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lempninger l landssvlkoppgJøretl JERNTEPPE 

... -

Under okkupasjonen fikk ban et tysk stipendium I 
Han oppholdt seg i lengere tid som «nazistipendiat» ved Goethe-instituttet I 

Hvorledee ser 1!tL~ jnrlstene 
på ~jlRd~ ende». 
Tid om ~ kimmt_ det en ln
dignert proteøt" lZl"'Ø d_ drukner 
1 den ørore 8tl~t, _ ju~tlsmi-

Under oyerskriften: Rettsoppgjø- Ut fra et personlig kjennskap til terheten retter seg også mot dem som 
ret akkurat nu, skrev over rettssak- endel tilfelle mener jeg at dessverre gjør seg til deres redskap ved kritikk- I 

fører Gustav IløgtDn l Aftenposten har den nevnte lovbestemme13e ikke løst A spre rykter og uriktige opplYl!- mste:ren krever ~ 111ft seIv-
M. januar 1 A.r følgende: alltid virket etter sin hensikt, og for- ninger videre. rettIerdigMt. 
Som nevnt blant annet av høyeste- utsetningene for løslatelse på prøve .. Vi sIml lier ~ bnøJdstykker 

rettsadvokat Sven Arntzen, er forut-· er brutt. Vi gjengir denne grusomme artik- I 
setningen for en lempelig avvikling av Det ville være av betydning - ikke keI for at våre lesere kan se hvor !avt : 
rettsoppgjøret at det hersker relativt minst for mer positivt innstilte - at våre mot3tandere driver sin propa-I 
ro omkring dette, og at følel3ene ikke de uheldige elementer ble ført tilbake ganda. . 
pA. ny settes i øving mot dem som om- til en fortsatt soning. På den annen Artikkelens forfa.tter har sildlert 
fattes av oppgjøret. Da jeg er meget side er en slik utsortering selvsagt anstrengt seg til det ytterste for å gi 
interessert i en slik avvikling, føler uhyre vanskelig, spesielt etterat løs- folk den oppfatning at han selv er en 

av et bnlv. 80DI .. ~ange 

I Trøndelac Dl lUnk fur t2. 3 A.r 
siden fra sia ~: 

jeg det som en plikt A advare mot latelse har funnet sted. enestående cgod nordmann>. 

<.Jeg kan H.,-~1e., { . .\t o.:r.ønk
fører (N. N.) ~ av 1agnuHms
retten oppnevnL amn Dere:. for
svarer. Som De forme.ntlig vet 
kan en foravarer i disse saker 
om JanWlsvik gjøre ~ lite, så 
at det ikke apiller nuen ve
sentlig roDe hvem. som opp
nE'''';ne~ 30m t'.''!01!.'iaHl]::;'. 

Tisse uheldige foreteelser. Så vidt jeg kan skjønne, er man Men forfatteren er ikke oppmerk-
'Den mest betydelige lempning som imidlertid her kommet til et av hoved- som pA at utviklingen stadig pr "ride

hittil bar vært foretatt, er kanskje poe~gene ved rettsoppgjøret. - De re, og at folket ser kritisk på den. 
!cv:;n om løslatelse, på. pro"."e ".'tte.· , $<);". er . inns':ilt . f:>r~'8t.!:i;:;~=c;:; ::~~t ,.tl.\~ , ~ ... ~ .~~. " ' 

'''tIiIl'f, &iJitIIigIMtL'tIMr">~"titilfa~ bri.lt~ftnSa.infnlinet:°ne~~iD.A fort- ~, F~~'~·' ~t.iii.g 'A påvirke overrettB-
ikke denne de grovere tilfelle av lands satt SO!1.e. sakføreren til A bU et bedre menne
svik. Likevel bar den kommet til å Det er ikke uten bitterhet jeg skri- ske, vil vi minne ham om at Den tyske 
tilgodese personer som ikke bar vært vel' dette. Imidlertid er det ingen Stat, i okkupa.sjonstiden, ved et sti
moden for noen imøtekommenhet. Av grunn for. at' bitterheten retter seg pendium bekostet et lengre opphold I 
disse oppfattes den som innrømmelse mot embetsmenn, tjenestemenn og an- for ham ved Goethe-Institut i :HUn-

:re~""1 ~'f For
svarerea kaR gjølIe .. Ilte! Ja. del 
skal gudMe vite. AH ~ å ,'ære 
a,'gjort ved tIin!JdI:ftr «fC f'vI'1Iånd8-
fasitt. TriIeII. lIkal :dt1IA lkb kOlD
roe den lUI.Idagecfe Ul gude. 

eller svakhetstegn. De uheldige eIe- dre som er satt til å føre oppgjøret chen. Ikke særlig mange nød den I ~ I!ar W len" l" 

menter gjør sin innflytel3e gjeldende igjennom og gjør dette etter evne. store gtUlIIt hos okkupasjonsmakten. ge bef'ImIId ... lJak jl!nlteppet. 
overfor andre mer positivt innstilte Bitterheten retter seg mot de ledere Og deltakerne ble uttatt etter nøye Opp med det! 
og vanskeliggjør deres tilpasning til blant landssvikerne som enda en gang sikting. Vi anfører dette for A J!ii:. 
aa.mfUlmet. fører medmennesker ut i ulykke. Bit- Kast ikke stein - - ! 1"'-________ ..... ___ ----

Rundskriv frå I(yrkje- og Under

visningsdepartementet til skule.. 

direktørane og skulestyre 
TIIsetJing på nytt av lærarar Departementet vil sterkt streka un': 
som for skuld åtferda si i ok- det at skuIestyra og skuledirektørane 
knpasJonstida har mist stillin- bør vera varsame medA. ti1setja på 
ga st. nytt i læraryrket ein lærar som har 

Rettsoppgjøret for lærarane er no mist stillinga si av grunnar som her 
pA. det næraBte ferdig. Departementet er nemnt. Ein lærar som er sagd 
har difor funni det naudsynt å drøfta uverdig til å være lærar i ein post, 
nærare spørsmålet om lærarar, som. må til vanleg og vera uverdig til l 
for skuld åtferda si i okkupasjons- vera lærar i ein liknande post. Jam
tida bar mist stillinga si, no bør kun- vel om læraren ikkje er frådømd ret
Da bli tilsett på nytt i skuI en. ten til å ha offentleg stilling, er det 

Rettsleg er det ikkje noko i vegen dermed ikkje sagt at han er skikka 
for A ti1setja på nytt i same ellern til å halda fram i læraryrket, Når det 
anna.n lærarpost ein lærar som ved blir spørsmål om å tilsetja ein slik 
dom, førelegg eller ved administrativ lærar på nytt må både sku1e::Lyret 
avgjerd har mist stillinga si for og skuledirektøren DØye og samvetll
akuId slik Atferd. NytiliJetjinga rnA dt\ fullt vurdera om det ut frå skule
Ikkje ta sikte pA. å. omgå. føremA1et synstad er forsvarleg atter A nytta 
med domen eller det førelegget som han l opplæringsarbeidet l skulen. Ein 
er Yedteki. og læraren må ikkje vera høl' oc IegCJa avgjerande vekt pA. 
fråkjend retten til å ha offentleg stil- om skulekrlnøen er viljog til A ta 
Jing, sjå straffelova § 29, punkt 2 og I mot Iærarcn. Det bør ikkje bli strid 
Jandsøviklova § 11, jfr. § 10, første om tilsetjinga av slike lærarar til ska 

leden punkt 4. (Forts. 2. side) 

Nehemias: 

« - men jeg skal røke dem ut!» 
Vi mi lJtraffe .strengt, men rettfer- cDen norsb tIlmenhU li ft' Ul' 1ft len

mg,. lJie1' de norske svovcljøssingene l ger anse aUe tnk ha;~ ;~, ,. !tOm 
som oser av .. demokretiskI> hat og djevelsk løgn og ·alle ~ 0& frau
hevn og forfølgelse, uansett om deres·, fike som gnddø ....... Jig ~ Vi ber 
retisraseri går ut over rettslese og kritisk trekke 1lai1i! .~ 4!hrtningen, 
verge1ese oler for rettssvikets clon om , slutt ~.ni tillmttt til Be.n
gjort gjerning. Selv røde-kors-slfStre, ,. jamin Vogt.. 
dødsboer og framtidig arv rammes av Mon ikke .~~.tltdt!.Mapesiene 
åsgårdm'eiens .. rettferdigheb. forsvarer. ~ Fr. F. Kalten-

Men tor de egentlige ansvarlige og bom. snart fiuuer tideJl Ome til l 
hovedskyldige beslutter våre offent- rykke ut møt ~ Sebllrtfenbers? 
ligemenn gjensidig ansvarsfrihet! I Han må jo i ~ ~ ctød VB!.lCa 

Vi hal' tidligere brukt uttrykket: en over~ tare for deG offent-
edet gjensidige assuranseselskaps, og' tige ufeilharbeta .slIrkerhet- Scharf
nå er det til overmål gått troll i ord.; fenberg aHså. Men 1t.anakje ufeilbar-

«De lJOm hadde det politiske anavar j 1ighetens HiDa a1len&t erkjennes tapt, 
går tri, ,l1lI!D8 medlemmer av NS blir I herr Harnbro .. håfe CC 1len.st:re. 
!rlraftet og forfulgt Hvillæn taktikk kopi av HamJmo:. Chr_ S. Oftedal. til 
har det ikke vært å lede folkets ra-' tross? 
sed i retning av NSs, uttalte dr. Dette med dø brltiU-ft81'l..'Ike planer 
Scha.rffenberg i Studentersamfunnet i overfor Naqe mm baea;Dll!t utford
Oslo den 24. oktober 1948. c!'oredra- ring og wæutfi& åHak til dezl t;yske 
get ble hilst med enorm applaus». slu. invasjon i Nm'~ «nlørts redaktør 
Morgenbladet. FanebttSt i cl 100. 1M '0'98' 2 h aiden. 

I samme blad skriver dr. Seharfftn- Norsk ~bImd& ~lad 
berg den 25. oktober: cJ'~. ftJIrle mal å betegne 

.. Dert tyske invasjon 1 Norge var .. § 100:. som .edet ~1i&e 1t1a.d;.. Slik 
lenge forberedt som følge av vest- cargumenterev. .ad'VSl&f bare den som 
maktene:! velkjente planer. Pl sm &ide står helt ~ far araumeuter. 
var vestma.ktene helt klar over at Til mangez førbe' he. lDukrekkel
Tyskland ville reagere med angrep på se og foHqpUe. 1ft!f1dfe et .aeuter-

j Norge. ja, dette var deres ~ telegzam b I ....... .w.b etter den 
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britiske trontaledebatt den 28. oktober 
lD48. at Wlnston Churchill hadde ut
Ialt: 

Rundskriv 
Forts. fra l. side. cHevn er den dyl"es1e «4 mest lang

trukne av alle primitive tilfredsstil
felsP.r, og gjengjeldelsen er den for- de for arbeidet 1 skulen. Departemen-
dervclig.;.te politikk en kan tenke seg. tet vil defor rå til at skulestyret, når 
Vi bør nå trekke en strek over for- det blir spørsmAl om A tilsetja ein 
tidens forbrytelser og redsler, og for slik lærar, fyrst ber· skuledirek1øren 
rir egen frelses nkyld vende blikket 
mot framtiden. Europa kan ikke reise om frAsegn om læraren. r 

Den 

om 

TORSDAG 10. MARS 19Ø 

internasjonale erl{læring 

mennesl{.erettighetene 
Vedtatt i De Forente Nasjoners general
forsamling 10. desember 1948 

I/P.g igjen uten de tyske folkestammen Til vanleg bør det heller ikkje bli 
k '. l ·al __ ~..:_ ~At" tlls (Forts. fra forr. nr.) Artikkel 22 fl uve og .Ol e .......... vu·kning.» 81'"" ........... om lO et ja ein slik lærar • 
Ta likesågodt mr. Churchill under i same posten eller i ein betre post, Artikkel 14. Enhver har som medlem av 

behandling med det samme,. herr Kal- slik at tilsetjinga får karakteren av 1. Enhver har rett til å søke samfundet rett til sosial sikke~ 
fer:.born?! og ta' tI' dre land f h t h' kra o 

Det var ille at ikke Slharlfenberg ei omgåing av dom eller vedteki føre- forføl m:o asy l an ra e og ar V pa at de økono-
rot .reg angle med denne æresgasjen. legg eller karakter av avansement. ge se. . o miske, sosiale og kulturelle ret-
M~;.ge alvorlige ~edelighetE7 for det l, TilBetjinga må heller ikkje vera slik I 2~ Denne rett kan ikke pa- tigheter som er uunnværlige for 
po~111Ske ret1soppgJørs angstbItere kun- ! at lærarar som har synt godt nasjonal beropes ved rettsforfølgelse som hans verdighet og den frie ut-
ne da ~ært avverget. N~ er skanåalen framt d bl" tt til ·d har virkelig grunnlag i upolitiske vikling av hans personlighet, blir 
og revlS)Onen uavvendelig. Hetzbølgen er, U' se eSle. forbP1l"'""l .. ~ . 
har tapt sin kraft, pressen står ikke I NAr det gjeld spørsmAlet om kven .~.1~r eller handlinger som virkeliggjort gjennom nasjonale 
fenger til troende, solen er ved å gå av N.S.lærarane som bør kunna bli stnder m?t De ~orente Nasjo- tiltak, og internasjonalt sam-
opp og trol~pet stå:- for fall Lakken tilsette på nytt, meiner departementet ners formal og pnnsipper. arbeid og i samsvar med hver 
~~r anerede. og fikenb!adet visner at ein, i samhøve med tilråding frå Artikkel 15 enkelt stats organisasjon og :re-
og bur altfor utilstrekkehg. Et sk:røpe- a 1 E'nh :. 
lig .syn! skuledirektørmøtet i 1947, grovt kan : ver har rett til en nasJo- surser. 

At ikke kong Herodes kunne ha skilja mellom 2 grupper: nalltet. Artikkel 23. 
levet i våre foreldres dager og kld- 1. NS-lærarar av den aktive og ag_ 2, Ingen skal vilkårlig bli be- 1. Enhver har rett til arbeid, 
nappet Ha~og.Langeland mens ,de gressive typen, som heilt gikk inn for røvet sin nasjonalitet eller nektet til fritt valg av yrke, til rettfe~ 
var barn. HeldigVIS at påtalemyndig- " .. retten til o S! dre' . dige og gode ar' bel'dsf h Id g 
b,,:ten reagerte omgåe."lde da det viste Ideologlen og den praktIske gJennom- .. a Loran sm nasJona- or . o o 
eeg ugjørlig å motbevise de utrolig føringa av myordninga», og som sei- litet.. til beskyttelse mot arbeidsløshet. 
mange og utrolig fellende dokumenta- nare under rettsoppgjeret har hevda Artikkel 16. 2. Enhver har uten noen dis-
Bjoner: i Harsems bok, ~rfanere a", at dei er uskuldige og med alle midlar 1. Uten noen begrensning som kriminering rett til lik betaling 
så sohde bøker nleler al1nd rømme -' , , skyld . alit t Il for likt arbeid 
Ikke sant statsådvokat Laus?!! Men og orsakingar har frelSta å dra seg "es rase, naSjon e e er . 
b7a gagner det å avsløre tidens terror unna. ansvaret. Dertil kjem N.S.-læra- religIOn har voksne menn og 3. Enhver som arbeider har 
på en så lett gj~nnOlns},."1le1ig måte? En rar med merr passiv innstilling, men ~inner r~t~ til å gifte seg og rett til rettferdig og god betaling 
f6rluseende pafalemyndighet burde oppol"tuniatiake og påståelege, og som stifte familie. De har krav på som sikrer hans familie og ham 
I!.ti~~;~~,~. had!engs~~kHars~ før han held fast på skuldløysa si og elles like rettigheter når det gjelder selvet menneskeverdig utkom--

r.A '>lUlve enDe !.IV en? HvIS en der- ktesk t bOd ød di blir t ti! hadde {,,!sekt moo litt demokratisk tek same stode til rettsoppgjeret som e ape. a e under ekteska- me og som om n ven g u -
Eickkbehandling og tre års varetekt då 80Dl er nemnde framanfor og ikkje pet og ved dets oppløsning. fylt ved andre midler til sosial 
med påf!tlgende faenskap. måtte en vil vedgå atdei har gjort mistak, 2. Ekteskap skal inngås bare beskyttelse. 
kun.'le ~g,ne med nedbrutt helse, sv~k- Desse lærarane bør ikkje bli tilsette etter fritt og fullt samtykke av 4. Enhver har rett til å danne 
kede SJelsevner, forfølgelsesvanvidd . . ., . d rd d kte'1' Il og ga ° l'nn l' fagfore m' f o 
og litt av hvert, og enhver ytringsfare l skulen enno, Jamvel om dei ikkJe e vo e~, e e Le er. . . n ger' or a 
ville dermed være eliminert. er fradømde retten til A. ba offenUeg 3. Famlhen er den naturlige og beskytte sine interesser . 

. },{en d .. t .k<:r:',ner en tid, Nemesis- tene8te. grunnleggende gruppeenhet i Artikk~l 24. 
ti le!1. Og ',1 :o:er oss derfor sikre pA. 2. N.S.-lærarar som meir tilfelleleg samfundet og har krav på sam- Enhver har rett til hvile og fri-
at hYE!'ken generalkonsul Harsem. ". . fund ts "'t t b kytt l tl'd dc·rlmd"r til rl·mell'g begrens-n:aj'J!" Lang'f'l'l7'!(i, overleg-e Scharffen~ ! er komne mn 1 partiet for skuld veik- e og '" a, ens es ese. ,,-,. .., 
bu:g dkr an • .?; ~ av saIIlm'i: ulla har I skap, miljøpåverknad og tilhøva elles, Artikkel 17. ning av arbeidstiden og til regel-
&.:jt det siste ord..,. . Det qaat _ ~ regel oreak;ingJPDpllJ@tJ,. E~yer har rett til å eie messige ferier, med lønn. 

?"ll;€'!' c1~skl''';jVne~ Hl",!, GVer:"gE I f;Jr d';:;s:;, c,g- def" 'vedgår sorii- oftcsl: ·eDdom.c...&leneo'g' S&liUrien:·lne'if Artikkel 25. _ 
Uolk,ams .ore<:lrag l Oslo legeforen- at d . har mist 'andre 1 E il l 'i t'l 1 
ing i fjor høm. uttalte Scharffenberg: el , are ~eg. For desse er' . o.. . \ Il 'ver lar re", l en eve-
c-DE',: j<'t; sk~.! roke riem ut ! l:. Og saka difor ofte avgJord ved forelegg. 2. ~ge~ skal vilkårlig bli fra- standard som er tilstrekkelig for 
S,:harffenberg er kjent for å holde Ein slik lærar bør difor kunne bli til- tatt SIn eIendom. hans og hans families helse og 
ord. sett på nytt i skulen, dersom krinsen Artikkel 18. velvære og som omfatter mat, 

Ett~!· (l(,t ','l ')Ører fra stortingskor- kl h 
n::e<:!en€' el' L. :k-vams foredrag sendt er viljug til å motta han. Efu'lver har rett til tankefrihet, ær, us og helseomsorg og nød-
Jl:$'.:sko:>rnitE.n Og sel\' om Lan; Utanom N.S.·lærarane bar em dei samvittighetsfrihet og religions- vendige sosiale ytelser og rett til 
P'1.m"t!a.ls a~:(' l"Ugl'f over det stille- ymse kategoriar av sambandslærarar, frihet. Denne rett omfatter frih~t sikkerhet i tilfelle av arbeidsløs
stiE-'lde va~n kBn det komme både og straffemåten som .-;r nytta mot til å endre religion eller tro og het, sykdom, arbeidsuførhet, 
sol og vind '::>g f<:>1<;> tåken vekk. d f ih t til l enkestand, alderdom eller annen ! falg€' for~;iggcnde statistikk, sa esse er ymis, frA refsing til frådøm- r e enten a ene eller sam-
hEl!'!" Leiln:!>!:'1 i sitt ::o::-edrag. er det ing av stillinga. Når em skal avgjera men med andre og offentlig eller mangel på eksistensmidler under 
UJH!er '!.rett.s·..'<gjf'!"E~ ;dcmt flere år8 om eiD slik lærar som har mist stil- privat å gi uttrykk for sin reli- forhold utenfor hans herredøm
fengsel enn elet <:1" s(:,r;et pa. Bntsf(,ng- linga skal koma inn i skulearbeidet gion eller tro i lære, gjerning, me. 
Bl~!5°deSU~: ~~ årB.arseInS bok, att, må ein stort sett kunna nytta utøving og etterleving. 2. Mor og barn har rett til spe-
Sdoarffenb.-;rgs.. Langelands og alle de dei same vurderingsmåtar som for Artikkel 19. siell omsorg og hjelp. Alle barn, 
EL"2dre pluss leJaktør Peter Hoffs åp- N.S.-lærarar. Likevel må ein her mer- Enhver har rett til menings.. uansett om de er født i eller uien-
ne ubesvarte brev til parlsprofessor ka seg at desse til vanleg ikkje har og ytringsfrihet. Denne rett om- for ekteskap, skal ha samme so-
A!!denæs, er .jet forståelig at dag- f tte f·· . l b k· ... t l 
mann-; Erik Sl'y~m som forsvant fra gjort seg skuldig Istrafflagd gjer- a r nhet til a ha meninger Sla e es J "I e se. 
SCerien i all sellhet er blitt like taus ning. uten 'innblanding og til å søke, Artikkel 26. 
som Paal Bl'rg, Hvem mon som nå Justisdepartementet, som eiD har motta og meddele opplysninger 1. Enhver har rett til undervis
står for tur til å. gå i bivuak med lagt saka fram for, har sagt seg samd og ideer gjennom ethvert med- ning. Undervisning skal være fri 
et riddekors ': Vi tipper på den tidli- i desse framgangslinene. dele1sesmiddel og ua' vhencrig av . d t . te o d l tæ gere sekretær i den kommunistiske ~. I e mInS pa e e emen ,re og 
studentgruppe i Trondheim, daværen- I øamsvar med dei retningslinene grenser. grunnleggende trin. Elementæ~, 
d-o o.r.sakfører og i 1940 ordfører som er nemnde framanfor, meiner de- Artikkel 20. undervisning skal være tvungen. 
Skjånes sin bovre hånd, nåværende partementet at lærarar som for skuld 1. Enhver har rett til fritt å Teknisk undervisning og yrkes
justisminister GUndersen. 

Vi må nå vende blikket mot fram- åtferda si 1 okkupasjonstida har mist delta i møter og organisasjoner opplæring skal være tilgjengelig 
ti-:len, sa Chruchill, stillinga si, kan koma inn i skulear- med fredelig formål. for alle, og det skal være lik ad-

Norge, går baklengs inn i framti- beIdet att. 2. Ingen kali tvinges til å til- gang for alle til høyere undervis-
d~n. Det minner osa om lille Hanse- Læra.r som blir teken iDD l akuJen høre en organisasjon. ning på grunnlag av kvalifika-
mann som hadde fAtt buksa pA. seg att, kan lkkje få rekna med l te- Artikkel 21. sJ·oner. 
bak fram. Da han sA. nedover seg for-
an, avbrøt han: cKommer æ eller neøtetida si den tida han har 'Vorl ute 1. Enhver har rett til å ta del 2. Undervisningen skal ha som 
går æ ? ? ? ! !> av almIearbeidet. Derimot kan han fli. i sitt lands styre, direkte eller mål å utvikle den menneskelige 

Vi tenker vi sier: rekna med etter del vanlege reglane gjennom fritt valgte representan- personlighet og styrke respekten 
Langeland kommer, Solem gir - den tida han før har arbeidt i akuJen ter f k tti h te cl og revisjonen foreøtAr. • or mennes ere gene og e 
Selv i Stortinget kan det finneB en og den t1d& lIan etter frlgjeringa har 2. Enhver har rett tillike 00- grunnleggende friheter. Den skal 

mann som tør ta opp arbeidet for arbeidt mellombeJ8 aom Yikar eDer gang til offentlig tjeneste i sitt fremme forståelse, toleranse og 
revisjon av crettsoppgjøreb. Ken akul som koD8titllert lærar. land. vennskap mellom alle nasJO· nei' 
le major LangeJanda kara.kteriøtikk !.an Moen S. F~'L.ets vil' _ .... _1 
av tingmannen syne seg A. holde etikk ~ J6 -- være og rasegrupper eller religiøse 
fremdeles. lr&n det jo komme en då .. B. 'le. ell grmmJaget for offentlig myndig- grupper og skal støtte De FO!'-
forandringer ved valget. het. Denne vilje skal komme til ente Nasjoners arbeid for å opP" 

Et rykte vet Då A. fortell.. - at Dette 8kr1Y er et atozt "IOIIIIeot. Det uttrykk gjennom periodiske og rettholde fred. 
makthaverne. som for en tid siden be- er Fo8teYoJdti IDd 110m enda .. ...nu virkelige valg som skal foregi 3. Foreldre har en lortrinsrel& 
budet en atcmIt1let granaking av Um- over KIdede.PUtementet. Ifa Oølo- med almen og lik stemmerett og til l _1_ dm art av mr----øe1audø bo1I: og andre 8lik.e ala1fter, tUreu. l .___ _...... ... '~'tte. ,"'-';0;0 u.:a-11_ 
Iaar bmstiDet ~ Det el' ....-.. -.& .. ac ved hemmelig aV8temDing eller Dille BOm __ barn skal ø.. 
1ID8dveDdfa- I. spørre: Bvorb? ... ved Jikeverdig fri Btennnemlte. (J'oJt&, a. lide). 
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TORSDAG 10. MARS 1949 

Redaktør og utgiver 
NILS VI!KDAL 

Telefon 1330 
Kristiansund N. Box 41 

Bladet utkommer 2 ganger i mnd. 

3. MAI 

I 
Kirkegjengerne er så ofte opptatt 

med å komme til himmelen, at de ikke 
har tid til å stanse opp og være gode 
mot sine medmennesker underveis. 

Jeg er redd for, at de ved reisens 
ende må snu, lordi de ikke har ruk
ket å skafef seg noen bryUupskled
ning. 

Vær med å gjøre 
«8. Mai» til ukebladl 

En del venner av .. 8. mai. har innbydelsen vil bli offentliggjort 
drøftet hva som kan gjøres for i neste ~ummer. • _ 
å sette avisen i stand til å ut- Ved Slden av dette rna der set;.. 
komme ukentlig. Man er blitt tes i gang en kar.1panje for , 
enige om å gå til dannelse av skaffe nye abonnenter over hela 
et aksjeselskap med en mini- landet.. . 

Det er her, mens du vandrer her 
nede, at Du må vinne ditt bryUups
skrud - Din udødelighet. Hvis Du 
ikke har kjærligheten og freden og 

I gleden som ledsages pa ve ie."1 , ka.'1 
Du heller ikke vente, at de skal stå 

============== ved Dill side, nå Du er kommet fram 

Abonnementspris 
kr. 3,00 pr. kvartal. 

Trykt i NOrdmørspostens Trykkeri. 

mumskapital på 50.000,-, mak- • «8. maI:. har l dag et ?Pplag 
simum 100.000 kroner. Hver ak- pa 7000 ekspl. Dette roa med 
sje skal lyde på 50 kroner. Aksje- letthet kunne fordobles på ~ 

get kort tid. Vent derfor ikke 

Vinmonopolet 
1'APTE 

lenger, men ta fatt i by og pl 
land. Det er vegen som føret' 
framover mot vårt måL Menneske

rettighetene 
Den internasjonale erklæring 

om menneskerettighetene - The 
International Bill of Rights 
ble vedtatt på De forente nasjo
ners generalforsamling i Paris 
10. desember 1948. Delegasjone
ne fra 48 land - deriblant Nor
ges -. stemte for erklæringen, 
mens 8 avholdte seg fra å stem
me. De 8 var: Saud-Arabia, SØr
Afrikasambandet, Sovjet-unio
nen, Ukraina, Hviterussland, .Ju
goslavia, Polen og Tsjekkoslova
kia. De to fØrstnevnte har sine 
vanskelige raliCspørsmål å kjem
pe med, og de andre ligger bak 
.Jernteppet og kjenner såre lite 
til de demokratiske menneske
rettigheter. 

Erklæringen er et resultat av 
et kommisjonsarbeide, som har 
pågått i nesten 2 år med mrs. 
Eleanor Roosevelt som ordfØrer. 
Kommisjonen hadde mandat og
så å utarbeide forslag til en kon
vensjon med grunnlovsbindende 
virkning for F. N.s medlemssta
ter og den skulle derfor også in
neholde forslag om tvangsforan
staltninger mot dem, som bryter 
menneskerettighetene. Men så 
langt er man ikke kommet, og 
når derfor kommisjonen trer 
r;ammen igjen i år skal den ta 
fatt på den hovedoppgave å ut
arbeide forslag til overenskomst 
om menneskerettighetene i lovs 
form. Men det er vel tvilsomt om 
dette forslag blir ferdig til F. 

. N.s 3. generalforsamling, som åp
nes i New York i begynnelsen av 
april måned i år. 

Som erklæringen foreligger i 
dag er den å betrakte som en me 
ningsuttalelse og et framtidshåp 
som 48 av medlemstatene har 
gitt sin offisielle tilslutning gjen
nom delegasjonenes votering i F. 
N. Mrs. Eleanor Roosevelt, kom
misjonens ordfØrer, uttrykte det 
slik: 

«De fleste av oss har følelsen 
av, at disse løftene er selve hjør
nestenene under det byggverk 
10 mheter «Verden i fred.. -
Oppdragelsen på dette felt be
tyr derfor noe for oss alle. Alli
kevel vil erklæringen trenge ut
forming som lov, og en lov som 
hver enkelt nasjon skal måtte un 
dertegne. Menneskerettighetene 
må trygges ved lovhjemmel. Jeg 
er derfor skuffet over at arbei
det ikke ennå er fullført.-

til målet.» 

nens arbeide, stiller vi oss avven En ekspeditør ved Vinmonopo- Ki r ken og 
tende overfor sluttbehandlingen lets utsalg i H~mar ble suspen- ~ 
av denne vidtrekkende sak.. Men dert i 1945 og senere avsatt for tt . et 
vil vi allikevel be våre lesere om at han hadde stått i NS i oklru- re soppgjør 
å studere erklæringen om men-I pasjonstiden. I bladet <Kristen Ungdom> hai' 
neskerettighetene med flid og I Saken kom for herredsrett"..en biskop Kristian Schjelde..-up gitt eD 

oppmerksomhet og herunder ik-! som ikke fradØmte ekspeditøren tt&lelae om rettsoppgjøret. Vi ~ 
ke glemme, at Norge har stemt l hans stilling. u : . . d . 

N tif'k' f" - V· le OM ... gJengi en. for den: oen ra'. lasjOn .ore-I Det nasjonale mmonopo t «. . .. Og med det samme vi nå sr 
Jigger lkke og vil heller ikke anket saken inn for lagmanns- kommet inn på det skrekkelige UJma 

~unne ,:entes, førF. N. en gang i retten som nå har stadfestet her-I kri g, skal det også sies et ord om 
l framtiden ha.: ved~tt den be- I redsrettens do~. . etterkrigstiden og det problc..'L1et 00Dl 
budede lov. InudlertId er grunn- l Retten tok ikke hensyn til at stiller alt annet i skyggen: P..ettsupp
prinsippene fastlagt og vedtatt l ekspeditørens gjeninntake1se ville gjør>et. At et oPPgjør mAtte til, vil 
fra norsk side u~en at d~t ~ forringe andre funksjon~rers ~ bestride. Det gale som var gjort 
framkommet noen Innvendinger sjanse til hurtig avansement L! de ugjerninger som var begått, zWsr 
f:a stortingets side,. og _ når. man ferst de som krevde de strengeste 

sa trekker fram l enndrmgen straffer, måtte fr-dID i dagens lys. .lJoet 
den svenske bladu.ttalel~e om Den internasjonale går ikke 8Jl bare A sette en tykk strek 

bøddellandet Norge I forbmdelse (Forts. fra 2. 8ld.e) ~ver det. l et 1'ett.ssamfuIm må retten 
med let såkalte 1andss:vi~oppgjør Artikkel 27. ba sin gang. 
kan det være grunn til a tro, at Ken det er vel ikke ma.nge i dag 

regjering og storting vil søke å 1. Enhver har rett til fritt å SQm ikke lmnn!' ~ngket det hele lu~_nm"-
rehabilitere seg interngsjonalt , delta. i :;;amfulldets kulturelle liv. 
på dette område til å Dytektmsten og til l få del 

Når vi så helhjertet kan slut- i den vitenskapelige framgang 
te oss til erklæringen om menne- og dens goder. 
skerettighetene, er det ikke ba- 2. Enhver har rett til ~- over alle de menneskeliv som her 87_ 
re fordi vi mener, at det er telse av de moralske og materi- atem8.tiak ødelegges. 

leder. Og !lYer den som har batt an
ledning til å se de dømtE: i fengslsr 
euer fangeleirer eller besøke dcrea 
familier, kan ikke annet ennforfe.r-dea 

øvet urett i «landssvikoppgjøret» elle interesser. som er e~ ~t Var det nødvendig'!' 

men også fordi vi av all vår ev- av ethvert Vlte~pelig, litte- Det var Lkke kirkena oppgave , 
ne vil bekjempe enhver hat- og rært ener kunstnerisk verk som blande seg inn i rettsoppgjøret SQ1l\ 

hevnmentalitet og vil bidra til han har skapt. sådant. Men det hadde vært i Jesu 
det ved å avsløre enhver {orm Artikkel 28. ånd om den hadde latt kjærlig:heteJllJ 
for overgrep og fanatisme i en Enhver har krav på. en sosial møt Jyde sterkere ved siden av den ja.. 

ynkelig selvrettferdighets navn. og internasjc;mal orden som fullt kalde rettferdighetens. For også her 

Vi vil her gjengi, hva Johan kan virkeliggjøre de rettigheter gjelder det at det er bedre li tenne et 
Scharffenberg skrev i «Tanker og friheter som denne erklæring lite lys, enn bare å fordømme mørket. 
ved vintersolhverv. i «Morgen- gjelder. _ Dødsstraffen? 

bladet. 24. desember 1946: Artikkel 29. _ .Ja, dødsstraffen. At kirken ikke 
«Gjensidig hat og forakt frem- 1. Enhver har plikter overfor har kunnet hindre dødsstcatfen, ja 

mer ikke et folks liv, men for- samfundet hvor den fri og fulle ikke en gang har kunnet si. et samlet 
ståelse og tilgivelse. Med rolig utvikling av hans personlighet myndig ord imot den, er vel det mest 
overlegg sluttet jeg min tale om alene er mulig. for8temmende av alt aam er hendt .... 
menneskerettighetene 17. mai 2. Under utøvelsen av sine ret- den frigjøringen. 

1945 på Oslo Rådhus med budet: tigheter og friheter skal enhver Enkelte av kirkena menn sa klart 
«Elsk din neste som deg selv... bare være undergitt slike be
Og måtte det snart i det norske grensninger som er fastsatt av 
folks sinn komme et vintersol- loven utelukkende med det for.. 
hverv som lar mØrket og kulden mål a sikre den nødvendige aner
vike for lyse og milde fØlelsers kjennelse av og respekt for an
vår!.. dres rettigheter og friheter og de 

Det er gått mere enn to år si- krav som moralen, den offentlige 
orden og den alminnelige velferd 

den disse ord ble skrevet, men i et demokratisk samf1ind med 
ennå sitter tusener i våre politi- rette stiller. 
ske fangeleire, mange ranke og 3. Disse rettigheter og friheter 
verdifulle. mennesker, som vil kan ikke i noe tilfelle utøves i 

. strid med De Forente Nasjonen 
det beste og handlet etter sm formål og prinsipper. 

fra like fra først a~-. Yen forgjeves. 
Stort øett gjelder det at kirken BOJa 

ddan stilltiende - for kirkens ~ 

vedkommende endog åpent uttalt -
har bifalt dødBstraffen. I:>et bar ildr.e 
en gang lykkes Il få. en Apen, samlet 
tilalutning fra kirkens Bide til en ut
videt anvendelse av benidn;ngsrettea. 
Det vffi.a kanskje ha kostet popu.ia& 

tet i første omgang. Ken det ville 
skapt respekt i det lange løp.» 

Kolvereid tro. Før disse er gitt tilbake til Artikkel 30. 
samfunnet og før alle de politisk Intet i denne erklæring skal bar gjeninnsatt lærer Svelntmg i hatJII 
dømte har fulle borgerrettighe- fortolkes slik at det gir noen stat. . gamle 1Itilling. 

skolestyre 

ter igjen, er ikke vårt arbeide gruppe ~er person rett ~ i. Skolestyret uttaler at det er iDgea 
treff tiltak, u .. - .......... virk tvil ()Øl at bygdafolket ønsker SvdD-slutt. Vi vil uavkortet fortsette e noe LDVIIl; -..-. -

• . somhet eller utføre noen hand- ung til lærer. Han ble øom 81\ ~ 
Med den erfaringsfylte skep

.. som vi nærer overfor F. N. 
og effektiviteten av organisasjo-

var kamp for menneskerettighe- ling som tar sikte på å ødelegge ·andre lærere utover landet 1 ain tid 
tene og ber om folkereisning til noen av de rettigheter og fri- fradømt øtmiDgen pl. grmm .... _ 
vern om dem. I beter som erklæringen gjelder. politiølre oppfatniDg. 

'. 
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8. MAI TORSDAG 10. MARS 1949 

Rettsoppgjøret, rettighetstapene, stemmeretten 
o rar Fanatismen fremdeles blant lovmakerne 

Freidige påstander om hevn og hat blant de politisk dømte 
EN FORMALISME 80Ill burde 1.eggeS under sentrala.dminiJrtrUjO-I Den Langfeldtske hevntanke I retten til å tjene i landets krigs-

være et inngAeude studium verd nen, f. eks. under Bel8edirektora- har vi nok bare hos enkelte som makt. . 
for en psykoaaalytiker. synes il. tet DAr det gjaldt leger. er blitt syk på sinnet av behand- DE NOTORISKE FORBRYTE-
prege høyeste! etbidommer Erik I DEN ETTERFØLGENDE kor- !ingen og mishandlingen i fengs- RE synes ifølge herr Erik Solem 
Solem i hans opptreden overfor te diskusjon nevnte profesøor lene og av· bekymringer for å ha en viss bevåkenhet og skal 
aDe dem som. hau. karakteriserer Gabriel Langfeldt med hensyn til hustru og barn som gikk for lut få anledning til å delta i rikets 
og fordømmer som Jandssvikere rettighetstapets virkning ø landø- og kaldt vann i det så lovpriste styre med sin stemme, mens ikke 
i tiden etter Norges totale bpi- svikerne at han hadde iakttatt to samfunn, hvor både Per og Pål engang professor Langfeldt «lille 
tulasjon 10. jmIi 1940 og til 8. hovedreaksjoner. En liten gruppe ropte på hevn over de ulykkelige, gruppe av høyverdige personer:. 
mai 1945, da. de allierte tok bånd av høyverdige personer reagerte som trodde og - tapte. skal få sin stemmerett igjen før 
om. landet etter tjskernes like så. med nedtrykthet og melankoli. Den - Så var det herr Erik Solem ti år etter endt soning. Er det 
totale kapitulasjon. Denne mann annen og største gruppen reagerte - eksponenten for det lands- noen som forstår logikken i 
er formann i straffelovskomiteen hatefullt og svor hevn mot sam- ødeleggende rettsoppgjør, hvis dette? Selv lille professor Wil-
som for tid.. behandler spørs- funnet. Det er altsA. den b"lle og moralske og juridiske berettigel- heim Keilhau synes å reagere 
målet om en redsjon av de gjel- høyverdige gruppen straffen i vir- se flere og flere rundt om i det når han til statsadvokatene og 
deDde bestemmelser BAr det gjel- keligheten rammer. ganske land etter hånden begyn- dommerne - som handler etter 
der fradømmeJser av statsborger _ _ _ ner å dra i tvil. Det er ikke bare herr Solems direktiver - sier at 
lige rettighet.w,.. den viden anerkjente rettslærde de har svunget tuktens svøpe 

I krimjnalira-don-mngens møte LA OSS FØRST SE PÅ DEN professor Skeie, ikke bare hjem- med samme nidkjærhet ikke bare 
21. februar talte han om rettig- UTTALELSE som professor mefrontsjefen major Langeland over dem som syndet fordi de 
hetstap aom straff og sa bL a..: I Langfeldt ifØlge referatet i Oslo- eUer andre uredde menn, men var onde i sitt hjerte, men også 

cEttel' min mening bør man opp- presSen kom med, da han preten- skarer av jurister og ellers kloke over dem som feilet fordi de var 
heve den någjeldende bestemmelse derer å tale ut fra et vitenskape- folk som reagerer. Mannen i ga- forvirret i sin tanke. Og han leg-
om at .. like rettigbeter tapes ved lig syn. ten er også blitt forarget og sier ger til: Slik bedømmelse er ikke -
straff aven bestemt størrelse (ett I sakens medfør er vi kommet at nå må det bli slutt på vrøv- bare ukristelig, den er uintelli
Ara f{..'llgSel eller mer). Jeg antar på talefot med langt flere av let. Og selv om største delen av gent. 
hnidJertid at man bør holde ad- dem som er rammet av Jands- kontorjournalistene i avisene tier Det foreligger en kgl prop. om 
gangen åpen for do~ene til å svik-oppgjøret enn herr Lang- eller er uten kontakt med folke- visse lettelser i rettighetstapene. 
idømme iallfall tap av stemmerett feldt har fått anledning til, og meningen og holder prostestene Vi har karakterisert' den som 
nA.r det gjelder forbrytelser mot vi kan forstå at professoren borte fra spaltene, øker denne skum på bølgene. Når den kom
øtraffeloven8 kapitler S. 9 og 10 overdriver. Vi vil ikke ha hevn, forargelse i styrke. Den retter mer til behandling i Odelsting og 
(l&Jldsn'ik og valgfusk). Disse for- sier de hundreder, de tusener, seg ikke bare mot den uhyrlige Lagting, går vi ut fra at det en
bryteber er av en belt særegen art, men vi vil ha full oppreisning. straffeutmåling, men like meget nå finnes noen motige represen
idet det her gjelder anslag mot Enkelte legger til: Og erstatning mot de ti-årige rettighetstap, tanter som skjærer gjennom 
øelve sta~ eksWens for de tap vi har . lidt. -..... bå,de mot den fradømte stemmerett, vrøvlet. Ener skal vi si med 

TALEREN PEKTE PÅ at tapet ved røveri, bøter~ erstattirngm- og og ~ for å. tale moo Langeland Cisero: «Hvor lenge ennå skal 
av stataborgerlige rettigheter har tap av yrke. - mot den SO-årige Olavas tap av du misbruke vår tå.lmOOighet 1:> 
fått sidevirkninger BOm rammer 
Tel aå lI.ardt lIOD1 hovedstraffen. 
Det er i det hele tatt ingen sam
let linje i lovgiYDingen på dette 
felt. Berettigelsen i i. fradømme 
en persoIl rettigheter mA sees som 
en verneforanstaltning fra sam
fwlneta side ni.r det gjelder l 
ivareta dets viktigste interesser, 
og fradømme1sen bør ikke finne 
øted i andre tHfelle enn nlr et 
slikt vern er uomgjengelig på
krevd.. Den skjematiske og auto
matiske ordning vi har i dag er 
ikke berettiget og heller ikke for
målstjenlig, lia taleren. Skadevirk
ningen for den enkelte er sl stor 
at man bare av den grunn bør bort 
fra ordningen. Som eksempel nevn~ 
te han en medisinsk student som 
ved ulykkelige onUrtendigheter gjør 
øeg økyldig i uaktsomt drap med 
ett A.l'';; fengael til følge. Ban vil 
øutOTIU"tisk - fordi han mister sine 
atatBbmgerlig"e rettigheter - bli 
relegm't fra Universitetet og vil 
Dd::e }mnne fullføre sine studier. 

Ji'OREDRAGSHOLDEREN men
te Og';',R at man burde sløyfe den 
nlvl',,';l"{,ooe oppram.ci.ng av yrker 
øofD. l.f':. av rettigheter utelukker 
fra., og i stedet gi <Jonurtolene ad
gang til A. fradømme gjernings
IIJ.aIUl.eU for kortere eller lengere 
tid ad.,"Rngen til i. utøve et spesielt 
7rke n~r han ved sin gjerning har 
Nt seg uverdig til det. 

TIL SI..·UTT NEVNTE høyeste
rettBdOlnmeren. at spørsmålet om 
æretIOJl}Jreisning' ogd mA. tas opp 
til reviøjon hvis bestemmelsene 
.kal g'j(!~Øre8 slik som an
t)'det. Dette JDeD1e :ban best burde 

Til KAMP MOT dødsstraffen 
Ingen kan sitte rolig og uforstyrret og iaktta livets store drama 
I kulturell og humanitær, so-I Vårt land ble okkupert aven som vårt storting har vedtatt -

sia! og kristelig 'henseende var fremmed makt Okkupasjonen fØrste gangen i 1M5. og annen 
vi kommet så langt her i Norge I trakk i langdrag, gemyttene be- gang i 1948. 
fØr krigen, at vi ~dde avskaf- gynte å rØre på seg, og lidenska- I 1945 var det bare noen. fl 
fet dØdsstraffen. VI mente, at, pen kom etterhvert i kok. Kri- hederlige mennesker i stortinget 
hvordan et menneske enn hadde I gen med sitt redselsfulle spill av som sterkt frarådet og advarte 
forbrutt seg, .og hvilkeD: straff I liv, reduserte vårt ideelle syn på - med. særlig henblikk på kon
det enn var .hJemf~en til, måt- mennskeverdet i uhyggelig grad. sekvensene.. De ble ikke hørt. 
te det ~og l det nunste få ~ Det gikk mange liv til spille bå- Men tiden har vist at de så rett. 
holde livet. Denne oppfatning de åpenbart og i det skjulte. Og i dag ser endog de ivrigste 
var et utslag av vår hØye vurde- M • l ttet da kri forkJ' empe·.... for d~~~traffen . l li t _L~_-t en sa s u gen, og ..... ~ 
rmg av se ve ve som ~ . -1_.11 h t t tall hadd den gang (som i eks. Det kri-
og av mennesket som livet Val' V1 lIIAW. e a v.en e a e e . • . .. .. 
knyttet til, idet vi mente at et- syns at det fIkk være nok ~ed stelige F~Ikepartis f~ 1 ting~t, 
hvert menneske har rett til å få det som. hadde vært, om det ik- herr Lavik) at d:t gar fO.f ;'Idt 
beholde sitt liv" så lenge livet ke ogsa skulle fo:tsette m~d ~ uten a: de. er l stand til a fl 
selv varer. Retten til sitt liver mord og drap etterpa. Men slik n~en endring istand.. Det onde er 
den fØrste og fornemste av alle b}e det ikk:. Dyret i oss hadde slik,. at har man først sl';lppet 
de menneskerettigheter en per_ fatt blod pa tann og krevte me- en VISS mann lØS, er det mgen 
son har om han enn må renon- re. Og så har da blodbadet vært lett sak å få ham bundet igjen. 
sere på 'alle andre rettigheter. hol?t gående sid~~ krigen sluttet I?erfo,r ~o~. dødsstr~en 

Vi nordmenn har derfor vært - l samfulle 3 ar. sm gJermng. ~ a Sl a~tomatisk. 
blant de nasjoner som satte men- De skudd som gjenlØd mellom Ingen vil riktig vedkjenne seg 
neskelivet og menneskeverdet fengslets mure natten mellom ansvaret. Det skjer' derfor ano
høyt Det har blant annet kom- 27. 28. august 1948 - var et av nymt alt Domstolene dØmmer 
met tilsyne også på den måten at de mange slike tidligere, men til dØden., kanskje i det lønnlige 
vi ofte med fare for vårt eget mannen som stupte og blodet håp at regjeringen som siste in
liv har berget andres, og sett det I som flØt denne gangen MA BLI stans skal gi nåde, mens regje-
som en selvfølgelig plikt. Med I den vekker som driver oss fram ringen på sin side holder seg til 
denne høye vurdering av men- til kamp mot uhyrligheten for å domstolens avgjØrelse og avslår 
neskelivet var det selvfØlgelig få slutt på denne nedverdigelsen benådningsandragendene.. 
for oss som nasjon å skj~te. ut for oss som nasjon. Og bØdlene som utfører hen
dødsstraffen av vår lovglvnmg. Men det blir ikke lett. Det er rettelsene er anonyme, og for at 

Men så opplevde vi på nært ~ meget verre å få bukt med. ingen av dem skal føle seg alt 
hold den annen verdenskrig. fordi det er legalisert ved lov for brydd., avfyrer de sine skudd 
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TORSDAG 10. MARS 194f1 8. MAI , 
«- gentlemen» 

pende. Selve skuddet som feller M. dk· d uten å vite hvilket som er dre- [ 

ofret er anonymt. e sa ,s gjennom agspressen Fra Dagbladet for7. oktbr. 1948 
Og henrettelsene skjer om nat- gjengir vi en del av et intervje 

ten. Alt skal være skjult. Ingen ---------------•• --~ ... ~--~." med en av de store blant ver-
vil ha personlig ansvar for disse I en serie artikler i Morgenbladet: ikke skal være tillatt å reise grav- densberØmte kunstnere, cellovir-
mørkets gjerninger. Og hvorfor «Bak Europas kulisser» spør John støtter over avdøde NS-kvinner og tuosen Piatigorsky, som nylig ga 
vil de ikke det? Mon det ikke er Gunther: .Er det noe igjen av taci.s- m~~e «ordre» sendte bi.skopen ut konsert i Oslo. Hans uttalelser 
fordi de er redd for fØlgene og men?». Og han svarer: - ikke i egenskap av «privatpoliti- vitner om storhet også som men-
fordi det tross alt likevel sitter litt «Som en åpenlys politisk beveg- ker», men som den norske kirkes neske. 
samvittighet igjen som ikke bi- else er fiscismen likeså død solm prlN'maoens nærmere "ommentar .':"'''e På kunstnerens spØk'små! om 

k 'I monarkismen. Selve partiet er se v- AI DAUlI hvilk åk . te . 
f.aller det som s jer. følgelig oppløst, og teoretisk sett er være overflødig.» et spr ill IVJueren, som 

Den eneste utveien som derfor det en forbrytelse å lovprise eller • undertegner seg c (Caro Olden?) 
står oss åpen er å reise hele fol- praktisere det fascismen represen- mendingskontrollen hørte til borger- foretrekker, svarer denne: 
ket til kamp mot dødsstraffen.' terte .• utrenskningen», det vil si pliktene under den tyske okku""'~jon - Takk, engelsk, ikke tysk. 

utskillelsen av fascister fra admini- --- J tr N d t este Det må bli en folkereising mot "tra.sjonen, er mer eller mindre av- av landet. rOet gjaldt å verge seg, hus - eg or orge er e en 
dette uhyggelige å henrette folk. sluttet. utrenskningen var meget og hjem mot allierte bombefly Pi land hvor man ikke beundrer 

Det norske folk har aldri krevt mildere enn i Tyskland, og bare deres hensiktsløse og planlø,.o;e tokter nazistene. 
d aH f D t h ik ornkrin.ll 2000 italienske fascist~ ove .. landet vårt. Men nå er det n1ut- - Hva er det De sier? Ødsstr or . noen. e ar - sitter stadig i fengsel. ".. O alt h k 
k h til o k til d sell'g bll·tt ·"'~~J'onal holdning, å ha - ver vor man ommer e hatt Øve a omme or e Italias politikk har vært å· gi et _........, , , . 
om saken gjennom en folkeav- amnesti så omfattende som mulig. forsømt denne soleklare plikt. En er det forbrØdring. NazIStene er 
stemning. Visse krefter var ak-! Selv kommunistene billiget dette da tnann på ytterøy, Johan Vinje, har nemlig de perfekte gentlemea 
tive for å hindre det. Hvorfor? republikken ble til. Atskillige frem- måttet gå til selveste lensmann H. fordi de ikke er kommunister'. 
Var de redde for at folkets me- =~ ==ni:-so!!! ::r:et Gansmo (nå i Askim) for å få en be- forstår De. De danner. likesom 
ning ville gå dem imot - så de lem av storrådet - er vendt tilbake vitnelse for sin _ skal vi si nasjonale et nytt aristokrati - sa stor er 
gikk glipp av fornøyelsen? :en:»ta1ia, og ingen bryr seg om holdning. Lensmannen skriver: redselen for kommunismen. 

Stortinget som i 1945 innfØrte Se dette er Italia med sine omlag eEtter skriftlig ordre fra politi- Vel, slike kunstnerintervjuer 
d..tA~"traff ... det gamle stor mesteren i Inntrøndelag om å opp- holdes J" O <Tierne i en spØkefull pu.= en Val - halv hundre millioner mennesker. _ b.J 
ti Dett t t" g fremste ar nevne bl~gskontrollører ~ Y~er-.i tone. Allikevel la sikkert Piau-
be'd ti k' d tt .... ø o osv =u.u............ gorsky lagt et visst alvor i :;pØ-

ngo e s or ID s - Nøi da er nordmennene annet til ka-I y g M ik l~-~-----.. '-trikt l . 
lee er ngen var en re S- rer. Med flyplassordfører Ivar Skjå- uken fra og med lørdag 8. april 1944 f b ei-

stridige Landssvikanordningen i en uke framover, oppnevnte jeg ken. ~ ord o~ o r r ø 
og dØdsstraffen.. Dette storting nes' sosialrådmann, nåværende justis- I J?han Vinje, ytterøy, ~ . bIen-I r ing ligger der sikkert det dy-
vil bli stående i historien som det minister Gundersen, i spissen durer dingskontrollør for ytre del av yt- peste alvor bak. W. 

de fortsatt i vei og holder tusenvis av terøy i denne tid Når jeg opp-
mest skjebnesvangre landet noen ....... ,#.." k· - t· . nevnte h~_ kom det først og fremst . . I h h tt vC&~u.ue mennes er sperre mne I ~ I 
gang ar a. .. fengsler og konsentrasjonsleirer, som av at han var falgt og fungerte som O t f . d 

Kampen mot dødsstraffen gjel trosser all tale om menneskerettighe- f::a~~/~~~ Il ~j~ « e ri e or -» 
der mer enn å redde liv og av- ter. Det var sagt at det ikke var anled- . 
vaske den skamplett den er for ning til å nekte å være kontrollør. Boken inneholder 8 nuru-
vårt land. Den ugjelder også å få • Johan Vilje meldte ikke en ene- mer av bladet eSkolenYU»f 
:folk til å ryste åket av seg - Når det er tale om lempninger i ste en, hverken f~r dårlig ~ing redigert av N .. Vikdal.. 

o f 'V -~- ettso ' t, kA· . g å eller noe annet l hele krigstiden, gi folket mot til a si ra. ~~Le r ppgJøre.BØ ~ -reID~~ en. som jeg hadde med å gjøre, skjønt 
både ands- og lovstridig tyran- holde den stadig stigende opmlon til- han var formann ikonirollnemnda. 
ni av seg så vi fritt og uten ri- bake ved å kaste til dens veldige fo1- Ikke en eneste en i hele lensmanns
siko kan gi uttrykk for våre IDe- keskare et og annet bein, men pro- distriktet fikk en bot for dårlig 
ninger. ' ti;~stene blir mer og mer høylytte, ikke blending under hele krigen, skjønt 

bl~eJl vm';:4;t .:;;åoom od ~ Vi må som folk og nasjon rei- minst etter den o;ytig framøatte KgL Ikke en eneste en fikk bot lor annen 
se oss av den slØvheten og dorsk pz:op. ~edes skri~er B. under «Ordet overtredelse heller i ytterøy under 
heten vi er sunket ned i og igjen fntt» l AdresseaViSen 15.2,49. hele krigen. 
bli t h ~~~ f lk 'b «Atter er det framsatt proposi- Mitt inntrykk av Johan Vinje var 

e øyrCJ.:)~.o som ygg~Bjon om evisse lempninger ire t t s- at hans nasjonale holdning under 
og verner om sm ære og eksi- o p p gjø r e b. krigen kan måle seg med en hvit-
stens. Hva oppnås ved disse stadige lemp- ken som helst annen og a1 han var 

Et angrep 
o pa 

«rettsoppgjøret» 
120 mder. 
Kr. 4,- fritt tilsendt. 
Bestillinger mottas av 
-s. mai- Box 41, Kr.sund N. 

Den kad 11 ed ninger? Etter mitt skjønn ikke an- en sjelden ærlig, samVittighetsfull, s en som a er e er net enn at den utbredte mistillit til pålitelig, sikker og stø kar som en .--____________ _ 
skjedd kan vi ikke gjøre god hele rettsoppgjøret og den som har fullt ut kunne stole på i alle deler 
igjen. Vi kan ikke gi de henret- hatt med det å gjøre, får ytterligere og som jeg stolte blindt på. Det bø
tede livet tilbake, ikke gi men- grobunn og styrkes. rer til sjeldenhetene å treffe aånne 
nene tilbake til familien, eller Når lempningene ta.s etappevis - karer.» • 

en gang eller to for året. blir det Er det vi eller de andre som er 
sønnen tilbake til de sØrgende aldri ro om dette skrøpelige kapitel gale? 
foreldre. Alt det som er veder- i vår rettshistorie. Da var det bedre 
faret dem som er rammet av å la lempningel}e utstå, eller også 
dØdsstraff og landssvikanordnirig å lempe så pass en gang for alle at 

ddkiarte seg for begge parter vil følge med dem i graven. Men de dømte og de lempesyke.» 
vi KAN, MÅ og VIL reise oss • 

som folk og begrense .omfanget Folk flest har lett for å glemme. 
av ulykken og forsøke a sette en ~a. de fleste har vel også glemt de 
stopper for uvesenet. Vi må tusener som ennå vansmekter i de 
manne oss opp til k~mp rno~ det norske' konsentrasjonsleirer. Allikevel 
som heter rettsoppgJør, fordI det fikk. almenheten ct lite sjokk da de 
hverken st:mn:er overep..s med ble minnet om den norske primas, 
:folkets rettsinstinkt eller med de biSkop Berggravs forbud mot å sette 
borgerlige og moralske lover vi støtter på NS-folks graver. 
har. .Ta .selv biskopen i Nidaros lot til å 

Hver og en må kje1me det som ha glemt det. Nå er det frisket opp 
sin plikt til innen sin krets å ta- igjen, og Sv. skriver i Adresseavisen: 
le imot dØdsstraffen, og det skjen eDet har vært en del uklarhet an-
dige rettsoppgjør. gående en bestemmelse - eller på-

Vi må få folk til å vekne og få bud - som kom etter frigjøringen. 
Det gjaldt gravene tll avdøde NS

øYnene opp for hva som har gått folk. Det var forbudt å ·sette støtter 
for seg og fremdeles ph går, og - og visstnok også navneplater _ 
vi må bruke de midler vi har for på slike graver. 
, få flest mulige til å kreve med Biskop Fjellbu er blitt forElflpurt 
stvr-ke at en endring kommer om dette, om det virkelig var et 
:-::,_.-. Blikt forbud, men bispen kjente ikke 
_WUJU.. noe tU det. 

Det hele var kawikje bare et fal
INGEN MÅ VÆRE LUNKNE! fOUm? 

PLIKTEN KALLER! 

ALLE MÅ VÆRE MED! 

M. li. Y. 

Spørsmålet er imidlertid løst. I 
Harsems bok finner vi på lide 86 
denne meddelel.!e: 

«Det mest hjertttlte tre,kk biUop 
Berggrav do, hat gjort efter frl
lJørm.en, er h.ana ordre om at det 

• 
Selv Aftenposten har etterhånden 

måttet gi plass for en rekke innlegg 
om erettsoppgjøret,.. Ellers har bladet 
når wmtas striden mellom major Lan
geland og landssvikoppgjør-professor 
Andenæs, henvist til plassmangel tross 
sine mange sider. 14. februar fikk 
stud. jur. Per Melsom plass for en 
artikkel «Landsforræderi eller opprør». 

«A tale om opprør og revolusjon 
synes for meg å være absolutt irre
levant all den tid NS-medlemmene 
er straffet for landsforræderi. Det 
må vel være en logisk adsurditet å 
ville forsøke å bevise at det er rik
tig å dømme etter en bestemt pa_ 
ragraf i straffeloven (§ 86) ved å 
hevde at forholdet er straffbart etter 
en ganske annen paragraf (I 98). 

Det er ikke oppgjøret i seg selv 
med dets bøter, fengselsstraffer og 
rettighetstap som er hovedårsaken 
til all den unødige og samfunnsska
delige bitterhet, men oppgjørets 
grunnlag - dette at NS-med
lemmene er dømt for 1and!!forræ
deri (landssvik). Hadde oppgjøret 
derimot trukket NS-medlemmene til 
ansvar etter straffelovens f 98 som 
opprørere, ville en sikkert J stor ut
strekning ha unngått de uheldige 
skadevirkninger samfunnet nå står 
overfor, mens man på den annen 
eide ville ha oppnådd alle de virk
ninger som rettspolitisk kan anføre. 

for nødvendigheten av et oppgjø;r 
med NS-medlemmene. Nå er imid
lertid landssvikoppgjøret en funbyr
det kjennsgjerning. Men på den &D
nen side er det stadig fremme i m.
kusjonen at en må søke å avbøte 
de verste skadevirkninger, og ., 
tror jeg at eventuelle forslag lIIII1 
forsøke å ta hensyn til det -her skir 
serte syn. Det bør på en eller annat 
måte tilkjennegis at Iandævikstemp-

let er misvisende.» 
• 

A-partiet har hatt landsmøte. Vi bu 
ikke sett eller hørt noe om at det-f!!If 
behandlet noe i forbindelse me4.. 
rettsoppgjøret, den økonomiske Ol 
moralske kreftskade på vårt aamfuna.. 
Vi skal her nøye oss med å plukb 
et kom av referatene: 

Norges Kristne Arbeideres For
bund var i år - for første gang _ 
innbudt ved representanter til .Ar
beiderpartiets landsmøte. Forbundet 
har sendt et forslag til landsmøtet 
sålydende: 

"Ved et forpliktende fellesskap og. 
en planmessig ledelse av samfunnet 
skal vi sikre den personlige frihet. 
skape trygghet for alle og styrke Of 
bevare kristendommens plass i vm 
skoler og øvrige institusjoner.,. 
Forslaget ble oversendt til landa-

styret som nå skal forsøke å bygge .en 
bro mellom "planmessig ledelse av 
samfunnet» og esikre den person1~ 
frihet». Vi setter en buksekna.pp 1'6 
denne prisoppgave. Er det noen i de 
andre partier som vil løse den, de _ 
ellers så tause takket være Fellespæ
grammets munnkurv. 

Stiftelsen norsk Okkupasjonshistorie, 2014 
 

SNO



I 8. MAI TORSDAG 10. MARS 1949 

Ukens kronikk: 

Nødvendige 

, historiske 

spørsmål og 

aktstykker Direktør Lorentz Vogt, som / sagt ville innkalle som vitner de 1 
i en lang rekke artikler -- mest boken omtalte personer. Av hensyn 

• i Tønsberg Blad. har behandlet I . • _ ... _____________________________ ..... okkupasjonstiden og landssvik- bl sakens. store al~ene ~teresser måt-

• . . . oppgjøret, skriver i c:Nationen~, te der gUl anledning til åpne dører 
ZR HAAGKONVENSJONEN, BOm I så men ikke d"!D flyktende regJ€'Tlngs I nr. 14 1949 under titlen: Hvor- med referat i avisene. Da det er rna-

Ilk- lm'ier'DkreYet i Haag 18. oktober, skyid, at det gildt så bra, ja, en kan! for nøle6 der, bl. a: jOl' Langeland, som skal bevise sine 
1M?, ti. bet. rakte bare 8t'.JDl en verdi- nok si, at på tross av Nygårdsvolds l,' Langelands bok er solgt i over påstander, skulle det ikke trenges 
.. papirlmnke ~ regjering.s smApuslcrier i London, gikk 20.000 eksemplarer - uaktet den mål-

i særlige fo:::-beredeJser fra aktors side. 
RJKTIG.~OK er det så, at Norges,' det OVf'X forventning. . te savne den reklame hvormed de 

i Det hele er enkelt nok - så sant 
øfifilrasjansdoinlment vedl'erende ,. MEN NESTE GANG? Hva skal vi l! store forla.g evner fl. omgi også mindre man ønsker å få fram den hele og 
tlft:ren.skom&ten bie deponert i Haag da gjøre? Skal vi fortsatt holde 088 betydnin.gsfulle verker. Den er lest fulle sannhet, hva selvsagt alle rnA 
B. september uno og at den trådte l til rea.ten av grun.'uoven. til straffe-I av over 100.000 mennesker '- antage- forutsettes å være interessert i. _ 
l kraft for Norge 18. november Bam- I' loven og Haagkonvensjonen,. eller fig .. mange flere. I d. en første tid, da 
-.e år, :men det vet visst de ferrelJte. skal vi gå i blinde og vente på, at den var vtUlBkelig fl få tak i, ble den Det er meg"t mulig at adv~kat 
Det forclliger imidlertid et omfatten-!' en landflyktig regjering ennå en gang· utlånt. fra mann til mann. Den har Th~mme~en er av ~en oppfatnmg, 
*' 'I1erk <Utvalg a.v Norges overens- skal lage hemmelige forordninger og og':lå vært studert i. våre naboland, l at l reahtet~n er det ikke. Langeland 
JromsteT med fremmede stater~, utgitt I dover>, 110m de til tåkelegging av Hvilken betydning Justisdeparte- .-. men dF, . hoken omtalte personer 
.v Det juridiske fakultet 1936 og ut-l' slne egne bedrifter skal slå i bordet mentet tilla boken framgikk av, at som skulle ha sin nat.urlige plass som 
øbcidet av daV'ærende sekretær i overfor dem, 110m ble i landet og bOldt! det foranlediget oppnevnt i statsråd siktede. M.-:n er dette tilfelle bør der 
Uteorik.'ldepartementet J. G. Ræder, det gåend~ i håp om bedring? en sette-riksadvokat til å·ta seg av også sørges for, at hans mandat som 

l sette-riksadvokat gis den mer gene-

&Demannseie_ I fra ng kreves rene linjer. Grunnloven denne hadde vært medlem av Hjem- reIle form som muliggjør rett.'3forføl-
:aen også dette har vært fjernt fra. Dl!.~ ER NÅ PA TIDE, at dl,t lJies I den. Det ble spesielt framhevet, at 

Det er således betegnende at Haag- l og fon~eretten må bli allemanns eie, mefronten. Ingen skulle tvile på har.s gelse også mot andre av bokens per
!mnvensj(lnen ikke er nev"Ilt Inf;(! et II samtidig som vi må få garantier mo~ ! kampevne og kampvilje, Alt .lå til soner enn dens forfatliolilr. Formentlig 
wd av Tf'ktor Nils Østbye og lektor I fortolknmgskuJL'.ter og Jovsvlk. VI! ret.te for den Rtore oppmarsJ. Del vil det være tj<:nestemannsloven som 
'1'hons. Lange i deres bok .:HistoriHke foreslår derfor, at det utarbeides en I kan jo heller ikke neklp-B, at boken i så henseende vil ha sin særlige in
lIkt3t.ykken utgave 1939, i serien Hi- håndbok i gjeldende r"tt og at den! med dens fylde av positive opplysnin- teresse. Dette er sakens mer formene 
IItomk lesning for gymnasiet. I denne inr:føres som fag i alle skoler fra I ger fortjente den oppmerksomhet den side, som dog ogs"- har sin reelle 00. 
token finnes Mat.'1:la Chart..'l, Declara- de lavff;te til de høyeste. D~n må I vakte. Det er en bok, som ingen kan tydning. 
tioIl of Rigbta, U,S.A."~ uavbengig- være uomtvistelig klar og by på ga- unnvære som vil forstå okkupasjons- Imidlertid kan også den benyttede 
ktserk:læring, Folkeforbundspaktell, rantier mot misbruk og utglidninger, I tiden. framgangsmåten med innhentelse av 

Udsvollsgrunn!oven. 7., juni-beslutnin- samtdig S<1m den sikrer OS8 mot at! Det er nå gått 3 måneder siden erklæringer fra de omtalte personer. 
cen og meget annet bra stoff. Men etterpåkloke og landflyktige skal f31-1 boken utkom og 2 raåneder siden set- lede til oppklaring a.v forholdene. 
Haagkonvensjonen. som angå!:' oss le oss i ryggen. Da kan vi, som ~r l terik.sadvokaten ble oppnevnt. l\.fen Man må bare være klar over, at ut
d.e, er ikke nevnt med et ord og henvist til fl bli på vår post og redde det er si\. underlig taust om saken talels.'mc er offisielle aktstykker som 
INlird·'? ha. vært med nettopp i denne landet, ennå engang levere landet til-I -" og dog skulle framgangsmåten må stå ikke alene til major Lange
lIoken. bake til de lovlige myndigheter, som være ytterst enkel. Om dens innhold lands, men også til almenhetens dispo~ 

VI VET IKKE HVA FRAHTIDEN brakte seg selv i sikkerhet -"- som kan ingen være i tvil. Den eneste sisjon. Det vil naturlig kunne utgis 
.. bringe, men speiderbevegeLsens kla l det minst herjede av .ule krigens naturlige framgangsmåte skulle da som et særlig supplement til major 
(le livsao.rd: eVær beredt>, bør gjelde land. 
_ alle. Det kan jo eDDA _gang 1ien-

*- at de lovlige myndigheter forlater' 
IL 

være, at der åpnedes rettslig forun- Langelands meget interessante og 
derBøkeJøe,bvor major Langeland selv meget alvorlige verk. Lorentz Vogt. 

~ og ~r seg alle OD an- ----------------------------------------------------------------------------------------------

~ ~::a~ U:::a!~ ÅPEN1~BI{EV 
SDdtlig okk.upasjon.. Hva skal vi sA. 

til biskop ~chjclderup 
g.re? . 

IANGE HANDLET UNDER den 
tråe okk.upasjonen etter det lille, 
lJ)Ql de visste om Haagkonvensjonen. 
øen ble bårdelig: straffet for danda
nIlo. da dea flyktende regjering ven-
8II.e tilbake til det norske salllfunn, 
MIidl hadde klart ti. opprettholde det m
are styre tross okkupasjon og krig 
...adt. omkring landegrensene. Det var 

Av o vcrrettss:'lk fører o. Lindheinl 

Slik kan det gå! 
~ 1:1' fra AMa og heter Per. 
... faderva\.ret og eada mer. 
tIIc det e.o berer jeg skal bit. 
fe attti Idokker mOO ku p-:i. biIaea. 
~ vil Ikke gl. _ baG fu og stri 
lIIIftI joJ:d ec: lOdd ber I Asea. 
o.. y IDel tie ril jeg Ila fri. 

- Slik tøakte ~. ec PM I .... 
..., jec IærenIkoIea. 
-- - .iec kolD ikke .... 
~ sIaIIIIfet ~ dyP'. ... 'rite. 
.. Il-.: - tr.. alt - ter Ilte. 

Da 'Rir .. - hIrtIIc 
-- pa. lDeC et rAd: 
.. deg elt .. ~ P-. 
....... *,,6&. 

...... Jec

..: .... ImLT 
1Ic-1IIKt ............. ... 
te 4Iet pr. .. cV 
__ -CC nr. ~ tjue k. 

- - -- ."IC'.elfl~ ...... ... _tlet_ lIN,. 

jIc ............... ec U'·øJI ..... ·· 

DERES MANEl\'DE NYTTARS-
APPELL til det norske folk i kring
kasti~en om forståelse med lands
svikerne har vakt både glede og ~.kuf
felse ~Lant oss. Vi er glad over at De 
slår ta lyd for llfKlvendigheten av en 
samkjensle blant kmdsmenn som er 
en betingelse for ethvert samfunns 
trivsel, men vi er skuifet over det 
middel De anbefaler for å fjerne bit
teorhefen og fortvilelsen blant lands
svikerne idet De retter en appell til 
dem om å innrømme at de hu tatt 
feil. 

Hvis jeg forstår Dem rett, er det 
Deres mening at det betyr at aUe 
dømte medlemmer av NS skal inn
nIlrune at de er landssvikere. Ta fei! 
er en ting. det gjør v'i alle, det er 
ingen skam l vedkjenne seg, men 
å forråde sitt land er en uutslett~1ig 

skam, en vanære som kleber ved for
ederen og hans familie i all framtid. 
En Etialtes, en Juda.'i glemmer hit<to
rien aldri. Men vet De herr bisktJp 
liva læufsforederi egentlig er: Den 
som med vitende og vilje overlir sitt 
lad i fieadens vold er i Io~ for
sfand lønddorreder. Det A være med
lem av NS er ikke lftUdsIorrederl. 
Medlemskapet bar ikke det rtuJellte 
med rettsstridig bistand til fimden A 
~. Den tIlftliJmeligv atralfeloY i 
ane siviliserft ·Iaad .straffer kun den 
"~r lIORl direkte lIOl1l .Jer-........... 

... !Ia .... det cA! c..- JaIUIt I All fl .. 1 

Jlinlsmann fGaIIttltc brinpr landet i 
.) fimdCftS vold. 

DA SPØHSMALET OM MEDLEMS- anordning av 4. mai 1945. Den for
SKAPF;TS STRAF'FBARHET ble fore- brytf'lse Klinge ble dømt for var utøvd 
lagt Høyesterett i Haaland-saken stem- før anordningen trådte i kraft. Det 
te 4 dommere for at medlemskapet var på det rene at det ikke var 00-
ikke var straffbart, men alle dom- gang til å idømme dødsstraff etter de 
mere er enige om at hvis tiltalte var bestemmelser som gjaldt før .anord
av samme oppfatning som rettens ningen. Mind,-etallets 4 dommere hev
mindretall, altså at han ikke forsto det at en slik anvendelse av anordnin
at det var straffbart å være medlem gen var uf01:'S()!llig med grunnlovens 
;tV NS bar han krav på frifinnelse. prg. 97 som forbyr å gi wver tilbake
Alle NS-medlemmer er av samme opp- virkellde kraft. Professor castberg er' 
fatning som rettens mindretall, de enig med mmdretallet. 
hevder at de ikke engang kunne tt>n- DETTE ER 1''ORRFERDELIG. Hva 
.ke seg muligheten av at medlemskap skal man tro om det norske rett&
i NS var straffbart, men retten an~ vesen? Hvem bør erkjenne sine fell? 
fører allikevel i sin domspremisse, Det bør disse rettsfornekteme gjøre 
tross tiltaltes rrotest at han forstod som har påført vårt land en nasjonal 
;at medlem..'>kap var straffbart og døm- m,m som <l.ldri kan avvaskes. Vår 
mer ham. Dette er åpenbart i strid I str.llldovs prg, 110 setter en straff av 
mt.'(f straffelovens prg. 86 - jfr. prg. f(',llgsd inntil 5 år for den dommer 
40, 42 og 57. som -dømmer mot bedre vitende. Er 

Det er derfor begått en uhyre retts-, på gl'1JUn av forbrytelse dødsstraff 
krenkelse med de såkalte landssvikere. !ul'byrdet eller frihetsstraff utstått i· 
Deres bitterhet og fortvilelse IlUklager mer enn; 15 år kan fengsel for livstid 
diSge rett..<dornektere som har gjort seg axwendes. Der finnes etter min me
skyldig i de meSt åpenbare lovbrudd, ning ikke en eneste jurist innen vAr 
og derved r.rt skam og vanære, nød dommerstand som ikke forstår at: 
og elendighet Inn i de tusen hjem. Det ltSkykllge mennesker blir dømt som 
vil ikke nytte hverken påtalemyndig- lan-dsfol'l'edere. Både forsvarer og ak~ 
helen eller dommerstanden A toe sint! tor innrmnlTh'l' dette pnvat,men aldri 
hender I &llkebt påayn, de bar rultl offentlig.. B\akop Berggnav har læ.rt 
medvlrlMt til ,Ilt. WIIkyldile mennesket I· ~i'\ l ble moo dobbelte tunger. Mea 
er dømt øom forbry1ere, l- Ul døde:b. '''"eu har t;'pi eG lorlU'd.ellc sky" 
Professor Ca'Jfberg sier i ain nylig ut· I ~ette ref.lsqppgjør øom bar styrtet 
komn\\! lIernbok 1 .tdo~tnin8srett: rirt _4 ut i en bUDDl .. ul)'kke. Med 
I Jtlin.eøeken 4øtnte ~tt en biøløp Ber.ggrav i spissen bar den 
_,liket< tU ~ etter la ~ fri4t ~... guddommelige og menn.e-
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TOBSDAG 10. lIIAIt5 .,"j" 
_!!I'a ..... r 

Grunnlaget for rettsoppgjøret 

.. IIAI 
•• v 

HJELP I HUIET. 
Eldre ektepar søker hjelp i huset. Gjerne litt .eIdre. GjerDe 

edlem av familien. Vi reflelrterer også. på frue med et ba:m. 
Sommerhatvlret på landet. 

Det har vært et bombesikkert I episoden fra Dunkerque. Vi vet 
utgangspunkt under rettsoppgju- l alle at engelskmennene evaku- I 
ret at Norge var i krig med I erte sine tropper fra fastlandet I 
Tyskland også etter kapitulasjo- og de fortsatte krigen. De som. 
nen 10. juni 1940. Hvis en fast- kunne komme seg bort fra f'left-j '----------"!'-----
holder dette utgangspunkt og så den gjorde det, men hva gjorde, H -kk · edd lL'- '1... -kk , 
lar kjennsgjerningane tale, vil vi i Norge'! Vår høyeste forsvars ermeh ~ ~- og nænl1oO'SDll e .laurl er. 
en støte på mange interessante ledelse overga seg til fienden. 
ting og spørsmål, hvorav jeg Hvordan forholdt vår marine seg 
skal nevne en del. etter 10. juni? Hvis krigen forl-

Trenger De en energisk representant? Jeg står til Deres dis
posisjon, ikke bare i dag, men også for fremtideD. Bopel Oslo. 

B. In. «Alt interesserer,.. Vi går altså ut fra at krigell s~tte h~dde de. som kunne plikt l 
fortsatte etter 10. juni 1940. til å bringe krigsfartøyene bort I-~------------
Hvordan har vår forsvarsmakt fra fienden. Ble dette gjo~! Det Annonsepriser K vmnehjelp 
forholdt seg hertil. er et faktum at flere krigsfa;- «8. MAI» pao oond .......... ,...1 

. 'sf C" tøyer, deriblant undervannshå- ~ AI. U. 
VI vet at .forsvarssJ· en °b t til f' d lt~ .. 

ha tab til f · d er, overga seg len en e ~ Pr. mm. 32 øre . ns overga seg . len en. k '1 l' H f .. ~'tt. 'u d te ød di f apl u as"''''nen. va er oreW. For vanlinoo rub~lykannn. ... """,~· " ar et n ven g og orsvar- En skull "~tro t d torskfolk 6" "lA ,,~ • 
lig handling da krigen skulle fort snart vJn ta. e ,n t .... ~c+ ...... _ Kr. 1,50 pr. linje. 
sette? Den 30. juni 1944 ble H. d' t ~ ~g ~ n:ati~ .' 
K. H. Kronprins Olav beordret lOen ?ID.al940rI~ bæ° e e ...... AKTUELL BOK 
til f 'f D t alt" JUnl Inne rer en ~ 

ød orsdi~ar~sJeh . e f va: .saf breidelse og en grov krenkelse I «V ("len vi eBBU ikke har gått. 
n ven g a .a e~ orsvarssJe av vår soldatære mot befal og Av Arne A. Sæther. 
og hv<?rfor reIste Ikke da for- soldater som hadde mulighet for 135 sider kr. 3.00 + porto 
svarssJefen fra 1940 ~g. han,s å komme over til England i 1940.1 35 . øre. Boken viser hvorledes et 
stab med . Konge? og regJerm&, til men som ble i landet. Bare se godt og fredelig samfunn kan 

Eg treng dugande Irrende
hjelp frå våren. Gjeme yngre 
enke med mindreårige barn. 

B. m. d3ondegard> i 8. Mai'. 
eksp. 

BØKER 
De kan bestille 
i «8. Mailt: 

England I 1940.' Landet matte hen til hva engelskmennene gjor- skapes. 
da være best tjent med at for- de ved Dunkerque. Utenlandske Be.stillinger sendes: Bjøra Vardås: De ~ 
~arssjefen også etter kapitula- diplomater har ved flere anled- Arne Sæther, Postboks 103! Pris kr. 8.00. 
s~onen h~dde .hatt ,ledelse. av dt;n ninger latt falle anerkjennende Trondheim. ' ~ LaBgeIand: Dømmer jkJæ. 

VIdere krigførmg. \ ed kapltulasJo ord om de norske soldaters fr i- kr. 15,00. 

nen i 1945 vet .vi. at forsvarss~ v i Il i g e innsats på krigsfron-I Et o I P. Ha.rsem: utrolig JDeII saRt. :t, eppL 
fe~ . fra 1940 Igjen overtok sm ten, og ikke omtalt oss som krig spørsma Pris kr. 10.00. 

stilling. .. . . førende, og dermed har vi fått F01~ende """"'rsmål og svar er sakset Till~ til L opplag, pris 1-.-r. 3.00.. 
Ved k tul lO "O' -...- .Jusæn Lex: \-'ar Nm-p bk:tisk • 

apl ~~J<?nen . . JUnI en retnin~r for at vi bør fn. <Skiensfjordens Presse> for 15. Uslig i krig etter lO. jwIi IMOt 
1940 var 6. diViSjOn mtakt, og slutte med a tale om at vi var februar 1949: ~ 
en må gå ut fra at store st yr- i krig med Tyskland .~tter 10. Er en eller annen i redaksjonen i Rektor ~~ Lære:ra.ksjoaela __ 
ker befal og mannskap hadde juni 1940, for vi oppførte oss stand til å gi meg et svar på hva 
mulighet forikkå ta seg. over til~ ikke slik etter den tid, og påstan- kommunistene ville gjøre hvis for TO=~anebust~ _ 
~ngland og' e overgI ~ . den er drepende for vår krigs-,' eksempel Norge ble okkupert av ikke tålte dageDS J;rs. 
fienden. Med den tonnasJe Yl og soldatære. Til slutt noen ord Russland. spørger. 
hadde, måtte det være mulig om str Jovens § 139 _ om plikt • 2 hdter utk. a kr. 2-00. 
for vår hærledelse å overføre for enhver å avverO'e bl. a f .. )!" I '''' -,.",.,.' , .... ',.' ""C" "'7 ~ S1'~-e' Tonlv FaItebost: Coktai.1. 

,--~~~ert.ilF..;ngland for vi- ræderi. - Så ~ krigen på- ~~~;";;~~;-~-;;';;; k~- ~:vn!:u~~frieOrdi81frl"'" 
dere krigsinnsats. Så vidt jeg vet gikk i Norge ble det ikke sagt munister i vår redaksjon og selv om Pris 
ble det ikke gjort de ringeste eller advart over de frie sendere 6-p0rsmålet ble stillet til d'riheten»s kr. 4..00. 
forsøk på en slik transport og fra regjeringshold eller andre at red. ble det vel <goddag mann _ «8. MAb 
hvorfor? Våre soldater i Sve- medlemsskap i N.S. var bistand 0~t>, Under en offentlig disku- Box n -1ir_'iUDIl N. 

rige ca. 4200 mann ble sendt til- til fienden og forræderi. Det var sjon nylig ble den kjente kommunist I 
bake til Norge og overgitt til rikelig adgang til å gi varsel her.JOhs. Landfall anmodet om å til
fienden. Hvorfor? Hvis det er om, men ingen kom på. det den kjennegi hVvrdan han ville stille seg 
sant at krigen ble fortsatt etter gang ser det ut for. Det er først i tilfelle a.v et russisk a.ngT€'p. Men 

Formastelig 
10. juni 1940, så har vi paralenen senere at heIttinstinktet har duk han avslo å svare» Saken er vel den" AV SONDRE SÅ-,,-n 
fra de engelske troppers opptre- ket opp i de som kloke og retts- a.t kom=unistene ikke vet det selv Verdens Gang har 3-1 d a. en artilt-
den og handling ved tilbaketrek- lærde vil være., før de har fått direktivene fra Mosk- kei som er opptatt fra Norsk TIden4 
mngen fra fast!andet i 1940 og Mann av almuen va.. - (2. side, 3. spalte nederst). Den :inne-

En mann som er kjent for i. være hoJder ting som ikke må få pas..~ 
ske1ige lover under føtter, nedbrutt tide at der fra kristelig hold ropes et godt orientert, besvarte spørsmålet upåtalt Sitatet nevner cRettsoppgjff
den offentiige moral og folkets retto:;- advarende ord til den forblinded.e slik: reb, og at det har fått for stort ()lft" 

bevisstr.et og således medvirket til å skare som fremdeles roper: Korsfest, - Nøyaktig som nazistene da vi fang, og at kritikken holder på å fl 
gjøre disse rettsbrudd mulige. Ingen korsfest. Kirken har ber en stor opp- ble okkupert av tyskerne. en skjev retning. 
protest mot disse rettskrenkelser. In- g,ave og et stort ansvar. Disse for- • Dette er ilte noe nytt. Det er lenge 
gen protest mot likvidasjoner og døds- brytere er også mennesker. Vi skal Det later til at den C;godt orienterte> siden det ble skrevet i selveste Aftenp. 
dommer. _ alle en gang stilles for den høyeste som c:Skiensfjordens Presse> lar be- at for å få avsluttet oppgjøret måtte 

Fra 'rrondheim hjelpefengsel skrev dommer og d.a blir spørsmålet ikke svare spør.små1et. går ut fra at 1 til- man få innkalt en. danske for å f1 
jeg under 10,12,45 til biskop Arne om rett og rettferdighet. men om felle russisk okkupasjon av Norge. vil dømt den siste nordmann. Dette var 
Fjellbu i ~edning dødsstraffens gjen- bannhjertighet og nåde» de ansvarlige makthavere rømme en forresten en utidig nervøsitet For all 
innføreIse: Biskopen bar senere tatt bestemt gang til den stund tyskerarbeiderne er fritatt 

«Fadn- forlat dem for de vet ikke avstand· fra sitt opprinnelige stand- for et hvert oppgjør, har man en .stor 
hva ., gjør. punkt og ære være ham for det digheteI39 sak for det norske folk. .Alle og omfattende flokk gode nordmel:m 
Under henvisning til disse lysende NA .APPELLERER JFD TIL D.EM vil høre på Dem. Ingen vil mistro som utmerket godt vil kunne påta 

ord som vår Frelser under sin døds- HERR BISKOP. Som en av vårllands Dem. De vil .med.en gang kunne slå seg enhver avslutning. og som sikked 
kamp på Golgata sendte ut over ver-største kirkelige autoriteter bar De en et avgjmende 5lag for rettens og sann- - etter en ikke ukjent psykoloogisk 
4en, ber jeg Dem reise en energisk stor oppgave: A fomvere evangeliets betens sak øom ettertiden aldri vil lov - vil sørge både for det strenae 
kirkefront til kamp for opphevelse av lære om forsoning. rett og æDDhet glemme Dem, og De vil bli stående og rettferdige, iaD!aD en av delene! 
den gjeninnførte dødsstraff, der ikke 3eg er sikker på at De fomtår at som en for.kjemper for rett og 8Bllll- MeD. så siterer V.G. føJgeode, c;øa 

elene er en skamplett på vår eDers reffsoppgjØi!"et rammer eD rekke uakyl- het. øom en lyU.aster i en· mørk og antyder DDe alDl Jam all en med !Ga'
el humane straffezettspleie, men op6 dige mennesker og derfor ikke kan rettsIøa tid. O, ved aannheteoø makt ferdeløe 
dhe.kte i strid med kirkens lære og forsvares hverken fm et lIDIlInItIsk e1lft> skal De ælre. De vil derved gjellV1DDe cDeD eiDaate 8DII1 - dvidt vi ba 
kjærlighetsbud. Etter den bølge av rettslig standpunkt La ~ ba mot tø folkets l:iIUt og tro pi. JdrJreos gud- sjl - iDgeD eDdA bar teJæ 1IJlCIao 
umenneskelig grusomhet som er økyl- å ai BlUl!ll.etæ. De er eg utpaeget dam.meUIe mUjon _ det DDIBke folk .kritisk grønsking. er Eøogen ajtØ. 
Jet ut over verden, og hvis dønDin- humanist. Jeg bar test DemlIorheUe- atter 100m" .. til å øamles 1JIIIC!ft kil'- Men det kaD vel Jø:na, det og. '1'aDb
car beUer 1kke er gått vArt land forbi. lige skrift cToieraDøeu og lordnIge- keu hellige hvelv og lytte til deDII Ø8D8I!D er bdeIig at el ~ i lIIaJdIiI-
llkuDe man tro at beVDeDø demon bar 1igbetens .~ 80IIl yJaer at De manende mit Gm fIont6e1ea, rettferd tida ....... . 
au DOk av Wodoh'e. Er det DØdvendi8 vD. være et uh-alp ftdsIIrap f Oudø Ol f.æcI. De .... ..u.e har wI ....n ... 
.. øe eDDA mere bh>d1 Det øynes på håmd til l teJe 88DIIbeteaø GlI ..,... o. IbO" on&' at .... av laDdeå ... ac ... 
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I ABONNER I I AVERTER I 
land vet li berette at de er blitt vok-

Ukens 

cp er" pektil1 

tet og utspionert fra. de kom inn l 
landet og til de kom ut over grensen. 
De fikk anledning bare til li. se og 
høre det som vertskapet ville. 

~ra "år uteltLanå"po6t --

Skylapper 
er en utmerket oppfinnelse. De kan 
anvendes med fordel på hester under 
~ forhold. Og hestene finner seg 
~ til rette med skylapper. 

Noe anderledes med menneskene. 
Ingen av oss liker at det blir sakt 
om oss at vi går med skylapper for 
~ene. Men tross dette går mellioner 
av mennesker med politiske skylap
per for øynene, ledet av smarte poli
tikere. 

De som har gjestet diktaturstyrte 

fedre1and.ssinnede menn er blitt ofre 
_ det forferdelige oppgjør. Meget 
.,m er kommet fram i det siste, tyder 
opå på at ingen .kan vite hvor det 
..n stanse, når man tørst vil. holde på 
cretningslinjene». Og det må man jo, 
om ikke av hensyn til landet, så av 
åensyn til prestisjen og partiet med 
lIQSVarel 

,Men at ikke sjølve kongen skulle 
~ seg trygg - absolutt trygg -
a.ar vel ingen l sine villeste fantasier 
!kunnet innbille seg. 

GrL I 5 ier at Kongens person er 
WIig, ben .kan ikke l8stes eller an
klages. - Rett nok stemmer dette ikke 
lIDed den moderne form for demokrati 
'ri f. ek& finner i UB. -Statsoverhodet 
<4 e r må såmenn.stande til rette for 
åle handlinger - som enhver annen 
tiorger. En &lik bestemmelse som l 
• 5 ville være utenkelig derborte, og 
!lDIlU ville si at først og fremst stats-

I Norge har vi batt besøk aven UMIDDELBART FØR OFFENT
tropp amerikanske journalister. De LIGG.JØRELSEN av Ruhrbestemmel-
var statens gjester. Plutselig en dag tte d l k . . sene sa en enge s e presse - som 
fIkk Yl høre fra NTB at uheldet bad- på signal, i gang en fryktelig hetz
de vært ute. En uønsket person haddE! ' d t d t t k f lk En 
fått tak i en av 'ournalistene snak- propagan a mo e ys e, o . 

J og del av pressen slo endog sme gamle 
ket .. ~_:mm ,omt.det særegne norske rekorder fra krigspropagandaens tid. 
lan ....... vu.upplQøre . 

Som de od· alisten ri De overgikk seg selv. Tyskernfi' var 
n g e JOurn o o ame - et uforbederlig, arrogant, trangbrys-

kaneren var, ble han veldig mteres- tet, rulBjonalistisk, krig og herskelys
sert i A. høre om det andre Norge. tent folk som det var all mulig grunn 
Han kom seg løs fra selskapet og an-.' . 

til å holde u..'lder den strengeste kon-
vendte timer pA. å studere landssvik- troll. Med kjent britiske offervilje og 
oppgjøret på sakkyndig hold. Og da Od ali At k Eld seg i IDe . .. I e sme p ... o .• ng.an D-
han omæder kom tilbake til vertsfol- neøkeheteDø interesse (selvsagt) A. væ-
ket, opp-passerne, ble han selvsagt ek- tysk f kt 
saminert om hva han hadde tillatt r~ 1. ernes angevo ere og over-

. . v ...... ere. 
seg A. bedrive. Da var han selvsagt 
meget lite interessert. DET GIKK IMIDLERTID ikke len-

Men ingen kunne ta fra ham hans ge før skinnhelligheten avslørte seg • 
viten. Det var selvsagt det beste stoff Den engelske presse satt med et fel
han hadde fått tak i pA. hele turen. les rop utover verden «at den tyske 
Det hadde vært en opplevelse for jour- konkurransen> var en trussel mot Eng 
nalisten bare i nOen timer, å få. beve- landa eksportindustri. Der lA. altså 
ge seg uten skylapper. hunden begravet. 

Det har vært meget interessant A 
følge denne striden, som pA.går frem
deles. Og i disse dager er den virke
lige sannhet kommet for dageJl. Stri
den stAr ikke mellom Tyskland og 
England, men mellom England og 
Amerika. Idet det er de amerikanske 
myndigheter som har satt den tyske 
industri i gang med den produksjon 
som England raser over. 

Ære være de menn som brakte ame
rikanerne sann opplysning om Norge 
som det er. Det mA. gjøres mere i 
samme retning. Og hvis intet annet 
hjelper, sA. må. forholdene i Norge inn
rapporteres for De Forente Nasjoner. 
All verden skal vite sannheten om 
Norge. 

Kommunismens 
mest bevisste 

A:M1!IR1KA. ELLJ!IR KAPITALIST..; 
ENE 1 Wall Street hadde nemlig ikke 
1 lengden noen interesse av A. betale 
regningen for London City, og der-

=~ selv ville ikke være tjent motstandere 
I for slo U.S.A. inn pA. den anti-Mor

genthau-politikk, som går ut pA. Tysk
lands økonomiske gjenreisning. Og der 
med har vi den tragiske konflikten 

Men vi har den nå engang i vAr -
pl dette punkt litt alderstegne - kon
.utusjoo. A antyde at Kongen kan 
enklages - med rdte eller urette -
er mentalt å forberede en krenkelse 
tv konstitusjonen, dvs. revolasjon. 

Det hele er ufomtåelig: Det var en
tang en revolusjonær avis som hette 

I NORGE SITra I KON
SBNTBASJONSLEIREB 

Amerika gir Marshallhjelp til 
et Jand der har råd å holde 
gående et rettsoppgjør som 
hvert år koster mjlljarder 

Verdens Gang. Mange gode borgere I et brev til Morgenbladet 29. 9. 
rille ikke ta i den med en ildtang. 1948 om valgene i U.B.A. skriver J~ 
Ken den var en tid redigert av Nor- han Hambro: 

&es ubestridelig største joumalist. og cEn av de anklager 119m godtas 
den var selvstendig til en grad vi ay den store masse og mange av 
Ikke kan forstå i dag. de alvorlig tenkende amerikanere, 

'Men den arv har ikke den nye V.G. er pAstanden om, at Roosevelts pa-
~L-ressen er i .. u-..,...lcri .... en blitt litikk overfor Sovjet har ført til 
VJOOVI:' .... --- den spente situasjon i dag, at det 
øært tam slik, det er ,iltk:e noe stygt er Roosevelts skyld at verden i dag 
der. Det bestående med makten.kan står foran muligheten aven ny ver-
~ seg helt trygg. denskrig. Hadde Roosevelt satt 

r..--"or vtr· Irer Sl'tatet _A -.----de, satt hårdt mot hArdt overfor Stalin, 

gående. 
England kjemper :t'or A. beholde ain 

levestandard ved A. øke sin eksport. 
U.S.A. har bestemt seg for A. dekke 
underskuddet ved Tysklands forsyn
inger gjennom en atigmde vesttysk 
eksport. 

<Jyllands Posten> skriver l denne 
forbindelse: 

cEngland hadde goodwill og . makt 
l 1945. I Tyskland var det kaos. 
Der stod hjulene stille og rustet. 
England regjerte llalve Vest-Tysk
land. England benyttet seg av sin 
stilling til å rive ned en betydelig 
del av den tyske industri og ved 
siden av det å stjele tyske paten
ter som skulle utn.yttes i England. 
England forbød Tyskland å produ
sere visse varer. F.ngland har vært 
med pA. A. begrense den tyske sW-

LIO;UL' .... UICLl-un:n:D heter det;. ville alt være såre vel 
mm en brutal neve i et pent. borgerlig ni... Og flere av de amerikanere hjemme sine iftigste tilhengere 
fjes. Det verste står visst der fanke- aom. preket forsoningspolitikk over- blant de, som l dag er dømt for 
.atrekene er. Men det makkes likevel, for Hitler i 1939-40 og 41 - i lik- Jandssvik og hensleper mange år 

het med Charles Lindbergh - får 
uten streker, om ei pølse i slaktertida. støtte av flere og flere landsmenn, av sitt Hv l de nOl'Ske konsentr&-

Ja. slaktartida .kan jo ikke betynAr de i dag hever sin røst igjen og sjonsleirer (L eks. Hustad i 
esmet enn tida for oppgjøret, df.' Og sier: Hva sa vi 1 U.S.A. skulle aldri Romsdal). 
det navn er godt Vi har sjelden sett ha gått til krig mot Tyskland, men Amerikaneme er våknet og er 

bekjempet Russland sammen med 

produksjon, mens det selv får pro
dusere så meget det vil og kan. 

Men allikevel klager engelskmen
nene -- og roper om at den tyske 
industri er en trussel mot dens 
egen - --l> 
DE ENGELSKE PROTESTER er 

imidlertid avvist av amerikanerne, og 
den tyske tilfredshet over amerikan
ernes bryske avvisning, deles ogsi 
av den sveitsiske avisen «Neuen Zti
rieber Zeitung:!>, hvis London-korre
spondent er ærlig nok til å løfte litt 
pA. sløret som inntil nå har skjult den 
kamp som pågår mellom Wall Street 
og London City i forbindelse med den 
tyske eksporten: 

eDet råder ikke tvil om at Eng
lands opprørte tone mot den tyske 
konkurransen, gjelder ikke så me
get tyskerne selv, men derimot ame
rikanerne som står bak dem. Det 
dreier seg altså. til syvende og sist 
om en maskert strid mellom ster-

.. ling og dollarområdene. Dette inn
rømmes også i private samtaler med 
toneangivende kretser i White Hall 
Foreign Office og handelsminiteri
et. Det er nemlig lettere A. ta of
fentlig stilling mot Tyskland enn 
mot Amerika!:. 
TYSKERNE SELV TAR I:MIDLER-

TID ikke så lett den engelske presse
kri~. Med bemerkelsesverdig klarhet 
skriver cKieler Nachriebten:. (12. febr. 
1949): 

cMan lot millioner berlinere un
der uhørt psykisk og moralsk press 
fra øst, marsjere til valgurnene -
etter først å ha lovprist dem som 
nasjonalister. Det var Englanda an
svarlige statsmenn, premierminstre
De Churchill og Attlee som i .Jalta 
og Potsdam ga tillatelse til at den 
tyske «brødkurn i øst ble stjålet. 
Og det -var de samme menn som 
ga ordre til tvangsflytting !lv 14 
mill. tyskere -- hvoretter samme 
England med en tysk årseksport på 
600 mill. dollars og en amerikansk 
understøttelse på 1000 mill. dollars 
ni. beklager seg over den tyske kon 
kurransen på verdensmarkedene!! 
Vil man med vold gjennomføre det 
som det tyske folk med god grunn 
har en mistanke om - at England 
Yll undertrykke det tyske folk og 
derved kunne røve fruktene av dets 
arbeide? Tror England etter det si
ste valg å ba sikret seg mot en 
kommunistisk fare i Tyskland 1" 
Tankegangen er den samme som 

den sveitsiske avisen «Die TatID L0n
don-korrespondent for noen dager si
den ga uttrykk for: 

eVesttyskere og berlinere har 1 
de siste måneder inntatt en så steil 
antirussisk holdning, at man 1 Lon
don med lettelse atter har våget 
seg til å ta fram pisken -- -l:. 
DET ER IKKE LIKT den slu og 

forslagne engelskmann, men denne 
gangen har han nok gjort en dumhet. 
Han glemte A spørre om lov l Wall 
Street før han tok fram sin velbrukte 
kolonipisk. 

aoe som bedre og mer illustrerende Tyskland.:. begynt " tenke igjen. Og nå vil 
.,engir oppgjørets mest fremtredende • de med sine dollars reise bolverk cPl mange områder tar statsmalde-
drag. Det er forsent å gråte over mot kommunismen. Men de er ne seg friheter med friheten. Ilen pl 

. Men hvem skal være pølsa? Ja, spilt melk, og vi gjengir ikke det- vel neppe klar over, at de doDars intet felt er denne ~e omøang 
dessverre, etter sin sammenheng kan te ØOID noe forsvar for lIiUeris- som i form av Marshallhjelp sen med fundamentale prinsipper Bl farlig 
man ikke være 1 tvn om det heDer. meD, men det forteller Htt om, des til Norge Ikke kan oppveie og kan få så uberegnelige Iangtrek
Ilen viser dette den skyldige respekt med hvilken dårskap verden J'&o den økonomiske belastning, som kende og skjebnesvangre skadevirk
for landets mest oppbøyede og karak- gjenø, og det gir også. en viss rettBøakeae mot kommUDismeDS ninger som når man tar seg friheter 
teristiske symbol? bakgrmm for kampea mot kom- mest akUve motstandere her med pressefriheten.» 1IoaI1re..... m1llliømen.Denne kamp hadde her hjemme påfører landet. (O. J ......... UIIJ 
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