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Da Terboven personligfr~ddet 
Aftenpostens aftenutg~ve· 

Et spennende og dramatisk mø-
te avishuset i Akersgata 

D et ble i artikelen om BOimier-Kreuger-affæren ganske kort nevnt at den 
største norske avis - Aftenposten - få uker etter okknpasjonens be

gynnelse måtte åpne sine porter for tyskerne, en kjensgjerning som den
gang gjorde et sterkt inntrykk i Stockholm. 

\ . For straks å bortrydde enhver forholdsregler for det tilfelle lan-
lB:' t~·.· •••.••••••• * mulighet for misforståelse må det det på.ny skulle bli okkupert, er 

uttrykkelig slå es fast at det selv- det av interesse å vite hvorledes 

V h2r tidligere hørt om «Grøn-
ne djevler», «Røde djevler» 

og «Blå djevler». De «grønne» 
val' som bekjent kjelenavnet på 
tyskerne og de «blå» var spanjo-, 
lene. Begge uttryllk selvsagt 
tatt i bokstavelig mening, mens 
«Røde djevler» vel' det begeist
rede tilnavnet som ble gitt de nå 
så berømte soldater tilhørende 
den engelske invasjonsstyrke. 
En fød alpelue på en engelsk sol 
dat gjorde ham til dagens helt. 

Det siste på området «djevler» 
er såkrJte «Svarte djevler», og i 
hvilken menh1g denne betegnel
~en skal oppfattes er det lett å 
:;Ljonne I1h1' vi hører at dette er 
h'ja franskmtnnrne kalk!' sine 
.;-eriljamotstandere i Indokina, 
der kam::>ene blir stadig voldsom 
),,8:'e. I mellcmUden samles kine
siske tropper ved nordgrensen. 

På. bildet ser vi en slik «svart 
djevel» med snor rundt halsen 
blir bortført etter å være blitt 

sagt ikke foreligger noen som man kan opptre og hva ·man kan 
helst parallellitet mellom denne be gjøre uten å støte an mot jus og 
givenhet og det spill som ble dre- moral. Nedenfor skal gjengis en-
vet omkring den største avisen i del spredte opplysninger, slik for-
vårt naboland. Erfaringene fra Os fatteren har fått dem referert fra 
lo er imidlertid så. lærerike og in- forskjellige hold. Skulle det ha inn 
teressante at de ikke bør gå i glem sneket seg misforståelser, er det 'fl. 
meboken. Ikke minst i en tid da håpe at rette vedkommende vil opp 
myndighetene søker å finne fram lyse om det. 
til effektive og hensiktsmessige - Forts. side 3 -

En skam! 
«172 tusen er hittil trykt av Mar· 

kens Grøde, Knut Hamsuns mest be
rømte roman og en av de ypperste 
bøker i norsk litteratur». 

Dette står å lese i en kjemperekla-

HHmn](~lige for
handlinger um 
det lierne østen 

me fra Gyldendals forlag, det selvsam 
, me forlag som var med på å øse hån Washington: Privat til «8. Mai». 
lover den gamle dikter, da de «gode ... 

I nordmenn». herjet som verst. Dengang I Htter hva Deres ~orrespondent er-
var det ikke tale om at noen bok av farer har amerIkanske, britiske 
Hamsun mere skulle komme ut på og franske mUitærledere ført 
[,ans gam .. le forlag, som har tjent så I gtrengt hemmelige forhandlinger i 
mange penger på hans forfatterskap. det amerikanske forsvarsdeparte • 

~azisme - et 
':Ikjent begrep 
i ,vårt arbeide 

.. under prangende overskrif-
, '. ter bringer dagspressen te 
.!egrammer fra København 
(lill «Danske nazister på 
k'l'igsfot». Det skal ha vært 
et møte ·av Dansk National
~!~alistisk: Arbeiderparti un-
4er utfoldelse av gamle kjen 
te seremonier og det fortel-

. his at det vil oppstå et nært 
samarbdde' mellom det sven 
ske or danske na~iparti. 

,For .å unngå JDulige mis
:',fotståelser skal vi understre
"~~e, at vi er uten kjennskap 
, '-!til diSse' organisasjoner og 
r.~rfor heller ikke kjenner 
,~noe norsk «nazipartb. Det 
iie',' bare politisk uformuende 

. 'i~J deres presse, som kan 
~1: tinge slikt til torvs .•• For' 
~.li tIndet for Sosial Oppreis
~ ing er apsolutt upolitisk og 
.~.··rer åpent fram med det, 
~1.)ln det har på hjeiie, og «8. 
~':lai» .bygger på de. samme 
;i)-run~ Nazisme er et ukjent 

I «S. Mab Kommer ut 1 Kristlanøun<1 N. _. Posta<1resse D01o> 41. - Kontor: 
!~edre Enggate 20 n. - Abonnementspris kr. 16,- pr. Ar, løssalgsprls 
40 ørt.. - Annonsepris kr. 0.32 pr. m/m. - Fåes 1 kIoskene hver lørdag. 

Nils Vikdal 
Av h.r advokat Albert. Wiesener 

NILS VIKDAL hadde sundt I Men det var da ikke bladet 
vett, gode nerver og et smittende hans, vil mange si. Spaltene er 
humØr. jo fulle av bitterhet og galde. -

Dette er ypperlige egenSkaper Avisen er ikke fin, som det heter. 
hos den som gir seg i kast med Dette er Virkelig ikke Vikdals 
bØygene. Og de avføder datter- Skyld Jeg ser det som en natur
egenskaper: pågangsmot, kamp- Hg følge av at hele den «fine», 
glede og hård hud. konvensjonelle og fra krigstiden 

Vikdal var ubelastet av kom- så farlig belastede dagspresse 
plekser. Under krigen hadde han med inndragningsØksen hengen
i noen grad gått egne veier. Han de over seg har sabotert enhver 
hadde holdt seg klar av det stats sann ytringsfrihet. for oppgjø -
bærende parti. Men han hadde rets ofre. Det sier seg selv at dis,· 
heller ikke fulgt jøSSingtråkket. ses fØlelser trengte avløp. Og da 
For uverdighet i lærerstillingen Vikdal beredvillig åpnet sine spal 
ble han frifunnet. Men sandelig ter, ble det ikke menneSkelig mu
ble han dømt som landsforreder lig å være din». 
fur å ha gitt 5. kroner til en front Nils Vikdal var en god og glad 
kjempers etterladte. Da 10 han kjemper. Både. vettet og hjerte-
godt - Nils Vikdal. laget - og dermed smilet - var 

Han så ikke bare etterkrigsopp godt. Bare helsen var ikke god. 
gjørets store tragedie. Han had- Det var sykdom som knekket 
de blikk for komedien også. Hvll- ham, ikke motgang i kampen 
ket gjorde ham farligere. For med overmektige motstandere. 
Vikdals vedkommende henger Oslo, januar 1952. 
dette sammen med at han selv 
var uten bitterhet. Albert Wiesener. 

Men na~uren går over opptuktelsen ments bygning Pentagon.i Wash~~ 
og nå kommer hans bøker i nye opp. ton angående forholdene I J?et FJel- ..., .. --.. ----------.& h,ii<'»»:,»:>i, 
lag. 172 tusen! Det blir mange penger, ne ø~ten. So~ følge av disse. for· 

tatt tilfange, 

\";~egrep i vårt arbeide. 

men i mens sitter den store dikter lut handlmger er det opprettet dIrekte 
fattig på. sin gård og har knapt til forbindelse mellom de franske st yr-Hva koster def? 

Pål Berg 
det daglige brød! keI' i Indo-~hina, den britislm over- ,fått, ~orgerdå.dsmedaljen i gull, 

Følgende melding er sendt ut: Det må være noe som er galt i det- kommando I Singapo~e og den 7de ,høyeSte utmerkels~ som en nord-
Ved det nordatlantiske rå.ds møte t landet som på den må.te kan mis- amerikanske flåh .1 farvannene n kan få og som han nå deler 

i Lisboa, som skal begynne den 26. hc.ndle sin store sønn. Han er en 01- r~ndt Formosa: ., rr: H. M. Kongen, fhv. statsminister 
februar, vil NO,rge :v~re represen - ding og kan ikke len er bite fra se Tiltaket er bhtt nødvendig' .fordl N 'aardsvold og fhv. stortingspresi-
tert ved utenl'lkSmllllster Halvard som i gamle dager 1ra k h Il g man er bange for at man nå med ra- de Hambro. La oss da minne om, 
Lange, forsvarsminister Nils Lano-. ikke som f ks K" t nFI ant de ~r ske skritt nærmer seg våpenstilstand h; Pål Berg sa den 15. april 1940: 
h Il . , '" . e . Irs en ags a rel- l K t Ch' il';' k Et' te' t .. e e og handelsmmister Erik Bro- se ut og h st Il d l b orea og a ma v gjøre bru av'« ra regJenngen Nygaard..;-
foss. Dessuten vil statssekretær bli feiret sø. e da ver ens d a~ ær. og pausen i kamphandlingene der til en id hadde forlatt Osb var det i 
Jens Eoycsen delta i møtet. Mini. i kunste "o~ e~ ~ {Toned e hronr:mbg storstilet ekspansjon sørover både i dets.hovedstad ikke lenger noen 
""er DB' . tAn., 1'1 e. e e vel' en ar JU - rndo China Malakka og Burma muli presentant for den utøvende makt 
::::Lj ' a?l ryn t,Ol g mm:s er rne let over henne slik at nå vil selv de - å" t f k å °b: • 
.:> aug VI være I sted: I egenskap mest hardkokte herhjemme tI' kke gens ogs e orsø p ero rmg av . denne' for land og folk skjebne-
av norsk representant l lienholdsvis henne il sitt b t 'f . Y Formosa. ,svangre: tid har her .. Quisling stilt 
det faste stedfortrederråd i' London skyld Ja l'k rys - °kr sm eD gen Det er på det rene imidlertid at ki-.· s4g til,'~osisjon i hensikt å bidra 

,. .' ,s I er menn es ene. er il r ng t l' f FN' l ft tu' A bl og det fIllanSlelle og økonomiske I hvor h 'ert t tt f' ,esern. e e ese Ige or s u - .,/ sitt .... unngå odsutgydelse i de 
Tåd i Paris. ~ ~. t e ~~gang sa , mner ~an styrker i Korea og de amerikanske 'ti' o~uP<&J'te distrikter og til at ro og 

... ' , Forut f.Or rådsm.,.øtet Skal G6t"-hQl..~~.~~n.:.;f.~e~;:.e~d •. e .H.r.e. gn .. ema .. s .. k .... m. e. lUf.tS.t .. Yrk.e ... r ... i. J. ap.an. E. n hemmelig rap.' ' .. q.rd. ea .. ,.' iikulle .oppretthOldes. Ved ~å. 
'(t0s''Ct'''l'tI.'!liP;,1 'tmlitæl'k0Il\tteen.·$oQl "I geF,; 'IfM>n (1<>* m-i·;.~~,"~msun~ .... ', ~I~ smuglet, u~ a~ det kOrn~ I ){'.;:rttilbake har han, på nytt Vist 

reprci1entant der og som rådgiver \' denne åndshøvd. i.ng.~a:1,~i~or~'! .:~unf:;t15~"",· -0Mnii. g{,j;; u.~<", at He".,·,\, ·~.,;ll'),'Y!'ll'ST,""lPlse, Og,E!lt~ fedrelands 
for forsvarsministeren under selve . og 'kk itf dY' a., Hl. allerede høsten 1951 oppfordret I S1\.1ll n. Jeg takke. l' dertor herr '~{llB-
. " • 'L ..• L ..... . ... •. _.L •• _ .. L . lem ns or em, som I dag "ommunistregjeringen i Peiping til a lirIE for hans erklæring ved hvilken 

LANGT HURTIGERE ENN LYDEN flyr «Tushino 51», Sovjets nyeste 
jet jager. Dette flyet har en forbløffende likhet med en konstruksjon av den 
tyske professor Tank fra 1944. Tank er i dag sjefkonstruktør i Argentina, 
hvor han bl. a. har gjort utkastet til jet jageren «Pulqui lb. Han blir ni. 1 
utenlandske fagkretser mistenkt for å arbeide også for Sovjet. Det russi
ske flyet er i vesten gitt navnet dUBhino 51» fordi det fot' første gang 
ble vist over en russisk by ved dette navn i 1951. Innfelt LUftwaffes teg· 
ning fra 1944. 

Okkupasjonstidens historie 
En redejgørelse fra Forbundet 

Fra forskjellige hold har Forbun· o~ YW'4~J:t av nøytrale folkeretts -
det i den senere tid mottatt henS kyndige. Skal man påregne en ef· 

'venaeliler"' Sd1'h'SYlæll fl. tyd.:!-i'A<lt;i rf",~tiv J~yttemrJt~~\'fov det BOm ~a;f.l 
manl!'e står i den tro at o.r.sakf .. 0., akter å sende ut ID abnenb.eten, er 
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;åd i-Pa;i~~-'------- -o --_.. I ~i-~n--fi~t;~gi;t~~-;nd;-;~g;;~~~skine. l~ft;t;~k~~:i-j~pa~~E;~ h;~;~iig--;~p' 
Forut for rådsmøtet Skal Qe~.-hol- t-Betl'°'kan nok telle opp Hamsuni(! pe ""!!Ol!r"'et" smuglet ut av det kom-I 

.; ct~'"Ct--'lm;'fe :C'lYlllitæd'lomiteen.~~ jgør~' tt.!\9n·c1e. .... \t1l"i~· r"l;i::!ttle~. --li,'&. ;'lUnl:stis~0hinl;. g1JJ:: ut p~ at ~·,r.)~~:':t. 
representant der og som rådglver \ denne åndshøvding har bet. ydd for lan 'Ta allerede høsten 1951 oppfordret I 

for forsvarsministeren under selve . og ikke minst for dem, som i dag I "ommunistregjeringen i Peiping til å. 
rådsmøtet møter generalløytnant lar ham visnr hen i sorg og kummer. gjøre bruk av det luftvåpen som sak-
Ole Berg. Drar de utenlands, soler de seg te ble bygget opp i Mandsjuria ved 

::: nok i hans glans som en av våre sto- hjelp av hurtiggående, sovjetbygdp 
Hvor får borgerne en samlet opp- l'e sønner, men de tier klokeligen om MIG-fly. Moskva lovet at det ville bli 

stilling over hva :1-lt dette internasjo- den behandling han har fått innenfor sendt «massiv støtte» så snart de før 
nale babbel koster, som våre profe- landets egne murer. ste kinesiske luftseire var vunnet. 
sjonelle «reisende» deltar i? Er det først når .lan er død og bor- Men kineserne har ikke fulgt opp-

Hvor leYlge finner pygmeene seg i te, at han skal bli trykket til det sto- fordringen, fordi de innerst inne er 
alle disse konferanser? re fedrelands bryst? bange for at russerne kan svikte i si-

Det er jo åpenbart at de ingen an- ste øyeblikk hvis et luftangrep fra 
nea hensikt kan ha. enn å bringe av- TIDENE FORANDRER 1EG. Mandsjuria fremkaller represalier fra 
veksling og rekreasjon for trette, ut- FN's luftstyrker mot China, ja kan-
blåste menn, som later som de tror De britiske soldater Michael Cleer skje endog sjømilitære operasjoner, 
på de illusjoner som slike pressemel- og Patrick O'Dell er aven britisk etterfulgt av landgang. Kommuniste
dinger skal skape. Hvorfor Lisboa? militærrett dmt til døden ved heng- nes makt er vaklende i China og en al 
Har Skaug og Dag Bryn gjort noe ning for mord på tyslteren Artur liert landgang der kan når som helst 
annet enn å heve gasjer i dekorative Kahrmann. Dommen kan ikke appel- fremkalle reisning er fra antikommu
stillinger? ler es. nistenes side. De kinesiske kommuni-

Intens propaganda og mange person
lige hensyn preget den «store debatt» 
Sakens ordt. Lindberget 

Mi 

syntes å ha lite kjennskap .... 
til det han la fram 
• 

SIOI tingsmannWright bur
de være varsom med 

å kaste sten 

LINDBERGET. 
Denne mann oppnådde ikke noe an

net enn å avsløre seg selv. 

TEMPO - TEMPO. 

«Stenkasteren» Ca rI P. Wright, 
til høyre hilser på Hans Evju (b) straks før han går inn i Stortings. 
salen for å delta i den «store» debatt. Wrights hatefulle og lite betenkte 
innlegg er velkjent. 

S å er det skjedd: debatten i Stortin get' om «angrepene på rettsoppgjøret 
med landssvikerne» endte med det store flertalls erklæring om at det 

Ikke var påkrevet å finne ut hvorvidt «rettsoppgjøret», som er den største 
katastrofe i vår historie, hviler på. historisk korrekt og rettslig legalt 
grunnlag. 

Den store majoritet nøyet seg med å vise ill U. K. (av 19(5) innstil
Ungen, supplert med ProtokolInemn das innstillIng av 1948 med stortIngs
debatter, som aldri har belyst noe som helst. Tvertom har man i alle de 
siste år tåkelagt alle p1Ulkter som kUnne tenkes å omstyrte den av makt
haverne konstruerte fiksjon om saksforholdene. 

~l· ; -skulle opprettholdes. Ved nå. 
[ e tilbelt& hal: han på. nytt vist 

4,:1, ,<o ·"'Vf,\l .. ~i''''lplse og, sit,t fedr:elllJldB 
sin~Jeg takker de~for hi!rr ~UiS
iing 'tor nans erklærmg ved hvilken 
den av Høyesterett eLablerte ':)t·d-
ning er blitt gjort mulig». . 
All den tid at borgerctadsmedaljen 

_eIes ut av regjeringen, kan den vel 
.leller ikk,:: ha glemt disse ord, som 
• ross alt ij!:ke kan bortforklares, hvor 
ineget enn våre politikkere taler ::ned 
';'obbelt bunn. 

.~en for undertegnelsen av den russisk 
• .;er forbereder feiringen av 2-årsda
Ainesiske vennskapstraktat ved en 
.tjempemessig propagande over hele 
China ved hjelp av aviser, oppslag og 
foredrag. Over 25 prosent av landets 
trykning-s-kapasitet er beslaglagt til 
oversettelser av Lenins og Stalins ver 
ker til kinesisk. 

Økonomisk blir landet utsuget for 
landbruksvarer som Sendes nordover 
til Sovjet-Samveldet. 

HVA MED GIBRALTAR'? 

:j et fntervju med New York Times 
krevde general Franco enda en 
gang at ('en britiske kronkoloni 
blir gitt illbake ill Spania. Han er
klærte seg imidlertid beredt ill å la 
Storbritannia for en tid kan få. leie 
flåtestøttep1Ulktet. På denne måte 
l,an spenningen mellom de to land 
oppheves, mente han. 

Fra forskjellige hold har Forbun· 
det i den senere tid mottatt hen I 

vendelser' som ~r.:tiS åt~'pi. iÅ\.' 

mange står i den tro at o.r.sak!. ,O.' 
Lindheims subskripsjonsinnbydelse 
på hans såkalte «Okkupasjonstidens 
historie» er sendt ut i forståelse 
med Forbundet. 

Så er ikke tilfelle . 

Det påtenkte foretakende står 
helt for herr Lindheims regning og 

Forbundet har ikke og ønsker 
heller ikke på det nåværende tids· 
punkt å ha - noen tilknytning til 
det planlagte bokverk . 

og wrdeft av nøytrale folkeretts -
kyndige. Skal man påregne en ef· 
·~~$tivl!ytte"i*nUtf." fj,V det som l}:.a,!l 
akter å. sende ut tU a!meriheten, . er 
bare en i enhver henseende omfat. 
tende, og omhyggelig forberedelse 
god nok. Så lenge kildestoffet er l 

slik som det for nærværende er, vil 
en samlet bearbeidelse være av tvil· 
som :lytte. 

Forbundet har forlengst tatt opp 
begge de her nevnte oppgaver: både 

- Fortsttu side li -

Rasespørsmålet 
gjeldende 

gjør seg 
alt 

. Å foranledige okkupasjonstidens 
historie skrevet er i seg selv en ho
vedoppgave for Forbundet for So
sial Oppreisning. I 1950-51 - på et 
t.idspunkt da herr Lindheim ennå sto D e amerikanske ingeniørtropper. 
tilsluttet Forbundet _ gjorde dettes stabssjef, generalmajor Nold, har 
Flentral-ledelse ham oppmerksom ptt avgitt forklaring overfor den senats· 
dette og uttalte til samme tid at komite, som undersøker entreprenø
man av forskjellige ~!'unner ennå ik renes disposisjoner ved bYfningen av 
ke anså tiden moden for dette av- de amerikanske baser i Frankrike og 
sluttende arbeid. Først og fremst på Grønland. Generalen forklarer at 
mente man at det ennå gjensto me- det hadde vært wnulig å verve arbei· 
g-et stoff '- både innen _ og uten- dere i New York på grUnn av det ara· 
lands _ som man måtte kunne regne biske og jødiske raseproblem. Ifølge 
med ville komme for en dag innen loven i New York, må det ikke gjøres 
en overskuelig fremtid og som i en forskjell på raser ved antakelse av ar· 

vesentlig grad ville ut1ype og idar- beidskraft, meh hVis arbeiderne re
gjøre billedet. Likeledes anså man krutteres i New York ville det uveger 
det påkrevd - forinnen man la det- lig kOl,llllle jøder med o~ det ville væ
te stoff fram i form aven samlet re uklokt å sende dem bl det ara.biske 
dokumentasjon - å få. det gransket Nord-Afrika. 

Norges Bondelag og de eksklu
derte bøndene 

En redegjørel·se 
D et møtet som «Forbundet for So- Men så. 5 dager etter har Morgen- finner endelig Norges Bondelag tiden 

sial Oppreisning holt i Vang, Hede/ bladet et stykke om møtet og hevder inne til å komme med et dementi ut
mark for en tid siden ble referert på. at flere av Anders Hafskjolds utta- sendt gjennom NTB. Det er general
en journalistisk sett utmerket måte i lelser på møtet ikke er korrekte. - sekretær Karl Bondem. løfte som her 
arbeiderpartiavisene. Bortsett fra en Morgenbladet kan også meddele at ( det centrale. Hvis det skulle være 
liten misforståelse ver det såvidt vi det på Norges Bondelags årsmøte på. nødvendig med noe dementi, burde 
kan forstå. helt korrekt. Misforståel- Steinkjær i fjor sommer enstemmig Karl Bonden være den nærmeste til å. 
sen besto i at referente: . oppfattet An ble fattet en beslutning som gikk ut komme med den. Norges BondE-lag 
ders Hafskjold som om han mente at på at «tidligere NS medlemmer bl. som organisasjon vet ikke hva som 
Norges Bondelag skulle fjerne lands- bønder skulle stilles på like fot med har foregå.tt. 
svikstemplet fra tidligere NS bønder. en hvilken somhelst annen bonde i Norges Bondelag forsøker øyensyn .• 
Det Anders Hafskjold sa var at· Nor- dette land både når det gjelder for- Hg også. å gi det utseende av at det 
ges Bond~lag måtte ta i seg noen av plikteIser og rettigheter overfor Bon· bare er de ledende NS bønder som 
de uttalelser det hadde kommet med delageb. ikke finner Norges Bondelag~ vedtak 
om NS bøndene. Det som ble vedtatt på Steinkjær tilfretsstillende. Det er langt fra til
. De såkalte «borgerlige» aviser fant var følgende: «Styret i de lokale lag felle. Den alminnelige oppfatning bå. 
lkke grunn til å. sende noen referent bemyndiges til uten spesiell begrens- de blant «1edend!')>> og andre NS bøn. 
og det sto da heller ikke noe i disse ning å godkjenne medlemmer etter § dl er at vedtaket ikke kan godtas. 
aviser om møtet dagen etter. 3 i Norges Bondelags lover». Forøvrir:: er det ansett for å høre 

tergangsordning tilsiktet å kunne hin 
dre Stortinget i å tre sammen. Thom 
messen hørte til den «Kretsen», som 
Skeie anklager for å ha hatt kupp
planer. Den ville, skriver Skeie, kvit
te seg med Stortinget og selv overta 
makten. 

JUSTISKOMITEENS FLERTALL 
og Stortingets majoritet finner det i 
orden at debatten ifølge innstillingen 
ble begrenset til å. omfatte «de nye 

Altså har Norges Bondelag på mø- med til alminnelig høflighet Il skrive 
tet i Steinkjær ikke gjort annet enn et navn riktig. Norges Bondelag tar 
å. vedta at Bondelagets egne love skal ikke slike smålige hensyn. «Forbundet 
følges. Det må jo sies å være en mer- for Sosial Oppreisning» kaller de gan 
kelig beslutning, men noe i den ret· ske enkelt «Sosial Oppreisning». 
ning som Morgenbladet antyder ble Etter Norges Bondelags erklæring 
ikke vedtatt. er det blitt stille i pressen, merkelig 

I gamle dager tilbakela en New 
Yorker med hest og vogn gjennom
snittlig omtrent 20 km. i timen. Idag 
oppnår de siste dollarglis i million
byens trafikk ikke mer cnn 12 km. i 
timen. 

VIDERE VISER MAN TIL KST. 
RIKSADV. THOMMESSENS sørgeli
ge bevisførsel for det legale grunnlag 
i stortingsmelding nr. 64 som hans 
lærer, prof. Skeie, allerede i 1945 og 
hittil uimotsagt, har karakterisert så· 

ledes: «Ingen av de foran nevnte 1IJl- spørsmål» som er reist i stortingsmel
ordninger har noen rettsgyldigheb. • ding nr. 64. Og det er i hovedsaken 
Om rettergangsordningen i Landssvik angrep på endel embetsmenn, gran
saker skrev Skeie: «Vi har aldri i vår sket i over 3 år i Langeland-Bergsvik
historie hatt en sådan rettSløshet». _ saken. Likesom stortingsmeldingen be 

Det ble en gang sagt at Morgen- stille. I -:n artikkel i «Natio:;em .. skri· 
bladet var den eneste avis i Norge ver o.r.sak!. Ole Vries Hassel bl. a., 
som var brukbar som historisk kilde a'; «NS folk har ikke haC adgang til 
da innholdet var å. stole på. Burde ik- den fri p:;oesse». Dette lar Nationen 
!te Morgenbladet søke å holde på den- trykke, som selv ikke har tatt inn 
ne tradisjon? svaret fra Anders Haf~kjold. 

Ellers er det ikke blitt betraktet Bortsett fra noen få aviser er An
som god presseskikk å ta. inn innlege; ders Hafskjolds red':lgjøre'.se ikke blitt 
mot artikler og møtereferater som tatt opp i pressen. Også her har sær
ikke er gjengitt i vedkommende aviS. lig Arbeiderpartiets aviser vært en 

Og han sier at vedtaket av denne ret. I - Fortsettes aide li - Dagen etter Morgenbladets artikkel hederlig unntakelse. 
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Ja~ • VI bare spør 
() ere skal ikke rippe opp i I:l.lt det gale, det for~ 

smedelige som hendte sommeren 1945 og i ti
den etterpå. La alt være glemt og se med fortrøst
ning fremtiden imøte, for det ordner seg hok. Dette 
sies i dag av mange velmenende mennesker til de 
poUtisk forfulgte og dømte, og de m en e r det. 

Ja, tenk om det var så. lett I Stortinget kunne 
ha banet vei for en slik forståelse, da det behand
let det politiske rettsoppgjør i januar måned iår. 
Men det g j ord e det ikke. Det gikk utenom, uten-

otn alle de bevisbare klager, det ville ikke beskjeftige seg med de 
ovel·vel.dende dokumenter som er fremlagt ikke minst av Forbundet 
for Sosial Oppreisning. Det sa nok at det var hendt visse ting som 
ikke burde ha forekommet, men det vek tilbake for å trekke de skyl
dige i mishandlingene og rettskrenkelsene til ansvar. Det så retts
oPP~Jørets svarte flekker, men istedet for å fjerne dem resolutt og 
effektivt, ble stortingsrepresentantene selv smusset til av dem. Og 
samtidig gikk enkelte representanter av typen Wright (h) til angrep 
på dem, som hadde dristet seg til å avsløre forholdene som de virke
lig vur.' Dermed er vi nådd like langt. 

Den stridbare generalkonSUl Harsem hadde med sin ukuelige 
sannhetstrang sendt Stortinget et verk på 200 sider «Rettsoppgjø
rets svarte flekker» som er en fla mmende protest mot riksadvokat 
AuUesredegjørelse vedrØrende granskningen av angrepene på retts· 
oppgjøret inntatt i st. medtl. nr. 64, 50. Denne riksadvokatens rede· 
gjØrelS'evar be'stseller 11950, men den overgås i dag av generalkonsul 
Harseinsbolr, som vel er den mest drepende av alle anklager mot 
det poHtiSkerettsoppgjør. Og de, som tror at Stortinget har formådd 
å begrave rettsoppgjøret med sin behandling, vil med forundring 
(og enkelte med frykt og beven) konstatere at liket er lyslevende 
og ~t foUt flest nå. for alvår begynner å murre over Stortingets lett
sindige dom i egen sak. Og folk flest, som ellers ville ha trodd at nå 
er det slutt, at nå. må. det vel endelig bU fred og forsoning, sier åpen
lyst· Når ikke engang Stortinget vil ta disse saker opp til nøktern 
og upartisk behandling, må jo de som klager og dokumenterer, ha 
rett. Og da er det også. på tide å gi dem deres rett. 

De, som tror seg sikkert forvaret bak Stortingets altfor tykke 
murer, skal ikke være så. sikre og selvsikre lenger, for folk flest be
gynner . å tenke, og hver enkelt stortingsrepresentant kan,' når hun 
eller han kommer hjem til sine velgere, bli stillet overfor alVårlige 
spørsmål: Har De lest alle de dokumenter, som har hopet seg opp 
på preSidentens bord, har De tatt standpunkt ut fra den frie manns 
overbevisning? De fleste må nok si nei, et beskjemmende nei. De . 
har fulgt parolen fra de enerådende, som har satt det hele i verk: 
Ro oml'ettsoppgjøret. De unnSkylder seg med at det er så meget il. 
sette seg inn i, så meget å gjøre, og at man ofte må sverge til magi· 
steren! ord, hvilket igjen vil si til det almektige A·partis ord. Men 
da er ikke Stortinget lenger det sikre anker i farens stund. Dommen 
over de politiSk forfulgte blir dermed dommen over de menn som 
sviktet sitt kall og det mandat som skulle være selvfølgelig: Fritt 
og uavhengig å ta standpunkt i livsviktige saker. 

Ensrettetheten i det politiSke rettsoppgjør minner altfor me
get om det diktatur, som demokratiet reiste seg til kamp imot, o~ 
fol!t flest begynner å bli betenkt. Er det da noe å undres over at ~ 1 

ikke vil slå oss til ro med det som er skjedd? Er det noe formas~eh~ 
i at vi vil ha sannheten fram - ikke for il. dømme, men for .a f~ 
OPPI'eisning etter Sa mange svarte år? Er det i~ke en bOrger~hkt a 
fa skittentøyet vasket i folkets påsyn for endelIg en gang å fa ren~ 
het t det Qffentlige liv og gjenreiSe aktelsen for IOV.og I'ett, for det 
helligste av alt, så lenge i hvert fall folkestyret eksl~terer p~ papi
ret: Fritt å tenke, fritt å tale og fritt hevde sine rettlgheter til vern 
mn egne og samftmnets sanne interes~er? Er det ikke en kamp verd 
å gjenreise rettsstaten i alles påsyn? 

Ja, vi bare spør. 

.. . 

8. MAt • 

Hjemmefron~. . rSkal ikke alle mord eller 
og samVittighet 

Fredag den 15. februar 1952. .. 
Noe for politi
skolen og kriminal

Under okkupasjonen merket man pli. 
mitt hjemsted intet til Hj~nune· 

.:onten, de siste år a.v okkupasjonen, 
onn hver gang det var forøvet inn
brudd pl stabburer eller stjålet verdi
gjenstande. Det var nok saltitunnets 
dårligste individer som drev med 
denslags, slik som· Oswaldgruppen. 
.Gulosten» og andre ungkommunister. 

drap oppklares rettslig? Kaltenborn tsjef 
I D et amerikanske tidsskrift <<TRUE 

Det var først de siste dager av okku
nasjonen, at 'lIjenunefronten tikk Ul· 
sig av endel «borgerlige» elementer, 
som tildels hadde litt på samvittlgM· 
ten fra okkupasjonstiden, eller som 
måtte «stive opp» med en liten inn
sats for å bli regnet ~or god! nord -
mann. . 

Det vakte derfor en viss forlauseI
se hos mange NS-folk, når min er
farte at den høyeste tillitsmanri (<om
rådesjefen» hadde hatt arbeid" for 
tyskerne for 800,000 "kr. Etter ti' fag
manns syn ville han på disse jobber 
h.att en ren fortjeneste på. kr. 180,000 
Herfor bygget han seg byens flotte
ste villa som i daglig tale er døpt til 
villa «Sleppet». Han gikk flott og fei
ende omkring som en «overpolltime·· 
ster». 

Provianteringssjefen for Hje~me
fronten for hele fylkethadd~ ~olgt 
sølvrevskinn til tyskerne for fBO,OOO 
kroner. Og pa en uthengstavle hadde 
han skrevet «SilwerfUkse verkaufen~. 
Det var nettopp s l i k e, som hadde 
noe på «samvittigheten», som ilte til 
«Furubotten-rabulistene» for il. få 
stemplet «God nordmann» og ble over 
ldkkadorer. NS-folk holdt seg Mr go
de til slikt. Men eier disse «gode nord· 
menn» noen salnvittighet og bluferdig 
het så må. det dra etter med dem. -
Gudskjelov at jeg ikke har vært i 
Hjemmefronten og kan derfor hi god 
samvittighet. Men vær oppmerkSom 
nå, at det er de mest aggressive J,llot 
NS og som hadde noe li skjule. som 
måtte sj'ke seg «alibi» for å blf; bm
registrert som «god nordmann». 

Isbryter; 

Tit • minne 
Etter har et trist budskap nådd, øss, 

idet en av våre feller, Ragna Tøn 
levold Larssen, Lillehammer, cl' gAlt 
bort, vel 62 år. Hun begynte i sylære 
i 1904 og etter en,.dt lære 8Xbeidet1 .. un 
i firma Th. Lunde, inntil hun e ab
lerte eget dameskredderi, som un 
drev fram med stor dyktighet til 
hun sto som den ubestridt beste h~d' 
verker i sitt fag. 

Hun var et utpreget sportsme. e
ske og deltok i flere år i skirenn ,or 
hun hentet hjem en masSe 1. prenuer. 

Som håndverker satte hun sin _re 
i å levere f. kl. arbeide og arbeltlet 
hun selv ofte døgnet ruudt for il holde 
det som var lovet. I all lin ferd var 
hun real, ærlig og hjelpsom lllot aUe 
hun kom i berøring med. H;un var og-
så en stor dyrevenn . . 

Gjennom sine foreldre stammet h\Q:l 
fra de to eldste slekter i G. Ud. bran~s c. 

dalen og hadde arvQt en utpr t 
sans fot' all gammel kultur: ""-''',:.: , 

_.... ' .. ~ !Il. I "-~ _ • .: . 

Både de aprildagene som foregikk 
1940 og senere 

På Gjøvik foregikk 
• og I 

ett 
mai 

drap 
1944 

i april 1940 

J aprildagene 1940, da alt ble så 
uryddig i Oslo, reiste en pensjo

nert politimann fra Oslo og opp til 
Gjøvik. Han var endel nervøs og men
te å finne mere ro for sine slitte ner
ver oppe ved den hvite by ved Mjøsa. 
En aften gikk han en tur oppover 
Hovdevegen. PA. toppen ligger byens 
flotte restaurant, som er kjent for sin 
vakre utsikt over Mjøslandskapet. -
Politimannen tok seg en tur oppover 
til det navnkundige sted. Da han var 
kommet et stykke på. vei ble han inn 
hentet av noen menn som «tok seg 
av ham». Det vil si, at to mann grep 
ham i hver arm og ville føre ham ned 

Ved partipolitisk 
pennestrøk 

En vilkårlig grense ble 
trukket 

til byen igjen. Mannen hadde vært så 
lenge politimann, at han ikke lot seg 
lede på denne måten. Han rusket de 
vekk fra seg. Da grep den ene av de 
to til revolveren, og gjennomhullet po
litimannen med 6 projektiler. 

Det ble nok opptatt endel «under
søkelser» om hvordan dette var gått 
for seg, men statsadvokat Riisnes 
henla saken «på grunn av bevisets 
stilling», som det så .smukt heter. -
Men denne affære har vært gjenstand 
for mange drøftelser i byen, og det 
ser ikke ut til at saken legger seg. 
Burde det ikke opptas rettslig for
undersøkelse!.' og beedigede vitneut
sagn, før en slik sak legges hen? En
ken sitter igjen i Oslo og orker natur 
ligvis ikke rote opp i saken. Men of
fentlige hensyn taler for at det burde 
gjøres. 

* 
Videre ble det den 5. mai 1944 for

øvet et drap på åpen gate. Det var at
ter en politimann som segnet for våp 
net til en snikskytter. Politimannen 
var en helt igjennom prektig kar, dyk 

Høirebladet «Fylkesavisen» i Skien tig og pliktoppfyllende i sin gjerning. 
_Lener at Lyngs forslag om begrens- Men hans nidkjærhet i sin gjerning, 
ning av det politiske rettsoppgjør av falt muligens enkelte hårdt fo w bry-
1946 burde vært vedtatt og skriver: stet. Han var usvikelig og ubestikke-

«På det tidspunkt burde man hatt j . lig.Og slik folk blir aldri populære. 
1ærlig frisk minne at det store fler- Men burde ikke offentlige hensyn ta
tall av dem som i okkupasjonstiden le for at ogsa dette drap ble oppklaret 
'jikk tyskerne til hånde på. befest- rettslig? 
ningsanlegg og ved andre arbeider av 
militær be"ydning, var tat~ til nåde 

Bor.;er. 

ved et partipolitisk pennestrøk umid- Ut mRd PrIOestley'. delbart etter frigjøringen. Motivene 
for dette tidlige utslag av måtehold 
er lett gjennomskuelige. IDet partiet J. B. Priestley, som er en av Eng-
30m alt i krigens tid hadde begynt å lands mest kjente forfattere, er blitt 
trene til første valg, tok her et nytt utstøtt av The Unit y Theatre Asso
skritt med Sikte pA. å sikre seg selv eiation, sosialistenes teater-. og kunst-
3n gunstig utgangsstilling i etterkrigs bevegelse. ~ Jeg ante ikke, at jeg 
tidens politikk. var mt'dlem av representantskapet, sa 

Vi synes det er riktig å minne om han, da han fikk banbulen. Jeg or full 
-lenne episoden av flere grunner. For stendig like glad ~ in faet. Hvis noen 
det første fordi intet annet parti av hadde sagt at jog var medlem, hadde 
betydning hal' spekulert i tilslutning jeg forlangt å bli slettet for atskillige 
på. tilsvarende grunnlag. Dernest av år siden. - Han er forøvrig kastet ut 
den grunn at episoden later til å være I ikke bare av denne organisaSjon. Han 
glemt. Og endelig fordi det reiser et har også tatt avskjed med det sosial· 
nærliggende spørsmål i tilknytning til istiske tidsskrift «The New States
Lyngs aksjon i 1946 for å begrense man» og har skrevet eu artikkel l! 

rettsoppgjøret. «Daily MaiI» som mildest talt hører 
At en spesiell og meget tallrik kate til den motsatte r('tning i engelsk po

gori av - la oss kalle dem smil. syn- litikk. ! denne artikkel sa han, at 
dere -- allerede dengang hadde fått hau. jkke lengH betrakter seg som 
tilgivelse, burde ha medført konse- sosialist. «The Uniay Thetatre Assa
kvenser også for andre grupper av claUon,~ sier at hans utstøteIse skyl
tilsvarende art. ! og med at det ikke des hans medarbeiderskap i ~:Colliers» 
skjedde, ble det trukket en Vilkårlig meget omtalte særnummer om den 
grense mellom folk som på forskjel- tredje verdens!sa:'ig. Under den annen 
Hg vis la for dagen at de ikke holdt verdenskrig skrev Priestley flere bø
mål». keI' som stemte godt overen~ med La-

bpurbevegelsen. og forandrmgen i må 
:la kommet se.1ere. 

DETE~IVE» er en for krimina
lister eg sal .• funnsinteresserte l~ere 
interessant innslag, i den literære ame 
rikanisme som vi oversvømmes med 
i den grad at man skulle tro at NAR 
VESENS kiosker var, anbrakt på 
_~roadway og ikke i Norge. 

True Detective har spesialtrente 
medarbeidere som ut fra rettsforhand 
linger og politirapporter og med et 
rikt billedstoff gjengir be.rømte kri. 
minalsaker fra USA Jg hele verden. 
Her er meget å lære ikke bare for 
sosialt interesserte, men ikke minst 
for politifolk og praktiserende jun· 
ster. Det bør studeres av de mange 
fremrakende og pliktoppfyllenue poU 
timenn og virkelige rettens tjenere, 
som ble Pilatusvasket ut av sine yr
ker til stor skade for· norsk rettsliv. 
Kriminalreporter og - forfatter Frit 
jof Knutsen og Anne Marie Frøisland, 
Lt,gge i Aftenposten, blir bel'.ge ro
sende omtalt i et av tidsskriftets si
Lte numre i forbindelse med deres nr
beid i Carstein Brekkesaken. «Fan
.astic Case of the Secret Lover». 

Tittelen virker usaklig, men man 
kan stole på at innholdet er faglig i 
orden, og er noe for kriminalsjef Kal 
tenborn og Politiskolel. For at man 
her i landet ikke skal ga o' bekken 
etter vann skal vi i «8. Mai» ta fram 
til beskuelse endel såkalt pOlitiske 
mord og andre i realiteten kriminelle 
Lvskyeligheter og deres tildels høyt
stående bakmenn medvirkere og med
vitare - for il. bringe inn en hardt 
tiltrengt balanse i samfunnslivet her 
hjemme. 

Våger den idealistiske Riksadvokat 
AULIE ikke å pirke på samfunns· 
støtter i celebre og vitterlige mord
saker? 

Myndighetene må ikke slå seg tU 
ro med at erstatningssakene ikke er 
fremmet. 

DE KOMMER! 
Major von KnurreJl. 

FORNEMME SMUGLERE. 
Kjennetegnet på diplomatbilene CD, 

som er en forkortelse for ~Corps Di
plomatique» blir forklart på forskjel
lig måte av tollerne i de forskjellige 
land. :Blar.t franske ~)llere gal' kjen
netegnet CD for å være forkortelse 
for «Critolls Dangere\lX» som betyr 
noe slikt som «farlige sinnsyke». -
Spanske tollere overs~tter CD bare 
med «Contrabandistas Distingueros», 
som kan oversettes med «forn(,lnlne 
smuglere.» 

Hitlers fotspor 
o en aVlatte tsjekkoslovakiske vise-

statsminister Rudoli' Slansky ven 
ter fremdeles på it bli stillet for ret· 
ten i· Prag-. Han er siktet fo forbry
telser som noe uklart karakteriseres 
som «handlinger rettet mot staten». 
i: or 14 dager siden ble disse handlin
~er næ .. rr_ere. klarlagt. gjelll1C'ln ... en 
talA som kommunist, statsministeren 
A -rlf.n~::_ r:"n~n"'.on'''~1' 'l_l"\lAt- .... _ t'l'n'l"n An"", 
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Hevder! 's ha 
øyenvitne til 
Katyn-sragedien 
En mann som hevder å ba. sett 

sovjet-russerne ma~sakrere 
de polske otfiserene i Katyn-
skOgen under krigen vil avgi 
vitneprov til eD. amerUtansk 
kongresskomite. 

Komiteens formann, demo
kraten Ray Madden, hevder at 
det er det eneste øyenvitne 
sotn har sett massakrene, bort
sett fra dem som utførte dem, 
melder Washington. 

Mannen var ifølge Madden 
rang~ i en sovjet-russisk leir 
et 'stykke unna -den leiren hvor 
de polske offiSerene ble holdt, 
men, han hørte hva som fore
gikk, lurte seg ut av sin egen 
leir ved nattetid og var øyen
vltne . til drapene. 

Hvorfor bygges" ikke 
den norske politikk på 
den historiske sannhet? 

L1 e polske historikere har få.tt in
strukS om, at Polens historie skal 

skrives om etter demokratiske linjer 
(!) forteller Warszawa radio. Det var 
freneralsekretæren for det polske for 
:nede (kommunistiske) arbeiderparti, 
Edward Ochab, som ga. denne ordre 
p! en historiekongress forleden i det 
han minnet om Engels' tese, at enten 
blir Polen revolusjo~lært, eller så blir 
det ikke. noe Polen •. Ved omhyggelig 
studium av de sovjetrussiske histo
rikereS resultater vil Polens histori
l{ere med letthet kunne avsløre Vati
kanets og den engelsk-amerikanske 
imperialismes polskfiendtlige poU • 
tikk, sa han. Men, vi innskyter den 
bemerkning: Var det ikke for Polens 
skyld, at England erkle rte Tyskland 
krig og tvang Frankrike til å slå føl
ge? - Vi kan selvsagt smile av den
ne teridensiøse historieskrivning, men 
Vi har også. en rem av huden. «Frem
tidens norske politikk bør bygge på 
den historiske sannhet, ikke pli. for
tlelse og løgn», sier ov.,rlæge Johan 

dalen og hadde arvet en utJJh~et I .. · .. .u· 
sans fol'. all gammel kultur: .I.J,~ .,,"'." I '. 

Ellers var hun et hjemmets ~enne· «Har du nå både 
ske og deltok ikke i det offentllige el-

ler religiøseiiv. myrdet og arve"''''' 
Imidlertid var hun medlem av NS .." 

~g ble arrestert den 10. mai 1945. Et
ter seks ukers opphold i konsentra
sjonsleir, ble hun løslatt, med en unn
skyldning om feiltakelse osv. Dette 
oppholdet knekket hennes helbred full 
stendig og hun tilbrakte de siste 5 11' 
for det meste. på sykehus, hvor hun 
også sovnet stille og rolig inn, trygg 
~g uten frykt, slik som, hun ogll! leVde 

Vi igjenlevende, mann, sønn og llVi 
gerdatter, kan bare bøye oss i den 
dypeste sorg og i evig takknemlig*t 
minnes henne som den omsorgsf1fle 
kjærlige hustru, mor, svigermor pg 
kamerat. 

Takk for alt, kjære mor. 

A. Tøndevold. 

TrykkRHkp.r '\ 
av enhver art utføres. - HU~ 
tig leverng Rimelige priser.! 
Spes.: Merkantile trykksa· \ 
ker og famiIietrykksaker. 

BOktrykker i 

FINN BRUN KNUDSEN. \ 
BokS. 1407 - Oslo. . 

Første Kong~bok 21. 

Nabot het en mann som ved flid og 
Skjønnhetssans hadd.:l arbeidet 

:Jeg opp en velstelt vingård. Til kong 
Akab var han en god granne" og det 
skulle ikke undre oss om det «nor
ske» ordf't nabo har .:.. \ gode Nabot 
til sin stamfar. 

Og det bega seg a.t denne Akabs 
øyne ble opptente av begjær til sin 
gode Nabots vingård. Men Nabot ville 
ikke selge - for ha.'1 hadde sitt ska
perverk kjær. 

Den onde dronning Jesabel (sym
bolet på d(. selvkjære og tøylesløse f-
lelser) lot da de eldste og fornemste 
utpeke ond.! menn til å føre falsk vit
r .sbyrd mot Nabot og forklare at han 
hadde bannet Gud og kongen. Han 
ble derfor dømt til ..:øden og henret
tet. 

Da nå Akab hørte at Nabot var 
død, gikk han for å. ta vingården i 
eie. Hen Herrens røst talte til en 
mann som het Elias: - ... jør deg re
de og gå ned og møt Akab. Nå e,' 
han i Nabots vingård tor å. ta den i 
eie. Og du skal tale sMedes til ham: 

boUl'bevegelaen, -og forandringen {må 
:1a kommet se:;'lere. 

Nå står det tilbake å se, hvorledes 
:torsk A-presse vil behandle en slik 
utbryter av familien. Alt engelsk ~ 
særlig da Labourengelsk - er jo en 
babu-gjenstand for det norske ldlboul 
·1arti. EngUsh st yle, you knoW! 

vet? Vet du ikke at på det s~ed hun
dene slikket Nabots blod, skal de og
så sILkIl ditt blod -

t:i~ ·~:;'~'-k~';n~~~i:t."'st~;W;tb~ 
!\ntonin Zapotocky l.oldt, og som dan 
ner innledningen til en større kommu
nistisk aksjon. Talen er en appel til 
den nasjonale stolthet, som godt kun
ne vært holdt av Jelve Hitler. Den 
var et bittert angrep pA. «Jødisk kapi
talisme» og på «innblanding fra Jeru .. 
salem». Slansky i likhet med mange 
andre ofre for den ~sjekkoslovakiske 
Derfor er han, det som kommuniste
pA.gående parti-utrenskning, er jøde. 
ne ynder å kalle Slike, en «kosmopo-

For e n ting' er Il. lage «lover» etter lib. Kommunistorganet Rude Pravo 
sine lys':ers behov og la «de eldste og forklarer saken slik: «Forredere av ty 
':ornemste» d~mme etter dem og ikke pen Slansky.... er likegla blde med 
være altfor nøyeregnende med den folkets fortid og nåtid, det folk som 
:r.ll.ten tilstA.elsene og vitnemålene er de lever hos, fordi de intet har tu fel· 
fremskaffet på, - noe ganske annet les med det.» 

: selv å kunne stå. for loven, den Slik fremstilles Slansky-saken i 
for hvem ingen kan skjule seg mellom Times for 31. 12. 51. Dette er en me
hagens trer, den eVig allmektige og get· interessant utvikling, som kan 
allvitende som lønne.- og refser en - ~øre til uanede resultater. Douglas 
hver - ikke etter ytre glans eller Reed har i sine to siste bøker pekt pft 
uanselighet, men ene og alene etter "-:-tuligheten aven slik utrenskning i 
deres sinnelag. Nådeløs er han mot de de kommunistdirigerte stater. Dette 
,lådeløse. Barmhjertig er han mot de Vil eventuelt få den aller størlite be- I 

barmhjertige. Lykksalig er hver den tydning for det videre forløp av ver-
der ikke :ar solen gå ned ovel' sitt ·lensutviklingen. 
1ms før han har gitt sin' bror og sin Observatør. 
brors barn deres rettmessige eiende~ 
le. tilbake, Ve, ve over hver den syn 
dens treU som har rovet fra. de fat
tige i sitt cie. Selvrettferdigheten er 
en skrøpeUg farkost foran livets klip-

pe, - den de rettferdige går i land 
på mens de selvrettferdige forsvin
ner i malstrømmen. Komiteen er nedsatt for å under

søke massakrene i KatYll-skogen i 
1943. Striden om hvem som var an
svarlig for dem har rast helt siden 
draperte på de over 4000 polske offi· 
serene ble kjent. Tyskerne, som hev ... 
det at.cle hadde kommet over gravene 
50 knl. vest for Smolensk under et 
tremstøt i dette området, anklaget 
IiOVjet-russern~ for· å ha gjort ugjer
nutgeti. SOi,-jet-russei'rte på sin, sid(\ 
heViler at tyskerrte selv foretok mas
slUtrene. Madden Ville ikke gi opplys
ninger om hvordan det angivelige øy
enVitne ble fi.U1llet og brakt til De for
ente. stater. 

Scharffenberg i sin bok'«Norske akt- --------------
- Har du nå bAde myrdet og ar-

stykker til okkupasjonens histOrie», ================::6================================================================~ 'lom Våre politikere fikk i halsen. Og 

Retten står 
over staten 

han la til: «De fleste nordmenn er 
uVitende om okkupasjonens virkelige 
porhistorie, mange Vil ikke oppg: my
ten om de alliertes englerene uskyld 
og tyskernes djevelske eneskyld for 
Norges skam og ulykke, de vil heller 
ikke se feilen i den norske regjerings 
\'tenriks- og forsval's:>o·itikk. Her 
ipiller også politiske partihensyn inn. 
1 et eneste botemiddel er å få fram 
alle hemmelige dokumenter i Norge 
og utlar..det. Det norske Vitenskaps
akademi i Oslo bør prøve Il. løae den
ne oppt!1ve. - Sannheten alene kan 
gjøre det norske folk åndelig fritt og 
friskt, sier han. Nå har Institu~et for 
norsk historisk forskning tatt saken 
opp. Men det stA.r tilba.ke å se, om det 

:Mann og mann imellom blir det 
gitt uttrykk for den mening, at det 
et fåfengt å saksøke staten, for det er 
som regel staten som Vinner, skriver 
en Innsender i «Nationen:. og fort
setter: . 

«Et søksmål mot staten kan, om 
dommen går staten i mot, påføre 
denne svære erstatningsansvar. Et 
søksmål mot staten kan ogsA. være 
av politisk - endog partipolitisk 
- karakter og få betydelige poli
tiske konsekvenser. Er dommeren 
partipolitisk engasjert, kan dom
men berøre også hans inter('sser. -
Så kan en spørre: Skal en dommer 
som er statens tjener i første rek
ke anse seg som lovens og rettens 
eller som st&tens tjener? Svaret 
bui-de vel i grunnen ikke være tVil
somt. Retten stA.r over staten, -
det skulle være et demokratisk prin 
slpp. Dommerens Viktigste oppgave 
er å. dømme om, hva som er rett 
og hva som er .. rett og det uten 
hensyn til, hvem som er saksøke
ren og 'lvem som er den saksøkte, 
Staten danner vel ingen unntakelse 
fra den regel. Dersom utViklingen 
skulle gå i den retning at det blir 
en både alminnelig og vel begrun
net oppfa~ning, at det er vanskelig 

'mår å løse sin oppgave uten di· 
rektiver og ned alle dokumenter lagt 
på. bordet. Vi skal love å. følge med. 

Til' Dere 
som skriver i «8. Mai» og holder 
oss våken og varme vil jeg sende 
en hjertelig takk for velgjort ar
beid i det forløpne år. 
Gud gi dere fortsatt kraft i det nye 
år til å føre vår sak nærmere må
let. - Vi skal heller ikke glemme 
å støtte opp med vår materielle bi-
stand. E. H. 

DEN AFRIKANSKE 
nasjonalkongress, Oganisasjonen for 
Sydal'ikanske Negre, har bekjent
gjort et «felttog mot ringeaktninp 
mot regjeringen Malans raselover. -
Felttoget skal gjennomføres hvis lo
vene ikke blir trukket tilbake innen 
:tganger. av februar i år. 

for landets borgere Il. vinne et søks
mål mot staten, vil det neppe være 
hverken i rettens eller i statens in
teresser. Menigmann ville føle d'ct 
som en rettskrenkelse eller iallfall 
som en fare for det.» 

,. Utenl'ikskrunikk I Den gaml~ og 
turban 

'-

den 
-

nye 

forstå. at det er noe galt på. de og begavede ad;rokat Habib 
ferde. Bourguiba, typen på den dyna .. 

Det er omlag 150,000 fransk ~ miske partilederen. Det finnp.s Ik 
menn i Tunis mot 5,5 mill. ara· ke noe parlament i Tunis, men 
bere. Hertil kommer omlag 150,· partier er der. Den opprinnelige 
000 italienere og 80,000 jØder, not: frihetsbevegelse krystallSerte seg 
som forklaIer lit av den brogedn i partiet Vieux Destour (Den gatn 
situasjon. Tunesierne er for det le turban), som står helt uforson 
meste håndverkere, små.brukere Hg overfor franskmennene. Ved 

II vit manns kolonivelde synger det franske kolonivelde går mot og gjetere, og 6000 franskmenn &iden av denne opt:.do fØr den 
på sitt siste vers. Det er fo1'.- sin skjebnetime. eier omtrent halvdelen av den annen verdenskrig Neo Dest(>ur 

trinsVIs England og Frankrike" Det er en mann, som i dag smi dyrkbare jord. Allerede dette gir (Den nye turban) som omfatter 
det her er tale om, og så Hollan~ ler i skjegget, og det er den ara· sprengstOff nok og må føre til intellektuelle og bye-nes arbeider
hvis i!mflytelse i Indonesien e1' biske verdens største renkesmed, forviklinger. Det skal innrØmmes klasse. Den& leder er Habib Bout 
stadig dalende. ; exmuftien av Jerusalem, Haj at det til sine tider har vært vist O'wba og dette parti har i årenes 

Allerede den første verdenskrig Amin al Hussein, som fra sin vil- vilje til innrømmelser, men dette løp S;inget mellom fanat1~'me og 
slo revner i koloniveldet, og de" la utenfor Aleksandria ser sin møter motstand ikke bare i visse samarbeidSVilje. Habib sier: Vi 
annen verdenskrigs dårskap fikk lykkestjeme stige. I dag er hans kretser i Frankrike, men like me.. il lJtke kaste franskmennene i 
mur etter mur til å ramle. De~ øyne festet på Tunis, hvor de na- get blant den million fransk· havet, men vi må vennligst be 
var nasjonalismen og selvstendiIJ Sjonalistiske bØlger går hØyt og menn som bor i Algier og som dem holde opp med å dirigere 
hetstrangen blant de undertrykl" hvor det franske Gestapo ikke frykter liknende krav fra landets vårt liv. Da imidlertid franskmen 
te som vokste til aktivitet mot lenger makter ~itua~jonen. I de ni millioner arabere. For da ikke eu,ne ikke viste vilje ·til handling, 
formynderstyret. Så kom den '10 år, som er gatt, slden fransk- å tale om Marokko, som så seilt ble tonen mere truende. Han 
ulykksalige Koreakrig, som tross mennene i 1881 besatte Tunis og som i november ifjor sØkte hjell' varslet allerede i novemhE'l. at 
alle moderne hjelpemidler ikke gjorde landet til protektorat, har hos FN, men som ennog med det ville bli opprør. I mens reiste 
l1ar styrket den hvite manns an .. det stadig vært en utVikling hen- «stormakten» Norges marxist - to tunesiske ministrE; til Paris for 
seelse. Den fulgtes slag i slag av imot selvstendighet, men fransk- stemme fikk sin sak utsatt, d.v.s. å forhandle, men kom ingen vei, 
franskmennenes evneløshet i In- mennene har nølt - og nØlt for foreløbig begravet. Klagene var ::g nå står Tunis i flammer. Rik
do-Kina og britenes nær sagt håp !enge med sine lovede reformer. for ømtålt:Hge og man ville ikke tignok har franskmennene som 
løse kamp i Malayas jungel, in- Beyen av Tunis, den nå 70 årige fornærme sitt vertskap. svar arrestert Habib og brakt 
filtrasjonen i Burma, de britiske Sidi MOhamed, er i navnet lan- Tunis later ikke til å ville sl! ham til et avsides sted i Syd
nederlag i Persia og uroen i dets suveren, men han har ved seg til ro med slike utsil=ter for Tunis, men det :atte bare øk.et 
Egypt. Alt dette har sl:apt nasjo- ~in side en fransk generalpresi - øye. Representanter for araber ~ fart i motstanden og nå bØlger 
nale dØnninger i hele den arabi- lent, som har det avgjØrende ord statene har riktignuk midt i ja.~ den fra dag til dag, mens hele 
ske verden helt fram til Gibral- '3å å si i alle saker. Alle er klar nu ar anmodet Sikterhetsråd4!t :en turbanprydede verden fØlger 
tar. Fransk Marokko, Algier og uver at dette ikke kan fortsette i om å gripe inn, men heller ikke utvil:1inr:en med åndelØs spen
Tunis er nå kommet i ildllnjen. lengden. Uroen har lenge vært det har ført til noe og de sis~ l-;.ing. Habib Bourguiba komm4'.lr 
og selvom sensur<.n er aldri så truende og allerede i 1938 ble lan ukers uro tyder på at Tunis sel\' lok tilbake, for hans liv betyr li
streng, kommer det eterhånden det erklært i beleiringstilstand. vil drive en avgjØn:lse fram ....... ke m"get for begge parter, både 
fram så mange opJ;lysninger om Denne er i realiteten ikke bUtt Mannen bak denne folke beveger Okkupanten og tunesierne. 
uroen, at enhver vil kunne se, at Jpphevet siden, og da vil enhver se er den 48 år gamle, velha"en-. 
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le A,ftenpostens aksjer I N.T.B. titbudt 
sjefen for Presseabteilungt KRI GEN S GRU .. 

I V i bringer i dag et PIU' bilder fra. den siste krigs yedef'sty,gellghet. ~. 
E I-k d -I b d k I f tt ad·' bUdet er fra krigenii !liste fåSe og viller pli. eft Iktefflmef\de tflAt@y~tl.te~ t l n en· e t I U S a v ære rem sa' v I S P o-! ligheten bak de krigførende!! kbmmu likeer. I. tie.fi .o:modd. rn. Il> .. krl.I, ;~Pffl'~· I det ikke om soldat eller sivilist; menn eUer kvtnn~. NedenstiefiC1ebud" et 

n en ten for en ann en O s I o _ a v i s I !lekA Ar glUf11e, men hål' sin rryktellge e.ktualltet også l da,. 

Det ville ha tatt seg eiendommelig 
dom etter frigjøringen var 

ut om 
blitt 

Direktoratet 
stor aksjonær 

- Forta, fra ilfl:te , -

Da tyskerne i april 1940 åpnet 
operasjonene i Norge (og Dan
mark), befant den ene aV Aften
postens to hovedeiere, overlægc' 
Lindboe, seg i Finnland. Man vll 
huske den enestående sympati og 
offervilje finnene ble omfattet med 
av den norske befolkning i deres 
heroiske kamp mot russerne, man 
huslter gavcinnsamllngene, fakkel 
tog til den finske legasjon, Toralv 
0ksncvnds gripende; hjertevårme 
app~aer gjennom sin radiorepor· 
tasiefra den finllke front. Man vil 
også erindre at det fra Norge ble 
sendt, en rekke ambUlansebiler med 
medisinsk utstyr og personell. Til. 
tross for sine 64 år dro overlæge 
Lindboe til FInnland som deltaker 
i en slik ambulanse, et vakkert og 
oppofrende. trel:k. 

Da de foruroli;;ende meldinger 
om den tyslte invasjon kom, dro 
han straks hjemover, kom seg 
over norskegrensen og videre over 
fjellene ned til Lillehammer. Det 
skal ha vært i de dager da de en
gelske tropper trakk seg tllbake 
mot Åndalsnes for A. evakuere. Fra 
Lillehammer gikk den dramatiske 
tur videre til Oslo. Overlægen skal 
ha hatt meget interessant A. for· 
telle, fra den lange og rlsikofyllte 
reise. 

Den annen av de to hovedeiere, 
dr. Huitfeldt, som bekjent kong 
Haakans læge, oppholdt seg i de 
~l~jebnetunge aprildager i Oslo og 
forble her. I den første bevegede 
tid var altsA dr. Huitfeldt I'tlene 
om den ,øverste led~lee av farni· 
liens bladforetagende. 

I denne forbindelse bør det kan
sl{je for ordens skyld opplyses at 
ingen tl.V de to læger eller da øvri
ge familiemedlemmer av direksjo
nen rømte av landet under okku
par;jonen. Direksjonen var i funk
sjen den hele tid. og hadde i sin 
hånd den forvaltningømessige, øko 
nomiske og tekniske ledelse av fo
retagendet. For dr. Huitfeldts og 
hans sønns og svigersønns vedkom 
mende dog avbrutt av ert tids opp 
hold på Grini blant de gisler Ter
boven lot ta blant personer om
kting kpngeb,uset 1 et forsøk pA. il. 
stt\.~lse ~t~rligere, norsk-britiske 
taid~ på' k~sten. Ove:læ~e Llt!.dbO 

fra 1. april. 'Denne. avla medfulg
te en tid som' bilag til Aftenposten 
og andre aviser. 

Økonomisk sett truedes avisen 
- naturlig nol, - gjennom inva· 
Sjonen av katastrofe. Størstedelen 
aV' landet var avskåret fra Oslo, 
alt var flytende og usikkert, inn
tekter sviktet - og mil110nforeta
gendet sto plutseUg uten kapital, 
og uten reservefonds,. såvidt det 
kunne forståes. Allerede den 11Sde 
april så direksjonen seg derfor nød 
saget tU Il skjære ned lørttiingene 
med 25 pst. AviSen levet bokltave 
Hg talt på bankens nlde - som 
det ble sagt - og kassakreditt. -
En plutselig gasjenedskjærlng på. 
en fjerdedel var naturligvis tungt 
for funksjonætbudsjetter som ho
vedsakelig besl:o av bundne utgif. 
ter, or detf8.1t bAde.bitre og skar
pe uttalelser. Men hva· skulle man 
glere, skjebnen var overmektig, ' 
og det kUnne ha vært værre. 
Mange undret seg 1 det sUlle. 

Oslo Journalistklubb holdt et 
møte, fortelles det, hvor etter si~ 
ge11de Jørgen Juve gikk sterkt inn 
for at journalistene skUlle nedleg
ge sitt arbeid etter at landE:t var 
okkupert, mens P. Chr. Andersen 
like sterkt skal ha talt imot Juves 
forslag og erklært at han (Ander
sen) Ville gå tilbake til sitt arbeid. 
Det fortelles videre at en rekke 
journalister meldte seg ut av klub 
ben i denne tid, angivelig fordi de 
var imot «samarbeidslinjen» eller 
kanskje rettere bare «arbeidslin -
jen». Det vUle være meget interes~ 
sant om klubbens sekretær vU1e 
løtte pl sløret 01'11 disse begiven
heter. 

• 
Såvidt man kan forstå, m.A ty

skerne pA. et. meget tidlig tids -
punkt ha hatt planer om et eget 
presseorgan, det har antakelig 
vært et le4d i selve okkupasjons
planen. For meget snart var for
handlinger i gang mellom dem og 
Aftenpostens eiere orn trykning av 
«Deutsche Zeitung in Norwegen> i 
Aftenpostens officin. Hvordan dis
se forhandlinger kom i gang, har 
ikke nærværende forfatter fått opo 
lyst, men man må. selvsagt gå. ut 
fra at initiativet er tatt aV okku
pa.ntene og at underhandllnger· er 
lpnet direkte eller muligens gjen
nom mellommann. At tyslC~rne 

for de hardeste fysiske og .psyki· 
ake påkjenninger· pA. en impone~ 
rende måte - uten sin ,læge. . 

I Oslo giklt Uvet vi4ere. P'nc1er 
nye former og nye problemer. For
holdene 1 Mtenposten sta.bUisertes 
etterhvert, hele landet ble igje~ 
virke- og kundekrets. Den. tyske 
sensut var til å begynne, me4 mild, 
og innskrenket seg veselttUg til,.A. 
overvåke at meddeldser lom kun· 
de skade de mUitære .. operasjoner 
og okkupasjonsmyndighotenell a.u
toritet ikke fant vel tll apaitene. 
Senere fikk man foruten den rene 
militærsensur orsl en «slvtb lien· 
sur som ble utøvet· *jennom Relchs 
kommi- lariats . Press,abteilung, og 
soin ut gjennom o~i.tpasjonsAre
ne ble stadig strengere og niere 
omfattende. 

Et smerteUg s~reiflys over prell
lI~forholdene i dd ~øi".te~l!r. åV 
okkupaøjotuit\ lir redaktør Oarl 
HUitfeldt 1 .Ut lP'ipenC1e krig_dag
bok, offentliggjort l hans eset tids 
skrift VAr Tid. IIuitfelC1t VILl' gam
mel Aftenpost-journaliat,. l 'rene 
1030-36 var han bladets nyhets
redtiktør, men drev senere egen 
forlag-svtrksoinhet. Ved OkkupasjO
nenS begynnelse oppholdt han seg 
l Frankrike. Han stut!'! seg straks 
til den norske regjerings tjeneste 
og var gjennom krigsårene presse 
attachå. I sin krigsdagbok skriver 
han under tiUim «Fornedreillehs 
hovedstad» l Vår Tid nr. 3 tor 194& 
side 188 bl. a.: 

Vichy, torsdag 15. a.ug. 1940. 
Den franske pressen er en 

bård dagilg påkjenning. Men 
det later Ikke til at den norske 
er bedre. I gå.r a.ftes fikk 'Yl for 
førøte gang siden aprO !It' nor· 
ske AVlMer, en btilike ekSempbi.· 
rer AV AftenpoIten fta. tiden 10. 
2'7. jult. Følgen \'&r eh øøvnløf'l 
natt. Det val' et rysttlhde gjen
øyn med den norske presse.. Det 
kqnne fA. en lIreølemann , tU 1\ 
rødme I'" skam. ltva øto det ik
ke A. leae om Kongen; i ledende 
artikler • • • ,'I 
Det bør kanskje tilføyes at bla

det ble redigert av sine gl.\mle re
daktøt-er. 

I Aftenposten ble de økonomiske 
forhold st_dig lysere igjen, på den 
elie Bide Bom følge. av den økede 
«omsetnihit:i> Oil lantlOnllienes tilbake 

for fiendtlig 
i NtB 

• el en· 

~omlsM .. forh-Gld. var derfor Ijen
stand,~r en .tadig og impOMren
de bedlUtg; 

i:~ lir 

Frø. ;.sen forretningsmiuJI!ige lek
tor . klb ogsl nevnes et eksempel Pl1f' . lpen or hjelp fra okkupan
tens " .. ø i SAker. av betydelig øko
nomI rekk~V1dde. Papll'rujone
ringe. er o\penfor. nevnt, den ble 
stadlMl. !,.:hArdere og hArdere. KUltur
dep~mentet ble bokøtavelig talt 
bombirdert med henvendelser, -
brev "og teUigrammer fra aviser 
land". rundt om paplrnøden, og 
krav~,e blø .tadlg flere og ater
kere~m at Aftenpostens atten
utga~ skulle. stanseil og det der
ved ftlgitte papir fordelea mellom 
de fdre a.vil!ler. Departementet I 
var . ømt .for en slik løsning av I· 
henø til. de mange. mindre avi-
setsinorme ,vanskeligheter. 

s.· ut fri. en rent journalistisk 
syrt 'Ilket \'11 det lett inn~ee$ at 

det ti er de daværende forhold for 
red. . e ha .vært en lettel.ø ! aUp
pe ~r am~uterte aftennummer og 
kon ptrere leg om morgennum
mer • Sett. ut fra bedrift9tekniske 
og onomiake hensyn var bildet 
et ~et. .l. .levfe aftenutgaven og 
måUf., gi avkall på det papirkvan
tum 'den representerte, ville ha 
betYlfd en annonsemesl!!ig katastra 
fe - man behøver bare å tenke på. 
den olOI!lStUe mengde «bvtteannon I 

om da. 'Ville være blitt «hjem 
. for å forstå. den økonomiske 
vidde! Å presse flere annon-

ser nn i morgennummeret var 
ugj Hg. . Redaktørene overskred 
dag grensen for tilla.tt annonse
men de, og'myndigheten.e lIå gjen· 
nomfing"rerte med det. Lenl1:er pA. 
den hi gikk det ikke an A. gA.. 

Dilt falt l redaktørens lodd! å 
vart, dftoeklljonenø intereløer -
den . ~&t1g som sil. ofte ellers. PA. 
tys· hold var man ikke .ærlig 
inte. ssert i aftenu~gaven, dets pro 

Bøttyøk økjendet ~g drept ved sidetl aY· vosntn~~ 
skulle brini'e h. ennes og eiendeletmot ves~. tJket AV .. en .... .H!l.~ ett 
kvl.nne lilger med Uldekket ulikt pA vopen. Ilt ek.empel blant u~. 
andre llknende Jrullomhetel'. 

Gjennom byen Kiistrin ved Oder a~beid.er fremskutte avdeUnger ,fra pen 
Røde Hær seg tram mot vest. Fremmarajen var økA.naelløl or idefilIpOr 
lA. falne kamerater og drepte siVilpersoner ilom en eneste Itor anltlap. 

. pag . d18tiake verdi var minimal 
for ke 11.111 null, o~ man forsto l 
gr~en ikke hvorfor aviSen tvi· 
holt på den. Aftenutgavens fort
sat., eklliøtens hang bbkatavelig i 
en ' • tråC1 som kunne bli klippet 
ove~ nArllomhelst. DirekSjonen cm- " 
liket' aV lett forståelige grunner Ik 
ke " gi åUpp pA. den o~ med den 
IItillr~te energi framførte redaktø· 
,. .. }t_' ,..tMof".. .. .... ..,..... .... ....... , ............. .. 
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krin"" kongehuset i et forsøk pa. å 
stan~e . ytterligere ... norsk.britiske 
raida på kysten. Overlæge Ltndbo 
og hans svigersønn (avisens for
retningsmessige disponent og per
sonalsjef) var overhodet ild<e gjen 
s\and for fengsling eller annen 
overlast. fra. oklmpantens eller de 
da.værende norske myndigheters 
side. ' 

Tvertimot - fortelles det -
hadde man inntrykk av at såvel 
tysl,e som norsl,e myndigheter på 
alle måter tok hensyn til avisens 
og direltsjonens intereSser og for
søl,te å hjelpe sålangt. råd var, og
så, i rent personlige saker. Det kan 
nevnes mange eksempler herpå så
vel av økonomisk eller teknisk rek 
kevidde 110m av mer privat art. Dr. 
Huitfeldts svigersønn, som er dis
ponent i bladet, fikk så.ledes tilla
telse t1l midt unqer okkupasjonen 
å reise til Stockholm for å konsul
ura professor Olivecrona og la seg 
operere av ham. Etter endt kur 
vendte han trbake til Oslo og sitt 
arbeide. Overlæge Lindboes sviger
sønn fikk anledning til il. reise til 
Stockholm etpar-tre ganger og til 
Kobenhavn en gang i privat-juri
diske oppdrag. Oppholdene i Stock 
holm ble benyttet til konferanser 
med representanter for Nygaards
volds-regjeringen om Aftenpostens 
fortsatte utgivelse. Disse eksem
pler bant mange synes å tyde på 
en meget forståelsesfull opptreden 
av myndighetene. 

Men tilbake til aprildagene. Den 
9, april kom --- tross alt som lå i 
luften --- som et sjokk på. redak
sjon~n og avisen. Redaksjonen tel 
let flere offiserer, fra majors grad 
og nedover. På en unntakelse nær 
innfant de seg i redaksjonen, en 
til og med i uniform; noen aktet å 
melde seg ved sine avdelinger og 
sa. adjø til kollegene, men invasjo
nen utviklet seg så hurtig, at det 
forble med det. «Farvellets rester 
tok middag-svinden». Man fant fort 
ut at det ville være formålsløst å. 
dra ut, og at man lmnne gjøre be
dre nytte for seg pA kontoret. Ok
kupasjonen - iallfall av Oslo og 
mange andre steder --- var allere
de et fait accompli. Den ene nevn
te unntakelse var en kaptein som 
uten A. komme innom redaksjonen 
teiste direkte til sin a Vd.eling og 
fulgte den. 

Det tør ikke virke forbausende 
åt det .lersket en nervøs og oppja
get stemning i kor. torene .. l\'I:a~ . ven 
tet at tyskerne nårsomhelst skulle 
dukke opp og besette avisen. På 
et redaktør-forværelse ble en uar
tig, engelsk karikatur av "':lt1er fot 
Siklrerhets tlkyld fjernet fra veg
gen, og tIet var heller ikke fritt 
for at endel uhensiktsmessige pa
pirer og brevskaper ble lagt til
side. Bedre føre var enn etter snar 
heter det jo. Men man glemte dog 
ikke at man var avis - reporta
sje bb satt i gang på begivenhe
tene og deres konsekvenser, og fo
tografenesendt på byen for å fore 
vige tyslrernes innmarsj i Oslo, -
_ _ resultatene er vel ennå il. 
finne i Universitetsbibliotekets 
avissamlinger, hvis ikke numrene 
er blitt fjernet. 

Ingen tyskere dukket opp i avi
sen. Hverken denne dag eller de 
nEste. En av disponentene fiklt der 
imot bU3ølt av to representanter 
for Nf, son'1 i meget }:or:tckt og 
forretningsmessige former traff 
,,'!tale om trykning av Fritt Folk 

pantene og at underhandlinger er 
åpnet direkte eller muligens !tlen-
horn mellommann. At tyskerne 
valgte Aftenposten, har sin selv
følgelige forklaring i dette fore
tagendes overlegne tekniske kapa
sitet og i Norge uovertrufne mit
skinelle uts.tyr. Medvirkende kan 
det naturligvis ha vært at bladet 
i årene føt krigen inntok en gan
ske forsonlig holdning til Hitlers 
Tyskland, men de rent tekniske 
hensyn he,r selvsagt vært avgjø
rende. 

Det synes å framgå av forskjel
lige utsng!l at tyskerne under for
handlingene ikke har gått fram 
med trusler og tvang, tvertimot 
synes det hele å ha foregått i me
get urbane former og. så hurtig 
ført til et gunstig resultat at ty
skerne allerede den' 20. mai -
bare halvannen måned etter inva
sjonen - kunne sende ut første 
nummer av «Deutsche Zeitung». 
Det må sies å være noe aVen pre
stasjon når man tenker på det vel 
dige forarbeide som nødvendigvis 
rna hå gått forut for utgivelsen. 
En avis lar seg ikke stampe opp 
av jorden på en dag eller to. Et 
rykte vil vite at trykningskontral!: 
tens inngåelse ble feiret med en 
middag pA. Grand Hotel hvor vert
skapet skal ha ligget i en &\ Af· 
tenpostens disponenters hender. 

Ifølge kontrakten $Jtilte Aften· 
postens eiere hele avillens tekniske 
apparat til rådighet for tyskerne, 
videre avisens rikholdige og verdi
fulle klisje· og· klippårkiver (inn
land, utland, b~ografier OIlV. osv.} 
og bibliotek. Videre den nødvendi
ge kontorplass for den tyske re
daksjon og av!sadministrUjon, 
110m viste en stadig sterkere ten
dens til å svulme opp og kreve 
mere plass, plass som måtte avgis 
aV Aftenpostens egne kontorer. -
Med tilsvarende sammenstuvning 
aV dette blads funksjonærer. At 
Aftenpostens central bord ogsA. 
måtte betjene tyskerne, er en tek· 
nisk selvfølge. Til trykningen av 
«Deutsche Zeitung» kom snart og
så vykning av Wehrmachts-orga
net «Wacht im Norden» som gikk 
til de tyske Iloldahr i Norge og 
:Finnland, en rekke andre trykksa
ker sAsomromaner etc. på tysk, 
trykt 1 mag-Min-format, og avsett 
til underholdning for soldat~ne. --
Endelig trykte bladet hver dag 
særopplag a" de tyske hærberet
ninger til oppslag i de tyske for
legninger. 

En mengde tyske damer og her
rer arbeidet i huset. M'tenpoatens 
direksjon satte i gang km'Mr i 
tysk for Sitt ~get personale (både 
for begynnere og v!der~komne), 
forat tyskerne skulle kunne få den 
best mulige service. Og det beret
tes mangt og meget om «samli"eb 
i det store kompfeks i disse årene, 
selv ikke den lille Gud Amor kun
ne dy seg for å drive sitt spill in
ter muros, hvor tysk cigarrøk blan 
net seg med den skarpere lUkt av 
ekte norsk «hlmeavla»! 

* 
I og med den fullstendige kapi. 

tulasjon 12. juni var som kjent 
krigen i Norge slutt og okkupa
sjonen utvidet til å omfatte det he 
le land. Kongen, kronprinsen og re 
gjeringen forlot landet, Kongen 
hadde tross sine 68 år klart de 
strabasiøse og farefylte to måne
der på. stadig reisefot og utsatt 

forhold stadig lyse~e igj~n, på tien 
ene side 110m følge av den økede 
«omsetning» og l1l'lnOnSenes tilbake 
vend en, pA. den annen side pA 
grunn av de tyske kontrakter som 
ga fullbeskjeftigelse for det tekni
ske personale. Litt etter litt kunne 
man vende·· tilbake til de . gamle 
gasjer, og det kom. også. dyrtids
tillegg og flere. gratialer.i form aV 
ekstra månedslønner, sa.l:'b.t en stor 
stUet forsyningstjeneste med føde
midler av forskjellig ,art SOm per
sonalet fikk kjøpe ifølge en ,meget 
rimelig trekkordninf". :Il'orsynings:. 
kontoret og dets enestftende dyk
tige sjef kunne gle seg ved en ko
lossal popularitet; det sto ry av 
det langt utenfor I\visen, og det 
kom utsenditJ.ger fra åndre bedrif
ter og etater for å :;Je og lære av 
hensyn til start av liknende «sam
virkelag». Som leder av forsynings 
kontoret . var 'direksjonen i den 
overmåte heldige situllSjon å kun
ne få en av Oslol1 dyktigste og 
mest kjente avis-disponenter hvis 
blad var bUtt stoppet. Hans lnn
sats vakte den største beundring 
og takknemlighet pA. alle hold. 

I det hele må det sies at avisens 
arbeide Ul personalets heste var 
imponerende. Den midlertidige 
knapphet i okkupalljOnehs første 
Ud var blitt opp"eiet og meget 
mer enn det. A vi!!ehø drift gildt 
utmerket, og personalet høstet til 
stadighet fordeler av det. Man 
kunne være fristet til l sl at di
rekSjonens devise var Barbra 
Rings berømte uttrykk. «!tte no 
knussel». I 1944 forel! til og med 
fullt ferdig utarbeidede planer fra 
direksjonen om en storstilet pen· 
sjonsordning for det tekniske per
sonale, en ordning som ville ha ko
stet bedriften en utelling på atskil 
lige hundre tusen. Ved uravstem
ning blant personalet ble ordnin· 
gen merkelig nok forkastet 

Avisens opplag steg. stadig. Un
der unntakelsestllstaMen i 1941 
ble det etablert en «abonnent -
streik» som i løpet av etpar-tre 
uker medførte en nedgang i l\bon· 
nementtalletpA ca. 14,000, men 
så begynte det umiddelbart å gå 
oppover igjen, og etter nye tre
fire uker var ikke alene ned gan • 
gen utliknet, men taUet var øket 
ytterligere med 7:--8000. Og siden 
fortsatte oppgangen, . inntil papir
rasjoneringen i 19.42 satte. .bom for 
nye abonnenter. MaT. lA. da på det 
høyeste abonnementtall Aftenpf)
sten inntH da noeMinne hadde 
hatt ca. 95,000; mange~ tusen teg
net seg på «venteliste!'», mens num 
mere av avisen utover lanGet ble 
solgt tll svartebørspriser eller gikk 
pl deling i desesirkler~. Et karak
teristisk tilfelle fra denhe tid kan 
nevnes: I et dødsbO var arvingene 
skjønt enige om delingen aV avdø
des etterlatenskaper, men da. man 
kom tlI spørsmålet om hv-em som 
skulle få overta abonnementet pA 
Aftenposten, ble det bitter strid! 
Noe liknende hendte i en skilsmis· 
sesal, hvor begge parter var fullt 
enige om alle detaljer i deres opp
gjør - unntaken om hvem S0111 
skulle beholde Aftenposten! Myn
dighetene mMte avgjøre det. 

Hadde avisen dengang fått til
strekkelig med papir, er det ikke 
tvil om at opplaget langt vllle ha., 
overskx:edet 100,000. Til dette kom 
- som alle vil huske - en meget 
betydelig annonsemengde. De økO-

k;~i It ';lipp-pi--d~rt~ot;;;;d-'d@n 
størf~ energi framførte. re. daktø· 
tel;;! ,.,terfor overfor myndighetene 
ae"dr!f!U1.' enter !!Om talte mot sløy! 
inri, a.lJe de Uheldige konøekven
ser det yllle ha for bedriften og og 
sA for P\1bllkum, og. meget sterkt 
bl, det. uhderstreket hvilken betVd
nlftg det mAtte ha. for myndt~he· 
tatle A. ha et meddelelsesmlddel 
som i gitt tilfelle setter dem istand 
ul i lØpet, av fA. timer l nA. flere 
hundre tUlen pei'l!Oner, 1 eil Ud. da 
man var uten radio. 

toå. grunn av denne intense mot
stand og de dimensjoner saken 
lliLd.de antatt, ble. ReiChskommis
SlU' personlig koblet inn pA den. 
O*, sA hendte det utrolige at Ter
bøven legen person innfant seg i 
Aftenpostens kompleks i Akersga· l 
ten for på stedet å sette seg inn i 
siijrens detaljer. I en konferanse re i 
d6gjorde redaktørene inngående' 
for alle de uheldi~e følger for fo
r.tagendet det ville ha hvis aften I 

• utgaven. ble stanset, og for hva, 

S.O. 'm fO. r. øVrig .. talte mot. s ... lø.Yfn. I •. ng. ...1 Det fUlgte en lengere drøftelse, 
som var både dramatisk og full 
aV spenning. Den endte med at 
'l'erboVen erklærte at Aftenposten 
()~så denne gang skulle få det som 
~n 8e1\, ønsket. Han forsikret at 
Ihan kUnne t.a det med ro, idet hafl 
skulle urge for Ilt Aftenutgaven 
Ikke bie rørt. Så. tok han elskvel' -
cllg farvel og gIkk ned til .in store 
bil som ventet pil. Aftenpostens 
tårdsplUs. Vaktene ga tegn, por
tene ipnildes, trafikken i Akera-

,jaten ble atanset, idet bilen kjørte 
ilt. Aftenpostens Aftenutgave var 
reddet I Det er vel unødvendig A. 
tilføye, ... t meddelelsen herom vak
te stor tilfredshet i bladhuset. Be· 
tydelige verdier var brakt trygt i 
'havn. 

At l\eiChøkommissar Terboven 
)lersonUg hadde. innfunnet aeg i 
Aftenpoiten, vakte som naturlig 
kan være en voldsom oppsikt blant 
I'lorske myndigheter i Oillo. Det 
kan \'el øgså, ha vært den dypere 
mening med besøket. Iallfall for
telles det at det på norsk hold se
nere otte het lit Aftenposten vat 
«et hellig dyr» 1!Ol"1 man måtte 
være forlliktig med A røre ved. 

Tyskernes forekommenhet og 
hjelpsomhet ytret seg forresten på 
mangfoldige mAter. Den papirfa, 
brildt avisen V9.l' interessert i, opp 

'nådde således leveranse av et 11'10-
. derne fl,pparatur ror elektrisk oPP

val:'itlnlhg som under de rådende 
brenselsvanskeligheter var Ul stor 
lettel!!e ved fll.brikasjon(!!n. NA.r 
man betenker hvor sterkt belastet 
tysk industri var med krigsleveran 
ser, er tilfellet bemerkelsesverdig. 
Leveransen vakte ogllA meg-en til
fretshet. 

Men var tyskerne tjenstvillige 
mot Aftenposten, så synes det og
så li. være bUtt Vist forekommen
het - 'lller hva man skal kalle det 
- den motsatte vei. Iallfall få.r 
man et visst inntrykk av det når 
man hører at et medlem av Aften
postens direksjon skal ha tilbudt 
sjefen for den tyske Pres.clcabteil
ung l. få kjøpe en større del av Af 
tenpostens aksjer - det nevnes 
100 - i Norsk Telegrar.lbyrå. Et 
liknende tilbud skal forøvrig være 
fremsatt av disponenten for en 
annen Oslo-avis. For denne siste 
avi$' vedkommende skal det ved 
en s~ere a.nlednl1'1g vaete blitt opp 

Dette bildet ble tatt aven tysk . .. og.·. lI.V en 
gammel mann som ligger over grave').e til to tyske !!oldl!.ter. l'nldlit .. el ~kl\e 
vanskelig å tyde: en gammel bonde fo 'søkte kort før ruSSernes 1nhlnarlijl.! 
plyndre soldatgraver. Ingen vet fra nvem eller hvilken side den kUten kOJll 
som ga hans forehavende slik en brå slutt. 

lyst at motivet var å skaffe pen
get. TiliJudene ble imidlertid ikke 
akseptert. Heldig'lis får man si. 
Det ville jo ha vært eiendomme
lig om Direktoratet for fiendtlig 
eiendom etter befrielsen var blitt 
storaksjon!t!r i NTB. Det vil være 
av Iltor interelse Il fli. kjennskaJ) 
til de nærmere omstendigheter ved 
denne sak. 

* 
Tilslutt et lite tilfelle av filet 

kuriøs art som forteller at d)år
barerne» i Reichskommissariat ik
ke manglet humør. Dr. Qulbrand 
Lunde var meget lite. begeistret 
for «Fantomet» - den kjente teg
neserie. Han mislikte dertS oIte bru 
tale bokse- og slagsmålsscener og 
mente at den kunne ha en uheldig 
innflytelse på. barn og ungdom. -
Desuten syntes han det ville være 
bedre om norske tegnere fikk slip 
pe mer til, subsidiært at man bruk 
te nordiske tegneserier som alli
kevel var mer i slekt med vårt 
eget lynne. 

Å sløYfe Fantomet vi11ejo hil. ut
løst et ram a-skrik fra l!!.nd!iende 
tU laMsende. Det ble derfot en 
kraftig dragkamp som ende med 
at Fantomet ~ som alltid! -
trakk det lengste strå, dOg med 
den innrømmelse at særlig brUtale 
slagsmålsscener skulle kuttes vekk 

Fantomet fortsatte senere under 
hele okkupasjonen tiltrOss for at 
vanskelighetene med å. framskaffe 
matriser og avtrykk var kolossale. 

på ham med humør. Det nptSle 
folk bør være oppmerksom ~ . It 
nlr det gjennom de lange okkup .... 
sjonsår daglig kunne finne at$l>r~
deIse og avspenning t .den trikO~. 
kledde, tnaskerte jungel-htlrre, a" 
amerlkntlsk opprlhnelse og han. 
eventyrlite opplev4'll •• r,. hal-' "i t)+
ske1,'ne å takke for det. 

• 
OvenfOr er gjengitt noen. IIJriI. 

snapshOta og glimt først og .'fremst 
fra sommeren 1940, men ogsb, en· 
!leI trekk fra de . derpl følgende A.r. 
En uHørlig gjenftemglelsi! av al~ 
foreliggendestotf fra okku~A.sjon~ 
årene er ugjørlig i Em aViIl aV plass 
hensyn. mfl bOK er, sAvtdt "ltt~$, ,Ull 
der forberedelse og deft .\IU torh,.i. 
pentlig gi komplettln'eflde (jlt ut
førligere opplysninger tiibelys
ning av pressesektoren. under ok· 
kupasjonen. tM kan trenge.. bf.d~ 
fot ! motVirke tYkte- og 10"1'1441" 
dannelSer på. feila.ktig bIlsili!, o~ fot 
å fullstendiggjøre det tfi&tel'lfd. 
som nå er Ufider vltefiid{l~~ 
granskning. .. : I 

ttvis det skulle ha. ififlsMket •• , 
noen trtisfofstUlser elllif" nllyll(i.. 
tighHer i tivtlfistbnde notilter, VIl 
forfatteren - og ogsl dl Ma,Wa 
redå1t!3jofl ~ sotfi tøI' nevnt \'~~ 

takknemiig for ! bU gjort oppmel'lt
sol:'b. pA det og ti. Oversendt atlt 
nlll'11lere detaljE!r. 

Norsk kriminalnlm 
innspillf (?) kirke! 

Fra Amerika - 30m jo lå i krig 
med Tyskland - gikk sendingene 
med båter til Arkangelsk og der
fra over Stockholm til Oslo, andre 
sendinger med fly halve eller ret
tere hele jorden rundt. Postens 
veier var uransakelige. En gang 
hendte det ufQrldarlige at en ma- NØDLANDING kalles den nye. kri .. 
trise-pakke kom med fly fra Ko-" minalfilmen som hår t!ukses$ l 
benhavn som kurerpust gjennom dagens Norge. Vi henstiller Så. IIltetkt 
Reich!ilwmmissariat i Oslo! Men. vi kan til alle bisper, prester, lære1'e 
fram kom Fantomet tvers over og foreldre å se hva norsIt film hat," 
frontlinjer og ubåtsperringer og by. Samtidig søkes etter histOrlØlte 
landegrenser som ellers var lukket paralellet 1 kunst og teltrt~:.........;.,.~. 
med bom 0l 1I1A.. Qa tyskerne sA. "',-
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Fredag den 15. februar 1952. 8 MAI. 
~c---__ './ 

/ 

o~ den ~~~~~~~~~ve~~~~~~~=~~ Dn~u ~~;;.e~~~!~tov~rUd~md!nn~UIli(aIVen!Kj~;~U~!eP~~~~~,~ 
DET MODERNE NÆRINGS- motsetninl;, i det kapitalistiske get nærmere enn korporatismen. tegne som meddløpere? Under ok$ 

LIV kan sies å bestå av seks na- samfunn utjevnes etterhvert. Det «Vart tok likheten for lagen jøssinger høyere enn NS-folk, da disse kupasjonen, da NS hadde" ledelsen, 
turlige hovedgrener: jordbruket, in må også understrekes at arbei - HVORLEDES ET SAMFUNNS vilgen ?:> ofte pleiet omgang med dem, hjalp æ.eldte noen «Heimefrontere» seg inn 
dustrien, handelen, kreditvesenet, dernes stilling etter den korpora- SYSTEM som avskaffer kapita dem svartebørsmessig m. v. Ja det i NS for å stå seg best mulig lr. 1 det 
trafikkvesenet og de frie yrker. tive form blir betydelig sterkere lens enerett til produksjonsmidle- (Borgermester Bends, Gøteborg 1950) var mange slags «gode nordmenn» av statsbærende parti. Det kunne jo vre-
Hver og en av disse grener fyller enn den ville bli etter visse diffu- ne skal kunne konservere kapi- tyskerarbeidernl: _ forresten la oss re fordel ved det og kanskje det slang 
en bestemt funksjon i samfunnet. se, sosialliberale teorier om ge- talismen, gjenstår å. bevise. Ideen Hr redaktø I l'kke bruk~ ordet nordmann om dl'sse et «beinJ, som ikke var Il. forakte. Det 
Hver og en stykker seg atter opp vinstdeIing for de i bedriften an- er nærmest urimelig. At arbeider . . r. v h ldt . f 
i en rekke forskjellige yrker og satte. ne skulle få en for sterk stilling V ar det ikke en taktisk riktig fram- menn og kvinner, som frivillig hjalp var også. dem som var o l ~r~~". 
bransjer. Det finnes dt>rfor ingen derved at de blir likeberettigede gangsmåte å offentliggjøre nav- fienden ved direkte innsats til å øke ring på Berg, som stadig fram o t 
mulighet til å utarbeide noe gene- :MAN HAR KRITISERT korpo- med kapitalinteressenene er et ut- nene på de 286,241 kvinner og menn, hans krigspotentielL De fikk gode job overfor ledelsen, at de ikke kunne for-
rellt og for alle yrker gy!dig skje ratismen fordi den formenes å vre trykk for mistro til arbeiderne. som under krigen tok ;;obber l,os ty- ber alle - og dessuten kaffe, sukker, stå, hvorfor de var holdt i varetekt 
mao etter hvilket den korporative re et altfor bråket system. at. den som savner støtte i virkeligheten. skerne? Listene ble fra Zahlmeiste - mel, tobakk og brennl:vin. Jo, De har -- de var da «enig» med NS og de 
organisasjon kan bygges opp. __ skulle være for skjematisk og ik- Arbeiderne har rett til' samme reis kartotek og bøker kopiert til se- rett, det var nordmenn blant dem - hadde da bare NS-venner på hjemste-
Men det organisatoriske hoved _ ke tar hensyn til livets vekslende stilling i samfunnet som alle an· nere bruk. Den inkluderer også alle Jeg mener NS-folk - men kun 1 for det. Og tyske offiserer var de sam-
prinsipp er følgende: Samtlige fo- krav og behov, for at den skulle dre grupper. Å fornekte arbeider- som solgte varer til tyske enheter og hver :J085 av de andre --- ja det vet men med daglig og disse vanket ut 
retagender innen en bransje skal være ensbetydende med sosialise- ne deres rett, det er Il fornekte er senere rupplert med navn på en hel vi også, for medlemmene av NS fikk og inn i deres hjem osv. Men når «fri. 
med sine arbeidere, funksjonærer ring, for at den skulle være et na. verdien av et folkefellesskap. For del, som solgte varer til enkeltperso- sammen med frontkjempere O. a. og- gjøringen» kom, fikk :nan se deres 
og ledere være tilsluttet bran - turlig uttrykk for diktaturstre • uten en likeberettiget arbeider - ner. sa sin bokstav på ka~totekkortet. sanne ansikt - de ble «Heimefron ~ 
sjens korporasjon. Korporasjo- ben. for at den s~:ulle konservere klasse kan intet folkefellesskap På listen - eller rettere i kartote- ten»s mest pågående og argeste mot-
nens styre utnevnes ved valg og kapitalismen og for at den skulle bygges opp. ket _ finner en folk som meldte seg Men det a:lerverst~ av det hele er, stande re av dem som hadde vært NS. 
består av representanter for sje- gi arbeiderne en altfor sterk stil- NÅR MAN SLUTTELIG GJØR til kjøkkentjeneste, andre Rom meld- _ølg~?de: BlIr De, kJære. medforfulg- • Man kunne treffe på slike folk nærq 

fer (eiere). funksjonærer og ar- Hng i næringsl~vet. Disse angrep gjeldende at! korporatismen blir te seg tIl de tyske arbeidsplasser for te SJikanert ell~r motarbeIdet aven el sagt innen alle stender. Det var også. 
beidere innen korporasjonen. Re- står dels stikk i &trid med hver- en tvang derved at tilll1utningen å bygge barakker, flyplasser O. m. a. kr annen fordi De hår vært medlem, atskillige av slike folk i de større 
gjerinp-en tilsetter en, i forholdet andre. hvilket har sin årsak i at til korporasjonene er obligatorisk. folk som meldte seg til å reparere ~.T.-mann, deltat~ som soldat etc. ~- byer. I Oslo t. eks. var det over 200 
til nevnte parter upartisk ordfø- de fremsettes fra grupper med da må fremholdes, at sl. lenge til f ltk k sa vær helt forVIsset om at 99 pst. slike som meldte seg inn i Hirden, 
rer en man t "1 f m t tt . t D d slutnI'ngen er frI'VI'III'g m A organl' - e jø kener og andre feltkjøretøyer d . d t bl t d . , n som l svarer en or o sa e ID eresser. e er og .. (d l t"l b k F' l) . av em, som gJør e, er an e men de ble gjennomskuet og fjernet. 
liksmann ved arbeidskonflikter. _ lette å gjendrive. Påstanden om sasjonene slåss innbyrdes om me,j es l ru i Inn and (på Nyland, 268,241 i Zahlmeistereis kartotek. Og eg så havnet de i Sverige, hvor. da 
Korporasjonen er sammensluttet korporatismen som et særlig inn- lemmene og utøver et sterkt pr. Strømmen), folk som møtte fram det merkelige er at det ikke spiller gJ"orde ordentlige brJ.vader og kom 
i hovedkorporasjoner. f. eks de 6 viklet system kan bare forklares trykk på" den enkelte. Et. tilslut . og nesten truet seg til å, selge truger noen rolle om vedkommende har sit- hjem som «befriere» eller «smørgåS:' 
nevnte hovedgrener. ved bristende kjennskap til det ningen derimot obligatorisk opp- til tyskerne for bruk under vinterfelt- tet pil, Falstad, på Grini eller en av de som de populært benevnes. 

nåværende organisasJ'onsvesen, står intet sådant trykk. ·.Korpora- toget i Finnland (Solør) - de var en- d 1 
t k d an re eirene, ti mange av dem satt 

HOVED-KORPORASJONENE 
SKAL DELVIS tilknyttes til den 
sentraladministrasjcn. som forvaI 
ter statens. næringspolitisl{c opp
gaver. Således skal hovedkorpora
sjonenes valgte styrer være tillits 
råd ved disse sentraladministrasjo 
ner og del' ha visi:le rettig-heter el
let"" fullmakter. Derved innfører 
korporatismen kontroll over sen
tralforvaltningen ved folkevalgt" 
fagorganer. Bak denne tendens 
ligger en streven eaer størst mu· 
lig samvirke mellom det frie næ"· 
l"ingsliv og statsforvaltningen. En 
intim kontal{t mellom næringsli
vets fritt valgte tillitsmenn og: 
statens embetsmenn betrakte-~ 
som et ledd i avbyråkratisering 
av byråkratiet. Som et høyest" 
korporativt organ står over hoved 
korporasjonene et næringsråd. i 
hvilket regjerings1:jefen eller en 
representant for ham skal presi
dere. Dette skal være det øverste 
kontaktorgan mellom statsmak • 
tell or; næringslivet. 

HER ER I GROVE 'TREKK 
skissert hvorledes det korporati
ve organisasjonsprinsipp vil av
løse klassekampen med. et folke
samvirke. Det er imidlertit: gitt 
at en omIeg!ryjil1~ av samfunnets 
rent organisatoriske forrr .. er ikke 
muligr:"jør et sådrmt folkesamvir
ke hvis den egentlige årsak til ne 
sosiale motset;nillf~ene, nemlig 
spenning-en mellom arbeide o.g- ka
pital, ikke bring-es ut av verden. 
Som selve grunnstenen i det kor
porative samvirkes nyby!!g' står 
derfor hva. man' kart kalle: den 
korr,orative form for foretagen -
dene, f. eks. de industriene bedrif 
ter. For nærværende er eierne til 
den i et foretag-ende investerte 
kauiLal OVS? eiere av foretagen
det som si;.d}\.nL. Hvis (lette gj~n
nom en ?,od ledelse Of; dyktige ar
beidere går fremad. kan denne ka 
pitalnano-edobles. De opprinneli
ge kanitaIinteressentet· har i stor 
utstrekning monopol på denne 
form for g-evinst, da lederens. 
funksjonærenes og- arbeirlernes an 
deler <lI' fastl".ot ved lønnsavtaler. 
I mang-e tilfeller er naturligvis 

som er så kronglet at det ikke tismen betyr derfor øktt frihet en ut omman ert (da har de en be-
fra noe land i verden finnes noen for den enkelte innen rammen av stemt bokstav på kortet) men den der nettopp for tyverier fra tyske 
fullstendig fremstilling av dets et moderne organisert samfunn. langt overveiende delen var frivillige, lagre, forøv<'t mens de var i arbeide 
oppbygging og karakter. Det fore ,. som stillet sine egne arbeidsherrer for tyskeTlH'. 
kommet dobbelt - for ikke il. JEG HAR FORAN SØKT Å (fra restaurantene til sporvognsel-
snakke om trippelorganisasjoner i SKISSERE omrisset av den euro- skapene og fabrikkene) i bet for kva-
lange baner, organisasjonene går peiske reformbevegelse_, planer !ifisert arbeidskraft. 
ofte i veien for hverandre, de kon- for oppbygnin.,j av et nytt og bed- Og det var slett ikke bare folk av 
kurerer ikke bare. om medlemmer, re samfunnssystem, som; uhyre kategorien arbeidere - skj'ønnt disse 
men også om arbeidsoppgaver. ~ misvisende, av de na regjerende jo var et overveiende flertall pr over 
Korporatismen gir her en forenk- '{demokrater» betegnes for .. cnynazis 90 pst. - nei da - det var ingeniø-
Hng' ved at den skaper visse ens- me». Stoffet er . .lå. omfattende at rer, arkitekter og forretningsfolk av 
artede normer for organisasjo - utredningen dessverre ble noe alle arter __ som meldte seg til denne 
nenes bygning og innbyrdes rela- lang Det som her er skre· vet ble - ',. dansen rundt gullkalven, uten å tenke sJ'on, At denne ensartethet skulle under en l·nteress· ant afte"konvpr 

.. tt - - på «det deilige landet vårt», dette 
være skjematisk, kan bare den sasjon tatt ut av dr. li)ngdahls 
påstå som ikke har satt seg inn i bok og deretter nedskre~t. Vårt som de derved forrådte _. idet de vir 
korporasjonens arbeidsmåte. De utmerliede blad og vi selt utover kelig bisto fienden og i langt større 
ofte detaljerte diskusjoner gjen· landet befatter oss altf~ meget gTad enn de mange som er dømt for 
nom hvilke man nå søker il, kom- med det som var, personll,:; føler det. Tvert i mot kan det bevises, at 
me fram til en for hver yrkesgren jeg et friskt pust ved også en de dømtes «bidrag» til å «støtte fien-
passende sammenslutnmgsform gang il. se framover, fram': til en' den» oftest har vært helt ubetydeliv 
er det beste bevis på korporasjo- lykkeligere tilværelse. I allefall og oftest negative ja i ikke så .helt 
nens tilpassningsevne. At en sam for. våre etterkommere. "få tilfeller virkelig skadelige for rien-o 
funnstendens som søker å frigjø- A. B. I den. Det var jo derfor tyskerne saUp. 
re foretagendet fra kapitalen skul 

Politiske~ kannestøpere 

Fest Dem bar,~ ved en r:neste, ene
ste ting: Blir De sjikanert clIf>r fo"
fulgt på grunn av Deres åpenbare 
forhold under krig811 så. har vedkom
mende dermed øyeblikkelig røpet, at 
han eller hun har noe a skjule: enten 
at vedkommende er tyskerarbeider, 
eller at han er sofajøSSing - slike 
som De vet bare satt hjemme eg kjøp 
te på svartebørs, mens deres menings 
feller ofret livet under sin seige og 
egyptiske kamp mot dem. de anså for 
fienden ~ eller vedkommende kan ha 
bistfttt tyskerne med li. trykko for
midling - ja - tenk bare på «Aftt>l1 
~osten»s og «Dagbladeb~ uforsonlige 
holdning. 

DerE's ærbodigp 
«En av dem». , 

• 

le bety en sosialisering, er nær· 
mest urimelig. Man sier vel at 
staten lett kan komme til å over
ta korporasjonene når de en gang 
er ferdige. :Men da kan staten like, 
lett overta klasseorganisasjonene ' Av Iv~lr·,· Frihauø' _ ();;a I London: «l<~inancia1 Times,) ~{~n, for 
1 det kapitaIistiflke samfunn. \ ; M I telle at Tyskland snart kan bh Istand 

DELER Det var nok ikke bare på Hblbergs \ latt til Olav Ok svik li stelle med mens til il. begynne tilbakebetalinp,"en av sin 
KORPORATISMEN tid at det forekom pOlitisIl: ... te kan- økonomien iallfall ble grunnl. agt av Il'tterkri<Ysgjeld. I .åre.,.ne 1,949 og' 50 er 

opp SAMFUNNET og dettes 't k d f d bl t 
medborgere i en mengde smågrup nestøpere. Ehver tidsbolk har aine re- Erik Brofoss. Han formet slagordet I :,en YSk. (, "c SP? r~s. vel' l ·01' o .e og 

jeg antar De kjenner typene? 
Blant jurister var det også dem 

som spillet NS-vennlige for t. få sa
,ker., Det var lønnsomt; men i grunnen 
behøvet ingen noen <!:forsvarer>~, da 
alt var laget istand på forhånd. Rad, 
de de som ble «dømte'~ ved standret.g 

tene dengang visst, hva de nå vet, &q, 
hadde alle .. ektet å ha noen «forsva
rer». Mange jurister var så ub1uge å 
forlange honorar på forskudd, selv om 
de ikke var privat beskikkede. AllA 
offentlig oppnevne forsvarere hadde 
jo sitt honorar av Staten og hadde ik· 
ke krav på noen godtgjørelse av «den 
anklagede». Har De betalt noe salær 
- uten å hill forlangt en jurist som 
privat engasiert - sil. har man intet 
å betale og kan kreve salæret tilbake 
betalt. Det er mange slike tilfeller. ~ 
Og hvem var ikke i den tid medløper 
av De kgl. norske arbeiderparti og er 
det kanskje enda. Man ville gi sin om 
gan~skrets forståelsen av å være bor 
!;erlig-e santidig som de kryper og 
sp""'.sker for arbeiderpartiet. Dette er 
den mest foraktelige type som e"ksi· 
sterer. De er opportunister Og bare 
tar hensyn til sin egen tommel-ok. -
Når man heretter trenger iurister 
for sine affærer, så bør ingen av de 

nolitisk forfulJrte enp"asjere :lisse ju
rister med «janushode». Det er den 
mest foraktelige og upålitelige rase 
som overhodet eksisterer. Derfor bør 
enhver politisk fOrfulp,"t, som' heretter 
trenger iuridil'lk assistr.l1se, nøve vur
dere hvem man velger til å hielpf! seg' 

Argus. 

per, som så alle sammenføyes i et presentanter for raRen. _ om den «pussige» skattebetaling, og l 1951, er. den luttll tre ganp-er S't stor 
naturlig system. Ved at disse små Når vi tenker på eller snakker om da alt var kommet i god gjenge, så Clom l 19~9. Alt tyder derfo: på at. 
grupper får et lovfestet selvsty- politiske kannestøpere eller «kanne· skatteyterne syntes det ble. PUSS!!?,"}'P ! Tyskland mnen lenge også vIl kunne 
re blir de grunnlaget for et folke- støperier», så er det ikke håndtverk:t og pussigere me.d de:rme ?etalingen, Og I betai.e renter pil sin førkrig-sgjeld ol?; 

,lig selvstyre og derved for frihe- vi tenker på, men det ofte noJj:sb. mlspengene strøml~et mn l statskassen" be ne den stori") tilbakebetaling. 
ten, hvilken gjør korporatismen serable resultat som fremkpmmer, trakk han seg' tllba~c og beln'nte med gyn.. o. • h 
til et vern mot diktaturtendenser, når en mann kaster verktøyrt,' og gir handel. Han driver nå kooperativfOl'-' netto skjer mens de ,;akalte sel1' er- I kk d bare J-eg.' 
som det nåværende samfunn er så seg av med å ordne opp meu ,Jerdens retningen NORGE til alles udelte til· rer krymper seg' undf'r sine dollarun-I e U, 
0yerfyllt av. S~dan som korpora- utviklingen. freishet. «Forretningen» går glim -I derskudd. ! 
tlsmen nå el' blItt utforn:et er den Våre hjemlige koryfeer på. området rende med overfyllte varelager i alle t.'.., d t k e stortingSVedtaket, at de stortings .. 
kommet langt bort fra sme første I h "r t på noe del, kaller avdelinger. . De ma JO '\ æl L noe ve ys ern menn som har vært medlemmer 
famlende skritt i de.t fascistiske all' sPkesla Is;-r hseg l er! over Me.n som. det var pa' <rammel test'1 .,Ilikevel. De kan arbeide og de vil be- av Nas'J'onal Samling skal utelukkes 
ti'kt t k D mle de «p anø onomI», vor p anen - ... < 

l a urs s ygge. e ga .- .. mentlig tid med de store og de små tale for seg. Kanskje disse egenska - fra pensjon, er vel noe av det mest 
profeter - mest av de siste -- så har uer er en av årsakene til den evige tåpelige som kan settes på trykk. 
vi også store og små .4;kl;tunestøpere». . d l k'"'gens egentlige For det første er skattene nå s1l. 
Under verdenskrigen hadde vi et tri- misun e se som er u trykkende for folket, at mari burde 
umfvirat som for 'evige tider vil be- 'lrsaI:c. fRed. anm.) betenkt seg flere gang-er før man 
holde tittelen «De tre store,>. De er sil besluttet å sette et slikt vedtak ut 
velkjente, at «8. Mai» kan spare spal- 'ltri som k:ln brukes til militær pro- i livet i en tid som denne. For det 
tEOpl!!-!!1! vEOd ti. unnlate å renet.pre nav. <'l111,..';nn "ti11 ... 911p lrriP"Rfoy"b"vtere for. "nnot ",", "t"totlna" ...... ""n"''''' .. l"n,,;,.,. 
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plL"! 1!a"v~uutJ!es. ve oPPrinneli
ge k:mitalinteressenter har i stor 
utstrekning monopol på denne 
form for g-evinst, da tedf'rens 
funksjonærenes o!!;" arbeic1E'rnes a~ 
,leIer er fast!", o:t ved lønnsavtaler. 
I mang-e tilfeller er naturligvis 
.kanit~linvestor og leder en og 
samme person, men i vokf'lende 
)rl'ad el' dette, ikke Ienp,'er tilff'llet. 
Alt ettersom spesialistenes rolle i 
nroduksionen vokser 'På knpitaIiR 
lenes bekostning er det klart Rt 
tien gamle ordning- må fremkalle 
misnøye. Korporatismen brill!~'er 
her en radikal en~,.jng. iOf't eien
domsretten til hVf'rt fO':f'tap,'ende 
overføres til lederen (siefen). -
Aksieeierne eller k""';hIinteres
sentene eier den av dem i fore
taf"endet investerte ka't)itRI. En 
normal rente av denne kal)ital til 
kommAr dem med SRmme rett Rom 
~lrbejderne får sin lønn. 

OPPSTÅ"R 0KF,T GEVINST 
fordeles denne således at med 
samme prosent 3m k!'l.nita1inter.~s 

sentene får ø1{et 11l:bvUe. får ar
belrt~rne gevinsUille>rgo pl\. sine 
fastlasrte ?,'Rs'ier Og" lønninger. Ar
beinere og kapital skal saledes 

Johan Scharffenberg: 

DU Hansen forsøkte selvsagt å skyte all skylden på' sin bedre halv
r del. Det gikk imidlertid ikke denne gang fn)" :hun var like opptatt 
av «8. Mai» som sin mann. 

La ikke et eneste nr. av avisen gi ifra Dem. Tegn Dem som abon. 
nent allerede i dag. Send kr. 16.- til avisens ekspedisjon, boks 41, 
Kristiansund N. og De mottar avisen gjennom posten hver uke. 

de ustraffede (f. eks. de tituser.er·som 
«8, Mab>s 

I de.t har vært brodne kar også blant 

_~ _______ -; frivillig tok arbeid for tyskerne). I Det norske folk kom under okku
pasjonen uforberedt opp i ekstraordi
nære forhold. Mange vurderte feil. -
Etter frigjørelsen satte de seirende 

I kronikk 15, februar 1952 

Straffede og ustraffede 
gjerninger 

seg til doms over de tapende. 
Det er fare for en ny og verre;tt>k

kupasjon, den må vårt folk møtA JlSY
kologisk forberedt. Derfor kan (jrøf
telse av rettsoppgjøret gi vei1t'dbing 
for fremtiden. ~ 

Da jeg ikke gikk inn på selv" døm
men, burde Soot skjønt at min om
tale av «behandlingen» gjalt de for
hold Hoel omtalte i sin bok side 7-8. 

l nr. 1.52 gjenga vi et innlegg av :B'orfatningsbrudd, drap, voldshand
o.r.sakfører Reidar Soot og et til- linger, ødeleggelser, bankrøverier er 
svar fra profes30r Werenskiold. i stor utstrekning blitt upåtalt etter 
Nå har overlæge Johan Seharf- 8. mai 1945 når utøverne var på den 
fenberg selv .rykket ut med et' rette siden, men samme slags Land
mektig tilsvar. Vi gjengir det et- Hnger er blitt strengt straffet hvis 
ter «Morgenbladet» nr. 5, 52: utøverne tilhørte NS. 

Et uttømmende svar på o.r.sakf. 
Reidar Soot's artikkel (<<Morgenbl.?' 
nr. 289) leder inn på stor" omstridte 
prinsippspørsmål. 

Vurderinger av «riktig» eller «urik
tig» handlemåte bestemmes ikk.e ute
lukkende av fakta som kan bevises, 
og av derav trukne logiske sJutnin
ger, også følelser spiller inn, og på 
deres felt kan det ikke føres «bevis:). 
Derfor taler vi om «rettsfølelse», der
for har både sedvanerett og skreven 
lov vekslet fra tid til tid, fra folk til 
folk og kan være forskjellig hos nær· 
beslektede kulturfolk p,i. samme tids 
punkt, 

Hva menes med en <'\rettferdig" 
dom? Selvfølgelig skal premissene 
l'ltemme med beviste faktiske forhold, 
og disse forhold skal logisk kunne 
henføres under besterr.'te straffebud 
som var gyldige på gjerningstiden. 

Men også den subjektive skyld må 
tas med i oppgjøret Ila oss her holde 
tilregnelighetsspørsmålet utenfor): 
forsto tiltalte at han brøt: straffelo
ven? eller om han forsto det. fant 
han det allikevel riktig å bryte dm 
skrevne lov? 

Det er alminnelig erkjent at 9kstra
ordinære forhold lean gjøre det "urett 
ferdig7- Cl. 2traffe et lovbrudd. 

De kommissariske statsriider, Jo
hannessen, Ravner og Sandberg, ble 
frikjent, men hadde de stått i NS vil
le de blitt straffet like strengt som 
sine kolleger. 

Tiltale eller dom er altså blitt av
gjort etter vedkommendes politiske 
standpunkt, det vil si: etter sinnelaget 

Dette strider mot min rettsfølelse, 
jeg kan vel ikke bevise at min vUrde
ring er «riktig:?, men jeg hevder at 
irrasjonelle innflytelser spiller inn og
så i alle and!'1l mE'lmellk,ors vurderin
ger. 

Dette gjelder i høy grad det såkalte 
rettsoppgjør, derfor el' det: umulig å 
komme til enighet, ikke bare mellom 
pa d"l1 ene side de titusener som selv 
er straffet som dandssvikE'H'l', og de
re,; pårørende, og på den annen side 
den majoritnt Rom .ikk" /,plv er ram
meL 

Også denu., majoritet er innbyrdes 
uenig, dels fra først av, dels etter
handen. Jeg har helt fra. først av tatt 
skarp avstand, og jeg har en viss teft 
a'- at reaksjonen '.okrer. Er ikke en 
og annen straffet dandRsviker) alle
:'ede blitt valgt til ordfører? 

Navulig veksel' erkjennelsen av at 
mange dømte «landssvikere» i hele 
3itt liv har vært like hederlige og lilie 
nasjollale $Om gjennomsnittet, og at 

"Onder varetektoppholdet fikk dands 
svikerne» strengere behandling ''ftm 
andre' fanger. Jeg anså dett" ~m 
urettferdig og kanskje lovstridig, 

Under normale fo.·hold ville vli,re
tektfengsel ikke blitt brukt overtor 
en mann som Hoel Det var ingen 
grunn til frykt for at han skulle for
spille bevisene eller flykte. 

Den fornyede arrestasjon 3. JUni 
1948 på grunnlag av hemmelige dMtu 
menter (s. 9) var en usømmelig~t, 
heldigvis løslot retten ham 5. juni 

Forskriftene ved prøveløslatelsen 
(gjengitt i «Morgenbladet» nr. 287) 
gjør inntrykk av overlagt sjikane fra 
fengselsmyndighetenes side. Tilfellet 
er ikke enestående. 

.Jeg har ikke ved hånden .andre opp 
lysninger om dommen enn de som er 
gjengitt i boken. Ettf'r disse ble 'Hoel 
dømt for: 
1. medlemskap i NS, 
2. e11 artikkel i «Aftenposten» 20. ja.

nuar 1942 om den norske legion, 
3. overtakelse av stillingen som pro

rektor og rektor ved Oslo univer
sitet. 

4. llledlemskap i Kulturrådet og Kul
turtinget. 

Ad 1. Fire ansette høyesterettsdom
mere voterte i 1945 mo·. at s~lve med 
lemskapet i NS skulle ansees som for 
bryteIse mot § 86. Høyesteretts fler
tall votert.e for denne oppfatning. -
f,erved ble dette «posit:v.~ rett i Nor
ge. 
- Jeg var og er enig med de fire dis-

p!Ulf!l.el :;;;:= llH::.5L av U~ BISLe _.,;; sa uar 

Vi også store og små ... kanneBtopere». 
Under verdenskrigen hadde vi .. t hi
umfvirat som for 'evige tider vil be
holde tittelen «De tre store». De er så 

uer er en a v årsakene til den evige I 
misundelse som er kri~ens egentlige 
I\.rsak. fRed . .anm.) 

tåpelige som kan settes på trYkk. 
For det første er skattene-n1\ sl\. 

iorylt:kende ~ør :f'olket, at D1e,n burde 

betenkt seg flere ganger før man 
besluttet å sette et slikt vedtak ut 
i livet i en tid som denne. For det 
annet er stortingsmennenes l'lnnin • 
ger altfor høye i forl.old til den 
vanlige avlønning. Her skal altså. cn 
sovende stortingsmann som ... går pit 
gummisåler:. for å bli gjenvalgt Sl'!, 

han kan bli pensjonsberettiget sette 
krav om at de mest nas lonale og 
fedrelandssinnede menn skal settes 
utenfor pensjonen, tiltross for at et 
revolusjonært partis stortin~smenll 
kan få adgang til pensjoner. Noe sA. 

velkjente, at «8_ Mai» kan spare spal stri som kan brukes til militær pro
teplass ved li unnlate å repetere nav- duksjon, stille alle k,:,i~sfo'!"b,:,vtere for 
nene. Betegnelsen ervervet de seg dels retten og straffe dem hurtig, samt 
ved s~n statsmannsvisdom. og dels "ørg'(' for at tyskl'rne erstatter in na
fordi de representerte hv('r "in 'tredie tura den ødeleg-g-else de har voldt, ut
del av verden. - ~'vdde det nazistiske parti, de nazist-

Disse karene nadde st~vnem(jter pa JRkt> lover, orglJ,nisa~ioner og institu
forskjellige steder omkring på jorden 'l sjoner, fjerne all nazif'tisk og militær 
krets, hvor de da føyet parag-rafer til innflytelse fra det tysxo folks offent
programmet for det tusen-årige rike. lig-e institusjon 'l' og dets kulturell,' 
En slik konferanse hadde de også i oP.' økonomiske liv, og sammen treffe 
Jalta, og da de var kommet et godt slike foranstaltninger i Tysldanf som 
stykke ned i den fjerde pioltern, kom kan bli nødvendige for den fremtidige 
ånden over dem og de «f1ku('t~ inn i fred og sikl~erhet i v~rden. :'-- -
fremtiden. Hør bare: 

D Ja, disse var ord0nr:, og hel" måtte '-, et er vår .lrokkelige hen-
sikt å tilintetgjøre den tyske milita- de trekke pusten. 
risme og nazisme og garantere at' Men sørgelig er det at ikke Roose
Tyskland aldri skal bli i stand til il. , "elt. fikk være med og dele æren for 
ødelegge verdensfreden. (Hør) Vi vil, dennc treenip,'e statsmannsvisdom. 
avvepnc og oppløse alle vepnede tysk p I Nei. gamle Oxenstjernas ord om 
styrker, for all framtid knuse den den minimale Visdom som verden stv 
tyske generalstab, bortføre eller øde- ",0.. "Ua. haT' 11 ok. fl"emc1eles Bin gyl
legge all tysk milJtærutrustning, eli-. (lighnt.. 
minere eHer kontrollere all tysk indu l 

senterende dommere. professorene langt Hoel for de to an-
r Danmark ble medlemskapet i det dre kandidater. 

nasjonalsosialistiske perU ikke ansett Hoel er ikke dømt for noen enkelt 
som straffbart. handling, bare for selve den ting at 

Hoel opplyser (s. 17) at han aldri hun påtok seg administ~aslonen. 
rar hatt medlemsbok, ikke betalt kon Hpl" "to man i 1941 overfor et van-
ting-ent og ikke er oppført i kartote - 'lkf'1i~ vurderingsspørsmål. 
ket. Skulle Universitetet som sådant 

Min vurdering er at et så passivt holde seg utenfor den politiske kamp 
medlemsskap ikke burde vært straf- og søke å fortsette undervisning og 
fet. vitenskapelig forskning etter samme 

Ad 2. Avisartikkelf'n er opp Lykt s. prinsipper som i fredstid så langt for 
74--75. Jeg finner det smålig av myn- l,oldene tillot? (Denne linje søkte 
dig-hetene li reise tiltale for en så for- :-e17 tor Seip il følge). 
siktig skrevt't artikkel i en 8å opp!'e- Eller skulle Univel sitetet som flå-
vet tid. daut bli en motsb .. ndsorganiRasion 

Den kunne i høyden kvalifisere til med de følr;~r dette sannsynIlP,'Vis kun 
en bot. ne medføre ikke bare for lærere og-

Ad 4. Jeg finner Hoels rede;:rjørelse student"r. Plen for selve institusjo
(s. 75-77) fyldestgjøl'ende. Hadde nens fremtid? 

~ ,g vært legdommer i saken ville :ieg Dette synes il. ha vært aksjonsut-
stemt for frifinnelse i dette punkt. "lalgets vurdering. 
Det er ikke bevist at Hoel,: forhold Jeg hadde in'!'en praktisk befatnin'!' 
gjorde noen skade. med dette og liknende spørsmål, men 

Hovedsaken' har selvfølgelig vært ieg g-jorde rede for mitt gTUnnsyTI i et 
Hoels overtakelse av Universitetets ad møte av gode ,menn i mitt hiem i ja-
ministrasjOn. nuar 194]. Jeg frem~oldt da: 

Min vurdering bygger navnlig på Norge er en sekundær krigsskue -
professor Sverre Steep's avhandling u1as8, avgjørelsen faller ikke her. Det 
«UniverSitetet i ildlinjem) i «Norges ~jelder mest mulig å sikre ordnede 
Krig», bind ru. Om Hoel personlig forhold, hindre UJWttigc ødeler;gelser 
heter det (s. 154): så Norge kan møtd freden så lite ska-

.;'-,-." den nye leder ved Universitetet (IN: som mulig. Om krigens utfall var 
var en mann som aldri tidligere UIl- ie'{ ikke i tvil, men jeg tenkte meg", 
der krigen hadde opptrådt utfordren- at Hitler kunne bli så fornuftig i tide 
de, men som _.- til tross for sin poli·· '\ trekke alle tropper ut l via Sverige) 
tiske innstilling - hadde atskillig per og oppgi okkupasjon<:n. Hvis ikke. 
sonlig good-will. Det var en vanlig burde vi når Tyskland brøt sammen, 
mening at han bare motstrebende forhandle med \Vehrmacht om en fre
hadde påtatt seg vervet som prorek- delig' kapitulasjon. 
tor, og det var åpenbart at han slett Ut fra 'lette grunnsyn var jeg i det 
ikke ønsket å glimre l I'in ny", stilling. wsentli;:;-e enig i det store opprop mot 
Alt dette var forhold og egenskaper partisanvirksomhet og sabotasje flOm 
som tjener til å tåkelegge det som nå bl.' vedtatt 14. april 1940. 
faktisk var skjedd, I1pmlig at Univer- Ut: fra dette grunnsyn var jeg me
sitetet var kommet i ('u helt ny stil- get skeptisk ;)ve::'for nytten av den 
Hng til statsmaktene, til det norske aktive motstandsbevegelse innenfor 
samfunn og til motstandsbevegelsem). landet, jeg trodde ikke den forkortet 

Hoel hadde ikke spor av skyld for !crigen en eneste dag. General von Fal 
okkupasjonsmaktenl'. ovp.rgrep mot Irenhorst. karakterisertl:. i sin forkla-
Universitetet. :-ing :1945 virkningen som «nålestikk». 

Etter arrestasjonen !l.y rektor Seip,' (Selvfølgelig anerJejennC'r jeg den sto 
stod (1. e. s. 150) valget lrF"llom Klam;, ~'e hjdp handelsf~i\.ten ytet de allier
Hansen, Hoel eller Gudmund Schnit'l ~e.) 
ler som ledere av admmistrasjonen. Sammenhengen med brannstiftelsen 
Ved opiniollllundersøkel.- p foretrakk i Aulaen 28. november 194::: ble først 

absurd skal man vel lete leng-c etter 
sidestykke til. Ikke du, bare jeg, 
skal ha pensjon, karakterisere'!" best 
det sittende Storting. De gamle 
stortingsmenn har 'Vel snudd seg i 
sin grav, når dette vedtak ble satt 
ut i livet. Alle skattebetalere bor 
stille det krM til alle kandidater 
til neste storting-svalg, at de plik~ 
ter li. stemmfl for opphevelse av 
dcmno malp]asertp lov. 

TolL 

nøyaktig opplyst etter frigjøringen. 
Politiet kjenner anstifterne, de har 
'loppet tiltale, deres nevn er hemme~ 
'igholdt, 

Ingen handling av Hce~ som admi~ 
nistrator skadet Uni.,ersitetet. Bra.1D 
'itiftelsen førte til stengnlpg av Ulli
versitetet og store lidelser .og døds
:all blant studentene. 

Når en så tåpelig og skadelip hand 
Ung gikk upåtalt, på grunn av 'let naG 
sjonale motiv,burde påtalemvndig
heten og-st.. respektert Hoels motiver 
')g unnlatt tiltale, og når tiltale allike 
vet ble "'eLt, burde domstolen frikjl'nt 
ham eller i det minflte gitt ham be
tinget dom. Sådan ville jeg stemt som 
legdommer. I Danmark var opngjøret 
mer måteholdent, der v:I1e Hoel neppe 
blitt tiltalt. 

Soot spør til slutt om jeg mener 
«at hvis en kommunist arbeider ak
tivt for at russerne skal komme og ok 
kupere landet, så bør han ikke straf
fes hvis det er hans subjektivt ærli~e 
ol)pfatning at det vil være til det be~ 
ste for landet? Mener De at hm i sil 
tilfelle ikk~ kan betegnes som lands
sviker?» 

Dette tilspissede eksempel har ikke 
spor av likhet med Hoels forhold. Jeg 
har ikke hevdet at en tiltalts subjek~ 
tive syn på sin gjerning skal frita 
helt for straff; hvis retten anser det 
som ærlig og hvilende på et gjennom~ 
tenkt livssyn, bør den ta hensyn til 
det i formildende retning, og almen
heten bør ta. hensyn til det 1 sin mo-
ralske vurdering. 

Men mvnlig er mitt svar dette: 
Jeg forlcaster gjengjeldelsesprinsip-. 

pet som grunnlag for strafferetten, 
Jeg anser en «rettferdig» straffutmå~ 
Hng som en illusjon. ,Jeg har liten tro 
på nytten av straff for politiske for~ 
bryteiser, men samfunnet må reagere 
på den _.1åte som dets sikkerhet kre
ver. 

Min vurdering er at hverken gene
ralpreventive eller spesialpreventive 
hensyn krevet a.t Adolf Hoel skulle 
ha halvannet års tva:lgsarbeid og 10 
års tap av stemmerett. 

Johan Scharftenberg, 

Stiftelsen norsk Okkupasjonshistorie, 2014
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Fredag 8. februar 1952. 8. I\lAl 

og per$onlige hensYl1 -I~ .ne~~r~~ ::~mor def 10 ml- nulter fra Oslo sentrum 
_ I'ortlSatr tro 9'lae , - SOM SAKENS ORDFØRER BUR· han i dette A.r sluttet avtale m.ed N. S'I sIste ære og oss etterlatte sin del-

Intens propaganda 
skjeftiger flertallet seg i hovedsaken DE LINDBERGE.T vite hva Forbun- Kulturdepartement ved dets Presse- takeise i Vår store sorg over vår 
med «kt,terulantene, bakvaskerne og I det mener og hva det vil. Det har direktorat p4 "egne av ~-S Skiens - kjære Bagn... Tøndevold Lar
undergraverne» Langeland, Berg!'vik nemlig sendt lange, sindige og sak1i~e fjOrd~nS, ~s!le o,m, at Staten skulle sens bort,' ang. 
og &r8('1.1. uttedninger til Stortinget den i8., 19. yte lan Ul Pressen for å. holde denne .,..-

MEN JUSTISKOMITE,EN VET, og og 20. januar, 9. april, 9. juli og 17. Jående under den av NS innsatte fe. For t~inlUen 
Stortingets medlemmer burde vlte at november 1951, hvilke står oppført pA. å~ktør. «8. :Mo,":, som i nr. 9 for 10. 3. ARN:e TØNDEVOLD. 
der f. eka. av Bergsviks skrift på. vel .fortegnelsen over dokumenter innkom 1951 fastslår dette skrev videre at - __ o -

2110 boksider kun er reist tiltale for met til Justisnemnd!1. ?r~s,sedih~ktoratets krav oIp. tilbake
pA.stander som fyller 2-3 sider. Det AT SELVE SAKENS ORDFØRER betitliftg av herr Wrigl!.ts lAn på. kr. 

, er ikke reist tiltale for de mest gra- ikke har viet de innkomne dokumen- 13.539 ble avvist av skifte!lamling i Blodets bånd 
verende påstander og overhodet ikke ter særlig oppmerkSolrhet synes. il. Pressens bo den 5. juni 1942. 
for skriftets kjerne: det historiske ~remgå derav at han, atter if!. «Aften «La oss sette tingene pl plass Og O et n~tur1ige og riktige er at 
grwmlag og det lovrtridige retts )Osten», beskyldte Harsem for å ha be1!.andle landsforredeH som det «det menn og kvinner som nærer 
grunnlag, tiltross for at de der nevn- skrevet om «gamle Olava» om. hvem Virkelig er», proldamei-te hr. Wrtght. den samme ideologi sØker sam
to aktører burde føle seg meget mer han sier at etterfol;'sknin1ien hat be- samtidig som han ville vente med å 
injuriert enn embetsmennene, om hvil visst at hun ikke eksir;terer, -For det nedsette en kommiSjon for A. fA. det men. Derfor har tidligere NS
ke Bergsvik skriver at de kun gjorde :"ørste er det Lange:aI'ld og ikke Har- rettslige grunnlag for rettsoppgjørets gutter fØlt seg tiltrukket av pi
sin plikt. Bem som har skrevet om «Ol'l.va» og ~åstand om landssvik gransket, til vi ker som :har tilhørt den samme 

En stor mengde påstander er gran- for det annet ble det godtgjort i Lan- ft. iAvr. hele oppgjøret i historisk perspek. anskuelse,' Og av alle ekteskaper 
aket underhAnden og tiltale ble fra- gelands sak at hun eksisterer, men 
faUt, vel fordi sannhetsbevis var ført. ~iltalepunktet ble henlagt. HERR WRIGHT BUl'U>E VÆRE 1 som er in,ngå.tt på våre kanter et 
Langeland ble som kjent frikjent og FORBUNDET HAR SÅVISST ikke YARSOM ~ed å kaste med sten nAl' I ter «tr1g~øringen» blant de po
BergsVik ble frikjent for 15 av 21 «truet» Stortinget, som Lindberr;et på. ',an sitter l et glasshus. Det er neppe, Htisk forfUlgte kan man gledelig 
punkter. For de øvrig' seks ble han sto. Han sa ifl. «Aftenposten» at For- tvil om at hvis en annen enn stor-· ' 
dømt under «serdeles formildende om- bundet i skrivelser angr:per opp gjø- tingsmann Wrip'bt hadde lA.nt en for- vis note~, at 99 pst har funnet 
stendigheter». Res'l1tatet av - denne ret og at det kunne - etter hans me- "!lue av NS' Kulturdepartement fot' A. fram, til 'den samme stamme. -
gransking ble et ytterst magert ben ning - spare seg for li, true Stortin- støtte en NS-redigert avis, da ville Dette er bade naturlig og riktig 
til rettsoppgjørets renvnskelse etter 3g-et. Men det il. kreve gransking, klar- vedkommende ha fått stor straff. hO.. 
årø Intens anstrengelse. !cggelse og korrigering av begått over Justisminister Gundersen 'SiL, 1ft; og man aper at dette vll utvlk-

VI GAR UT FRA AT STORTIN grep, det er ikke å true, det er hen- 4:Aftenposten», under debatten at I k seg på. samme må.te fremover 
GETS MEDLEMMER hadde satt seg 'Jtilling om å bli vederfaret rettferdig- «det ble hevdet i den første tiden' Enhver som har vært politisk for 
inn i saken før de ga. sin stemm'l i et het. -,tter krigen at oppgjøret kunne føre fUlgt ka.n bære sitt hode hØyt i 
sf. overordentlig Viktig samfunnspro- Og skal ma~ tro. «Ve_Jens Gang» til undergravning av rettsstatens fun-! . . ' 
btem som rettsoppgjøret. Det motsat- har ordføreren l det hele tatt opptrA.tt 1ament, men man leter forgieves ct- framtiden, da enhver som har en 
te ville vel kunne betegnes som en alt annet enn saklig, idet han skal ter slike tegn i dar.-. Han tt'odde retts I smule 0D11;1P i hodet vet at NS-
forbrytelse mot samfunnet? ha sagt: staten aldri hadde stått sterkere i Ian- . folket måtte lide for A-partiets 

TAKKET VÆRE STORTINGS. «For å. lede oppmerksomheten 1et enn i dag». , ". ..' . f 
:MANN STAVANG ble Stortinget og bort fra landssviket, \'ar det bl. a. MAN MÅ FÅ SPØttRE HERR i IDlsgJermn;::er Ør og etter okltu
sl gjort kjent med dr. jur. Astrup hevdet at landssvikerne ikke ,·sr CUNDERSEN om ~vor han har op,- i pasjonen. Glem ikl;:e li laderes 
Hoela utredning av 1945 i Norsk Sak- forbrytert', enda. d",t her var tale ~~ldtscg i de senere å;, nP..r han barn få. full og hel greie på dett~~ 
tørerblad om den strafferettslige ut.. om forbrytl.'l~r på. løpende bånd or·ke har merl<ct noe bl det stadio- under oppveksten så d 1- h 
øvelse pil. det manglende legale under en råskap og brutalitet sont !Ia.}met 'lItende angrep på rett~opp~:·øret on: ' e ve. va 
lag. Ingen. har kunnet imøt~gå Astrup sidestykke. Sa..'lUIlC'n med tyskerne ·'~ke har noen rede på de man~e for- far og mor har v~rt utsa.tt for i 
Hoel pA. saklig måte. ~nge:' har vel .,to NS vakt om torturistene og de n.nnevnte gode menns utredninger av den.re «rettsstaten», som jeg n3r 
helt kum.et unngå å. gjøre seg kje _t a,ndre forbryterne, og det var ingen '~i!"h-l~'~ Op,' retl:$lig 3.rt. i mest vil samme::--lPne' med l~n, 
med Scheies, Lorentz Vogts, Scharf- hemmelighet at \'Ilr forfatnini' slml- HUSKER HEa= C" <NDERSEN . --

I moderne leilighet på. Heggeli er god Post ledig for dyktig 
hushjelp. 3 voksheog 2 barh (13 og 7 åt). Peht værelse med 
radio. Referencer ønskes. 

KJØP og LES 

Fru forlagsbokhandler stenersen 
Monolittveien 12, Oslo. 

«RolIsoppuiHl1utS SVlll'lp, lIekk()(\» 
Av P. HARSEM. 

Boken sendes omgående porto tritt mot innsendelse av kr. 10.
til «8. Mai», boks 41, Kristiansund N. 

Frontkjemp,ere 
av Karl Holter 

«Det var en opplevelse .å. følge deg på din ferd!» 

Wilhelm Rasmussen. 

• Kr. 12,00 portofritt eller mot oppkrav fra Karl Holter, Amot 
pa Modum. 

. 
I POI'SUI'lHlh hrp,nllt. 

Vi er husløse. KlJ,n ne-en tilby 2-3 værelser eller annet ar~ 
l'angement for tre voksne? CHR. KNUDSEN, 

Tilbud ~Jed~s sendt H. Frauk lin Knudsen, Nordstrandshøgda. 

Min kjære hustru, min snU 
le trofaste mamma og svi
germor, søster og s-:igerinne I 

Vekkerur 
Kr. U:,lO - 25,50 - 34,10. 

Sendes mot oppkr.av. 

fenbergs, adv. Gustav Hebers, Lange- It' opphevt's for all fremtid. Doku- TKKE de l"'ano:e oslo-iurister;:: uttrvl~l: dene bak "Jernt"pp:;t». Der ff'n1's 
lands, a<.. • Kluges, Prost Hedems, o.r. i)'12nter Y" etter frigjøringen blitt' 'løsten 19,18 etter prof. Arne Næss o~ ler man cgså us~"ylclige fe-Il!;: bare 
sakt. Uelands og mange andres for- forfalsket og bevis fabrlkert for a !lans venners undersøkelser, utt':"",,!: fOr deres pOl1tlske opnfathin'" -
dømmelae a" rettsopgjøret. Flcre ui nytte at folk visste sil. Ute om hva :Jom «Sviner!», «slmm og sltancta1.";;,, Hatld· « tt 0-; " -- y . 

svenske folkerettsl~rd~ og jurio'::: som virkelig foret,:kJ i krigstiden. og «dominert av ldikkvesen» etc. 63 ,e .re sOPP""øret,) hatt no- R;"l. '.,)n" Tø,l.devo d lat't~en 
har ogsA stort fordøn ;; det. .. Angrepet på. rettsoppgjøret var i <urillter hevdet den gang uten forhe-· en menmg så skulle f~rst . og' n 

I Urmaker K. GjeSSing, J 

I Drammen. INTEN '~. 1 det bele V.ldt forgrenet, og det fort- -',old at f;ct ikke var retts1i~ P'n.tnnJa~1 f:,emst alle dem som 12,get ammu 
S PROP Au-ANDA ~G MAN satt.>: stadig}). "or il. ffl,rtsette straffeansvf\,>;' for t>as- i' f . å f .." a • 

GE PERSONLIGE og partimessige I EN RETTSSTATS PARLAMENT 1ive N;';'Ele~lel"T!'e~. Selv 13aktorer l !'. s.on or V re LndJr elLr som 

sov stille inn den 1. febr., 
vel 62 ar gammel. 

I dyp sorg og i takknem
lighet for alt du var for oss. 

hensyn kan ha, forkludret selv stor - ville kr.nskje Presidf'den ha brultt var avsa.mme mening. Ilaget flyplasser og kanonstillin -
~~gsmenns tankebaMr,. men i betrakt sin klubbe, så meget mer som stor- FN REKKE AV JURISTF1NE hev- ger tor dem straffes. Men så gi':k 
for!n~!!~ man~e vekhge ~nn~gg fra t:ngds r"glement § 33 sier: «Upas- ;et at det ikke var noe rctbI;o; O'':'l,.n.nl! c:et ikke, fordi disse utcriorde ho-

, e goc:. menn ur e man 3ellde eller fornermende oppt:.eden el- ag for rE:ttso')l)o-'øret o'{ at § 86 ik- d .' . . ", 
vel hø. spurt seg selv: hvordan er d~t :er tale er ikke tillatt». Lindbelget in- ke er anvendbar på sløl'steMlen av ve vekten av A-partl:;)ts st"'''''me,I Lillehammer, d,en 4. febr. 52. 
mUlig at mange av Norger. fremste :rierte på det groveste det stOl'e fler dem som er blitt straffet og dem som kveg. Og de borger1i!?;e kom bar:, Harald LarSSen. 
menn uptl.talt kan betegne hele df'n t Il - t-dl·'" NS d "c,'t~~"t ~t-.,f~e~ ettrr' d n fram m d ',- i· li ffi i 11 h· t 'I k t·l ii t -I a al l l",erc -me len.mer, men ' - ,- -", , "c,., , e. e va,!'"e nnsl'!,elser otr ,Arne Sigrid. 
ose e lS 01 Il e u Vl t ng og re tS-1 !1a:1 gikl: vel meJ rette ut fra at NS- I STORTINGSDEEAT':"EN KON - ba. t kk t k .' - .., 
oppgjøret som fusk, som ulovlig, som fdk er fritt «vi!db? t{LUDERTE justisP.'inisteren med at ,re . I,l. e s apereu for at de Bi3ettcls€11 fant sted fra Lil 
et folkebedrag, ja sogar som «verre LINDBERr-ET BURDE f .. " . vi ennA il::ke kan gi lands'·viko1)1)O"J'o- selv glkk fri. enn f .'bryt l .? " ,omVllg Vl- " ." '. . lehammer kapell torsdag d. 
HV~R~AN ~;:»DET MUlIG' t"l at riksadv. Aulie er den eneste som -:et noen historisk dom. mer tiltross Arbeiderbladet feller krokodil- 7. febr. med kremasjon i 

rityndi h tIk i d at de har offentliggjort de c.okumen~er som 'lerfor truer han i Sill sluttrepliltk, ifl. letåter av (~bekymring» for de 
g e er, ovs rvere, ommere er slått så. stort opp i stortingsmel- .,!'- ft,enposlen»: , . " I Hamar s. d. 

I 

II TrykksHkllr 
av enhver art utreres. - Hur 

II 
tig lcverng Rime ig-e triser. 
Spes.: Merkantile try ksa-
ker og familietrykksaker. 

Boktrykker 
FINN BRUN KNUDSEN. 

BokK H07 - Oslo. 

«llebu .. boka». 
I 

Q~ andre som angrIpes som utøvere ding 111'. 64 og som han påstår er for- «Føret de (landSSVikerne) kampen ~~rn som vokser CPP l et NS- i " _______________ " 
a~ en fortløpende forbryte.lse ~om mA. falsket. Men han 1,;-11' dog, likesom videre, kan det ikke unngåes at man 1tllljØ. Man kan bare spare segl! 
~tenn:t b~tegn~~ sfm vår ~ls~or.le~ stør A\JUe inntrykk av at motstanden ,not ~Il. oppfatte det som Cll fortsatt kamp uleilifl,'heten. NS-folk lever ikke i 
ett~r A.r? e~: let ~~k:e_~r~~~~~~r:, v~ ~:~~soppgjør(>t hviler på forfalsknln- ~ot rettslltaten og ~emokratieb. innestengt og forgiftet 'luft an

Skogsvant gardsgutt 
re vektige grunner som aVhulder dem ". \-lOT HERR GUN'D1l.iRSENS RETTS- dre steder enn der h A _ far plass fra nu av eller 14. april. 
fra å slå ned på «bakvasker nei ? ~ Stort.ngsmann Wright belært~ Mos }1'A: og mot hans begrep om demo- ' . vor -par LØnsforlangende. Hans A. Hauge 

DET STORE FLERTALL I STOR. :id om a.t man mått~ være uhyre var- ~ratt vil det være "anslt!~1ig såvel for tiet og det$ lakeier har kastet 

'!,. etterspurt over hele landet. -
tlibliotel-e~, studiecrrupoe_ og lese 
ringer viser spesiell interesse. -
Eestill den De også. 167 sider. 
Fare kr. 5,00. T. WERNER, post-

TINGlilT har ikke eV1\et iL følge d~n- :o~l1 med hva man SlCr fra Stortingets NS-folk som for de mange andre go- folk ut av sine leiligheter eller Hokksund, Øvre Eiker. 
ne tanke, hva nå. grunnen hertil kirt ~\e~:t~\~gr:anh fastslo l at - merm ~ ,oppgi kampen på det nå- stuvet demi sammen i usle rom Telef. HOkksund 1212. 
være. Men de menn, som i tillegg til ' loe. ar en ensmann .som værende stadium. For selv om Stor- Ma ikl ,.·0'" - 'd ---, ----
sitt juridicum har hatt det særo p_ :r:nge~ direktiV, om hYll: man Ikke tinget denne gang ikke fant Il. kunne ,n g l: ogsa sa VI t at man 
drag å sette seg inn i alle detaljer ~or ;,k?,l gjøre om Norge 19Jen kommer i granske det historiske og rettslige ville kaste folk som selv eiet sine Skal De ha RADIO eller ELEK-
dem kart det vel neppe finnes ;'oeIl, _~r~:t WRIGHT SOM JO ER OVER ~runnlag for rettsopp(.jøret, sA. håper huS ut av sine lei1i~heter. Og der TRISKE APPARATER skriv til 

')OX 1704, Oslo. " 

Bestillingseddel. 
Jeg bestille.r herved boken {,Kon 

sentrasj ;msleiren Iiebu» sendt 
I>om postoppkrav kr. 5,00 + porto 

unnskyldning. De rnA. forutsettes å BEVI· T . ' - 'dog meget store kretser av vArt folk hvor: ...... "'·n lkk fikI- d . - J oss Vl' fører radioapparater ra-
vit" R,t lA,ndet er brakt orm i rettsløs- S , ~m at Norge var l krig i på. at all urett må, såvidt gjørlig-, . ..... . e • ette tll sa' . , 

1Od.1 ""li • """l1"..,t!n<>n},., ."lo .... t at .,.i",,,.,,, o-nrl i.,.i"n I ble en masse skrot og mindrever 1 diosender~ __ ~_o __ ~~_ ~~e p!~~:s k~~ I Na.vn: 
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drag å sette seg inn i alle detaljer, 'f~r 
dem kan det vel neppe finnes noen 
unnskyldning. De må. forutsettes å 
vite at landet er brakt opp i rettsløs
het, at man, har tåkelagt og forvrengt 
kjensgjerninger, som tross myndighe
tenes motstand dog tildels er trukket 

~I."~:E BJ""' .. .., '='''' .. ''' ..... '~-d-'- --1.301 

:{rig». ~rUimlag, f, or rettsoppcjøret, sil. håper I hus u"t '''' sine leili'4heter. Og del' I ..... u .......... U& & .. & .. ----. --,,"-,,- - -,-

HR. WRIGHT SOM JO En OVER- dog meget store kretser av vAxt f{)lk hvor ,ftNi,n ikke fikl:: dette til sa! oss. Vi fører radioapparater, ra-
BEVIST om at Norge var i krig i p~ at all .urett må, såvidt gjørlig, I ble en mas"e skrot og ml'ndreve, "l diosendere, to og tre platers kom 1941 ma i mellomtid'm ha glemt at gjøres god 19jen. "'-. b d 
______________________________ c.ige individer tvangsinnlosjert i fyrer, varmeolner, 3; e- og 

fram. 
. NS-folks lellgheter netto for it varmtvann~beholdere, ms talla. -S · k d d' .,p.p I sjonsmaterlell, båtlysanlegg m. ru 

ALLEREDE DA STORTINGET I 
194 7 vt~tok «landssvikloven) foredro 
Ju~tiskomiteens formann, Ramndal, 
en innstilling som vanskelig k<.n ka
rakteriseres uten at man kommer på 
kant med straffeloven. I innstillinger 

n I m O r e r n e U n ,e r sJ~Kanere NS,-fOlk. Jeg eler selv Send forespørsel. Alltid til tje-
mltt hus, men tror man ikke at t 

nese. 
husleienemndas formann gjorde k k · forsØk pa å kaste meg ut av mitt IVAR ROALD A-S, Roald. 

O ' U P a SJ o n en eget hus for å skaffe plass for en net er en kjent sak at de Mvæ-
del ramp. Heldigvis førte dette rl'n<1e sel\'angiwlseS-skjl'maer skaf-sto der: 

«I forme, el' ,-ette lovgivning, Professor dr. Arne Bergsgård nevnte, etterlevende med beklagelse erkjent 
faktisk er det mer en dummervirk-, [ (~Verdens Gang» 18. janar de så-' at eksekusjonen skyldes en feiltakelse 
80mhet. I et samfunn som "år; hvor I ' 

halte «likVideringer> under okkupa- 1- i minst ett tilfelle el' det tilstatt selve Gnmnloven slår fltst. at ing'en I 
lov mi'> gis tllbakevirkend,~ kraft, sj0nen og fremr.oldt <:at det går sume i pt'nsjon til de etterlatte. 
kUnll6 det Ugge liær il. spøne, om Ulykkelege menneske mellom oss som I Det ville være merkelig om det ikke 
det i et ii!felle som dette i det h,,}e meiner dei I,ar mist sine kjære med i har forekommet feiltakelser også i 
tatt er høve til it gi, noen lov med S\..or urett Burde ikkje sume av desse' Norge. 
annet innhold enn anmestiforan -' I '" 
staltninger». 'sakene og. b~i ~røVde?,' . ,Lens.m~~ Horgen og hustru" hle 
Og videre: «Et særskilt og i mange Etter fngJørmgen har l enkelte hl-l' drept l JUnI 1944 ved at en hand-

ikke fram, men viljen var der. feI' mYI' bry og arbeide, spesielt 
Plyndringsinstitutet er et kapitel skjema 1 for næringsdrh·l'ndl'. Se-

dt'nstående forslag til formular 
for seg selv. Og jeg tror at de skulle være en betydelig forenk-
som har hatt med dette å gjøre Ung: 
i franJtiden vil forbanne den dag 1. Hyor stor ,"ar firmaets brutto-
de tok",', jobb i et slikt foretagende inntekt foregående år? 

2. Hva beløp de tillatte utgiftt-r 
som utelukkende varoPPl'ettet seg til? 
for å. formørke tilværelsen for 3. Hvor stor er altså differansen 
folk som tilhØrte en mere hØY ~ (fortjenesten)? 

4. SESD DEN ISN. 
reist og bedre stamme enn dem 

I>Ofil postoPPKrav Kf. :i,UU "F purt.u 

Navn: 

Adresse: 

OBS Flettverk OBS 
Gjærdefabrikken GREI, Kolbotn, 

leverer førsteklasses flettverk 
i alle dimenSjoner. Bestilling 
for levering til varen mottas 

nå. Thor n. Sandorf. 

Hallo GUdbrandsdal 
To (eventuelt tre) unge par sø

ker opphold i påsken på pen
sjonat eller gård i Gudbrands
dalen. Bill, mrk. «Bra folk nr. 55;'} 

Til våren måter avgjørende hem;yn i denne sak felle de etterlatte søkt li få de dreptes granat om natten ble kastet inn gjen
er at oppgjøret allerede er så langt minne renset ved l'2ttslil! undersøkel- nom vinduet til soveværelset. 
kommet.- Bortsett fra de rent telmi- se men RiI{sadvokaten forbød enhver I Hjemmefrontens ledelse advarte i 
ske og praktiske vanskene ved en ,.' . . 'r 
omleggning, har en den grunnset- suk undersøkelse ved run d skI' l V et slrkulære bl Norges lensmenn 18. 

selv. Her kan Arbeiderbladet få 
plassert sine vakre uttrykk som 
formørket tilværelse, forgiftet, 
tett innestengt og trykkende luft 
full av bitterhet, hat, hevntan -
!ter osv. 

! blir lett huspost ledig hos ens-

Det er diskriminerende i den almin- lfge. Trivelig s.entralt ste~ på l~~ 
nelige opinion it ha vært gjenstand I det. Moderne Innredet. Blll. mrl'-. 
for påtale, selv om resultatet blir fri- «Til våren nr. 56». 

ning, at alle på likt loVbrudd skal likt li. v 1 5 . okt o ber 1 9 4 5 om juli 1944 mot å gripe inn mot mot
sone, at oppgjøret med de enkelte for (etterforskning i viss.) særegne saker standsbevegelsen. «Lensmenn som 
Lrytere bør være like strengt, enten fra okkupasjonstiden»: <,disse saker bryter denne parole må være for
~trl'odfalelner Dtidtlig elldert sent i loPpgjjØ:rlsl - bill' å henlegge av påtalemyndigheten beredt på å møte den samme skjebne 
"'~ • l' er e man mn ;:a 8 
likskap for loven mellom landssvikere sil. snart det ved politiets etterforsk- som politiinspektør Lindvik og lenS-
innbyrdes». r,ing er brakt på det rene at den mann Horgen». 

RB;mndal syntes d:n g'ang ikke fl li- handling som saken angår, er begått Hadde Iljemmefrontens ledelse gitt 
~e sm oppgave og l trontaledebatten som et ledd i motstanden mot fienden ot<dre til Il drepe Horgen selv med 
l 1960 svnes han å. ha samme syns- . 
punkt id~t han sa: og som følge herav i det forehggende fare for også å. drepe hustruen,? 

«I dag er det mang') ute i landet, tilfelle må ansees som rettmessig». I Etter pålitelig opplysning ga Hauge 
som føl~,r seg urettvist behandlet og l skrivelse av 16. mai 1947 til Riks- ordre om «likvidering» av politisjef 
som ogsa er det». advokaten ga statsråd J. Chr. Hauge Martinsen 8. februar 1945. 
l MhEN DEN l NtEtd GbAt,Nt G, da ma-\ skuI _ i egenskap av tidligere sjef for Han burde forutsett at tyskerne e Il. en s u e a om oppgJøret. , l 
fant Ramndal il må.tte fraråde ell Hjemmestyrkenes sentralledelse -- en VIlle ta. repressalier, de lot henrette 
gransl:ning av grun:-laget for det redegjørelse hvorfra hitsettes: ; alt visstnok 31 n.ordmenn. 
man nå ha.r gjennomført, skjønt inn- «Det lå. i sakens natur at beslut- I De milorgmenn som fikk ordre om 
stillingen SIer at medlemmene av fler- ninger om eksekuBJ'on måtte treffes i, . . . 
tallet . og for h f "j Il' . I dlkvlderlllger» :/nente seg bundet av l seg ar or8" e 19 syn utpreget utenrettslige former. HJem- I , . " 
på spørsmålet om rettsgrunnlaget for mest yrkenes sentralledelse måtte i l~ dlghetsphkten. Ansvaret faller på 
o~pgjøret. De~ må altsL ha he~s}~et stillings medfør ta stilling til de fleste 'ledelsen. 
tV1I om hvorVIdt grunnlaget er l 01'- spørsmål om eksekusjon idet det var I <,Likvideringer» ble også foretatt av 
den, men tiltross herfor konkluderes en stående redel at de lavere avdelin-. t å hå d 
med at en sammenfa::ende vurdering ger ikke hadct"e myndighet til å foreta grupper som operer e p ~gen . n , 
først lar seg gjennomføre når utvik- eksekusjon med mindre det var nød-. sb.ledes Osvaldbanden.AsbJørn Sunde 
Hngen k:-.n sees i historisk pers: ektiv. vendig å handle øyeblikkelig_ (Jeg: har skildret fremgangsmåten - man 
Innt~l dette perspektiv øyne~ må altså ønSker, å .gjøre oppmerksom på at I' ville her i Oslo drepe en formentlig 
de hundredetusendel' som dlreltte ?g enkelte hlfelle av eksekusjon er angiver. Da han ved anledningen 
indirekte er rammet av rettsoppgJø- skjedd uten at de norske hjemmestyr- i " ' 
ret, gå. med landssvikstemplet, som ker i det hele tatt har vært enga-I hø,dde en gjest drepte man også. ham 
når perspektivet en gang blir riktig sjert). Ansvaret for eksekusjonene lig- (",Menn i mørket» s. 122-123). 
muligens ikke skulle ha sittet på dem. gerger hos Hjemmestyrkenes sentral-! Ved et forsøk, på ran i Eker Spare
En tanke som er utå.lelig i en retts- ledelse og ikke hos den enkelte grup- bank nektet kasserer Holm å ut. 
stat. pe eller hjemme st yrke mann. . levere kassen, han ble skutt ned. Det 

SAKENS ORDFØRE~t, Lindberget, H!en:mestyrken~s sentral1~delse ga l skal ikke ha vært noe å. utsette på 
edet med å. si at komiteen hadde aldn tIllatelse bl eksekUSJon med I . . . . . 

forsøkt å. begrense saken til angre- mindre: I hans nasJonale holdlllng. Har pohtlet 
pen,} på. rettsoppgjøret. Tiltross for 1. det forelå beviser for agentvirk- undersøkt denne sak? Har hans 
stortingsmelding nr. 64's høys~ ensi- somhet eller angiveri som måtte letteriatte fått erstatning? 
dige frerr:stilling av angrepene på. ansees for å være sikre, . Ett e r frigjøringen trengte 
rettso,Ppgjø.'?ts håndheve',se var dog 2. det var åpenbart fare for gJen- om natten inn i en barakke for å fA 
1: .lehge skJevheter brakt for dagen, tagelse, ". 
men Stortingets flertal: reagerte ikke. 3. den fare som truet organisasjon- I brennevlll og skJøt to tyske krlgs-
«Tyverier har funnet sted», sier Ju- ene måtte ansees for å være be- . fanger. Ved kongelig resolusjon fikk 
stislcomiteens flertall noe mal apro- tydelig ?g overhengende, I han «betinget unnlatelse av tiltale» 
pos, men denne kjensgjerning kom 4. eksekuRJonen ble ansett. for 11. etter innstilling av statsråd :ro Chr. 
ikke til debatt. Det ene punkt som ble være det eneste mulige forsvars- I , . 
l"tt t t å lUl'dde! (TilfangetakeIse viste seg Hauge. Drap av vergeløse kngsfanger s '" s or opp var engrepene p en- .' ., . ,.. . 

del embetsmenn. Selve retts;;runnla - gje~tatte g~nger å være hvsfarhg b.lr lllternasJonalt fordømt. Det ble 
get for oppgjøret skulle jo ikke opp I og me~fektlv). I tatt hensyn til hans forhold under 
til d(;batt, det skulle forbli i mørket. Av næ~llggende .grunner ble .dok~- };rigen. 

LINDBERGET "a ifl «Aftennosten';o mentene l eksekusJonssaker allbd bl- j I k tt h d t" rt 
~ i' " t t . t nors re spleie ar e n... væ at en forening som kaller seg «For- III e gJor ». . • o '. • 

bundet for Sosial Oppreisning» frem- Dolmmf!ntene burde vært SkjUle pa I brukt forskJelhg mål på. de samme 
holder at de som har gjort seg skyl- si.kker måte så ansvarsspørsmålet l,nndUnger etter forøvernes politiske 
dig i alminnelige forbryt"lser ikke kan kunne blitt forsvarlig prøvet etter standpunkt. 
vente annet enn at de overgi~ til 10- fl'igjøringen. Eter min l'ettl1følelse har de dreptes 
vell. Han spør hva denne ~orenmg me- I Danmark, har Justisministeren i et.terlatte krav på å. få saken rettslig 
neI' med begrepet landssvlk? Antake- . . . 
lig noe annet enn vi,konkluderer han. flere (mer enn b) tilfeller overfor de l.mdersøkt når de fmner anklagen 

To la. 

SOVJE'l'VAPEN TIl .. EGYPT? 
Etter en melding i den egyptiske 

avis «Al Ahram» har den egyptiske 
regjering anmodet Sovjet om leveran 
ser av panser og automatvåpen. Øn
~ket skal være blitt framsatt til Vi
sjinski i Paris av den egyptiske uten 
riksminister. Viskinski skal tidligere 
i en erklæring ha forsikret Egypt om 
Sovjets støtte i «frihetskahlpen mot 
de utenlandske imperialister.;~ 

grunnløs, men Riksadvokatens ordre 
gJør dem vergeløse mot sladderen • 

Oslo, 18. januar 1952. 
(Verdens Gang) 

finneise, henleggelse av saken eller 
påtaleunnlatelse. 

(Morgenbladet) . 

il enne mannen 
opplevde noen 
minutter som 

føltes som 
en evighet da 
han i sitt ar
beide traff en 
spiker så for
kjert at denne 
ble slynget fast 
i hans venstre 
øye. Synsnerven 
er skadet, men 
legene håper å 

kunne redde synet 

Forny 

abonnemanget 

på «8. Mai» 

Brevveksling 
Tyske damer og herrer Ønsl;::er 

vennskapelig brevveksel med 
Skandinavia. Alle aldersklasser. 
Språk: tysk og engelsk Tema: 
Ferieutveksling, sport, forsoning 
mellom folkene, alle hobbies. -
Formidling gjennom Gg. Hans
sen, Lange Str. 14 (20a) Wals
rode (Hanr!) , Tyskland. 

Okl,upasjonstidens 
historin 

- Forts, Ira lide 1 -

li. etterspore norsk og utenlandsk 
kildestoff samt å søke kontakt med 
folkerettskyndige i nøytrale land. 
Når stoffet er bearbeidet i den ut
strekning det er mulig og man :/ne
neI' å ha et fyldestgjørende og hold. 
bart grunnlag for en virkelig histo
risk og rettslig meningsdannelse, er 
det Forbundets hensikt å gjøre opp,
taket til den utredning som for al
vor tar sikte på historiens dom_ 

O.r.sakfører Lindheims initiativ i 
denne sak er som nevnt helt ut hans 
private tiltak. Det er ikke Forbun
dets mening å. legge hindringer i vei 
en for gjennomføringen av dette til
tak, men i betraktning av omfanget 
og hensikten med herr Lindheims 
planer mener man seg på. den an
nen side berettiget til å fremholde 
F0rbundets oppfatning av forholdet. 
I denne forbindelse synes det også 
å være grunn til it. peke på de særdc 
les betingede opplysninger som sub 
skripsjonsinnbyderen gir med hen
syn til de påtenkte medarbeidere. _ 
All den stund det forutsettes at sub
skripsjons-tegning skal ledsages av 
forSkUddSbetaling, bør man ha en 
viss sikkerhet for at de fremtreden
de personer hvis navn det reklame-

res hled, også vil være villige til il. 
medvirke til planens gjennomføring. 
Subskril'sjonsinnbyderens opplysnin 
ger i denne henseende synes beten
kelig svakt underbygget. 
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Fredag 15. februar 1952 Nr. 5 - 6. årganr. 
ljI I' . ::rI TU TI 

Kompromissløs kamp motl Hans Engnestaltgen 
, . ' gratulerer russerne 

Er J..>e ldag en thteldlg I"c;;er alt "l:!. Mal" sa au lLnorgen en 

fast abonnent. 

isle inslans er dødsstraff An «retts-oppgjøret» 'med verdensrekordene 
Etter stortingets holdning til det så i det forestående oppgjør. 'I .... ---.....; --...;a::----.-.--i .. ,...----------------------______ -' 
.J kalte «retts»oppgjør er det, klart Disse to faktorer, avtalen av 16. 5. F 

at det må bli lwmpromissløs kamp. 44 og nydannelsen av Høyesterett er Som kjent ble Hans Engl\estangens r I· I- S -I- S n'l e n 
D t st t · bl It· 1945 bl . d t IT k tt de verdensrekorder på 500 og 1500 me-e Or mg som .e va gle oppgJørson e s po l IS e rø er og ter strøket av rekordllstenfved rus-
utvilsomt sammensatt på grunnlag av fornemste beviser for dets karakter 
paroler fra Hje:rr!mefronten, og det nå og rettslige uholdbarhet. De ugyldige sernes fenomenale løp i Ailma Ata. - k _ 
værende er ikke noe større forandret forordninger fastsatt i strid med exil- Engnestangen oppholder seg:,for tiden l p ra SIS 

i Gjøvik, og han forteller «Qpland Ar 
fra den gang i sammensetning. Oven- regjeringens konstitusjonelle og folke beiderblad», at han har sendt det hø~ 
ikjoppt har man ovprenskomsten mel- rettslige kompetanse, samt den bevis-

d l t råd for fysisk fostring i Moskva et lom de jJolitisl_e partier om solidari- lig uriktige påstand om umid e bar 
tet under gjennomføringen av opp - fortsatt statlig krigføring etter 16. 6. telegram og gratulert med I'ekordene. 
gjøret. Stortinget ligger m.a.o. under 1940 fullstendiggjør billedet. Men helt På spørsmål om hvilke av de nye re 
for en politisk parole, i likhet med uforståelig er det at ingen norsk dom korder (41,2 og 2,12,9) har5,tnponert 
hva tilfellet har vært for Sakfører - stol har hatt forstand, selvstendighet, ha,,] mest, svarer han: Av;lort 500 
foreningen, Presseforbundet og de mot og selvaktelse nok til å sette seg meLer rekorden. Engnestang,n er ap
mange som har vært og er bundet av ut over de politiske paroler, grunn _ solutt av den mening at tideie er kon 
«Grini-eden». Feighet under navn av lovsbruddene og Høyesteretts uhold- trollert ,og at de internasjQJ?ale be-
Ioyalitet dominerer blant de fleste av bare precedensavgjørelser. stemmeiser er fulgt ved løpene. 
dem som senere er kommet til sann- I den «storm mot «retts»oppgjøreb 
hets erkjennelse. Dette tiltross for at som nå er i anmarsj (iflg. bl. a. h.r.- VELDEDIGHET. 
oppgjørets karakter av politi:lk hevn- adv. G. Heber i art. 1. 2.' 52) må alle 
oppgjør er fastslått i offisiell publika- fhv. NS delta etter beste evne, hver 
sjon, skrevet aven fremstående «Jøs- innen sin virkekrets her i landet og 
sinp> og «god nordmann», prof. Fre- også ut over landegrensen i den ut
de Castberg, på regjeringens og lan- strekning det her gjelder brudd på 
dets vegne for utdeling blant medlem internasjo:lale anstendighetsprinsip -
mer av FN. (<<Norsk livssyn og sam- per for rettspleie. NEMO. 
funnsliv» side 121). 

Gordon C. Van Ess i Los, Angeles 
etterlot seg et noe uvanlig t~~tament: 
hans eiendom skulle gå til hl\hs mor, 
sitt lik overlot han til et unlversitet, 
sin kjærlighet alle pene piker 
hjerne til president Truman. ' 

Et interessant trekk i billedet er 
GUndersens og andres; uskyldshvite 
henvisning til Høyesterett som den 
ufeilbarlige pivot i oppgjøret. Gun
dersen og hans medsammensvorne vet 
imidlertid meget vel at Høyesterett i 
1945 ble supplert med nye dommer" 
av den hjemvendte exil-regjering som 
på forhånd hadde forpliktet seg over
for bl. a. England til å foreta et pol!· 
ti3k oppgjør (avtale av 16. 5. 1944). 
At de nye dommere var innstillet på li. 
gå regjeringens ærender fremgår bl. a 
av voteringen i Håland-saken, da det 
passIve medlemskap i NS ble henført 
under § 26 i strid med de 4 eldste, 
mest erfarne og ansette h.r.dommeres 
syn på saken og ortodoks lovfor-

ReHeksjoner 

tolkning, som forøvrig også 

rekte resultat av fornyet 
sisk agresjon, vil historien 
verdien av den 82. Kongress-sesjon 
først og fremst på grunnlag' av hvor 
dan den mestrer verdenssituasjonen 
som et hele,' av hvor godt det lykkes 
den ti. unngå å leke politikk og hvor 
godt den ruster oss selv og vAre ven
ne~' mot den fare som nærmer' ",eg». 

Under slike forhold skulle en tro 
at alt måtte gjøres for også å sam
mensveise det norske folk ;tot 

ong George VI av England er død og prinsesse Elisabeth er utropt 
til dronning av United Kingdom. Kong George led av lungetu. 

berkulose og måtte ifjor underkaste seg en stor operasjon. 
Vi er idag istand til å bringe et bilde aven pasient som den berøm 

te spesialist dr. Price Thomas måtte benytte det samme inngrep på 
som overfor kong George. Snittet begynner i nakken og løper over 
ryggen helt under den høyre arm. Ved operasjonen ble en del av det 
syke organ skåre bor. 

l et så stort parti som Det norske 
arbeiderparti må det etterhånden 

bli visse fraksjoner som ikke uten vi
dere sverger til magisterens ord. Det 
er også tegn som tyder på en visa 
tretthet etter så lang tids enevelde l 
Stortinget, selvom man ikke skal inn
late seg på den ellers så. moderne øn· 
sketenkning. 

Vi tror at redaktør Halle i Høires 
Pressekontor skyter noenlunde midt 
i blinken, når han omtaler stortings
manns Friis' idyllforstyrrelse forleden 
da hall' presenterte en norsk Bevan
gruppe, som han lot omfatte en rekke 
prominente personer i partiet. For. 
uten ham selv skulle både Oksvik, 
Meisdalshagen og ennog førstepresi
denten Natvig Pedersen høre tn grup 
pen. Men ingen av dem fant det hen
siktsmessig å borde det Bevanske 
flaggskip for åpen scene. Redaktør 
Halle skriver: 

med alminnelig sund fornuft. 
Det er en kjent sak at prof. Andenes 
ble holdt utenfor ved sammensetnin
gen av det politiske oppgjørsinstru -
ment på grunn av uttalelser som ty
det på en «ikke ønsket politisl, inn
stilling». Andenæs begynte jo dess
uten ifølge eget utsagn først hen
imot ~,lutten av 1944 å spekulere på 
om dd skulle være mulig å bruke § 86 

Et stående samtaleemne nå om da
gene blant tenkende mennesker 

er den meddelelse som er sendt ut 
gjennom Kringkasting og aviser om, 
at ingen som er dømt for «landssvik» 
får delta i årets Olympiade. Dette 
er vel ment å ramme slike som skøy
teløperen Finn Hodt, som forlengst er 
godtatt av sin klubb og har startet 
i flere løp enda «gode nordmenn» har 
prøvd å legge alle slags hindringer i 
vegen for ham ved streikeaksjoner 
osv. Men det har jo hett så smukt 
i skrift og tale siden 1945 at «når 
landssvikerne har sonet skal de taes 
opp i samfunnet igjen». 

Den kjente utforkjøreren østerri
keren Engelhardt Haider kastet jo 
glans over den forrige olympiade 

fare som nærmer seg, og ,om 
snakkes om overalt i det store ULJ''''U,U.1 

Men her gjøres intet for å skltpe for- Mansteel n, hans felttog soning. En kjent stortingsmahn sa i 
en s_mtaL før jul: «Jeg ser, meget 
mørkt på situasjonen. Viljen til å 

«- det skal innrømmes at make til 
uensartet falanks skal man lete lenge 
etter. Først Friis selv, den gamle revo 
lusjonsdyrkeren, skolert l Moskvas 
ideologi, etler hvert omvendt, men 
uten at noen kan si til hva. Hans 
velmenende sannhetssøken kolliderer 
stadig med den gamle kjærligheten 
som ikke ruster, og han føler seg ty
deligvis like lite vel l sitt nye selskap 
som i sitt gamle. Så er det Oksvik, 
den eneste gjenlevende sosialdemo M 

krat av den gamle skolen, som brukte 
sine beste år til å bekjempe den nor
ske arbeiderbevegelsens bolsjevisering 
og som alltid har vært vant med ti. 
finne Torp og Gerhardsen langt ute på 
sin venstre side. Da han så en dag 
plutselig fikk se dem på sin høyre, 
mistet han både stedsansen og, orien
teringsevnen. Ennvidere Meisdalsha
gen stø og bondekonservativ av na
tur, og uten annen innvending mot 

Spansk misjon til 
arlabeJ1-sfafene 
E tt'lr hva Deres korrespondent erfa

rer fra vel nnderrettet hold vil 
dell spanske utenriksminister Mar-
tUi Artajo i megIlt nær fremtid be
g'i seg på en lengere rundreise til 
araberstatene, hvor han slml ha .. ik 
tige utenrikspolitiske forhandlinger 
med regjeringene. Denne reise fore
tas med støtte lav USA, som er klar 

-- ___ .&. oCt ___ .! ___ ~ ........ _ ........... ___ ~ ........ I~n 

st. Moritz i 1948. Så vidt bekjent la 
arrangørene den gang ingen hindrin
ger i vegen for hans deltakelse. Men 
fire år senere blåser nordmennene liv 
i alle slags gamle sladderhistorier 
for å få nektet hans deltakelse i vinter 
olympiaden i Norge. Og østerrikerne 
har måttet bøye seg for dette og trek 
ke Haiders deltakelse tilbake fra «en 
hatets olympiade» som en østerriksk 
avis skrev. Dette er jo stikk i strid 
r- ed den olympiske Ide som oppsto i 
det gamle Hellas. De sloss jo meget 
innbyrdes, men under olympiaden lot 
de våpnene være hjemme for å delta 
i fredelig kappestrid. Tenk om nord
lJlennene hadde vært besjelet av den 
samme hånd! 

En av våre mest kjente skiløpere 
glimret imidlertid med sitt fravær i 
St. Moritz i 1948. - Den virkelige 
j!,runn er kanskje ikke kjent blant det 

skape forsoning innen folket, mang- k 
ler totalt». Dessverre, ser det tlt til at og rettsa !O 

peSSimistene n.r rett i sIne afgumen- _ 
ter om at landet må slite med lands-
svikoppgjøret og dets,følgerhelt til 
vi er midt oppe i neste krig." Og da 
spørs, det om vi ikke står like,uforbe
redt psykologisk som 9. april 1940. 

A. G. 

Norge og Spania. 
V, i leser at forbindelsene~ellom v~st 

maktf;ne og FranCO bbr s4di,g m
timere. Dette gjelder ikke bare, de di
plomatiske og militære forbiudelser, 
men også de økonomiske. Hvordan 
har utenriksminister Lange forberedt 
seg på. å vareta Norges vikti~, inter
esser i Spania? 

R. T. Paget, K. C., M. P. eol-I stein ville ha blitt frifunnet, hvis man beredskapspolitikken enn at man må 
lins, St. James's Place London ikke derved hadde rokket ved alle tid prøve å få mest mulig igjen for pen-
1951. ligere dommer mot såkalte krigsfor- gene, også når de går til forsvaret. _ 

V, i bringer i dag den britiske for-
svarers, tale i saken mot von Man 

stein. Den er gjengitt i ovennevnte 
bok skrevet av hans forsvarer R. T. 
Paget. ,Den tjener tn hans ære. 

«Det politiske formål med denne 
rettssak har vært å nedsette den ty
skearmees og dens største sjefs om
dømme. 

«Dette har fullstendig mislyktes». 
Når ,vi støtte på. Wehrmacht i Afri

ka, i Ital~a og i Frankrike, fant vi ut 
at de Var anstendige soldater. Vi had-

brytere. Boken er en glimrende inn- Og endelig Natvig Pedersen, som er 
føring i de uhyrlige rettsforhold som og blir pasifist på, bunnen, formodent 
har hersket etter Tysklands neder - lig en arv fra den tiden da han ved en 
lag. Hele Vestens sivilisasjon vil for- misforståelse havnet på krigsskolen. 
bli tilsvinet, inntil den dag kommer, Det er bare i herr Frits' innbildning 
da menn av Paget og Lord Hankey's at disse menn kan utgjøre en politisk 
format omstyrter disse dommer. Det opposisjonsgruppe. Dertil harde alt 
er tegn i sol og måne på at en slik for få innbyrdes berøringspunkter, og 
utvikling ikke lenge vil la seg vente dertil er de fleste av dem alt for 10-
på. Prisen for tysk deltakelse i for- jale overfor partiet. Dette er ingen 
svar av Vesten vil sikkert bli meget bevanisme, bare en «friisisme». 
høy. Der er ingen grunn for den ty-
ske soldat til å forsvare sine bødler I 
og æreskjennere. Vesten må først I 
~kil~~ seg av med sine overstatlige Etterdønninger fra 
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_ _ mennene hanne vært b sJ' ltd n "' ... .,. ............ \,.. . .A..I, ~"'''''C 6JCJ.U, Cl." JJ\.AC ~.,., ,', e U", U'-, k ' o-i seg på en lengere rundreise til -, . uu e e e av ese armees og dens største sjefs om-
a""raberstate.ne, h,'or han slral ha "l'k samme hånd! plomatiske og militære fo indelser, dømme. . " E å k men også de økonomiske.'~ vordo.n 
tige utenrikspolitiske forhandlinger n av v re mest jente skiløpere har utenriksminister Lange -. orberedt «Dette har fullstendig mislyktes». 
med regjeringene. Denne I'eise fore- glimret imidlertid med sitt fravær i seg pA. å vareta Norges vikt d' inter-NA.r Vi støtte på Wehrmacht i Afri-
tas med støtte 'ItV US.~, som er klar St. Moritz i 1948. - Den Virkelige esser i Spania? ka, i Italia og i Frankrike, fant vi ut 
over at Spania nyter stor anseelse grunn er kanskje ikke kjent blant det at de var anstendige soldater. Vi had-
i mange av araberlandene. Hensik- store publikum. Når en «landssviker» Vi tar for oss et nummer e.v· «Af- de trodd, fordi Vi var påvirket av' for 
ten med reisen s!l:al være å finne har stått for retten, har jo avisene tenposten», nr. 497 for 28. okt. 46. megen russisk propaganda, at tysker 
ut om muhammedanerne fra Atlan- foruten å sverte ham på det gemene- Der finner man på første side; med ne kjempet som barbarer. Det har den 
terhavet i vest til Pakistan i øst ste, vært flinke til å kunngjøre hans stor overskrift, en artikkel om "Norsk ne såk ikke gitt noe bevis for. Nei, 
kan være med på et solid samar- navn og adresse. Men har en «god initiativ mot Franco i FN. Dele-gasjo- tvert imot, tiltross for omstendighe
beide med den vestlige verden «på nordmann» vært ute på gale veger, nen arbeider for å få flere land med ter av ,den mest avskyvekkende gru
ny basis». Både Spania og USA skal er det jo blitt dysset ned med alle på. å ta saken opp til prinsipielI de - somhet i øst, har den tyske soldat 
være av den oppfatning at det vl! midler. Nevnte skiløper hadde nem- batt». Dette er jo lovende! Av innhol- etter de foreliggende bevis, opptrått 
lønne seg å gi f. eks. Nord-Afrilm, lig vært med på et simpelt tyveri av det fremgår at Lange hadde holØt en med stor beherskelse og disiplin. Det
full uavhengighet for å vinne nor(}- bildekk fra statens lager sammen med «stor» tale i FN. og forlangt «:f9rhol- te har gledet meg. HVis Vest-Europa 
afrikanernes vennskap. Denne tan- flere andre, og så smuglet dem over det til Franco-regimet» fatt opp ,i for- skal kunne forsvares må disse ansten 
kegang deles i1,ke av FranI<rike, grensen til Sverige og solgt dem der bundet.· Tilslutningen fra denne var dige soldater være våre venner. 
men amerikanerne har i den senere med god fortjeneste. Saken ble opp- imidlertid minimal. Lange fikk'atøtte Hr. dommer! Seierherrene har ik
t!d i stadig større utst.rekn,. in .. g Irri-\ klart og litt, straff var vel ikke til å bare fra en belgisk delegeret, og fra. ke makt til å fordømme de beseirede. 
tert seg over franskmennenes man- unngå. En av de andre impliserte var Trygve Lie. Og NTB's korresp()ndent Manstein er og Vil forbli en helt i sitt 
~el på fantasi og fremsynthet. utta- også en kjent skiløper, men han tok skriver. «Tiltross for dette git,.flere folks omdømme. Han var skaperen av 
les det i Madrid. Det er ø.J1erede vel konsekvensen av dette og r.ar så- New-York aviser fremdeles lbserne dets seire og en Hector i dets neder
sluttet en avtale mellom lmlifen vi,dt vites ikke startet siden. Nevnte det inntrykk, at aksjoneh for å t. styr lag. Mannen som ledet dets største 
'.retuan og general Franco angående skiløper slapp ut av fengslet for sent tet Franco først og fremst er etflorsk tilbaketog, mens han i sitt hjerte og 
Spanias nye poUW,k i Nord-~\fI"il{a, til å bli sendt til St. Moritz, men tids ønske». USA og Storbritannitl,· ville sin sjel visste at Troja måtte falle. -
og det er på det rene at man skritt- nok til at hans skikrets etter søknad ikke være med. «Lies og Langesak- Og nå stillet for retten, har han kjem 
vis vII orientere seg henimot fullt mek ham etteranmeldt til Holmen- sjon får derfor sterkest applaus fra pet sin siste fryktesløse kamp for 
selvstyre for nordafrikanerne i den kollrennene. Han hadde jo ingen tre Russland. som ifjor sommer f"rsøkte den armees ære, som han ledet, og 
spanske sone. ning og han har selv sagt at det var å få Sikkerhetsrådet til il. " Ilt yrte for de menn som under hans kom-

___ 'o nærmest i sinne at han gikk hen og Franco;>. I,·' mando falt. Om dere føyer til eller ei, 

Den forestående 
gjeldskonferanse 

London 

seiret i Holmenkollen. Allerede som Jo, vi haver vel faret.! ~' en martyrkrone til denne skikkelse, 
. ljLen' gutt viste han at han' var en så vil han dog tjene som eksempel på 

eminent hopperbegavelse. Hvorfor kan Lange ikke ~ike ,Fran- do beste tyske karakteregenskaper, 

London: Privat til «8. Mai». 

I slutten av februar holdes en inter
nasjonal konferanse i London an 

gående Tysldands utenlandsgjeld. 
Det foreligger en utredning om sa
ken fra sakkyndige, som munner ut 
i at det ikke skal l,reves mer 8.\' 

Tyskland enn det kan klare økono
misl.. Man vil med· andre ord ild,e 
gjenta den feil som ble gjort ett!>r 
den først.e verdenskrig, da de byr
der man veltet på Tysldand til slutt 
fremkaldte en internasjonal krise. 
Denne gung vil man ta hensyn til 
gjenreisningen i Tyskland og til 
den belastning som fremlmlles av 
flyktningeproblemet. 
Men selv om de vestallierte er villig 

til å oppgi mesteparten av sine stats
krav, forlanger de at Vest-Tyskland 
i størst mulig utstrekning betaler sin 
gjeld til sine private kreditorer i ut
landet. 

På et bestemt punkt kan det ven
tes dyp uenighet, sier man i London. 
De sakkyndige har ikke med ett ord 
nevnt muligheten aven utligning ved 
hjelp av de veldige verdier som er be
slaglagt av de allierte myndigheter 
under og etter krigen. De allierte me
ner at det dreier seg om rene er stat
ningsbeslagleggelser, mens det fra 
tysk side vil bli sterkt fremholdt at 
man ikke uten videre kan beslaglegge 
privat tysk eiendom i utlandet, f. eks. 
Siemensverkenes aktiva, de tyske pa
tenter som representerer milliardver
dier osv. 

De sakkyndige er :lellcr ikke kom
met inn på hvord:>.n man skal fordele 
det gamle Tysklands gjeld på Veet

. Tyskland og Øst-Tyskland. 
Det hevdes i London at man vi: gjø

re alt mulig for å komme frarr. til et, 
raskt og rettferdig res,;Jtat på gjelds II 

konferansen. Ma.n vil gå med på å fast 
s2tte 'ryskIands gjeldsforp1.iktelser till 
et så 19vt beløp som mulip,-, men til! 
gjengjeld forlange at beløpet blir ytet. 
'lttales det. 

No har vi ileke noe Imot at han fikk co? Detk!Ul umulig være fordi. Fran- mot og fasthet og det som romerne 
stal'te. Tvertimot har vi alltid ment co tok makten med ikke-parlarilenta- .kalte «Gravitas», og som vi ikke har 
at når en har sonet skal en være fer-/ riske midler. For det sa jo L~~ for noe tilsvarende ord for. 
dig med det. Men i da/;,ens Norge gjel nO,en år siden at Arbeiderpartiet og- Det er ikke mulig for dere å skade 
der denne gylne regel tilsynelatende så viIIegjøre. Men kanskje Lan.ge me, von Mansteins omdømme, dere kan 
bare for kriminelle forbrytere, men neI', at quod licet Jovem, nonlicet bare skade deres eget. Slik har det 
aldeles ikke for politiske fanger. _ bovetn? JroniW4· altid vært. Det har aldri vært mulig 
Hvor er den lovpriste likhet for lo _ for en seirherre å sJeade de beseiredes 
ven? omdømme. 

Det forstemmende er at dagens S å d t Cæsar fordømte Vercingetorix. Et-
makthavere i likhet med strutsen a ar -o m res tertiden har glemt de romerske kolo-
stikker hodet ned i sanden' uten å nister som ble massakrert av de opp-
skjønne noe av den fa.re som nærmer, fremtl" d rørs]{e gallere. Ettertiden husker ba-
seg. New York Times skrev nylig bl.I re den noble galler som døde under 
a. følgende: «Vi kan være sikre på at seirherrenes triumf. Vencingetorix be 
ved begynnelsen av 1952, da krigs- rømmeIse lever videre. Bare Cæsar og 
trusselen henger over oss som et di-I BrUssel: Privat til «8. Mai». Roms ære ble flekket. 

, _____ ' -----~--------.;;,.", -- Det er alltid lett å &temple lederne 

Utnevnelsen av fransk ({aJllbas..w.ør» av de beseirede som kriminelle. Vi 
i Saarområdet har freml<alt en kunne ha fordømt boergeneralene. De Hurra 

SIOI'A 

fnr vå fl P. 

RfatsnlAnn 
storm av forbitrelse i Vest-TvØkIand lot kaffer-fangene skyte. Vi valgte i 
og truer med å velte det in"Dledede stedet en noblere og klokere frem
samarbeide mellom Frankril@ og gangsmåte. 
Tyskland. f Hl', dommer! Jeg håper at denne, 

Q ChurChill" h~r bebu~e~ at det en~el- I _ Etter hva Deres lwrrespondent· er- rettssak vil markere vår tilbakeven-' 
~]{: f~lk m~ Sr;el,l.1e hvremmen bet! ak I fal'er arbeides. det under hoyt.rY.'· ,lek. den til en mer sivilisert og generøs 
tehg m~ for ~ komme gJennom den bak kulissene for å finne en løsi)inO' opptredell. Ingen i denne rett innbil
øk~nom!S~~ knse. . som kan bringe gemyttene til 1'(;:))et der seg at von Mansetin er et dårlig 

StatsnllnJster ,Faure har gJort det l er a.llerede utarbeidet et kompromiss- menneske. Han var elsket av sine sol 
samme med den begrunnelse, at det forslag / som overveies alvorlig l det dater og :'.V sin stab. Dette har i alle 
fra;ske folks levestandard .er for ~øy. franske utenriksdepartement. :"Det fall aenne rettssak gjort soleklart. -
~n høy levestanda~d er JO den .;ull- I;år ut pil. at Saar-området nærmere Det meste som,.er anført mot ham, er 

lmlv alle danser om I dag. bestemt SaarbrUcken, sltal bli se~ for at han utførte sine 0verstkoI?moande-
Hvor lykkelige lmn ikke vi nord- den vesteuropeiske kull- og ståltintons rendes ordre. Men dette er I sa fall 

menn være som har en statsminister. «Høye myndighet», li!{eledes at Eu- Tysklands forbrytelse og ikke hans. 
som lover C_,] at vi ikke a.lene skal roparådets sete skal flyttes fra strass Haner gammel, hans pensjon er 
klare de enorme forsvarsutgifter. men bourg til Saarbrlickeh. M, eninge.n er I inndradd, ,hans formue e~ konfiskert. 
også skal få høyere levestandard. da at Saar-området skal få en «euro- Hans land er slått. Han hr med Tysk 

Churchill og Faure er nok bare små peisk status», d.V.B. bli internasJona-lland. ' , 
gutter mot Torp. E. S. lisert. Tanken ble drøftet aller~de i Hva akt~ratet prøver å gi ~ttrykk 

april i fjor av Adenauer, Schuman og for ~r: .HVIS De I~ke kan beVIse, at 
overkommicsær Francois-Poncet uten De Ikke tok del I forbrytelsen, som 
at man dengang kom inn på. e'nkelt- De allerede i egen.skap av. ty.sker er 
hetene. Prinsipielt var man enig om stra~fet for, så VII ~e blI tIldelt en 
at en slik løsning er mulig, men spe:!lell og ~kstraordmær straff. 

Vi beklager 
at vi i siste nr. av «8. Mai» nesten 
slo vår egen rekord i trykkfeil. 
c'\v disse mer eller mindre stygge 
feil er det iallfall en som krever 
en beriktigelse: Kronil{ken var ik 
lie sl,revet av Arne Bergsvlk. Ved 
et feilgrep på trykkeriet ble dess
~'erre to titler forvekslet. Kroni!,
l,en var skrevet av Helge G'røn
~,tad og skulle hete «Hva nå, her~ 
rer dommere». Fortsettelsen av 
A. E.s omtale av Ilen korporative 
staten off:>ntliggjør vi først i det
to nummer. 

franskmennene mente at tiden ennå Dette er l bunn og grunn urettfer-
ikke var moden. dig. Det er i bunn og grunn en totali-

Bak kulissene arbeides det feber- tær fremgangsmåte_ Det å pålegge et 
aktig med å utforme planen i alle en .. enkeltindivid den symbolske skyld for 
lceltheter. Man fOl'søkerå finn~ en dds nasjons forbrytelser er en for
form som lilmer den som ble valgt av nektelse av det individuelle. 
amerikanerne, da de anbrakte sin ho- Hr. dommer! Jeg ber Dem frifinne 
ved stad Washington i <:District of Co- \"C.l l\1.anstein, fordi jeg tror at en fri 
lumbia. Meningen er at Saar-området finne Ise vil være til ære for mit land» 
ved en proklamasjon fra Schuman - Boken inneholder forøvrig en nøy
plan-landene skal få en liknende sta- aktig gjennomgåelse av den siste hek 
tus og at SaarbrUcken skal bli Schu- seprosess (krigsforbryterprosess) . 
manplanlandenes hovedstad. Det er iklte tvilsomt, at von Man-

på. PriSen for ty;k d;it;.kel;; i' f~;: I j~l~--o;~ri;r ·p;rtiet~ D~tte iU~r .LlJ~~;~ 
svar av Vesten vil sikkert bli meget bevanisme, bare en «friisisme». 
høy. Der er. ingen grunn for den ty- ___ _ 
ske soldat hl å forsvare sine bødler 
og æreskjennere. Vesten må r"rst 
skille seg av med sine overstatlige 
krefter. 

Observatør. 

Oslopressens 
sleIte referenter 
Som danner skole . ? 
JournaliStikkens muse har minst 

i ett decennium henligget i dyp 
sorg over Oslo-pressens referenter. 
- Ingen kjær, gammel og original 
redaktør sitter og banker referat
kunstens ærlighetnI{rav og rentut-

sagt artistiske fordringer inn i ho
dene! Denne kunst som etter sigen
de består i å gjengi talerens utgy
delser - i perspektivisk forkort
ning med bevarelse av han s me
ning. 

Disse avisherrers diabolske ufor
muenhet - som har voldt så me

gen lidelse i landet - kUlminerte i 
det såkalte rettsoppgjør som nord-

mennene har levet og dødd av siden 
8. mai 1945. Det vil si: Den smarte 
og sjarmerede lagmann John Daniel 
Lyng (fortiden høyre), en person-

lig kjenner av omvendelsens betyd
ning for karrieren, har levet av det 
siden februar 1943 .. Da han forlot 
Udbyes gt. 5, Trondheim, med kurs 
for Schweden .. 

Etterdønninger fra 
landssvikoppgjøret 

I Telemark Arbeiderblad finner 
vi et innlegg hvori det heter: «Grun 
nen til at Bunkholt hev 80 mykJe 
tilovers for landssVikarane er vel 
at styrsteparten av desse som meld 
te seg til teneste hjå fienden var 
folk av cverklassa og var av «del 
store l samfunnet,>. Hadde det, 'Vore 
berre folk av mindreklassa, vanlege 
slitare og arbeidsfolk som hadde 
stilt seg til teneste for fIende under 
Iil"igen, då hadde vel lkkje Bunk
holt stade på. Stortinget og halde 
hyllingstale for del». 

Ja, slik kan det skrives og slikt 
drister en A-redaktør å servere sine 
lesere. Men kan de da ikke lese de fo
religgende dokumenter? 

Det var 92,860 av landets borgere 
som ble mistenkt for «landssvik:. _ 
men «behandlingen av de sA.kalte' ty
skearbeidersaker er i og for seg bUtt 
begrenset som følge av at det har 
vært praktisk umulig å gjennomføre 
aksjonen I videre utstrekning:., sier 
Riksadvokaten i brev av 25. novem
ber 1947 til departementet. Og disse 
tyskarbeideres antall var til sine ti
der oppe i mer enn et par hundrede 
tusen. Det er tall som forslår og det 
er ikke vanskelig å få tak 1 lønnIngs
listene, hvis det er det det kommer 

* an på. Og det var «vanlige slltare og 
Våre Osio-journalister fremturte arbeidsfolk». Forskjellen er bare den. 

i synden senest i Stortingets såkal- at de sto under LO's beskyttelse og 
te siste landssvikdebatt nylig. Ve- «Justisdepartementet er enig l den be 
sentlige innlegg på opptil en time grensning av rettsoppgjøret som sAle
av eksempelvis Moseid, Stavang, des er .foretatt» (Se Innst. S. nr. 341 
Berthelsen, Granum, Hegna, Friis, 1951, SIde 642. 
Strand, Bo.ndevik ~g KOb?e - ble i Men det nytter veI ikke å dokumen
referert slIk av tIdsmeSSIge, unge te re overfor A-pressen i slike øra-

menn, at det no.rske. folk foreløbig mål. Tyskarbeiderne er hellige åyr i 
skulle sov~ rolIg vlder~, - inntil arken. 
de evakuermgsmodne eventuelt har 
fått pakket kuffertene .... ? 

DCl'lsverre uttalte ikke Clauriia 
Ambrosia Olsen og de andre stor
tingsdamer seg i debatteL -;- grun
net viktigere gjøremål? Billigsalg? 
Dette syn av Claudia på talerstolen 
måtte vel ha fått referentenes pen
ner til å sprudle mer enn tilfellet 
ble? ' 

- Aftenposten, som har 8 spalter 
ull, siden, - «Turisten» til å stimu
lere seg, - og et feltsterkt kom
pani av tilsynelatende ubeskjefti
gede, journalistiske il.nder - er, ne-

:ten verst i retning av ikke å ·om
tale det som fortiden ikke passer i 
krammet .. Har den fra von Kalten 

borns domene utvandrede forsterk
ning ikke hjulpet det spor? 

Det mangler dog ikke på frodig
het og fylde i bladets behandling av 
u-vesentlige ting .... 

Potemkin. 

DET ER SAGT: 
«Det trenges et nytt politisk parti 

i Norge, et parti som er i stann til å 
heve seg over Stenderinteressene og 
befatte seg med spørsmål av mere 
forfatningsmessig art. Oppgaven for 
dette parti vil bli å arbeide for å få 
avviklet statsadministrasjonen inntil 
den bare omfatter rettsforvaltningen» 

(EIliv Bakke i en artikkel 
«Ideskifte i politikken». 
Farmand nr. 5 - 52). 

Den onde samVittighet 
B yen Køln har skjenket et orgel til 

den verdensfredskirke, som er under 
bygning i Hiroshima, hvor den første 
atombombe ble kastet ned Uke ved 
fredsslutningen i 1945. I kirken skal 
det hver dag bes for verdensfreden. 
Kirken vil i· alle fall bli et minne 
over den grusomhet som. ble utVist 
med president Trumans godkjennelse 
i hint vanvittige år. 

Det albanske frihetsråd 
i Roma sier, at tiden nærmer seg for 
en vepnet oppstand mot det kommu
nistiske regime i Albania. Frihetsrå -
det anmoder derfor samtlige albanske 
naboland om å avholde seg fra inn
blanding og la albanerne gjennomfø
re oppstanden selv. Befolkningen har 
allerede begynt å gjøre åpen mot
stand mot den kommunistiske regje
ring og 80 prosent av hærens perso
nell er antikommunister, hvorav de 
fleste bare venter på signal til å slut
te seg til den nye revolusjon. I løpet 
av de siste fem år skal 43 av med
lemmene i det kommunistiske partis 
øverste råd være utrensket og minst 
halvdelen myrdet. 
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