerin·
overmenneskelig. Men siden 1945 har utøvelse eller manglende sådan, av ger Jeg legger fram, lkke er ukJent et hvilket som helst slikt system og gen nå i videst mulig utstrekning må
de publikasjoner som kan kalles hi· di!!".. Thommesaen gjør i stortings· for d'herrer, som har fått det tunge, pl enhver tendens i denne rettning gjøre bruk av benådningsretten også
storieskrivning eller momenter til så- melding nr. 64, hvis ene del jo handler utakknemmelige verv å skriVe okku· annerledes enn med den innerligste overfor dem som er dømt til livsvarig
dan, i makthavernes interesse eller om herr Langeland og mer, et f9~ pasjonstidens historie. Men det kan uvilje.
fengsel.'
på deres bud, vært historieforfalsk- søk .på å fremstille krigs· og okkupa- allikevel tenkes at den av meg lagte
.
Brevet er undertegnet av biskop dr.
Friheten må gjelde, ikke bare for theol. Kristian Schjelderup, o.r.sakf.
ning eller tåkelegging av fakta. Og et sjonshistorie . som underlag for rett•• tankebane er ny, at jeg ser saken fra
forslmlngen, men også for forske - Sønnøve stray Fiseher, lektor Oddrun
allmektig propagandaapparat i inn- oppgjøret. b~rettigelse. Men hans ut· en noe annen side enn den offisielle.
og utiand har festet forfalskningene redning er, oln: mulig, bedrøveligere Derfor tillater jeg meg å sende Dem. ren selv. net \'llle være en ulykke Kårstad, domprost Hans Finstad, In·
om vi skulle komme dit at en mann geborg Refling Hagen, statsråd JO·
i folkenes bevissthet, hvortil bidrar 10 enn de som tidligere er gitt av forøv- boken.
Når man leser Justiskomiteens. fler
eller kvinne ble stengt ute fra. uni· han E. Mellbye, sokneprest Knut Molvel' og et rettsapparat, som er en hån rig normalt utstyrte fagfolk 1 br.n·
Verl!l,tet1igjernmgen på grunn av po lestad,
biskop Johannes Smidt,
talls innstilling til Stortinget, hvilken
mot internasjonal og norsk lov og sjen.
.
kal b h
l
Utiskø meninier, selv om disse mefFI
Bull
reUapral{sis.
fl and eS mandag førstkommen-.
ninger m4tte forekomme oss aldri pro essor
rane s
,pro·
,En rekke siktelsespunkter . var faUt s
Derfor er i dag selv det å søke .inn b9~ . . i. t.iltalen m. ot m. e. g, således: «Si.' d..e, hv~rdall landets kårne. o~pfordre~
så usympatiske. Staten må respek- fessor Sigmund Mowinckel, professor
til kildene til okkupasjonens historie del~2, hvor det. er satt at fhv. stats. bl å. dlskutere :på bred baSiS» retts·
tere dette frihetsprinSipp. Vi skal A. Heintz, professor Sverre Steen,
og å legg~ fram dokumentasjon, som minist\,r Nygaardsvold, :fl1v. utenriks oppgJ~ret uten a få seg fo~e~agt en i også være oppmerksom på den fa.- overlege Jon Leikvam, arkitekt Odd
.!MLr vært hemmelighOldt henimot over minl'S'ter K'oht o'" ..... v. forsv'''r-minl' _ upartisk, nøktern fremstlllmg av'.!
kan }'19ge i presset av en In- hNansen,
Lind,
'" Ul
... ..
-.
'i re som
d' d generalkonsul
. . T Ø Erling
" d h
_A
i\.!I).ennesltelig. Det kan erfaringsmes- s~el' x.,jungberg har
avlagt falsk ed». selve grunnl~get for samme, d~ for·
ten. opinion. Meningsfriheten kan .r.a v. r. JuriS ol. verg...r, .r.......v.
sIg bevirke granskerens undergang, (I Sk....
cke.I-1.~n).
.
står
man
hV.llk.e
vansker
som
VII
møt
'
l
'
tid
J.
B.
Hjort,
h.r.adv.
Rolf
Arne
Foss,
_.
......~
l
\'lsse
er være truet ikke a v ·
al
,samfunnsmessig sett.
.
te de som, Yll Je'"
eren
"
.. tro, ønsk"r
" å bygge
s t a teDS organer, men aven kom- overlærer Frieda Dalen, kunstm
.
~an man f. eks .. legge fram fakta
P ... grunn av den store forhåndspro- på fast grunn og iklte bare «jatte
pakt majoritet som står sluttet om Henrik Sørensen, pianistinnen Mary
om allierte admiralstabsoffiserers be- paganda mot meg besluttet J·eg å ut· me'». Jeg går ut fra at den gode vil·
et f eIIes poll'tlsk eller religiøst eller Barrat Due, malerinnen Agnes Hiorth
søk i kystbyene i mars 1940, attasjert gi. skriftet pA norsk i bokform, jeg je er forhånden, men jeg frykter for
antireligiøst syn.
og fiolinisten Henrik Due.
av nordnlenn, med norsk myndighets omlJ,rbeidet stoffet og supplerte det. at taJ>:lten blir: enten Cle hl!.værende ,:
A søke sannhet og formidle er*
samtykke, i den hensikt å pla!lleggc Jeg tok bort det jeg kaldte uvesellt- ma.kthaveres dom eller bistoriens. Om
kjennelsen av samihet, det er det
Bladet «Dagsavisa» i Trondheim invasjon? Kan man fortelle oftent· liie utvekster. Påtalemyndigheten hviIk,m sillte et gammelt visdomsord
som er Universitetet" ide, selve lde- som alle vet er overmåte kristelig ligheten hvilke myndigheter samar· fikk rede herpå ved å. beslaglegge og som bekjent sier: m.... vel·t "Ut som al·
l t
kal l ede oss i vår gjer- behandler
denne henstillingen
:Jå lel
O
"
a.e
derpl ass 24·
beidet om fremmed invasjon i Norge lese et brev fra meg til en venn, jeg drl døyr, dom um daudan kvar.
mn,. som s.
. Januar und er oversk n·ften «Barmhjertighet på avveier», og
og hvilke nordmenn som tok direkte
mener at
del i forberedelsene? Konferer admi.
«en må nære den aller dypeste re·
ral,Assmanns bok. Eller vil man kun·
spekt for den varme medkjensle og
ne legge fram fakta fra Quislings
trang til barmhjertighet som preger
granskningskommisjon av 1948, f.
denne henstillingen. Her er vilje til
eks. protokoll fra forhørsrett ledet av
å tilgi, til å hele det som er sønder
fru Solveig Stang? Dokumentene sy·
brudt, til å hjelpe medmennesker.
neol å være forsvunnet, fru Haldis N.
Det er humanismen som taler i hver
Østbye sa til meg at hun hal.ide ett
eneste linje.
se. ~t, det ble beslaglagt ved hennes arSom sagt: Dette skal en respekrestasjon. Eller vil man bringe fram
tere. Av dette er det for lite blant
arkivene fra Nemnda for Industri og - - - - - - - - -...
oss, og dette fikk også i altfor liten
Omsetning, hvorav litt har vært ofDET ER MERKELIG AT FOLK
hvor Cape Town nil. ligger. Riktigfranske kollega benektet, at vedgrad prege rettsoppgjøret. Ja, det
fentliggjort i riksadvokatens Meddelel
I1<~E KAN I..1ERE. inflasjonen er
nok lla4de djerve portugisere vært
tektene kunne støttes på forut
preger i det hele tatt forholdet til
sesblad. (nr. 48?).
Over oss og hul1.et i kronestyl{ket
på dipe kanter før, men <let var
gjeldende rett. På dette punkt har
våre medmennesker for lite.
Og hvordan kan fabelen om Norges
blir stlo'll're og større for hver dag.
hollenderne som ble de første fa"t~
kritikken senere vært hård. Den
Men la oss når vi snakker om
fortsatte krig opprettholdes på histoDe 110m styrer og rår forsøket å
boende hvite i Sør·Afrika. De tre
, kommer kanskje tydeligst fram
rettsoppgjøret, og mens vi ennå
dsk-juridisk grunnlag? Jeg klarleg •.
stagge landetll borgere med et av·
århundreder
har
vært
fyllt
av
stohos den nå 85 årige tidligere Lord
har landssvikdebatten i Stortinget i
gar faktiske forhold i «Vi er ikke For
gnaget bein nå og da, inen det
re beg·iveheter og mange brustfie
Chancellor ViscountMaugham i
frisk erindring, huske hva det er vi
brytere» (Krigen slutt s. 76. Pi: følhjelper sA: lite. Det minner mest
håp, men de hvite innbyggete!! selv
hans bok <r.UNO and War Crimes»,
snakker om. Landssvik er et forfer·
gende og spesielt i avsnittet: Vår le·
om de gamle hiitorier fra Russ,·
stendighetstrang har alltid seiret,
hvori han sier at NUrnbergdomme , delig ord. Det dekker over forbrygale. stilling under okkupasjonen s.
land om kappkjøringen med (le
selvom de måtte· bøye seg for de"
ne ble snarere svekket enn styrket
telser aven art og aven rekkevid82 og følgende). Hopper man over elgrådige \liver på de store· stepper.
britiske overfallsmann og ble en
ved en .konstruksjon, som måtte
de som ikke har noe Sidestykke, Å
ler tåkelegie~' man kJensgjerningene
For
om
mulig
! tedde seg, kastet
del av det britiake verdensrike. ~
bli haltende i forsøket på å oppIlerOm ved grans!tning, da har man
BAndelle er i dag ikke sterke
stille et forut anerkjent folkeretts
ikke gransket og SK1'eVet okKupa:" ' kjørerne ut alt som kunne etes og
til.lutt ma.tte dl! Qfre passag-er et.
Mala..lls rasepolitikk har skapt
lig grunnlag for individuell straffe
sjom,lns historie, .man har qare Ikre·
ter passapr til de sultne ulver,
mang-e fIender og h.l' krevet Arforfølgning av tidligere ikl{e defivet. historier fra okkupalljonlt~dim,
men intet hjalp og snart IIto Sle"
vålcenbet også i den indre politikk;
nerte misbrult" av stat.makten. eventuelt detaljUnderlag for se~ere
de~e tomme og dødens stillhet ple
Britene
ser med mistro på dr. M~
NUrnbe:gsaken har gitt anledning
granskere. Men da bør verkU få. ~n
r
'
. .
.

være en $viker, det er .. vare 111
Jl,I.das, en som· lelger for tretti: .•1v~
penger ikke bare sitt eg.t, men og
hva andres er. Uslere.tempel karl.
ikke øettespå noe m,enne.ke. .
La oss hUske dette. St. skJørlJ\er
vi straks at feilf;ln ved re~ppl1ø
ret slett ikke var at lt.ndlev1kerfte
ble straffet for strengt,
at~a1t~
for mange ble gjort tU lalld.~~.
Vi sa.tte Judas- og .Vlkert~_S>let
på altfor mange av våte me4fm~~
nesker som slett ikke fortjente-deh

U. niversltetets nye rektor, professor,

men
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Vi er ikke

forbrytere
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Etter disse fra det hold' forholdlvis
fornuftige betraktninger' finner bladet å måtte ro seg i land igjen - formodentlig med tanke pA. den til stadig
het pågående innsamling til det kriSt·
ne blads fortsatte eksistens - O&' kon
kluderer med disse bev1nge4e ord:
«En henstilling til regjeringen om
å ta hensyn til de forslag' som ette.i·
debatten i Stortinget ble satt tr$
- .i rettferdighetens Og bannhjertighetens navn, en slik henøtU»ng
ville være på sin plass.. So; k\U!.fie
det kanskje gå slik at sviker.t~p·
let ble vasket av der det urettmes·
sig ble satt.
..
., .
Men å frigi de svikere som sitter
i fengsel, da kan vi ikke "Iere. JIled.
Da mener vi at barmhjertighe~\nl ,er
på avveier. For den sÆ!lnme rettfer·
dighet som krever \trett gj9l't J09
mot alle dem sOm ufortjent fikk svi
kerstemplet krever ogsA. 8;t str~
fen blir opprettholdt for alle som
virkelig svek sitt land.»
'Il.

Ja det er sannelig ikke greit l. være
kristelig dagblad nå. for tiden. Pet, er
jo så mange hensyn åta. Først og
fremst skal selvsagt «den kristilepres
ses oppgave» ivaretas, dessuten rnA.
man vokte seg vel for ikke o. støte
den krets som har «syn:. for bladets
oppgaver. Det er bare så sørgelir e.t
også en «kristen:. avis helst ikke ,/SkuI
le være helt tannløs or. flat. Teuet
«preventiver» blir litt etter litt 1,ttvatnet og hva er da mere ufarl!.J enn
å blande seg inn i hylekoret mot
«landssvikerne»? Vi vil imidlertid 1iUlbefale både Dagsavisa og likesinnede
å lodde .stemningen ute blant tolket
før de blir stående helt alene med sine «meninger». Tehk pl' Innøamlin·
gene.

«Ad ·sprogsaken))
I

«8. Mai» nr. 3 har «Lax:s» ei~.tykke med denne overskrift. :Det 'er
ordet «heimel» han plent vil ha ut or
språket. «Det hører ingensteds
me, har intet med hetin .. gjøre,
kommer av verbet 6. hjemle. Er det
kanskje også noen som sier l heiID·
le?»
Eg skal prøva å retUeia <ws»
litegrand. La oss Sjå litt i ordbtkene:
Aasens ordbok: Heimel m ... kjem.mel, fuld Grund eller Adkom,t tn nb·
get. - Heimla v. - hjemle, live ;Rkt

bj.m-

men

I

mange fiender og har krevet årforfølgning av tidligere ilt!{e aet!-.også i den indre politikk.
nerte misbruk av statømakten. BrItene ser med mistro på dr. MaNUrnbergsaken har gitt anledning
Jan. /iZ, _\l,et har gitt seg uttry}tk
til bekymringer for hvorledes den
nettopp nå, da den syke kong Ge"} folkerettslige nyskapning i frem- stortingSdebatten om angrepene på
org hadde tenkt li. tilbringe noell'
rettsoppgjøret ble, som ventet,
t:}dell kan bli . anvendt. Den nærlig
Uker i Sør-Afrika for å komme til
gende slutning er, at det nå er stort sett en demon13tra,sjon av storkrefter. Dr. Malan har nemlig inn
blitt en forbrytelse å tape en krig tingsmennenes uvitenhet om grunn·
budt kongen til å tilbringe sin reog at de beseirede generaler må laget for det hele og om. hva som er
konvalesens i Natals varme og
vente å bli lovf.ormelig dølnt og foregått. Med få, men bemerkelsessolrike klima.
Mange mener at
hengt. Dette er da også uttalt av verdige unntakelser visste det seg at
den gemle republikaners invitafeltma.I'skallc Montgomery. Siden flertallet intet har forstått, og hva
sjon er diktert av ønsket .om å
retten avhenger av makten og alt- verre er: de har intet gjort for å sette
vinne popularitet blant de engelskså arten av den sivilisasjon, som seg inn i problemene.
t~l:nde, som normalt står i oppoNår justisJwmiteens ordfører, etter
seirer, kall frykten ikke kalles ube
SlSJon mot ham. Labourmedlt~m
årelang gransking står fram i storgrunnet.
met Lef)lie Hale har ined det for
tinget og påstår at fangen Holtskogs
øye anmeldt en interpellasjon til
dokumenter har vært benyttet av de
premierministeren 0111 regjeringen
som har angrepet rettsoppgjøret, da
har rådet kongen til denne reise
dokumenterer han seg som en uvitenog hans pat'tifelle, Fenner Brock:
Hvor megct {'1' det av agitatol'en de etterplaprer av riksadv. Aulie. -way, stiller følgende spørsmål: _ og Arbeiderparti-mannen og hvor me- Aulie serverte nemlig denne skrøne
Hvilke forestilling,·r har afrikan- get er det av den ansvarlige norske først, tiltross for at han må vite at
ske og asiatiSke follt gjort med finansminister i de uttalelsene Trygve han selv er den eneste som har offent
hensyn til kongefamiliens påtet'l.k- Bratteli Icom med da han la fram sitt liggjort de dokumenter som han påtI'! reise til Sør-Afrika? Det skal første statsbudsjett for Stortinget, -- står Ill' forfalsket av Holtslwg, hvilbli interessant å se, hva regjerin- spør stavanger Aftenblad.
.
ket Holtskog benekter.
gen, i dette tilfelle mr. Chur Enkelte avsnitt av hans tale virket
.Jeg nevner dette fordi det nå mer
chill selv vil svart>, Dr. Malan .og etter orden: å d~m1TIe som noe av e~ enu noensinne Cl' påkrevet at tidligehans folk kan sil~ftey( klare seg krigserklærmg bl ledelsen av de. pn- re NS-folk tar et kraft tale for å få
uten kongebesøket, men det er et vate bankene. G~1TI.!e toner av kj~nte gjort vårt syn på rettsoppgjøret kjent
større spørsmål, .om England gan propagandamelochel synes å klmge i videste kretser. Vi har en ypperlig
klare seg like godt med et fiendt- mll1mellom ellers nok.så. nøkterne ?t- bok som Bergsviks «Vi er ikke forligsinnet Sør-Afrika. I, Man slqille talel~er. Er. ~et en nktlg. oppfatnmg brytere» og jeg har brakt i erfarnig
tro, at det nå mere enn noensijme av . f~nan~mm:ster~ns memng at han at han ennå har noen hundrede eksgjalt om ti. beholde restene av øym en!udlg Vl: ~vmge Igjennom. en ganske emplarer tilbake av bpken. Da påtalebestemt ImJe uten omsyn til motfore- myndighetene fikk rede på at han
patien rundt om i verden.
stillinger? Dersom ikke bankene un- ville gi ut boken ble Bergsvik arreNVRNBERGDOMMENE ER derordner seg regjeringens økonomi- stert og manuskriptet beslaglagt. BoFORTSATT UNDER STERK ICRI ske politikk med det gode, bebudes ken var dog så ypperlig gjennomarTIKK. Det gjelder. ikke· minst. de det tvangsmidler hvis innhold vi ennå bcidet at påtalemyndigheten måtte
tilbakevirkende lover skapt> av ikke vet noe sikkert om. Det har fra løslate Bergsvik og frigi manuskriptet. Påtalemyndigheten begikk dette
seierherrene. Denne kritikk~om
åpent til orde i en liknende slk i regjeringens side vært et forslag til uhorte overgrep f.ordi de fellende fakTOkio, hvor den franske, den~oJ lov om aksje- og spareinnskuddsre- ta ikke måtte bli kjent.
La svaret på den sjikane som atter
landske og den indiske domfner serve i Norges Bank, som ble trukket
dissenterte. Den indiske domtncr tilbake igjen, men som finansmini- er servert om tidl. NS-folk fra Stortingets talerstol bli å spre denne boerltlærte like ut at de rettSu'ilt for
mer var bedrageriske, når sei~rher sterennå. bebuder framsatt på nytt i ken. Den koster bare kr. 10.00 og kan
rene k~nne definere forbrytelsen tillegg til en rentelov som kan brukes fåes gjennom «8. Mai» eller fra Arne
etter forgOdtbefinende, og hans om nødvendig - et ris bak speilet.
Berg-SVik, Kapp.
Jurist.
vå~tenhet

forbrytere

R·Iset ba k speilet
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sjonens historie, man har ~are Sltretel" passai'l!r til de sultne ulver,
vet historier fra okkupasjonstjden,
men intet hjalp og snart sto sleeventuelt detaljunderlag for seIlere
de"e tomme og dødens stiUhet ple
granskere. Men da bør verket få en
bare aVbrU,tt av ulvenes ,hyl. Slik
tilsvarendeStiftelsen
titel fornorsk
å unngå
missfoI'Okkupasjonshistorie,
2014
er det også. med inflasjonen og
ståelse i fremtiuen.
dE'n
plståtte høykonjunktur. Mea
I intervjuet står videre, at det vil
alle m4 da vel forstå at dette bæ.::alltid være noen som vet mere enn
rer galt iVei. Det jubles over vår
oss. En rekke NS-folk f. eks. kan gi
storartede betalingsbalanse, over
opplysninger av stor verdi for vårt
fremgangen på. en milliard, men
arbeide~'. Har det ikke undret Dem
man giemmer at det skyldes en
at ingen NS-mann er kommet tUorde
unormal høykonjunktur på grunn
i alle disse år? De som har forsøkt er
først og fremst av Koreakrigen.
blitt forfulgt, arrestert, sjikanert og
Går
halvdelen av fraktstigningen
dømt, eller deres innlegg er gått i patapt, er vi straks en halv milliard
pirlmrvene. Ethvert innlegg fra NSfattigere, og hvis halvdelen av pris
hold har vært undertrykket med alle
stigningen på våre treforedHngs~
maktmidler, fordi historieforfalsknin
produkter forSVinner, går 200 milgen ikke måtte korrigeres og fordi
lionet den samme vel. Og hva vet
det måtte være «1'0 omkring rettsopp
vi tgentlig. om vårt produkSjons.
gjøreb.
livs virkelige effektivitet, det proUndertegnede er grunnlegger av
duksjonsliv som til syvende og
Kunstsilkefabrikken A-S, Notodden,
sist må betale alt. Kan det i lengjeg bygget den og ledet den til 8.
den bære alle oppdrevne lønninmai 1945, da fremmede folk skred
ger, det store forbruk og de sosiale
inn, og jeg har siden vært uten befat
byrder? Dette må enhver politiker
ning med mitt verdifulle livsverk, jeg
svare på, ~vis han er sitt ansvar
var i fem år henvist til forsorgen. Vi.
bevisst. Spenner vi fordringene
dere var jeg unde!- okkupasjonen ord~
for høyt, så ender det i den samme
fører i Notodden, og i min forøvrig
fortvilelse .som forrige gang, og
merkelige «landssvikdom» står at jeg
det burde våre politikt'Te vite.
var en god sådan. Videre var jeg for*
mann i Norges Tekstilstyres Råd og
DEN UNGE KONGE I BELGIA.
fikk importert 15 millioner kg. råvaBaudouin, har for første gang
rer til den norske tekstilindustri til
vært stillet overfor en regjeringsnorsk forbruk ifl. en stortingsmelding
krise. Regjeringen Pholien, som
av 1945 (direktør Sehei). Det ble 4 år
ble dannet under store vanskeligpå grunn av min store posisjon, og
heter i forbindelse med kongekrijeg sendte forgjeves til Høyesteretts
sen, hadde et knapt flertall å bygKjæremålsutvalg. min; forsvarer, h.r
ge på - bare .4 mann i underhuset
adv. C. L. Aalls bekreftelse på. at det
og 7 i overhuset. Den måtte mansom står i dommen ikke foregikk i
øvrere seg fram og dreven fraretten og omvendt.
hånden - til-munnen politikk, som
Etter 172 års mishandling ikonsen
førte til stigende arbeidsløshet og
trasjonsleiren i Notodden lå jeg 1 år
vanskeligheter med dens europepå Ilebu sykehus. Min invaliditet variske politikk. Tilslutt kunne den
te ved, den varer ennå ved, men i 1947
ikke mere. En dypereliggende år-48 ble jeg i stand til å skrive et
sak er også, at man var bange for
«Testamente til min sønn». Dette fikk
å la. et interna.sjonalt rM og en
etterhånden titelen «We· are no Crimi
internasjonal kommando bestemnels» of] forelå maskinskrevet, da
me over belgiske soldaters skjebdet kom opp til behandling 1 Statsråd
ne, den samme frykt som gjorde
i november 1948. Man besluttet å gran
at kong Leopold i 1940 måtte bryske manuskriptet, kladden, man oppte fellesskapet og kapitulere istenevnte egen riksadvokat, Thommesdet for å. overlate resteile av den
sen, og statsadvokat Ryssdal, man av
belgislte hær til de alliertes hoved
hørte i 4 ukers forhørsrett utallige
kvarter og derved prøve å redde
vitner og personlig avga jeg dagelang
Frankrike. Det er bare halvannet
forklaring til· herr ~y$sdal, som fikk
år siden Belgia. blødde a" friske
en stor bunke underItle til ortcmte"
SAr ett\i!r kongekrisE'll, og dljln er
ring. Det ble utferdiget siktelse og en
ikke glemt selvom det lykkedes
noe laindre tiltale, det ble henimot 4
katolikene å rehabllitere kong Leoukers forhandling i lagmanl.:Jrett, pold og redde kongemakten. Det
hvor jeg ble dømt til 60 dagers fengsom man ennå engang skal sette
sel under «særdeles formildende omden belgieke kongemakt under destendighet"r» (første tilfelle i n.otsk
batt, er man bange for at den dy
rettshistorie) • en dom som Høyesterekjøpte ft'e4 om kongesaken skal
rett satte ned til 30 dager for 14 dage
bli brutt. Nå. har kong Baudouin
siden. Saken pågil{·· således gjennOm
5 år.
.
utnevnt Jean van Houtte til ministetpresident. Han e~ bare 44 år
Manuskr~ptet var en ldadd, jeg had
ga.mmel, men skal stå sterkt på
de gjort noen refleksjoner til de fakta
grulm av sin forståelse av de fijeg foreLL, og det var dels disse jeg
nansielle og· økonomiske problemer
ble dømt for.F: eks. ble det til over·
og sin moderate politiske innstil·
mål bekreftet at fangevoktersker på
ling.
Bredtvedt hadde «undersøkt» nøkne
kvinner innvendig med fingeren, resp.
*
I DISSE DAGER ER SEKS
belyst kjøn::;delen med lommelYkt. GAMLE. KJ0R1!JT0YER, det eld.Jeg betegnet sådan fremgangsmftte
ste fr$. det 17. lrhundrede, på vei
overfor varetektsfanger som «homotil Cape Town fra de forskjellige
sel,suell tendens» og retten fant den~
kanter av Sør-afrikaunionen og
ne betegnelse å være injm"ierende. skal etter planen komme til byen
Man anså med andre ord fregan{llIrør den 6. april, da UnioMn vil
måten som tegn på normal tendens.
feire 30Q årsdagen for den første
Tre av de seks påstander for hvilke
landstigning i Sør-Afrika av hol·
jeg ble dømt vedrørte' Holger 'rau.
lendere. Det var Ost-Indiakompasaken i stavanger, hvor jeg foruten
niet i moderlandet som hadde
flere andre underlag hadde Lagma.nns
sendt sitt skip med det underlige
rettens bekreftelse. på at Tau senlors
navn «Dromedaris» med Jan van
påstand om falsk vitneprov var
RiebeeGle avsted for ti undersøke
,kjennsgjerninger:>, men ratt en unnlandet og han bygget et fort der
skylder eventuelle hukommelsestap.
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Mørklagt histor le
Hva var britenes hensikt

siste nummer av «The NorseI det
man» blir det rettet en henstilling

til Storbritannia. om å Offentlig.gjøre

britiske dokumenter om for$pillet til
uviss~et om
britisk politikk gir næring til for megen mistanke, heter det i en artikkel
av Magne Skodvin.
Skodvin behandler de tyske og britisk-franSke planer overfor Norge i
1940. Det viktigste ennå Ull!l$te problem el' hensikten med .den britiske
mine1,1tlegging i aprildag.ene. Skulle
akSjonen begreI\ses til mineutlegging,
eller var den forløper til milit~r okkupasjon av visse punkterlan,s norskekysten? Skodvin peker på. at det
ikke foreligger noe offentliggjort materiale til å besvare spørsmålet med
sikkerhet.

9. april. Den nåværende

I mangel

av pålitelige kilder kan en
på det nåværende tidspunkt bare
søke å. resonnere seg fram til et svar.
Som kjent forelå det fullt utarbeidede allierte planer om en skandinavisk
operasjon i forbindelse med hjelp. til
Finnland. Den finsk-russiske freds-

slutning den 13. mars rev imidlertid
grunnlaget vekk for disse planer, og
Skodvin påviser at ekspedisjonsstyrker ble oppløst og flyttet over til andre oppgaver.
Den franske regjering ga imidler'id ikke opp ideen om en skandinavisk
operasjon, men britene viste seg nå
meget uvillige. Etter at hjelpen til
Finnland falt bort, «vek Storbritannia tilbake· for aktiv militær invasjon
i Skandinavia som manglet moralsk
og politisk berettigelse».
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mel, fuld Grund eller Adkornit tU noget. - Heimla v. - hjemle, give !tet
eller Grund til. (Finst ogsoi Rosa'
ordbok).
Hægstad og Torpe gamalnorsk or~ •.
bok: HeimUd. f. - heimel, lOvle, rett.
--- Heimila v .• heimla, tryggja, rjeva .
rett (til).
I Torps etymologiske ordbok er Ogso bA-i.l orda nemnt. So langt ordWkene.
Skulle det no vera so bort 1 vertene
å bruka ordet «heimel» ? Etter det
som ovanfor. er sagt, må alle ku.Itim
sjå at «heimel» ikkje kjem av «hjeih~
meh, men har mykje eldre og .sterkare tradisjon. Ei onnor sali: er d~· at
formene «hjemmel» og <iL hjemle"
heldt På å øyda dei norske forrlierie i
mange bygder, takk vere dei· d$.Ilske
embetsmenn 1 Noreg etter 14150.
«(Lars» seier om ordet «heimel». at
det «hører ingensteds hjemme -'-».
Eg trur heller me seier at både «hjem
me», «hjemmel» og «hjemle» ik}tje
høyrer heime nord for Skagerak. Og
so seier «Lars» til slutt at det omstridde ordet er «en bytting i /SprÅket
(kvifor ikkje sproget 1) avlet av ufol'
muenhet og fanatisme.»
Eg trur det er rettare å seia at
stykket av «Lars» er «avlet av'ufor.
muenhet og fanatisme».

Det «f r i e»

Norge taler
L ove

Yngve Anderson, Dagbladetl!
motemedarbeider har intervjuet
tre unge, demokratiske piker: Jeann~,
14 år, 1. realklasse, Berit, 12 Ar, 6.
klasse og Mette, 11 Ar, 5. kla.sse. De
unge uttaler seg meget åpent og bestemt om en rekke spørsmål. At de
er «bedremannsbarn» er det vel unødvendig å opplyse om.
- Liker dere gutter'! spør Intetvjueren.
JEANNE: De er allright n~r de ikke er bløtfisker, men de ml. ikke V$;lJ.e
for gamle. En dag eller to tImer etåre
enn meg. Iallfall ikke over 16 I.l'.
- Hva forstår dere ved en kjekk
gutt?
METTE: En bar$k type som er
frekk imot voksne og har dl.rlige ~a·
rakte rer på skolen. De skal helst ha
mørkt hår, brune øyne og l-a-a-a.nge
svarte øyeVipper.
.
BERI'I': Å. ja - brune øyne. Men de
må ikke være bløte - sånne som ber
til Gud og går i.kirker!
De forteller a.t de går pl. kino an·
nenhver dag.
- Jamen, det greier dere vel ikke
med de lommepengene dere får?
-- Å. vi greier det alltid· Pl. .ett
og vis, sier en og skuler til 4e tomme
coca-flaskene på bordet. Vi ml. jo også ha show og v.eiv engang iblant.
- Hva er forskjellen p" shOw og
veiv?
- VeiVer nå høvdingen og de.m&
(far og mor) ikke er hjemme - og
da slukker man lyset, svarer den erfarne Jeanne.
- Hva leser dere, bøker - aviser'!
JEANNE: Kjærlighetsbøker, dete)c
tivromaner, «Cocktail og Krydder»: I
avisene om film, teater og moter. -

Skodvins gjetning er at mineutleggingen skulle skape en «situasjon hvor
en britisk landing i Norge var mulig
uten motstand fra den norske regjering.
Hvis den antatte tyske reaksjon
tok formen aven truende note, kanskje i form av et ultimatum eller hvis
Luftwaffe foretok dE'monstrasjoner
over Oslo, eller hvis en liknende taktik ble anvendt for !. skremme den
norske regjering eller undergrave
dens handlefrihet, kunne en situasjon
meget lett inntreffe hvor den norske
esultatet av det franske presset ble regjering ville velge det minste av to
for det første at det øverste krigs onder og henvende seg til Storbritanråd 28. mars vedtok mineutlegging på nia om hjelp».
3 steder langs norskekysten, fastsatt
til dagene 4. og 5. april. På grunnlag
kodvin finner at denne teorien også f.orklarer den lette utrustning
av franske kilder og de dokumenter
som tyskerne erobret, vet vi også at t'l de britiske ekspedisjonstropper.
den britiske regjering en gang mellom Men mer enn en teori kan det ikke bli
29. mars og 3. april godtok planer om før en får anledning til å studere de
å holde landgangsstyrker klare til å britisJ,e kilder fra. dette tidsrom. «Det
er å håpe at førstehåndkildene eller
sette seg fast i Norge.
GUdSkjelov, så vet vi da at det nye
Men det dunlde punkt er, om disse andre pålitelige informasjoner snart
styrkene skulle brUkes i alle tilfelle vil lette en dypere forståelse av hva N.orge er meget fritt! Og at Vi med
eller bare hvis tyskerne gikk til ak- som' virkelig hendte. Mørkleggingen en så våken og ideal1~tisk ungdoin
sjon som følge av mineutleggingen. r::: næring til for mange mistanker». kan se fremtiden lyst i møte.
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unders0ke Kreuger,.; påstand om
Bonniers salgsforhandlinger, men
betingelsen skullt være at all publisitet om saken straks opphørte.
Bonniers godtok fc.rslaget, mens
Kreuge;. sa nei. Dette avslag blp.
øyeblikkelig av Dagens Nyheter
brukt som underlag for påstanden
'"Kreuger har avsagt dommtn over
seg selv», og Aftenposten og Dagbladet skynte seg med å viierebrin
ge «dommen,>. Man skulle tro at
avisene nå hadde brent seg så ofte på sine forhåndsdommer, at de
ville være mer forsiktige. Men de
lærer, som sagt, aldri.
Kreugers begrunnelse for avslaget er meget fornuttig. Han motsetter seg ingenlunde sakens fulle
oppkla.ring, tvertimot, man han vil
at saken ikke "k'll bli behandlet
for lukkede døre, men i full offcnt
lighet. Han ønsker ikke røkleg!{i.ng'
men utluftning og klarhet. Dett"
krav skulle man tro særlig' Dagbla
det ville ba følt seg tntalt av! Videre påtaler han at utvalget kun
skulle behandle «salgsforhandlin gene:> og ikke det av ham påklage
de ryktesmederi mot ham selv og
hans aviser, rykter som det er ham
om il. gjøre definitivt li. få stoppet.
Endelig påpeker han at i liknende
tilfeller er det vanlig at partene er
enige om undersøkelseskommis50,nens sammensetning. I dette tilfelle skulle det -- merkelig nok ikke sk ic. At han på grunnlag av
de foreliggende dokumenter anser
saken fullt klarlagt. sa noen undersøkelse» er unødvendig, er en
sak for seg.
Etter de dokuwenter og erklæ ~
ringer - avgitt under eds ansvar
_ som Stockholms-Tidning-en har
offentliggjort 18. jar.uar, synes det
klarlagt at det ikke alene har fun·
net forhandlinger sted om salg a\'
Bonniers aviser til tyskere, hva
forøvrig- Tor Bonnier ikke benektet i sin første erklæring om saken, men at disse forhanjllinger
kom igang etter oppfordring av
avdøde bokforlep,'ger Karl otto
Bonnier. Det er dette siste Tor Bon
nier hal' avvist som en absurditet.
Stod{holms-Tidning-ens dokumenta
sjon gil' også beskjed om hvilke
'mazister" som har avgitt meddelelse om saken.
Det viser seg at det var den nåværende forlagssjef Tor Bonniers
egen fetter, bankieren Ragnar
Thiel som på foranledning av K.
O. Bonnier anmodet den kjente
svenske industrimann, overingeniør Folke Kylbel'g', som var svigel'
fal' til Thiels halvbror, forfatteren
,)g godseieren Tage Thiel, om gjen
n(JTI1 sine forbindelser å undersøk.'
')l'l1. tyskerne var interessert i "
',jope Bonniers aviser.
Overingeniør Kylberg er en nw:,I.t kjent industrimann og har i en
nli'lmeskealdel' vært knyttet til
metallindustrien. Han er født i
1874, og' ha.' bl. a. vært disponent
for Kockums i Kallinge, direktor
for Kristiania stålverk samt medarbeidel' hos Hugo Stinnes. Sit.lcn
1930 har Kylberg virket i SVt'l'l~,'
som oppfinner og industrileud.
Han hal' aldri vært politisk virksom. Han er en fetter av den nylig avdødo berømte maleren Carl
Kylbcrg og var, som nevnt, sviger
fal' til Tage ThieI. Kylberg satte
seg bl. a. i forbindelse med prinsen
av Wied, den daværende tyske mi

----

Fredag 8. februar 1952.

man hadde så å si tYS1.C:.1... inn på
stueveggen. Det ~:{ulle bare en
gnist .i. for å utløse en tysk aksjon. På kontinentet rullet den tyske krigsmaskine fram og _eide all
motstand overende. Det -~. i korthet «kulissene;) om det l'om ble utspilt i Stockholm.
Her satt jødefamiliell Bonnier
med sitt millionforetakende, resultatet. av tre generasjoners utrettelige P... og forretningstdent, et
av Europas største forlagshus og
med en utløpel i Am ,,'ika (Alti.
Bonnitus Publishing House, New
Yo:k). For den gamle :amiliepatri
ark og forlegger Karl Otto Bonnier må naturnødvendig situasjo·len ha fortonet seg så dyster som
muli",. Han var jo fullt på det rent'
med den skånselløse utryddelsespolitikk Hitler førte overfor jødene, en p tikk har. selv gjenn0111
det mektige publisistiske apparat
som sto til hans rådighet, hadde
gjort sitt for å bekjempe. Nå sto
han etter Norges og Danmarks ok
kupasjon plutselig ansikt til ansikt med den i san"het. fryktelige
eventualitet a.t også Sverige kunne
falle i Hitlers henfler. Og det tiltrenges ikke stor fantasi for å ut.
male seg hva der da ville ha skjedd

pital i utlandet var jo tidligere intet usedvanlig. Det hørte med til
enhver kapitalists barnelærdom at
kapital skulle plaJeres der hvor
den ga størst utbytte og var
~tørst sikkerhet. HELer Ikke i vårt
('get land var dette noe nytt og
ukjent, granskes det etter ville
det sikkerligen finnes liknende
pksempler.
At Bonniers kunne ha god grunn
til å ville selge sitt foretagende og

søke sig et annet og tryggere oppholdssted - midlertidig eller blivende alt etter situasjonens videre
utvikling - er det intet underlig
i. Noe annet. er spørsmålf't om salg
nettopp til tyskerne. Det vil det
Renere bli anledning til å komme
tilbake tiL Vi skal bare tilslutt
hitsette etpar linjer fra en ledend,'
nrtikTtel i Aftonbladet om nettopp
(Idtc punkt:
<.Den forfaran infør tyskarnas
fl'amgångar 1940, som gett upp·hov til forsoken att salja, lir
manskligt begrlplig. Alla har int('
det ll10raliska mot f10m visadE's nv
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Bonnier-Kreuger-affæren som i de
siste uker har rystet den svenske offentlighet, vil i sine hovedtrekk være kjent for les~rne gjennom de norske avisers omtalt', selv
om denne omtale har vært mangel
full, med viktige detaljer utelatt
og i enkelte tilfeller preget aven
viss forutinntatthet mot Kreuger.
A rekapitulere saken i alle dend
faser ville føre for vidt, men vi
skal se litt. på bakgrunnen for den
og trekke fram noen punkter som
de norske aviser bevisst eller ubevisst har oversJtt.
For helt il. kunne lodde dybden
av denne sak bør man ha oppholdt
seg i Sverige og være fortrolig
med forholdene bak svensk presses kulisser i de siste tyve år. -Svenske preJseforhold kan over·
hodd ikke sammenliknes med nor
ake. Sverige har en rekke storavi·
ser etter internasjonale begreper
og kvalitetskrav foruten en meget
representativ lokalpresse. Ifølge
siste statistikk (for 1950) sendtes
det i Sverige daglig ut 3,474,500
aviseksemplarer, antall eksemplarer pr. husholdning var 1,57. Tallene for 1951 vil vise en betydelig
økning. 24 aviser i Stoekholm, Gøteborg og Malmø svarte tilsammen
for 1,7 million eksemplarer, mens
216 aviser i landet forøvrig hadde
pt samlet opnlag på noe over 1,8
mill. ekspl. 14 aviser kommer ut
alle ukens dager, altså også søndag. 5 aviser kommer i et da"lig
opplag pil. over 100,000 ekspl. Konkurransen mellom de store avisene
har gjennom en årrekke vært yt~
terst tilspisset, hva igjen har medført en avisstandard, både kvalitativt og' kvantitativt. I'om savn!'!' si
destykke i Norge.
Familien Bonnier eier foruten
det kjente bokforlag også tidsskriftforlaget .&hlEin & Akerlund.
som utgir et utall av tidsskrifter,
ukeblad m. v. med Vecho-Journa,·
len i spissen, samt de to avis:!!'
Dagens ,Nvheter 00: Expressen. -_..
Ingeniør Tordten Kreug-er --- lVa!'
Kreugers bror - eipr S~oekholms'
Tidningen 0,>< Aftonbladet. Kreuger er selv adm. direktør for Stoe!;:
holMs-Tidningen, mens hans sønn
Carl er dens sjefredaktør.
Dagens Nvheter er Sveriges stm'
ste avis med et opplag som nærmer seg en kvart million, mens
Stockholms-Tidningen Cl' hovedstadens neststørste avis og Sveri,·
ges tredje største !l.1ed et opplag
som nærmer sf:!, et par hundre t.usen. Sveriges neststørste avis e~
Gøteborgs-Posten med ca. 225,00(1
i oppla!;. På fjerdeplassell komme:
Aftonbladet med ca. 160,000 ek~p:
og dermed Sveriges største aitv'l'
ll.vis. Pil. femteplassen finner vi Epressen, som også er aftellll\"i~
med vel 100,000 ckspl. Krcugers tu
aviser har sammenlagt et for ..
sprang for Bonniers. Alle de fem
avisene er av samme politiske far·
ge (folkepartiet).
Ingeniør Kreuger har beklaget
seg over at han og hans aviser
,gjennom mange ål:' har vært gjenstand for en ondsinnet ryktekampanje, men ,ku akutte foranled •
ning 'il at lJan nå tok saken opp
i hel dens bredde, val' de rykter
som før jul ble ut spredt om at han
hadde solgt sine aviser til Lands·
organisasjonen og som medførte
en rekke ubehageligheter. Kreuger

8. MAI

TORSTEIN KREUGER,
mannen som skar hull på byllen.

het, beskjeftiget med historiske
og vitenskapelige studier. Han rår
over et utall av notater og billedmateriell. Ifjor ga han ut en bok
om det internasjønale oljespørs ..
mål under tiUen «Den sjette stormakten;>. Han er kjent for sin vederheftighet og objektivitet og ok-
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lmpasjonsmaktene hal' ()verhodl'~
intet å si på ham. Han fikk umid·
delbart fortsette sin private virk-"
somhet og hans navn :t'iunes ikke i ,
det store kartotek med over 20,000
navn pil. personer som på en eller
annen måte er blitt berørt av opprenskningen i Vt'st-Tysklr_nd etter
l,rigens slutt.
Endelig kan det tilføyes at Bonllier-saken var vel1rjent innen de

\0'(

med ham og hana forlag. Dette
kan muligens høreli' kynisk, men
årene har lært oss f.t det dessverre
var slik.
InnelL.or den Jventualitet il. forspille både liv og god!' er det psy·
kologisk forklarlig og også fullt
ut menneskelig at lten gamle forretningsmann så. seg om etter mu
ligheter til å bringe seg selv og sin
familie og også me~t mulig av re~
sultatet a.v sitt livsverlc i sikkerhet. Tusener har vært i d"!l Hamme situasjon og halldIet dpl'f'UPr'.
Når naboens hus står i brann, setter
seg ikke rolig i en stol i

Han påpeker at Dag(;ns Nyheter
forandret sin innst.ilJ:ng og ble mer
tyskvennlig nettopp ved den tid da
Bonnier førte sine diskrete for.
handlinger med tyskerne. Med dette forholdt det seg slik, skriver
Kreuger. at redal:sjonsledelsen i
forståelse med Tor Bonnier stilte
Dagens Nyheters mangeårigE uten
riksredaktør dr. Johannes Wisk.
man, kjent som tyskfiende, under
sensur.
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lange, enerven:ndc år.
Kaptein
Carlsen som nettop,_ har 3at' en
hel verden på ende av bep:'eistring,
kan gå hjem og legge seg - med
sine to små, fattigslige uker .•••
Men i Stockholm svinger karusellen videre. Dagen,. Nyheters
sjefredaktør, prryfessor Tingsten
går til personlig an;;-rep på Torsten Kreuger for ::ans «torståel·
sesfullhet» overfor Tys;,lanu, og
Kreugf'r blir ikke svar skyldig. --

S'ier\~es

,'n Torgny Sege!'stedt och av dem,
som iif"de den tidlling dal' han verkade. De lOptn stDl'r<'l personliga
risker, men inga formodanden om
a tt de skulle ha. '1l0~ trettio silverpenn~ngar ellG,l' mer sålt sin uppg'ift, Från det hållet har V:lU som
;;il. al' bevisat kånnetecknats som
,; landsfOrraderi.>.
Vad "om år avskyva,l't år inte
skracken och dess reaktionel'. Det
avskyviirda ar di'Jl farisciska dubhelheten, som ger sitt tillstånd till
infama forfOljeh.er mot 111iil111iskor. '1;,illms svaghet i faran::: stund
var obetydlig i jåmforel~e med
fOl'fOljiil'C'ns egen.
AvsJOjandena ger inte para ('n
sållsam bakgrund Ull den tr.pperhet som de' bonnierska tidningarna
utvecklat sedan faran gått ove;:'.

UP?T~0)7;T'r~iY~;L::W007Y7;/Up)'n~~;'@;~I~'7'

Kan noe fornuftig menneske tro
at den høyeste tyske sta.tsledelsen
villt føre forhandlinger i flere
måneder
om
et
salgs-tilbud
pa
seks
millioner
dollars
uten Il. ha fæ'visset seg OL1 at eieren sto bak dette tilbud, som ble
ansett så viktig, ... det via Ribbentrop ble ført he •. fram til Hitler? skriver Kreuger.
Allerede i februar 1940 gikk det
rykt.er om at Bonnier vUle selge.
Det svenske utenriksdeparte •
ment har offentliggjort en rekke
dokumenter som er funnet i de
hemmelige tyske arkiver og som
omhandler Bonniersaken. Det viser seg at den tyt.ke minister i
Stockholm, prinsen av Wied, i en
rapport til Berlin så tidlig som 10.
februar 1940 opplyser at han har
hørt rykter at Bonnier ville omsette sine virksomheter i Sverige
i rørlige midler. Det påpekes at
firmaet allerede hadde solgt Press
byråa (kioskkompaniet) av denne
grunn.
Etter de av Kreuger tidligere
fremlagte dokumenter skjedde der
da, i september en tilnærmelse til
tyskerne gjennom overingeniør
Kylberg etter oppfordring aven
fetter av Tor Bonnier. I november
var saken nådd så langt at spesialister fra Berlin kom til Stockholm for å. delta i drøftelser om
saken i den tyske legasjor. under
prinsen av Wieds forsete. Fra di~
Sf> foreligger det i utenriksdepartementets dokumenter et lengere
referat. Det heter bl. a., at lega,sjonsråd Dankwort (nå tysk ambassadør i Ottawa) som hadde behandlet saken, mente at familien
Bonnier skulle ville selge hvis man
ga dem mulighet til å emigrere
og medta salgssum!1len i dollar til
Amerika.
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fl!lSSaUør 1 uttawa, som naaae De"
handlet saken, mente at fam'ilien
Bonnier skulle ville selge hvis man
ga dem mulighet til å emigrere
og medta salgssummen i dollar til
Amerika..

*

indre kretser av den tyske koloni
i Stockholm. Overingeniør Kylberg

nevner også at «drt fantes andre
følere fra bonnierske hold».
Tor Bonnier erklærer i anIed ~
ning av dette nye materiale at det
hele er «ren løgn», og hans talerør
Dagens Nyheter forsøker il. «redusere» og sverte Kreugers vitner i
det almene omdømme, å karakterisere dem som «nazister» lar seg
jo ikke opprettholde. Bladet omtaler dem som «en 78-årig oppfin~
neI' og ingeniør med en temmelig
:-roket fortid og en 42-årig forfatter med en mildt sagt innviklet
økonomi». og søker også pL anllen måte å gi det inntrykk av at
de er suspekte individer. Taktiken
er meget lite imponerende, og
Uventet nettopp fra det hold som
er så ømskinnet for det ærerørige.
Men det er jo ofte ~lik at mangelen på saklige argumenter søkes
avhjulpet med personligheter og
skjellsord.
(Her i Norge har vi rik erfaring
for det fra de siste seks år. En
rekke fremrakende kapasiteter på
forskjellige områder ble i 1945 plut
selig redusert til «ubetydeligheter:> og «nulliteter:> og «tvilsomme
personer». Tenk bare på vår storste nålevende dikter, Nobelnristageren Hamsun, i hvis verdensbe ['ømmeIse landet i en menn ~skeal
del' hadde solt seg, som fra den
ene dag til den annen ble redusert
til et uleselig, litterært null! Jo,
vi kjenner den lek:;oen!)
At ikke alle har latt seg imponere av Dagens Nyheters form for
argumentasjon, synes det å tyde
pil. at riksdagsmannen Hagberg i
et innlegg fant det bevisst at
Bonnier virkelig hadde forsøkt ti.
seIgt sine aviser til tyskerne.
Her står saken, n~r disse linjer
skrives. Men den har hittil utviklet
seg mel en slik fart at meget kan
være hendt før denne betraktning
nal' ut til leserne. Det meget nærliggende spørsmål om familien
Bonnier gjennom
rettssak vil
forsøke å få Kl'eugers påstander
mortifisert vil kanskje da være be
svart.
ti>

For en alminnelig iakttaker som
ser det hele på avstand, virker det
påfallende at ingCl: av de mangt'
som har kommentert saken, har
forsøkt i erindringen å gjenkalle
forll.oldene sommeren 1_940 for c\
plasere saken i dens rette ram·
me og med den riktige psykologiske bak!VUlln. For ut fra det å
søke il. analysere den. Nå ser man
på de' utelukkende med «dagens
oyne~ og med den etterpll.klokskap
og de «bihensyn» det uvegerlig
medfører. Derved forrykkes hele
hilledet, selvom det nok kan tjene
til l!. forklare den ubendige liden·
skap saken har utløst.
Sverige befant seg plutselig som
meren 1940 i en fullkommen vanvittig utenrikspolitisk situasjon,
derom kan det neppe her:3ke mel'
pnn en mening. Man vandret bok·
,;tavelig på kanten aven avgrunn.
Xorge og Danma::"k var okkupert,

Prinsen av' Wieds innberetning
av 10. februar er meget interessant. Den synes å bekrefte hva
man a før har hatt en mistanke
om at forretningsmenn av stort
format allerede på et meget tidlig
tidspunkt omgikkes med planer
om Il. overflytte sin kapital til t~t
landet, hva selvsagt var fullt lovlig, selvom kanskje ikkeorl1ct kapitalflukt har den beste:.,l"lang. _
Det ville være interessant å få vite
om man har hatt liknende tilfeller
herhjemme. Eller om tanken var
ukjent for gode nordmenn.

Billedet viser titIerne på de aviser i Sverig som er direkt" blandet jnn
<'len store "tidniJlgs~riget. <,
håpet om at brannvesenet nok vil
Jdare brasene, _ .. man bringer sin
familie og seg selv i sikkerhet og
forsøker å berge hva berges kan
av verdier. Å ville forlange eller
tro at et klartskuende forretningsgeni som den gaml ~ Bon,nier og
hans sønner ville blitt sittende i
Sverige i tiIfelleav oklmpa:.50n og
rolig latt seg fange av sine verste
anta.;onister og risikert kon sen tras;jonsleir, konfiSkasjon - kanskje en våt flyktninggrav i et cl"ler annet Skrikentd1;jern, ...- det ('l'
absurd.
De hadde den P'P nr>' <•• tet patent
på at!:lverige skulle forbli utenfor
krigen. Kastet de blikket mot vest
mot Norge, så de hvorledes den
største norske avis få uker ptter
okkupasjonens begynnelse og flere
uker før kamphandlingenes slutt l
Norge, hadde måttet åpne sine
po::!;~: for
okkupantene.
Dertilkom sjokket over -;'vslte"nes søi!'rike fram' :cJ,g'e!1 over kontinen-'
tet. Under dissc omstendi.g-heter H
det' hverkf'n Ut1 aturJl" enn si nhC'·
rlerlip,' at Ponnier vil splg'C'! sitt for
lag for å bl'in~e se~ Op,' sine i sikkerhet i Amerika. hvor han Bohl
tleV"'f: n.Hf-rede fra 'T mmelt hau(h'
cll fira!.
..

De ger också en antydan om vad

som kan hånda om de blir farligt
på nytt. Den bonnierska pressen

ar fortfarande ett «objekb som
kan sli.ljas.:\

Affæren har. som nevnt, rystet
den' svenske offentlighet. Hvordan
den enn vil utvikle seg og- slutte,
har den allerede nå gitt både publikum og: myndigheter meget å
tenke på. I Sverige ventes det at
den o':"så vil få et etterspill i det
politiske liv.
Saken har åpnet vide perspek tiver. Man spør seg uvilkårlip,' om
det 1'1' betryg-gende og heldig at
ed lov skål land bygges. Vi, som
",tor" og' mektige opinionsdll.nnemlr
har pukket på dette' og trodd på
aviser eies ay en enkelt privatppr- .
son eller aven el1;ere familiekret!' dette, det er med lov, .vi fortsatt vil
at de er private forretninlisforpta-. drive vårt arbeide. Men hva skal vi'
gender. Og om det iltke var bedrE' si om A-regjeringens velgere, f. eks.
og mer i pakt med demokratis!' bygningssnekkerne i Trondheim, som
and, at det bak a.visene sto ansva.~ streiket i to måneder fordi de ikke
lige partier, store og anerk.ient!' fikk den samme tariff som Oslo 00'
organisasjoner eller andre former på tross av at arbeidsretten har slått
fast at streiken er tariffstridig og
for :lImene samm"nslutninger?
ulovlig. At de nå har gått tilbake til
Spørsmålet er ikke nvtt. I AmI' arbeidet, er en sak for seg, men det
rika har det vært !':terkt framme forhindrer ikke at de streiltet mot loog typosrrafforbundene har også ven og retten. Hva sier sil. de dertil
søkt il. finne en løsning- ved å utgi innsatte myndigheter til dette? Og
egne da~saviser, som ikke var ko!" hva sier de selvsamme herrer, som 10
troHert av «aviskongen. I en ar· vel' oes boligbygg, men som må se altikJcel i tHknytning' til avisf ...idell le sine planer slått over ende av de
i Stockholm sk!'iver G1:Itebor!!'f" streikende lovbrytere? De sier intet
Han dels- (jch Sjøfartstidning ~t og foretar seg intet, fordi streik er
«det egentlig-er en uting' at sto ..!' et hellig våpen og fordi fagorganisakapitalinteresser er så 'sterkt en- sjonen står over regjeringsmaktell
gasjert i aviser som i dette tilfel- selvom hovedorganisasjonene toer sile;". SpørsmÅlet er så viktig at det ne hender i folkets påsyn.
fortieneI' å bli inn' "·.en(
drøfte
også hos .oss'.
Tilskuer.

lovbrudd som

godtas
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som. Han cr en fetter av den nyning . il. at han nå tok saken opp
lig avdøde berømt" maleren Carl
i hel dens bredde, var de rykter
Kylberg og var, som nevnt, sviger
som før jul ble utspredt om at han
Stiftelsen
2014
far
til Tage Thiel. Kylberg satte
hadde solgt
sine norsk
aviserOkkupasjonshistorie,
til Lands·
seg bl. a. i forbindelse med prinse!l
organisasjonen og som medførte
av Wied, den daværende· tyske mi
en rekke ubehageligheter. Kreuger
nister i Stockholm. Kylbergs ermente å kunne spore ryktene til·
klæring som ogsll. gjengis i faksibake til det Bcinnierske hus. At
direktør Heilborn i Dagens Nyhemile, lyder slik:
«Jeg mbttes ved en anledning
ter har hatt befatning .fremgår
1940 med bankier Ragnar Thiel
med tydelighet aven erklæring av
som meddelte at K. O. Bonnier vildirektøren for de svenske avisutle selge sine aviser til Tyskland. givpres forbund, hr. Modig i «Pres
Etter - som Thiel S', - oppdrag
sem; Tldning~~ (avisutgivernes ofav K. O. Bonnier anmodet Thie1
fisielle organ) for 11. januar. Det
meg om gjennom mine forbind~l
må tilføyes at ryktet var fullstenser l!. etterhøre tyskernes interesdig grepet ut av luften, hva også
se for saken. Jeg henvendte meg
LO's formann har bekreftet. Hva
til den tyske legasjon i Stockholm
det kunne medføre av skadevirkog diskuterte det hele :.ned ledende
ninger for de to aviser urr.iddelpersoner der. Etter noen tid møtbart før årsskiftet, behøvpr vel ik·
tes jeg påny med en ledende perke nærmere å presiseres.
son i legasjonen, som på mitt
For å få satt en definitiv stopper
spørsmål meddelte at man i Berfor alle bakholdsangrepene var det
lin hadde avslått tilbudet».
sA. Kreuger lot bomben springe om
Erklæringen har følgende tilføyde Bonnierske salysforhandlinger
else:
'
med tyskerne i 1940, en opplysning
«Jeg, undertegnede Bengt Steuch,
som i motsetning til de gjennom
Notarius Publicus i stockholm, be-o
Bonniers utspredte rykter om ham
vitner hermed:
at overingeniør
ikke var grepet ut av luften, men
Folke Kylberg i mitt nærvær egen
grunnet seg på beviskraftige dohendig har updertegnet ovenståenkumenter og erklæringer (Kreude dokument og dertil erklært a.t
ger i sin første meddelelse). Som
han er red!: til å avlegge ed på inn
rimelig kan være, utløste avslørinholdeb.
gen den voldsomste reaksjon hos
Videre gjengir Stockholms-Tid·
familien Bonnier. I sterkt affektningen en meget detaljert beret·
betonte, skjellsordliknende uttrykk
ning om hendelsesforløpet av dl'.
tilbakeviste Tor Bonnier Kreugcrs
Emil Rasche. Denne, som er utdan
påstand, som betegnes som «smuss
net som diplomat, var i årene 1939
kastning over død manns minne),
-43 første referent i det tysk'!
.fremsatt i ærerørig hensikt, og
utenriksdepartements avdeling fOl'
det antydes at Kreugers dokumenutenlandsk presse. Bonniers tilbud
ter skyldes forfalskninger. To!'
ble telegrafisk videresendt til Ber·
Bonnier skriver ordrett:
lin fra den tyske legasjon i Stock,
«Huruvida de dokument, ur vilholm og behandlet som hemmelig
ka hr. Kreuger sager sig ha hlimstatssak. Gjennom de rette kana··
tat detta sitt påstående, existerar
ler ble saken forelagt Hitler som
eller år falsifikat kan jag inte av·
avslo tilbudet. Hitler uttalte at
gora. Nazisterna var som bekant
Bonnier rolig kunne bli i Sverige.
skickliga i forfalskningens konst.
Han overskattet den politiske bro
Uppgifterna om Karl otto Bontydning av sitt forslag. Hvis Hitnier år i alle hiindelser lOgnaktiga.
ler lot ham utbetale 6 millioner
Om de emaner.,r från Nazitysk dollar i USA, ville Bonnier bru},!"
lands· legation i Stockholm, om de.
disse penger til tysk-fiendtlig pro·
fabricerats på Goebbels lognfabrik
paganda?
i Berlin eller om de iordningstli.llts
Stockholms-Tidningen gjengir
aven langt senare uppdragsgivare
også en lengere redegjørelse av
kan egentIi~en vara ganska likgil~
bankier Thiels halvbror, forfattetigt. det år samma andas barn.»
ren Tage Thiel.. Redegjørelsen inDet forbauser ikke at aviser .som
neholder .en mengde interessantp
Dagbladet med tydelig tilfretshet
detaljer som det av plasshensyn
grep denne propagandistiske god·
dessverre vil .:'øre for vidt å kombit og at man på bakgrunn av den
me inn på her. Thiel er bl.a. kjent
mente A kunne avsi forhåndsdomfor skarpe anti-nazistiske bøker
men. Heller ikke forbauser det at
som i årene før krigen utkom på
Norsk Telegrambyrås korrespon Bonniers forlag. Han var altså ogdent i Stockholm iler med å videre
befordre en av Svenska Dagblc.dct
så som forfatter vel kient med for
lansert meddelelse om at «de fleste
holdene i det bonnierske hus, utpersoner som mener å ha kjennover hva han som halvbror av
skap til det påståtte tilbud fra Bon
Tor Bonniers fetter hadde kjennnier, har vært nazi!:ter. En del av
skap til. Thiel slutter sin redegjø·
dem er det kanskje fremdeles.. De
reIse med følgende ord:
kan altså mistenkes for å være for
«Hva som er uhyggelig- og mot·
bydelig sett fra demokratisk synsut inntatt mot familien Bonnier.
vinkel --~ og som kanskje kan bli
Uttalelser fra deres side må altså
selvsagt vurderes rr.ed dette som
det igjen-- er det faktum at en
utgangspunkt». (Sic!) Og Oslostor, ansett avis hisser til krig,
avisene som aldri lærer av fadeser
til motstand inntil siste blodsdråpe
skynte seg å servere den tynnslitfor den alminnelige mann, når SaJ;n
te platen som ikke lenger har hv('r
tidig avisens «sje1», dens eiere, pr
ken advokaters eller dommer .. ,beredt til inntil siste blodsdråpe li
øren. Hvem det var Rom i virkelig·
dra seg ut av spillet!»
heten sto bak meddelelsene, skal
Thiel erklærer at han er villig til
vi straks komme tilbake til.
med sin ed å bekrefte riktigheten
De tre presseorganisasjonpy
a.v alle sine opplysninger. Hva dr.
Svenska TidningsutgivareforeninRasche angår, Kan det nevnes .at
gen, Publicistklubben og Journahan i 1943 trakk seg tilbake fra
listforbundet tilbød seg å nedsette
all offentlig virksomhet og levet
pt granskningsutvalg som skull,'
M siste krigsår i den største still

,'Bo .niers Amerika-pIR.ner hrin·
ger en meddf>lelse i Stoc1tholnu:·

'ridnir"\O'pn fo,-' J 2 . .;anl'~r

nfDrrr'lf'r(l

beskjed om. Da Ul' norske avl;'",' hal'
oversett (1c,nne vil{tip.-c ddal i i S<1ken. hit.sef:tf>S den her og' pli. o"hdnalspråket forat intet av ordenes
Yalør s).r"l 1'&' tapt ved ov('rsettelsen. U.lder tiUen «Bonniers fl)"beredde utflyttning to- USA.> skriver
bladet:
«rei; ii.r ,·tl :>Hrn/l;,t lr/tni! "'\'k att
det stora huset vid Sveaviip,'en i
borjar.. av krie'et vidtop' "in a 1"""tt
och ster- fbr att vara nå nen sii1{ra
sidan Atl'lllL.en. om (I"t vnrstp, skuI
}p inn~riiffH. P.n av -"""l-Otto Bon
ni( '. sønet'. Ake, dittl.-ll~ chpf før
Ahlen & Åkerlunds tidsskriftsforlap.... sJrickl'~es si"1nnds. øver til
rSA før att bosatta sig tHir orh
illleda affp~sv(,':':ISf'.m~et 3.Y ~".f·"'nw
slag som firman bf>drev i Sveri<:(t'.
Att han fOr deUa. andamll,l fiek
,,·y.cket avsevårdf', kanita! till sitt
fbrfoganda år siii.lvklart, oeh hari
lai. i -och fOr sig ~ngentinp,' anllliirJc
'ing-svart, eftersom det vid denna
tid innu var fnJlt lagligt att overfora kronor i doUar.
I de summl'r som overfordes til!
USA och dal' forvaltades av Åke
.Bonnler torde ha ingått åtminstone le;!onparten av den likvid huset
Bonnier erholl gertom «forsli.ljningen» av Svenska Pressbyrån tiJl
tidningsutgivareforeningen, en
tl'ansaktion som erbjuder många.
mårkliga aspekter».
tSvennka Pressbyrån Cl' i parentes bemerket det sVt'nf'ke kioskkompani, altså noe i likhet med
vårt Narvesen).
O\~erføring og plasel'ing RY ka-

P. S.
Etterat ovenstående var skrevet
bringer de svenske avis",r en erklæ
ring fra Tor Ponnier. Han forteller, at huset Boimier ill.rene 1940
--'-42 fikk en rekke· henvendelser
og forslag fra entreprenante «figurer:} (som han Sier) som ville
være behjelpelig med å selp,'o fa ..
miliekonsernets aviser. Enkelte ga
ranterte også selgeren fritt leide
til Nord- {,llel Svd-Amerika. Samt
lige forslag ble blankt avvist. Bonnier nevnpr flere navn og siterer
brever. Overingeniør KvIbergs ak.
sjon er ham dog helt ukjent.
Saken begynner llå il. anta grobeske former: Pli den ene side har
man familien ..3onnier som av all
makt verger seg mot henvendel.
SH og sier blankt nei til alle forslag om salg. Pi\. den annen side
har man Hitler som iike hårdnal{.
kct sier blankt nei til forslag om
kjøp. Og mellom de to parter vrim
ler en broket skar~ av «figuren.
alle med lang nese! For et sujet!
Bonnier erluærer videre kategorisk at familien var fast brsluUet
på å forbli i Sverige, uansett hva
det ville sl;:je. Man formelig gisper
over dette imponerE'nde bevis på
mot og dødsfora.kt gjennom to

Den engelske
regjering

går til aksjon mot
småsparerne

Vi

er i selvangivelsenes annen mA.ned. La oss da se litt på en aksjon som det hårdt trengte England
har satt i gang for å komme sine fuskere tillivs. - De sentrale skattemyndigheter har anmodet samtlige
banker om oppgave over slike konti
som i løpet av det siste år har mottatt over 15 pund i rente på kapitalregning. Denne nye kampanje vekker
ingen begeistring hos småsparerne.
!Iittil har innehaverne av sparecertifikater, som selg.?s gjennom postvese
net, fått ha opptil 500 pund i sparecertifikater uten å behøve å oppgi
dem til skattemyndighetene, men nå
må de nok til pers og betale skatt av
overskuddet. De klager høylydt,
men nå, når relsevaluttaen ikke len-;er gir dem anledning til 'l reise til
Norge, kan vi heller ikke be dem se
på våre skatteregler.. Vi kan bare
.·uinne dem om et ord fra vår barne~ærdom: Min far pisker dere med pisker, men jeg vil piske dere med stok·
keI' med pigger på.

Fredag 8. februar 1952.

Følgende artikkel har Dagbladet merkelig nok gitt plass for
onsdag 30. januar.

Dr. jur. Guttay Smedale Hk

«PATRIOTISME OG LANDSSVIK»

Den 30. oktober d.de dr. iur. Gustav

Srne~

«de fortvarsløses tusener» som han har

tile,net boken.
Boken er saklig, nøktern og verdig, stilen eie·
gant og lettlest og det er en glede og opp'
muntring å fordype seg i denne kilde av sann

Den er det $karpeste angrep som er rettet
mot «oppgjøret». og myndi,hetene har ikke
kunnet angripe den. fordi fremstillingen er
helt korrekt.

Spre den, bruk den som nyttårshilsen og til

andre anlednin,er. Alie som elsker sannhet
og ret' bør anskaffe se: den.

Den er 228 sider, vakkert Innbundet. forsynt
med ekstra omslag og den nedsatte pris kr. S.pr. stk. skal ikke avskrekke noen. Sendes
portefr.tt innenlands mot innsendelse av

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

KARL SEELAND - OPPEGARD ST.

A'~_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _" " "_ _ _ _ _ _ __

Den fransk-tyske tvist
tl'uor Vust-Eul1opns sikkorhot
Washington: Priva,t til «8. Mai».

Frankrikes plutselige og uventede utnevnelse aven ambar,sadør i Saarområlht har ,,-akt en storm av forbitrets!' i Tysldand og bar med ett
Slag bM'Jt bort den gode atmosfære som etterhvert var bygget opp i forholdetmeDom Paris og Bonn. Vest-Tyskland svarte me..l å forlnnge full likl"stilling, tilslutning tn Atlanerhavspaltten før det innlot seg på, nærmere dis
kUsjoner om Europahæren.
Selv om det nå skal holdes et fire·
maktsmøte i London den 13. februar,
hvor Storbritannia og USA skal forsøke Il megle mellom Fl'an1;:rike og
Vest-Tyskland, vil det ta lang tid før
den gamle godvilie mellom de to n.abo
folkene gJpI1onnrettes. I USA mener
man på vel underrettet hold at fransk
mennpl'le har opptrådt overordentlig
UforSiktig, så :r;neget desto mer som
de på. forhål'ld har store vanskeUo-he:;

T .... A ....

Bestill dressen hos oss

SN
O

Oi klar opplysning, skrive, kaptein Hovden.

'l...JltA' ...

Det er ,som frontkjemper jeg synes
A. hil eh Viss fett til å føte meg som
part l saken, og son. såda.n val' det
miil hensikt å prøv/; &g gi uttrykk for
litt
det som har rørt seg i oss under og etter krigen.
Våre syr:3mi\.ter var i korthet disse:
Vi betraktet oss ik~e i kri~ med
Tyskland. De lærde strider om dette
i dag.
Vi betrl.ktet tyskerne som de sei·
reade i et kappløp om Norge. - Det
betrakter vel de lærde nå som et
ff'ktum.
Vi syntps England måtte ta ansvaret for at kappløpet kom i gang pl\.
grunn a~ sin utfordrende holdnin~,
(<<Altmark», mine-utlegging, radio,
taler m. m,) Om dette er det vel ogsll.
mindre uenighet nå,
Vi syntes ikke at ~ ;·orge sto i noel"
+.akknernJir.:hptsgjdd til Ensland og så
'.eoes helkr ikke hadde nOf>TI moralsy
-;rnnn til l\. gå i kri?,' for det,
Vi mente vilere at N07'ge burde hl
l{Qnsekvensene av det marli';Pl~ulle for
war og i~ke utsette norske liv ol!
"o~sk eie;1dom for hetts"-tsløsp ødeleg
-;e1ser.
Vi synte~ det var ri'tig at vi 8na·
!est mulig- fikk i Rbl.nrl et hensiktsmek'
sig' forhold til TvR1dand.
Vi mente endt'lig at Quisling var
~en eneste personliO'het som kunn!' og
viJle få i stal'ld et slikt fo-rhold.
De fleste av oss h:odde ikke
minst ved iherdig arbeid av Deres
"vis - fått det Syn at kor-.mnni'ln1el"
var verrlensfienden nr. 1. Da Tysk'and ~-:ikk løs pil. dett P. ondet, slo v'
"'llge. Det VRI' inp'en andre som vikl.
rien o/eim. den gange , sA vi haddr
:' ke noe v,,'~·. _c_ Vi ble frontkjempe,
re.
Selv da norske flvvere kastet bom'>"r over Oslo o~ drente Ol< ødela nor~ke liv og norske hif'm, kalt.e vi dep"
'l{lee forrpde"e. Vi had1e 8"lv on.,lp.vr
:;. rol\tte t:> hele v.lr tro til hielp for
P,. holde anO'sten i tømme Op,' følte mer
cnn vi visste 8.t det n,l{e harmonHt,~
~led forrefleri i forbindelse med v~g'
.... Rlsene i fJ"ene over oss. - F.n sølter
'1{ke kontakt med «Stalinorgler» og
~'ieJ:"nf'tanks for å mele sin ep,'en kal~e, Det er nok av dem som har vi'lt
'wordandet skal gjøres. I"ike litp
->arms"pUf>; pr det at en hivpr seg' inn
\ et InftVf',"nhoUeris projektilstrålcr
'or UlorO ck"ld.
Dette burde være helt innlysende
for alle som har "inrt forsøk på fl.
<;lette seg inn i forholdene at nesten
'ngen av frontkiemnerne hadde noen
rrrunn til· o,\, linsolutt ikke noe ønske
')m å skflde Norg-e. Og et slikt. ønslcl'
burde vel være til stede hos en som
'Iten vederla" og rnerl fAre for liv og
'(,J"'Imer forril.der sitt land.
En av de store i dag sa, at det som
betydde noe var hva en kjempet for
Og' ikke hva en kiempet imot. Frontl(jemperne sloss etter faUijf evne Ol?'
, .,iliP.'het mot kommunismen, men for
!\. fri verc'en fra det vi mente var en
"are for europeisk kultur- og for å
*affe Norge de best roulip:e kort på
hånden v!'d en eventuell tysk seier.

av 'Karl Holter

dandssviker» å ta til gjenmæle mot
de verste overgrep, ble det fra «retts«Det var en opplevelse ~ fØlge deg på din ferd!»
oppgjørets menn» anvendt en metode,
Wilhelm Rasmussen.
som siden har vært flittig brukt. Det
ble fremholQt, at enhver innsigelse
Kr. 12,00 portofritt eller mot oppkrav fra Karl Holter, Ataot
mot og diskusjon om rettsoppgjøret
på
Modum.
vme bli til skade for de døm~e selv
og nå sist i Storting<ct 1)le det sagt,
at alt det som landssvikerne hadde fl
besvære seg over, det hadde de selv
fremkalt og det var de selv skyld i!
Hvis rettsoppgjørets menn innbiller
Vi er husløse. Kan noen tilby 2-3 værelser eller annet ar~
seg, at alt nå skal ha ~itt forbEvende
CHR. KNUDSEN.
med denne påstand, samt med den range ment for tre voksne?
Tilbud bedes sendt H. Frank lin Knudsen, NordstrandshØgda.
dumme fabel, at det bare er en «hånd
f~l1 kver1.ilanter» som holder motlItand og .lgitasjori mot rettsoppgjørllt vedlike. da vil de oppleve med
bitter erkjennelse, at de har dårpt seg
"
selv!
Disse :folks begreper om «lands- sydd etter mål. Den blir både bedre og billigere enn om De kjØsvikeres» rett og ære el' ved en syste- per den ferdig i en forretning. Skriv etter tøyp,røver og målskje
matisk og . demagoh;isk propaganda rna. Oppgi farge og oJY1t~entlig pris pr. meter. 20 års praksis 'lUtt fullstendig synkvf'rvC't.
og godt renome for vårt a~'·"ide.
For denne vår rett r:g ære akter vi
')gså il, k1empe til vårt siste åndedra<;,
).g' sl sikkert som vinter og vår Onl1klftes, skal det ::>g'så. bli åpenbart for
A lJ K R A.
"tIl verden, hvem som " al' landssvikere i 1\orgC'.
Det har gått mangp. paroler i ddte
'and i årenes løp, men i 194C 41 gikk
det. Pil parole fra landsende til lands~ndP, tvers over alle parti'~rensC'r nem
S" d f b k GRE K lb
'ig: «Hvordan det cnn går,' s. vil vi
Kr~ U:,10 25,50 - 34,10.
'allfall ikke ha Ny?'aardsvnln. og hans'
leverer førsteklasses flettverk
-;-ien,..; tilbake til styret i Norge». -i alle dimensjoner. Bestilling
Sendes mot OPpkrav.
l'Ivilke l1elteg-jerninger Nvgaardsvold
for levering til våren mottas
I
-;jQrde i London og som skulle betinniL
Thor H. Sandorf.
I
Urmaker R. Gjessing,
-;e den beryktede ærecgasie, det kan
I:
Drammen.
mrl' de for8tå, som 1:ar fulgt med '

av

etter en operasjon, men hans minne vil leve
blant hundretusener og først o: fremst blant'"

4- __

Frontkjem pere

Hva frontkjemperne
Demagogi
kjempet for
øyeblikk da det ikke lenger
Fravardetforbunnet
med llvsfan for en

Boken som vil leve i norsk historio.
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finiti"t vil oppgi å ta hensyn til
Frankrikp og bygg", hele forsvaret
av Vest-Europa på Vest-Tvskland
Mange røster hever seg til fordel
for en slik realistisk naUtikk,
og
enkelt!! sIer at Frankrike i en krise
situas.lon allikewl 'Vil falle sammp,n
som et korthus, uansett hvor mange divisjoner llet bvgp'er opp, fordi
det har mistet hele sin dvn,mtske
kraft. Annerledes er det med Vestrr-.:ra1z1G1ft ..l

QtøP

n\.....
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Illnbydolse

Vekkerur

'-.el.,e eventyret fra før~t til sist.
I'"----------~
Her kan det vd Sles. at krukken
(j
•
hiver så lenge tilsjøs, at Gen kommer!
I
....ankeløs heim att. Og når skurlrcn in 'Forbundet for SosialOppreis - I
•
~~n annen utvei 8('1' blir han naS~~al! '1ing holder fredag ?en 15. f~bru-I Agronom med meget god al-

Gårdsbestyrer

I

ar 1952 kl. 17 møte l forsamlIngs'
salen på Lena Bad, Lena ;;t., ø.
-t:1T<ESTll,LING.
Toten.
Den allierte høykomml<;'on i TyskTilstede på Forbundets vegne
. land 111,1' bestl~mt at alt alliert militært personen i Tysklanll Rkal ret- vil bl. a. være: formennen, kapt.
tI' se~ etter de tYRke rll.1'iJ,krl'!'.:lp,r. Hroar Hovden, nestfor!1'\. h""'1r:le
Unntltkelse hf'1'for bare hvit; rel!:le- Anders Hafskjold, bonde Aksel
ne hindrer utførelsen av tjeneste- Berger og fr>rbunåssekretæren,
oppdrag.
Helrre Grønstad.
Alle interesserte fra Onuland
,
~O~Å I HELLAS.
fylke er velkomne. Det vil bli be ..
; . For en tid siden demonstrerte 800
handlet emner av spesiell inter'lItudcnteri Athen for at øva Kypern
qkal forenes med Hellas. Unne,.. rone- esse og st"l'sf; mulig frammøte er
ne «Ned med F.ng'and», kastet de sten d.erfor Ønskelig.
.

mot det britiske flagg som vaiPt over
den britiske militærmisjons hOVE'd ~
kvarter.

·8.preti e )·ntry kk

c

.

-

I'ortsatt

"'fl

!lide r -

"tendig utenrikspolitikk enn hittil, og
4et er jo ikke behap,'elig- å høre for de
!lupernasjonale. Han følte det også
IIIPm en skam for lanriet at «våre»
~le~el·te ved FN har '.;att slike sbmd
I1Pn~ter som
de har tatt .••• Uen
~\~iJ,t~ini~t.~r ~n~e h:l'1~. raskt tryl

Forbundet for Sosial Oppreisn.

men. og faglig utdannelse søker
ny bestyrerstilling fra våren på
et trivelig sted. - Er meget interessert, apsc.lutt pålitelig og arbeidsom. Bill. mrk. «Konleranse
1 r. 50».
.

Eg har husrom
til middelaldrende ektep~r i bygd
med gode arbeidsmuligpeter mot
delvis hjelp til fjØS..,. og gardsarbeid. BilL mrk. «HuSrJID u. 48».

Brukt

at vi h,trde ~ sammen melt tvskf'rne i Finnma"kfor 6, venil"l Vånnf>:De elektrisk sentrifugalpumpe og en
mot Soviet.. Sltmveldf't. Tilslutt sa EOOO l. vannbeholder rimelig tilhan at han ha,l,lp, fMt O,)",h''''"inl'' salgs. PER LIE, Kapp,
Toten.
om at en un/1.' gutt ballIle siftet
feTfl """''?'ned!''r i pn{'sellf>: for milItær·
nekting.
Arbf'{(lerbladet o.~ Frihefi'n ga et
hra referat av deUe S"l'rdples in·
Kan noen skaffe en gammel
teres""."te stl'i; Mot onn"'iørf\t" t"h"
komnleks. AftennochTl<; referent NS mann en eller flere vogner
:I'''.nt ,let l1";ndre vesentlig som rimI' hØY? Engb. Langødegård,
lig kan være.
Etna st. Valdres.
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ge divisjoner detbVg"",er opp, for!1i 'I. fri verc'en fra det vi mente var en
en skam for lanciet at «våre»
mennel1e har opptrådt overordentlig
det bar mIstet bele sin dVD,;miske "are for europeisk kultur og for å de ,gel't"e ved FN ,bar ~a.t.t· slike stan,d
UforSiktig, så meget desto mer ,139m
lU'aft. Annerledes er det med Vest- <\kaffe NOl'gede best n'lUlil':fl kort på p' ter, som de har tatt .••• Men
de p1l. forhål1d
store
vansll"elio-he- 2014
Stiftelsenhar
norsk
Okkupasjonshistorie,
Tysklan{l, sier maT i USA. ~ran be- hånden vf'd en eventuell tWlk seier.
u .. ' rikf!ninister Lange har raskt tryl
ter' både i Jndo-China og i Nordundrer den enerPi tyskerne Iplt"~pr
Fremtiden vil vise om' vi handlet let bor~ de folkevalgtes tvil.
Afrika.
for dagen pli a,Ile områder, fordi ~..lt, men en mann med f. eks. statsFriis hadde tenkt å stemme for
Hvis franskmennene fortsetteT
denne energi fullt ut kan sammen- r~.d Gundersens eller stortingsmann 13unkhQlts forslag, men kunnt- .det ikmed å innta en steil holdnin~, er
liImp'l med flt>terikanernes egen.
Wrights forutsetninger har i dag in- !~e etter den be~runnelse sorr, var gitt
det meget som tyder på at USA de
lISA's militære og økonomiske gen grunn til å Kalle oss forredere.
•• Det var et sterkt misforhold meltilnærmelse tll Spania er pn naturHakonWarendorph jr.
10m dem som åpent eiler skjult hadde
Hg konsekvens a\' mistilliten til
$amarbeidet med tyske;:,ne og som
Frankrike, på samme måte som
lladde store inntekter i 1940, oy gikk
den amerikanske tilnærmelse til
i spisseIl under parolen: «Hjulene må
JUp,'oslavJ<\ er en følge av mistilli,,"oldes i ~ang», og S01l' nå n~'ter an·
- Forts. fra side l
ten til Ital1a.
\
lJ€else Q~ har avansert - og dem som
En am"rikanl'k kommentator sa for
Merkelig nok er Dagbladet også i sin I=!')litiske umodenhet og 10rvirrettferdig som mulig. Mvndighetene
har oputrådt humant OP; liberalt. De leden like ut: Det finnes tre land i nødt til å slikke i seg det som det "'ing. ikke forsto hva l:czismen egpntlilr var for nof'. 0<; ::lOm nå har fått
aller fleste dømte har fått benMnin!! Vest-Europa som vil kunne danne so- av ondskap spyr ut.
Vår forbundsformann, Hroar Hov- ltele sitt liv ødelagt.
i en eller lmnen form, 00,' det var vel lide hiørnestener i forsvaret mot et
Friil! sYnes å glemme at visse g;eningen i 1945 - aller minst landssvi - evenhielt overfall fra øst, nemlig Vest den fikk således inn føll,ende bekerne selv - som trocide at bare 6-7 TySkland, Spania og JlI"oslavia. Det rikti~else, som ganske sikkert ikke ~,om liqelser fra 8. mai 1945 ha. fått
iolmment på et vprilifl'llt alihi. SO'Yl
etter krigen skulle det ikke sitte fpn~ er en skjebnens ironi, tilføyde han, at var l Da"'b!A.dets s m a k : .
«JeR' mli be om li. få korr,p'ere eD ~d vill~ være tåupJig å gi slipp på.
slet mer en vel 100. Den veien vi har ingen av disse landene har noen demokratiske tradisjoner.
enkelt av de uttalelser Deres Ha'llar- 1)e i den nyeste. tid u-kompromitterful t til ilå bør 1'i fortsette på.
•
korrespondent lep,'/{el' mep,' i mun- ten alibi. Dett til etterb'nke for bilne
Stavang:> og Bunkholts linje vil
nen i referatet, fra «ForbUJ.ct"t; for
ed. Of!: motstandere .-' Et slikt aktitrekke oPPP.'iøl'et ut i årevis. PersonSosl",l Opnt"elsninot)}lil møte på Hede-vum i tidens mal!'ltt'ø'U !Yir man ikke
Hg var han ikke i tvil om hvo'"den bl- 1'.YNDIGHETER.
marken. «Def; flooes jn~en h'l1:1re en" _il",., nå. for en rett linser .•
storiens dom over rettso'JPP-iøret viI
OSS), var iklm nøvaktllf mine ord.
Friis J Rdde hånet At. daO'bl'lkene som
En mrs. Anna KlttzmA,ll I R!l.rtfol'll
bli, vel å merk.e hvis vi fortsatt blir
Derimot sa je!!;': (Dl'\t finnes i dfltfe ~rotokollko""iteen fi1rk tit O'ie"'nomi U3A får vann på møllp,n uår ta1"n
et fritt ·olk. Det har vist at det norland ikke ansten(lt",ere og lov- ""åeise, skulle bli trykt. I Protokollkommer inn på mvndlgheter. På
ske folket vil leve og verne om sine
lydigere folk enn 0'I'i}).
'tc>Mitf'f'n haonp, han fått erfare at
Sl'
'J.::l
dap,'
med
samme
post
motgrunnverdier.
Hroar Hovden.
det økonoml~~e samarbpJ" med tvtok bun nemlig to b~ev fm byens
---,.~-- skerne var lanP,i; mer utbredt enn
mvndl Thetet _ !!åh"Ue ({"Ikriv}). 1
Ja, nå har vi møtt Ramndal i stilla
. .noen 1ta,n drømme om! Dl't, pr Man(l~t en~ fikk hun besk led om at ~1l'nRE SENT ENN ALDRI.
slik som 1,rbeiderbladet gienP.'a ha:m.
En fransk militærrett i Metz hal'
Il'e interesSltnte tinot SO'"l ikke kom
~katten på }lønnes lef ~J!';\rd var forHvordan blir han i stormell? Blir han
f ..~m i komiteen'l l"l1'itl1Jtn~ Op: "om
høyd med 20 pst., og i det andre dømt tidlir;ere SturmbannfUhrer i dl''n
like kl~kk da? Kjempe med hiplmen
ikke fOr komt>t .. t fram I dpt h"lp,
fikk hun be'llded om at hl1"1~t ikke "i:. SS-pa.nserdivil,ion, Wlllter Jøcke1.
pA. hQdet skal han jo aldri. he1t'l\~is.
til 5 års fen "sel. Fan skal under kri·
tatt. Del' er dekket over forhold
va!" tjenliR' som menneskf'boU~. Hvem IIkal eP.'entlig det av alle de som
!lom aDSOllltt burde vmrt lK>lyst. JiIl,n noen her i landet treklte para- !:!'en ha vio.erebefordret en ordre om Il.
fører det store ord her i landet mot
Det var til og med dem 110m mente
leIter! •• •••• ... ....... •• ........ .. .... skyte franske motstandskjempere.
frontkjemperne?

-

oven rett er Oag bl adet

I

«8. Mai»s

I
Om den korporative staten

kronikk 8. februar 1952

For «8. Mai» av A.B.

da man gjorde opplegget
Oentil gang
etterkrigsoppgjøret mot dem

som ble i landet og gjorde sin plikt
mot land
folk, mente arrangørene li. ha innrettet seg overmåte
lurt.
At Kongens 7. juni-tale fra
Tromsø i riksadvokatens orientering til påtalemvndit;het og dommere hadde fått en besynderlig
hensiktsmessig - mell helt uriktig
-- form, ble heldigvis omsider klar
lagt aven tiltalt og framtvang en
korrigering av det tidlip,'ere «uheldige» sirkulære. Derved fikk man
forklarinp-en på en rekke besynderlige utbrudd som man gjennom
et pal' års tid hadde hørt fra dommersetene og 100m fikk oss bedre-orienterte til å undres på om
vi var havnet øst om «jernteppet».
Eventyret om Kongens fortsatte
«selvstendighetskrig:~ var dog iltke
det eneste som de herrer dommer;~
i disse årene har moret seg med ii,
bringe til torgs fra rettssalene i
de såkalte «landssviksaker:). Bevisst eller ubevisst får stå hen.
Myndip,-hetenes tilbøyelighet til il,
leke gjemsel med viktige hendelser
gjør det siste mest sannsynlig. Et
faktum er imidlertid at man år ut
og år inn har fått høre de merkeligste varianter av et eventyr som
vi for korthets skyld kan· 1,a11e
Trondheimsavtalen i 1940.

og

Særdeles mange landssvik dom mere har :ystet sine kloke hoder
når en tiltalt var så formastelig å
føre denne avtalen i marken og å
hevde at den inneholdt en folke-rettslig forbinnende kapitulasjon
for Norge . .Å provosere avtalens
ordlyd opplest i retten, var nyttes
løst. Det var uten ~etydning, sa de
kloke, for denne Trondheimsavtalen val' rett og slett en kapitulasjonsavtale for 6. divisjon og hadde ingen ting med Norge som stat
å gjøre. En innvending om at et
diplomatisk opp:'ak til forhandlinger via Stockholm skulle synes
unødvendig for en divisjonskapitu
lasjon, ble avvist med at noe slikt
opptak kjente man ikke til. At det
ennvidere ble vist til at 6. divisjon
hadde inngått en spesiell kapitulasjonsavtale med. general ::::>ietl pil
Bjørnefjell, ble likeledes avvist. •
Noe slikt kjente man heller ikke
til.

.

Vel - ved iherdig arbeid fra de
tiltaltes side lykkedes det omsider
il. klemme de to her nevnte aytaler
ut av glemselens gjemmer, først
den såkalte Trondheimskapitula
sjon i 1947 og senere - i 1950 også Bjørnefjellsavtalen.
Da Trondheimsavtalens ordlyd
og former ikke lenger kunne benektes, måtte myndighetene legge
om taktikken. Ennå var ikke Bjør

nefjellsavtalen dukket opp i dagen
så forsåvidt hIldde man end. utveier. Antap,'elig var det general
Roseher-Nielsen
den norske
forhandler i Trondheim - som under sitt vitneprov i Skaneke-saken mente å kunne anvise veien.
Nyg-aardsvold, Koht og Ljung-berg
hadde som vitner i samme sak be
nektet ethvert kiennskap til avtalen. Advokat øvergaards fremleggelse av Utenri!tsdepartf'mentets
arkiv-eksemplar med de tre herrers eP.'enhendig- påteMlinger fra
aug. 1940, ga deres nektplse et betenkelig støt. General Roseher Nielsen valp-te en annen vpi. Han
hadde jo selv vært forhandler, så
han kunne ikke slik som de tre an
dre godt nekte kiennskap til avtalens eksistena. Nei, en avtale var
nok inngått, vedgikk han, men det
var såmen ingen kapitula!'l;onsa,vtale! Det var en våpenstil,.,nds.
avtale! Og følgelig uten enhver inn
flyteise på spørsmålet om en «fort
satt krig»!

Nå - en merkeligere «våpenstilstand» har vel ikke noen sinne
sett dagens lys under en vepnet
konflikt mellom to land. Avtalens
egen ordlyd er forsåvidt opplysende nok. Folk som l_ar kunnet sette sitt navn på en avtale med det
innhold som TroYldheimsavtalen
av 10. juni 1940 i den tro at hl,Ul
underskreven «våpenstilstand",
må ha ment 'e evner aven særegen art. Vedkommende må i all
fall ha greid til fullkommenhet å
holde seg ute.lom Landkrigsrej!flementets definisjon av forskjellen
på en våpenstilsand og en kapitula
sjon.

General Roseher-Nielsen anviste
imidlertid veien, og da som kjent
en viss mann under bestemte forhold nøyes med å ete fluer, grep
myndighetene med begjærlighet

muligheten av å kunne Ri eventyret en ny variasion. Etter vitneførslen i Skan~ke-!laken rug-get
alle kloke dommel'hoder i sf'mdrek
tig takt. Selvsagt var Trondheimsavtalen bare en vl\t)enstilstandsavtale! Og alle tiltalte var like
selvsal{t «klar over» at !\j.orge fort
satt var «i krip! Alt i sKjønneste
orden!

For folk med alminnelig- sundt
vett vil avtalens egen ordlyd gi
rettleiding nok. Men - skulle noen
ønske mer, skal de fl\. det op,'så. Og
vi skal da gjøre bruk aven mann
som vel ingen skal kunne beskvlde for il. se forholdet fra «landssvIker»~synspunkt.
VI sikter til
redaktør og kaptein Bir!':_'r GOTAAS, som under krigen i 1940 t;enestgjorde som 1eder av generalstabens pressekontor. Umiddelbart
etter «frigjøringen» i 1945 sendte
han ut sin bok: «Fra 9. .tpril til 7.
juni», som på titelbladet bærer dedikasionen : «General otto Ruge i
ærbødig hengivenhet tilegnet». I mer enn 2 måneder fulgte redaktør Gotaas Gene"alst.aben natt og
dag og fikk all behørip," informasjon om hva som skjedde. Om troverdig-heten av hva han anfører
kan det derfor ikke herske noen
tvil.
På side 227 i sin bok sier herr
Birger Gotaas om Trondheimsavtalen av 10. juni 1940 - som han
forøvrig på foregående side beteguer som «det overgivelsesdokument som ble satt opp» - følgende:
«VILKÅRENE var at den nor
ske hær skulle demobilisere snarest mulig. Denne demobilisering skulle ledes av de norske
militære myndighoter. Våpnene
skulle avleveres på depoene, likeså materiell og uniformer. Dog
kunne soldatene få. reise hjem i

NS mann en eller flere vogner
hØY? Engb. Langødegård,
Etna st. Valdres.

Det hlontø"'ItlP.'ste innle~g
kom fra Trond HeMla (a). Rtavan~e1'
Hans j"nlegp- bør stenoP.'t"aj'lsk g-;pnoi'
i «8. Mai». Det var et innle!!!! reUf't
'" De bruk for en mann De
Har
"lot folkerett""s ren-ler O"" norsk TPtt~
reg-ler om ol{~l1nasion. Han ment" kan stole på som bestyrer ell lign
llnenbrl.rt at :it1ri~tene ip-on tin føt" ok- event. :~omb. jord og skoe-bruk.
lmnasiOJ'lpn burde ha vært eksersert
jeg er bondeSØnn, 38 år, ,:rift. Har
(i herr Hen-nas opnfatninP.') som mlllip'pns er b""".et n'\. en demoltr.. th'lf. 1% årlig landbr.skole, 1 årig skog
nvitenh"t? PI\, h<tdde man unnO'i\tt Il ",kole, lang prakSiS i jord og skog
høre plike uttlll"lser f"'a en sorp""kri- bruk, ledelse av uthogstel', taksa
vel' st".van<; o~ en lenSmlll1 '1 BlInkh"lt! Vi hadde k~l1sk;e hpllp1' ikk" sjon, sagbrUk og endel kontorfAtt slik" h"t""lm1ng-er fra pn D1'. 511- oraksis. Helst med egen bolig. ris. (.A strun Fo!'!), som den vi se'" Bill. mrk. "Solid kar nr. 45».
O';"nn-Itt i innstl111l1 "en, hpvoet han.
Jeg Jj1,te troQq alt. Pp""'IlR inn1""',,,. ~om kunne v,,1, 1r e vll"e ;l1riqte,". pp"''nn
vi~ste 0"enSVl'UP.' ikk" at vi hRdde vp!
..,.;p,.. ... ~~tenkte lovregler om forrede'" 'l~ etterspurt over hele landet. fø" 1940.
lJan fa.'nt at rettl'on"''''{ørpt sto fo" ~iblioteJrer, studie!!rupper og lese
I'l. tpmmpliO' st"'..,nO' "t"itiH<. Fvst sk"t. ringer viser spesiell interesse. le man med lovre"'ler for fonener; Bestill den De også. 167 sider.
n~" m~_n hAlM" (!"~h,, ... g'S b"'"'lmt" il;'"
Fare kr. 5,00. T. WERNER, post«Vil.bøn» (forbA.nnelse), som bedI'''
box
1704, Oslo.
1111
en'l lanp-e in",flt 'nO'er o'" tiukke lov·
hø1{er gir 1,ttr,,1,\{ rf)1' «folkets» oppBestillingsedll.eI.
fllt"i"P.' av lal1nsRvikeren.
Ville saliO' iustismin:f>ter FRTCK i Jeg bestillH herved boken «Kon
r pt t.1'ed;e Rike hR, ~)"'l1kt hf'rr Regn" sentrasj :msleiren TIebu» sendt
til utførende, iuriclisk Lohp·,,,.rin o'" !Som postoppkrav kr. 5,00
porto
"lTQn" il iR;onsfl;ef, hvis han hadde i p'oil
tid blitt underreUpt 0"1 }1<tns frisk ... Navn: .,
syn på loven og profetene?
.,
(Fortsettelse) . Adresse: .

Skogeiere.

«Il ebu-boka».
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komnleks. Aftennor:tfns referent
:f'",nt ,let Jl"indre "esentlig som rimI'
lig kan være.
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uniform, hvis man ønsk"t det. ~
Soldatene s"111Ie v!l;r~ fri uten
videre, likeså alle befalingsmenn
som ikke var faste offilerer (Be
rufsoffi"7,iere). De faste offiserer .
kunne bli fri .ed il. avgi .esord
på ikke å bære våpen mot Tvsk
land mer i denne krig. Alle offiserer som kunne reise hiem, had
de rett til å være i uniform. med
sine våpen og alt sitt perlC>nlige utstYr. De av offiserene
ikke ville avO'i sitt æresord, m!!.t
te gt\. i krigSfangenskap. men
ville bli behandlet med all honnør ..••
Disse betingelsene var jo gan·
ske rimelige og hensynsfulle. -.- - - - -.»
Selv om det som alt her er sagt
i og for seg kunne være nok, kommer dog rosinen i pølsen på. side
228, der det heter:
«Et av de krav som general
Ruge hadde stilt ved forhandlin
gene, var at tyskerne skulle
overta hele Nord-Norge, også
Øst-Finnmark. Vi måtte nå for
enhver pris unngå at det rykket en annen makt inn der
lengst nordpå og at landet på
den måten ble delt mellom to
fremmede makter. Fra tysk side
var man til å begynne med mest.
tIlbøyelil{ til å overlate det militære vakthold i Øst-Finnmark
til :1orske militærstyrker. Men
da den norske forhandler, oberst
løytnant Roseher Nielsen, fastholdt kravet, ble det imøtekommet fra tysk side, og det ble
truffEt den ordning at en nOL'sk
militæravdeling skulle besørge
vaktholdet foreløbig til tyskerne
kun:1e få ført avløsning nord
over. Dog 1)le det tyske flagg
straks heist dero,:pe.
Det ble
oberst Faye som fikk kommandoen over den norske vaktstyr •

.m

ken. Det tok atskillig tid å ordne alle spørsmål med demobiliseringen og tY':lkernes overtakeI
se av styret, så generalstaben
ble først klar til avr-ise henimot slutten av juni rni\.ned».
Tja, - dette val altså p-eneral
RoseneI' Nielsens' «vpuenRtHstands
forhandling». En forhandling der
han try.~ler og ber fienden om elsk
verdigst snaN'st muU"!' A. ovel'ta l'e~
sten av landet! En slik forhaTl~ler
burde i sannhet FN.hæren se å få
smup-let inn blant nord-hærpns for
hanrllPt'e i Pan-mun-jom, sA. kunne det kanskie bli en dugende
«stillstand» der "gs!!
Ærlig tsttt - burde vi nA. ikke
snart se til å fi\. fast grunn under
føttene iO'ien. De eventYrene som
hittil er blitt oss servert i mer eller mindre troverdig- form, er nå
blitt så frynsete at det el' pli. tide
de kommer under sakkyndig revisjon.
Rettsoppgjøret er kommet til
veis ende, sier statl;:'åd Gunders.en
og om noen «baklengs film» blir
det ikke tale. Om noen risiko for
det ltelli".e oppgjøret skullo det
derfor ikke lenger være tale. 'Skulle det ikke da, herrer dommere.
nå være tiden å dissekere eventyrene og' å søke å avdekke den kjeI'
nen som de er byg-p,'et opp over?
Slik at man kunne fri seg _or irri.
terend~ minner om tiltalte som
smilende nektet å tro på de merke
Hge ting som «onkel tegnet og
fortalte?) ?
Vi tilføyer at redaktør Gotaas'l)
bok - c.V en eller annen g"'unn _
i dag er vanslrelig å få fatt på i
norske boklader. Derimot kan den
danske tilsvarende utga"e fåes til
nedsatt pris fra Danmark.
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Det er lavt under taket i tingstuen i dag.

komme
fra?
BI10V til elterverdenon

første
I deengelske

P.

ue

etterkrigsårene var d.n,
Lord Beveridge meget i
forgrunnen ved den såkalte«Beveridge
plan» om sosialpolitikken. Han var
stor tilhenger av velferdstaten og
dens ideer. Nå er jo denne senere blitt
M
L d B
meget skarpt angrep på Olymbrakt langt på vei.
en or
ev,~ etpiakomiteens
beslutning om de såridge er nå åpenbart ikke så sikker kalte «1andssvikeres» deltakelse i viner man på landbrukets utvikling slått høy klarer vi den høye produkpå fremtiden
I et
«Brev
til terlekene
.
Etterve
' rdenen» lenger.
som han
leste
i BB.C..
kommer Henning OLSEN Setter okkup'aSJ'onen er det mange sjon selv med de begrensede
tildelt R mengder
duk j
nyttårskveld, og som de t er meningen
s on
. .· med en meget l'nteressant opplysning lystrekk, selv om det også er fore- kraftfor en får segk
d• rfe
å gJ'enutsende om 100 år som en be- (SPOl' t smannen nr. 4 14.J'an
. 1952)'• teelser som fremkaller engstelse for '
f å hind
i storfebestanden
unne e or oduk
være
5
t
«Jeg mener videre at hvis Olympia- fremtiden. En som i 5-6 år av fest- på sin plass .01'
re overpr
..
traktning over
i. 19 l, u -: komiteen på grunnlag av denne be. ningsmurer og piggtråd har vært av-I s?on. Vanskellgh.eten er at overgangen
talte nemlig Iorden.
" slutning vil utelukke Finn Hodt fra skåret fra å følge med blir slått av til kreaturløst Jordbruk foregår i de
-Avskaffelsen av fattigdom ~ deltakelse kan han bringe saken inn undring når han får se de store for- tettest bebyggede strøk så det kan bU
hjelp av ~nkO~st~t1ikni?g her for doms~lene. Jeg nevner således, at andringer som har foregått rent pro- van.skelighet;r m~d konsummelkeforvært vår SOSIale pohtikk l man~ Høyesterett for en tid siden avsa en duksjonsmessig. Forandringer som synmgen hVIS utviklingen fortsetter l
år. I de siste 10 år er dertil ko'" dom hverved utelukkelsen av et med- tjener den norske bonde til ære.
samme r"etning.
.
met en voldsom nivellering nedad. lem av en kennelklubb ble kjent ugyl
Tiltross for de store vanskeligheter
Den som husker de økononusk forHovedsakelig ved beskatning for.A. dig. Som grunn for utelukkelsen var med arbeidshjelp og ellers .er produk- tvilede år i begynnelsen av 30-årene,
betale for kriger og deres .følg., bl. a. påberopt .Unasjonal holdning». sjonen øket. De tekniske hjelpemidler vil finne at forholdene på dette omsamt forberedelser til nye knger.,l
Det er ganske eiendommelig at har vært en stor hjelp, selv om man råde har for~dret seg l gunstig ret.
dag kan ~ngen hvo~ godt eller .hardt man først på denne måte tilfeldig muligens er gått vel langt på dette ning. Forandrmgen begynte allerede
han arbeIder, skaffe seg en shk inn skal bli kjent med en ytterst viktig felt. Først og fremst ved større bruk d siste ~ørkrigsår og fortsatte ~nder
tekt eller foreta en slik oppsp~ prinsipiell avgjørelse av Høyesterett, av kunstgjødsel er avlingene pr. areal okkupasJonen. Etter kapitulaSJonen
for å. sikre sin alderdom, som det som er av stor rekkevidde. Jeg leser enhet steget sterkt og enkelte oppgir va' det Fellesprogrammet som skulle
var lett - og
-at f
hver dag Aftenposten, og såvidt jeg avlinger som nermest var utenkelig bli fulgt og det fo;utsatte«jamnstil.skaffet ~eg i mme unge dager.
har sett har bladet overhodet ikke for ikke så mange år siden.
ling». Det krav sbllet Norges Bondeer i'~'~~ nulig for noen å nyte s r nevnt d~mmen. At bladet ikke skulle
Når det gjelder melken produseres lag før krigen og nå var altså alle
rikdom {'lier å la den gå i arv. I ha vært oppmerksom på den, er uten i dag en større melkemengde på et partier enige i prinsippet også på
sine barn.
kelig, ganske særlig når man erin- langt mindre antall dyr. Tallet av dette punkt. Men med
- - drer at bladets disponent ikke alene storfe var i 1950 15 pst. mindre enn i gen av programmet er det ikke så
Med særlig henblik på briti
er høyesterettsadvokat, men også pre 1939. _ Okkupasjonen lærte oss å bli glatt, hell~r ~kke når det gjelder jordforhold påpekte Lord Beveridge
sidertt i Norsk Kennel- Klubb. Det må mindre avhengig av kraftforet og at bruket. RIkbgnok peker arbeiderparlederskapet i landet i eldre tider
derfor sies å være dobbelt påfallende det var mulig å holde en stor melke- tiets folk på enkelte tinl? som Sk~
stemtes rent ·automatisk,fordfat bladet har beholdt denne nyhet ytelse vesentlig av A.I.V. for og tidlig bevise den kolosale bedrmg. Særhg
milieformuene ubeskåret gikk i
som en søt - eller kanskje rettere
blir det fremhevet hvor sterkt lønninfra slekt til slekt. Det mest inter
sur - hemmelighet for seg selv.
gene i jordbruket er ster;et. Og siksante spørsmål i dag er derfor hVi
Nå kan. man naturligvis si at en
kert er det at det var påkrevet med
lederemnene skal hentes fra i et ø
bIkkje fra eller til i en kennelklub,
pO I I
en bedring- av jordbruksarbeidernes
misk. nivellert samfunn. «Jeg
ikke spiller noen særlig rolle. Og når
kår. Men det er ikke nok tu A. skape
ikke, jeg kan ikke si nøyaktig hv
dertil kommer at bikkja har vist «una
et sterkt jordbruk.
fra i vårt klasseløse koIlektJv '. sjonal holdning» - antagelig liar d e n .
Det var neppe tanken, at bare jord
menn og kvinner det lederskap s~., l<:ttet på -,renstrebakbeinet istedenfor
I en kronikk i l3erlingske Tidende bruksarbeiderne skulle opp i lønn, _
komme som skal. gjøre o~s til .. , 'd,et konservati"e - er det jo forståe- om krigsoppgjøret skriver Th. Thor- men også de mange som sliter pl. egsamfunn med en følelse av felle!!, Hg at høY'rebladet er uinteressert. - steinsson tilslutt:
r._ bruk, burde ha noe mer igjen for
skap i vår tjeneste innbyrde' . Men ettersom det vitterlig gjelder en
«Men krigsoppgjøret har overalt sitt arbeide. Studerer en «Driftsoverfor verden. Vårt leders~ap . ~ viktig høyesterettsdom, får man alli- vært utilfredsstillende. Med seirherrer granskingen l jordbruket» som utgis
Storbritannia har hittil i den ut:: kevel lyst til å spørre: Wo in Aften- ne til å diktere både loven og dom- av Norge,'] Landbruksøkonomiske Instrekning det har væ,rtgodt; ik~ posten Hegt der Hund begraben?
men kunne det kun bli et politisk opp stitut, ser en at lønnsev--eIl pr. time
hvilt alene på pe1;'sonlige egensk~
Chow.
gjør. Allikevel ønsket man det i retts ligger sørgelig lavt. På bruk under
per, men på tradisjoner. Nå må ti
lige former og ble derved tvunget 50 dekar var den i 1949-50 bare kr.
se å opprettholde enaristokratis~ FARLIG LIK.
inn i juridiske konstruksjoner, som 1,50 og en må helt til bruk på meltradisjon uten aristokrater».
Grevinno Edda Clano. Mussollnis ikke var holdbare. Krigens eneste ube lom 300 og 500 dekar for å komme l
'~, datter. hal' I Milanofør~ forhandlln tingede lover mere enn noen sinne, kr. 2,00. Sammenlikner man disse tall
•. ger med myndighetene om den ende at nød bryter alle love, og sannheten med lønningene i andre næringer er
liga begravelse av bennes far. "Fra er vel derfor, at dens vesen er ufor- det langt igjen til målet, jevnstilling.
Idrkelig hold har hun fått tilsagn enlig med en rettsorden, og at straf- J søke en varig ordnint: for A. bedre
om støtte, menS "Ilyndighetene hit- feproblemet er, uløselig på annet disse mindre brukenes økonokl er det
til Ikke har villet utlevere liket til grunnlag enn makten og moralen - ikke mange som tenker på. Det er
de pArørende.
.
så langt de vil forlikes.»
det gamle med bidrag som går igjen.
Et gode er at vanskelighetene for de
mindre bruk har fått Arbeidel>artiet
venstående er' «Verdens Gang).!I
til å innse det uheldige ved små bruks
overskrift over ert artikkel i b1a.O
enheter, og at derfor fortsatt jorddet 28. januar d. l. der Mai SeweU
deling ikke er aktueit •
Costetti redegjør' for en samtale med
I Med denne artikkel som utgangsitalieren Pi.era Calamandrei for en t!
.
punkt vil «8. . :ai» søke å få b~yst de
siden. Herr Calamaridrei presenter
: problemer som meldelj seg ·for jc;n"di artikkelen som «en av Italias· frf
; bruket, politiske og økonomiSke. Men
ste jurister, advokat og depu"l't, prO
fessor, dr. juris, antifascist fra 'førate
Ml'/'(kI '\iI6\ I{lfl:f'.l {tI};:!::' (lI}g:j: jor_d~.:~spolitiske ~pørsmål kan van-
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Den 15. februar starter alle tiders
olympiske vinterlel--er i Oslo med
vår gamle kjenning P. Chr. A. som
gallionsfigur. Med fabeJc.ktig sans for
kvalifkasjoner har Olympiakomiteen
valgt nettopp ham nom formann i mot
takeiseskomiteen - eller bukke-komi
teen som den også kalles.
Vi har ikke for hånden statistikken
over hvor mange tusen bukk Peder
kommer til å prestere i løpet av de
hektiske dager, men det vet vi at han
:"ar en· grundig og solid trening- og
dertil en gummi ryggrad som ikke
kommer til å klikke.
De som opplevde ham på nært hold
under hans døgnfluevi,~itt på Grini,
forteller at de hverken før eller siden
har vært vitne til en slik ferdighet i å
bukke .. Hans patriotiske omgivelser
ga ham av den grunn tilnavnet «Bukk
igjen~Andersen». Faktum er at Peder
pi.. få dager under påberopels'l av sine
mektige t ske forbin1elser klarte li.
bukke seg ut fra Grini, mens de mer

Ny undersøkelse
av KATYN-fragedien

Washington: Privat til «8. Mai».

for Sovjet-SamvelR epresentanter
det og Polen vil bli innbudt til å

stivryggede patrioter ble sittende
igjen. Med minnet om «der priichtige
Kerl» ....
Og nil skal Peder stå og bukke fra
morgen til kveld. Ikke bare for tyske
re, men for den ganske verden. For
en karriere!
Bare syne: at de fremstående tyske
personIigLeter som dengang så beredvillig hjalp ham veldig fra de nqrske
gentlemens selvskreV!le o,?pholdssted,
ikke er gode nok til å få komme til
v~nterlekene. Nå må hru' renonsere
å få sagt takk for hjelpen.

MAlika det ikkje!

[] et var en gang en prest i en utpreget kristeligsinnet og avholds
vennlig sørlandsbygd som av sine sok
nebarn ble bebreidet at han hadde
drukket et glass rødvin i et bryllup.
- Men vet dere ikke, svarte presten,
at det ble drukket vin i brylluppet i
Kanan?
- Jo, me veid det, svarte de, men
me liga det ikkje!
Og det samme knusende svar får
vi sikker': hvis vi spør om ikke Arbeiderpartiet vet at det selv har forlangt den mest utstrakte og uhemme·
de organisasjonsfdhetfor den enkelte i Lex Askim. De vet det, men de
liker. det ikke, for Jet har aldri vært
deres menin~ med Lex Askim at. den
skulle gi den enkelte større frihet, det var- bare LO som skulle kunne ta
seg større friheter.
(Aven redaksjonsartikkel i Tønsberg Blad).

avgi vitneutsagn for en Kongresskomite som holder på å undersøke
massehellrettelsen av polske offiserer
i Katyn-skogen i 1943. Denne tragedie
som rystet verden, ble avslørt av den
tyske arme, som gravet ut de polske
offiserers lik og innkalte en internasjonal kommisjon, som også tellet
representanter fra nøytrale stater, til
besiktigelse på åstedet. Sovjet-Samveldet påsto - og påstår fremdeles
- at det var tyskerne som foretok mas
sehenrettelsene og saken unde;rsøkes
nå av den nevnte amerikanske kon- •
gl'esskomite, hvis formann er representanten Madden. Formannen hadde
nylig en samtale om sak
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. uellng IKKe er aktuelt .
\;ostettl redegjør for en samtale i d
.. at def var tyskeriie ~s~~--fo~;t~k-~~~
I Med denne artikkel som utgangsi~alieren Piero Calamandrei for en ' id
sehenrettelsene og saken undersøkes
./"""",,":""'';';':';'''''<''',;. punkt vil «8. - :ai» søke å få belyst de
SIden. Herr Calamandrei present es
nå av den nevnte amerikanske kon- •
. problemer som melde\, seg for jordi artikkelen som «en av Italias fr Stiftelsen
norsk
Okkupasjonshistorie,
2014
gress komite, hvis formann er reprei{j[ir~t1:ji00
bruket, politiske og økonomiske. Men
ste jurister, advokat og dep1!t~rt, ro
sentanten Madden. Formannen hadde
?l;
'T'i';'~ ;'1\\ \\'• \• .• • • ;.;"i.'
"~i' i jordbrukspolitiske spørsmål kan vanfessor, dr. juris, antifascist fra første
nylig en samtale om saken med pre- [] et hevdvundne selstendighetsbe - stund, en av lederne i aksjonspartiet,
U
,..,.".""".,.,.,.".",,'.. skelig behandles uten å komme inn
sident Truman og meddelte deretter
grep befinner seg i oppløsnings. et av de seks partiene i motstandsbe'•• på enkelte faglige og når det finnes
offisielt at polakker og sovjetrussere tilstand, heter det i en utredning fra vegelsen i Italia~.
i<~~t!:~8; nødvendig vil også slike spørsmål bli
'
tatt opp.
ville bli innbudt til å avgi vitneutsagn Justisdepartementet om Grunnloven
I samtalen diskuterer professor Ca,..
i USA. Initiativet til dette arbeide er og vår deltakelse i de internasjonale lamandrei spørsmålet om motstands~
tatt av tusenvis av amerikanere av organisasjoner. Ja, vi har sagt det for
bevegelsens lovlighet, sett pA. bakpolsk ætt.
og vi gjentar det her: uten at folket grunn av de eksisterende rettsregler.
Vitneutsagnene skal begynne den 4. er spurt, har regjering og storting
februar. Blant vitnene blir også to gang på gang krenket vår grunnlov, Han kommer til det resultat at hveramerikanske offiserer som fikk an- som etterhånden er blitt så uthulet ken Haagerkonvensjonene eller andre
ledning til å besiktige gravene like at det er bare fillene igjen. Det heter &ktuelle lover kan tas til inntekt fot
etterat de var blitt oppdaget av ty- videre i utredningen, at det i frem- motstandsbevegelsens lovlighet, og av
en polske regjering har offentlig~
slutter med følgende - vi får vel nær
skerne.
tiden vil i stigende utstrekning bli mest si - kraftsats:
gjort utkast til en ny forfatning.
aktuelt å undersøke hvilke 3kranker
Et av de vesentligste trekk er, at Po~
«Etter gjeldende internasjonal
grunnloven antas å JppstiIle for Norlen tilbyr alle vitenskapsmenn, som
rett er motstandsbevegelsens folk'
ges deltakelse i internasjonale orgaflykter fra sitt fedreland, politisk asyl
frQll1deles forbrytere. Dette kom og
nisasjonE'r, og for om mulig å bringe
Også andre politi~ko flyktninger fAr'
så delvis fram i Niirnberg, hvor
klarhet omkring problemene er den
uttrykkelig asylrett. Vi henleder alle
bl. a. dommerne I prosessen mot ~
grunnlovmessige side av saken gjort
kommunisters
oppmerksomhet pl
tyske generaler' fastslo deres .reff
dette.
,.
til gjenstand for en samlet utredning.
tU etter forgodtbefinnende A straf~
I konklusjonen sies det bl. a., «Med de
Polen skal omdannes til et folkefe, skyte eller henge unnertrnnnøi.
begrensninger i «suvereniteten» som
demokrati, hvis oppgave det er å orkjemperne i Balkanlandene,' hvo~
ganisere «en planlagt økonomi pA
Fra Bonn blir det meldt til dan- det er praktisk tenkelig at flertallet
motstanden var mindre otpnlsert
grunnlag av de sosialiserte produk _
ske aviser at en tysk general i all av statene vil kunne samle seg om
enn her (d. v. s. Italia).
sjonsmidler og en utslettelse av «utstillhet er blitt fløyet til Cairo for for å fremme sine egne og fellesskaI en moderne krig blir det ikke
bytterklassen». (Jfr. den norske soå overta ledelsen av den egyptiske pets interesser, vil også norske statslenger - som hlttU· forutsett i ~
siale revolusjon, som ikke har avsted
myndigheter kunne gi sin tilslutning
hærs trening.
ternasjonal rett - tale om «debe'
kommet noe mottak fra opposisjonen)
Den angjeldende general er tidlige- uten derfor å gå grunnloven for nær. ! latio» (slutt på krigen) når et landi
Et organ på 15 mann, som velges av
re infanterigeneral Wilhelm Farm - Det følger derav, at svaret på spørs·; hele område er blitt besatt. Regj~
parlamentet, SEYM, får vidtgåendtl
bach er, som under krigen kjempet så målet om hvorlangt det i en given si-: l>ingen går i landflyktighet og for~
fullmakter og overtar parlamentets
vel på østfronten som i Frankrike. tuasjon er berettiget fl. gå, fortrins-:
etter krigen gjennom en hemm '
funksjoner når det ikke er samlet.
Som sjef for det 86. armekorps ble vis må søkes på det politiske plan, i iig motstandsbevegelse. VI 'bar de
han tatt tilfange mot slutten av kri- ikke i forfatningsrettslige overveiel-I for behov for å bringe internaPolen defineres som en sosialisert
gen. Sammen med Farmbacher reiste ser». - Ja, det er politikk og alt blir
sjonal rett i overensstemmelse
stat, som ennå ikke har utviklet seg
ALLE,
SOM
STEMMER
FOR
AT
JEG
BLAR
OM,
SIER
JA
!
€n større smb aV'Mitlers ttldigere mi- flytende i dette som i andre fortolkmed tidens praksis og med den
til en kommunistisk stat. Prinsippet
litæreksperter.
ninger, og har makthaverne ingen anen vi foretrekker at De selv abonn.er~r på vårt blad og gjør det omalvorlige situasjon».
er at alle skal lønnes etter evne og
FtthhbabMf' liar nu en flerårig nen utvei, så sørger de for å ha en
ende. Send inn kontingenten for 1952 med minst 16 kroner og spar
Det kan vel ikke ha vært uten e;
innsats. «Den skapende intelligens»,
kontrakt med den egyptiske regje- høyesterett på det pOlitiske plan, og viss selvovervinnelse at hjemmefron
heller to sigaretter i uken til fordel for et abonnement. Mere koster
d. v. s. vitenskapsmenn, kunstnere, læring.
høyesterett er et hellig dyr!
det ikke. -- Og - har De ikke en venn eller en nabo, som kunne ha
o-banet «Verdens Gang» på dette vis
rere m. v. skal få en særstilling i likgodt av å lese hva vi skriver?
har offentliggjort hva en fremtredenhet med sjokkarbeiderne. Privat eien
de folkerettsekspert har sagt onil-................................................................. dom innskrenkes til de bondegårder,
hvem som etter fremdeles gjeldende
som eies av arbeidende bønder, til
.-.?tt er å anse som de lovlydige
håndverkernes verktøy og hver borhvem som er forbrytern".
. .
gers personlige eiendeler. ForfatninHerhjemme i Norge har mar_ jo.'
gen garanterer personens og hjem~v
snudd saken så temmelig pA hodet;
mets ukrenkelighet og brevhemmelig
heten såvel som ytrings- og forsameit ordskifte i stortinget ein' gong
Men denne ulykken kan ingen an- DE som overholdt den internasjonal
lingsfriheten, . dog med den begrens~
dre bære enn de selv. Det var lands- lovgivnin\- 'er i dag «forbryterne» o
for mange år sidan, var det to
ning, at det er bare de «arbeidende
høgvyrde tingmenn - trur det var C.
svikerne selv og ingen annen som de andre - lovbryterne - sitter med'
palmer i hendene flom de «rettferdige;
folks organisasjoner» som har lov til
J. Hambro og Joh. Ludw. Movinckel
s~Ttet dem ut i ulykken. Fører de
Velbekomme!
,
å eie trykkerier, radiostasjoner og mø
- som trakterte kvarandre med gamkampen vidre, kan det ikke unngås
telokaler. Foreninger, sorL er rettet
H. G.
le bergensordtak. Den eine (Hambro)
at man oppfatter det som en fortmot samfunnets sosiale og politiske
slutta innlegget sitt med dette: «Ok!
satt kamp mot rettsstaten og destruktur, er uttrykkelig forbudt. ParAt du skal få kjeften din til å seie
mokratiet».
lamentet, SEYMEN, og alle lokale
slekt!» Og den andre (Mowinckel) reTil dette kunde det vore mykje forsamlinger dannes av kandidater
pliserte: «At du ikkje skjemst for oSs .svært mykje - å seia. Ein kunde t.
som er utpekt av «det arbeidende
som kjenne deg!»
d. ta for seg uttrykket «de som svek~
et De hva Ghost Writers er? Jo,
et kan ha sin interesse å ta med kan derimot formod:s, at Torp - i folks organisasjoner». - Er ikke detdet er slike som skriver noe, som
FJg kom på dette då eg las «Aften- og spørre om det ikkje har fått feil
et lite eksempel på, hvorledes tilfelle skaren litt etter litt vokser te noe å tenke på for LO?
posten» sitt referat av debatten om adresse i dette høvet? Eller om det utgis i en annen manns navn. Systenorsk
politikk tar seg ut fra den an- før stortingsvalget i 1953 - vil føle
innstillinga åt justisnem,nda om «lands ikkje skulde vera andre her i landet met har mest utllredelse i USA, hvor
nen
side
av Kjølen. Det såkalte fritt- seg oppfordret til å gjøre sin regjesvik-oppgjeret. (<<Uke'1s Nytt» 24. 1. som er langt meir «ulykkelige» enn vi de fleste generals erindringer som er
ring bredere ved en blokdannelse med
d. å.) Etter referatet skal justismini- 48780 ulovlig dømte? Og om ikkje år- utkommet etter den 2. verdenskrig, ·stående blad «Kontakt» rettet som et borgerlig parti og i så tilfelle blir
man
vil
erindre
kritikk
mot
visse
deer
skrevet
av
Ghost
Writers,
og
nå
sakene
til
denne
landsulykka
rettesteren ha sagt m. a.:
ler av den argumentasjon, som ble det vel etter finsk og svensk mønster
Overskrift i arbeiderpartiavis:
«Det Ne .1evdet i den første tiden leg må søkjast hos dei menn som har er man derover kommet så. langt, at ført i marken mot Sveriges forslag med Bondepartiet som partner, sier
«Over halvparten av Arbeiderpar
etter krigen, at oppgjøret kunne fstått fOrtt stydret ti lkandektkvårt. i tida Washington universitet har opprettet om en skandinavisk forsvarspakt. Om bladet. - Vi skal ikke blande oss opp
tiets medlemmer individuelt tilslutør og e er en ys e o upasJon-, et særlig fakultet for denslags tjenedette,
men
denne
kommentar
gir
i
føre til en nndergravning av rettsdette sier «Svenska Dagbladet» at
tet».
statens fundament, men man leter og - djupare sett - i den unasjonale st"l'. Undervisningen går ut på å læ- 'det skal være usagt, hvorvidt foran- visse perspektiver, som en skal gi
Sagt på en annen måte:
.ånd desse representerar?
re elevene å tilpasse seg etter sin til·
akt
på.
forgjeves etter slike tegn i dag. Og når justisministeren talar om kommende arbeidsgivers tempera - dringene i regjeringen og artiklene i
Nesten halvparten av ArbeiderHan trodde rettsstaten aldri hadde
«Kontakt» står i noen direkte forbinpartiets medlemmer kollektivt tilstått sterkere i landet enn i dag.»
«fortsatt kamp mot rettsstaten og de- ment og stil. En av de første fore- delse med den tvil, som siden 1948 SELVANGIVELSE.
sluttet.
mokratieb, så kunde ein ta for seg lesninger gikk ut på «ikke å la en
I en bygd i Sverige var ligningsDette avsniUet'er understreka i re- spørsmålet om Nasjonal Samling vel forfatter bruke ord, som han selv ik- har forekommet i DNA overfor den
Lange'ske linje i utenrikspolitikken. I nemnda samlet for å gjennemgå de
feratet. Sjølv om det fell vanskeleg, noka tid har kjempa mot rettsstaten? ke forstår».
TENDENSEN ER DER.
Også i Norge har vi atskillige Ghost likhet med Bevangruppen i Labour er innkomne selvangivelser. Et av skjemå ein vel tru at referatet er rett, og Når skulde det i tilfelle Vera? Og til
denne
ikke
på
noen
måte
organisert.
maene
inneholdt
følgende
passus:
Den 75,000 mann sterke Japanske
Writers,
men
de
lever
og
virker
anoat justisministeren såleis verkelig har sist kunde ein spørre om Mot Dag·
politireserve, som '"'lenes å være
«. . .. har ingen hustru utan har
,'agt dette. Kommentar trengst sjølv- mannen Jens Gundersen kan vera den nymt. Forøvrig ser det ut, som om de Trykket fra den amlinnelige opinion
kjernen i en fremtidig arme, skal I
sagt ikkje. Alt Lom bør seiast kan rette til å ta ordet demokrati i sin fleste politiske skribenter har en rem er meget hardt, og, sier bladet, en dr. eL hushållerska, som åtnjuter en hufølge en melding l den uavhengige
av huden. Tross all forsikring om op- Stokman som drev propaganda mot strus alla natura formåner».
ein stutt og råkande uttrykke i d~n munn?
Toklor-visen «Asahi Schinbun» innemnte bergensIw satsen: «Ok! At du
Vilde ein ta for seg alle desse spørs posisjon, synes de å være Ghost Wri- Atlanterhavspakten ville ikke få det
nen slutten av 1958 bringes opp I
shal få lcjeften din til å seie slekt!»
måla, kunde det gje stoff til ei lang ters for regjeringen og dens politikk. mere rolig i våre dager enn hans SKJEBNENS mONI.
800,000 mann. Videre skal sjøpollI ein slutreplikk skal den same hr. utgreiing. Men det er ikkje verd urna Den v:irkelige saklige opposisjon med motstykke under meningstYl'anniet
Ved opprydingsarbeider ved det øde
tiet forsterkes fra. 16,000 til 21,000
Gundersen vidare ha sagt at
ken -, det greier seg godt med det personlig innsats synes å være av- hos «den forbannede majoritet» på Ibmann. Disse skal bemanne de 50
«Yi vet aHe at mange er blitt bitre, andre bergensordtaket: «At du ikkje 1eggs. Det meste besørges av presse- sens tid. Man kjenner riktignok nav- lagte Carl· Theater i Wien, ble det fun
mindre krigsskip som Japan håper
kontorene i de politiske partier og net på noen tvilere i A-partiet, men net en eneste uskadd statue, nemlig
nopn er hatefullf' og alle er ulyklie- skjemst for oss som kjenne deg!»
r.. kunne få fra lJSA.
ikke tallet på deres tilhengere. Det av: Melpomene - tragediens muse.
blir derfor fabrikkvare.
UNm.
lige av dem som swk under krigen.
Trygve Engen.
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