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~yl~esmann Lindboe opphever fondet for bu .. 
reisere og jorda~beidere i Nord - Trør.delag 
Det var fylkesmann Eggen som oppreHet fondet - og fakhnemdi~hejtn var stor blant jordbrukets~ ml 1ft 

Lindboes beslutning har. vakt forargelse i Nord-Trøndelag 

Fondets midler må med rette sies å være, bur eisernes eiendom 
Vi.har mottatt følgende: I disse ekstra.innt.ekter. De skriver I andre vanskelighet~~ ikke begrenser. nens kontor og leser dok. ill'. 53 

. Eg hev lese om saka ...... seg f;ra de oppk~er so~ l ~~~~~~Sj~~~~ ~~t -:J:':~: sr;: 1- 1~7 (s. 203 i fylkcsting"Hfor. 
Getz og LiDdboe i Dykkal' V)''l'- foqrudlet .d~ ~olkerettslig beretti: okPingen av fondets midler og ut- handlingene): . .. 

- J gede rekvisisJoner, og med energI videisen av statuttene.> l ~ .. : . Un~er h~nVlBJung. til for-dnst"-
de blad, og eg og mange med og dyktighet har. herr Eggen . Statuttene lyder slik: I ende mnstilles til fylkcsb.lIget å fatte -« ~ piay ~ !lir ri... ..w. for at tyllæt fikk . § 1. Fondets kapital skal minst være sådant vedtak: Restl<apltaIcn av de .. ' . -f:t~ . . SIn an- kr. 130,000. Ved bidrag og tilleggelæ midler som fylket har fått' mandel 
til a tenk"e på kva hr. I..."., del l disses. ~tekter med ca: av renter kan kapitalen økes til I i oppkjøpsfin:naernes godtgJørelse f(~r 
!tev gjort med fondet for bu- en lrva:rt million kroner. - VI 200,000 kroner. Vokser fondets midler stråforl~Jøp tIl tYsk~rne, bItr ~ ;.a til 

• • • f'mner saken først behandlet i ut over denne grense, kan det o~ ~tekt I fylkesbudsjettet for UU'~-4! 
reisaral' og JOrd.arbeidarar, . f".,n,.=i-'Y>~orha.ndlin e for skytende disponeres etter samme reg_ Idet. Nord.Trø~delag fylkes fond f.nr 
IIOID. fylkesmaDJl Eggea .... ",7 ~<»- gen. ler som for fondets renter. bureisere og Jorddyrkere. oppi~evell. 
... .• ' . • 1942 ~ dok. nr. 60 og 61. Side § 2. omhandler ~jr.et for fondet. Nord-Trøndelag .fylke, 2. mm 1947 

i -- 'Wljlmstida.Det.... 235 g]I!Jl" fyikesmann Eggen rede § 3. Kapitalen ska~ stå urørlig og .Asbjørn Lindboe.> 
til glede for azheidetB ..... for at han vil brukp..disse ekstra- anbringes etter styrets nærmere be- .• -

-" '-"o-'~.r -,~ ".,.., • ordhære IT'~dler til et fond til nå·· stEmmelsfc!'. I tilfelle ::O"~l åf?i .av; pa.li. 4~1 -t.2H f6),ner-' vi >.~ .. ~~"','---. 

'~'~'~7,~;:;.nn:~~ _ :I':'~; re,u~~~ '., 40~ ::::::~~,lt::g~::~ft~~:f~!7;;i~~=a~~ <1~n~~~tr -~ ~ tøIt =t~: <Statutter for Noro-Trønde- tH • disponore ~t år, ub'""t, "nt" I Vi trodde ikke at dette var 
at sv skugjen.. Dei fekk peuge- i lag fylkes fond for bureisere og I ve~l senere utdelinger.. I mulig - og så begrur..nelsen da: 

.. a ~...... ( . _ ~ 4. Renten~ av fondskapltalen bru- • '. ':D. 
laj!Ip eg ~ 1uAa*_. "--....p ......... ",, opprettetavNord kes som paskJønnclse til bureisere og., At det ellers v~ vanskelIg a. 

. /Wi vwt ~ i ~ for dett.e, TrøruW "-g fylke ved fylkesmann jordarbeidere, som har gjort Seg sær- ! balansere budSjettet som for 
"'aiom cn!I'ftf-a d" k~ -- Eggen i 1942). ?g .fortjent ve~ sin pers<?nlige innsats 1947--48 hadde en brutt inntekt 

• ""~-.-;; JUP ~ u..- Det skulle vel ikke være under- l dIrek~e arbelde .med Jord: og SOIl1 og en bruttoutgift på 7,7H5,097 
aa.sjonaJe og 1..-u1tn:reDe ver- tit! ha 'dd fylk økonomIsk støtte til vanskehgstilte og kr. f· . "".! ,ell so~ r SVI esm.ann verdige bqreisere. -:- Påshjønnelse ut- oner. • 
cIier. }fea kva b.ender .. I fJ;ikes- Lmdboe l øynene? \ hles fortrinsvis til: a) Bureisere som: Og hva angar fylke..~lUann 
~ 1M7 rår fylk",.,.......; Den R juni 1942 besluttet fyl-. h.ar dyrket mye jord og som d~ver l T~indboes beLlerkninger i forsla
IJw1hoe til at dette fODllet &bI.1 kestinget å vedta fylkesmannens Sltt eget bru. k godt. b) Jordarbe~dere! get om midlen ~ som fylket har __ "-- f som har utført mye og godt dyrkings- o • • . , • , 

slettast ut for .. '- EIA! ~, og ondet er dermed og grøftingsarbeide. c) Økonomisk fat t, ma ~et .'el uten noen nSl-
driftsbudsjettet! Eg lIugB1Y'. en realitet. støtte som hjelp til selvhjelp for ver- ko kunne SIes at det er en orn
ai uærinecrsnemnda i fyfkeStiD-l 'ender fylkestingsforhandlinge- dige bur~isingsmex:n som ufo~kyltL er skrivning av det faktiske for
--'" kom. med ei merkDad nnt i ne i 1943 ble flere menn hedret kommet l ø~onomls~e vIl;ns,kehgheær. hold" Det er J'o ._lment kjent· at 
l!i>"'"' ~.,.." 1 ,. § 5. Påskjønnelse I hennOlcl til § 4 a l . , 
at det VW IltUt rett av fylkes- mel birag fra fondet og med og b. utdeles en gang årlig. Pur- ) det utelukken~e sk.r1des fylkes-
mamI Eggen.. at han 1Iadde fy!kets hederstegn, som fylkes- sjonene settes til minst 500 kroner. \ mann Eggens IherdIge kamp, at 
skapa dette fondet, mea lIeIDII- l mann Lindboe senere hen har V:ed siden ~v pengebeløp utctelfs' peagene kom fylket tilgotie, men 
da n-w.M,. eIles med på å __ 1 sendt til Det kgL Videnskabers dIplom. Utdehngen foretas av f~lkes- det vil vel ikke den .naværende 
~ -rr C'I·_1_"-- "-- tk- b' tt, led mannen, som rEi!geI under fylkestinget, fikk' '~I ~ !.eva. det. - - Eg .... _ ~ myn a . roe saget· Økonomisk støtte i. h. t. § 4 c utdeles y, esmann er JenriC. .t. ,an llat' 

c.8. ]lab: Hadd.c fy'k-s==== av :noen spydige bemerkninger, til tiiler og med beløp som' fondets med sitt forslag villet fjerne et 
1.jwJboe DOkon rett til å gjera. som ~. ville bedrøve bu- styre bestemmer, " vakkert minne 01er Egg'ens gaVn-
dk 1II'di; mot bureisarane --- reiserne meget hvis de ble almin- § 6, Forslag om tlldeliul? av på- lige virke i fvlket. 

- ~, ". .. skjønneise etter § <I a og 0, sendes' . J. 

jo-rda.rbeid:al'aDe j Nord-Tnm-! nelig kjent. landbruksrådet hvert år innen ut.! Dette er den rcdeg.'øre}se, som 
del.a.g? lUa em ikkje &eia. at; 11944 foregikk den samme ut- i gangen av april gjennom vedkom-\ vi på dette tidspunkt kan gi den 
midlane er bureisanIae." deling til stor glede for alle jord-! l~ende ordfø:er, Det må ~es ~lllsten-1 fOl'argede innsender. Vi tror nok 
eigedom! . " . bruksinteresser te i fylket. (Se ~lge opplysnmger om det arl;'elde som at fylkesmann Lindboe ikke har 

. • . ~gsf handlin' 5 6 lIgger tIl grunn for påskjønnelsen. ha al k tt t"1 • +-eS. )lab kan gjeme braka .... .7~or gene.. Forslag eller søknad· om økonomisk tt noen mor s re· 1 a ....,. 
mitt • 1Iiamn. eUes Cl" eg 44, 8. 308). støtte i. h. t. § 4 c, sendeslike1edes disse midler fra bureiserne og 

Fonu:gei jø å;ag- I I dette fylkesting fikk fondet ~jennom ordføreren til ~andbruksrådet i jordarbeiderne i Nor(l Trøndelag. 
bureisar. sin endelige utforming, og vi mnen utgangen av apnl og utgangen I Og det tjener heller ikke fylkes-

. n"s. I" t t tte slik d bl I av september. tin t 'til t d t b t lIDdIerad, mm 1.- gJeng-:..r s.a u. ne. e e I Dette forslag til statutter som ble ge, noen ære ~ e øye 
-- vedta.tt etter fylkesmannens for-l vedtatt som foran nevnt, er datert seg for hans anslag mot· fondet 

Vi har tatt for oss f'yIkestings- I sIa& idet' vi først refererer fyl- Stenkjer 2. mai -1944_ og undertegnet I og de små i samfunnet. Vi spør 
forhandlingene for Nord-TrøDde- ; kesmann Eggens uttalelse. i den- Fylkesmanne~ i Nord-Trøndelag ! så til slutt: Hvem har i detta 

~;;-- ".I!:-__ ! f ~-lse ( k 21 Torbjørn Eggen, I ål vist . alt' l Jag, og de opp&J'~"-L VI .J.l.l.UJ.e1" ne OCUU1Ue se sa nr. , kst. j spørsm na.'5Jon sume ag 
der, stiller denne sak i et eonå l s... 315 i forhandlingene) : I og sans for menneskelige ver-
merkelige.."e lys. I c:!)et er en nasjonal plikt å støtte Slik ble altså et vakkert tiltak dier, fylkesmann Lindboe eller 

For a. begynne med begymæl-I bureiserne som med sitt arbeide gjør til gavn for fylket til, i. den ellers fylkesmann Eggen? 
&eD.. så viser det seg at fylke&- fedrclandet større. Nord-Trøndelag så vanskelige okkupasjonstid. Bureiserne og jordarbeiderne i , t fylke. &Om er' av de fylker hvor bu- ,. ,. • 
-.ml ~ er den ~ som p~ng.sm.ulighetene er øtørst, har ~å hopper .VI. fran; til 1947 og Nord-'l.l"~nd~ag vIl selv kunne gt 
har formadd å skaffe sitt fylke· pmtt til A. sørge for at· sykdom og befInner oss IgJen pa fylkesm,an- svaret pa dette. 

I Begikk president Roosevelt selvmord? - Se side 7 
~--,-------~-
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l 3. MAI FREDAG 10. J"u"Nl 1949 

Revisjon a v ,retts_oppgjøret • og ulen stjerne 
Av hoyesterettsadyokat Gu ... tav H.·ber 

De såkalte frontkjempere er lIaUdem hadde deltat,t i forsvaret a.v Su

undm- tiltale, fordi de som frivillige l omi (Fi:n.n1and), den gang dette la.nd 
hør .båret våpetl mot Sovjet-Russland I året i fOrY€:ien var blitt overfalt a.v 
l!lla- de 1Wrige Sovjetstater, etter at Sovjetstatene. Den gang hadde de hele 
Rillel' hadde begynt sitt angrep på. det norske folks sympa.ti på sin skie. 
bta' værl med Norge forbundn\: sta- At denne situasjon helt skulle bH for
br va.~rt med' Norge forbundne sta.- andret ved Hitlers angrep på Sovjet
ka. Krigførende stater kan vel neppe statene, har neppe stått kla.rt for de 
bli. forbundsfeller ipso facto. Et fol"- l fleste av derT!. Fanrik Stål forteller 

,bund forutsetter, at der til grunn for loss er" Snm Duva. Da ordren lød: 

8k.mme fm'digger en overenskomst di: I Gevær i hand, rr.::trett, så tok han 
"".1rt.e mellom de stater, /lom man vill <miste, og falde bajonett.>, og at det 
påstå er blitt forbundsfe..1ler. Selv om kan ha vært mange av våre frontkjem 
man vil påstå, at der etterhånden oPP- pere, som ikke ha.r hatt større for
øtod et forbund mellom Sovjetstatene l stand er'-'1 Sven Duva og derfor mot 
og F.ral1krik~, og det britiske verdens- ordre fortsatte kampen mot den tid
rikl"., som hadde erklært Ty"kland lITig ligere motstander. Som det vil sees 
or.' at det etterhånden også opp;,tod reiser det Eeg her et hav av tvil, 
et forbund mellom disse og Norge, så nAl' man -,'ti forsøke il. bringe straffe
Of'Jlllt,Qd iltke dermed noe :forbund mel- lovens § 88 i. anvendelse på personer, 
lom Norge og Sovjet.l'ltatene. SOclilll l som er gatt i Iremm",-d krigstjeneste, 
I.n."j socii lIon meus sociW:l est., sier men hvem man for øvrig ikke har noe 

manntallsf·c~.rtegnelsen • • 
l 

Norges Bondelag og behtuH.llin'~en av NS·bondene 
Vi omtalte i nr. 7 <de manglen- samIet og gjennomgått et omfattende 

de evner» som vilkår for NS- materiell.. Komiteen har videre gjen
bøndene til å bli gjeninntatt som nomgått diverse inserater i dagsp~ 
medlemmer i Norges Bondelag. sen Olnhandlende dette problem. 
Ja. dette var i 1945, sier mange For Norges Bondelags vedkommen
og tar det som unnskyldning de er brakt pa det rene at medlemskap 

nok. Men vi skal i dag gjengi i de tilsluttede lag ikke er noen be
ytterligere en skrivelse fra Nor- ti.ngelse fur utøvelsen av næringen, 
ges Bon(1elag, denne gang fra likesom det ikke medfører noen per
desember 1941, og den viser at sanlig økonomisk fordel. 
mentaliteten er akkurat d~n Norges Bondelags - og tilsluttade 
samme. NS-bøndene holder på org3Jlisasjoners vedtekter fastslår at 

sin verdighet" og Norges Bonde- formålet, fomten fl. ivareta de faglige 
lag må fortsatt savne dette verdi- : interesser, er å arbeide for standeIl3 
fulle innslag i sine møter og lag. ' beste i kulturell. økonomisk og sosial 

Skrivelsen lyder slik: orga..TIisasjoner.' 
Komiteen bar latt foreta llc-..:ii';rsøkel-

Oslo, 18. dp-sembt~r 1947 

Til fylkessekretærene og lokallagene. 
NS-medleIf.llD{>:ts gjeninnb:t.kelse 
i arbeids- og foreningslivet. 

ser i departementene, direktorater og 
henseen{~e. 

Romerrptten, og det bet.yr: Min for- armet i bdjreide, og den dommer som 
bIlndsfelles forbundsfeller er ikke min. greier tørrskoet li kormne over dette 
torblmdsfelle. Hva man nu enn matte hav må. utvilsomt være en fraIlli'a-' Da man (,1:' kjent IDP.<I at der er en 

h t • t ,;. "' ~ , 'f tt ,.. . J 'k 1·' I del uklarhet angående disse !'.'pørsmål 

Når del gjelder spørsmålet mn gjen
inntakeIs,', UDrj"I'streker komiteen 
rent geDd'eit at man' alltid må ha 
for øye at ([Bt er lett å trekke nwne {,!'mn, ør lU~ a:nsees som sUer- "en ... " par8.gra, ryer ... ,en S.l 'p P eJ-" . . . 

deles tvilsomt om Norge noensinne er ikke li forekomme i vare;>inclige bllater VI oss ~ gt en oversikt (}veT opp konsise helt ;.',irnengyldige regle.r_ 
htll' stRtt i forbund med Sovjetsta- no~..k 1a~4t.,. N;' d he"!. ni '<1. den av proolLKsJonsrldet nedsatte Hvert enkelt tilfdk mit b"handles 

•.•. , • ,. ~ ... ", le.. I .lr. "e '~ a c I komites il".nstillino . 
ren." og denne tvil bør koml'ne de sa- ning :" C, drøfte sKyJ.(~sp0rsmal"t uten! . . , C> " eUd' sin eg,'nart og BY:.",' 

Y.2.lte fl·ont.kjempere ill g'ode ved av- u.kontr:.,lltrOC innb,anding fra 1Ivelk;m-/ TH med!pmm"r av kODllteen opp- treffeS på grunnlag hem" 't, vil 
" .,. D8vnte prouuksJonsrådet representan- ks. gjf1relR~'I! av skyldspørsmålet mot mende hOiL:, pkH,r der;,s sunde, manne-., . ...L- •• f. e . kunne fa betydnir.g "c',' . "l'. 

dem. Det. er ikke 110k, at dommerne vett il. lede dem til særdeles såvel ak- ! ter for de ltlsluttede 7 v:q,aIllSBSJoner. gåe.lsen har funnet st"d, su.jed"s at 
. ' ! JustlsdeDartementet oppnevnte by-

finner at der objektiVt sett forea septable som respekta.ble rnmltater.\ ,.' '. . bistaDd ti) flenden etter 25, septbr. 
D . '. . " . . fogd Har<J.kl Gram som formann. Nor- 1""0 "bed ' t et U,ikt forbulld, nwn det Jneves også, er. r~Kwge Iorm .nr n'V1SJon av . .;ry rna ,ømmes s rengere enn sam-

at de såkalt.e front.kjempere skal ha rer'" 'M~' -- .. , =; "!i'rte f Itv'l vær I gcs Bond',lag' va.r repn;sen1ert ved be- lD.;o handling fra 9. april til· 25. sept. 

haU en klur forst.åelse av, at di'; bar g-tj~;,:::~';":oT~1~~~~;5e:" ta:;{·h',;af-tk.~:el ;J':,'re~B~ I st;~;~~]i:~r:)::_." n~';':,:~~::'~:r angitt Biik:; 1f140. 
vAren mot en forbundsfelle. Dette s €mmenc.e meu l en ]. 11 ti ov 19 sus-\ ." o. ,'. _ .' • . . , ••• • 

hør !1{'ppe vært tilfelle. I et hvert penderte jur-flov, slik at dette m-"I «liur a behand,," spørsHialet ~ln 1~,TldS- i bJenl"Hta.l~f'b, arbdd..,"", 

bill ikke for alles vedkommende. hetsvern i full utstrekning blir brakt ,. SVIkernes forhOld, til nænngslI.VB. is. t . 1<~Orsii.vid. t aI .. lgar spørSIT'.dile,t om, 
M5"n :mf< ta i bdraktlling, at disse ~vendelse. t.Pnvate ~ for i. fA~~"~skefBei_l8iIiIllU"''''''''' . på det rene hvilket øtmldpt:mItt andre '.' , ' ,..,. ' . - .. 

:~.k~:~:~reung:je:::ga;:;~~e tl~~ j O~". l: iC,U Gustav Beber I~~:t~'~~nne sarr:r:l;~~~;;~~'~~itij:::~' i~~;~;:h~:~:~::~('~~:~=:: 

D:'IJ1Sk fører til al 

,rettsOI)pgjøret' i DaIlll)«:lI-k 01:'\ ()mgjørcs 
Høyesterett frifinner entreprenører som frivillig uHørte arbeider for okkupasjonsmakten 

Når Il øvesterett 
.; 

til fornuft? 

giverforening og Arbeidernes faglige 
I.."andsorg-a -:1isa.sjon~ 

Det er de ~run:;:; J; pl'ln:sipp('r" Justis

departementet hal' lU1CS<ltt ~ )"·und ... 

ak...Tiv av 13. fcbr. 1946: ,;c,":',-,funds
messige hensyn kre,ver at person"r 
som har sonet sin straff Ior landssvik 
snarest mulig blir satt inn i arbeid..~ 

livet igjen og det offentlige md gjøre 
sitt til at disse personer 19jen kan 
komme inn på arbeidsplassene,» 

GjeJli.Jmtakel8e i foreningslivet. 

Fredag den 3. juni avsa den l ner. I underretten i Randers fjkk li ture fram slik som makthaver- Når det gjelder .tilbakevenden til 
danske bø~es!ert~tt en dom I d: 1 års fengsel hver og inndrag ne og deres godt betalte lakeier foreningslivet mener komiteen a.t det 
som en rna Sl er noe utenom, nmg av 2 mill. kroner. I nrin- har gjort her i landet. En 510r- m,'<lseg m",,:Uemmenes personlige om
det alminneHge. Dommen god~! sippet godkjente landsrettenl' den stilt revisjon av det uhyggelige t-,rang. Det h-t.r ",eg ikke nekte at det 

kjenner nemHg et forhold, ne dom, i det inndragningsbelø- ret,tsopgjør tvinger seg nå fram. klul mR'df .. .re ,:'g virke ubehagelig ~ 
som håde de danske og norske! pet ble stadfestet, mens siraffen Det overveldende rlokumentma-! ha en tillq,>,lt- ",,,m har "is! dårlig 

Jnakthavere hittil har betrak- ble nedsatt til henholdsvis fire teriale som er skaffet fram i da- j _jon&l holdning. 

tet ~om øknonUsk «landsSvik"' .• og' åtte ;nånede!. Landsretten gen, tvinger makthaverne til å l Vi vil m<>d. en. gang gj(jr~ c'l,,)merk-
.Da h~yesterettsdolJllnen ble anså det Lor beVIst at de dømte sette en stopper for det ennå på_ som på at l tilfelle en S;l]{ 'person 

k:,umt , .. rket den. n~:rmestsom hadd~ påtatt seg frivillig arbeide gående «rettoppgjør>. ! får adgang til li gjeninntre i forenings 
en bombe., og saVldt det kan for fienden. I Når den danske høyesterett er, livet må. "dkoITun('ndc ikkE' ha 00-
SCt$, skriver Politikken, betyr Da saken kom fr~Hn for høye- kommet til dette resultat. er det f gang til tJj~;ts'''",ry inntil videre. 

dommen at t!"lIrike økon.omia sterett ble de' dpmte frifunnet. I sikkert ut fra den dyrekjøpte er-l A.dvokat ,Annæus Schjødt uttrykker 
ake crlandsSVlksaker» roa t~s Dorn~erne i h~esterett hadde faring at det som hittil er gjort: det slik: ~Våre domstoler har ytterst 
Opp fur at de dømte økOOloml~ nemlIg funnet ut at den danske i det såkalte crettsopgjør~ i Dan-; sjelden ll..!Jvendt bestemmelsene i, 
ah «<landssvikere» kan oppnå regjering under okkupasjonen mark ikke er forenlig med lov' lanCssvoonvens paragraf lO, om tap 
hJiyest:rtttts .blå stempe~. ved forhandlinger med de dan- og rett. Det er derfor prisverdig av Blmen tillit i minst 10 år, for så 

.. NatiollaltJdend~.. skrIver at like er.trep.~·enører gang på gang af den danske høyesterett tok l alvorlige fl}rbryf.el.ser bor vedlwrnmen
etter denne dom vil samtHf;~ hadde lagt fO!' dagen at man Øn- skriE::t hit ut og erkjente det-! de ikke irmlaes f.ør etter fneget lang 

a:r:k~a~.e e~trepn~ø!er bil s..ket at de arbeider som tyskerne te.}' er det den norske høyeste- l tid." 
fl'lk]ent, hvIlket IgJen betyr' planla, mest mulig skulle utfØres retts tur ' gripe inn fot å' Hyor domrmm gjelder begrenset nt-
af fl-:re tusen: økonomiske j av ·da..11Ske er.treprt>nører. sette eL . ",,',:er for roakthaver- tighetstap, kan det vanligvis ikke bli 

Ial!dssVJbaker straks kan aval .. _. nes he'lrnaksjon,.all den stund de tale om gjl:ninnt:.J.kelse i laget fø~ 
IIJ~ , Det er godt a se at dansk hØY~ politiske makthavere ikke vil ffttighete_ igy.n Cl' oppnådd. Mer 

. l este~tt er· kommet til sans og gjøre noe. Den norske høyeste- tviL<romt l-,"-u"l ":l,,t stille seg hvor rettig-
~en ,ang1kk entreprenørene I sa::nlmg, og det . r fl håpe at den rett er i dag i besittelse av like hetstapet V\'S',,~~,tljg omfatter stats

C. C. Carlsen og hans sønn. De! sunde fornuft snartv:il melde tuni:,'"tveie''':'e dokumenter for å borgerlig stemmerett, men det vil og
aadde un~eT okkupasjonen ut-! m ankomst her i Norge på sam- kunne sette en stopper for den· 83 da. !fy:..es urimelig om de dømte 
'~rt fesetl"1logsanleg ~o~ tyskerne! m:; m~te. , uhyggelige politiske forfØlgaJse sJntIle kUlll\e 'Il1.øvc sin StRmmen" 
1).1 et beløp av 53 I;ill1iO:n\~r wrcr l J. de'; lange løp .nytter det ikke som den danske hØyesterett.. Fort.'!. sid0 n 
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FREDAG 10. JUNI 1949 
8. MAl 

"Vi har' vært så sterkt opptatt med 
å lyve oss bort fra våre svakheter 

og feil - -" sier major Langeland 

3 

Redaktør og utgiver 
NILS Vl'KDAL 

Kristiansund N. Box 41 
Telefon 1330 Da tidligere miLorg.sjef i Oslo, major O. B. Langeland, ralsk styrkelse bar vært utelukket» 

_ten 1948 utga sin bok -Dømmer ikke», gikk der et mentalt D~ svakheter ~ jeg vi bet MM 
~ oVd landet. elSeld Vnde0Dldokpresse!1 sto.ri se~ unnlot å reagere~!/= ~:nar~l~.::;:m ~ 
?V ~ en overv. e umentaslon, Vll'ket boken som et .kaste noen SlQå bwnber mat aM. Ni 
lordslQelv blant tenkende mennesker, og det viser hvor opp- går vi mot en kamp. bvol' abn~ 
skrytt pressens makt er, når den ikke vil eller ikke formår å ~ atgQrQentet. DElt vil bli Cl plkjeQ-. Den ubrukte 

rHSerVp. 
forstå Dasinbbeksøke~tid. M~det er et kapitel for seg. ~ s:: ;:t ~~osø 4øtfm~ 

. . o en ·.....".mmer ., som for en stor del var en do- en helt annen 1:OO1'aI.sk styr"ke enn dell 
kumentasJon, kom ut, var det klart at der måtte komme ennå en våre lf3dende meIUl foreviste i 19tQ 
bok. en konklusjon, og den foreligger nå under den megetsigende og den 00 foreviser i da.g. 

Man må gå til den utenlandske titel «- forat I ikke skal dømmep. -. -. - . 
presse for å få vite, hva der fore- Nar J~ ~ l denne bok famøker å 
går i d~t store oppgjør. Her hjem- La oss da ~traks slå fast~ ~t i. alle ~all lese:ne til en .sy~tema- ::lka1~I~ til~ ~wt :!x ~~ 
m.e brmges bare det, som passer I denne boken ikke er et ensldtg ~ gJennomgaelse og til a klar- seg am sin store livaintereBlie _ for.. 
inn. i Det kgl. norske arbeider- forsvar for NS-folkene og deres gjøre for seg både hans og sine ~aret. så er det grunn tll irmIednit~ 
partis og fellesprogrammets· handlinger, men et ubarmhjertig egne meninger om tidens mest VIS å peke ~ enkelte av d~ ting .sofG 

kram. «Welt am Sontag~, som I aQgrep. på. rettsoppgjØret, dets ~trengen?e spØrsmål En. hel !:t Cet;-t ~~~ ~ 
kommer ut i Hamburg med eng-' ansvar~e ISCenesettere, dets for- gJennotngaelse av boken er ikke øvarssparsmåI å få t;;erQet ~litMsea 
elsk lisens! - det er sensur i svarere l dag og dets katastrofale vår oppgave, og vi har funnet ! tolket. Derk er det Ilaftø!lig et jeS 
Tyskland til fremme av demokra- følger. Det er en mann med mo- det mest formålstjenlig å sitere innl~er denne ~ am fantwørt mecl 
tiet - bringer fØlgende telegram ral.sk mot, med uselvisk fedre- korte avsnitt for å gi et bilde av yttederlJg~ ~VlS[ltmg av svakbetend 

l dsk' r h t ed 'L.:-t . k . h Id D .. . vre • ...vppgJøre og med klIaV ØI'Q fra Wien: an. ~æ! 19~ e, m ~liJ:j ons. e mn o et. et vil SIkkert .gl ~er- korreksjoner. «Dømmer ikke. gjorde 
«Ved høstvalgene vil rundt og JUridiske .f?ru~se:nm~er .og smak, o~ for den sp~ VII ~Jøre det klart for publikumet svakhetene 

en million velgere avgi sin med ubrutt vilje til a reISe vart et alvorlig forsØk pa a forsta sin v~ rettsoppgjøret. er store. Men det 
stem. me for fØrste gang der- forsvar både åndelig og mate- tid, er bokeri uunnværlig, mens paer t1kkilenl! nOlD{· ~et ruedkletl' ~~ ~. ~~~ 

, rielt, h ~Jt_ fr: . hel den f ·tid d e e. etL{}r er e ...... v" ..... -.g Doq-o iblant 500 000 «registrerte», tid- som er D~ ~ 1 . e . ?r ens gu er er en besk dig å unden>trek~ dem, eålede3 at opi-. 
tigere medlemmer av NSDAP folkets påsyn. og Sler sm merung. medisi.n. For dem, som tar mem- niaDeQ .kan tv~ igjenIlOlU &1 tiJ~ 
(Det nasjonalsosialistiske tyske Det er over 40 år siden han ble sinen uten å kny, er der redning, ~ ernødvendjge fot å ~ 
arbeiderparti), som ikke kunne ~ldat, og ?ans fo~fatterskap ned for de ~nd!e er historiens dom tuli~_ 
stemme i 1945. I mellomtiden ~J~nnom are~e VIser en u.brut~ ubarm~JertJ.g. Både jeg og mange and:te hal' p;1viøt 
har de fått sin stemmerett til- hOJe og et vldtfavnende syn pa Altsa: en rekke feil ved ret~ oø 
bake gjennom amnestiloven.- de mangeartede problemer, som - - - • . krevd dem ~ett~. r~ilene er så å~ 
Slik er det i et land som.har melder seg i forbindelse med na- -'Dmnmer iIcke» ianehoIdeI:.' boved- lYsu at ælv JUSblIDlmlStereo måtte tnQ .. 

'" . li fr tid, '"'lem saken dokumenter 8lIIl 9l8I!l' hva Z'ØDlIQe en del av dem. Men når mange ~ l krig. Men l flertal1sdikta- SJonens V?g em: ~ou er fremtredende menn gjorQe i kriga- aharI.ige qg.rettenkende menneskelt 
turstaten Norge, som ikke har som ~ aVgjørende for liv og dØd tiden. Jeg ~er i forordet til boken ~ ... b.Piktet til i ...... rettet 
Tært i krig, i hvert fall ikke etter for vart folk. at det. er ~ttt. håp et 1>kument~e I E\\~~.?~~~.~ ~re~Hm~ 
R· • 1940 kt Den ",kal bvin~. hl a ."kø·ve e.saxl.ut",rotg 
w.. lunt . • ne er 

. GIf feØ.espl'ogratmriets bar t3'fle1ig-
alle NS-folk stemmerett med den vunnet vesentlig i moralsk styrke vi:; ikke hørt om kvak:;<.\lveren 00111 
#J.l~ t • d o Ø d.' kampberedskap. Den er oppdelt g.1e.~n()m d~f vi (Jpr~levde i. krigstide~, • t . t • .LJ"'fie, a ogsa eres par ren e.. ~ , . og l~ "knver "".llgaent:!e ar",ak€ue til så.l'.a et stor mUser .sa~. Ran !:li': 
filler seg politisk hjemlØse og l .logiske avsrutt, men s,:vner re- dette: <Hovedgrunnen til dette er at «Yl f:u &tape 1'0 for dette såret», og 
wgrer seg for å stemme mot sine gislet. Det kan være bade godt vi bar vært .så sterkt opptatt med å sa klinte han ~ stor plasterlal1P på. 
regne og sine forfulgte slektnin~ og mindre godt, men det tvinger lyve os:' bort fra våre .svakheter ogj Det bIs.1'O en IiteQ ~ og~ -:åffe 
gen interesser. Den som tjener . våre feil at enhver mnhghet for mo-

på dette, er A-regjeringen, som kunne regne med alle forhenvær- ---------------------------
turer fram med sitt «Stopp ende NS-folks støtte, for NS- N y V ARD A A S 
tyven,.-program. Og de andre po- folkene mener fremdeles, at det 
litiske partier, som ville ha kun- var de som reddet landet i okku
net regne med en tilvekst av ca. pasjonsårene, og de er ennå en 
20 pst. av landets stemmeberet- gang villig til å gå i frontlinjen 
tigede - altså flertallet av hjem- mot den kamuflerte Gerhardsen
mesitterne - våger ikke å tone kommunisme i Norge. Alle de, 
flagg. De har sin besØkelsestid. som er berØvet sine borgerlige 
men de foretrekker altså et 50- rettigheter av politiske årsaker, 
sialistisk: Norge framfor en av- er kommunismens svorne fien
Ti.Iding av det uhyrlige rettsopp- der, og deres instinkter sier dem, 
gjør mot dem som tok kampen at kompaniet Gerhardsen-Bro
opp på hjemmefronten og ifølge toss-Gundersen tross A-pakten 
:vitneutsagnene var tyskernes bare er en Kerenski-regjering på 
verste anstøtssten, da de ville vei til Lenin-Stalinismen. De 
innfØre stortysk styre her i 1an- enkelte personer vil bli feiet 
det. Dette blir mer og mer klart vekk - som Kerenski - og de 
foe de menige velgere, men hun vil, når de evakuerer i sine vel 
og han har intet å si i parti- forberedte båter, bli museums
demokratiets Norge. De har kun gjenstander i den vestlige globale 
å velge hvilken partibås de vil sirkel, mens nye skolede menn 
gå inn i, hvis de da ikke vil sitte - skal vi nevne navne? - står 
hjemme og la de forenede par- rede til å ta roret. 
tier mot NS-folkene slåss videre Blindhet er en uforskyldt le
med. sosialismen - den nØlende gemlig skavank, politisk blindhet 
komm.unisme - som resultat. er en forbrytelse, når den for-

Hvis vårt folk ikke hadde vært lenes med makt Derfor vil også 
si politisk: umodent og uvitende etterkrigstidens skudd på Akers
og dr presse uten vidsynte poli- hus komme til å gjalde i deres 
tiske ledere, ville der ha vært Ører, når deres blindhet har fØrt 
reist et ramaskrik mot denne land og folk i fordervelse. 
evnukaktige tilstand. De, som Så nådig som tiden tross alt 
eIIIlA kjemper på vikende front er, gir den ennå muligheter: For
fOt frihet til både å tenke og ha: med de politisk forfulgte. 
handle og leve uten frykt, burde oppreisning for NS-folkene, felles 
i h'ftrl fall ha forstått sin be- front: i arbeidet for landets sanne 
IJllkelsestid og skapt en nærings-- frihet og for en framtid uten 
politisk motstandsbevegelse, som statstyranni. 

BJØRN V ARDAAS: 

«Hvorfor ble det ikke RI ksrett?» 
Forbausende opplysninger kommer fram, ting som har vært 

helt ukjent for almenheten. Paal Berg avsløres videre. Side 41 er 
gjengitt en uttalelse av Berg om Kongens proklamasjon av 7. juni 
1940: « .... men jeg for min part tror at denne proklamasjon ikke 
har noen virkekraft i Norge som okkupert land.» 

Videre siteres av professor Frede Castberg~ betenkning til 
presidentskapet i 1940: « .... Men landets lovlige re~jering er på sin 
side avskåret fra a gi bindende direktiver for innb:rggerne i landet, 
for så vidt angår deres forhold til det besatte orm .l.de.» 

På denne bakgrunn blir rettsoppgjøret helt ro :mingsløst. 
Offentliggjørelsen av admiralene Corneliussen:; og Diesens for

klaringer må virke rystende. Av det boken situer framgår at 
minene ikke ble utlagt i april 1940, dels fordi engelskmennene hen
stillet at det ikke måtte gj~, dels fordi en vente'; engelske krigs
skip. Endelig at .nordmenn oppfordret England til flere «A1tmark
affærer», for å få Norge inn i krigen. 

Der dokumenteres Hambros påstand om, og påvisning av, at 
Paal" Berg og flere høyesterettsdommere har gjort· seg skyldig i 
landsforræderi. Det er derfor med rette forfattel en spør hvorfor 
det ikke ble riksrett. Hans svar kan være riktig', så utrolig det 
høres. 

Nest siste avsnitt heter «To biskoper:.. Det er en sammen
stilling av to biskopers uttalelser. En kunne tro ·:le tilhørte hver 
sin religion og hvert sitt sekel, og så virker de beg'ge i den norske 
kirke i dag! 

Siste avsnitt er en imøtegåelse a.v professor .AJ l.denæs'arlikke1-
serie om rettsoppgjøret. Det er et interessant og grundig arbeide. 

«Hvorfor ble det ikke Riksrett!» - Pris kr. 3.50. 
I bokhandelen og direkte fra' 

V ARD FORLAG, MøIIergt. 7, Oslo. 
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8. JlAI 
------FRE~ DAG 10. JONl1949 

SANNHETEN ER UNDERVEIS. Forsoning. 
I midnattsti:tnen i overgangen 

• • f -___ 1_- ed· . frå 1948 til 1949 høyrde eg ei nordmenn VI kom I ørbllllll:DC m var prtma, myst som sa: «Forsoning». Det «De fleste 

hjertelige folk. 
• • ••.. • var ei:t ord til to motstridande 

Bare qUislingene badde VI litt vanskeligheter med» partar i landet Og det var em 
. biskop som sa det. 

Redaktør Henning Sto r m, tum at vi betraktes ikke som tid-l terer at ~_ iDd er like Nyårsdags middag høyrde eg 
tidligere pressekonsulent ved tigere fiender, men som ticll.igeH levende SOUl tidI.igere. Og et ein annan ~ som tala. Han 
Tysklandsbrigaden, skriver i våpen~ (Uth. her:). Om vi i kapitel i hans testam-te er neU- nemnde ingen ting om ei slik 
Morgenbladet Dr. 109 en opp- vær så god ikke anerkjenner opp at nordmelmene er et YeDIl- forsoning som røysta. frå nyårs
Jildsve.kkende artikkel om denne tankegang er det fordi vi ligsinnet og med tyskerne .Dær natta heldt for å. vera so viktug 
eT Y s k e r neo g d. n no r- har misforstått, alltid misforståti ~t folk i alle he .. p;.,,~. og om-å-gjera fOl' land og folk . 
• It. h j em m e fro n ten». - tyskernes gode hensikter ovedarA ~ endr~ denne. oppfatning ~ Nyårsdagskvelden høyrde eg 
Berr Storms velfunderte opus oss. Man skulle bare se selv des muligens VISe seg. a være mnuhg. endå ei myst. Det var ein pro
ftuok komme galt i halsen på ekte forbauselse og biltøhet de - tysIteme or:si roma.fisk filler' fessor, men han var hard og kald 
G j e ro m e fro n ten s vidun- tyskere viser som miw:! brev - fe ...... ....,.., SOllI • i målet, og det fanst ikkje anten 
_Hge «historie»-skrivende lek- på brev til mennesker de kjermer M.e ciIIII'''' aoe um.et ...... ett forsoningsord eller ei minning 
toftr og andre kallede som har i Norge, men aldri fk SQ!',. Si (Uth. her). om anger og sut der, langt min-
.ått Seg på moderne historie- lanct .trekker ikke , t' En WehrmadItsoffise ~ dIe ei maning til å leva riæste-
forfalskning. Henning Storms ser. Uth. her). Storm at han hadde vært både 1 kjærleg. 
cen bakgrunn er fra den side Nei sa:ndellg! Den l:lO!Ske ~ Nederland, BeIcia og Frankrike, Av cltcsse tre røystene ved inn
..et i full orden, idet han alle- mes cnåværeade hokh'.l:ing» over- ftdr han kam til Norge. eDet var gangen til eit nytt år var det den 
rede i begynnelsen av den tyske for den gemytlige og gavmilde en befrielse å Jrnmme hit, et dei- fyrste som gav ein glimt av for
lllesettelse av Norge rømte til Wehrmachttysk:er, den knnnellig folk og Iaml helt igjenno~ ståing for dei ulukkelege som er 
Sverige visstnok etter å ha sys- ikke vedkommende tyskere ha I Bare tenke seg at han hadde bIlt komn~ på slmggesida av livet. 
.. t endel med «illegale skrU- fantasert seg til! Norsk nasjonal helt fra Namsos • til Oslo uten Hs.rlde det to andre fylgt same 
ter-. Han var under hele okku- hOI.d.ning. er jo fortiden identisk\. å bli beskutt. al l!DE!Ste gang!,. SflOret og kan hende djupa ut em 
pasjonen ansatt ved Legasjonen med det som våre gode nord- En annen tysbr kom med en nd endå meir. skulle det hØYt 
l Stockholm, og har Då e~ menn tror er britisk holdning! uttalelse til recl. Storm. Denne framifrå i dette tilfellet. Kva 
cfrigjøriDgen» en tid vært an- RedaJrt9r Stonn: e •... Kan vill bemerkning synes A.Iek er noe av som er i beste samhøve med Fa-
_tt $0111 pressekonsulent ved uvilkårlig sptIrre GIR tjskøue j en rosin i pØlsen.: der-viljen, kan tida koma til å 
en britisk-norske Tysklands- Norge; om de ikkelli&ket DOe «De Beste 1tOI'1ImeDa "li .... i syna. 
brigade, som er til slik angst til den aktive (!) hja fnaLt, farhindelse med var prima, Iljer- • 

Ill' uro for fedre og mødre og i iallfall følte isf~onten som 0I'Jlga trfict: føIk. Bare q,,:islingeøe W- Sa skal eg nemna ei røyst frå 
øbent S c: h i ø tz: iMorgenbla· . dem? Om de ikke hadde lagt ~ fl litt "-clighcter IDeL- eiD annan kant av verda. Då Ja-
.tet merke til at alle de små daglig- (Uth. her)~ pan laut gje seg over i siste lai-

livets sabotasjeforsøk som ble - Utrolig, BIllS Jant. gen, sa den kjende Kagawa: eDet 
Redaktør Storm skriver bl a.: øvet mot de grønnkledde"! Like- Alek. var godt at vi tapte, for so måtte 
_Så opptatt som vi her hjem- som, når det gjelder UIldergrunns- i vi Ieggj& ned våpDi'.» Men han 

_ .... av motstandsbevegelsen, bevegelsen (l), må man .J. Uf " "Il" la til: <:Må. då no berre angra. det or dell betydning vi sel v tillegger I verre konsta~e a~ eisfronten> r I V I I g e dei r:ar gjort både dei som vann 
det Hlt~Rale arbeid (nth. her) !"om I stort set~ ogsa er gatt tyskernes i81 og VI som tapte». 
Dl ,.! Jl nn tye ti .,hU'(!l- . " '.' . - " " -,--&3111 .,. ' frå eiD fl~ste tyskere som var i Norge 4 nne ,fei' O} ~ .. . ,~' " "''' _""",T . oom"1f~nandet 
under krigen på en eller armen i oss alle de gj.t::nnomborende olikk! Under A-pa.kl.debatten i Stortinget I eingong og t.el:.~ Sel. sterkt i om 
måte hadde kommet i berøring og den etter vår merriRg raffi- kom Terje Wold med t.JgeDde ut- Noreg: <Det er det mest kristne 
med den norske hjemmefronten, nerte demaDstrasjon å vende talelse : land eg har vore i.» Ville han 
eller i det minste at de iallfall ryggen til.» 4:Det demoknttiske Amerika eller segja det same i dag dersom han 
hadde hørt om dens virksomhet. e .... Dette er jo forsåvidt en det arbeiderstyrte England>. fekk "ita om motsetningane mil
Til ens store forblØffelse, og hel- kjent sak, men det forstemme:n- Med det samme vi hørte helT Wolds lom dei som er drristne», dei 
ler ikke uten skuffelse, viser det de er at man selv i dag KOnsta- uttalelse forstod Yi ikke hva. han som er «rett-truande» og dei som 
J!eg etter et overveiet studium a\r mente. .M:eD etter hvert som vi har er «forvilla>? Kagawa såg nok 
~rsmålet at . ætt tingene utvikle seg - og særlig noko som låg på eit høgare plan 

de neste tyskere som var i Amerikansk radi""lpa- her hjemme - hvor det også. er enn det som stats- og kyrkje-
Norge under krigen ikke har ... a.rbeiderstyre, er det gått opp for oss maktene våre har set. Han såg 
btt en anelse om at det over- at han hadde nok rett. I et arbeider- det var mistak på båe sider, 00-
hodet eksisterte en undergrunns- ganda under krigen styrt land er demokrati bare munn- de hos dei som vann og dei som 
t.eyegelse! Dette gjelder de regu-I svær og ikke aoe annet. Om det står tapte, og det måtte anger til frå 
lære styrker, Wehrmacht. Av i En norskfødt dame, som bedre til med demokratiet i edet de- båe sider, ikkje berre frå den 
innlysende grunner er det van- bor i U. S. A. og er på Nor- mokratiske Amerika» vet vi ikke, eine sida. Ein vismann har sagt 
_elig å komme i kontakt med gesvisitt, spØr om dette er men vi har av erfaring all grwm til at det er tre sider ved ei sak: 
tidligere medlemmer av SS og sant.· å tvile på det også. <di side>, «mi side» og «den rette 
Gestapo.» I verdenskrigens fJIrste u,· • sida». 

c •.•• Tyskerne, både de som altså før Amerika kom:med Som en provinsiell og borDen aon}- Deretter skal eg minna om ei 
var hjemme under krigen eller i krigen, noterte IUUl seg føl- europeer må jeg innrømme at det er røyst som tal~r med større au-
~ andre fronter, og de som var gende, som hun hørte j radio.: visse sider ved den jødiskementaJitet toritet enn alle andre. Det er 
i Norge, svever fremdeles i den Etter en revolusjoøær opp- som jeg bar vaDSkelig for å forlike «Guds røysb-o 
tro at okkupasjonen av Norge stand i Oslo, som We slått meg med, skjøDt jeg har hatt noen For eiL mannsalder sidan kom 
var for å hjelpe oss! (Uth. her). ned av ~ Ille.,... av mine beste venner nettopp blant eg i eit mishøve til Gud, og det 

. Det er ingenting som har kunnet befolkning som straff beonI- jøder. Det er kanskje grunnen til at laut forsoning til, men ikkje av 
rokke deres overbevisning på det ret til å stille seg opp laBgs jeg ikke alltid har kunnet glede meg det slaget som ein høyrer om då 
punkt.» fortaugskantene med alt sitt over Egon Friedells og Stefan Zweigs religiøse farisearar, jødar ng ro-

_ .... Jeg har tilogmed truffet sølvtøy, andre verdigjenstan- produksjon, selv Sigmund Freud (også Forts. side 9 
en høyere Wehrmachtsoffiser der og overflødige klær. Tys- en østerriksk jøde) leser jeg med et 
JOlIl mente at Norge burde yte kerne kjørte så med lastebiler visst ubehag. }len vi må overvinne 
lån egamle våpenbror» en hjelp langs rekkene og samlet Dm våre nasjonalistiske fordommer skal 
i nødens stund, fordi sprednin- alt dette, som ble konfiskert vi vinne fram til en internasjonal kul-
gen av de tyske styrker til langt og sendt til Tyskland. . tur og mellomfolkelig forståelse. 

nordenfor polarsirkelen bidrog Denne historie er lHlSteD li- (Professor Emil Smith 
til å svekke das Reich og var en keså god som de, veastres i Dagbladet 16/4 49). 

tlV årsakene til dets fall.» nynominnerte storti.,wan& * 
- .... Det at tyskerne så åpen- dat i Oslo, Toralv fMwaevacl, Hvis nedenståetlde er sant. er fdtæt 

hjertet oppsøker medlemmer av serverte fra Loadoa. Men virkelig begynt å våkne. cNatiooell». 
de norske styrker, selv på åpen trodd ble de, og det som sea- bondepartiets talenR' i Oslo, øltriver: 
Pte. og helst vil tilsnakke dem des ut i eteren, blir jo aldri cOg:>å Hans .Je.eob NiIæD er en 
på norsk - noe som betraktes dementert. Det Jaar ROk epå meget d7Jdig teatermann. ingen 
av nordmennene som toppen av de reg:a.et med, SOllI sencHe tror noe æmet. Keb nåe denne man-
taktsløshet (!!!) og et psykologisk d8Dl ut. nen oøså fiuDer æe kiallet til l reise 
IIW.grep, skyldes nettopp det fU. til Paria på køDGllmist-b:edslru1c-

ress, da reagerer publikum mot 
teatret For slik er teaterpublikum. 
Og teaterchefen og teatret er ett. 

Og når teaterkon..'ruJenten, som 
også er leder av teaterskolen, sam
tidig, den ene kvelden holder prøver 
med sine elever, den andre kvelden 
tar elevene med seg for å under-

" holde i den sovjet-russiske amba&
saden, den tredje kvelden snakker 
som formann i Norsk-Sovjet-Rus
sisk Samband - da reagerer publi
lDim enda mer -. Og det går ut 
O'n!!r btret. Benkene står tomme.:. 

Stiftelsen norsk Okkupasjonshistorie, 2014 
 

SNO



FREDAG 10. n.i'1';1. 1949 S. MAI 

LITT LIVSHISTORIE OG MERE 
. va ., Av ERLING BJØRNSON I nasjonalt sinnelag. Men hva betyr 

Un.der den evige kamp som på-. ~t dette, n~r J:an var medlem ay 
går fra landets makthavere mot i ... NS - et tidligere medlem, dea 
oss anderledes tenkende, er det i ha.vere ga ~a~.. . • . . l ~yldighet under alle disse dag-: største brøde norsk loy kjennet 
intet som.l. har \~.irket sterkere. og '.. Engang hdligere l .~ar his~one! lige dor:...mer. I~an.dSiorræderne5'1- etter at Grunnlovens § 97 bIll 
mere iO:'lledrende på Norges ære; ble en anI}.en stor. norsk d.ik~er antall stIger gledelIg!. Som ,~nder krenke~! •. ... 
eun forsmedelsen mot H ~ :n s :r r: I ~ Alexander L. Kielland - ffi- ~~n fr~e revo~usJon, bLlI' ; ~n l Ja, lIvet gar VIdere. SOUlnf.it 
Den "lI' meC1 kraft og vilje til a i sultert av statsmakten, da Stor- sa vant til bØddeløksens stadJ.~e opphØyes og andre forn~ 
ta .. dcl i vfu:t forsvar som intet l tinget nektet .. ham. T dik. tergas~e. ,faU, at få .. lar seg forstyrre i sine 1v~en.. . en man. ~. kan i dag stå høyt 
annet. Men den gang var Norge et fntt I gleder og fester. - Hurra for pa SlU mødding og gale, a.k:.k--urat 

J!"'o:r meg er det, som å legge! land, med.. fri pr~<;e. Og indigna-, 17. mai! Hurra .for Norges frihet! som de11, s:ore revolusjonshElt 
hånd på ;oe1ve m?r .Norge, og .in-I sJ~nen ble mektlg.S:lveste B. B. .' M!n Gud skje lov, en har. da! I?an. ton. o~.g~. han bestemte o~~~ 
tet YlSC! Klare:-€! hv"l~~ fr~]on I rykket. ut. J:?enne s~ for lan; ~mna noen store nordme;:n som: ~v Og, ... død. over. de lukk~ .. ~{j 
<SOm bærer Norge l Sitt hjerte .. f d~t ~tte gjøres ~od 19JCJ:l- De"l ~ i'e}les. Og hans na ,u skal: Iengs~l,>p:}rter. Ogsa han. X;l4h;~ 
_ .. vi .forftJlgte eller de som .. for-Igjalt ~e bar.e då .. te.T.gasJ.en -jOgsa ga ov.er h~le verden sOffilhøre eie lidendes .røst,d.er 1 oøt,.',n 
D.e. drer moralen o.g æresbegrep:" men. hg: meget landets. ~re. , :~dsfor;æder! Vl. h.ar da prafes-I' bad om ret.t:ferdlghet o.g tt:h::t. 
ene - og som måtte svike selve I Slik. sa den gang landetS bor~-I sor Ado.~ Hoel hlba~et men også han s.tod kynisk o: '/€:!"
grunnlovens ord og ånd for å nå ere. pa landets ære og renome. Hans hv og lære. tlans store i legen. Og ble disse rop far nØ Y-
Sit.t mål. .. ... . I Men i dag? I dag. . er ~lt skjult I nasjon~le livsinnsats i, ~:rønn-I røst:t,. var det bare å gi et VI .. uk 

Knut Hamsun. sam aldri har bak k1a.ssekarn.pens Jernteppe,' iandssaken. Hans arbeIde for 1- sa. !Stemte de folkevalgte mf:d 
bla. nele. t sin røst ic'1J1 i de~liti?k. e l h~o: livets trang. ~ kilder gh5r seg i. S" .• a.lhart~ J~~?S kamp so:n ,re,~:or [' sterk, røst.: «Ja v. i ~!<e .. : rJ t;tta 
kamper, bare levet for SlU dikt- seh det største ute. K.Tlut Ha~-! ved UmvelsItet~t for il oe.<1re landet ....• - og ki.lkeus. tro 
ning i ære for Norge. Denne store s~ns st~re koUeg~ <:g Nobelpns- i styr:~t av dette .1 norske. hender, tJ.en~re san~ med under kirke
dikter som har :titt oss bØker i vutner apnet ogsa sm røst for~ I alt dette betyr hte eller mtet for I klokkenes klang og fra det stare 
bæ.rc.'l1cie ånd for ~ arbeide. og na-I d. ommen: Kast ~tu,~re. ved på bålet! . de pygmi~r som i ~ag gransket' i org~ lØd. det me~tige eTe Deu:rru, 
$jonalt virke - jeg vil særlig Men livet g3f Vldere. Ing:-n 01~. s:empler ham ogsa som lands-! - ,l.xud :aerre VI lover deg! 
nevne «Markens GrØde:> - set- i fengselsporter apnes, mgen ID- SVIker. I li.ulestad 27.5-4~. 
te:! under tiltale og dømmes for! dlgnasjon.Folket er sovnet i like- Få i Norge har vist et sterkere ! Erling Bjørnsou. 
laudsSYil<. Bare dette ene eksem- l-----.--------------------------------------
pel måtte åpne øynene på ethvert . 
nasjonalt tenkende individ, at Byfo g d 
her må det værE' .selve loven s;:nn . . 
er gal -- et produkt av falsknet l 

mot norde.ns ånd .. og tenknin.~.. fol k fl-I 
Denne flUe lysoærer , oom l liv 

fru Sørensen B~eJ Trondheim, beordre"t 
å registrere boer efter deporterte jøder 

og lære var sel veN o r g e. 
Tenk at maktha~"enle ville skjem- I herredsretten sitter samme byfogd \Og fradørru~er en poUtinlan. i 
~t s~~::\:~:d~! d:;;r~~~ ! stiUln,e~ for å ha lI:andIet I owereastemmdse med hennes ordr<e 
~ lå utenfor norsk ~ og for- Det såkalte rettsoppgjør rnl-! l\.nsette.lsesrådet v€:<i. politiet, kom (ler et høyst op~·iktsvd:: .. 
~d,s æresbegrep, ~es bare :Ien , le? '\ridere, og fo,> bvt.>l' g-ang en som besL'lr av politimesteren, in-I kønde prov. Tidligere kons.ta~\ 
Inderlig fine og nObl~ tale han ,. sak kommer for rett..en avsløres spektøren, et kommunevalgt med- i Ingolf Wahl, kunne ne.mii,c 
holdt ved. «retisO~øret:.f og D,ye uhyrligheter, selvom al- lem og en polititjenestemaml, be-I opplyse at det var byfogtlt:tl i 
d.en, . ~o. m., lkk. e ~ ~:~o~e! menhe~en holdes llvitend-: om sluttet dere~ mot. polititjene- Trondheim1 som i desember Q 
dette mnl~g~ - o;: L,~ ;Sl,: h\ hker; I dem pa gnom av, at aVisene Under Vltneavhørmg~n fram~. - jau,u3r 43 beordret sine folk 
san .... 1funnsfofDry-:eJ.se . de:. .. v~ a l med eller .. uten .. keDsild unn.... later. st. elllal. luens ... stemme å reise Si'lrilt." I til li foreta registrering i ~ 
anklage Ham..sun for l.andssvik, ~ å omtale dem.. - Vi skal her sØkSmål mot Haarek Lund for å! ~tt~t d.eporterte .jøder, S«irntifli.g 
~t~n. en ~ossIDer eller .et u":.~, DeVne en av Ws<;(' sakene. . få ham fje~et fra stillingen. - i 8QJU ' :t:ekvis.isjotlSn~ fe-Jf.-
mdiVId, som dø-romer .~~te .. pa I Saken ble l høst behandlet ved langte leilighetene. Byfogdefllll 
:role-:-kla..<;seordre :-, o,g ikke etter, Konstabel HaarJek I" u n d ved Strinda og Selbu herredsrett med folk tok dette arbeide ddvi.s pi 
rettferd og samvittl~net. H~un I Trondheim politiK.'l.UUIlcr ble ifjor. tidligere byfogd, fru. Ruth SØren- overtid og for betaling. 
opplyste. hl og ~ed at han ikke ved såvel byretten som lagmanns- sen Bie, som rettens fotma...>m. - Hvem var b;yfogd d..ettgmlC 
hadde v~rt medlem av NS. Men retten dømt til tap .av sin stilling Hun hadde dette som ekstrajobb i da. spurte forsvareren. 
d~mt allikevel,-.. -.! .Ta. mange SOm politimann og befalingsmann etter il ~ falt for aldersgren~ I - Det Val' fru R 11 t It S Jf>. 
slike dommer ,nal' V1 batt under i hæren cfor bistand til fienden,,; sen og er ellers kjent for å være Ire n sen Bie, som i StriJtda 'C 
rettsoppgjøret: Dømmes for en t ved å ha deltatt i remstrerina en høyst uforsonlia dommer i I S~lbu henedsrett fradømte Hi'~ h '! i o o. bl.' . ver ~::lS.. .. l av flyktningeboer. Han var ikke landssviksaker. Haa.rek Lund ble, rek Lund stillingen sont po~!Q.. 

Og GISSe rettens representante: 'medlem av NS. Høyesterett om- her påny fradØmt sin stilling, I mann fot' il ha delt.. .. tt i. l""l<.;:I
for dagen.s forfØlgelse,. vover a. gjOl''de denne dom til 500 kroner men appellerte til lagmannsrett, s1rering av flyktningeboet: f ~YltIL~ 
tale ned tIl. de:: .. aDkla~ede. om l i mulkt uten tap av stilling. hvor' saken nå er tx:hancllet. t(J vitnet. 
fedrel.ani.iSk)ær.n.ghet ... ! DiSSe. som I· Det ble stille i rettssalen. Mc. 
daglig undergraver det norske ik...ke desto :miIndre påstod .l!::a 
folks renome som et særlig loV-I ~ ~ fanatiske aktor, Einar Dahl, Hl- . 
lydig folk. Inte: .. iser tydeligere I .~ vår! I talte fradømt stillingen. 
hulheten i en slik ~e ~enn. å I I' Retten knm så til .det r~Ur~!t 
cgranske seg fram. til a gJøre I c,. I at Haarek Lund ved SID regmttlt-
Knut Hamsun til landssviker. l A", ~ t. C I n SLure ing'svirksomhethadde hancUet 
Men livets arbeide og vitnesbyrd l i klanderverdig, men oppretthoidl 
betyr lite, når dom skal felles Du lille kvinne: Uvitende om! g(>!l tun,.,oe sorger. Du går mot Ilkke herredsrettens (fru Ruth 
under et revolusjonært oppgjør: i livet går du sinilende gjennom sommer, som du bare aner som i Sørensen Bie's) dom om tradØtll--
som hele denne ~orfØlgclse rna' våreu. Din vår. '... . e .. u risle. nde g~sen, gj~nnom ~r,?p-II meise. aV stillinge. u som politi-
kalles. Bare døm. dem! Loven - Du It l kl' cl l:>en- - Og sa sta.r dU der Igjen mann idet der ble tatt hen-,yn 
den ulovhce giEilllom grunnlovs- .. ser a evE' cm· pmg eg, og smiler og speider. .. ., i tll at han i en re..1zke tilfeller had-
brudd - ~er 'det: og du nikker mot alt og aUe·- .. ~ng'L langt derborte hører du I de vist "god nasjonal holdnin;:t'*. 

Følte de virkelig fedrelands- uten å forvirres, uten å føle øyne veruenslaT'lllen, men bare som en I Derimot bemY'l1diged.es po1it,et 
kjærlig.he\ s~:.ll:.dalgens, ~å l Ile som ransaker din kropp .. , susen. Og dll ser kanskje skyer i til å anve.t1.de ordensstraff i oV&~ 
menn l yaffi.)1U".e. lalle pa k..'1.ej D·u bare <nul'le'" _ a'n·"'+- 00' - s.va.rte skyer, men de er såliens::;terrunelse med .utrensko.in~ ... ..~ *.. . l...--.__ t . . ..........._1. - .1,. • ;.,-t:.d.L o- l 
og ne om tllgrvelSc 'Og gl. UdUl -, • r . ' ,.an gt borte. ., .. ~. " ,. .. Iloven Vi tilføver at han ble fra-
og. derm.ed Norges ære og reno-I' fn.tt. . For deg er ~vet e~ ~e~ et: .. Og over deg er himlen .d;,'P og III døn;t . Sti.l.li~g;';l som ulØnnet ZS'-
me - full opp-reisning. spIll I solen, et kvIdd er 1 III n, blå S(.lffi bronnen i ditt eget øye. 5jant i hæren. 

Snart fyller den.."1e st..lte dikter! blekgrønne spiI'f'..r i jorden, og Du er ett mai hele verden og Haarek Lund har forlangt bE-
90 år -- en dag som vcl helst må I vannet er ditt speil. ., ., .... hele verden er i deg. løfterik og I tenkningstid. Imens har fro. Stf.. 
g~emmes og skjules lLf1der d~t .. Kveldens sJ..:ygger lukker ditt uprø;·et. Du har ingen s}'11d og I rensen Bie trukket seg tilbakfl 
naværende shTe og dens dne skYld Du er lik den gud, som i som dommer i Strinda og Selbu 
presse". Men ~ der.'l store verden øye, ~en c: fri fOT drømmer, du il::.ke kjen::leT, men som k.'en-', herredsrett, men det skje.dd.e 
vil møte fram i takk: og ærbødig- ?g ~ar du vak..~er, er det som neI" deg i sin allmakt SKaperevne etterat saken var blitt tillatt ført 
het, men også i vernot over den! a stige av forfn .. <:,kende bad. .. og som har gitt deg evighetens ,i for lagmannsretten etter de hY'd 
skjebne dagens norske makt~! .. Du har ingen lengsler og rn- l kime i ditt skjød. .. opplysni.nger som forelå. 

Stiftelsen norsk Okkupasjonshistorie, 2014 
 

SNO



6 8. MAl 
--------------------------~-----------------------

FREDAG 16. JUNI lØ 
---

. . .. . , 
[M ~~ }-aks gjennom dagspressen J Vi har vært så sterkt opptatt -

RØSTER. VI ftOnUE DØDE. 
Vi referer føigcllde klipp fra .. ~ I 

vik Morgenavis» flV 10. mai ti. å.: 
cDagbladcb. i Oslo bar i disse dB

gergjcntagnc ganger beklaget seg 
eTVcr at 0!Il fru &~tDSUl Bar-. 
sem, som bør fått fOl'degg på kr. 
40 (lOO fOl" Inedlemskap 'i NS, ikke 
er blitt framstillet i byretten mnå. 
på grunn. av :sykdom (hun sk.W. VIe- , 
re dødssy k). Da bu..'>'de retten væ:e 
satt hjemme hos henne. ved 1I)'u..: 
sengen, hevder bladet. - fOl' akrf.
Vet det, - .. Sta ten tapet dit 40 (J(J(J 

kroner, hvis frueb dør uten i. bU 
dømt.". . I 

Mer bruialtog kynisk It.unne hver: 
ken Goebbels eller en Bimmler ul-: 
trykt det, dengang de _tt i trygg-I 
bet· med makten.» 

Foris. fra lide S. 

De som dømmeT de små på løpende! ~. amputeres.. Både Anlttm. jv- 1 g"'l't:e i høyden å. måtte for'l.a.te ... 
bånd, og som (Samtidig unns.k.yldeJ.·. øt1lllnllllSter Gund~. og ~: ~ger. Det "r derfor gar::k.e :mel' .... 
og frifinner de store og kloke, og Andmea bar vært lvng to:" a kiae; verdig når myndighetene h;l.€rpå.Dttø 
fiIOIIl fra tid til annen holder fore- p1a.sterlapp på det b7tente Bar. Det er: tatt det ~punkt at polJtieu ~ 
drag om. hvor utmerket retts~pgjlJ~ å hå~ at vi som vil rense såret far, meIdeJse l NS var straffbar h3.ndllftC. 
ret har vært . i det skjer e.ltt~ stor skade fir ~! mens aDdre m:ennesker Jrn;me gå .. 

Det var virkelig å ønske at øaken taket. Det er klok.t <:g s&nt å erkjeIme, akkord med flent;i~ og NS ~ .. 
mot Victor Mugens ble dt$ ai.sti! sykdommen jo f.ør JO heller og straØ I def. etterpå er blitt dem bebreidet. 
landssviksaken. Den k'unne danne., ""ke A læge den. , :- - -
en verdig avalutning på ht.:le ko-. - - - I ;3tatsråd Gundet"3€n ha!'. engang ... 
medien.' I ~.kan i og tar seg ikke ~ i talt at det ikke kun~e b;: tal.e mil 

Men noen småsaker måtte r.nan nå l folk at de er ukloke og ~er der- I' noe am:z:esti hO; ess, Da l t g l.este dcl 
allikevel ordne. Når man ikke or-. etter. Men det er bedrøv~ at ~ l ~e Jeg net~opp at dette var et 
lær å rydde ordentlig opp i forhol-' oiså . nå .skal ha ubetydeligheter ~! kjekt standpun..1rt fOr en av de. memt 
dene i det avgjørende året 1940, tår de utsatte punkter. I l~ ~ 1Pl'.ml var uteJIfor Norge og. kJempet 
man gå den omvendte veien~ OPP"' ~,fer alle de ubefydehgbeter 1 J!-I for...!edreJandet på et kontor 1 LoDdclla. 
reisning og erstatning for de døm- ruenngEn rom. den~ng pteSferte sm. , 
te, . etterbetaling av lørm til fol'~ v~rden..srekord I retning av udueUgbet l, At man noen~nd~ ~l1e oppleve , 
skremte sambandSlærere,':fi"ed 0l ':' betaler fre~deles dyrt for nbetyde- børe en norsk JUs~llmllru~er sna.kke 
for-sonmg over hele linjen. _ Skal hghefer $Om ~Jennom det uklolre retts-lom <smådommen l forbinde~ JDe!I 
vi fortsatt bruke papir til atte.stel" Oppgjør ~tter og ødelegger rir i ~dsf~rræd~rI er, do?~~eEt~"rl:g. N~ 
for nag'onal holdning kan 'o det-, k.mnpe,,-ne. ,:-likt 1-.an u~tale" a~, ." TI IT<~-Dn 00_ 

FOI.KF1DOMMF.N te ordn.!s enkelt ved en elæ~ lapp 'I' :At - b;d '.. I ~~n a~~aret . for r,:trB'''rgjOr" .. , ~ 
Ringel'ikes Blad skr1~ om dom- som følger med rasjonering,sheftene. . ,ar l erregJermgen nar en aJl-, :. e være overr,asi(ct GV~ 

I d t tdeling I ordmng som fritar arbeide.r'ne for l både de som er berørt av oppgjtlrret 
stolt'Jles uavhengighet: veDef~; :ok ikk~ egentlig tIlikjeg! straff fo.r straffbare handlinger som og d~t store pu~li~l1m ser på det ~ 

Når det gjelder personer som . opprinnelig hadde tenkt med OPp4; a~le andre klasser i samfUIl.l"let u'ten med utpreget 1l1lSWlit. , 
Arheiderpartiet ik:k:.e liket·, dwI del gjørel Men ordnet på denne måten! vlC1ere straf~es for, er. sa merkverdig -- - -
altså ikke være bevisef og dom- ville det ;0 hli en slagg linjt! i det! ~t det fortjener en, Hen avhandling , . Alle som skjønte noe av krig, viIiI!IU 
stolenes bedømmelse av det. ØlIID hele, og ~ fikk vi k.anskje endelig; f~~ seg selv. Et. sa 0:r;.ltJ>...lt brudd. på at NS.medlemmene var uten reell .... 
skal VæJ"e avgjørende. I>et· er A:r- i rokri.ng ttso .' t ., p .. nSlppet om likhet Lor loven kJen- tydning for krigen. Men alle de ti-
beiderbladet som besteml:Der hva' «ro o re ppgJøre l>. ne!' vi i det ~le tatt ikke tidligere. tusener som bygde befestninger langli 
«folkedommen ... skal være. Fortaef-\ DET KGl NORSKE I' At bestemmelsen ; meget vesentlig vir kyst, .var en ."lødS"-'1.~ f:l.~.'c i'x: ost! 
!.f;r bladet og dets likesinnede· pl' . .. . grad har biw:att t'J il skape furestil- og våre alli5"n,'. L"3S-: ';"";:;-Clt1;keJ' 

d;'nne måten, blir dcl lite igjen ev' AKBEIDE.B.PABTI· ,li,nger om ,at rettsoppgjøret er et poli- kunne ved 'k befestninger de bygde, 
",<li" uavhengIge dDaDshkt. I står som en kompakt mur orrming! tl.IDt oPP~Jør er en. a:. lvfølge, Det rue l v~ en lall.'lgang vende hele kampea I .' h t h J'tikk er! sagt høs""n 1945 aL (let var der,ne be- l! nen,jens favør. Det er karakteristiall 
'.~iJ$J'<i FI"..lE PRI~8SL l reg}crmg~ a - og evnpo ) OV! ~ten1rnelse som reddet stortings:fl"!rtal-\' for justismini..,terens manglende eflilt 

. ~I. .• L ,.for de tIdligere NS-folk, og det er I let for arbeiderpartiet. ti å forstå krig at han glemmer da. 
I ~., J-~kk l Vel"cns Gang 2 ; klart, at de ikke har noe å IDnvende! - - - . I store gruppe av nordmenn som ..... 

Iml.i <l. ~ .skriver Nils Chr, Brøgger: ! mot at dette pa:r-t{ fål' en ordentlig I Fran;tredende retts1ærde tvister am 1ælig var en fare på kampl'ronta. 
I 'roet som er av betydnjng. er at vi dukkert ed høstens aI' M d i hVOrYldt det okh.l1pertf': Norge var i me.ns han taler hele kVeld",n om dea 

h .. ~; .'.Sl fri og våki:n ~ fIDDl v v g. ens e I krig .me~d Ty~kland ::,tter l<~pi~ I sum var et kjed:lig poli~,s!, mnI!Ia& 
fin .. vøltt om d.emoknttiet ved A, venter på det, kan d.e .fornøye seg. nen. _.1 Nord.N.o.rge, .. 0. tI." 9. jtmL Den. ~: uten be<ydr~,. fo, .. ,,~pen. 
boId<: lIkiJkfin~ kfm'e. ~ert med å lese følgende utsnitt av et pa- t' dyktige o~ hederlige advokat Bølthe Han bedømmer hele forholdet lit 
~c Ilmn l døg ~ Iitisk Jalserl. av deIl.1kJæ \1kjeQte i ~ skrev sommeren 1940 en fra den hekseprosess-stemning __ 
rxct.,j eller pnlVeI' å æfnn:rgeide C. :~" .... B' fl ' . ~ gjeDgitt i JDaJJge----,........ Q),1JIIU'beidet i Inndon 
~ed dikiafurer {Sovjet-sømveidet. ",w"UbTI •. ,n:t< ' ... Tønsbt'_g _h, ». , n~:, \lte~., n'"e f-:>rb"hc1d fastslo at kri- - __ _. . 

;:~~~ilr ::':~I ~~~i ~~'E!E~P:;~':i1e~~~=!;~;':;,l :r~~~i:::n~:Dl:U!fi 
fff,n ~l! lwnsentmBj3nsleirer og han ,parti fortsatt bli::" i mmdre~ ~tant I årB gutt skal forstå: spetsmålet sl øIaIffe tyskerne denne masse &'Y __ 

cx'~ tome ~g i il bli betraktcl f!QID. vt;lgerne og ~V1S dettp; mlD<:'!ri;t.9:ll1 m~get bedre enn den Jundiske ek.."l.'.e:rt. I bei:l ... re. Så har '\'1 den under:~;-~ "itua~ 
~:-", 'PtJ:eurieJl $'Viker overfor vårt bIll' så vesentlig at ~et også nu- . Alle medlermner av NS sluttet seg i sjon at det ikke ",I' gjort no" olfisieJt 
'lands demolttøti i eD akutt ~ i ster flertallet i Stortinget. Men det. selvfølgelig til advokat Holthes opp- for å bringe på d.::t rene cm ~.ntnJ.. 
~tuøsjon. ut fnl de edariDger vi i' later til at ,!rmnfkortet 1 .valgkam- i fatnlng. At en dommer virkelig.kan kmniteens holdning er ret.trriessig, 
d.."lI~ ~r.. pen skal ~1i dette, at hvltl velg(.'T"'! mene at det går an å fa.st.slå at en • 
VI' er så hjertens enig og anbefhler n~ ikke er Slilde gutter og jeJ?ter,' 16 ~"I gutt skaI forstå dette inter'-

Il ., ~. å '. , et iherdig fur- sa l".aIl .de ha det l>å godt, da mlSte.r n3EJonrue rettsspørsmåJ, når en mann Her får vi i hvert fall foreJøbjz 
er; , er gjØre . de Gerha:rdsen-regjerin&en.. sem ad'iokat Holthe ikke forstår det, slut:te. Senere skal vi ke,mme ma 

søk j,J~ å ~.rx:å ultaldse hos o,: ellers I ~ :>lik trussel bør naturl~.få er dog å'gå for langt.' på det mentale og IDP.ter;"l'io:: ror--
så u:bb:.r.",nnebgc !engselsmynroghL.-tel' l' folk til å ~ æg o.m. HVil ville - - -- svar, som forfatteren behandlet 
til 1:: bt:~kt: df:'U poEtiske konsentta- de Ikke miste! Hønsvald!' s,rtarl Eu- 3usfuunL."listeren le.-erte i et fore-

" .' < ",', fad . '1 ord ropas eneste fon:yningsm.lnistel' ~ drag i januar en statisti.~ over 8I!t:.&U med meget talent og som bUl"de 
.s .. o • ..,.l~u Hus. n(),-~ ml n av I som f.remdcles SIfl"ger fol' ai eJdrl, Iiluaf!ede innen f()rskj~lljg€ kategorier. bli en vekker for alle -- forsvam-
M..Kle. lJeI' vil han finne over hun-I bar så mange fått så lite av øl. roe- ; Han hemmeHgholdt a,'ltall kvinner ministeren kanskje unnts_tt. 
dr~, Y:8-mclm som hensleper iivet un- get. Hauge! lA- oss tenke gnindig I S(,m ~r straffet økonomisk fordi dE' Når man leser denne bokea 
der .ru.c:i.iJæ. forhold iIOm f&lge av pø- O\7er følgen av å la ham gå. vi ~~ II ikkl' har b~tt ~et høyl:id,=lig løfte. de L.l~r man Sl'ttende !'gwn med ..... 
. ' . ' . ' ·ne risikere å få våre generaler til- avga ved sm vlel"e. I den endelige Ull j~ """ 

bhsk tClT\')r Iverksatt BV. A-~er..n- bake. Moen! Hvordrol ville det gå! statisti'FJt ove!.' rettsoppgjøret kan ,,-i beklemmende følelse av at det el' 
gen og opprettholdt med mnbltt kal.- med det norske språk om han falt I vente li. :finne følgt:ude rubrikk: <An- n.~ galt på ferde i vårt arme 

sc,kvt>.DS av justisministeren loen deD . - det kunne bli til et Francis Bull l tall . k,"ir.ner straEet for ikke fl ha 
fl.ie og våkIæ pre.$&'» tier· i en be-l og slike tikk mere Innflyfelæ enn Il· brutt dt>t løfte de avga foran Herrens land.. Styret bolder ikke må!~ 

c . . overlærer ~ Aslaug A2.r alten ( §32}. Det blir en ekstra inte~ pressen tier aven aller annen 
hJemmende e111g.'1et som nunne.r om Iland! Hvilken trag-erue om hun gikk eM8.J1t rubrikk. ik.~e oppklaret årsak, og masse-
dikiatUl"Staten.<> presse. skulle gjeme se det endte med at I - - _. ne er så opptatt av kampen ropt 

margarinen ble vitaminisert CaX'l-t _ Professor Anden~s so~ har s.rbei- sk' el t f d t d }i_ 
JtE'J"1'SOPI-GJØR sen! Den uforlignelige, hvor ville vi I (let som ko~ult"nt hos nksadvokaten . Jetnav e og or e ag"'6'" 

ikke savne hans statsdrevne fryse-Il i lang tid. SIer som foran nevnt at behov, at de simpelthen ikke OJ'-
IC.I"',rER SYNJ}Elllmlr- riskip og utpl'egede satIS for avdød han ikl,e vet om Centralkomit.._ ker å reagere. Og de politiske 
l'iUNsn'PET fisk. Even5<en! Hva så med miIlio-l (i. TroneIheim) handling er riktig. Hva partiene utenfor A-partiet syneø 
Sel vt'~<;te Pål Bergs organ har gitt n"ne fli jemv!,rket. skulle ruHingt:n I betyr så dette? Ha.r statsadvokaten i e • d d 

a'Vslutt"'~<.1 Brof",,"~.I' ""ort _.,..ri; :81."0-\ T'mnddag simp€ltJ1cor,' underslått sa- a 'være l en gra synkvervet av 
_1'.:;,<1 fur en artikkel BV herr Olav ~ """'" ~ ....... /: n t t d '1-'- f ...., foss! ken så.ledes at .cer. E<kt< er kommet ~e.lesprogI"""a.mm~, a e ]lLtre, Of'-
'l' r y t j, som med utg-cmgspunkf i Hvert av navnene er som en 1.8."1- til riksadvokaten? DEt virker jo hfJt mår å handle. Slik er det knappe 
Victor Moge.ru;: frifinnelse skriver noen fare. Så det er nok klok beregr.ing I fantastisk at man. har reist tIlt.sle. fire måneder før folket skal gi 
alvorsord. Vi gjengir slutten av ar- som ligger bak den trussel at vi I mot en av arbeiderne, mE-n i det hele til val f Ik 
tikkelcn !!Om er li fin.ne i VerdeDs står i fare for å miste dem hvis I tatt ikke undt;rsekt for'holdet far d~ g - O et ja, roen utea 

det norske arbeiderparti lider en I res - vedkommende som har ansvaret alle de NS-folk som er banlyat. 
Gtmg 1... mai 1949: like overlegen vsJ~ $OlD detbri- for at lien store masse av mennesker og uten dem som i fortvilcløe 

Def er ikke i flm;ff:! rekke Victor tiske. meldte seg til arbeide der.. Her må har oppgitt det hele. 
Mogens jeg vil nttnme med dette En trøst i velgttnes SOX"g turde man nødvendigvis spørre hvor lik- "n: - tie ed . T ... ...-.. 
innlegget. 4 års ventetid må i æg det dog være at flere av de allerede heten for loven er. Det er, et. ubetin- vI SlU r ro maJor ...-.u6"-
øclv være en tortut for ham. BBns avgåtte fanfart"r, såsom Fosttl'Voll, get krav at retter; skal ga sm gang lands egne slutningoord i dell 
tale VBI' etter min lneDing utilgiveUg klinger friskt mot oss fra andre pa- uten persons ar,.seel~e, Således som boken som alle bør lese, hvis de 
men jeg tRlr nok den vør holdt i sisjoner, og at skattedirektøI"stillin- alt d~tte har fått drive, er det ~ vil være meningsberettigede i de 
bC'.ste mening. Selveste. Administra- gen fremdeles holdes åpen SOr'.l en en lnl~tanke om at det har. fått gJØre tun tid vil k .....l. 
sjon.vådcts formann syntes ftJI'ØYrig ,fager mu)ighet for ham som vi vil- seg .gJeldende hensyn som. ikke er be- ge' er, som omm.e t-
å ha gått god for faleb. og lDI~ le savne aller mest om ulukka skul- !'ettiget. Statsadvokaten l Trøndelag grunn av partidiktaturets va&-
hensyn til egenmektig opptreden le være ute. bør av ~ensyn til sitt eget navn gi styre her i landet: cHistorien "ril 
kunne det nevnes sVært Jnf:lngE: hvis en_redegJørelse. sikkert komme til å ha vanskelig 
bandlinger ikke skillet' seg vr.sr.nt- "-_ nA 
fig fro Mogens handJem ii.1p. Disse' Bry....... Det skal f8Stslåes at hø..'<ten 1940 for å finne en forklaring J:'U at 
er nesten uten UJllltakelr.. gålt belt ble inngått pinseaften på Hanestad, var det i det hele tatt bare parti- vi som nettopp har måttet ~ 
Irl ØVre Rendal, mellom frøken Gunvor f<?lkene som løp en viss risiko i ~or- så hardt for vår lettsi..'1dighet i 
. De lllDl' ekal. laitisftp bl. er der PlatOll lrgen5. Bergen., . f. t. øvre Ren- bmdelse .med sp0rsmålet om Dm- den nettopp avsluttede krig il-.. 
imot rettsoppgJØt'f:ts ledet je lDI!IdL meldelse l NS. Andl'€ embedsmenn og . J ..... .,.-

. De JIDID legger flll et ~ppgjar dal, og agronom Odd Breda ØSfiund, tjenestemenn kunne uten noen større I ker den' samme lettsindigW 
efter vel~jente e7JldehldrJn;irinåpper Hanestad.. fare nekte A. melde seg iDD. De :riBi- fremdeles.:. 
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J'REI)AG 10. JUNI 1949 8. KAI ., 
---------------------------------------------------------------------------------~----------~ 

Bi rger K vitti ng i 

Begikk president Roosevelt selvmord? 
Det er ilike lenge siden at vi ! for at hans artikler av fram-/ Og at han har bygget sin fram-! målet om oppgjøret etter~B.. 

her i landet fikk kjennskap til i st. åen de vitenskapsmenn er blitt stilling på «en mengde offentlig I Det var ikke mulig å få ham til 
at det i U.S.A. er dannet en I betegnet som meget verdifulle - materiale» og gjennomført sitt å gi bindende tilsagn om bvor
bevegdse som liane. s «Ny~ på grunn av det store bevismate.- arbeide med «den mest skru-I. dan etterkrigsproblemene Mu.ille 
revisjonistene». Og blant den- riale han bygger sine artikler på. pulløse dokumentasjon». løses. 
ne bevegelses ledende meml Etter årelangt strever det nå Imidlertid finner Lasld' -, Roosevelt lot seg jage som et 
finner en noen avU.S.A.s be-' imidlertid lyktes å få Chicago tross alle urokkelige beviser for l vilt dyr av frykt for å gjøre 00 
tydeligste historikere •. Deres Tribune til å bryte isen. Men Beards sannferdige framstilling I samme feilgrep som Wilson. Og 
\-iktigste arbeidsoppgave er å ennå er det bare denne avis som av forholdene .- å karakterisere til slutt førte denne fluktET! ~ 
klarlegge årsakene til den usensurert tar inn artikler fra hans arbeide som «et ilskt og inn i den store katastrofe 
3,n<lre verden..,krig. nyrevisjonistene. hevnbetont angrep mot Franklin Hvorfor gikk alt saBlffiea si. 
J et land som U.S.A., der Ifølge foreliggende opplysnin- Roosevelts politikk». . galt? spør Crossman: «S~!'It 

Roos~velt-myten.s skapere. - de I ger betrakter en Ch.arles Au~tin ' Situasjonen har irn.idlertid for: yi hadde startet an.l::e{n,~ 
amenkanske kngsansvarhge, er Beards bok «AmerlCan F'orelgn andret seg meget slden Laski l 1943, eller som EIscnh~w~ 
helt enerådende på propagando- Policy in the Making 1932--4,0» skrev sin kritjkk om professor ville i 1942. Sett at l;'i ~ 
ens område, har en slik sannhets- og samme historikers arbeide Beards bok. unnlatt å gjøre de poli~ 
søkende historieforskning selv- «President Roosevelt and the For noen uker siden skreven dumheter i Nonl-Afrik& ~ 
sagt møtt stor motstand. Alt som Coming of the War 194h,-samt almen av det engelske arbeider- Italia. Sett at vi ikke !t~ 
tenkes kan er gjort for å hindre George Morgensterns «Pearl/ partis fremste politiske skriben- 1mstet atombomben (p.;(~r Im~, 
«nyrevisjonistene» i å komme til I Harbour», for å være de histori- ter, Richard Crossmann, en vur-· shima. 
orde. De store for'Iag, avisene I ske verker som legger fram det I dering av annen del av den ame· Sherwood gir et o",~dtb-
og kringka:::tingsselskapene har' mest ugjendrivelige bevismate- rikanske· historiker og nyrevi- de materiale til en slik et.te~ 
vært stengt for dem. Og det er dale til belysning av Roosevelts sjonist Robert Sherwoods bok kJokSIDtp. Men den j}l~ 
blitt bevilget store pengebeløp skjebnesvangre politikk. «The White House Papers of santeste del av hans ~ 
bl. a. av Rockefeller Foundation Professor Beard legger fram Harry L. Hopkins. historieskrh'Iling er når ~ 
til bekjempelse av deres sann- et omfattende dokumentarisk Crossman er av den oppfat- kommer inn på svaklu.b'.·"~ 
hetsspredende virksomhet. Ved materiale. Samlet utgjør det en ning at den gamle Roosevelt- de sterkeste personlighet Gr' -

siden av denne blokade er alle direkte anklage mot president myten - at han var den demo- når de forsøker å ta. k~ 
midjer tatt i bruk for å presse Roosevelt. Beard hevder med kratiske verdensfnilser, - nå er opp mot historien. (''hure~ 
og tyrannisere de som ikke vil bevisføring, at Roosevelt bevisst moden til avskrivning. For å ord: «liva vi hal' skal vl .~ 
bøye kne for det moderne demo- og med hensikt førte det ameri- rettferdiggjøre denne grove kren- holde», lød storaktige nok ja 
kratiske diktatur. Med andre ord: kanske folk bak lyset og inn i kelse av den demokratiske ver- de ble uttalt. Men hvo.r låfmqt 
Alt er blitt gjort fra makthaver- den av Roosevelt ønskede ver~ dens «helgen» søker Crossman å virket ikke bans anstreng~ 
nes side for å forsvare sin løgn denskrig. . ' legge plaster på såret ved il 1a11-. for å st,øtte opp va.rt eg-ei 9C. 
og historiefo rf.; .. 'l.JSkn ing. . f' Som kjent va.nt Roosevelt sitt sex'e den nye tanke, at Roosevelts andres kolonivelde, DM. ml .. 
. For å kunne komme tilorde tredje presidentvalg i 1940 ved skjebne bør betraktes som en ser seg tiIbakp~ 
har' nyrevisjonistene vært hen- å love det amerikanske folk at moderne gresk tragedie. Roose- Jagt~t av spøk~>\..··,et m 
vist til små og for ,unerikamlke! han ville holde ,(J.S.A. utenfor velt trodde i det lengste, mener l:taeschendaele søkte Iw.n • 
forhold ubct"d"~~' ~jdS!~:Tifter, krigen. Men lenge før dette løfte Crossman, at han ville overvinne det siste å ødelegge Ty~ 
men gjennoIll dlS/lar de lagt ble gitt, ja, allerede under valg- vanskelighetene som tårnet seg ved luftbombardement. a 
fram historiske kjehl1sgjerninger kampen, gjorde Roosevelt alt opp i ham selv og omkring ham. denne måte unngikk de ~ 
som i dag virker som rene sen~ I hva som stod i h?;.ns makt for å Og det så og'Så en tid ut for at store blodoffer som en K~~ 
sasjoner. . fremkalle krigen -- med U.S.A. det skulle lykkes. Men plutselig invasjon ville bli. Stol'bri~ 

NyreViSjonistc.,nes bøker er II som deltaker, sier Beard. styrtet han ned fra framgangens. l Dias styrke, tJ'(jdde l~,. :mi~.". 
kommet ut på egne forlag - med På bakgrunn av den historiske høyhjulede vogn. På en måte I bevares for et komrnelli'ie 4~" 
den følge at de er blitt blokert dokumentasjon professor Beard kan en si, at det foregikk etter gjør med Sovjet-Ru5~ 
av bokhandlerne og tiet ihjel av kommer med, er det betegnende det gode greske dramas 0PP- Churchill badde trolig rett Ur 
avisene. Men tross denne hen- at professor Harold Laski i «New trukne linjer. «Hans første han gjorde Roosevelt ~;r 
synsløse kamp, er det dog i den StatesmanI> (22. jan. 1949) for- rakett-betonte framgang var merksmn pa. at dette opp~ 
siste tid lyktef nyrevisjonistene søker il bagatellisere· oppgjøret bare forspillet til tragedien.» var unngåelig. Men det bJ,,~ i'k.kb 
å gjøre sine a:;beidt.c kjent. Og med Roosevelt-myten på følgen~ Roosevelt skal etter sigende ha tatt hensyn til hans U(h;t~l'l' 
det dokumentariske bevlsl1'late- de måte: vært en overordentlig selvgod og da han selv ikk{~ had.de }'i~~ Å 
rlale som på denne måte er kom- «Alle venner av den nå. av- stridbar herre. Og det blir tillagt sette opp mot den liam.,'<}:m~ 
roet 'lt, spredes nå mere og mere. døde professor Beard beklager ham seer evner. Egenskaper som iske faren. 
Og cieite skyldes ikke minst da- dypt at han sl,rev denne bok. hans motspiller i Tyskland er l «The White House Pa.f~1'i"j~ 
gens kalde virkelighet. Den har En hlstodker av hans store blitt hånet for, men som blir blir Churchill ikke fn..mstiU 
gitt nyrevisjonistene vind i seil- anseelse, et menneske med mflt framholdt som guddommelighe- som en der spilte noen JHiVed-
ene. Ingen propaganda - selv og storsinn, en foregangsmann ter når det gjelder Roosevelt. rolle, men SfllD en s!a.nst, ~ 
ikke den amerikansk:- regjerings, på all menneskelig tenknings I Hans «følsomme siml» skal der- stridbar PoloDins, som ~ 
er ] stand til å bortforklare de område, livlig, levende og sti~ for ha spilt ham mange puss. sin brilliante innsats og 'far sm 
nedslående resultater av den lUulnrende. Han val' Øll ene- Han ble til slutt en rastløs mann applaus og dermed f0r8vW31el' 

annen verdenskrig -- denne krig stående lærer og et menneske som led av angstkomplekser. Og før den store sluttscene tar ~ .. 
som skulle sikre freden og de fire som vant alles respekt .... » under hele sin virksomhet SOID- Et mindre mermcske, mM ftll 

friheter. På grunn av nyrevisjon- Laski fortsetter så med å be- president hadde han sin oppmerk- mindre smak for str4tPih.j~ 
istenes hensynsløse avsløringer klage at professor Beard hadde somhet rettet mot det spøkelse speJmIasjonm' og med ~ew~ 
er Roosevelt-myten iferd med å bedømt Roosevelt ut fra en som president W oodrow Wilson forståelse for den moderne V~ 
forsvinne. De amerikanske mal,t.· streng vitenskapelig gransking. hadde etterlatt i hans sinn. Ul1- den, ville ba tjent Storhri1itA-
have re er ikke lenge l stand til En har forståelsen av at Laski der alle forhold søkte Roosevelt njas sak bedre, nitr kS'~~ 
Il forsvare denne myte overfor hadde ønsket at Beard hadde å unngå de feil som framkalte for en tysk invasjnn. U1g~ 
en verden der de fire friheter på søkt å opprettholdt Rooseve~t- Wilson-tragedien. Resultatet av opphører .... » . 
grunn av Roosevelts verdens- myten, istedenfor å bedømme denne frykt han til alle tider Slik ser en av Ame:ri1:..:as (~~ 
politikk så brutalt er trampet hans virksomhet som president mante fram i seg, ble at han før- ste historikere på de.n ene::H" de 
ned. og politiker ut fra en vitenskepe- te seg selv og hele verden inn i to store vestdemokratiske krip--

Harry EImer Barnes, en av lig granskers synspunkt. en ennå større tragedie. ledere. 
nyrevisjonisten~s ledende menn, . Professor Laski gjør imidler- For å fri seg fra dette Wilson- Men ven-e enn ChurchiHr,,' ~ 
og en av Amerikas mest ansette tid ikke noe forsøk på å tilbake~ spøkelset tok Roosevelt en vei kulasjoner var Roosevelt«idt;;al
historikere, utga for en tid siden vise Beards påstand som et falsk langt utenom de verdensberømte isme», forts~ttC!< Crossman: 
på eget forlag boken «The vitneprov mot Roosevelt. Han 21 punkter. Han tok den korteste «Det er iklæ å undres jtii at 
Struggle against the Historical innrømmer derimot at Beard er vei til undergangen for demo- det ikke ba.revi:tr de Gaul~ ~ 
Blackout». I denne bok forteller kommet til sine slutninger om kratiet: Kravet om Tysklands Churchill meD også. briitl!'lw 
han bl. a. at han i årevis har f01"- Roosevelts skyld i krigen gjen- ubetingede kapitulasjon. Det var sosialister som '{ar redd .K.~ 
~kt å. få sine a.r?k1er offentlig- nom «en detal.jert analyse av I av frykt for dette forf.·erdelige velts «idealisme». Og til. ~. 
gjOrt l den amerikanske p~ kongressens undersøkelser om- spøkelse at Roosevelt til stadig- engelskmennene og 1~ 
men ble avvist. Dette til tross kring Pearl Harbour-affæren». het skjøv i bakgrunnen spørs- Forts. sd" n 
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representant 

"Resosialisering av 

df~ntiige tjenestemenn 

g'i.Q1§; ri} a -:o~;,;'rlli (}ff~nt1ig tjellcste \ 
~ l:LSle fy<...,l"t far <!e personer g.:)lT> 'er 
iI:}.ø:I,f .;;-Dtt !"e-ttighetstap. Det skaI 1 
~ iklæ !iI1:.,r-.ialle for personer oom 

Sår. 

a.,.. .rer..!'2e L>J,,1:"mrfreIsen vil kunne soke : 
~~ i offentlige mllingcr. Noen l 
re t t til å f2i. de -stIllinger de seker: 
el: dMg Rt~ ikke> dermed gitt dem. j 

Det blir aIlSo2tt~ghetenes sak; 
i hn;rt enkcll blfelle å ta standpunkt: 

, til del"lES _},:nader. 

8.·MAJ FP..EDAG 10. J1Jl\.'"I 1949 

Hva Hr rH11. 

• på 8. mal 

grenser er flyttet til Elben», 

gjen~r, ~ ~g,,",'" ~ 

om FN en ~ ~ i Cæ.g. Ga 
<dr'! gjGt"lS ~ce f-orlilllk pi å 
gi denne ~~!l noe av ,lI!:æIl 

tex' ~ e::..4:l .ilaivtt:: 

cSi:st men ikJ;;e ~: FN.s ifl:qIro
~~~~stGre~ 
sam bie gjar'r ~ de1me «P
nisasjon. • .• ResulW'et er blitt ca
trent sam hvis en æ:'Iåtekt *tille 
b:Ygge et kjen:!~ og Dott hva 
,med balkooCer og aitaraer __ i 
ØIt'gIe for åcikkdi& hmdament. 
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dOITllltHI' 
I de gale å.rene ble der Avsagt __ 

gesiags dommer. Med· et l'Ililr.tt ant 
ba _ si, at .. 1wJ're hind ikke 
visste hva den v~ gjorCie. Yl JSka1 
~ nevne tre ebI>.mpler: 

I ett bygd i Nord-~ ble ea 
trof&llt foIkeo~ l:fl:UlD dIIm.t 
under full mllllli1t1t. Han ~ etter 
~ ha medvirket til opprettei:æn 
av ~ og v.ært medlem aT 
det. Nå er det A bemerke at baD 
for det første ikke hadde rede pi. dets 
opprettelse og for det annet var av
~ fra å bli JN':dlem, da han 
JIørte hjemme i eD alU&t!2l ~ 

ED hver protest var nytteløs, lian 
m4tte . tWmmes for noe og da var 
dette fjerne og ukjente lett A ta til 

Eidsiva ~ uttalte i sin 
dom over Rolf Fug:JesaDgo 26. febnI&r 
1946: 

<Videre var hall l>resi~ for Kul 
turtinget i 1943 og 1944. Riktignok 

TV disse kulturting' øpprilliiælic 
ment som en kime til Quialinp pr&
tenkte riksting, men .pi, det tida

punkt da disse Jmltu:rt.iag ble boldt. 
YU muligheten f~r å danne et riks
ting etter Quj.slingl!I nums1er så. fjer

De, at retten i og for seg ik1re t.r 
betegne. tiltaltes deltakelse i. dlsIIe 
kulturting som et direkte &I1EW!J.g 
mot statsforfatningen.> 
Frostating lagmannsrett attaIte i 

en sak ca. to måneders ~: 

Il MAl 

Bør det ske lempninger Juridi'iKe spørsmal 
oppgjøret? • 

I og svar 
~eg el' lærer, bar vært medlem aT 

Under demse on*illkdi't bar ~ I serinp"prosesa som foregår. Det sam- ~"S, fikk forelegg som jeg vedtok 12. 
rettsadvokat S?ert AmUtæ i AfteD- j me skjer i Tyskland på tross aT at desbr. 1945 med muDrt og rettigfIetB
posten Ill'. 5, den 6. jaau.r d. l.. anført nazismen p6 demokra.tiak og pvla-· tap i og 2. ank e fri ste nut g i k 1L 
~ lIODl er bemeritelaesver-' mentarisk mAte arbeidet seg fnLm til Sak ble si råst etter lov av 29. jaI 
dig'e. Han &1l&Irer 1iIL &. ~: makten. 

<Av gI.-aet -. jec tidlicere Ved retboppgjlJ'tet er N8-medJem-
bø gjort nde __ • JIu' ~ 8II8ett mer dømt for A ha ytet .fienden .. 

det ~ QDQer ~et &taDd ved medleinskap i NS. Etter at 
• a.nvende :meget omfattende ret- de er dømt for bistandshandJing til 
tigbe'tstap.. lien det er ikke gitt at i fienden kreves det at de skal kvitte 

. det i tiden framover vil være nød- I seg med sin innstilling til nazismen. 

19t6 (utrensJrninpJoven), deru.le ble 
avviklet 16. desbr. 1941, her beboldt 
jeg også. min stilling, men fikk or-
deuasttaff.. Denne dom ble anket til 
Høyesterett som avsa kjennelse Ul 
oktober 19t8 at jeg siadle mistemia 
stilling. 

vendig A ~ diMe rettig- Ja, en råker sikkert sa.nnheten, at de Nu spørres: 
hetstap for den hele tid de er idømt. fleste NS-medlemmer er dømt for siD 1. Har jeg krav pA lønn for dell be1e 
Så rolig som forhokleae i vArt la.Dd politiske innstilling og ikke Bl meget suspensjonstid? 
har utviklet seg sidell ~ for deres bista.ndsha.ndlinger til tien- 2. Har jeg bare krav på Iøma etter 
antar jeg at el'! ~ "Iii l"Ia'e deo; for mens krigen pågikk i laDdet at straffesaken var oppgjort! 
på sin plass, uten at je: tBr uttale hadde fienden langt bedre hjelpere i 3.. Etter at jeg vedtok forelegg. 'IV 

noen bestemt meøUJc tmII t:idts &lle- den klikk som i dag bører til katego- det vel ingen lov utenom skoleJo-
rede er ilme til il ta et l5iikt skritt. rien <gode nordmenn>. Bare les bøke-l ven som kunne ramme meg, r.. . 
Det avhenger bl. a. av i hvilkeD nt- ne til P. Ha.rsem og major Langcla.nd.l ntrensk:ningsloven kom %9. juli 
strekning den agitasjon SOlD - ikke I så får en sannheten dokumentert. I lM6, har jeg krav på lønn i dem.w: 
mil1st i den siste tid - hu vært l Hva kan grunnen være At advoka- 1 tid? 
drevet møt æt.ti.tcJppfJiøiet og de ten vil 1& den· reiste agitasjoomot l Svar: 
myndigheter som Mr :&att til ptikt rettsoppgjøret gå utover dømte Ns- i L Nei. 
å gjennomføre det, bar 1'ulmet gro- medlemmer? Agitasjonen er reist av 1 2. Heller ikke. 
bunn biant de tidligere NS-medlem- personer som står utenfor rettoppgjø- j 3.. ~eg viser til loven avD. juli ---t.S. 
mer. En/lempning blir ikke tmder' ret, og diktert av hensynet til at det l nr. 14 § 5. hvoretter De overbOOet 
noen ~ uje pi et slikt skal være likhet for loven, og a.t S&nD- ! ikke bar kzav på ltIIm. Før lovea 
tidspunkt ener pl es $lik lIII4te at bet ska.l. være grunnlag for rett og I hadde Ti proVisorisk a.n.ordJling av 
den ka.n bli oppfattet æm en mn- rettferdighet. En skulle derfor anta l 26. febrna.r lS43 med presis de 
rømmelse til denne agitasjorJ.. For- at alle sannhetselskende personer ville jsamme bestemmelseT. Vel kan det
u1:setningen må jo være at det ~ hilse alle innvendinger og opplysnin- i te være urimelig. Og det kan være 

c- var tiltalte også klar 0'V'el" flertall av dem som skal restitueres l ger sam bygger på fakte, med glede! et spørsmål om disse lovbestem-
at opprettel.."!en av Kulturt:inget l'1Il" i sine rettigheter, ha.r kvittet se: l og ta lærdom og konsekvensene av l melser o~ er lovlige. Mal 
et ledd i Nasjonal Sa.mlings forsøk med sin tidligere ilmst:illi.ng til I dette, slik at oppgjøret ble rettferdig. l de er klare nok: i og fur se:. CC 
på å endre statsforfa.tning"eD. og nazismes lt Opposisjonen er så godt underbygg-et " sam f«:boJdene er i dag, vil det 
dette forbold ramD:IeIJ ogai. aT lIb:L ~ deIme wttIleir m6 eIl ~ med falttiske opplysninger at den lar l antagelig være nytt.eiøst li. frem-

_~8tb~ i gTUDl1eI1 i1dæ sA dumme lig sperre seg sjIIl: Er det virkeIiC' seg ikke stam;e eller .kvele av hensyn me noe krav. 
...... . advokai€llS mening at tidligere ~"S- til prestisjetap for de porsoner som, ø.1lr.v,-estet:ftlliil'll'ft::tt.siMI~..t~IA~1i 
""'" gamle romere som fram..«;ti11:e rett- . .. . . __ --. ___ .. . ' medlemmer skal fortsatt lide og være I har hatt den ære fl yærc hovedakt"re:r 

=Q'~ ... <llS gudinne .&J..oll. en ,kvl.Ill<e ~,. _. ........ ' ._ .•• 11 ved øttaopJlCjtanlt. PreøtiIJ.. .• \ietaP . ri! ------.' 
tiIbuDdIa,e~ ... ,... . og opposisjoD sam gjIIr se: gjeldeDde beDer ikke inntre for den person som ~ og han nr :full av sorg 
1III"Yr.S""'~" .. A,r-" :!\:oiS- I mot rettsopp.gJøret? Er det ikke len- j vedgår at han. . har ta.tt feil fordi han l ~:rt+~a.. J? . k . . 
~ &. '1 JL.t .... <",v~.. - ... ~..... .l.Jt" ~ var no o som mgen prest 

har avsagt dom i. saken mot den g~r noen grense for hva NS-medlem- j. ikke har hatt kjennskap til momenter bisko cll . f bad· f _ . 
tyske standrettsdommeren, dr. juris mer skal være solidarisk a.nsvarlig. som er av vesentlig betydning, men tal p er pro essor de of-
Rudalf Schiederrruiir. Påta1emyndig- for? Det kraftigste angrep på retts-I' h:n:s tilfellet er at en. med Titende og til t a~ h>a var grunn~ 
heten hadde innstillet ha.'n til livsva.- oppgjøret er kommet fra personer vilJe har satt vesentlige momenter til, ? .J ~ .• og. V;X 5 
ng tvangsarbeide, men retten f:rifallt som står helt utenfor N5-medlemme-! side til fordel for personlig oppfat- :" SOtr~. au,H t sta; l et ..I' 

-_...... • ..... _l • d vil ta tikk· å "erse . «Og erren sag at vonq-ham i de fleste punkter og demte bam nes ,~er, og }eg - ber nevne per- mng. a pe e være til. ska . .. ...-
til· fengsel i to å.r og en måned. soner ~m professor Skeie, ~ bok I ~enopprette, og ved en slik ~tua.s~ ~"3r • ~ o~ ~~ 

Korsfest korsfest-organet framfor Landssvik, P. Ha.rsem: utrolig men ligger det nær for den menneskelige c:f pa 
alle andre - Dagbladet _ kommen-I sant, og major Langeland: DIn:runer natur å forfekte sin mening så lenge ayen..» .. 
terer dommen således: ikke. Et.tH min mening er det særli. g' det lar seg gjøre med alle midler som t dasok te~~f\il~' ~ d~:.? ;tor 

<En må si at dommen i høy_ de to sistnevnte sam ved faktiske opp- står til rådighet. a u r a g]era """'& ten 
este grad er oppsiktsvekkende, og lysninger og dokumentasjoner har Det har vakt stor ergrelse og fo.r- og aagra og ~ 50rgfull for det 
vanlige folk vil Vl!l si at gongon- klarlagt den store feiltakelse som bitrelse under rettsoppgjøret at NS- galne du har gjort, $O skal eg og 
gen reddet SChiedermair, dvs. en rettsoppgjøret i Tirkeligheten er og medlemmer ikke har erklært seg vera 50 stor at eg tilgjev deg! -
:."~~~~e~J: h~ ~:n:m= som har fått den store almenhet ID å straffskyldig i landssvik eller landa- Og so vart de~ gj.~i~g .an~ 
for retten umiddelbart etter fri- vakle i troen på at rettsoppgjøret er forrederi. Dagspressen og' de tone- og sorg og g]e~dig tilruevmg 
gjøringen.> velbegrunnet og rettferdig, mes1 at angivende i det gode selskap som har og venskap for ~ og æve. -:-

Vi er ba.nge for at Dagbladet her det hele i det vesentlige er en bortled- følt seg kallet til il, gjøre opp med Dette er den einaste forsorung 
er kommet i skade for å si den ubyg- nmgsmanøver og forfølgelse av politi- landssvikerne, har sett på dette som som duger. ~ det. var nok de~ 
geIige sannhet. Dommene i den første ske motstandere. en uhørt frekkhet, og det har vært Kagawa memte då han sa: cMå 
rusen er bortenfor alle land. og det Advokaten sier at forutsetningen . no både dei som vann og vi som 
er på høy tid at myndighetene be- for restituering'en a. fradømte rettig- ____ Forts. Bide 11 tapte. angra det vi har gjort!. 
gynner å komme til fornuft. Riktig- heter må være at eD bar kvittet seg DeUe lyt med andre ord vera 
nok bar justis.."Dinisteren forsikret at med sin t.dligere innstilling til nazi&- cden rette sida", 
der ikke v.il bli gitt noe amnesti., men men. Ja, se der glapp begrunnelse. F Orsonillg Vi .må læra å kjenna den an-
vi går ut fra at stortinget ikke er ut av ham. Det er altså en dpnazjfi- gerfulle og sorgfulle Gud, ikkje 
si blind som han, og a.i: det heller I Forts. fra side 4. berre den mektige som sigrar og 
aj&lter ham ut enn å. la hele verden I dØmer. Og hemDen har vi ingen 
bli Titne til den fortsatte galskap. beslutning var begrenset til å marar laga justismord i Palesti- ting med: cDen hØyrer meg til,-' 

. omfatte underlag, som vedrØrer Ila for meir enn 1900 år sidan. Eg segjer Herren. 

Advokat Rods 

rettskontor 

Ha,""SelltS bok, tok kriminalpoliti- hadde vare Kristus-truande frå Om ,,"i lydde litt meir på Guds 
et likesågodt samtidig med seg mitt 21. år, og er det den dag· i røyst og litt mindre på røystene 
en del av de rapporter som ube-\ dag. Men so kom eg eingong i åt heidningar, jødar og mange 
midlede NS-folk hadde sendt inn l kant med Gud. Eg skulda han for· andre, trur eg vi kom inn på eit 
til advokat Røds rettskontor. -I at han gav m~ mindre av alle hetre spor. Og om vi la bort både 

Som det vil være kjent fikk Dette skjedde tiltross for at Har- ting enn han gav andre, og fann ortodoks og liberal teologi og all 
Oslo kriminalpoliti rettens kjen- I sem aldri har rørt ved noen av i det heile åt han både for dette creligion .. , og tok: til å syna k:rj.. 
neIse for å beslaglegge alle ge- disse papirer eller har fått rap- og hint. Med ein knytneve mot s1endom i gjerning etter det pro
neralkonsul Harsems underlag port om innholdet.av dem. himmelen tok eg i: «Kva var det l grammet som menneslæsonen og 
til boken .utrolig men sant» på Vi kan nå meddele alle inter- til at du skapte meg?, 'gudssonen lærde, so trur eg nok 
gnmn av at denne bob innhold 1 essene at advokat Rød har fått Men då kom «røysta,. «Les 1. det vart forsoing. Men før vi 
er tatt opp til garnsking:. tilbake ane de beslaglagte pa- Kos. 6, 6" sa ho: cDå angra det gjer. er og blir det vonlaust. 

Tiltross for. at denne politietat, I pirer. Herren at han hadde skapt men- MartiJa Bace'eq. 
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8. MAI ~ .<\..l:!WAI.:i .LO. JUNI 1949 

Bør det ske forandringer 
(Forts. fra side 9) 

framholdt at dette ville legge hindrin
ger i veien for at NS-medlemmer 
)runne bli tatt opp igjen i samfunnet, 
slik som det så smukt heter fra taler
stoler og innlegg i dagspressen. Hvis 
det er ~k syndserkjennelse advokat 
Arntzen venter på, så må han sikkert 
vente lenge. Det er forresten helt ufor-
8tA.elig at det skal være i samfunnets 
interesse at NS-medlemmer erkjenner 
seg straffskyldig. Erkjente se seg 
atraffskyldig, så har de dermed ved
gått at de har vært og sannsynligvis 

med på eller latt seg lede til å være 
med på ting som helst burde være 
ugjort eller iallfall gjort på en annen 
måte. 

Angrepet på rettsoppgjøret har sik
kert ikke enda fått den bredde og 
dybde som det må nå fram til. Lov
ligheten eller berettigelsen av de fore
tatte likvidasjoner av NS-folk under 
okkupasjonen er enda et uskrevet 
blad, og enda står det igjen og gikk 
bak forhenget hva som skjuler seg 
bak dekkordet : Patriotisk handling 

er noen bunnløse kjeltringer, som eller hva betegnelsen illegal handling 
m.ed vilje har villet skade sitt land. for den enkelte patriot omfatter. 
Kan derfor en slik erkjennelse gjøre 
det lettere for dem å bli tatt opp igjen 
I S&IIIfunnet? Er det i det heletatt 
mulig at en slik erkjennelse kan gjøre 
det lettere for de såkalte gode nord
menn li tilgi NS-medlemmenes deres 
brøde. Er det lettere å tilgi den tyv 
som stjeler en frakk eller den som i 
mørke tar . feil frakk? Å ta feil kan 
vi gjøre alle, men stjeler gjør vi ikke 
&lIe, og en tyv stoler vi ikke på, men 
det gjør vi like godt på en person om 
han har tatt feil. 

Vinningen ved en skyld-erkjennelse 
fra NS-med.emmer kan derfor ikke 
bli noe annet enn en klar selverkjen
nelse av at her har samfunnet for Beg 
en klasse mennesker som ikke eier 
ansvarsfølelse, og som følge herav er 
det lett å si at slike personer kan 
ikke straffes strengt nok, og da kan 
en med større vekt og trygghet rope 
ut av fullt hjerte: Ja, se der, der ser 
de hva slags folk det er som har sam
let seg om nazismen. Stygge folk, 
ikke &ant or Men· så. er det den leie ha
ken ved det hele at folk flest begyn
.er A spørre om det er sant at NS-folk 
er sl fæle som en vil gjøre dem til. 
Ser en hen til hvordan landet ble ad
miltistrert under de vanskelige okku
p3SjoIlliår så må en erkjenne at lan
elet kom ut av kriseårene bedre enn 
lI'lOe annet okkupert land, med orden 

Tyverier og andre økonomiske for
brytelser for personlig vinning og 
som nødvendiggjorde flukt til utland 
for å. bringe seg i sikkerhet er ikke 
patriotisk handling, men illegal hand
ling, og slike handlinger var til ingen 
nytte, bare til skade, da det utsatte 
gode landsmenn for personlig og øko
nomisk fare ved skjerpet rettshånd
hevelse. 

Til slutt en liten parallell med hen
syn til skyld-erkjennelse. Vårt for
svar ble før krigen systematisk øde
lagt eller forsøkt ødelagt ut fra poli
tiske betraktninger og forutsetninger. 
Det ble endog holdt antimilitære fore
drag for våre soldater på. moene, og 
det var ulovlig handling. 

De samme folk og menn erkjenner 
i dag at de tok feil i forsvarspolitik
ken, men har en noen gang hørt at 
:!(:OP..D av disse menn har stått fram og 
sagt at jeg er skyldig eller medskyl
dig i at vårt forsvar og vår forsvars
kraft i 1940 var så avmektig som det 
faktiakvar og som gjorde~ 
nen mulig? Nei, tvertom svares det: 
Vi vedkjenner oss vår tidligere opp
fatning og handlinger, men vi har in
tet ansvar, ingen skyld, - og det 
godtas, slik som vi har sett at den 
siste riksrettsdebatt i Odelstinget ble 
avsluttet me<J enstemmig vedtak. 

i finanser og arbeidsliv tross intens FOre aO retter 
sabotasje fra illegale bevegelser. Or- I . 
den og ansvarsfølelse var dominerende 
krefter blant NS-medlemmer i en for 
la.ru1 og folk vanskelig tid. Det fak-

Valgfri skolestil aven 
I3-årig folkeskoleelev 

tum er ikke å komme forbi. At skyld- .Jeg er tidens barn og bar i ni år 

Underkjenner Norges krigsforbunds
leller del norske rettsoppgjør? 

Storbritannia, U. S. A., Frankrike, Nederland og Belgia var blant 
de makter som nektet i utlevere NS-folkene konsul Støren. 

dr. Arne Høygård ~g løytnant Vagn Knudsen 

Hvordan er utlandets syn på trykk av ufenlandets mening om ea 
det norske rettsoppgjør? så viktig og gjenuomgripend6 sak 

Om dette spørsmål er det som det norske rettsoppgjøt'. ,. 
kommet svært tIite eller in- ville derfor være takknemlig OIQ Da 
genting . fram. i den ensrettede kunne l1jelpe meg med dette.. 
norske presse. Men man har Legasjonens svar av 4. febru
kunnet trekke visse slutninger ar 1949 lyder: 
har vært skrevet og talt mye «På grunn av den stOl'Ø arbeb
av et par edisoder som det børdan har LegatioDeU tyVYln' 
om, - inntil det plutselig ble ieke varit tillfille a.tt besvara Eded 
tyst og stille, da avgjørelsen i brev angående cSolbris»-rymlingU'
vedkommende saker gikk de Da tørriinn nu. Enligt brasiliaask 
norske myndigheter imot. lag utIåmnas icke politiske fmlT" 
Det siktes til «Solbris,,-rØmlin- tare, varfør det från brasUia.n. a. 

gene som Brasil nektet å utleve- da icke har varit møjligt att WI
re, og til konsul Støren, dr. Ar- møtesgå de norska myndighetenaM 
ne HØygaard og lØytnant Vagn begåran darotn.» . 
Knudsen, som det heller ikke Mens man her hjemme ser pA. 
lyktes å få hjemsendt fra Tan- NS-folk som kriminalister, be
ger i Nord-Afrika. trakter altså Brasil de norske 

Hva er så grunnen til at Bra- NS-folk som politiske forbryte
sil og Tanger nektet å utlevere re. For en brasilianer er det når 
til Norge folk som etter uttalel- det gjelder politiske forfØlgei .. 
ser i norske aviser hadde kvalifi- ser, Øyensynlig ingen forskjell 
sert seg for frihetsstraff på opp- på Norge og landene bak det øl .. 
til livstid? Nedenstående korre- kalte jernteppe. Det er bare 
spondanse klarlegger dette. myndighetene her hjemme som 
Først siteres et utdrag av et ikke ser skogen for bare trær. 
brev som undertegnede sendte Angående konsul Støren, dr. 
til Den barsilianske legasjon i Høygaard og Vagn Knudsen som 
OOslo: ble nektet utlevert fra det inter 

deg har forgjeves l norske avi- nasjonale område Tanger ble det 
ser lett etter vedkommnede bras!- først sendt et brev til Den span
Hanske domstols begrunnelse for ske legasjon i Oslo. Legasjonen 
aeIdeIsea avi imøtek0mmede,llOI'- syarer bl a. i brev av 17. januar 
_· ..... ~~_-1If.;;·ii.'~A:·~-·-~"'""" ::'-.",,""-,, . ~ .... ~_-e-... 
lev(~ring av "Solbrh;»-rømlingcne. 
..Jeg tillater meg derfor å henven
de meg til 4en ærede legasjon med 
en høflig anmodning om å være 
meg bebjelpelig med å skaffe den
ne domsbegrannelse. S~n har en 
ganske spesiell juridisk interesse. 
Det er Ideæven-e et sørgelig faktum 
at presse og myndigheter her hjem
me fot tiden er temntelig ensret
tet, og det er derfor vanskelig, for 
ikke å si umulig, på grunnlag av 
offisielle opplysninger å få et inn-

at «Spanske myndigheter eller ~ 
stoler har således ikke hatt ~ 
til å intervenere i den av ~ 
nevnte gak.» 

Hvilke makter er det så som 
utøver myndigheten i Tanger? 

Det KgL norske utenriksdepar 
tement opplyser i brev av 25 
mars d. å.: 

cUnder henvisning tn Deres brev. 
av 1'7. mars d. å. meddeles at 1IlYD~ 
digbetcu i det internasjonale QØU'l\.. 

'de Tanger utøves av et 'Kord:l"QD-
råd som tor tiden består av en ~ 

erkjennelsen fra NS-folk ville gjøre levet på solsiden, nå lever jeg på eIset. presentant for hver av følgeu4e 8 
makter: Storbritannia, De fol'\'ll1tÆ1 
stater, Frankrike, Spania, PortQaI,. 
Nederland, Belgia og Italia.» 

seg godt i dag er forståelig, når en Uvets skyggeside, fordi både mor og Alle våre deilige møbler er kjørt til 
går tilbake til forbrødringens dager i far er født i et «feiLaktig» land og bar forskjellige lager og vi ble ofte truet 
det Herrens år 1945, da NS måtte vært medlem av et lovlig partL med å få altsamInen kjørt til auksjon 
bære skylden for all elendighet i lan- Mor sier alltid at hun ville få straff tordi mol' nekter å betale lagerleie 
det. Alt skulle bli strålende når NS- hvis hun stjal, men hun visste ikke med kr. 2000,-. Mine foreldre hadde 
meqtemmer ble fjernet og strengt at hun skulle bli straffet for et lovlig i god tid sørget for et godt hjem, lenge 
dømt, for da skulle freden og gode partimedlemskap. før krigen begynte. 
dager komme over folk og land. Hva I 1945 mistet vi som så mange andre Nå hal' vi i over ett år bodd på 
har vi fått og hva har verden fått? også vårt hjem. I katekismen har herr nesten alle byens pensjonater, og minst 
Skuffelsen er blitt så stor at den Berggrav skrevet at et barn skal ha hver fjortende dag flytter vi, ifølge en 
neslen ikke er til å holde ut. Høsten et hjem. Hvor er da mitt hjem? eller annen hoteUov. Dertil betaler vi 
1945 gikk det norske folk til valg på Mor og far hadde hatt leiligheten i døgnpris, for det meste ni kroner. En 
det såkalte fellesprogram, som hadde 13 år. Dessverre var vå,r for hen- gang hende det endog at vi måtte be
en programpost at landssvikerne eller værende gårdeier ekBpedisjonssjef i tale over tjuve kroner, bare for å 
NB-folk skulle straffes strengt men justisdepartementet. Under krigen ha et tak over hodet. 
rettferdig. Det er første gang i lan- skaffet han 800 biler til tyskerne. For Allered.e i 12 års alderen har jeg 
dets historie at en straffespørsmål dette er han ennå ikke straffet. lært å fly på restauranter, men jeg 
aom bører under domstolene er gjort En bonde solgte tre biler til tyskerne ville foretrekke å hjelpe mor i huset 
til et politisk spørsmål - bortsett og. fikk 3-4 år og flere 1000 i inn- og på kjøkkenet. 
fra riksrettssaker. Alle som ble valgt drigning. Ekspedisjonssjef Rognlien Jeg lengter alltid tilbake til mitt dei
og oppnevnt på grunnlag av dette kastet oss ut av vår leilighet bare for lige hjem og håper at rekvireringen 
program var derfor mer eller mindre å dokumentere sin nasjonale holdning. aV' vår leilighet snart må bli opp
forpliktet til å dømme NS-folk i sam- 'l. mai, da jeg fikk vite at det var hevet. 
par med valgprogrammet, og hertil «fred", ble jeg glad, men etter hvert Imidlertid bar mor ifjOr høst fått 
Jrommer den daglige hets som har skjønte jeg at krigen tor mitt ved- byrettsdom om at korr.munen .skal 
wæri drevet og drives av dagspressen kommende nettopp baddebegynt. skaffe ass ihvertfall en hybelleilighet, 
.wC; NS-folk. Opposisjonen og agita- Hvordan k.an man da, når det er men myndighetene tror visst at vi. kan 
lIjonen mot rettsoppgjøret kommer lre4. arrestere en stakkars enke med bo på dette cpapir». 
c1erfor nu som en naturlig følge av at et uforsørget barn? Hjemmefronten Allikevel ofrer jeg med glede mine 
det norske folk holder på A. våkne til arresterte mor 'l ganger i løpet av et godtet' til Norges «fienden. 
aetWl'kjennelse av at det har vært balvt år og holdt fem husundersøk- Mai 1!H9. 

Et høyst interessant faktum! 
Det var altså ikke det forha-

tede Franca-Spania som stod bak 
dette avslag om utlevring. Nei, 
som man ser har ikke mindre 
enn fem av Norges krigsfor
bundsfeller, nemlig Storbritan
nia, USA, Frankrike, Nederland, 
og Belgia vært med på å avsli 
Norges begjæring om utlevering 
av disse «forbrytere". Vi vet in
genting om hvorvidt denne be
slutning har vært enstemmig, 
men det må antas at det hadde 
stått i disse fem staters makt 
eventuelt å endre beslutning til 
det motsatte, altså til utlevering. 

Således ser det faktisk ut til 
at disse fem krigsforbundsfeller 
av Norge- underkejenner det nor 
ska rettsoppgjør. Dette er en 
ting som våre myndigheter selv 
fØlgelig er oppmerksom på og 
øyensynlig SØker å skjule. Oven 
stående sitater vil muligens bi
dra til at tåken letter. Utlandets 
dom om det norske rettsoppgjør 
er tydelig nok. I. 
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Med og uten stjer~el 
Forts. ba side %. 

Tom!v Rtlstad 

TRYKKSAKER 
. Alle .slags fone~
saker utføres fagmessig til 
kon.ku:rrerende priser. Hurtig 
levering. 

Ø\7e ~ w,klreri 
Arnes - Kongm~ 

li Vi avholder oss fra ytterligere ! 

Enkemann søker husholderske 
30 årene. Lett hus. Ikke fjøs. 
Bill. rr..rk. 129 sp-AresL kommentar utover a konstatere 1 

at bøndene utover landet er for- ! ------KlL--øoe.-----
bitret over sitt Oslo-styre og "'ill 
ha ende på ?alskapen. $ l Er der enda noen som har så-

pass med ner ',,: de m"'ll1e 
I hjeipe meg' med et lån på kr. 
6OfJO,- mot pant i et fraktefartøy 
i fast liart. Gode H~fltt::r gis. 

Ny VardililS; 
-Hvorlor ble det ikke 
riksrett? .. 
Kan bestilles i «8. mah. 

• 

Bill. mrk. nr. 12&., 

..8. MAI. 
utkommer med neste m. ri. juni. 

OVERRE'J."l'SSAKFØB 

N. A·RNESSEN 
(tidl. troreDSkriver i Baaa) 

FiJmeidfjord 
.A1ljmidisk hjelp; Skriftlige forespørsler besvares h~ 

Kontordager i Mo i P..a.na hver onsdag og torsiag. 

Ig~ngværende . grossisttorretn. 
, i norsk frukt og. grøilllSaker, Oslo. ønsker ak:tiv el. passiv 'de:~ 
, med kapital 10-20-·30.000,-. Bill. mrk. cN:r. 107 heIst :reg&
, s.kapskyndig. 

Stilling søkes. 
Frontkjemper. 36 år. ugift. ettårig handelsgym~ 12 åft 

, Draksis på kontor og i bank, sertifikat, ønsker stilling ved ~ 
del eller mindre bedrift. helst på landet. Bill. mrk. nr. 105. 

Industridrivende. 

Land~jente. 

Odelsgutt," " skilt, tidl. 
N.S. ønsker bekjent skap med 
solid landsgjente. Eksp. anv. 

Ferieopphold. 
På seter Fd. Dovrefjell er 

plass for 6 personer fra St. Hans. 
,Bill. mrk. «God bondekost nr. 

111» 

Stilling søkes. 
Tidl. politibetj., passiv N.s.. 

52 år,· 25 års tjeneste, god helse. 
søker høvelig beskjeftigelse. 

B. mrk. <By eller land nr. 127. 

Fabrikanter. 
Kan skaffe rågummi (driv

gummi) • Bill. mrk. «Gummi. 
nr. 122:. . 
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I _____ A_B_O_N_N_E_R----:I AVERTER I 
CJra "år. utenLanå,-,podt -- Begikk Roosevelt selvmord 

BLE NORGE PRESSET 
AlLIKEVEL't . 

i StarDbielsk og OstashkDV vet 
man ennå ikke». 

Forts. fra side "I 

At et blad som «Dagens Nyheter:. 
Det er plutselig blitt så stU1e om dag vil erkjenne sannheten er et 

mennene motsatte seg den, tillsom U.S.A. behandler Filippine
mere. b. egynte Stalin å innse at I ne. «Det er et mønster for men· 
han kunne gjøre forretning nesker med god vilje å se fram 
med Amerika.. Han så, at med imot for framtiden .... » 

At13Jllterhavspakten. Det skulle vel ik- gledelig tegn. lvfindre Dppløftende er 
)re ~ære no~ i, at USA~ har visse ~an- det, at en historiker søker å svøpe 
*etigh~ter mnenlands l den anledmng. ~ugjerningen inn i vatt og bomull. FDr
akkurat ~om da den velmenende pre- vrengningen og løgnens ånd fra Lon
.dent Wilson kom hjem med Folke- don radio. synes ennå å være den rå
fOl'bundet i lommen, men ikke fikk dende. 

den britiske imperialismes de~ Men når så den amerikanske 
klineriilg, måtte en verden opinion ikke ville gå med på at 
styrt av de tre store- bety Polen og hele øst- og Mellom 
en verden styrt av de to store. Europa ble Sovjet-Russlands 
Og etter Roosevelts forutset- Filippiner, når Frankrike ikke 
Ding, at amerikanske tropper ville la seg behandle som en Liten 
ikke skulle f'mnes på denne si- stat - og så til slutt: England 
den av Atlanteren, skulle dette holdt fast ved sin imperiestilling 

det godtatt av sine egne. 
At enigheten ikke har vært så en

lltemmig l Amerika framgår av et te
legram til dansk <PDlitiken.> 22. febr. 
U4t. Vi gjengir det omenn post fe&
tIuR. men fDr at våre lesere kan få 
et iJmtrykk av ensrettingen her hjem
_e, hvor alt synes å gå eter en snor 
i G.em.okratiets hellige navn: 

Den tidligere ambassadør i Nor-
CO Uthgow Osborne. bal' l et me

morandum til senatet uttalt at se
_tet påtar seg et stort ansvar 
ved å evertale Nerge til å slutte 
JiCg til Atlanterhavspakten istedet 
for å gå inn i et nordisk fDrsvarS
forbund. Han anfører bl a.: 

<U.S.A. bør Dpphøre med sin mot 
stand mDt Dpprettelsen av et ner
disk forsvarsforbund. I betraktning 
av de tre lands urekkelige demo
kratiske innstilling og deres utvil
IlOmme sympati for vestmaktene, 
øynes det uvesentlig em en nord-

Ilde: toO!!SavrsaUianse og formelt uav
hengig. Det kan fastslåes med sik
kerhet at jo mer nøytralt et så
dant forsvarsforbund er, desto mer 

vil det arbeide til fordel for oss. 
fordi det vil være mindre utferd
rende overfor SDvjetunionen.> 

Osbornes memerandum slutter 
således: <Den dype samhørighet 
mellom de nDrdiske demokratier er 
et av de lyse punkter i den nå
værende situasjon. Det er en av 
.'le hjørnestener som gjenoppbygg
ingen av denne verdensdel må ba
seres på. Ødeleggelsen av denne 
enhet vil være skjebnesvanger for 
U.RA. og Skandinavien. Å ødeleg
ge denne samhørighet i Norden for 
A. skaffe et eller to nye medlemmer 
W det ennu ikke eksisterende nord
atlantiske sikkerhetssystem synes 
t beste fall å være uklokskap, 1 
verste fall overordentlig farlig.> 

MASSEGRAVENE I KATYN. 

Den direkte årsak til at det lkke 
råder noe godt ferhDld mellom Sov
jet-Samveldet og PDlen skyldes znas.. 
aegravene i Katyn, hver man i 1943 
fant tusener av polske offiserer myr
det, skriver <Dagens Nyheter> i sin 
omtale av det for en tid siden utkom
ne første og annen del av verket 
<tDen andre verdenskrigs historie>. Og 
bladet fortsetter: 

<Ikke minst på grunn av den 
voldsomme propaganda sem epp
stod omkring Katyn-affæren, bur-

4e denne bestialske kommunistiske 
handling blitt nærmere belyst. Men 
dessverre, dette avsnitt SDm er 

ånwet av den kjenfc3 QIlt'Sk~ hi
storiker, professer Arne Ording, 
er ytterst summarisk eg nøyer seg 
bare med å gjengi de motstridende 
tyske og russiske påstander, uten 
&. komme med det som en nå med 
sikkerhet kan si er sannheten, nem 
lig at de polske offiserer ble myr
det av russiske NKVD våren 1940. 

Ii'orfatteren konstaterer bare at 
co6sergraveo.e i Katyn ble den b' 

øke propagandas største seier un-
der krigen». Dette er nDk rik

tig, men som det eneste kommen
tar til Katyn-affæren virk~r dog 
denne opplysning noe kynisk. Det I 
kan tillegges at i Katyn fant man 
likene a .. v 4100 polske offiserer. og 
~vor det sl er blitt av de Ø~8 
50C iLserer sem satt som faager 

FRA DET GRUNNLOVS
JUBILERENDE DANMARK. 

I disse dager er det 1 Danmark kom bety at Europa og hele Asia da brøt Roosevelts politikk sam 
met ut en bok SDm heter <Rettfer- overlotes i Stalins hender». men, som det korthus den var 
dighe1:> og med undertitler <Det, vi Roosevelt hadde, fortsetter Stalin innkasserte sin gevinst. 
her kaller demokrati:., <Skildringer Crossman, «sterke moralske prin- Roosevelt forsvant fra skueplas
fra demokratiske fengsler og konsen- sipper - men ingen politiske». sen. 
trasjonsleire.:. Ennå i 1943 drømte han om en «Hans død kom som en lette! 

Boken er utgitt av Sv. Koefoed- verden styrt av de tre store, 'med se», skriver Crossman. Og hvor 
.Jensen & Co. Fra første til siste side alle koloniene stilt under inter- dan denne død kom, forteUet" en 
er den en grufull beretning om hvor- nasjonalt mandat, og med land annen av de amerikanske 'ny 
dan danske kvinner eg menn ble be- som Frankrike behandlet som revisjonister, Henry H. ~ 
handlet av sine egne landsmenn da liten stat og derfor avvepnet. følgende: 
<freden atter kem til Danmark>. Verden utenom de tre store «Roosevelt skjøt seg. !Ul.JDI 

For at våre lesere skal få en fDr- skulle behandles på samme måte synligvis i hodet, i WIU'Il'I 
ståelse av den råskapen som rådet A Springs, mens ban satt som 
i Danmark 1 liket med hverdan det modell for en russisk maler-
var i Nerge, gjengir vi her noen av I inne. Roosevelts lik ble ikke 
de mange grufulle beretningen: lagt på lit de parade, som. det 

<v. ble arrestert den 7. mai 1945 faIskelig forklares. Liket ble 
1 Lillerød og kjørt til Mahlegaards- Det er et spørsmål, rom altfor lite lagt i en kiste, som hurtigst 
skolen i Hellerup, hver han ble er kommet fram i . diskusjonen om 
kommandert til i 12 timer å stå NS og den skjebnesvangre rettsfor- mulig ble ført til Hyde Park i 
:ed hendene 1 været. Mens han f.ø~en.0g det er.atsto~et New York og gravlagt 'er. 

od slikbJe han slått I ansiktet gjemlQm sine organer h~ddegåt(m~(f Soldater har siden holdt ~ 
med knyttede never og sparket i ved gravell.»'-· --

maven og skrittet. Dette ble ~;ort på, at tem NS-menn skulle bli med-
f å få h IIU Det er mulig at tragedien 
or am til å oppgi navn og lemmer av det riksråd, som der ble Franklin D. Roosevelt slutt"'t _& 

adresser på sine kamerater. forhandlet om høsten 1940. _ Denne v }IQ 

Om kvelden ble det sagt til hans kjenn.sgjernhu'har veiet meget for den måte som Henry H. Klein 
hustru: «Se nå godt på Deres...... her har- fortalt .- vi vet ikke hva. 
mann, De ser ham aldri mere». Ly- mange av dem, rom samme høst som er den historiske sannhet. 
set gikk og det lød to klikk fra meldte seg inn i NS. Når selv ster-
en revDIver. tinget kunne godta NS-menn i lectel- Imidlertid - Kleins oppsiktsvek 

Etter den fysiske og psykiske sen av vårt land 1 dets alvorligste kende påstand om 'at Roosevelt 
mishandling 1 Hellerup ble V. kjørt begikk selvmord da han sa at 
til Sundholm, hver han fikk en time, måtte da vel den menige mann spillet var tapt på grunn av hana 
varm mottakelse av Frihetskjem- ha lov til å melde seg' inn i partiet 
perne, som også sparket ham i f d ed å tøtt ik ts t.~ manglende. forståelse av Stalins 
skrittet Dg brukte ham sem bokse- or erv· s e opp om r e s'J,:e spill, er ikke blitt dementert. 
ball. De te følgende dager ble han og de positive synsmåter, som NS- Det vi kan slå fast som. en 
trukket ut til ny mishandling, og programmet ga uttrykk for. historisk kjennsgjerning, er' at 
herunder så han en dag en fange Det storting, som selv hadde fer- det var først da han forlot sea-
bli sparket i skrittet slik at blodet lenget ein funksjenstid et år eg like 
rant ut gjennem benklærne». nen - etter å ha satt det hele i 

inn i okkupasjonen, unnså seg heller scene, at det egentligesørgespill 
ikke for å tre sammen igjen, da den tok til. F~ BLE SKUTT. 

Søndag den 6.· mai 1945 kom en 
del Frihetskjempere for å arreste
re en ung mann W. Han bodde på 
Lyngbyveien. Da han ikke var 
hjemme stormet karene til hans 
fereldre. Faren lukket opp for dem. 
De trengte seg inn og skjøt den 
gamle mann ned. En bror av W 
kom til. HlUl ble også skutt ned 
Moren fikk sjokk eg senere inn
lagt på sinnsykehus. Etter denne 
innsats reiste heltene til W.s svi
ger far og tok ham med seg /iIOlIl 
gidseL» 

SKUTT l'It'ED SOM DYR 

«Etter at barn eg voksne hadde 
ropt i munnen på. hverandre «Skyt 
ham!> hørtes plutselig et skudd. 
En frihetskjemper hadde parert or
dre og eppfylt mengdens ønske, 
mens en eldre ordensbetjent og 

Røde Kors-folk så på. Den unge 
mann falt skrikende sammen pA 
bunnen av bilen, mens barne som 
så på, klappet i hendene av be
geistring. Kulen gikk videre gjen
nem en eldre herre som også. var 
kastet DPP i bilen. Den gamle man
nen fait sammen. Kulen streifet 
også en frihetskjemper. Denne ble 
hudtigst mulig ført til lege og fer
bundet. De to andre som var døde
lig rammet ble liggende å skrike, 

uten et DIOeI1 gjorde DoEI for dens. 
Earl etter opphørte Bribno ved at 

tyske vernemakt hadde everlatt Jan- Lik atombombens virkninger 
det til de seirende allierte, og attpå år framover i og omkring Hiro
til ~ det sin velsignelse til de «an- shima, vil følgene ~v Roosevelts 
ordning~, som Johan Nygaardsvold «jeg alene vite»-politikk i årUder 
og hans flyktende klassefelIer med holde verden i en konstant krigs
god hjelp hadde fabrikerl for å skjule angst og uro. 
sin egen brøde og komme arvefienden ____ _ 
NS tillivs. 

stortinget - nødankeret i farens 
stund - ble et drivanker uten feste 
i bunnen. Stortinget, det slo seg selv 
på munnen, og enda krever det respekt 
hos velgerne. Er vi allerede kommet 
inn i skumringstimen? 

, 
• 

.. Og denne mann, som ri 
godt kan si har levet hele sUt 
liv i kam"p for Norges 
i n ter ess e r står i dag ~n-
klaget som landssviker. lIeg 

en annen Frihetskjemper trakk sin er harnUull. 
reveiver og satte den til de såre- Jeg er mer og mer full Il'" 
des tinninger og trykket av. Blod 
og .hjernemasse sprøytet ever de harme når jeg tenker på !lit 
som var nærmest. Alt sammen hva han har måttet gjennellll-
skjedde under folkets elleville ju- gå. han, som faktisk må reg-

~~entar overflødig. Vi vil bare nes som en av landets store 
gjøre eppmerkBom på at den dag den menn.'" 
norske hjemmefrent kommer med sin (Statsråd Johan E. Mellh", 
historie _ vil også det historiske sup- SOlli vitne i saken mot Ad-oil 
lement komme. I Danmark. er man Hoel, i følge cNatiOll.&1l.-
som en ser allerede 1 ferd med å of- ____ l_6.5_,41_,_> _________ ..J 

fentliggjlilre en del aT hjemmefrDn
teos hist0lie. 

-
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