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I 1945 ble den nåværende I<st. Att er ens ven 5 k 
statsadvokat Helge Drabløs be- «rettsoppgjøret» 

røst om 
Norge • 

I 

skyldt for ,eklatant ærekrenkelse' 
Hans handlemåte ble betegnet 

I sin 

so m «u bet ing e tut i I bør I i g» 

ondsinnethet bebreidet han o.r .sak---
fører Jordal, ... Kristiansund, fordi denne 
toksin forivarsoppgave for alvorlig 

DI. 4 •• tore utnelldD.l t4k Ull 19U, ble en CMd. ~ur. Helle 
Drablø, ..... tt 101ft pollttfullmekttl I Krl.Ua.nøund. I da, er dell, 
..... D rir blø. kouUtuert IO.DI. lt&tMdvokat l Møre Ol Roma-
~ .d~ 

Uacler .. f;jeatwtetld 110m poJltltalJmekUc, la ball" tor"d':~eD. 
hatefullt; e, ubehenket "nneJae 10m pallØt dirD, for en Dl&IU1 
I __ 'UUinc. Om hall er blitt bedre .. - vites ikke - iaIlf&ll 
'riter hau fortid, at baD. hadde tilbøyellghetar lODl Ilte puaer for 
eD mana i daa hø,. ltiWDc baD. DA innebar. 

For il bevise at den Då konat. I tatsadvokat i MØre og Romsdal, 
i lHi var en i høyeato grad takt løs og ondsinnet peraon i .in tja
.. te - gjeDglr vi et brev lODl o.r.l8okfører Leif Bog. J ord a l, 
lUUuanPJ.D.d, dea 6. aupat 1946 f6krev til politi.m.e&ter Kriatian 
I' 80 I t III g, KriBtianaUDd. 

BI'evet gJeagir vi i • b.elhatl 

Herr poJiti.me8tereD 
l Kriø1iiauu.a.cJ. 

Ber. 
Ad Kristiansunda politikam-, 
men cJa.u.dMvik-avdeUDg». 

Jeg er av hr. &oreIIIkriverea I 
i Nordmøre oppnevnt lODl for-
lvarer, uten uliPft for det 01-\ 
ientllp - for hr. N. Noi tldJ1.. 
pre ordfører. 

b1~:!=-=v::.ne:!: I 

ovv dette. 8id8ll vedk.. med
delelse inneholdt min oppnev
nelse som siktedes f01'&varer, 
har også jeg all mulig gruDll 
til it. føle med støtt. 

Jeg henvendte meg derfor tll 
hr. poDtifuJlmektig J)ra.bløs og 
foreviste konvolutten. Jeg 
trodde jo det var eR tankele. 
kontori8t 10m hadde akrevet 
dette. ru mil1 forbauøeløe med· 
delte da hr. DrabJøl at det er 
ham 10m har skrevet det. .Iea' 

Den systematiske 

historieforfalskning 
fortseuer 

j 

Dm 7dø JlIIIl 1860-bOlclt-"oIIM 
Nygaardavold 1 Norak l:Iol.kak.ri.D. 
kMq eD tale, hvori han blaAt 
annet II1te!'te rqJedqeu in,utU
l1ll&' t.U kons. l rromu 7. Jual 
19'0. A.v II1tatet feøtet .... ved. 
f'!Jende; 

«- - - vil det Vllre hA.p ... t 
, tøre kJ,'lsea vlde"e l 
Norse.» 

I undenøkelseakommJ.ajODeU lnn 
.tIllIn&' bUac 2 lide 80e er IIIUIUIUI 
paøUl! referertilUk: 

«- - - vil det v.... hA.p1øat 
for Nor.. A. fortllette kri&'en». 

Nygaardavolda tale ble p6.b.øn 8iV 
et m.1Ddre aelakap pA. » av ve l 
orlenteJ,'te per.oael'osyecl 
uttalelaen - - »f ø l' Cl k l' 1 sen 
videre 1 NOI'Se» sJorde flere 
av d.I.ue øyebllkkeli&' oppmerk.lom 
pA. det falake II1tat. 

I d8D.II8 forbludelø p;r ~ 
gen tilbake til den belUOppta.gelae, 
som lIkulle danne gruD.DJaget for A 
gjenoppta SchaoD.cke-u.ken. Iler ut
taJ.te Nygaardavold at han aldri 
hadde sett noe dokument om bo
ved.kapituJaaJonen 1 rrOlldbeim dea 
10. Juni 1940. Senere ble det bev1ai 
at et ekaemplar var tlØDdt IOIQ 
Irurerpoat fra. lepaJonen i Stock
holm til regJeriqea l LoDdoD. oS 
at dette dOkument vWte .SeD.beD
diS pt.tegniJlS av ,ta1aWUatereD. 
(J. N.) Ii80Dlt aV uteDri" .... lnl.ter 
Koht oS fOl"lvarem1nlater l.oJwIa
berS· 

Borgermøter Erik Øenu, bar lige partier et forslag, om at per- vikende øvar. Endel av de som ble 
i Gøteborgs Handels- og Sjø- soner som er idømt frihetsstraff på spurt, fortalte at de selv følte øeg 
farts-TidøillC fått plass for to opptil 20 li' skulle fl. etterpvinr· - blokert, - og at avisene nektet l. ta 
artikler om .rettsopp,d;ret. i Forsl .... et har <ikke foraruedige1f- noen inn artikler fra dem, fordi de .om 
Norre. Artiklene er hlitt om- forføyniag.:. Mea det er kjent at plikt fut l. æl.tte forISVare NS-med
talt i hjemm.efrolltorranet Ver- man,. .tortinClmenn deler forllagl- lemmene tor retten. I manr. Ivar 
deu Gang _ og da .. lvlUlgt på stillerne. mening. kommer det fram en meget sterk 
en meget sjikanøs måte. Vi of- • kritikk mot loven som er lagt til 
fent!iggjør idag d.elTia den før- OgeA mange norske jurister er grunn for straUene og mot den form 
.te artikkel sterkt kritisk innstilt mot oppgjøret den bar fAtt. 

- til trOIS for at det ikke er klokt • 
I to artikler 1 Handeløtidn1ngen 14 A komme med noen kritikk offentlig. 

og 18. juli 1949, behandlet jeg endel Gjennom Oslos universietets student
ss de problemer som stl.r. l forbin- kontor, er det nyliC blitt offentlirrjort 
del .. l'ftld utrel'llki1\lll'l av dl .I.kalt. en opinionlundenekei.. med titelen 
«landllViklrn 1 Norse. Je, .krev der <Holdningen tU rettsoPPSjørlt (19.15 
:~·ed _ motvilll, - ea temmlll, hl.rc1 -19 •• ) belyst ved intervjulr av 1150 
.kritikk mot enkeltl lider av erett,- Ollo-jurtlter:.. Undln.keI.ln, Ir re
oPPijøreb. De· undersøkel.er je.. .i- dirert av Herman Tønnesen. Or 110m 
den har foretatt, har .ført til at kri- initiativtakere til dette arbeide n.v· 
tikkln ni mi bli .nda hlrd.re . .Ål- neI prof.Arn. N.ls og cand. jur. Erik 
vorlire &nkl ..... r kan r.ttel mot ut- lUnde. 
renakinl'en l ~orre. Re.ultatet av undersøkel.ene -

Det er ikke for lin egen fornøyelse som er meget omfattende, or ennå 
",t en kritiserer noe som nordmenne- ikke ViteJUlkapelig bearbeidet - er 
[fe med en Viss rett - betrakter ~.om av den aller største tntereøøe. 
~itt eget anliggende. Fornøyelsen blir Av 149 spurte aktorer og advo-

eller ikke større av at det gjelder kater uttalte 2, at <rettsoppgjøreb 
loe så ømWig, som oppgjøret med var tilfredsstillehde, 61 at det d stort 
e '5>m har gått - eller ansees for 6. .. tb var tilfredaatillende, 22 at de 

gått tyskernes erende. KritikkeJUl vår t v i l som m e, 37 at I t raf fen 
~enø1kt kan ikke misforståes. Kritik- var for s A v l d t tilfredsatillende og 
Jten er dobbel. 27, at den var utilfredsstillende.
: Utrenskingen tas opp til' debatt i Majoriteten var altså kritisk eller 
'f'orhA.pningen om at en skal kunne tvllende. Det Øl' intet a. undres på, at 
~edVirke W en rettferdig bedøm- initiativtakerne fant resultatet <opp
melle og 1 beste fall kanskje hindre siktsvekkende» ! PA. spørsmAl om det 
!1t urett gjøres mot et stort antall kunne a.nøees riktig .. stratf. <pu
nenn .. ker. Dette er en I&DlVittig- sive NS-medlemmer:. avarte 67 ja, 
.qt.n&k, 68 nei, 8 at de var ikke øi sikker, or 

Tro .. anl forsøk 'pl. , ti. U\jel kri- værende ga mer eller mindre unn-

At de dømte .elv - vare leg NS
medlemmer eller ikke - reagerer 
mot utrenIkingen er mere natur11C. 
I oktoblr 19'9, bIt cJ'orbWldet for 
SOII"l Oppreilnil'll:' Itlttet, hvi. heft
likt er .. rjenviMl elea IOlilJe o, 
økonomilke po.l.jol!. for d. poUti.k 
dømte or for andre lom er bUtt ram
met av crettsopp .. jøreb. J'orbuftdet 
har fitt stor Wllutnins. I mara 19150 
sendte det en henatUliJ\l' til .tortin
,et med kr"v om reViøjon a'" crett.
oppgjøreb. I &Il taushet ble dltte 
krav begravet 1 stortinget, men For
bundets henstilling er nylig blitt of
fentliggjort i en brosjyre med titel.n: 
«Gi oss rettsstaten tilbake:.. Denne 
publikasjon bør leses av alle som in
teresserer seg for hva som har fun
net Ited på dette område. Fremstil
lingen er som naturlig - sterkt po
lemisk, men saklig og vel dokwnen
tart. 

Forøvrig er det 1 de siste år vokset 
frem en hel litteratur omkring cretta
opgjøreb. Mange av disse bøker er 
blitt utgitt på <eget forlag:., og de 
fleøte av disse bøll;er har de norske 
bokhandlere ikke vAget le, W å 
21.1".. 'rll l .a.mmWl lPr dine bttker .t 

Forts. lide 4 I ~-; .. · · Ville ikke &1 noe_' svar: 'De rjen-

tilfken ~mot utreJUlktngen, blir uroen ____________________________ _ 
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d"K mo av .ur. ~ventlll 
i Nordmøre oppnevnt 10m for
svarer, uten U1i&!ft for det of
iØlltlip - for hr. N. N., tidIl· 
pre ordfører. 

Meddelelse omoppnevaeløeu 
ble av IOl'8Il8kriverea på. van
III mAte I8Ildt gjeaDOm. påta.
lem.yndigheten (politiet). Je, 
fikk opi Iåd&n mødd ..... 
for .. vidt er &It i orda 

Ma IImtldic fimler det 
l1Ied 8D &IlIlØll tiq 10m ikke .. 
i ordan. p, en trykt konvolutt fra 
Politimeøteren l Kri .. 
s ti a. n 8 u n d, &end. der lI&Dl 
tidlg meldlng om fonvarer
oppnevnell8ll ad.reuert til: 

Hr. la.ndøaviker N. N., 
11l~ 
NerJu.d&dalea 

DIIUl. omli. IkrIv .... tf 
.. tult l pOIten. Of er blitt .ett 
av .. rekke pene.er. 

Som rimelig kan " .. føler 
bro N. N. &eg ,.ttent krenk.t 

nr. pollww.uneaug JJmDJø8 og ........ ~ ... -. .- _ .......... 113:... ur. ett gjørea mot et atort ant&ll kunne anseelI riktig. l straffe cpas
foreviste konvolutten. Jeg kurerpost fra lepaJonen 1 Stock-: . esker. Dette er en aamvitt1g- sive NS-medlemmer> lIvarte 67 ja, 

trodde jo det var en ta.akeJøø ::u:.: :~::::~~=!:i.!! .. ~ a&k. .. 68 nei, Sat de var ~ke al 1I.~kke~e~i 
blitt utgitt på ceget forlag», og de 
fleste av disse bøker har de norske 
bokhandlere ikke vqet s." til A. 
.el,e. 'ru \ Qmmen gir dlslle bøker et kOlltorøt 10m hadde &.k:i'evefl d4 påtep.1D& av 8ta.teøwuatMell.l· I· • .• , ville ikke li noe .. lIvar. Ult aJ • 

dette. Til min forbausel&e med- (J. N.) II&D1t :':':'!M1lnllterTro .. alle forsøk pl l tie .1h.1el kri- værende ga mer eller mindre \11Ul-
delte da hr. Drabløs at det er ::'ht O" fonv l.oJuD8- tikken mot utrenskingen, blir uroen __________________________ _ 

ham 10m har skrevet det. Jeg g. over alt som er skjedd mer og mer M St' ., d d 
Forta. Ilde 4 

ber ham l d. fa.ll l. &ende hr. B d . k k merkbar - o"d l Nor"e. C) r ta e ro S v l \ ø 
N. N. en uforbeholden unn- U StI e Makthaverne har nok aVvist alle 
Ikylc:1nlng. Dertil øvarer hr. e henvendelser om en revt.jon o, am-
poJitlfullm.ektigen: «Er han Generalkonsul Harsem ønsker nøti, men for andre iakttakere .u.r 
ikkje IandHviker, ka.nakJef~ å få skriftlij{ bekreftede frem- det klart at en endri~ ml komme. 

Jeg Slo da at jeg trodde det stillinger fra de som har: Bvia ikke. kommer den norske na-
va.r en forholdøvlø ny pra.k&J.a l) Kjennskap til presten for ... jon gjennom cenerasjoner til 6. sti 
som her ble fonøkt I.a.ncert. hold i maidagene 1945 - Oj{ .plittet i stridende crupper, til ubo-
Jeg har tidligere ikke sett at da spesielt om de har sett teUg skade for landet. 
po l i tie t har tUøk.revet sine prester komme bevepnet til Det «rettsoppgjør» som el' 
varetektsfanger med f. eks. hr. fanger som satt i selle. gjennomført har direkte eller indirek-
tyveknekt, hr. voldtekttdorbry· 2) KjellWlkap til _ .Uer selv te berørt omlag en tiendedel av be-
ter O.s.v. vært utsatt for at forhør.- folkningen. Det er store verdier som 

Den tittel som er anvendt på dommere har nektet å høre _tår pA. spill. Det "jelder et øtort an-
dette brev er 1 et hvert f&ll siktedes forldariDf eUer le,. tall enkeltmenneskerø velferd. En lø. 
ikke noe mere flatterende. v.r.tekt,faqen .utftU, •. per des.uten risikoen for at tilliten 

Eano er ikke WWe rtUt. protet mot fort.att fenp.. til rettav ... net bltr fUlltten.dl, ,jort 
81lD. ai dom falt. 0' HIv Olll U~ . til intet. 

dom var falt, og hr: N. N. v,ar I Alle. ~PPlysninger _ med ut. Det er ikke bare de dømte eUer 
dømt etter landssvikanordntn- f l' t d til over. utstøtte selv som innaer at utrenlk-(Forta. 4. aide) Ør 19 rappor len es 

retts sakfører Halvdan Fyhn, ingen har fått urimelige propor-

ny fylkesmann. 
Prinsen.gi. 23, Oslo, med kopi sjoner - og ledet til forferdelige re
til P. Harsem, Post Box 23, sultater. For noen mlneder siden 
Sme.tad, Oslo. sendte 7 atortinJramenn fra fOrJIkj~-

Bildet er tGtt under Marta Btein:roika biaettelse i Det nye krematorium, 
0.10 cllm 11-7 I. m. - Det 'UGr Bolm.preet Y~Bt.m Pouls en .om lorrettet. 

Et langt Hv 1 k&n1p for rett og havere. Roen olllkring crettaopp
"jøreb var dermed øluttl Ka.rta 
/Steinllvik hadde klart 4etl 

Av Hans Nie' 
1 atatar4d 16·'( 1960 er ek3peåi
aJoMBjej i KommunaJ- og Arbeid.!
departementet, Arnold DybBjord, 
utnevnt til jylkøamann i BUBkerud. 
Den nye jylk~mannen er jødt i 

Sem '(. oktober 189'(, Btudent 1916, 

Hft4. oecon. 19'1, oand. jur. 19S4J 
dommerjuUtnøktig 1916-'8, Bekre
tær i JuatiBdepartementet 19'8-'9 
og Bekretær t OBZo LAgningBVe8en 
19.9--80. I 1930 kom han igjen til 
JUBtiBdepartementet, hvor han i 
1934 ble byrdBjej. Biden 1946 har 
D'JIblljorcl vært konBtituert eom 
ek8pediBjoMBjej i JuatiBdepartemen
tet og aenere t Kommunal- og Ar
b"'tUJ;Mt~ntet. 

I I Tiltalebeslutning utferdiget 
politifullmektig Stumpe 

t sanu.t er ølutt. 73 Ar ble hun, den m O kvinne som. har gjort mere for egne 
landl1menn enn noen annen t dette 
land. Hun var motig Marta IStelJ1.lIVik, 
men det var hennes stadige trang til 
å kunne vise godhet og øve rettfer

Med lIin utpre"ede rettferdighet.
onll og sin IIlIJmhetølløkende lnd 
hadde hun grepet befriende inn - og 
gjort det norøke folk oppm8l'kIIom 
pA. hva som hadde funnet sted 1 
Norge etter at «freden.. var kommet 
til landet. 

Han ~økte aVl;kjed da uudel'slagc'l ble oppdaget 
dighet som drev henne frem. 

Bom meddelt , jorrige nr. IW 

«8. Mai» har en politifullmektig ved 
L«and8svikavdelingen» i Bergen un" 
dersldtt omlag 30,000 kroner. 

UnderslagerenB navn er B t u m P e, 
I og da underslaget ble oppdaget Bøkte 

han strakB aVBkjed. 

ile", D1Jbajord er kjent aom øn 
fremrtJgeKdtJ jurl8t og Bom ekapert 
j kommunale apørBm4l. Han har 
vært medlem eUer. Ilekretær i en 

ARNOLD DYBSJORD 

rekke utvtJlg og komiteer, aiBt Denne utnevning gir anledning 
BekrtJtær « VtJlgOf'dntngakom11'lMjo_, til adskillig spekulasjon. Har re
,.., Ved e~ IW tUtte Mr .. _~ 

'KIlI> gjøringen virkelig søkt 6. rull .. 
14tt ~ng tU eS utarbeiM me- sera sine smukke talemåter om 
get benyttede MMbøleer aom kom.- at det ikke lenger er om å gjøre 
mentarutglWer tU Zotlene om kom- 6. heVne seg på dem. hvis «nasjo
muneatyre p4 lrutdet og i byene og nale innstilling» i okkupasjons
om ZotJets om kommunevtJlg. tiden ansåes å gi grunn til kri-

Dets nye lylk6llmGnf& er ett ad- tikk? Den ovennevnte Dybsjord 
""trcltW krtJ/t. Det er an grunn er nemlig den samme byråsjef 
tø a lefk ..... ,. BuelNrud _ed ut- Dybsjord i Innenriksdeparte-
......... :m.en1:e1ls Kommunalavdeling 150m 

(MtIrfI~). (Forta. f.. al48.) 

Hva . 
VI vi I 

Rettn/ngslinjer 
Europas nye tid er den nye 
liberalismens og det private 
initiativs tid, det er menne
skeretteus og menneskeverd~ 
eta tid. En gani - Om ikke sl 
lenge - vil den dynamiske 
amerikanske ånd skape en ny 
og bedre verden, hvor alle 
politiske slavedrivere er fjer
net fra arenaen. Det vil bli 
europeernes historiske opp
gave l modifisere denne ame. 
rikanu. hd. aUk at de uten 

For over en m4tIed aiden jikk Jt/,- Hun var godt rustet til denne k&n1p 
Hun var cand. philos og i flere år stiBdepartementet intIberetning om l....l d M nigh ts 
studerte hun tea 06' ve e e-

underslaget, men IremdeleB ligger fakultetet og egyptologi ved universi-
saken i departementet, og en kan g4 tetet i Oslo, København og London. 
ut jra at den ennd en tid kommer til Fru Steinsvik har skrevet mange 
t! hvile der, da. de Bom har saken til bøker og skuespill, og som foredrags-
behandling er pel jerle. holder var hun godt kjent. 

. I de siste år var hun atskillig hem-
Etter hva det oppl'JIses skal Horda- met i sitt arbeide på grunn av at 

land politikammer nd ha utferdiget synet minket 0i i 1946 ble hun helt 
tiltaJeb6lllutning. blind. Men det er dog i denne periode 

av sitt liv hun ,jorde sin IItørste 
innaata. 

l tape sm dynamikk, oglll kan 1945 gikk hun helt inn for de mis-
få tilført det verdifulleste av handlede NS-medlemmer, som på 
vår vidunderlige vesteuro- grunn av makthavernes hevnlyst var 
peiske kultur. Sosialismens tid satt utenfor loven. 

Selvsagt kunne ikke makthaverne 
sitte rolig og la aannheetn uhemmet 
få gjøre sin virkning. 

Påtalemyndigheten - makthaver
nes siste utvei, fikk ordre til 6. sette 
igang etterforsking mot Marta 
.te1navik. 0" 1 Arene frem til 1949 
ble den:ne aluIjon bleie av justismi
nisteren og andre deltakere 1 men
neskejakten brukt lom avledninis
manøver nu nye uhyrl1,heter i for
bindel.e med crettøopp,jøreb kom 
frem. 0" tolket lot aeg lure. Noe re
sultat av etterforskingen forel1gier 
ennA. ikke. Og det er lence Illden 
makthaverne Bl har I!Il1akket om 

• . .• Marta Ste1nl5V1k11 bok c"rimodige Marta ~te.tnmkII clørn-r). Hvorfor? 
er forbI og ordet må. forsVUlJ1e ytringer» er den første rruoppv.k- Fordi det l4&rta Stelnavik IIkrev var o, (lemmes. Ida, trenger vi kende akUd.rirIg av den behandllnc IU.tl 
den personlige innsats, sam- som ble de arrelIterte NS-medlemmer Det .kulle mot til l ta kampen opp 
menbitt arbeidsvilje og indivi- tildel. mot et helt tolk 10m var -liten. opp 

• • Bok81'l vakte nnsasjon. Myndir- til hysteri 0lr mordlyst. Fru Ste1nav1k 
duelt ansvar, ikke offentlIge hadde motet. ....... .•• 'b .. evene strømmet hetene mobiliserte dqspreøøen. .u .... "'" • 

ve5ener som syr puter under Samfunnets hele ryktemaskineri ble bm tU lwute, O" .. kortere tid mA.tte 
armene på aUe dem som ikke øatt igang for å ta knekken pA. Marta hun flytte fra lIitt hjem _ fordi 
&idder gjøre noe og som helst Steinsvik - samtidig som en søkte å makthavernes tjenere ble for nær
vil 'ha fellederle Aret rundt. svekke de voldøomme beskyldninger. glende. Til t.rosa for 8ll personlig 

110m hun rettet mot dq... ftl&kt.. (Forta. 2. .140) 
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I. ·MAI 
'~ ...... ---~ .... ; :;: L t. 

MURENE RAMLER. 
Vi har mottatt tøll'"de: 
I et foredra" 1 S-.kførerfore'n1r~",l'I. 

1 0110 1 mara 19&0 omtalte riluladvo
kat Aulie generalkollsul Harøemø bok: 
<Utrolig men lilanb og bana aenet8 
I.ublikaliljoner. Et aVlnitt av riklad
vokatena foredrag er gjengitt 1 Nor_ 
Sald:øl'erblad og her aw det: 

cl vinter ble der fra Juriatbol<1 
to ganger i trekk 1 aviaene reiat 
mishagaytringer over Påtalemyn-

dl.gl.lelAlll fordi denne hadde fUD
net grunn tU A. arreatere og be
gJært tengslingakjennelile over en 
pel'son som har utgitt en bok og 
spredt en serie broajyrer, alt full
stappet med ondskaplifulle inJurier 
moa; rettsvesenets foJ.k, advokatel' ol' 
politiets tjeue&temeun.» 

cEtter På.t.a.lemylldighet.eu. oPP'" 
fa.tninr - 10m. d.en er komm.t til 
\l.ttrykk i , .. km - Of ",~4~m· 
/ltn, i I',Jlt taU tor .. VH~",tt", 'tl 
',, __ tt ••• t.d", y ........ 

Boken: «Utroll, men "nb eom dQ' 
liktel til, utkom hølten 1948 og øom
meren 1949 ble der latt i gang gransk
ing av Påtalemyndigheten. Den øam
me QPpmerkaombet tUtle. Ha.rlema 8:'0-
.~yrU'. 

lJnl1er et rettlDlJlJt. O. jlo&li 1810 opp· 
lyste hr. Harsem at han til 118. øtore 
forUlldring b.ad4.e fWlJl,et et dokument, 
øom var blant .aken. clokummter Ol 
10m, tutllo tøl,ende: 

Etter .. t politiet badde av.1uttet 
.in granskillj' hadde ltatMdVOkat 
Kø.rl Lo~1 den 29; oktober 1949 litt 
følgende påtegning: 

d!'or øvrig har JeC Ikke funnet 
at det er punkter 1 bokeR SOUl det 
i&l' grUDD. til A. IrA nærmere iDD pA. 
- eller hvor det kaD. være spøn
mA.l om 6. reise 1I.OeD. tiltaJ.e. Der 
foreligger heUer ikke anme1c1elM 
vedk. andre forhold~. 

cJeg forealAr at Ba.neDUI pubU
kaaJoner ikke foran.led.ltrer ROeD. Tt
terl1iere IIkrI.tt fra. J.>A.~ 
heten. Iide». 
Sakeni dokumenter ble lA. dm 8. 

november 1949 av rlkBadvokat AuU. 
oversendt Juatisdepartementet «til 
orientering). Sarøem ble d0l' ikke UD
derrettet om resuLtatet av PåtaJemyn
dighetens granskillj', som vø.r avlllut
tet 1 okt. 194:9. 

1 roten den IS. juli 19150 utalte Bar~ 
• em sin forundring over at det ikke 
va.r reiøt tUtale mot ham for en rekke 
påstander, som han har fremholdt 1 
sine akritter og som han mente vø.r 
langt alvorligere enn de fA. punkter 
lom nil. er tatt opp av Dorenfeldt. 
Statøråd Gundersen har Jo offisielt 
uttalt at politiet under a1n granlk
ntng skulle ølå til beiie lider. ill' det-
te bare bluU? I 

Statøadvokat Dorenfeldt har l akrI.? 
til o.r.sakf. Fyhn uttalt at Harsem 
ikke skal tiltalei for a.nnet enn de 
få punkter som er nevnt 1 den 818te 
tiltalebeslutning. 
En har ennA.A. ikke hørt noe om at det 

trtl,ln.att ,raverende be.kyldnll'l
ger mot bi.kop Berg,rav. Hvi • 
di.se pl. tander er sanne burde 
neppe biskop Berggrav kunne fort 
sette 1 den stilling han ni. inne· 
har. 

7. Direktør Helge GleditlCh er opA 
sterkt angrepet, både for å ha an
Ivaret for en rekke straff-ekser
liser (for en fange. vedkommende 
med døden til følge), og for A ha 
holdt varetektøfanger ulov~ 

fengllet 0i for A ha satt NS
fanger pA mørkeaelle. Videre f~ 
å ha landliforvist en NS-mann o, 
for å ha sulteforet NS-fangene 
sommeren 1945. 

er reist tiltale mot dem som Barsem , 8) 

ha.r angrepet. Når nå. politiet ikke kan , 
angripe Ha.røem (jfr. stat.eadvokat i 
l.!oue) for dUlte piet&nder - mf. vel 

Harsem har påtalt at en provo
katør fikk inn til llebu brenn ... 
vin og tobakk (Hans Westby) o&' 
han mener i. kun:ne beVile at bak 
dNmt atf_re 1lt4r hmdllV1kpoll .. 
tt_tl I$lk. Wli'fltb1 1\ldd, m~ 

'PI •• "ttt i. kj.,. 'Of. H~$. 
Ipør om det er .tat,na Pellilf 
lom er brukt hertil. 

det kOfrekit V(ltffl .. ~,,~! 41! ~,~ 
•• øars_ k... ~~.'r,tat, 

Øvll lI.tte SJika !tU" I~ert, hat' Q 

tull ,runit. til ... i at· her ileke henku 
likhet for loven. 

Ved l ijennomgl Har.eml .krit· 
ter vil en finne følgende a.n.k.lqer 
a;om ba.n :bar reUet mot tlAvneUte 
i>erllomM ~ m)'~te.r: 

1. Ny&,aar4avol4, Koht ol' LJUDiberr 
bar /JOlll Vitner 1 ret.t.ua.lum mot 
Scbancke neppe ~t den fuUe 
.aMhet o, intet fortiet, kva «, 
'Om vltner Var forpliktet til. De 
tortiet at de hadde ,itt en kopi 
av kapitula.ajoJUloverenøkomøten 
en pAtegning (navnetrekk), i ret~ 

ten sa de at de ikke kunne ehuI
ke~ 6. ha sett kapitulasjonsover
enskomsten. Kan noen tro at ... 
er tilfelle? Neppe. 

2. Ambassadør Prebenøen var delak
tig 1 en bevilgning pl kr. 27.000 
til norlk deltakeløe 1 tyske m .... 
øer under okkupaøjonen. Slikt ku 
en da vel ikke gjøre hvis vi bad
de V8:!rt 1 krig med Tyskland? 

S. Regjering.advokat HeMinI' Bødt
ker hadde .om øtyreinedlem 0i 
juridisk konaulent l A.a. Kon-. 
truktion vært med pA. .. godta 
kontrakter på byggearbeider for 
tyøkerne. Herfor ble dl,ponenten. 
som blindt atolte pl. a1n høye ju-

9) I 2. opplag av <UtrOlig nuIIl 

sant» opplyste Harsem at provo
kateren Bjarne Rodian sommertID 
19'7 QPptridte 1 OIllQ rAe4 tAllkI 
P6Pl.rer l)'d..~cle ~ tem.1k K'MI 
Smith. PoliUet 'ble, varslet -
men mannen fikk fortaatt gA. løa, 
bmtU han ble fena:slet etter A. ba 
opptrldt med nye falsk. papirer 
194:9 1 Menl.hetsfakultetet og dø 
diskutert .ynd og sonlllj'. Ja. han 
var sogar blitt lærer ved to sko~ 
ler i Oslo, til tross for at han 
badde varig svekkede åndskref
ter. Hadde politiet tatt aksjon' 1 
194:7, hadde man sluppet diaIe 
skandaler i 1949. 

10) Politiet har benyttet Itraffede 
personer som provokatører og til 
å avhøreNS-fanger. Ja de bar 
end0l' tAtt lov til l. bruke fa.l.lk 
navn. 

11) Elvorfor er ikke ambassadør FTe· 
beneen gran.ket oi' tiltalt fori A 
ha utfoldet en voldsom energi tor 
A støtte NS propaganda.utstll~-
cen for Elålogaland? l, 

12) Er disponent Stranger cransie. t 
for at han sommeren 1940 at1jet 
Sporveienø buaser til cUaposlsJon 

Rikaadvokat ÅuUee uttalelser UD~ 4:. 

ridiske rA.dgiver dømt til feng.el. 
Statsadvokat Ctppelen 1 Skien er 
.terkt kritiaert 1 begge Har.emø 

for tyskerne? Hadde en Ns-mI:. 
gjort noe lignende ville han -
kert blitt trukket til an~v&r '., -

der hana foredrag i Sakførerforenin~ 

gen 1 0slo - kommer etter dette i et 
merkelig lyø. Dengang bet det at Har
aeml bok var tuuI{.8,ppet med ond~ 
.kapsfuUe injurier - uelvi. framsatt 
mot bedre vitende - mot rettøve.e
n.",ta folk nil' mvndill'hatAnA. Hvia aA. 

bøker for sitt torbold til Aal Ule
fos brUl' 0i brukseier Cappelen 
l Ulefoas. Begge dia.e firmaer. 
landasvUc.laker ble hen1qt. 

IS. A.s. Nor.k Rørhandel, major Ni
colaylen o, inieniør Otto :Berl'-

13) 
for. , 
Har.em mener ogsA at forh014et 
Om berr Imerslund. 110m ble ~t 
til lo opptre 10m &nI'iver - av 
norske dommere ~ bør rr&1\.ket. 

li) :- :)":~:"'~e", lell'.". Utenrikskronikk 
Relleleftl erverv.virksomhet for 
tYlkelfte ullder okkupaøjelleft 
rransket? Oi hvorfor er hu. 
""tt helt tri? DARENES SPILL 

16) Det samme gjelder fylkelmann Det var dArer som l Casablanca I Østerrike. Di.se problemer mA. løses 
Skjånes for l ha med~irket til drakk sklIen for Tysklands ube- først og det mA. gjøres av hender som 
opprettelse a.v vervingskontorer tingede overgivelse. Det var dårer ikke ryøter. Men Vi fryk~r dårene, 
for å fA. arbeidere til flyplassene som trodde A. kunne spille poker med: Ip1ll, og denne frykt øker med :Malik:c 
l Trøndelag, mens kampen mot jernanl1ktet Josef Stalin 1 Teheran. dristige politikk 1 Sikkerhetsrådet 
tyskerne foregikk i Nord-Norge. Det var dårer som drakk vodka med som ennå er under ... :n :fømte 1..t.Vik-

17) Fylkesmann Frydenberg oppfor- den selvsamme herre i-Jalta, og de ling nAr dette skrives. 
dret trelaøtbrukene i Fredrikstad samme dårer opptrådte 1 Potadam, Korea.krigen kan sees fra to sider. 
tU å arbeide for tyskerne (brak- da teppet gikk ned for første akt 1 Dens forløp har vilt hvor lite "lv det 
ker). Hvorledea kan han gå fri vår tid. forgremmende verdenadrama. mektige USA kan gjøre mot en vel 
når andre straffes for å ha vært i Nå er teppet gått opp for &nllen akt, forberedt 'aggreljon pA. den annen side 
agenter for samme firmaer? I etter at en hel verden har frosset av oaeanet. :Men samtidig bar disse 

18) De av A~ministrasjonsrådet opp-' sjelen ut av seg under den kalde smertefulle erfaringer lirt til en 
nevnte medlemmer av Nemnda krigen i korridorene i pauaen. Denne amerikansk opprultning, hvis fart 
for Industri og Omsetning 0PP- akt begynte med Koreakrigen etter øker for hver dag og som kan føre til 
fordret næringslivets menn til li l at USA hadde innviklet seg l For- en forandring l den verdensstrateg
opta sam~rbeid med tyskerne. - mosas spindelvev, og hva den skal iske stilling, nA.r den får virke en tid. 
De av NS som fulgte dette rM 8I1de med, vet ingen 1da.Ir. Dertil er I denM torbl.J1de1ae kommer ma.n ikke 
er blitt 'ftr&ffet, men «D ~ P. overruk.tISHtaOmen,teftt fOl' me.nrllt. fQl'b!. pl'oblawt Qlt\ Velt~TYI~t;W 
d.det .r bUtt b,taret. p.t il$. ut 'OM IK lY$pt.aM. !,tI' :t' t1 opprullltnh"" et~ "t !!t.f.ne 11.1j.1' ,~ert 

19) D/& a.'Vt~lS'ttk!el' s". NI_tell/! :IlP øluttft, opp ø9\ ni .... , .~ft, v,rlleM- alt ~V .. el, ~ •• t,,. to U"'l:~~~)t>,·. 
.krevet untlt1' "1ckupujenaa ., maktA m~t.t1."tp p& N1'kol'~k dett.. rraNik try~ wttt.,. ... ll1',
blitt nøye '!'$nsket, men :Ca,- slde. Men her .om. ellers tverdell • het 0l' amerikanøk manl1e1'u:te ihft
bladet og andre aviser lom opp- det foreløbig 1 hvert f&ll blitt Mer .ikt 1 utenrlklpolitiske problemer ut· 
fordret til l gl aktivt inn for ord enn ·handling. som preger FN- over timen og dagen har her vilt 
lamarbeid med tvskerne 0<>' som verden et avskrekkende e"~empel " .. staten.. vilje til A. alutte opp om ør- Al> • -

hlnet vAr k0n&'e, er ",tt fri. koreaerne. lAk, og annet .,ar vel bil. Men Mo mer Labo\U'l'e.j~.n,.,t 
20) Harlem pAtaler 01''' at .ue .om ler ikke A. vente. :Enhver lyne." mn.lan4 rikts.nok ikke vU ta Wua

oppfordret Ul' slutte opp om vare HI' Hlv urm .. t, Oi' 1 4enAe Uvet, men hell8l' lklu vU ~ 
,+,ysk Handeløk&mmer i Nor,e. cetterkrigsUcb som - var lovet o •• fri abl101utt veto, hVil I'ranktike Ol' USA 
er gUt fri for tiltale. Dette me- for frykt ol' nød,« alle mer enn nok vil gå med på tysk opprustning. Oll! 
ner ha n doC ""A. vare «Bløtand ~ert med line epe atf.rer uten Japan tal .. det ikke ~ det fR tor
til fienden:!> .lik .om denne pA.. .. foretA. at vi er midt inne 1 en ver. mentllr et amll'lk&1'l.sk anll"end. i 
.tand er blitt definert av ret,en densrevolusjon av like.A. meget men- McArtburl suverene hA-nd. 
likeoverfor NS-folk. tiltale tal lom materiell art. De vil nok gjer- Sl fAr vi da. .e. Begivenhetene t'ul-

21) Kan en unnlate A. reise ler hen over OSs med stirende tempo ne, sier .. de, men symbolske styrker 
mot de av landssVikpolitiets folk og med det initiativ som er tatt 1 duger ikke overfor den nordkoreanske 
som har arrangert at NS-fanger Washington og tildels oglll i London storm, som feier henover de sør-
fikk flykte? koreanske åser, myrer og sletter le- går verden inn i en ny og vanskelig 

22) Ml der ikke reises tiltale mot fare110ne. Erfaringen viser nemlig, at . det aven mesterhånd 0i gjør landet 
landssvikpolitiets folk sam tvang sUke tiltak innebærer stor risiko for til en ruin. 
banksjef Sandberg m. fl. til A. be- fredsbrudd fra den parts side, hvis 
handle lik pl Rikshospitalet? En ting er imidlertid sikkert, °i det dominerende overlegenhet minskes 

23) Likelå mot L'Abee Lund .om er, at det Som skjer i Korea - og for ved den innledede opprustning blant 
tvang NS-varetektsfanger til å den .aks skyld også pi. Formosa - vestens folk. 
grave opp lik. er forspillet til det atore og avgjøren- (:1.-' 60) 

24:) I lin bok nevner Elarlem at de oppgjør meUom jernteppelandene 
L' Abee Lund 1 prenen har frem- og det som man gjerne vil kall. 
satt den usannhet at NS-medlem- vesten. frie nasjoner, hvis frihet Marta Steins vik 
mer som meldte seg ut av par- imidlertid ku diskuteres etter all den -
tiet før februar 194:2, er gA.tt fri velferdslltatsmentalitet som behersker 
for straff. flesteparten av dem. Men vil sA. FN 

• 
Da politiet 1 ca. ;i Ar nøye har 

iTansket di... pAatan,der og statsad
vokat Lous er kommet til det resul
tat at der ikke kan rei.es tiltale mot 
ham berfor - mA. en vel ha rett til 
A gå ut fra at Haraems pA.l!t&nder 
ol" korrekte? 

Men skal der da ikke rei.e. tiltale 
mot dem .om Har.em hu angrepet? 

holde mAl? Det synes A være noe 
s:ymbolilk ved det flagg som FN og 
Trygve Lie sendte til den øverstkom
manderende 1 Sør~Korea. Det var for 
sart til A tåle regn og sol og vind og 
kan derfor ikke vaje over hovedkvar
teret. McArthur ml nøye leg med A 
ha det hengeneSe pA vegcen 1 litt 
kontor. ' 

Vil man trn1c1lertid .øke A. S8 dette 

(Forts. fra 'lide 1) 

sjikane fortIatte hun sitt arbeide for 
de ulykkelige. Hun hadde den åndens 
rikdom 10m er nødvendig for A. kunne 
me.tre en slik ,0pPiave 10m bun 
hadde tatt pA .eg. 

Et landa øamlede ondakap hadde 
rellt lØi mot henne. 
Miretl 

- Mm hun 

. Icla.g er det tor tld111' - men den 
da&' vil komme, da. Marta Steinsvilt 
.,n .tA I vA,. IoII.t1'l .. 1. anm an av ei 
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merkelig ly •. Deniallg het det at Har
sems bok var fU44Sta.ppet med ond
skapstulle injurier - delvis fram.att 
mot becire vitend.e - mot retblveae
netø folk or myndighetene. Hvie Il. 
h4dde vaert. tilfelle badde vel neppe 
• ta.tsadvokat t..oue kunnet -uttale I\t. 
der ikke kan vaer8 apøramAlom a. rei· 

fo. brug o, bruk.eier Cappelen 
i UlefoBB. Begge di .. e firmaer. 
lan~.viklaker bl. henlagt. 

for.", 
18) Harlem mener ogl' at torj,ldet 

om hen" Imerllund, lom ble ~t 
tu .. opptre 10m &l1&iver -+av 
nonke dommere - bør Iranlkel. 

ham herfor - mA en vel na rett til 
å gA ut fra at HarsemIl pI.I!tander 
er korrekte? 

Kan aerror IKKe vaJe over noveaxvar- Et lancW øam1ede ondøk&p hadde 
teret. McArthur rnA nøye leg med .. reiet øer mot henne. - Men hun 
ha det hengende pA ,veggen 1 litt "etl 

15. A.ø. Norllk Rørhandel, major Nt· 
colaysen. or in,eniør Otto Berg
Ilav, forhold 10m entreprenører 
,ynea landllVikavdel.1nien ikke .. 
ville røre vea. 

Men skal der d.a ikke reile. tiltale 
mot dem lom Harsem har angrepet? 
Eir det ingen .om bryr ,eg om hva 
statørld Gundllralln har .agt., Etter 
det lom nI. er opply.t .ynea det lom 

kontor. Ida&' w elet for tidUg - men den 

l4o) Det .amme gjelder d'herrer Jo
h..." Hvidlten, E. Jaekbo ol Tan
NN-Fjeld for 1 rundlkriv i 19'0 
A ha .økt A verve nonke arbet-

VU man lmid1ertld uke A øe 4ette daa' vil komme, da Marta SteinøVik 
øtore .plll i I .. mm.nhenl, mA man vil ItA i vAr;l'-løtorle .om en &v de 
tøret bli klar over at o,øA Europa har me.t høyr.i.t'~ 10m har løyet 
aine sørkorean.ke problemer, bWe 1 t vårt land. 

le tiltale. 6. Har.em har 1 be". line bøker Fortl. lide 8 det delte TYlk1and og 1 det firedelte Vi takkw henne - or lyøer fred 
Har en aA. ikke grunn til A t"o at over henn.. ml.nnt. 

f.1.~;~~?~~ Kje em pes ka n d.,al en - UNN R A Det har værl el 
A få. ham arrutert like etter at hana visst mystisk skjær 
brosjyre «Folkedommen over rettuvi- . 
kerne) var utkommet. M 'Il' b '1 - I" k' d d' f ø 'I p I ' I vandret fra Ølt-Europa til de over den vwdenakjente hiltoriker, 

Dorenfeldt fant det riktic .. arH- I loner· rukt ti po ItlS Jø eutvan ring ra steuropa ti a estlna ameri~anske soner i Tyskland o.g E80D I'ridel18 død. Vanlt&'viø ble 
atere Harsem en Nndallnatt oppe i Østerrike for å overføres til elet lagt at han var blitt myrdet av 
Halllngdal, hvorfra han ble tran.por- S JR' d d 'k n s k t r f ' n s ha Palestina, og ·at det tydelig dreiet n&istene. De var jo.A lett A skyl-
teft ti! fengslet i 0.10 i en kold bil. O vet.. us san . og en ame r I a e s o I an r seg om en godt organisert virk- de pl. t .Uke tufeller. Ni ha:' den 
Da det var mange kuldegrader ute, d" . k z·· f cl f fØ' somhet med rikelige midler og danske forfatter, oand. jur. PoUl 
fikk Harsem frostskade i sitt ben. støttet en po ItiS e IOnISme or remme egne orma stor innflytelse bak aeg... Knudøen IIAtt en pel Ijennom disle 
Han har i lengere tid vaert under lege- Rapporten var en fullstendig ryktene og det har han gjort gjen-

behandling av d.en grunn. Dorenfeldt D a UNN RA' s fø r ste s Je e f gen e r a I Mor gan a v 5 I ørt e 5 ka n- bekreftels~ av General ~organs nom radioen. Hana uttalelse lød slik: 
begjærte fengslingskjennelse for 3 _. . og den Vlste, at det drelet seg Som alle ungkarer var Fridell en 11&-

tre - måneder med forbud for Har-- d I bl h blekk I' k· d· d· d' k . k om en nøyaktig utarbeidet plan ve av line vaner. Dett\!) ble ll"WUlen 
sem til A motta besøk o, forbud mot a.e n,· e an øye I e Ig avs Je Iget av e Jø IS eatører finansiert av spesielle grupper 1 tU bana selvmord. Han .iM4e mas •• r 
å skrive brev. Dorenfeldt fremkom' USA. av tid. til A flykte, Jnen kunne ikke 
også med trusler om at nAr HarlemlI De norske aviler var meget tause dengang British officer, manØver som foregikk i hemme- Saken var dermed klar. Denne forlate line notater og bøker. Da han 
fengsling først var i orden - akulle Lieut.-Gen. Sir Frederick Morg an plutseligl måtte tre tilb.te lighet for britiske og amerikan- utvandring kom fra den sovjet- den 14,. mars 1988 al SS-folkene kom-
flere slå følge med ham. som. sjef for UNNRA. • ske penger. General Morgan kontrollert,!!! del av Europa, som me inn gjennom porten, kutet han 

For A. få stemplet Harsem øom en Den velkjente engelske journalist Douglas Reed gir i sin bok hadde åpnet Blaaskjeggs for- ingen kan forlate uten spesiell seg ut av vinduet. At SS-folkene 
farlig mann kom Dorenfeldt lA med «From smoke to smother» (Forla g Jonathan Cape, London 1948) budte kammer. tillatelse. De ble sendt av sov~ skulle ha skutt ham og deretter ha 
den opplysning til retten (1 februar en kort forklarhag på den egentlige sammenheng, og på hvorfor En M::. Lehmann, UNNRAS jetregjeringen og gjennomreisen smidt liket ut av vinduet, passer Ik-
1900): at Hanem var UD.der tortøIr'- sannheten om General Morgans avskjed er mørklagt av vør- generaldirektØr, forlangte fra lettet med britiske og amerikan- ke .... Og dermed er man en greuel. 
nlng for tldll,ere publlkaaJou.er. Dette denspressen - trass i at General Morgan er en høyt ansett den annen side av At~ante~en ske penger, - for å forverre hiltorie tatUrere. Mon det ikke er 
til. trolS for at stataadvokat Loue 1 britisk offiser. General Morgans Øyebhkkehge situasjonen i Palestina. Bolsje- flere, og det tilogmed her l landet 
oktober 1949 hadde uttalt at eHar- tilbaketred!!ln. Etter at generalen vikene støttet den politiske zion- hvor NS-folkene har tått Ikylden for 
sems publikasjoner ikke foranlediget PA side 256 og utover i oven..· var 920 millioner !. hadde fre~hol~t. at han ikke isme for sine egne formål, og det alt det g&1e, lom hendte under ok. 
noen ytterligere likritt fra. PAtale- nevnte bok, forteller Reed oml . En .to~ del av dette bel;p h:adde «antlse~ltlske. tendenser, gjorde også den amerikanske kupujonen. Vi hlper A kunne kom-
myndigheten. lide.) tilfellet Morgan under titelen Ilkle - 1 k?ntanter Ol VU'e1' flkk han lov til å fortsette. - storfinans. me meeS noen av 4en ottw hvert. _ 

Med sterk pato. fremholdt opAl)o.. «The Potent Partnership.. - til SOVJet.Bussland eUer Noen måneder senere ga han Saken tvang seg på .denne For .&l'U1.heten ku ikke .kjulea tor 
renteldt for reten. at da H&1'II8.lU bok Reed. nevner denne sak som et lovjetkontrollerte land, h'f'Or imidlertid en ny, lignende av- måten fram, men ble fullstendig alltid. _ 
inneholdt en rekke ue&l'U1.heter or la· eksempel på og et bevis for det I~vene ble. solgt til. befolk· slØring, men da ble han om· mørklagt med en strøm av be-
jurier, .kulle den heller hatt en tittel nære samarbeide mellom Sov- JUngen, fortJenesten Ilkk lm1 gående «fritatt... fra sine plikter klageiser i aUe London-avisene, 
som: cUtrolig og uaanb. . jet og zionismen (d.v.s. mellom i staten eller reserver~ .deD av den nye direktØr, en Mr. la over at de hardt pressede engel-

Er det riktig i en feng.llnguak .. sovjetregjeringen og den inter· herskende (kommumstiake Guardia som igjen oppnevnte ske palestinaautoriteter nektet å 
gjøre forsøk på. å føre domatolene bak nasjonale jØdedom) o. a.) klasse.. sin stedfortreder en Mr. Mayer la disse forfulgte emigranter få 
lyset - som en vel m' si at Doren- Reed skriver: Reed forteller videre, at Cohen. gå i land. 
feldt har gjort - når han 1& skjul «Etter den siste krigen hendte UNNRA's aktivitet ble glimren· Den engelske regjering gjorde «I det øyeblikk jeg skriver 
på at statsadvokat Lous hadde ter- der noe nytt. Stor makt ble de men kort belyst i januar 1946 ingen innsigelser mot denne be- dette» sier Douglas Reed, _ 
digbehandlet Harsems sak uten at etablert i de britiske og ame- da General Morgan fikk oppga- handling aven hØY britisk offi- «flere måneder etter General 
han fant noen grunn tu l. gA til ak- rikanske okkupasjonssoner ven å hjelpe «displaced personslt ser, og i desember 1947 trådte Morgans avsl~nger så 
sjon'! gjennom et tredje parti som de lidende, hjemløse- ofre for General Morgan tilbake «etter blir «helvetes-skipel'ie» fort-

Statsadvokat Dorenteldt ble av Har- bare var kjent gjennom sine krigens Ødeleggelser. Det han eget ønske.. satt fremstillet for de britiske 
sem anmeldt til Riksadvokaten fOf initialer: UNN~A. 95 pst. av så, fØrte til at han publiserte en Imidlertid hendte det at der avislesere, som skip med folk 
den Ulovlige arrestasjon i H&ll1ngd&1, dets kolossale fonds ble skaf- indignert avsløring hvor General ble fremlagt en offisiell britisk som. er drevet fra deres hjem 
n'1en Riksadvokaten (eller kanskje fet fra De forente stater og fra Morgan slo fast, at det eksisterte rapport (fra en nedsatt komite av Hitler, og som ikke har noe 
det var Otto Hafting som hadde med dette land (GB) og Canada. - en «hemmelig organisasjon .. hvis av Underhusmedlemmer· som annet sted å gjøre av seg» 
saken å gjøre 1) henla anmeldelsen. Den britiske regjering bidro mål var å organisere en «masse- hadde vært i Østerrike for å se Under titelen «Den usynlige 

Hvorledes kan så. Dorenfeldt kunne med 155 mill. :f av sine skatte- bevegelse av jØder fra Europalt, hvordan de britiske skattebe- censur» (The Insvisible Cen. 
opptre som aktor 1 denne sak mot betaleres penger uten å og kalte det «en positiv plan for taleres penger ble anvendt). - corship) fortsetter Mr. Reed: 
Harsem ? Både Dorenteldt og Rik.- spØrre dem, og det sam:lede en 2. Exoduslt. (Den fØrste om- Denne rapport gikk ut på «at et «Tilfellet General Morgan er 
advokaten burde 1 sømmelighetens beløp «delt ut uten diskri. tales som kjent i Moseboken). - meget. stort antall jØder, nesten av den ytterste betydning for 
navn vaere inhabile 1 denne øa.k. ' . minering. som «frivillig gave» Han avslØrte en stor politisk som en 2. Exodus _ hadde ut- alle som studerer det som 

l 

skjer. Alle trenede observatø
rer visste om den hjelp kom
munismen har gitt de extreme 
zionister, men dette var den 
første udiskutable avsløring 
av den og den fare det betyr 
for freden». 
-Om sakens realitet ble der 
aldri diskutert, 

General Morgan ble beskylt 
for «anti·zemitisme» bare for
di han hadde avslørt en stor 
over-nasjonal transabjon bak 
kulissene, hvor 'mennesker ble 
brukt som sjakkbrikker. 

Det faktum at han fortalte 
sannheten var uten betydning. 
Han løftet det forbudte for· 
heng og måtte gå». 

NEMO 
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l. MAl ~ -------------------------------
P'nf~ I~or Arrdei1æ~ som domm~r 1u..I_R_E_~F_L_E_K_S_J._;..O_N_E_R---.Ioo01I 

Nå ; .;presenterer han «almenheten» .1IGJJlIUNQJlN S'r.4.UNlNG tlnret. MeB av det feIrer 01'8" at 

, o, den tyake lnmnarljen 1 Danmark regjeringen mot v i Il i I kommer W - men rettferdigheten t har vert rjenatanc1 for rransking av l praktiser. de overenskomster, Bom 
en parlamentarisk kommisjon. For- den har gitt med pl, og da skal det 

Professor Johs. Andenæs, ad- være med på dette. Undres hvor- mAlet var A. nl frem til en sann ikke stor fantasi til å forstå at det 
vok:at Leif S .. Rode og ekspe- dan ~e fØler d~t n~r de ser hvor historisk fremlW1lng av det 110m blir liten fart i liberaliseringen av 
disjonssjef Trygve Leivestad satamsk de krlatelig7 og pressen hendte den 9. april 19j(). Ked .Ugende handelen og at det bare er fattighjel
fikk henvendelse fra biskop utnytter dette partsmnl~gg .. HØr forundrinr og under rystende inn- pen fra MarahaJl-miWonene som har 
Berggrav om å «granake- i en bare f· eks. det aller krIsteligste trykk finner man her, at et av vit- fått re'gjeringen til A. svike sin egen 
tvist mellom Indremisjonssel- cVårt Land:.: nene forklarer og fastholder, at oppfatning. Det lar seg altså frem-

SommenUllhetea hviler over vårt hjemlige politiske liv. - sk:apet, Berggrav og Hallesby cH7le I?artyrkappen lom han Tylklanc1ø overtakelse av DanmarluJ deles gjøre l selge førstefødselsretten 
StortiDglmennene er vendt hjem til sin ~er og aitt kjøpmanns-_ l på den ene side, og pastor Ha- (Hav~g-GJe~seth) har trådt freå m1l1tære beøkytte1se økjedde etter for- bare betalingen er stor nok. Dette er 
lkap mon. regjeriDgena medlemmer fenerer mer eller min vig-Gjelseth på den andre. - med l de sIste 10-15 årene p handlinger med Staunlngl regjering demokrati! 
dre, 'menl de økifter om , holde taburettene varme. Og midt un- Disse 3 herrer, som k:aIler seg Indremisjonsselskapets . bekost- og at forhandlingene om dette fant 

101 d fr tJtvalget (d.v... de utvalgte) ning er klut for klut blittarti:r~vket Ited i slutten av mari i en liten by i DET KOBTER A KNEKKE 
der dette er det politiske rettsoppgjør glemt, båue e o e, som har felt sin dom, men uten å av ham gjennom de up s e nærheten av LUbeck mellom repre- NØTTER MED DE STORE 

ennå hensleper sine dager i de politiske fangeleirer, og de som høre den ene av partene, den undersøk.elser som Utvalget har sentanter for regjeringen og de tyske Til Norges deltakelse i internasjo-
kjemper mot den store bøygen for å skaffe seg oppreising for ære, krenkede, den striden har ko- foretatt. l almenhetens og sann- myndigheter. Videre omtales navnene nale organisasjoner ble det i fjor be-
tort og IVie. En og annen gang dukker det opp en fra høyeste hold stet eksistens, lykke og ære. hetens mteresse». på de menn 110m fra be&'ge sider del. vilget nelten 7 mUl.. kroner. I år blir 
inapirert BPetlemeddelelae om, at det politiske rettaoppgjøn an- cKlut for klub, - ei almen- tok l forlw1dllnpue, Ukeøom datoen beløpet 01llkring 15,8 mill kroner. I 

.,. for .. aU. UtvaJaet er utpekt av Bari'" b.eteDa 08. sannbaf.el:l:l il1~eue. M ~ 'ble tute&tt. Noen lmISøjettpl'O}'>OØis~ opptil d.-t 54 an,..' U&1 tntkkM ~ retteD. - dat Ik;jer ~ ~ M I!IV"· d.c fAt putt vop.e. - A.~! At d.I ikke fj):J.W &- _ .. u IW C. tt~ .., ~. ~fpat_;OntJ. MM Ntrn 14ff \?i
D)\Jh'~f tHft .~ .~t~tW~clf8 k~ .. * Of on.~ 4, iuri~ Ha-n.,4j.lltth II fra at hin nek. '~ilh~, - ,. tle. ikte. ti. 110-" II .n f • .trIi\II', ot ~QM~'N Ulf tn, mfJl t " Il' mffUtmlka.pet i 
"" ...... jØMf, .... ø V4111ø .... ,~.,.., , 't .... ,.... "' •• I'-It n'~~~ ~unn. ,odta møtpart~ ~enn ~N~!~a" 11.111" ~~,' r~t '! -S'''.' orC'" .. "" ,,,~, y;ttfU. 18 av 4.m streket, 1wormed 31000 
I JI.fdHl ... ditt •• oø. mld alt a .... v.,Øt-. ei.t ,.,ldal .. 10m. dommere. Det er JO 0'1'. ,n. UtVI~.1t ha: 1\61\ p "'i ,er. torl\" av d. SJmonl1', 10m ka.n kroner i1'msparee. Bla.nt bidrarene er 
~«a() j r O elet ler ut lom om elet er .eDiqelt at hele for- uh$'t fram.gangsmUe: U:tvalle't gravs °l Halle.bYI veøne, °l re formod.. A ha kjeMIkal' til Baken. det oppført 10 000 kroner tll c:opp-P~' "". l lemmes .Iik at den henvendte seg sA tIl Sin opp- der~ interesse. Det~e er ver Dette lpner uhyggelige perspektiver. lysningsarbeide for freden», men det 
smedeb,heten lkal 'løre. uaktuell o, he st I ., dragsgiver, Berggrav, og spØr enn l folkedemokratlell:e. Alle har jo levet i den falske illusjon er vanskelig å få noen oversikt over 
rådende indignasjon ikk.e øka.l li Ulbakea1ag. Men det går ikke så hva de &k.al. gjøre når Havig- . D~r får da offeret gl en slagli at 4et aom 1lI:Je44e 8. a,ril var et hva dilll. pen&'ene e .. entur brlol.køs til, 
lettl 90.000 ~bJ: - f.or Ihl ;pc;dii1øke troø 1k71ci y_11 i U GjelHth ikQ Jod.tar d.em. Oi tllitaalie. Men her hØrer man r~, ovc. Ol ut ~ li \lI. ..rU&, ni meDl loømpn .v di ame
l'åc.I.eaU m.a.kMn "I-.staappua. ~. Av ...... til" eL 20,000 _t l:ler.arav fant løan1nien: «låre ~ en .:t.:tm ~m ~~ 1'~lp\lU.i.t ,. UA a;iaa~OZI. QI r1lcaulr.e vipen for,- m84 Ml. -=_ 
. .., ...... 1k.er. 6IW Jiu 118M' .uN' IOUI' liA IUaff i "Ul'" li at Dere Deirakter Dere som te- aleti .. , Z'AC .• noc den =--e1M. ØrA i eiWlr.'q-.n. ie2:Wom hemmelI.I'het. 

19m, u_v .. -. f pruentanter for almcb.eten - v1ll1&e karer Ul , lk1'1ye no., 0' har prept l)eIuurk. 8I'~eWe, Ol "a. 10,008 u.r ,oclviW« .uu ay skrekk vHtati 01''', os dØm på. Oppskriften finner så besørger cden frie preeøe~ L:mDJlRJlN .4 v D.T 

1-.., :m.ena y" 40,000 81' frifunnet eller hu fått ain sak hen1aat Dere i Davida 109. salme, vers :resten. Si er Bergeravs 0(1 Hal· 'O" »11. 'OM SD Llrr BOSIALISTISKII BIIlSPAB'l'l 
.uu vel'1t ... på elt avp;rel •• ai fem" ett ... de •• Akalte hifi;riDt. 7-14,., l_bys ære reddet opl denn. UNG." SNN Ur.N'OR SIN 1 Tylkland, dr. Fritz DOI'1a, forteller 
:Folk flott er i de Mn.ere l.r blitt .A vaat til store tall, at øpPlaver Utvalget dØmte og fordømte sang - derfor mAtte noen otre IIGSN S'l'USDØlt 1 et intervju i <New York Timea» at 
10m diI .. ikke ,j;r noe inntrykk. men nAr vi uten å overdrive Havig-Gjelseth - uten' ha hørt sin ..... og an~es. ikk hans partis roll er en elitestat under 

. esk hans forklaring bare hans mot- Her på Jorden er det e vil det sikkert ha vakt til ettertanke prøissisk ledelse. Staten skal opprettes 
femdobler tallet 90,000 for å komme fre~ ~ det antall ~enn er parter. cAudiat~r et altera pars:. mange som ikke gjennomskuer at vårt naboland F1nnland 1'11 hurtig etter Mossulinis korporasjonsstats 
her i landet, som er rammet av det politiske rettsoppgJør på ett sa romerne: «HØr også den an- humbugen, men Berggrav og er kommet pl fote igjen. Etter den mønster. Dr. Dorla tok sin doktor
eller annet vis, ela må vel de fleste tenkende mennesker bli be- nen part:.. Dette har vært god Hallesby regner yel m~ at Vår- første verdenskrig og en etterfølgen- grad på en historisk avhandling og 
kymret. Det gjelder jo her en sjettedel av befolkningen, og de jus i Norge hittil, men nå ser herre er så dårlig orIentert, at de borgerkrig klarte finnene i løpet var reserveoffiser under krigen. Jeg 
,lemmer ikke og er fast bestemt på, at det må komme et oppgjør det ut som professor Andenæs de smetter inn i himmelen på av fl år å bygge opp igjen. landet var medlem av NSDAP fra 1929 til 

. . . d er aven annen oppfatning, eller dette avladsbrev fra Andenæs sitt og klare aI:le aine forpliktelser. den bitre ende, sier han. I løpet av 
e!ter op~'løret og at det må bli kl~e J.inj~, koste hva et k~te hva er gjeldende lære ved Uni- & Co. Og er de fØrst innenfor, ~ Etter to kriger og d81l veldige folke- 2-3 år vil mitt partis styrke tidob-
vil NasJonen lom. helhet er heller ikke tJent med den kyowske versitetet idag? sørger de, nok for å få plass til ,flytning fra Karelen, 110m ble tatt av les. Jeg vil sende 60 deputerte til 
kallhjertethet, lom den statsautoriserte justis praktiserer, heller Det forbauser at menn som sine hjelpere. Utvalg, redaktører . Sov~et-RUIsland., har finnene iklte parlamentet og gjennom politiske 
ikke med den fortiel&e av ijensgjerninaene og den lystematiske advokat Leif S. Rode og ekspe- og andre cgudelige». bare klart A. komme pl fote igjen, kombinasjoner fl kontroll over regje-
historieforfaJlkning, lOD1 vel har til formål •• tqge den .tadia disjonssjef Leivestad har villet Bol. m81l har klart det. u te n Marahall- rlng81l. Tid81l er ni. mod81l. _ VI sy-

• 4 hjelp, med veldige krigserstatninger nes at Vi har hørt dette før, og med stieende opiniOD. mot opp,jøret. til -Norg .. allierte, RUIBland, betalt d alUerte Ut1kk t Vest-Tyskland 

Feriementalitet og sommerdøsighet kan utskyte av,jørelsen, Murene ramler _ prompte etter avtalen, og ellers 1 en i e;inne vil .: de fleste sl at det er O, det innpiskede, kuuu,e stortinasflertall kan beslutte å oversende meget utsatt stilling utenrikspoUtiak. den eneste vei som fører ut av kaos. 
alle henvendelser, alle besværinger og all aa.kli& argumentasjon Ul (Fortl!. fra lide 2) Det er naturligvia formasteUg A. trek- D.e får trøste seg med at det er de-
l'e'ier1ngeu, hvor de synet å være vel forvart. Men det heler ingen ke øammenUlmlng med Norge, men mokratiet som har staket opp veien, 

. . • • om meningen har vært at alt Ikulle I sem, men da dokwn8l1tel1e ble frem- der begynner I. lIlike seg inn en Uten og sl får den føre hvorhen den vil. 
sår O, ~et 'Jør . ikke galt rett igJen. Derfor ber VI alle dem, lom. ha vært dysset ned, hvis 1kk.e «Folke- lagt fant Harsem at Dorenteldt bad- mistanke om, at det er n08 110m må Alle vet jo at demokratiet er på 
føler IVlen og bItterheten, alle dem for hvem æren er m~ verd enn dommen over rettuvikerne:. Var kom- de øløyfet dette viktige punkt - og være ralt her hjemme. Saken er vel marsj. _ 
et liv i slagakyg&en av rettsopp&jøret,.om. å slå riJJg om Forbundet met ut. I denne bok oppfordret Har- hvorfor'? Noen annen grunn enn at den, at det er altfor :mange Bom rår 

for Sosial Oppreisning 0& om -S. Mai-, som har tatt kampen opp sem myndighetene til A. gl til &k8jon, politiet har funnet Harsema pbtand omkring og er etterkrirshelter og TV ANGB.4.IUJlIIDS 

for aannhet og rettferd.i&het. Iqen. må leqer la lIeg skremme eller fordi han ikke ville r1siker. at myn- korrekt kan en vanake1ig finne. - lom lever under inntrykket av det forekommer 1 ayv forskjellige former 
k .. " dij'hetene skulle akrinlegge alle 1At- Hadde dette akjendige forsøk lykkedes overh8l1cUge med&lJeregn. De er ennu A· tro.. for at slaveriet ble ue av dem. 110m ldq tror å ha bukten og beø&e endene. VI vil ikke klager slik som det er bUtt gjort kunne Harlem ha r1sikert 8 års ikke kommet over danJlkepakkene og i US til 

ha hverken noen femtekolonne eller noen sjettekolonne her i laD- med fru Martha Steinavikll a.nklaa'er straff. Men skal aA. de .kyldige, lom 0811 friv1l1i,ce Amerikahjelp81l, bukker, ~~~~~~~~~er~.l 1866, hev~~r~_~~t 
det nå, niU' vi ,år mot nye uværatider. Vi vil eti folk. meD dAt I hAnnA. hnlr ",TI' .. I ... ",U .. a ...... ø ___ • '- __ .. ____ ._0 ... _._~ __ • __ .... _ ,,_._. __ ... _ 
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- _ ~~. a. __ -, .. v ................. '" .IUUD.,p"n upp 
for aarmhet 0i I'ettferdiihet. .IDeen må leDier la aei skremme eller 
kue av dem, .om. id .. tror • ha bukten 0i beiie endene. Vi vil ikke 
ha hverken nuen f8l1ltekolonne eller noen ajettekolonne her i lan
elet ni, rw: vi iir mot nye uv_aDder. Vi vil ett folk, men det 
skjer ikke før dea lO&iale oPpreJsaUDC er eJ1 fullbyrdet )Q8DI
iJeI'l1i.Di. -

TV ANGBABB1ØIDlJ 
.. " ....... ..., .. _--........ "" · .O5 .......... Ju~ lIV.uI.l"~ na.r lunnet .aa.rlema pUf.&ild omkring og er etterkrigshelter og 
fordi han ikke ville riaikere at ~- korrekt kan en vanøkeUc tinne. - som lever under inntrykket av det 
dighetene lIkulle skrinlesce aue. $1- H8.dde dette skjenc:Uce torløk lykkedea overhendig. medaljerecn. De er ennu forekommer 1 syv torakjell.1p tormer 
klDD'er al1k 10m d.et er bUtt "'~ort kunne Harlem ha rWkert 8 Ara 1 USA til tro.. for at slaveriet ble -." ikke konunet over danskepakkene ol' 
meel tru Martha Steinlvika anklager Itraff. Men lkal al de .kylc:Uce, 10m den friv1lliBe Amerikahjelpen, bukker, opphevet allerede 1 18615, hevder det 
i hennel bok «Frimodige ytr1n&'er». har foraøkt 1 fermakatfe fuke be- takker og knurrer, Men man ml ogal internasjonale forbund. tor menneske-

Hml Er det meg 
du Inakker om? 

I En av cuttene aa: Nei, dævelen, .jA 
kor liten h&in æ. 

Den barllke politimann at&naet opp 
ol' meel sin mørke røst .purte han I 

Følgende h1atorie fortell .. 1 Ø.tbyen 
1 Trondheim, 10m er kjent tor a1n 
e,en akarpe humor: 

Tre lIlnåi'Utter .tocl 1 ø.ter.unda· 
I'ate Ol' lIlnugrøkte. Da kom en vel
kjent politimann mecl høye heler Ot 
stor - ator hue med b!\nkende aki~ 
torbi. 

inkvisitorisk: Var elet mq elu anakket 
om? 

Næda, 11& cutten treidig idet han 
JA. opp pA. den morake ordenena vok

er . .Æ snakke om de1n derre æ. Ol' 

.a. viste han frem en ørUten .tump 
.v alp.retten. 

,,. Ukens kronikk: . --~ 

Den avgjørende ide 
Av sir Oswald Mosley 

~----------------------------.~ Men Europa nærer bedre håp 
enn kampen mellom to fremme
de Jll8.kter som pengema.kt 0i 
bolsJevlSm8. Vette ilap ~ytter 
seg til oss selv og til våre ven" 
ne.r over hele \I'8l'<len. Venner av 
var ide finl1ea i hvert europeisk 
land og i så vel Syd- som i 
l'Iord-Amerika. For nærværende 
er de i de tleate land enten i 
mindretall eller et lenke bundet 
flert8Jl. Den fremmede penge
makt hersker fremdeles, men 
dens herred.ømme vil ta slutt, 
når systemet slår feil, og den 
naværende undertrykkelse vil 
høre opp'- Etter som kampen 
blir skJerpet, vil friheten i øs
ten bu sta.d.ig mindre, etter 
hvert som bolsjevismen forb&
reder seg på en. avgjørelse. Men 
friheten i vest vil stadig vokse. 
Grunnen er den, at penged&
mokratienea ide aldri VlJ. kunne 
~ over bolsjevismen. De be
sitter i virkeligheten ikke noen 
ide - bare et konglomerat av 
interesser. Når kampen blir til .. 
spisset, vil penged.emokratienes 
menn og deres partier vike plas
sen for menn og bevegelser som 
besitter en aVgJørende ide. Hvis 
ikke vil disse .La.D.d bukke under 
for kommunismen. DI Til mAtte 

vike plassen, fordi livsdugelige 
folk vil sette dem utenfor gjen
nom sin stemmegivning. Og 
hvilken demokrat kan nekte 
dem retten til å gjøre det? Når 
det nåværende system bryter 
sammen, vil store nasjoner be
slutte seg til å redde seg selv. 
De vil sØke å finne noe å stille 
opp mot kommumame.u. De vil 
baI'e finne dette i vår ide, som 
alene kan inspirere menneske
sjelen. Friheten må og vil kom
me j avgjørelsens time: Vi skal 
vinne den ennå. Mange spør, 
om det vil bli for sent, fordi 
de tror, at krigen vil komme 
først. 

UTSIKTENE 'rIL KRIG 
Å tro, at krig av den gamle 

typen vil kunne forekomme når 
som helst, er i høy grad å mis
forstå. stillingen. Mange venter 
en plutselig krig mellom nasjo
nene, satt i gang av Russland, 
med røde armeer feiende over 
Tyskland til den engelske kanal 
og Pyreneerne. Dette kunne ha 
hendt for forholdsvis kort tid 
siden. Men siden da er krig blitt 
en altfor alvorlig sak for slik 
troskydighet. De, som hylder 
så foreldede menlnpl', blir lett 

J; retten elen fjJ7 19150 opply.te Har- vi. Cl frU huske pi at det var Norge .0121 vant rettene (med. konaultativ .tatus 1 FN) 
lem at det mest graverenele an&'rep Denne aak, mener Harlem kan ikke verd.enakr!ien. 1 en rapport til det utvalg 1 FN, 10m 
som han. kom med l d'olkedolUl:l:1en dyssel neel, b1de av henayn til Henry studerer slavearbelde rundt Om 1 ver-
over rettaavikerne» måtte han tor- Johansena ettermæle og til bana V1J1BDBN BB BAB. den. Blant bomullaarbeiderne 1 ayd-
lanee cranaket. Det cjalelt landasvik- egen lak. atatene og terpe~t1narbe1derne i Flo-
politieta medhjelperea forsøk pA. 'fA. Harsem opplyste llkeledu i retten at men norak politikk er enda rarere. ridaeka1aterer et alaglS illegalt liv
BarISem strlLffet for A. ha planlagt et han haelde gått ut trio at myndig_ Slik er det oCal med recjer1n&'ena pø- egenskap og 1 sjeldne tilfeller rent 
forsøk pli. A. likvidere &clvokat Sund- hetene ville W,tale ham tor 1&lt '6 litikk eller rettere aagt ma.ngel pl alaveri. Mexikanere 1 syd.vut og vest
før. Landssvikpolitiet hadde offent- punkter. De ovennevnte 2' punkter er politikk. Forsynl.nJ'am1n1ateren har al- indiere 1 Florida og Connecticut hø
liJ'gjort at en slik plan var blitt opp- således ikke alt. ledu uttalt om frU1ateayatemet at rer til de grupper av utlendinJ'er og 
daget, men aA. kom det krav trio Det skal bli interuaant l oppleve elet «var ikke kommet 1atanel med em1iTanter som er bundet av kon
Henry Johanaena tamilie om .. fA. om det er statar'd Gunelersen lom recjerin&'ena coclvUje.. Det kan vel trakta&rbelele og IIIBl'bulektede eks
opplysninger herom. Politiet mitte så dirigerer rettaoppcjøret etter den ikke bety annet enn at utenforllggen- I'loiter1nCaarbe1eler. - Slik ser det alt 
løke .. skaffe fuke bevis, linje ha.n offentliC har faata14tt, eller _ de eller rettere ~ utenl&l'1dake sA. ut pA vranpiden i God's own 

Opprinnel1&' hll4ele Dorentelelt tatt om det er landalVikpolitiet Ol berr kretter er .terkere enn regjer1n&'en Country, men elet amakkes det ikke 
dette punkt med 1 tiltalen mot Bar- Dorenfeldt. I trasa det .a. oPP'kryt~ flertall i .tor- om høylytt. MM er da de~~~a.ter. 

grepet av panikk, hvilket er liJ kesa. gammeldags. 
Etter å ha. overillit tyakern 

med. forhånellier og forurettel
ser, finnes der enkelte, som vil 
henstille til dem å. reise seg cen 
masse~, som det eneste mulige' 
bolverk mot den inntrengende 
fiendes sluttede kolonner. li."'tter 
den behandling, de har gitt 
'fyskland i de senere år, skulle 
det falle lett for enhver uhildet 
person å forstå den likegyldig
het, med hvilken tyskerne mø
ter sine undertrykkeres henstil
ling. Men såvel frykten for be
givenheter som den panikkarte
de SØken etter et botemiddel har 
lite med virkeligheten å gjøre. 
Vitenskapen har rørt på. seg, 
og verden er forandret. -

VIRKNINGEN AV DE 
NYE VAPEN 

Det er ofte blitt framholdt, , 
at det ville bli slutt på krigene, 
fordi de ville bli altfor farlige. 
Denne spådom har ennå aldri 
slått til. Det ville være et op
timismens selvbedrag å tro, at 
slikt kan være sant. Men det 
er mulig, ja endog sannsynlig, 
at krig av det gamle slag nå vil 
ta slutt av denne grunn. Hvil
ken stat vil erklære krig eller 
angripe og ødelegge en annen 
stat, hvis det er Slkkert, at og
så den selv vil bli ødelagt? En 
kamp i hvilken begge deltakere 
er viss på å bli drept, vil sann
synligvis ikke finne sted. Er 
verden nådd til dette punkt? 
Skal en dØmme etter bevisliihe 

tene, ser det slik ut. Det synes 
som om enhver ansamling av 
industri eller av liv n.å. kan bli 
ødelagt av hvilken som helst 
stat, som besitter de tekniske 
midler til å framstille tilstrek
kelige mengder av vannstoff
bomber og kan sikre levering av 
disse. Selv beskyttelsen av luft
rommet og evnen til spredning 
av befolkningen begynner å 
svinne overfor slike våpen. Li
kestillethet m. h. t. våpen ville 
i atomalderen gi Sovjet en for
del overfor tettbefolkede land i 
Vest-Europa. Denne mulige for
del forsvinner i vannstotfbom
bens tidsalder, som minsker 
selv Russlands beskyttende rom 
til forholdsvis forsvinnende li
tenhet. Atter en gang er penge
demokratiene midlertidig blitt 
frelst fra følgene av sin syk&
lige døsighet og dårskap. 

En hvllken som helst moder
ne stats liv, ja selvet sterkt 
samfunns liv, blir umulig under 
dette angrep. Oppmuntrer disse 
våpen derfor til slikt angrep? 
Tvertimot. Et våpen, som kan 
ødelegge alt, kan virke avskrek
kende, men det vinner ikke en 
krig. Angriperen kan ødelegge 
sin motstander, men motstøtet 
kan fremdeles bli gjort, og han 
vil selv bli ødelagt. 

Det er klart at det lar seg 
gjøre, og det er nå av vesent
lig betydning, alltid å holde sli
ke våpen og dertil hørende tran
sportmidler i beredskap på av
sidesliggende steder,. som mot
standeren ikke ka.u finne, Ol 

derfor ikke kan angripe, for at 
motstøtet med sikkerhet og øye 
blikkelii kan bli utført. .A.niri: 
peren vil vite, at dette k~ bli 
gjort, og at også han vil dø. 
_ For nærværende er dette det 
eneste svar, men det er effek
tivt. Sovjetveldet kan ikke tvin
ge kommunismen inn på den øv
rige del av verden med dette 
våpen, selv om det kommer, i 
besittelse av det. De kan alene 
gjøre den øvrige del av ~er
den til en ørken, med den VlSS
het at også Russland vil bli en 
ørken. Dette er grunnen til at 
mellomstatlig krig etter det 
gamle system kan komme til å 
opphøre. Ingen av stormakts
gruppene vil våge å røre på. 
seg, fordi det vil bety døden for 
dem begge. Vi holder på å nær
me oss de lammede giganters 
tidsalder. 

DE LAMMEJ}E GIGAN
TEB - HVA NAf 

Hvis denne oppfatning er 
riktig, hvorledes vil så situasjo
nen utvikle seg? Vi ønsker alle 
sammen fred, og vil gjøre alt 
for å trygge den, unntaken det 
å overgi l:!Juropas liv. Selv fred 
kan en .l(jøpe for dyrt, hvis den 
koster livet. Vi ønsker inderlig 
å ha fred, dog handles det her 
ikke om ønsker, men om kjenne 
gjerninger. Vi må gjøre fron~ 
mot Sovjetveldets mål, for VI 

kan oppfylle menneskehetens 
håp. Hvilke beregninger har så 
Sovjetsamveldet, og hvorledes 
vil det gå. frem.? Det ville være 

vanvidd for Russland å sette 
i gang en åpen krig overfor 
vannstoffbomben. Sovjetøamve1 
det har aldri før av egen drift 
kastet seg ut i ulykken. Det 
har i virkeligheten alltid heller 
trukket seg tilbake enn å. risi
kere en katastrofe. Ikke noe 
forstandig menneske vil begyn
ne krig under forhold, som byr 
på så mange usikre momenter 
og farer. Det ville sikkert ikke 
være den angripende part, med 
mindre det skjedde i despera
sjon, Og Sovjetsamveldet kan 
ikke se noen grunn til despara
sjon i den foreliggende situa
sjon, Det vet, at pengedemokra
tiene ikke kan gå. til angreps
krig mot det. Selv med atom
bomben ville Sovjetsamveldet 
kunne øve gjengjeldeløe, som 
er mer enn tilstrekkelig avskrek 
kende. I hvert tilfelle ligger det 
ikke i slike pengedemokratiers 
natur å treffe noen slik beslut
ning. Og Sovjetsamveldet vet, 
at det alltid kan mobilisere sine 
partifeller og agenter i disse 
stater til å avsløre og forpurte 
enhver sådan plan. Sovjetsam
veldets beregniI,lg må ved en
hver objektiv analyse av denne 
situasjon være den, at det har 
råd til å vente. Dets marxistis
ke tro lærer det også, at det 
har råd til å vente, fordi dets 
motstandere vil bryte sammen 
som følge av sine indre mot
setninger og sin kulturs almine
lige råttenskap. Og når marxis
ter betrakter den nåværende si
tuasjon innen pengedemokrati-
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AVERTER ....... 7 ...... 1.50 Nr. Z, - 4. Art. ABONNER 
~. ,-!'I,. '-"",.ItT- _ ___ 

IcaCsadvokat Drabløs ... «Gi oss rettsstaten tilbake !» ra Forbundets tillitsmenn og bidragsytere 
jl'ortø. fra. Ilde 1. _________ -----.-.-___ . ___ .. __ J'orbuadet forSoIial OppreilDiq har 1Ø1der ovultlq,de titel 

PIt ti' d.e1i upp. tvilIomt at bar tatt miB ~ tØ titt ut 10m brosjyre J'ol'budet$ .lltave.delse tll Stortmpt av 20. 
anaJeldende konvolutt tDnehfJl" etterretDtns mars d. l. Alle som. il' interet5Mrt 1 rlttloppJjøret plikter , lkaffo 
der eD eklatant awekrenkelse 1'0Jitime6~ i :KriøtiMnad se, og å lese delUle brosjyre. ' 
hvlø tnmøetteløe m.A betegllel Oaloavisea c V'rt Land:. Ikrivv 21. jua.i d. 1.. bl. a.: 

N., dell 7. aupat 194.6. eDet Wkt1g.to llWl ml ngae .84, vil bil bUet traa av OJ'I ......... 
&OD1 U b e ti ase t u ti I bør- . 4. i l...... .~oa.. cJ'OJ'buadot for 50"'·' Op· ..... I ... I........ ...... formAl er. ..,.& Hg. Kri.Uaa Falll as, _Ilo J - 11"'---0' AY" .... 

Særlig 0D.da.rtet blir forhol- • lov ... grwm, A. logge traa IIltt l)'1l pA. rettaoppgjøret Ol foraøke A 
det Då.r ærek.renkeIøen er :fram Det fremgår her at den D1- oppå at det bUr hetet pA. urettferdighet og overgrep. l en Jaen'Yen-
att av eD. høyere tjeD.eøtb- værende statsadvokat i Møre og delae 10m 1 ma.n I il' ble HJIdt 8tort1Dgebi jWltiakomlte, gjør det 
mann i poliUet. Det er jo poll_ Romsdal av en ~ksom og ål),- pA. en rolig mA.te puaktvta rede fOJ' II1tt øyJl, uta &t dette er for-
Uet 10m. &kuJ.I.ø vært vaJdi i til- svarsbevisst jurist - blir beteg- atyrret eller akjØUllet &v pvacmlige &J'lkla,øv GB utfalL cGi OIl 

Forbundets sentralkO.tOl bel 0$ at alle pe!1reforHJldtlHr til 
J'orbllD:det - det ',ære ~. d. sttdJ.it i •• uII21ede bidrq, diNkte 
pe1'1Btb1drar eller kO:mmlsJOl1SOl'p,jer for øalJ av Forbuadetø 
brosjyrer k u IL blir seadt til adreøse: "OI'h1llll1et, Kieneko1fl .... I, 
Oslo. 

Ku. tillater seg ogsl l. be om at de B61'Il v øl. e1akverdiJc , )'te 
Forbundet bidrag, nøye påser at vedkommeade innsamler repnau. .. 
tarer Forbundet. Det alene gir sikkerhet for at bid.raøeDe .komma 
dit de akal. 

I'OKBUNDET FOB SOSL\L OPPBIUSNDiG 
KienchOWli gt. a. o.Iø 

Tlf. Oslo 37 76 96 
felle 10m. detæ. net som en ærekrenker - og at rettutat .. tilbake:., k&ller de II1tt skrift. 

Ilvill hr.' poIltlfuJl.m.ekUg hans han?lemåte . «må . bete~ Vi Hal ikke her torIlØa A. Il :aoeD 'YUI'derIaB &? de ~ LAND 
I)rab1Ø8 ~ fulgt mi:a opp- IiOm ubeting~t utllbørli&'.:. meninger, men "1 IdD 1Ilutel1ge form er åriftet Wtaklade gg ~ SJENTi, 
lordriag og øeDdt br. N. N. eR O.r.&akfør~ Jordal trOdde 11el- ftklut.nde, gg 1J8r -- &v aUe dea 1IOS...ur A .. gg A lIIre 1l'Ygr.. ikke OTer 30 Ar, kan lItrab fl plaM boa kjøpm.familte I 7tN 
*riftli& lUI.II8kyJ.dJ&i»g for deII- ler ikke at h:an «vil ha .tørre ut- led .. rettaoppgjøret fQl'tour ' .. g fra da & •••• .w.. XMIIIlQe s.~. Vedkommende må være pålitelig og arbeid8vaat. Løa 
ne _ dessverre _ tiJ.&iktede bytte av å mtte ved. den nyba.k:te kan det bidr& til A akape ea bedre fol'IItAela~ kr. 1~.- pr. måned. Fri aykeka'øe. kost Ol loaji. . 
foJ.'Datnnelse, ville saken ut&- ~olitifu1lmektip føtter Ol lære Forat brosjyreu skal ku:Ime Di. &l1e er priua. fra Dl av att til Bill. mrk. d;pt værelse,; nr. 2M. 
,elis dermed ha vært i orden. JlUU kl. 2:00. Mo~ ~din; ~v dotti btløp + la'. O.~ til porto, fu De 'Ef $ 

SA. er ikke &kJed,d., eg :U. N. lmidl.rtid har tttualjoDetl. i \)rosJyri1\ tilHIldt. Be$tl.lli11pl:mottu foru. av J"0J'b\U\4etI F · d /- h 
. N. haf dedol" pålagt megøom dag utviklet øeg til det ret ko- sentra.1.k0l1tor, av c8. Mab8 ekped.l Kr.IUB.d.N. remt, smu Ig eter. 

liUl l'onva.rer åo :framføre Dæl'-t miske - Drabløs er blitt påtale- Hjelp Ul å .pre deJlDe brosjyre overalt. Dell har aoe tø alle. 
værende kla.ge ad tulmipi.tra.- myndighetens høyeste repruen- ~pMlelt ber vi våre UWimaeJUl ta bn.jyreD I kømmlljoJI .ed beIJUI.. UtIært flink baker kan fA gt. inn aom kompanjong i babri P' 
D.V v.. Lant i Møre og RoIWi<lal, og iQUI. liIlI Ul Forbuudeta II6Iltrallwator. Jfw avøeåIiDI al' ..... IQ -pl. Jl8Q.tralt .ted. Hua ka.n Ilkaff-. Narmere op~ pr llreY 

KW. ikke :&Lr. pgIlUme8~ den meget benyttede jurblt. Jor- laadpa 21 % ~.jgP.M.el'8l'. ' Xapital bra, mc l.ngea betingel8e.' •• 
:finner å burde gripe inn og &et- dal er, er det stor ~ynlighet Skriv etter b1'OlJ)TeJl alt I dall Bill. mrk. cKompanjong:., m. 300. 
te tingene på lin rette plaH, for at han får høve til å lytte til 
må Jeg på min. klients vegne den mann, som i 1945 bebreidet 
be om a.t deuDe beøværiag blir ham for at han toksin forsvar ... 
oversendt den høyere pita.le- oppgave alt for alvorlig. 
myndichet, ev.tuelt d~ Vi takker o.r.lI~ører .Jordal 
DlØDtet. '. for at han tok lUl rjwDl!lI al· 

FORBUNDET FOR SO SJAL OPPREISNING 
K1enchowø p. 6, 0aI0 

Tlf. 0Il0 rr Ta øs 
• p 

Atler en 8v.enik røst -
lB'orta. fra .1de 1) 

Je, ble av hr. Dn.bløø be- vorlig: 0' at han hadde moralsk 
breidet a.t Jeg tok m.iD. fonv.... mot til å kreve rett Ol 8J18tea.. 
reroppga.ve a.lt for alvorlig, nå.r dig~e~ på det ~dspunkt. Det var 
Jeg kWI.DØ :fremIIette at tIikt få JunlS~ her l landet BOm bad· ganske godt bUde av hvordan øtr&UenPen som fot.øker 6. trenge bakOM 

Karl Holters frontberetning 
kommartll .... 

mv. de det l 1945. fortoner seg blant de dømte og deres I <ten s6.k&lte rettalige fuade og Vil 8e 
Til dette 81' j, bemerke at Jeg meningsfeller. En kommer imidlertid objektivt. pA det 'om da kommer for 

10m lIIla.1't 20 åra praktiøeren- ikke fra, at kritikken ma.nge ganger dagen, blir med eller mot ala vilje - S a a rb e ,. d 
de jurist - med stor praksis Den uye fylkesmanD _ treffer midt i blinken. En kan her I)vertydat, &t tidell er moden for en m - fortjeneste J 
i .trafferett - neppe vB ha nevne bøker .om <Patriotisme og "viajon &v crettaoppgjøl'eb og de 
.tørre utbytte av å litte ved l,'ol'ta. fra. wille L landa.vik:. av dr. jur. Guatav Sme- dommer .om er blitt avaagf; ved 
den nybakte politifullmekUga dal, <Dømmer ikke:. og <For &t l hjelp av dandaavikanordningm». 

)(aler - reklamemann med ideer, nyheter og ordre8, lØker 
samarbeide med adm. forretningskyndig mann, ung eller lamme!, 
med litt kapital og som kan skaffe arbeidarom og J.eiliihet for liten 
familie, i eller ved sentralt atad. 

Bill. mrk. cTil6a.ke tilliveb, m. 801. 

føtter og lære Jus. Og Jeg hal" i desember 1940 i fØrste hånd ut- lKke skal dømmes:. av major O. H. Dessverre har utrønskingen fAtt aå. 
i motsetning til hr • .l)ra.blø. l arbeidet utkastet til den l!kalte Langeland, samt <Utrolig men Anb itore proporajoner - at det blir 
diue 20 årene ha.tt høve til å «nazistiske:. kommunalforord- og dolkedommen over rettuvikerne:. Pleget vanakelig 6. fA. til en lIlik revt-
«renne hornene av meg». Det ning og som fremla dette utkast av geenalkoIU!lul P. Haraem. *.ion. Kyndigheten har gA.tt all. langt ------------------------
vB også. sikkert hr. l)ra.bløs for den nedsatte komite, ledsaget 9g stuet all. høyt pA. grunn av denne NORS' FRUKT - BÆR - GRØNNSAKER - TOMATER 
gjøre. Inntil så skjer, bør han av sine personlige, forklarende -~-~ CIo.,:.. 
~mme og ~ ~ unnskyld- ko~entarer •. Og den . samme påvise at Dybsjords vitneprov på' .A. erkjenne nødvendigheten av at 
JUDg for &iD feiltrinu. byr~Jef. DybsJor~ som l Okk':l- ~ere punkter .lå u~nfor det. tak- ~ettaoppgjøreb ml. taes opp til revt-

Ærbødig.t P~Jonstic:ten ser~ilt. og punk~g tiske, var såVlSSt ikke DybsJords ~on vil nok bli et for atort prutisje-
Le lf B Q g 81 r J cl r d a I utførte Sltt arbeld l lnnenrika- skyld. Hans «opplegg» var aven tap for de . .om Atte det igang. ------------------------

d,ep~tementet under d~ts «na- slik art at det Sl.It.kert hadde ... Samtidig med dette - er det ogd. Hjertelig takk 
D Zlstiske» ledelse. Andre kollegaer kostet den tiltalte års fangen- iIudet politikk bm 1 .pøram6.let. 

agen etter mottok o.r.sakfØ- 150m deltok i det samme arbeid, skap om denne ikke hadde vært' for oppmerbomheten på min 60 
rer Jordal fsllende brev' h ha' . Ila ls&r fjennom crettaoppcjørob 

• ~ s~ere vn~t 1 tvangsar- forutseende nok til , sikre seg pA da 00 Ilden oc da uteblitte Ars dag fra fange-kamerater pl Agronom 30 år rauet for all 
Fra. Polltim..-teren i Krtatlan- beJ.dsleuer. DybsJord ~ havnet de nød~en~e dokumentariske Riksrett mot rc:,jeringen NygArda- Sklre<ialen, Skodberg og Il.bu synCil av den d.emok. regjering, .ø-

En gro.... Kontant 
AlS B. JOHANNESSEN, Eriksgt. 15, O al (, 

Telef. 68 4310 Telegr.adr. «Fruktboacleu 

Bekjentskap 
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L e II J.f, Q I el r Il Q r d a I departementet under dets «na- slik art at det Sl.k.!tert hadde Samticlig med dette - er det oeøA. Hjertelig takk BekJ· entskap 
zistiske» ledelse. Andre ltollegi:er kostet den tiltal~e !ra fangen- blandet poUtlkk bm 1 .pøramllet. for o merkaomheten på min 60 

Dagen etter mottok o.;.sakfØ- som deltok i det samme arbeld, skap om denne ~. ha~d. vært Dl lW' Cjennom crettloPPl'jøreb pp t kamerater l Agronom 30 år raDMt for all 
rer JordaJ. følgende brev. har senere havnet i tvangsar- forutseende, nok til l sikre ,leg fl. du ee Ilde. Ol' du utebUtte Ar. dag fra ange- P syn" av den demok. regjerinB lØ-

Fra PollUmelltereD. i Krtatlan- beidsleirer. Dybsjord har havnet de nød.ven~e dokumentarilke lUklrett mot re"Jenncu NYI'uda- Skiredalen:, Sk~berg og Uebu ker på denne måten forb. med aD 
lIUD.d N. på fylke~m~t?len i ~~erud motbevlS ~å,lor~ . Volda medlemmer - pA. du &Men kon.sen.truJonøl.aire. dannet daDle, hAlIt "med. apt 

En får vlrkelig Bl at regJermgen La oss mudlertid - trass 1 alt tide - tatt det It&D.dpUDkt - .. t S· Kriltoffer.... hjem eUer gard. Jeg er akutlet, 
F/LO i oppgjørets sjette år har for- - være «gode» mennesker og Ikyldea til Nore .. ulykke lA. hOi NS :. d. men humØret holder. 

Herr o.r.uJdører Leif bedret seg. , tro det beate. La OSI håpe ~t det Ol' ikke ho. reeje.riDpa· J4eD er dette ugUUJl Bill. mrk. «Håpefull», R • .280. 
Det eneste som vekker tvil om virkelig har vært regJermgens de hele NJlDllet T Bo,. Jo~ her. regjer~gens omv~delse og som me~ ~ed denne utnevnelse' XombinUjoftU poUtlkk Ol jUli 1 .n.r Z jlDhl Je, har mottatt Dere. brev kan gl en grunn til å tro at det åpne tilglvelsens dØr for dem br i dette WeUe, 10m &Utid _ ledet Ny framtid. 

a.v i dag vedkommende Kri· likevel dreier seg om en belØn- som «forbrøt» leg. . til ulykk.uce r.ultater. Som otta . 
ltia.n8unda Politi kammen ning for cnasjonal holdning» et- At Buskeruds arbelderavis bUr avkommet et mafo.ter. ~9-!riB mann, tidl. NS._ gift og 

får god post pl et mindre hotaU 

Ia.ndssvika.vdeliDg ter nynorsk. oppskrift_ er den "l'-'remtiden» har mottatt ut-· A med 2 små barn, søker nytt leve-
I anloAnt..... a.; det som ar ting at den samme Dybsjord i nevningen med åpenlys surhet, n_~er A er dett p'UllD dtll fr8pør~~ om brØd. Har handelsbrev og har 

'UU.&UA&6 , . l ' e.k . d t &.tUUt ... t. a en ave am.... an- d dannels akt" Bk 
opplyst l økriveløen har Jeg l septbr. 1948 som vltne,l en ag- synes a være ,en p epmd °h~ at klagere, for en tid aiden ble &vlløret Sfo~ utD, ti og kapr ,tall Vern-
dag meddelt politifullmektig mannsrettssak mot sm gamle det er regJermgens go e Jer e *'> ødelilhetaf b yter kull armg. lSponerer pl 
Drablølr, at jeg rniabllllger at sjef i den grad fulgte rettsopp- og ikke dens partiayn som har ta m4raak til r.:.t n T ~: v:: helst kjøpe god forretning~ lite 
ha.n har ad.reMert et brev til gjørets r~tningslinj~ at hB;ll un- seiret. . 1&r 01''' uttalt at:a «alt fol' ~.tt. hotell eller bedr~.ft der meren 
«horr Ja.n.døvikar N. N.», Ol der ordinære forhold sikkert Og godt er det. . 'f'tadt ideftti!l.'ftr l&lI.datorrederl med $kal trekke •• , tilbake nå eller 
J8' har påJart ham. for frem· ikke hadde. kommet økad.ellø.t Det apner f~r vide per.pek .. ",dl.m..kap 1 NujonlLl Sam.lll1iP. lenere. Lud tller by. Er :181.4 
tidea å avholdt .tI fra .uke ut av rattual.n l,jen. At den tu, .. UVt'" arbeid'Ilaei o. om'Jen •• lll· 
dtmOutrUJOU1, Ht" Dmblø talt, Vil i .tfJlQ til pi litd.et i Uau ~1t.lHD ", .. tad. (i'ortI,tt.. i Døtt Af,) Bill mrk. .~O·", -

ene, vU de finne mange bevW
~het.r til .tøtte for aitt .yn, 
akjønt det 1 virkøllghet4m. mere 
bygger på moralske ø.tUl mate
rielle faktorer. 

Såledu vU enhver reallat l 
Moskva spørN hvorfor de akul
le klatre opp i treet for å høatø 
epler, som vil falle like i hen· 
derne på. dem under alle om .. 
stendigheter. Særlig hvis denne 
klatringen nesten sikkert vil be
ty, at en brekker nakken.. Og 
frukten vil bli så meget mere 
moden, ved at en venter. Kort 
sagt: en krig av det gamle &la
get er nå. meget usannsynlig. 
Betyr dette at Sovjetsamveldet 
vil forholde seg passiv og vente 
på begivenhetenes videre utvik
ling og således muligens gi 
Europa tid til å komme til kref
ter? OlÅ dettø er melet usann 
aynlia. 

reagere med voldaombet, m_ 
med nye former for kraft. Sov
jetveldet våger 1kU å ta risi
koen for en mellomstatlig krig, 
fordi en slik kri&' vw. bringe 
for dagen nye våpen, akaff.t 
til veie av den store maaklD
tekl'\ikk, som ville ødaleg. 
Russland og muliiens verden. 
Derfor vil Sovjetsatnve1det ikke 
begynne en mellomstatlig krig, 
men en politisk krig understøt
tet av voldshandlinger. Det vil 
støtte opp under Bin tapende 
ide med skjulte krefter. 

POLlTIS.KE VOLDs.. 
HANDLINGER 

• 
pen opp iiJen, lUA pA ei; .. AMERIKA OQ 
D.et via. BUiil.AND 

Europa ligger hjelpeløat mel-
EUBOPAJi ~ - 10m de to stormakter: A.m.erika 
.u.VOw..:mDU _ og RWiMland, Ol er hovedl&gelig 
~ NA DEN be_tt og kon.trollert av det 

føratDevntø. lwltil Europa. at-

PENGE& OG 
BOLUIlVJI.IrIIQ 

cms 

-

, 

t 

-

iN. Øaterdal. 
B. mrk. «Rask og -liS», R. 27' 

ForbiDclelø .. ka. 
Frontkjemper S_ paaient w4 

avd. 6, 10. N. H. SinNa KrieII-
lua.rett juli-aupt 1942, ..., 
kontakt mt<i froø.tHIte1' Il. ..-
vw l. a.VQ, 

.b. mrk, d4.lWtto .. U. aTO. - En ... ,ike 
_u. ta HI'Y .. ~ l .... 
....... DI .. 1D&r .. t. 

a.ap~ QJeatfved, 
Kapp, j), l'gteL :l'el.efoa_ 

gl QuleJ1pI NorclYik __ 
~t møblert bl ... halM QII8 
eller ~te om.ep. 

Bill. mrk. «HuøviU. j Dr. 80S. 

Hallo. Tr.dhtiaa l 
Er det noen BDilde meD .... 

som kan Bka.ffe ID.eI hyb8l l 
Trondhejm snareat ? 

B. m. «U11I_ rolil pike l fut 
stilling», nr. ~96. 

Jqll'.l 
Retten til å felle 8D ela pl. mm 

eiendom bortleies i høt. 
O. O. Sv.., -1kJUr. 

SmedkJDdiI .. kapiker 
IDEKAMPEN 

Det er sannsynlig at vi gll' 
inn i en periode med nesten 
fuJ.løtendig nye kampmetoder, 
om hvilke fortiden bare har gitt 
au ringe og delvis lærdom. I 
Bitt innerste vesen vil den kom
mende kamp bli en idekamp. 
Det er klart, at det bare for 
dem, som har en ide, er mulig 
" ta. virksom del i en slik strid. 
Etter som denne kamp skrider 
frem, vil vår ide appellere seier-
rikt til Europas Bind og sjel. 
Kommunismen vil tape ictekam
pan, fordi en europ81sk ide ml 
l8ire til Ilutt over en orientalak 
id4 i vesten. land. Kommunil
men vi! derfor atter tA PØl 

På et eller annet tidspunkt 
i fremtiden vil Sovjetsalnveldet 
derfor sikkert føre idekampen 
utover den vanlige politiake 
atrid over på de polltWke volda
handlingers område. Det tror, 
det vil seire på dette felt, fordi 
det har lang erfaring i de for
skjellige former for politiske 
voldshandlinger Ol ligger langt 
foran andre i sin trening for 
denne kamp. Det tar feil. Når 
Europas folk bealutter 1118g \ til 
å. frelse seg selv og til å alippa 
løs i denne kamp de vitale kref· 
ter, som nå. er lenkebundet, da. 
skal vi a eir e, og &eire hurtig. 
l denne siste prøve vil Europaa 
sanne ånd hurtig seire over dia
se østens inntrengende fiender 
på vår jord. Men i sin anmaølel· 
se over sine nylig vunne trium
fer, Ikjenket det som gave vad 
Europaa aplitteløe, vil Sovjet
samveldet vare overbevist om 
.w. epn Mir. o.t 'ril ta ku:Ir 

Europa. trenger frihet, Ol det ter er fritt, er noen l.ikeIyldip 
fortJener den Blkkert. SpørlD'lå- Øl. h. t. hvem, 10m er okkupan.t. 
let er hvordan det skal nå den. . En slik. holdning røper manglen 
Vette er et strengt prakt1ak de evne til å fatta de virkelige 
spørsmål. Det lar seg ikke løøe forhold og utgjør en taktisk 
ved varme ønsker eller heftip feil. La. oss betrakta k,jer.ula
ord. Dette spørsmål krever at ,jerningene og bare di8Ie. UD
en realistisk innstilling og vilje der russisk herredømme vil au .. 
til kald avgjørelse blir anv8Dd.t ropeisk frihet ikke kunne be
pa. dette vanskelige problem, stå.. Under amerikansk Btyre 
med vedholdende energi Ol 8D kan den fortaa.tt\Peatå, ja endog 
aldri sviktende dugelighet. Sa.- vokse. Dette er den fundamen
ken er at Europas stilling mel- tale forskjell, som m.A være be
lom to giganter er lammet og stammende for avgjørelsen av 
hje1peløs_ besatt av den ene og spørømålet om vår stilling_ta
truet med døden av den annen. ,en. På. den ene a1de har vi at 
Bismarcks Tyskland stod over- politiapparat, som undartry~ 
for noen. av de samme vanske- ker enhver opposisjon o, hind .. 
liihetar, idet det atrebet etter rer et hvert uttrykk for avvik .. 
forening 'o, uavhengighet mel.. ende menin.ger, på den annen:
lom de to stridende maktgrup.. lide er der en begrenset frihet, 
per. Men hiltorien gjentar.. Bom veksler m. h. t. grad mel .. 
aldri fullstendig, særlig ikke i 10m de besatte eller kontroller
vår tid, da alla forhold er an.- te land, f. eks. Tyak1and Ol 
derledeø. Stor-Britannia - men, l det 

bot er IlUl.t at .. vel peup
demokratiGa aom bolajeviam.eA 
iJmehold8l' i .. de øamme -pi
rer til kao .. De er flWdameu
talt utfyldimda krefter. Penp
makten lever av konjunktu.r
svingningene, ved å kJøpe D1r 
prisene er lavest, og selge når 
de har nMd toppen. l det avba
lanserte system, som aærkjen. 
JW" produkøjon.aøtaten, kan pen 
gema.kten ikke profitere på det
te vis. Disse konjunkturaving 
ninger blir underatøttet og 
skjerpet ved kommuniati8ke 
uroligheter, som en håper vil 
føre til seir i det endelile kao_ 
konjunktursvingningene danner 
innledningen til. Pengemakt Ol 
bolsjeviame har lenge _tøtte 
hverandre. 14en de ljør detta 
uebvisst eller underbeviut i ~ 
het med to l!Iykdommer som 
hjelper hverandre ved .. &vek 
kø legemet. motstandøvne. SU 
ke bestanddeler av veøtllg for. 
fall blir ladet med hiatoriak uav 
vendelighet av forskjellige uten 
europeiske krefter: jød.iake, la
vanti8ke eller orient.&lake. MeD 
dat er en feiltakelM .. uta, a 
- ·fordi de likner hverud.re er 
de alltid forenet i øyeblikkets 

.. får plaM ner Oslo. KoIt o; lolj! 
sk&fteø. Bill. mr,k. cGo<i foztjae-.. 
ste., nr. 302. .. 

- Halloi 
U11I boncleIutt, tidl N.s., ... 

t øker i bli kjent med. a kjU.k Ol 
grei jente, 20-28 tr. 

Bill. mrk. cl950.. nr. 299. 
akajon. 

Sko,aarbeicle. .. FOll tiden bekjemper dine to 
sykdommer hverandre. Bevia 
ene for denne kjenn.agjerninl er 
overveldende. La. 081 lkke stem 
me ned europeamea mot ved 
arklare, at de er fONDat. 

Et par vante hugeN f1r pt 
.. betalt arbeide ved. akopdritt l 
, Nord-Trend·}.,. 

1DaIp. lAV. 

Dette problem. er enda. vaa· ..... tore Ol hele tatt, l noen ut
I!Ikeliger8, o, krever andre Xl'.I.8- Btreknilll tillater menirlg_ytriJl.. 
toder. Stillingen er svakere, ler Ol handlefrihet. lnne11 et 
motstanderne sterkere, hjelpe- penged.emokrati er der mulighet 
midlene ferre, men et heldJ.g ut- for at en avgjørende ide k&l1 
fall vil føre med seg de.tør- vokse; en slik vekst er umq 
ste muligheter, mennukeheten. i et bolsjevikisk fengsel. I RUll
nogensinne har opplevet. Der- land finnes der bare ett vaJ.c: 
for inllebærer den .kritiake ltil- Jl'aven eller underll'WUllbeve
l.ini den _terkutø utfordriDI til plaen. Dette er den ~ 
de motiau ainD. Ol vilj&. DinI 8OD1 av,Jør dette ffR'8te 

~ m.nom ... "I YIlM. ..... " Nordm;rapMDi 'l'IJkkul 
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