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OPPROP Til DET NORSKE FOLI<! 
Vær med å verne grunnloven, utbrede kjennskapt::L il 
vårt syn på rettsoppgjøtret, arbeide for snarlig 'ø~t~ ~ 

else av alle"pol itisl<e fanger og arbeide for en forbor ) ng 
Pressen har i det siste kommet med en rekke tendensiøse med-

<~En I fr) rIl" g deleIser om det arbeid som er tatt opp over hele bi.ndet for å få en I g I ass hus ' man n» revisjon av rettsoppgjøret, og vi ønsker derfor å komme med føl-
gende redegjørelse: Avisene rundt emkring i landet har 

r sitt vitnemål i saka mot rektor Rettsoppgjøret mot NS-folkene hM.nå pågått i fire samfulle tatt hårdt fatt på.den :fatale Jrosje-
Hoel uttalte prof. Schjelde.rup at Hoel år, og ennå er det mange som ikke ba.r fått sin sak oppgjort. Imens konflikt i 0':,)0 og df"Dfl .skjebnesvangre 
var ~ farlig mann,han var NS's sitter der ca. 1200 kvinner og menn i fengslene og i de poHtiske følger, og den på,o:yrkesstoltheh, /:lOm 
mann og «tyskernes mann». fangeleirene, - fra unge piker og gutter til kvinner og menn i etter sigende skal være den unnskyld-

Men var han det? Bar han seg oldin.gealderen, - med straffetid opptil Hvstid. Mange venter o~ ende beveggrunn til streiken. .Jevnt 
itik ad at en slik karakteristikk pas- på å bli satt inn for å, sone restpå straff, og mange venter enna over slutter aviæne seg til advokat 
eer på ham? Gikk. han NS's og tysk- på å få sin sak opp fol' retten. - Skal man dømme etter dette, "il Sven Arntzens. karakteristikk: «Dette 
~es ærender? . der gå mange år før de direkte følger av rettsoppgjøret er over- e.r rettssamfunnets nederlag overfor et 

Ingen ting framkom under saks- vunnet. maktbud.» Og ære være (km for 

-='*"~" C .". 11'12 .... _Irh"o,b~ ar ~~~_~~!ir,· el' aom rettso~:r~ g-:~.",~tandptmk:L 
rung. Og heller Urke Schjelderup f . n Men _ NCl"~k Presseforbunds ho-
aemte døme på det. Tvert i mot kun- viduel~ sa:marbeideride personer uten ~oen form av o~enmg e er 
Be de lovlige myndigheter ved Uni- ol'gamsasJon med derav følgende rettigheter og forpHktelser. og ved.>tyre har selv gitt uur:'~~K L" den 
YerSitetet, dekanene bevitne at Hoel uten noe medlemsskap. . ~f! mentalitet som drosjesjå.før~ne 

. .'. . Vi er frie, tenkende nordmenn, som vil søke å vekke våre myn- l en uttalelse, som ble o{fenlhgruort 
laele tIden arbeldde l beste forståelse .ia;"';b~- ·tti h t f d tt tte' . be- 25 2,1948 I den heter det. at de som . ·t t' u.ae. CMlrs samVl g e or en ure , som e r var memng er I· . • ' 

lIIIIBd dem og vernet ~ Universl ~ ets gått mot titusener nordmenn, _ folk som ba.r ment å tjene sitt er dømt for sitt forhold. unGer okku-
inte~r så langt rad var. og .hJalp land på beste måte. Vi vil derved søke å bøte på den sterke spHttelse pasjonen ikke fyner de krav som må 
atudenter som var kommet I knIpe. innen vårt folk, en spHttelse, som er bHtt en samfunnsulykke og stilles til reda~jonelle meU.u ueidere 

Likevel påstår Schjelderup at Hoel som truer med å bH. det for menneskealdre framover. i norsk presse.. 
Tar en farlig mann, tyskernes mann Er ikke dette å kaste .,kill ; 6 1ass-
og NS's mann! Det er trist å se en Formålet med vårt 3) Arbeide for snarlig løslatel- hus? Er det ikke å sette seg som 
mann med tittel av professor slenge se av' de politiske fanger, overdommer og vedta tu .... dkelses-
ut en slik påstand. Det ligger noe Samhold er: hjelp til tidHgere NS-folk for besteInmelær? 
bak: her, og det er vel bl. a. Aula- å få dem inn i arbeidsHvet 
brannen og de følger den fikk. Herr 1) Vern om Grunnloven og som fullverdige borgere, og 
Srbjelderup kjenner kanskje nærmere menneskerettene, for derved understøttelse av nødHdende 
tit det galmannsverket. Det er inn- å bane veien for fredelig for- NS-familier. 
IJSeIlde at den vesle klikken av stu- ståelse og samarbeid både 4) Økonomisk støtte til det av 

Tilbake til arbeidslivet. skriver de 
så varmtfølende og samfunnsbekym
ret Men likescm <hosjesjåf "rene l 
asJo legger de til: Ikke vårt yrke! 

denter som satte Aula-brannen i innad og utad. h.r.advokat Otto R. Rød , 
1ICelle, ikke gjorde det på eget initia- Z) Arbeide for å utbrede kjenn- opprettede rettskontor, som 
tiT, men etter oppdrag bl. a. fra en skapet til vårt syn på retts- har til formål å gi ubemid- • 
Idikk: innen Universitetet. Der var oppgjøret, dets opphav og lede, som er rammet av I følge justismini.sti">"l"ns 'lttalelser 
nemlig to mot..standsfrak.sjoner - en følger, såvel for den enkelte rettsoppgjøret, juridisk bi- er det mer enn 500 lands ;vikere som 
8Dm fulgte en sindig motStandslinje, som ble rammet av det, som dtand. har fått frihet.."\Stmff på mer enn 8 år. 
dekanene - og en annen, med herr for samfunnet, - for der- 5) Arbeide for en forsoning, så Er ikke bare dette tall et problem 
Schjelderup i spissen, som ville følge ved. å søke på lovens grunn det hat som nå herjer vårt for vårt land? Kan virkelig Fattig 
eD. motstandslinje som ikke tok å oppnå en revisjon av retts- samfunnsHv, engang kan bH Per Norge, som lever på MarshaU-
- til represalier fra tyskernes side. oppgjøret. brakt til opphør. hjelp og stadig synker dypere ned 1 

Hva førte så Aula-brannen til? Jo, _ gje!dsavhengighet til Amerika, fram-
at Universitetet ble stengt og en studentene forholdt seg alt for passive, en represalie som den vesle mot-I ture i slik galskap. helt bortsett fra 
.angde studenter arrestert og mange og rektor Hoel og dekanene ledet l siandsflokken burde ha regnet med. det J;'ent ru.ssiske i å straffe politiske 
aT dem sendt til Tyskland der flere Universitetet slik at det seilte i for- Slike utslag av IOOtstand er vettløse motstandere og alle deres tusener a-v 
døde.. Det var følgene. holdsvis smult vann. Det måtte gjøres og forbryterske. pårørende på denne måte? 

Til skade for Tyskland eller tysk- noe, mente desperadoene, og så fant At Aula-brannen var et vettløst til- De som straffer unngår såallikevd 
erne, eller noen hjelp for Vestmaktene" de på å sette ild på Aulaen I tak går også fram av det at de nær- ikke sin skjebne den dag den uparti
ble ikke brannen i Aulaen, og det Det minner stygt i sin meningsløs- mere omstendigheter ved den ikke ske og usminkede historie skrives. utad 
kunne vel heller ikke opphavsmen- het am en liten flokk: motstandsmenn skal klarlegges. Opphavsmennene er orienterer de seg i øyeblikket vest
nene til brannen tenkt seg. Det de' i Rom øom under krigen skjøt ned en redde og skamfulle. over, men innad driver de tenur etter 
tenkte - og resonnementet falt helt i tråd 10--15 tyske soldater, en handling som En av dekanene, prof. Solberg, opp- beste bolsjevikmøDster. Det er som 
med Schjelderups - var at Universi- tyskerne svarte på med å la skyte et lyste i sitt vitnemål i Hoel-saka at om Mot Dag-isten ikke kan frigjøre 
tete!: måtte komme i skuddlinjen, far par hundre helt uskyldige borgere - Forts. side 12 seg fra -diktaturets psylæ. 
----------__________ w, _________________ 'w,·rlB, __ _ 

Husk o 
Q fornye abonnementet - Kvarta/skifte I. juli 
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Menneskene og menneskerettene 
HV@t"f.. ikke eD Idar og enkell løsning? 

Norges rettsstilling 
i okkupasjonstiden Da e8. Iif&i:.. i siDe to første SIDSpUJIkt anerkjentes ved oppretteI

.lIJiIll!Imet" i år offetdlQjtJnle on!- 1!11!11 av NUrnberg-doInlltolen, et1eraoa 
lyden av e.dtlæt:i:uce'n om. men- den i sine statutter bL a. fikk. JmIa-

Av Høyesterettsadvokat Gustav Heber neskeretteDe. sum. ble ved'tatt på petense til å dømme i saker om te.
De forente _joDens geoeral- brytelser mot menneskeheten. liIa-

I okkupasjonstiden var all skyldige som den ønsket, a'V!dtaf· møte i Paris i di "'" liiIfler 19f8, neskerettighetenes internasjonale ka.
lIOJ"SIt statsmyndighet 811Bpe1I- fet den uten videre det fri1Jet:s.. vakte det håp og fonmdriDg hos rUter understrekes atter, da De føp. 

cJert pi. det okkuperte område. vern som juryen alltid har vært. JiI!IaJIIg'e. Far det :føn;te spurte ente nasjoner på generalfor.samlilJcea 
FoDterett.en henla all stats- Likeså avskaffet den i!iif8O~ :m:&lIge iaterWSClte, hvorfor den- i Paris i desember 1948 vedtok -

.. yndighet innen dette område stillingen, der biDga iapetteD ne erkIæriag ikke fikk en ut- menneskerettighetenes erklæring. :0-
m okkupasjonsmakten. Folkeret- til å gi klare svar på 1dare ~ str.t.kt publicitet herhjemme an ytterste konsekvens av dette er Ba

ten har funnet dette sl selvfølge- mål, og videre aM.ff.;;.. av den stlmd at vårt laDd hadde t:adigYis at det angår enhver av o.. 
lig at den ikke engang har run- den av fot'S'Varel koBtroDerte vært med på. å. vedta den i Paris. 1nis et menneske av hvilken ~ 
Det det nødvendig å, si det i en rett.sbeJ.æri:n fra lagmannens og for det annet veJ1tet mange kjønn, nasjonalitet, språk eller poIi
hovedsetning. men sier det gan- side. Alt dette bmt den. nødven- fortvilte mennesker at det nu tisk oppfatning han enn måtte VJIft. 

.tre eD passant i en bisetning. dig for å få så mange døtnt SOlD. endelig engang skulle bli rettfer- berøves sine fundamentale rettiC'
Det 90Øl jeg lier har kalt stats- mulig, hvilltet symes å. ba. vært dighet å OPPDå for individet, når beter. 
JIIyndigbet, heter i Haag-lronven- dens høyeste ideal, mens rett-· det gjaldt de frmdament-Ip M- Det aDgår OBS, hvis en politisk faDC'e 
ajonen: <L'autoriæ du pouvoir tenkende mennesker eDers pleier' tigJteter. i Ruaaland underkastes tortur, ~ 
Jega,b. og det er den som i sin å være glad hver gang noen til- Vi gikk U' faDt lljerte iml for eR amerikansk neger blir lynsjet, krill 
lIeIhet går over til okkupasjomt- talt blir f:rifwmet, og kver gaDg de ideelle bestrebelser. som. ligger en spansk jordbesitter berøves .. 
JDakten. man har sett seg i stand til å til græm for de vedtatte rettig- eiendom, fordi han er FraJlco..nÆDllliao 

Når ni Folkeretten henlegger unnla.te å belegge et forhold med beter og vi vil av all vår evne Men verdenssamfunnet er be1dage1ic
tdatsmyndigheten til okkupasjons- straff. Ti straff er aBtid et ODde, kjempe for å gjøre dem kjent vis ennå innrettet således a.t det ikb 
ma.kter:t og gjør denne til den som det er an gl"'IiI!I!ID. til å. mm- blant menigmann, som nu for ti- vedkommer en stat hva en annen Itt..t 
eneste lovlige øvrighet på det late overalt hvor man anstendig- delt holdes utenfor i ane spørs- foretar med sine borgere. En stat hu 
okkuperte territorium i okkupa- vi.B ~ gjøre det. Den danske re- . mål som angår folkets sbl1ing i ktm. myndighet innenfor sine egne 
ajonstiden. så vil det sees, at det gJemlg. som selv hadde fått:føle det internasjmlale feUesskap. grenser. Vi kan med rette harmes 
er folkerettsstridig av norske over 4 års okkupasjæJ. pi krøp-I»en vi er forberedt pi. at der er over YOld, tortur og rettsløshet i 
statsmyndigheter og enhver an- pen, har kmmet lære deB :aon;ke I mange skjær i sjIJeD.. agderior SpamiL, Sovjet eller U.S.A., men diBae 
nen forøvrig å ville forsøke å emigrantregjering 1:rva på dette I fø1ger vi også med intelesse hva stater har støtte i folkeretten, Dt.lr 
drive Jovgivende virksomhet in- ~de ville ha vært klok poli- der på andre kanter sies om den- de sier: det raker ikke dere. 
Den det okkuperte territorium i tikk, men den synes her å ha. ne sak.. Til utdypamg av forstå- Det er derfor noe aven fa.rsefore
okkupasjonstiden. I en tvist her- vært ganske uimottakelig for elsen i disse ømfTndtlige spørs-- stilling at man i De forente nasjoners 
om mellom okkupasjonsmakten sund fonmft og klokskap. Bad-I mål skaI vi i dag gjengi et disku- pleDarforsamling går inn for _ .... 
og landflyktige statsmakter ville de den som den damske regjering sjonsinnlegg i det danske blad skyttelse av det enkelte menneske. 
Haagerdomsto1en gi okkupasjons :fått ~øle okkupasjonen pi. krop-! dnfornmtitm:. av cand. jur. når man vet at organisasjonen De fo,.. 
makten fullt m~hold ~ at den pen, l ~ for å. leve høyt i m;- j Erling !3 i 1'1 d ~ l ev, som uhem- ente nasjoner, slik som den er o~ 

·=~:~t:~~e!~ ;~:.:::==:r~·~ &iw;"~ ~.Ei~~ft~tk~~ 
pasjonstiden. og at den, Og. kun. ligens vært. noe I.Uer ... e lærenem.. hetenc aIlgru.' hele rne.nneskeheten. Det om menneskertttighetene, hvis en ... 
den. hadde' Iovgive.ude myndig- Til...... EJ"-mgieies hØrer . fæ et il*raæj It -szsø" Det.te kaD *1IBe bli vedtatt og ratiI'iIIII!d.. 
Jaet der og da. . også påt:alem~ og på- Det forekommer meg av utpreget 

Det vil derfor sees, at all den taleretten. Heller iJdæ den kcml liten betydning at en rekke men 
provisoriske lovgivningsvirksom- utøves av to vidt farskjcl1ige elastisk: juridisk sam. il:tigM. De eller .mindre svakt utformede primIip
het som den landflyktige regje- herrer, som ligger i krig med i må. jo alle i likhet med .. meg, da per slåa fast i en de~jon som desI 
ring drev på med, er ikke alene hverandre. PåWeretten i et ok-I de :fikk sitt testimannlJ1l far be- :aevnt;e. hvis man derigjennom troI' 
en statsrettslig men også en kupert territorililm vil nmmah i· stått juridicum, med hånd og i. kmme øke respekten for mflllDf!!llæt. 
folkerettslig uhyrlighet. Det den I sin hellret ligge hos Qkkupa~ l'fliJJ.Dll ha lovet, at de aldri skulle 1led de diamentralt motsatte oppta&
Jlmdtlyktige regjering under den- makten. Hva derme forbyr,cler W være med på mot bedre vitende ~~ ~v disset' rettigh~ter som eJod
De virksomhet forlanger av det normalt også være forbudt ds, å :fremme en uretim sak.. Det .,....;rer l øs og vest, til tross for III 
lIOT'Sfæ folk, er at det skal tjene og' hva den til.later enten gjen- står for meg som ganske ufatte- de samme gloser brukes i begge Jeinr, 
_mticfig to herrer. Greier ikke nom generelle lover eDer fCJl'O!'d- lig. hvord.aD de har Jamnet hand- e: det .klart at det vil ~ genen-
4Ie rumlmenn som i okkupas,jon&- ninger eller gjennom uttrykke- le og dømme sam de gjØr; • S]ODer mnen ensartede pnDSlpper bø 
tiden er i fieDdens vold, A balan- lige og stilltiende dispeosasjomer er ikke den eneste av ~ :.= vunnet hevd jorden over. 
~ meJ10m disse to herrer og fra formelt gyldige lover., vUl!Jm'- . jmister' sam ikke lem begripe jeg er bange for at det til den tid 

_~~ trues de av ~ malt være tillatt der. Det el'lt!Ste dette. Og jeg er ~ til å vil ~ av mindre betydning IL_ 
~ ikke minst av den landflyktige mm g;j,Jt.r ::t1OØ1 iaasbenJmi:ng . trø,. at der td 0'ftI' landet her i ~ l dag mener om menl1fl!Sketp ~ 
.agjeriIIg med de. strengeste heri er foIkaeUt:;a. Dell ~.Narge sitter l'IIDgr: ~ tighef'fæ. 

åraffe. Da ~JOneD: ~ var nemlig såvel ~.tSiaatf.ert 10m ryster pl litt hale . Førat gjermmn -kepeJaeD BY ea til
~er. kom eangran~ som den landflyktige regjerir.lg. Jeg sk;itin.Bet' iIIgal .. og sær: st.rek:lælig sterk internasjonal 0l"gUIi-.JeID før i etablere en aJmmne- ,~. _____ ~ tiIrg. H~ saajon - en verdensfederasjon -
__ c1aImnedag. Lik andre . ...~ ••• _n... - ..... - ~ ac IlOS- !lar man håp om A frelae verdeD _ 

~ viste det .eg at den :: Like a,a::fw alt :ø.. tiket pi ......,.'!C ~ at ... - f.u:twet en tredje verdenskrig og derDe8t, ... 
ladde l2rt intet glemt i . det okkuperte territorium har det påkrevet l ~ ea rekke dette er skjedd, gjennom eD ..... 

lIØ-p&L1k!t.. og 8Dl toret.au .. i eldat~ aye lo'ft'1' spesiell ~ ~ lIUjaDal menneskereWgJaet+y, -
Da.~ etter a1aget Ol Ø1m i1tke måtte stride ~t-~ ~~~ .... tolka av en internasjonal ~ 

1'Ied LewId:ta bad om vA.pemd:iJ- folkaetten, har derfw ikke elt _det --~ eDtes- ad diPå hvis dommer kan tva.ngBhA

.tItaIMl1'or l begraft sine døde oø hjem ............ ~ !løe - man av P""'J1LUPP - pl. ~ I. garantere overholdelaea -
~ erkjente øeg laii- ~ påtaJwnft. Dette er en izm.. ·JllØedde ~ -~ 1ØI"P'tt !De'IDe8kerettighetene, samtidiC ... 
_ ... etter lovene de over- sigehIe ... .,- .. l . .. ~ og 1il_1l!PJ ~ tale- at der etterhånden gjemaom *--
~,;.. ha mistet an borgerljø blitt o.veae. tt fra fauv:areta side, ... ~ .. hv~_.'Je. ~ De prabi8 skapes en ensartet 1I·.'zW 
a.oe CIC cJerigjemIom sin botga"SP ni elt i de dkalte ~ •. u .... :-"-~ w hadde --- av dem... 
JI!tt:, JBefI spuiaDerne var øl Den erate lovtige reabjaD :mot mp8SlClDt!lJ. utazbeicIet .v de Hvorfor er elet mermeeJret 81; mept 
~ at de far denne gang lot dm. er dr ...... beskateiJre. . ~ fuanabopde iiåaffe cf:Iø. imot. pipe til eD Idar og enkel -
~. SJft.. Vlr emi~ PI_ ØD pmaeJI.jaåd .'JUZ.s'er. fil' fullt tilstfe\\q til IliDCf 
åg cikk til dm motsatte)'ttlr- ker dette dkalta reUMR!ifitØØI' og l ..... - oppgaver, lODl et .... . tcb& og skjerpede cjmmm aUe lrn. de.tuude.t U blia· .-..n .. 111& ft!I~ bød pi. og del ... ----------. 
...... GI' teDkeIip jur.idiake '" __ tl-mde jm:iIJiå br& JtIr. høJt.l:rlm!t ~ det ..&k- TRYKKSAKER 
.. "'N}Iria&, de loft vi hadde fra pmIe snmn'-Ærie ft~ 'R'l'k av :rø.. .. er bIi.U ..u i 
_, .. eler mur ikke diBøe lItnI.kk QlJB pluUeJiø Il WtI'e blitt -- lt:I!d.. Ol .... l!!pna ..... a: 
__ Jaget. c1eD for øyemedet.,. heIl.plhodet.lba.uafllr.... et .. a~aMe ~ -- jul.'" 
Per oc ga. dem tilba.kvrirkeDde latin pl 1II!rget, _ DA bUtt vin-, ~ ..... ~ Wde Dir det 
iIn.ft. Da den mal rette fant ditt faIeJæc eg omvEiidt. De foDr, IIOII!II &jeMf!r1 1Itt_ eL ag Jfaaffe-
.miles t'riJøomt.... at. ,den ku1me hat' flU dette i ~'it1 (IS ~.. ,]'Øl.'·.... Øne BoaIeJi1nB ta;rIIkA 
1e!IIe at IIlbJst '1 maDIll ea jury- l:urr lIty.rt og .~i :~ dat. __ ! Oda IN'" Ames -~ 
.':. ........ ~<ie døm"ll8 ... JIIaDI8 atter mittøki~n ha. a over.mlte.· G .' •• Bil .... 
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IlANDAG 2'7. JUNI 1948 8. MAI 3 
______________________________________________________________________ • ______________________________ -_n_. ____________ ___ 

Redaktør og utgiver 
NILS VIKDAL 

Kri<>tiansund N. Box 41 
Telefon . 1330 

Bladet utkommer 2 ganger i mnd. 

Abonnementspris 
kr, 3,00 pr. kvartal. 

De rotle og (le 
svarte ulvene 

Granskingen BV Martha Steinsviks bok 
blir ubehagelig for hjemmefronten 

Hjem mefront-torturisten Arne Austad idømt 8 rnåneders 
fengsel Bam ble herreds rett 

Søkes de mest graverende ting hemmeligholdt forpublikum t 
I følge dagspressen er en I nelige gjestene stod og 10, menslj Austad har drevet no+~ helt annel 

hjemmefrontmann. Arne Au.·: fangene stuptP. av overa.l'J.streng- enn gymnastikk med sin kvInne
stad, ved Bamble herredsrett! else. Dette kan bevitnes av hun-!lige fange, og at det dokument 
blitt idømt 8 måneders fengsel, dreda fanger. som bekrefter dette, var så grovt 
fordi han skal ha drevet gym~ ffjemmefronttorturisten.A:r:r.~ at en ikke turde lese det opp i 
nastikkøvelser i en kamerats Aust&...· ~i.k:k 8 måneder, Dommen retten? 
nærvær med en kvinnelig fan- står på t:.n måte ikke i forhold Er det riktig at kun admini
ga i fangeleiren i Langesund til tidligere avsagte dommer" strator, aktor og forsvarer fikk 
natten til IL mai 1945. I hvor tiltalene har lydd på atskil- i se etterforskerens rapport? 
Saken kom opp ved at Trygve! Hg verre ting enn hva Austad 'I Når Austad fikk 8 mån€Clers 

Som den eneste av Atlanter- Gundersen i sin tid sendte en var tiltalt for. I fengsel - er det nesten gt1.I:nJ1 
havspaktens stater stemte Nor- rapport om begivenheten til Det er derfor all grunn til å l til å tro at det må ligge noe mera 
ge mot Spa11ias opptagelse som Martha Steinsvik. Fru Steinsvik spørm: Er det riktig at Arnel til grunn enn bare "trusler>. 
medlem i F.N. Hva mener så I tok rapporten inn i sin bok «Fri- - L~ __ 

«8. Mah om deT~te, ~pør fle:e av I modige ytringer». Da så fru 
våre lesere. v l fmner mgen Steinsviks bok kom wnder gran- Vær med pa ° aO hedre Knut H' a' nl~un 
grunn ill å unnlate å svare, slik sking av dagena maktDavere, som . .rI' 
aom mange og store stater unn- var av den mening at fruen for 
lot å st~mme i y.N. for å holde med slarv og løgn, kom også pa ° hans 90 aO rs dag 
alle muligheter apne. denne historie fram i lyset. " 

Vi er ikke noen forsvarer av' Etter lange overveielser beslut- . ~ .. ~ , 
Franco-styret og dets metoder. Vi tet riksadvokaten å reise sak mot, "it år . store ~lkter Knut Ham-Ilever lkke .under de vilk?r hall 
e.t" lIvgjort motstander av et hjemmefrontmannen fordi alme-! sun fyller 90 ar den 4. august... ! had~e fortJent. M.en mak(~aver
hvert diktatur -.-- også. det som ne hensyn krevet det. Tiltalen lØd I den. 4. august. I ne f~r ~ sk:yld(;m f?1' det. Vl føler 
for tiden herjer vårt eget land. på trusler og ikke på legemsfor- Like overfor det norske folk! oss Im!dlertld forVIsset om at e.a 
Ken vi er etter hvert blitt hen- nærmeiser' har dagens makthavere søkt å I dag ma synden mot Hamsun og 
'rist til å. se på realitetene i ste- G ti"kkØ Is' h 'kk rt gi utseende av at Ham sun så sones. ' 

, ,. .:rymnas ve er ar Sl e 'kk l eksiste bl t d 
det for a faUe beslutnmger byg- vært drevet med fanger i de fle- i l e enger rer an eDen 4. august fylleJ.· denne 
get få haltende fordommer. Og t fangel - . N tt fr·jlevende:' tall. Således k~e.lan- I gigant innen litteraturens VeI'-
her skal vi se på noen av dem. S ,eØ . eJ.I'e1'solled orge ed erh ld1t! dets kirke- og undervlsrungs-I den 90 år. 

g]rmgen. a es unero "t f" til·· t edl 
.• Blant ,?rie:r:tt;rt:~ utendkspol.i- direktør GIP.ditsch sommeren ~!~~~~ ~~!1(t:!~g d~ri ~a~' n()"~<;å ~pn i Denne dag bør bli en høytida

t<,w{y' 'iw.ru"'c"h'::t,.,~t. IJVJBt'. UH,;) siUG kvmneligcgj8ster p.i :.'::~.:'. "'," ··~~~lr""'tt'·· ,dag for alle mm ~~om e1Skl;ll" og 

~r'~l't'~('(T"~ef ~s·~)<, .'. ··lletiU,·metld' "~'1a'~-~~lllk·voroadftfb':rt.~~:~'·kii;:SH~lli:r J:te tærersenderKnvl~nr:apnpl~unnti· 'lOgan doerlmoi 
~':' ("L.· .. ,.,·, <.,c" 'b --.'~ "-"~ko'-ifangene rev gymnastl'<L roe. ()fl . ~ ;.;, r.l ~ - I,; •.• _." . - El,' ~ 
""a fra før av' hva det betyr Ja k·. . .' '''o k' n,. -' annet aven mann ~om ,e , "ære rrleel a <'''''.w leIe 'nam "0 .... )"''''' ....... ~ • " ., nlas -lngevær l ryggen..uB Vill-. " l v .~. <, H. m-.u. 
W våger a ta et sa aktuelt sam- . prese;uterer det parti som nar! Det skal ikke være noen stor, 
luenlikningsgru.nnlag , ~t ~ranco satt l gang.~E'~ s.tore forfølge~se II kostbar gave. Det ska. l bate væ!'9 . 
har den samme betydmng l Spa- skal god råd til å hevde prinsip- mot egne l;;'<ldsn.ez:n - og som en av hjertet ment hilsen til ham 
Dia som englenderne hadde i ln- per uten å tenke på følgene. Re- Knut Hamsun ogsa er rammet vi settet' så høyt. 
dia, og at orgier av hat og myr- sultatet av Norges stemme mot av. Vi henvender oss ikke til noen 
derier ville bli resultatet av hans Spania er, at handelsforhandlin- Knut Hamsun lever! Men han b t . d l l -es emt 1 enne an e( mng, mell 
fall i da»'. Av to onder velger gene mellom de to land er utsatt , f dk' 
c, Yl opp or rer vmner og men~ 

man så det min..<;te. pa ub~temt tid. For Spania spil- , rundt det hele land til å være 
Når så F.N. med sine mange ler det liten rolle, men for oss, ed 

forunderlige regler kan holde hvor parolen er: eksportere eller • m . 
ad' M h llh' l f Vi ber derfor om, at en ener Spania utenfor i kraft av <it ..let ga un er 1 ars a J€ pef'i"'s avn Det,. hAter ._2. ~ •• , ..... f~1'_ .. b"'roi'ige fl 

~ u tak k d t h . . t ' ,. "" <Y" ......... ' .... .. ". lere i alle landets kommuner 
må to tred]' edels flertall til for en ,an e a sm In eresse a mMsene, som nå b<><tvnn., er å bli utål-t F d kl'..... --t>o lager til lister og går fra hus til 
innmeldelse Og' at det står en- nevne a . arøyene sen er lpp- ~nodi.d .. e, ·~t når et N""n"-"'~f'_m :...,.,~ h .....\ 

~ f' k f 20 '11 k t'l S • " ~ u. ,,~- ~ US og samler inn navnene t-hver fritt å unnlate å stemme - IS - or ml. roner l "pa- '. t . sak, skal d . 
fl kaller det å gå i ga" rden na' r nia, Danmark for et liknende be- gJor ~ opp ~. . et OP?!;::, ~ de som vil være med på en hila-

løp . l dbruk V l k samJ.unnet IgJen, Ingen har reh ill a ningsadresseo Det må være fullt 
det gjt)Jder vårt hjemlige stor- de ~yr:de he~~j~ee ~va:~~: neg~c .,.,traff på egen h~d. ~en s:.aien navn, stilling og' adr€>sse. Hver 
ting _. er det klart at jernteppe- vi vil ikke handle med diktatur- er umdl"dv:l de.'1 første flI å or;ite underskriver betaler 1 krone. 
fOlk~t kan holde enhver uvenn sta.ter. Men da lP.å vi ta konse- denne regel ve-d å straffe på plL.'lgen, Når dette el' gjort, sendes opp
ute or. kvensen og si nei til handelsav- og vi tror å. vite -at .~et, ~l.;:jer uten at gjør og navndistene inn til 
}glen dettes medløpere må ikke taler med alle land, hvis reger- storhnget. kjenner ta as". og ut fra «8. Mahs ekspedisjon. 
påsta, at de stemmer mot for l'ngsfo.rm .ml·shage~"'· oss. Og det den .tankege.ong at NS-fojkec'1~ ,l h'\i.'?rl 
å verge demokratiets sak uten å - ta'l kk å ukk Fl A11~ som 1nm må være med å 
Yise samme omhu, når det er skjer ikke. Det er således ingen . ~ \-.H, vager m .. '~', -, le!' ",va sende vår stOl"e og ennå levende 

konsekvens i norsk handels- og' .sIer D.a bl følgende ut'.aJeJEe av Det Knut Hamsun el!. hilsen pa· hans tale om de ulykkelige millioner 11n,j f ~... rt t utenrikspolitikk, og derfor er vi n.;;o. lrJ.6..o. ....... epa€roen: 90,årsdag. 
øst for jernteppet, for hvem fri- dens motstander. 
het og folkestyre er bare ord .. Da N. R er dømt fra sin tidligere 
uten innhold. De bolde nordmenn Norge er så kjekk så! Men skal de forfølge, til sin dødsdag. 
d t t S · glem l'kke tomatene da Oslos stillin,g i staten pil. grunn av land:;.- staten vI'l It' tIt emons rere mo pama, men er '. a sa mEdvirke i a der 
forunderlig tause, når flyktnin- husmødre reiste seg mot de .svik, finner departementet i sam~ 
gene fra øst forteUer om sine li- hjemlige tyranner og tok seg til
deiser. Tenk på de baltiske sta- rette. Det var et sviende neder
ters tragedie, tenk .på terroren lag for regjeringen og det stats-. 
i det ulykkelige Tsjekko-Slovakia bærende parti, og det vil de nok 

skal være en puria~"aste her i k!.lldd. 

på Polens sønderlemmeIse og sla- helst glemme. 

d l' ." ikk' •• svar me . van.lg prar-.SlS e a Kun,-· O k l t 'tt 'kk' .d , g e semp e sml 'er - l e rIUIlm 
ne <i<'ltn.tykke i at vedkorr .. mende får' b'--.t i l' . k t al ,,;o. 

J.<U', {, em, sem po rtm nøy l." e s.. 
ed: t t· ... ,;rl t' t ~d - , . ro r.egne h, .. ,.'Oe.rtl Jenes.e v - ny- I·tt 'tt .,\ • t' _.3 ty . Gl ml ti a Jene f5,UU€ . sketpenget 

~ttelse.,. 

Tekår, på millioner av politiske Vi tror at den riktige konklu-
f . S' di Ik . bø E f' . o Vi :.tnlm,· dette opp mot en rund- grunn er :",ksha gode patrioter i dag. anger l oVJet-para set. ka slOn r være: nten ar VI ga 
et ord blir sagt, men Norge konsekvent mot alle diktatursta- skrivelse fra det selvsrunme deparle- Er det så noo å undres på, ut maQ 
stemmer med dem mot en vest- tel' og ta følgene av det uten ment av 6.7,48, hvoretter departemen~ mer og mer ser på etaten 3ml en 
orientert stat, som i kraft av et å kny, fOller så får vi opptre likt tet kan tilstå anteciperte alderstill€g~ tyrann, og at mdci «patriot> har fått 
medlemsskap i F.N. kunne ha og stryke både de røde og svarte ved anseUel.ss av tjenestemenn ID",);, ., ,_ ., 

• • o. t'dl' ,,_:~ ._ , • en lnJurIerende Ul\der"Jne. muligheter for et fnere styre. ulvene etter harene. Den navær- 1 1getQ pra~ !.Lø. "':ornInUllene, I ( _ 

Den slags er oppriktig talt å ende dans på fandens bakste- andre offentlige i.nstitusjoner eller når I 
4p'kedårligselskap. \fjæl ender i hvertfall i ulykken forøvrig særlige grunner tillater det.! Husk kontl"nnnnten 

Og så den praktiske side. Det før eller senere. Men når det gjelder NS-folkene. så i !:J u 
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GI OSS BARABBAS FRI! 
Mordere 

Dr. Johan 

under myndighetens beskyttelse 

Scharffenberg kaldes en lande-

plage aven A-partimann i odelstinget 

Prestepolitikk. 
Av Johan Havaas 

Bisblp .,aIert ItrOIiD-Uanseul'. å avØ.l fra urett. vold og hat Dell 
har ~~ t.k ... ball kalIer:~somleverihatogeggerframdet 
cDen hrellAte joZ'd. I>agbobopp-! onde (uthevet her), nedka1IerGUDS 
tegnelær fra ~ og Jdrlæka.mpen! dom OVe? seg .... > - Disse ord s.bdle 
i ~ (AschehnlC· l.94.5.) l Berggrav ha lest før han besluttet 

JrJellUDelrontmennenes dob- som seg vedkommfC"...nde, men At herr bi~ Ute blir forstått; c.FoIkedommen over NS •. - Men han, 
WtmonI ved Skrikerudtjernet, overlot den rettslige avgj~ av det ... Urer am tmder bokens: og ~dre prester, kan ka.n.skje enni 
aGuIosteos» drap på to våpen- til de no~e mYI;ldigheter - mot hovedtiHel ...... ikh Jdandres for.: redde litt for seg og sin kirke ved l 
____ --.1.-_ ~ i Vad- at en b~tisk o~ skulle følge Men at dette veIøb:usIede indsmen-j æse dem nå! Det politiske sye. .-. .1-. forhandlingene l retten. Men 58- neske iJdæ .... 'fillet la bensyn til; b l i k k skulle snart være inne. Preste
Ileim 3.7,45 o~ Tysklandssolda-- ken. som f<?I'Øvrig var fullt klar: sin nabrdige bCgr .w+c. men tvert-l JJcapet må finne igjen sitt kristne all.DeS mord pa svartebørshand~ lagt, ble liggende uekspL>dert l imot bar II~ sUt øbekjentskapl sikt. før altfor mange også utatfOl' 
t.eo i Braunseb:weig hører til tre måneder og så ~ vel eng-I til emnet til ib.J"Øe opp et hatskfaftl NS'a rekker får øynene opp og s e ~ ! 
tie skampletter som Norge aldri :lenderne, > lat~ den. ga l gl~e-I tanke.'>-pIDn .~ .sprodte fakta løs-i Ellers taper. de d~ siste rest av .lliIIl 

det skall boken. Na vll Scharffenberg VIte! revet !ra om ~ - Q.e! ka..""ak-j makt over Slnnene 1 det hele folk. o, 
ba vaske velck. Me~ . I hv~ sannheten er o~ de~e mer-I' teriserer ~ mer enn hen- i. da taper den NOrsk. e statskirke. det 
Jadst ikke tales om. slike ug]eI'- kelige ,framgangsmate l en sak d.ingem:. 'den øyensynlig setter høyest ev ane 
~ på samme måte som av internasjonal art, og derav, I Sne &kaUer «på jorden og i Iiimleru: 
tauslle~ns oghemm.eligholdel-l kommer æreskjellingen i odels- Under behat"'~ .... Kirke-.sm lettvektige populartitct og siD. .. ok!' tinget fra en av regjeringspar- ka m pell treffer Yl de!iDd prelaten ardensbehengte ænale rang _ med 
,ffINIfI Jel'Dteppe .er se et over tiets representanter. . på h)emm.ebme. ~ er han ingen l samt godt avanæment. 
~ pa Akershus Ol M d !1..)æ 1.. Nå vil god ~. Ila 1InIker - fore-i 

! en ett~ er JA no.L. . J lmmmer det lIIeC _ eik poIilikttens! - - -:- Selvsagt bør ~ så stor ~ 
XrDtianstea.. I der også bli søkt om benadnmg; dialek:tisk:.e knep .. l Ø'RI'bev1se oss; }o.a noen innslag av· solskinnsberetniD-

_. ..' _ . : for de Tysklandsso~ter. som ble: om at tir'Jrei at..,.. Yar upolitisk. ger og humor, og det har den op 
bnidJertid har den. utrettelige; dømt for mordet ~ den tyske Leseren blir likegel. eller kImskje be1- På side HIS finner vi dette rørende, 

JlIU)nbef;ssØkP..r. overlege. Johan, svartebØrshandler 1. B!raunsch-I ler· n tto..-,n derfor mer og mer men noe maliciøse kapitel: "Prestenes 
v-·L.._...e#.,. .... berg vakt r""re 1 ande-. . S lr! .. l_~ _~~. i e, ... .,.. . . .J. 
"""'~,U~. 7', . i welg. . o.uca~enes J\.i:.i.n:er~=~ li overbev'oSt om. et an denne politis-Ire økonomiske \L.'1derhold ble ordnet .-
dammen ved a sende en henstil· i 1. bataljon 481 har tatt lrutlativet I ' . . , forundcrl'g vis. Ingen hadde kunoeI 
~~- til od l' t t d ' . ferdJghettkke i'.:i.im være n,yfødt.Lese- i • 
ung .e stinge om, a e .. : og,de har. .samlet en rekke under- kj ___ *==:4::::: ...-..,,_ '. i tenke på forhånd, at alle prp;ter som 
wJfSke myndigheters framgangs-' _1-:__ fr ldater . --"_ ren etIIIf:r u:ca ......... ~ .. ~ IgJ<:D! . " ...... _ __ ........ 

. . i ;jA.n.l.l.eL' a 50 , som IDOs-ut:: i de fI""---fa,id; gjeudtte ciIlega!el brøt med statens ktrk ...... .1 ..... og _ 
lPåte ved behandlingen av saken, tjeneste sammen med morderne. . ~ ... 11 motta embedsinn1ekfene. .skulle fl 

J hann S' frid I. dok:umeofen fra seI.vI!I Il U " ...... anope$l . 
8Wt cGuloster;.,? es 19 ; cMilitær Orientering. skri. 'ver: Rik:tignok:. er det .ikke !!p'Sifikk U;;t. _ Sitt utkomme så ingen led nød. I en 
Andersen. rna bli nærmere un-I c Vårt samfunn har markert sitt ~ bf::lb iklæ imJau1.b-, landsens finnmarksmenighet skjedde 
•• ..,...d,.+ eventuelt ved at for-l . . '_p • \ -.ed ~""''''ens embe"'sned.l~,,_I_- _ .. det . '-~... ,';ef "-~dl prmsrpleue syn pa forbrytelsen; politikk ~ b;æ' ~ kir.kebmpea,' ..... ~' U>:-bb<=<;'" 
-~"""'''''''entets SJ· ,stal.::Ii.I:i:l I _..J • d . 3 ~l~ etl ~pontan ()1";~g t" r-c.,...·"'~ D-" 

.. "' ..... ~ ~... .' ... Vt:<.l a .ø.mm. e streng1.. Ved. at den - men det. el' ~.. ..'. Og. d ~ t. V'''... ..' ~ " •. ," ~". kl ~.' '.' .•••. 0... ••... "". Bauge stilles for krigsre~ offentlige påtalemyndighet anket er p r ed e pi! Il t Hek. J:om ITm et l1rcslfrct beløp. Da pres1:ea 

.:;=e ~ven~~U:l~~ ~~atl'~=~.=j~-.". ri...... iL. _ •. _ "P~ :;~::;;:~: o~cr .:;!e .~ ... ~ ... u::~ 
CI'\IIt'!f;;endt til protokollkomltee~,; det på tide <Lt .s.aruiunne~ tal' et. :\;'. G'f.;~.cr? Cl'. Jnr~, Jdc~ . er .i1-:C:::~'. p:csten t,l mcn ,.,) , D~ • "",,' y·~e at. 

III!. dermed.. er ~ nok lagt på. IS initiativ for. å få SOldatene. 00..1· 1 ~ tittØ. Ol belJer ~ sldUet i (let.el" lettere fO~ oss. na a .fiI .eD. prest 
loT lengere tid framoyer_ Men nidet. Selv idet strengeste retts- særskill at lIIIder Jeprteidel ....... av, enn li. fø ~n gnu - Ja.-J2, ,,~ 
t.c~e for A-partiets men- samfunn finnes det menneskelige stoffet Det er ba:~l .... uettopp! hold" ~ visst svært alminnelig ogsl. 
1Iitlitet er det, at en av dets Øst-log samfunnsmessige syn soml denne bqJ GC ".'MWS :driIeDde1 På side 195 fortelles om pr~ 
fkJlri-represe.ntanter, Magnus Jo-l veier tyngre enn straffelovens! IJlOl'a1.sIø! mot ilfI ~ ridsoar-;.avsperrede tilværelse på. He!gøya I 

t.ansen. ikke kunne dy seg under I ~.. het. Og derea .cæ:a~ tt".clysl; Mjøsa. Og så kommer den M.a:rlt 
_Irens behandling, men fØrst I .. . . . OVerall de dMF8!C!de mak.1bavere. Twainske humor. c- men. prestene 

6u:tsJo at stortinget forlengst J"8,. VI har m1:et mot ~- •. _. hc;tdde iært li ro - om enn på eD 
tawlde avgjort saken og at Scharf- gen 1 og for seg. men der SI~..er1 På. ~ 112 8 'Il ..........,.,., ~ langt mmen måte enn nazistene - så noen 
~:tberg Då begynte å bli en lan- over 1800 NS-folk rundt Omkringl at VI ! ,Sl ~ periode får lese total sperring ble det ikke .• - J_ 
lk"'}lage. - Den smidige og år- i f~er og nedv~de .fan-I ~. J;Øe offisielle Bisp! ~ annen måte sa De. Stemmer 
~ odelstingspresident. O~ gelerer. som \"enter pa a bli ~ motlo. (AJtsi , HIl. .. ikke fmv~ .. visst det. I de aller fleste donuneI' 
Vik, skjønte at dette bar galt il' handlet ut fra <et menneske11g ~ med ~ 011 setJef'e!). n,er star •.. ,DVer dandssvikere. pleier det il sti.: 
gei og påtalte uttrykket, men -, og samfunnsmessig syn. , og de mirabiIe ~ eDd c.ikk visst ~ i '1' ••• _ og han har fastholdt sitt med
Ia han til -.-: han kunne forstå bør gå foran. mordere og r'JWere. m~ ~ l dlf -- - kanskje i Iemsbp i partiet fram til fri.gjørin
at man initerte seg over Scharf- NI er det ikke først Barabbas, ~ ut 0Il'et. ~ - Itf: ~! gelU Dårlig rodd altså! 
~nberg! Dette sies altså i odeD- . _ biskI:>peDeø. ~ ~ ti.ks eme i . 

GT~ om folkehelten fra 1945, mel de ~e ~orsIæ .borg- for hvariede::9 ~ ~ selve! .- - - Kjære prester: dere -
~ fire år etter. - Ja, nir det, ere som har krav pa en fair be- retssamf .. ndEU ~ og k:iriæn eq altså forlengst har lært a IV (dier 

ikke lykkes å, stoppe munnen på! handling etter de mange forl,lg-! rettens, ~ GlI p.t • hil "'1 noens mening enndog bedre ena 
~D. med en æresgasje, som han; elseæ år mæm..:t> - Et der ikke litt vemodig nazistene!) ta nå årene fram iCis 
_1 • der finn dre t" å lc3e Clm disse ftIIIIIdDe tider! Burde ay:uo, matte es an U -I . . .~ ] '.' - og ro for livet! :Kirkens h. 

Yeier og en av dem er æreskje1-! lkke ~kiv gropens røoHo ogo..a 
.;~._ '. odelstinget med betinmo.t' vært ~ xar dd så 'tydeiig; Ro dere bort fra Berggravs anpl-
..... 'Sen 1~... D t ., ; . . folk""'>'-- ......... CMutning av selveste presiden- . e store oppgjør ikke bar vært del: etær lM5,. så gir: bitersk.e og feIge c ~. ro ",c .. 
1aL .. I det etter ,mm t'De!IIiac beviset for at l kristne kjærlighetsbud imøte - det 

N" B rabbas fri' Slik Storinkv"..si.t.oren meddeler: k:irkebmpot .... r ~ Var pre-~ il u4 som den. norske kirkes primu 
. el, gt oss a. . stepotHikk! Slik __ slatskirl;:-... . . 
~kk det med h]emmetrontmen- Når be!e oppgjl!J!ret er fETdig, reg- ens bolIdnine fl ~ Sam.l,mg,; Wæ kjente eller kJenner, ser «et ut 
~ ~ plyndret og ,myrdet. de ner vi med at vi bar ba.tt 93,,500 saker fhv. UIiiI3dI<:iw:iw er det l id a g. :, mr. - Først da kan vi forstå ~ 
to arme J~er ~'ed Skrikerudt]er- til bebaMlin . 9l..flOO salær _ . . f1.bispeoni i slutten av boken.: dim. 
ae1. De glkk fn ut av det norske . g 'ftI' av Det er ftslst :spd .t Yl idæ bar I I" 

rt"ttslohJe. Og for den feterte gjort pr. l,. januar. Av de 2500 sakt>..T I ~ ~ lGrk.en kan legeei la oss se frdIDOver. Da er VI klar O'l'a' 

JIelskapsløve, cGulosten .• s ved-I som stod igjen., antar jeg at de ,fleatA.> sitt ;m;s;Udi ~ fDIdt:r - .uår i cppgaven som venter på oss ane. !.aD
kommende er forholdet like kom-! nu er illlmIgjort.. 00.000 personer b.a.r det trenp.. ac det tn:.es roett. .. Dir ~ det .. 'ålt 6k.al gjenreises. og sa ........ 
promiterende, idet de tyske I fAttstr2,rt i. en eDer amJe!l form. 2400 l den kjemper' far .. -.id: JIakt over i vil vi bygge den brente jord. .. 
lrigstanger, som han myrdet. sto, . ~.,. siJ:meDe cc ~ .IIIIidd øverj . . 
ander briti..k beskyttelse i Ol er dom. 'w lagmaD.l:1l.:lm!!tt og l8,5OO ~ _ ft JIiIIe _ i samme' l dag. mme herrer statski;r?'læpi ....... -cstu--. 
~ .. den tyske bær kapitu- ved .be.rreWt- og byrett. 3100 peu ..... erbok. s1:uIier tIIIIIIi dIdIr at. ~ j er vi titusener i dette land som tror 
Jt.rte til de allierte makter, ikke bar ftdtatt forelegg: med.fribetast.nff til QUlSLDlIG la =-. kristeUge at disse ord har «dobbelt burm.»! Ai 
til. ~ øom jo ikke var i krig. og 25,200 l'DIld bøter og rettig:betøt:ap. ledere CC -. ' j ber i laD.det .. der egentlig står: cOg sammen ri '" 
- JDeIl som i dag gjerne vil påstå FOI' J'lI!ISta:1 - 41.008 petaIJIioeF _ er med d iJUle ..... ,eak el i C e ord,.; bn!DDe denne 'ord, ved å bate • 
-' 'ri bar reddet hele verden. Do- og i ..... ' - __ KlUS'1'7 i l o 
Il ..... tme Yiser op1 at de bri-I---~ eDer pltaIe _la» kjæt'W' p I ... ~ vis __ iecee fram det onde. 
... 1Jl~, &IIå l&keD lIIIIIIDIer ft. i '" ' p ålt .. til . JtIIaaa ...... 
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KANDAG %'7 • .JUNI 1949 

«Fo r at I ikke skal dømmes» 
Vi bør være ærlige o~ øtå ved 

våre handlinger også nA.r vi har 
forsømt li være helter. 
(La.ugeland: «.Dømmer Ikke -») 

spørsmål OD!. lI.eJe fo1k Ekal bi at den kommer som en over- Koht, &t vi skal kunDe få eD .n... . 
utryddet eller det kan bi spørs- ra.skelse. lig frist. 
mål am. at heie folk skal komme Vi vet alle at faren for en __ _ 
inn under et. terrorvelde som er atombombe er aktnell hva dag ., . 
så fjernt fra deres livsform at som helst. . VI skal ikke her komme um ,. 

Vi har delt vår omtale av 
O. H. Langelands bok c- for 
at I ikke skal c:kmunes», i to 
avsnitt og skal her beskjeftige 
oss med annen del, som 0m

handler vår mentale og 1IIiJtiæ.. 
re beredskap. Forfatteren bm
leder denne del med å si: 

et liv llI1d.E<.r disse forhold må sy- Vi vet også at det er vår før- fo~atterens redegjørelse forvåat 
nes verre enn døden.> ste plikt å roste oss mentalt og militære kampberedskap, . .mea 

Nettopp i våre dager er det om materielt til å møte denne fare. bare nevne at forsv~ 
å gjøre at den mentale innstilling Ruster vi nå således at vi kan Hauge har hatt en uhyggelig eY
er riktig: Kam~vnen først og ha god samvittighet, når den ne til å fordrive dyktige aff:ise. 
fremst. Forestill:i:ngen «Safety store eksplosjon skjer?> rer fra forsvarets øverste ledelse.. 
first» er farligere enn noengang Slik spør forfatteren, og det Han mangler. tc;tal psykologisk 
før: står til oss selv å gi svaret. Men sans og evne til a bedømme Jl.ieB>o 

«l atombombens tidsalder må de som vakt skulle være, er mer nesker - og seg selv~ og det l ... 
«Det har hendt ofte i historien vi ikke hengi oss til noe f!assivt opptatt med iL straffe og forfølge re;r:: til at vårt forsvar leker lD:c4 

a.t regjeringer og folk ikke har ~. Vi må gjøre o:m dem som så faren også forrige s~Jebn:n på en særdeles lettsm
villet se at krigsfare truet.. Når. fo~ ~ det faktum at.liv gang, enn med å.forberede folket di,g mate. Dette og meget mer 
krigen så har vært over dem har . kan ga tapt l uhyre utstreknmg på det som i dag synes uundgåe- , gJør forfatteren rede for og slut
man sagt: Dette ku ... '1ne da ingen i ~e ka:npene ~m nå kan komme. ,lig. De tror kanskje allikevel med I ter sin bok således: 
te..."1ke seg. LTlykl:cn kom som lyn Men "'1 bør VIte at et folk med I den forferdende naivist Halvdan Forla.. side 11 
fra klar .birome!. o.S.V. Norge i den rette mentale rustning j våre I -----------------------------

Samfundspartiet og . stortingsvalget 
Apenhjertet tale 

1940 var det mest. utpregede· dager kan tåle store tap og enda 
eksempel på denne form for uvi1- : leve og kjempe. Nettopp fordi vi 
je til å se selv den åpenlyse faren. ] har så mange hjelpemidler til å 
Angrepet på Norge hadde prak- ! bekjempe de farer som til daglig 
tisk talt vært kjent i mange da- truer liv og helbred, har vi an
ger. Men likevel undskyldte man ledni.."lg til å være nptirni..<>ier. 
seg med at ingen hadde kunnet ~ien mere en.'1 Doen gang er det I o. B. Øye, Haugesund, skri\"!::' i et i London hadde forpliktet seg raM 

tenke at dette skulle hende. For nødvendig å innarbeide i folkets svar til <Stavangeren», 23. mai 1949, enn de likte å fortelle folket. Nå viaI!!t 
at vi skal kunne ta skrekk av den i bevissthet a.t bare den som tør bl a.: dessverre det seg å være tilfelle. itcp 
måte hvorpå vi dengang lukket; dø er skikket til ei leve.)} «De har i Deres blad for tirsdag 10. leden dag leste vi på første side l 
øynene for faktum, skal jeg peke Men, sier fm'fatieren, slik som. mai en leder: -rHva V11 Sarnfunnspar- dagspressen: <Vestmaktene vil iklaJ 
på noen få av de utallige tegn i 1940 og årene. eiter, ønsker vi I tiet c', .... hVOl· De erklærer Dem <:td~ tKh,'ilt våre styrker i Tyskland JøU
som gjennom mange år viste at ikke å kjempe en gang tiL Så. for- I i de flt'ste av våre aynspunkter, mei! r ;,;,:,,:?å Deres spørsmål om .Il..,. 
vi gikk !not krig. . teller luLn om MTI.org. og dens De beklager samtidig at vi har re· I vi ',,';;' kan vi derfor svare: Vi vil 1Jl~ 

Forfatteren gir så et overblikk: skjebne og legger ti}: stemt oss for å gå til valg BOm eget I korte;,,,, !'1.kal leggp..s på bordet! Vi .. 
.. 1932 fram til 8. april 19!.-Q, li <Det er i høy grad pa sin plass parti. Jeg kan betro Dem at vi har ikke leEger finne oss i at en Ngjeri!C 
da katastrofen var over: 0l!lS,. at .-.i. i disE dager temter tilbake ~kke gjort ætte med lett hjerte; ja, vi skalter og valter med folkets restRU'

uforberedt som vi var, og siterer' og tenker nøye på. ~nen i kvir oss i den gTad at det sikkert blir ser etter eget forgodtbefinnende, OS 
_ -_.~_,~~W~J:;;e Z;.\ u:.:en· ti ~:'I' dystre å~, såled,ps at vår, vanskelj~ å fum~folk som er. villige , når. så følgene ~elder seg, flY~.tra 
~ rlitem:na:t&M 'S til _. • ...... $Inb •• _: • .zt • .,rcvF""~rvll1kp-;'" na,r t,G- tI !a':Vlc.t " eller rooder seg ved il. gl ktwtr' 
t2C':-:S l:,m:e scunme dag: i seg praktiske UtSlag. l dag er vi! stemt; (iBnr&a 5i1r s m.a-- --.l,.~~vi.rkende kraft.> 

<Men kunne vi då få litegrann :n:mdde:::: i den sitwu,;jn!)., at la ;"cr det av at utviklingen etter 1945 

utsetjing med at Tyskland gjoc- oss ~ 80 pst. av vå;~ kamp-' har gatt i en slik retning at vi kan M· L I d 
de noko mot Noreg, og kunne dyktIge menn savner en skildre- ikke lenger ta ansvaret for å tie. aJor ange an s 
striden såleis verta ferd utanfor fig militær utDazmelse Skttlle noe Samtlige partier har sviktet på det nye bok: 
norsk område, så trur eg det ville galt Skje i deg så 'riDe vi altså mest faretruende, særlig på det øko- -.-For at 

f d - I ikke skal cl... .. v.era e.i v!nning og kanskje føra rem ~ va:re i samme stilling nomis::e og rettslige område, og 
til at det lkkJe vart; lyst krig IDet som VI var l da ulykken kom i dagspres..<;en, med meget få. unntakel- koster kr. 12,50 plus porto 65 .fl 
vårt land?» 1940. Dette bør vi tenke på. Vi ser, har drevet en forfølgelse av ulyk- og kan nå bestilles for amgåEm-

Men da var tyske soldater alle- bør tenke på det hver dag. Og vi kelige medmennesker som savner et- de levering. 
rede gått i land i Lillesand. Koht bør gjøre det klart for oss selv hvert sid€stykke. Hva synes De, herr .. 8. MaPs e.ksp. 
fikk ingen utsettelse, og, sier for- om vi nå mener at vi skulle ha redaktør, når for eksempel et helt 
fatteren, vi har heller ikke noen god sa.mvittighet hvis ulykken folk, gjennom sine representanter, 
garanti for at vi ved neste kors-- var over oss i løpet av de nær- kaster seg over et enkelt lite menne-
vei skal få en utsettelse: meste uker.» ske, fører ham ned på Akershua i nat-

• C'De~ e~ jo !lIdri mulig på .for- Forfatteren gjennomgår vår tens m~ o~ mørke og skyter ham? 
hand a SI hVIlken dag krIgen mentale beredskap og fastslår at Dette gjøres ikke aven flokk bandit
kommer, og av den grunn drives vi står dårlig rustet ved inn- ter, men av våre høyeste myndig
~ som så ofte før: ønsketenks gangen til atomkrigens tids- h~ter og med kongelig sanksjon. VI 
rung. Man unnlater a ta de fulle alder. Derfor må Vi mobilisere sier dette strider mot Evangeliet. De 
konsekvenser av den farlige si- vårt folks åndelige resurser Så kaller det praktisk politikk. Retts-
tuasjon. Det kan visstnok fasts spør han: . vesenet i dagens Norge er blitt <for-
sIåes som et sikkert utgangs- «Har vi da en ledelse rådt av dem som vakt økulle være, 
p.unkt .at verden aI~ri har sett en på bøyde med deJrae ~ ~ ja., nettopp a.v dem>. Når diktaturet 
SItuasJon som den l dag som har. . . . kommer, får vi ikke lov å si dette; 
fl:tnnet sin løsning uten krig. Hvis IM~nene er tildels de :;amm: men så lenge vi ennå kan tale og 

VI ser på den nyeste historie, så ~mu~~~ ~mde1~ dri;er VI skriV€, plikter vi å. si fra, og vi mener 
vil vi finne at ingen av de store . . I>.J ..... er . em a. man det bør protesteres også fra Stomn
kriger i dette århundre er kom- Ikke kunne forla~~ at. de skulle gets talerstol, derfor har vi besluttet 
met overraskende. De som har klare de store pa:'rJP.m;unger som å gå til valg.> 
Villet se realitetene har vært for- de ble utsatt for l aprildagene. - - --
beredt på krigen gjennom lengere Det virlær komisk å stille df" «Der er en sammenheng herr red· 

tid før d~n brøt u1=:» ~ merm opp ~ de.~ l aktør, mellom Marsha.lIh~P og A-
~ utsiktene er Ikke lyse. Vi ~. ~ en DY q vil by pa. pakt, _ våre politikere og hele 
~ være klar over hva neste krig Ni ma Vl forl.aDge at de menn dagspie<sIIeD synes å være slått med 
gjelder: i som byr ~ fram som ~ t;r blindhet, eller de må være gjenst&rld 

«De folk som nå kan vente å I f~~ pa og YiBige til a. ta pa- for en --...;.- makt 110m de ikk L___ . ka· .ed· I k~ynn_ ~~'"6 e 
AUlllllle l mp m diktatur-, , J~~~ vAger A protestere mot. Dette kom-
statene. er. forp~et til å opp-- I 1940 ~ vi oss med mer ogsA. til syne på andre omri.der. 
fatte sm SItuaSjOn om~nt. som.. at vi ble overraslliet. Dette er Nytig satt hele Stortinget og disku
de folk oppfattet situasjonen bare ynlretighet fra Y.i!'e ledende terte hjemka.llelsen a.v Tysklands
som ble angrepet a v hunner, menris side. Alle hadde 'risst at brigaden som om det var noe de selv 
mongoler e~er tyrker for. ~ vi var i fare. JIeB våre ledere var herre 0Yer'. De av osa 110m ser litt 
irlnm. dre.r ~bake. De !Da ga ut. I hadde ikke giddet gjItPe DOe for I dypere pl. tiDge:n ,.og som hadde lagt 
fra. at na gJelder det ikke bare at vi skulle møte faren. merke til det raseri hvormed det 
kamp. ?m å flytte grenselinjen I Når vi lI!IØter atørBbømben skal dltalte rettsoppgjør ble att i gang 
Boen kilometer. Nå kan det bli l ingen kunne liiidskJlde seg med l fryktet imidlertid for at ftr ~ 

Utkommer 1. og 15. I 

hver måned. - Kr. 3.00 

pr. kvartal. 

Organ for reYl$fM .., 

Redaktør: N. Vikdd. 
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8. MAI MANDAG 2'7. JUNI DØ 
------------------------------------------------ --------------------------------------------------------

re. En torterdRnde mentalitet 
Med saks gjennom dagspressen Bare til Of} rIv 

«BerIing.ske Tidende"B korrespon-' friere stilling, "idet bladet en og annen Under rettssaken mot . den ver- «Det var etter min mening ikke 
dent .ved Ji"N skriver om forholdet til . gang kommer med enkelte sannheter. densberømte polarforsker Adolf bare et spørsmål om taktikk: .... 
Spania· I l skilte mellom de to gruppene .ed 

«Der· erfares nå også at den dan-I I høve skreddermester, nåværende I Ho e , som i egenskap av pro- Universitetet under okkupasjODelL 
ake delegasjon bar mottatt instruk~. undervisningsminister, Lars Moens ut- rektor verget Universitetet mot Det var noe dypere. Derfor ser vi 
ær om å endre fra nei til blank.· taleIse i anledning Sigrid Undsets død I tyskerne under okkupasjonen, også helt fOrskjellig på grunnlaget 
Norge står på denne måte helt isa-. skriver bladet: I tørnet professorene ved det selv- for denne sa~en mot Adolf Hoel 
l~_~ •. ~,.:!~~lokkehnand° Herj -I I forbindelse med Sigrid Undsets· samme universitet sammen. Det Etter en oppfatning syntes det A 
v.,.,.. ... ~e oUlAilShe "'J"uu",,- og es-død +<-_, kirk d· o være det vesentlige å redde Univer-
kretser beklager bittert den holdninjt ! o, u"....,er e- og un ervwllngs- var intet mindre enn to livssyn 

, o . G l.._-'__ ' tar ., mmIster Lars Moen, under hvem tt D bli d f tik sitetet gjennom krigen med minat 
n.--gJel'mgen. e.rua<"'''''"'':nn l' Htteratuxen sorterer, til «Aften- som mØ es. ene ana e- 10 u I i g tap. Hvis en så slik på 
denne æ.k. ~N Nocgoe ~ a stemme I posten: res ypperste representant var det, var det klart at Adolf Hoel Val' :ot resol-rJO:n::~ l k~ ~o~ lå: «Et stort og strålende menneske professor dr. Harald Sch j eld e- en utmerket mann for Universitetet. 
d· pc mege :J~ gi~o ~talen~ l e.u:,. er borte, vår største di!tter, den siste I ru p. I følge hans eget referat Og da blir det avgjørende viktig om 

p.n ~ pu SIS ,e ver av dem med NobelprlSel1.:. •.• o han hjalp til å redde astrofysisk m-
den, BeviS for dt,nue op?fa,tnmg, me- Det turde være en nyhet uttalte han l Sltt VItneprova bl. a. stitutt, om han muligens hi:ndret 
D~r de .om~te kretser a fmne I den at Knut Hamsun er hel t død. følgende: . noen arrestasjoner eller hjalp IlOfJl 
kJensg;errung at Franco nektet å ~ ut av fengslet, om hvordan det Va!' 
underskrive den ellers ferdige ban- -...:~----------------------------- med suppen som det her i retta. 
deJstraktat med Danmark, da Ma.drid A lek' har vært tale om osv. 
erf·arle at Dannlark &ikk imot te- • Men det var også en annen opp-
PJlusjonen.~ I fatning. Det var svært mange ved 

østlandsnns!.~~{v) ~inner om IagJ Fro n t kje (] III per T hors t e i Il O I s n n ~:V~:!~~et ~: de;:r::uJ: ~~ 
........ mentale ting a t v i var i kri .. 

mann Solems uttalelse om at dea tId A I kl· d t Derfor var det i k k e avgjørende fm 
~ema: av og ~~:'~~;e 0=: il er rn e UO ID \ J ø e s gan g den politikk Universitetet måtte føre 
heter for land.s.svlkerne ikke '- under okkupasjonen å redde dette 
er berettiget og heliler i I det fromme håp at det kunne bli het, god fordøyelse og ditto samvit- eller hint institutt eller denne elle:J' 
ikke formålstjenlig,.. og om en ut-· til oppbyggelse for menigheten, be- tighet skjenker sin innehaver. Han hin professor eller skaffe suppe, 
tcUelæ av justisminister Gundersen 
i forbindelse med lan~'Vikoppgjøret: søkte Alek en dag frontkjemper har derfor nådd det stade hvorfra &ll men å delta aktivt som krigførende 
«Nye pxoblemer har reist seg etter. T hor ste i n O Ise n av Ulleren konjunkturbetont virksomhet bør be- i den kampen vårt folk val: blitt på
bvcrl, og tidligere problemer ser vi sogn, der han,.stod med rødt og gult skues: F i los o f i ens. Og når Olsen tvunget 
bedre etter ;rom vi når fram til nye. forkle om maven i en God Nordmanns l dag hører sin tidligere røde kamp- Nå er jo alt dette kommet oæ 
~nspunkten. ! o l I I gt' ---d ~ eDet foreligger et forslag til amne- ! villa og laget tomatsuppe a a felles slepne og milde språk i kring- merke ig an pa avs «Ul • Og Yl 

Ilti • storstilt er det ikke, men rom KESSELSCHACHT med nudler fra kastingen, da smiler han så løDlig der- blir nesten flaue, når vi minner om 
grunnlag for et ordskifte i Stortinget okkupasjonsaktiva. ved. Han synes vel dagen nærmer seg de store ordene vi brukte om det 
burde det vd være brukbart. Enk- Ut av radioen strømmet nettopp da de levende skal misunne de døde. som . dengang fylte oss: viljen til 
elte aviser - blant dem Vårt Land 
_ bar etterlyst forslaget og epurt statsminister Gerhardsens øarte og Gerhardsen forekommer ham muli- kompromissløs kamp for idealer 
når aøken kan ventes behandlet i soignerte riksmål, BOm mante til genI!! sympatisk i solnedgangen nå uten hvilke vi ikke syntes livet var 
stortinget. Noe definitivt svar på fedrelandsk samhold i folket - rundt over det frie Norge, som verd å leve, idealer som Univers:de-
dette spørsmålet er ~å ikke kom- Atlanterhavet _ hva nå &lle videre- menn later som de tror tet hadde en særlig plikt til å verne 

~å::~~~a.:::n av ikk.: =n:.=o=:0;.~ti~'d~e:n~g::~jø:r~.~o~g~makter:=~k:8Il;~. ::!,~vil:·~~~··:·;;":;M.*~~~~td~~~v~a~r~. ~~l~~~~~"h;.""c'1 
td:or inferessr: at myndighetene ikke dem aller sist? levning av statsmini;;;t0~ at Storbritannia i dag har 2 -- to _.- vi rnente de verdier det gjaldt be
bør vente far lenge med å la dem rens gylne og opprørske ungdom l kam p ber e d t e divisjoner, hvorav tydde så meget på langt sikt at de =:er!:. ~~~~~ie Birkelunden i klasseltampen.s tegn. en i Nord-Afrika og en i Tyskland, var verd risikoen for å sette ikke 
og departemer.t lenger enn høyst Olsen, som minner litt om en yngre, og l - en - tankbrigade. bare det egne, men også andres Jiy 

nødvendig. Et stortingsvedtak bør snild storkobbe, akjenket OØI!I en - - - Selvom Olsen har lest mer og frihet på spill.:. 
være mulig i inneværende sesjon.:. EXPORT-BEER (til innelllandak 1 livets bok enn i dem BOm finnes på kksmå 

Det var o mdenne uttry te 
UB, så vet han med Stefan Zweig, at at en av representantene for de. I HUMANISMENS NAVN. : bruk) og ble likesom bebudet: 

I Sør-Trøndelag er det o.r.sakfører i Th.. Olsen ~ar i ~ første ~gdo~ 
Harald Smedal som har påtatt seg å' med liv og SJel med l AUF, Blden l 

bjelpe Erstatningsdirektoratet med å' Samorganisasjonen. Hans far var en 
,_,> f Ik A_t __ ...... stille arbeidsmann av den gamle /Ilkole 

P'.ruure o f.IOIIl er ...... LU av u-...,- . ' 
b ul lige ._. D t tt og det var til sine foreldres IDllde sorg 

RVf'.rnes av .... ver. e er e er o , , 

t k ott . bb at Olsen med sme likesmnede fløy 1 .år mening en mege· S l en JO . 
o,,"~~rettssakførcren har tatt på seg, gatene med røde faner og kJempet 

for A·partiets daværende revolusjo-
InNt ilen om det. å __ 1. ti timili . nære syn p l:Il:iAer og °ng, an -

I «.Ad.resæavi<ren,. 15.5,49 ,skriver 
tarisme, jaget quislinger på Youngs-

l·. F. E. om denne utsugervirkmmhet torvet og kastet litt stein på Erling 
bt a.: Skjalgssøns gt. 26. _ Olsen husker 

Adresseavisen gjenga lørdag et ut- ..... ,-- t 
drag av en artikkel fra Dagbladet godt hvordan den unge og UHWOVm 
U.l.g. fru generalkonsul Harsern, hvor I ærlige agitator Gerhardsen. på møte
u1adet slutter med følgende klage- ne iblant streifet de makter Bom han 
E".lkk: «staten tap?r da 40 000 kro- mente hindret arbeider-rørslaø fram-
ner, hvis fruen dør uten å bli dømt.:. --, f i 
Uttalelsen <ieIna,.stterer til fullt over- marsj - det ~internasjOl ..... er -
mål hvor lite k;.ennskap avisen har murerb og en vin fiJU\.IU!JI1akt fra 
til det den skriver om.. Den som har Levi stamme. - Så kom ~nazismen,. 
litt rede på disse spørsmål, vet nem- med de samme melodier, for 8 å
lig at ingen slipper unna Erstatnings- v i d t, og Olsen traff en dag Gerhard
direktoratets grddige klør, selv om 
han skulle være så uheldig (eller øen etter den tyske provoserte be..~t-
kan5kjc rette.t"e heldig) å dø. I sann- telse av 'Norge, og etter stengningen 
betC'.IlS interesse skal det gies at ikke av Frimurerlosjen. De møttes tilfel
elle direk10ratets avdelinger er like dig utenfor Stortinget. 
bensynsløse, men de stakkarer hvis 
saker sorterer under den nidkjære 
avdeling Sør-Trøndelag, er i alle fall 
prisgitt sin .skjebne. Her unnser man 
seg ikke en gang for å rane syke 
og- gamle kvinner (uten enhver sak
lig forutsetning for å forstå· det 
«gale» de har gjort) for deres surt 
sanunensparte skillinger fn.t før kri
gen. Det er en mager trøst for den 
def går ut over at det s.kjer i. hu
manismens og det misbrukte demo
kratis WlVn. 

Olsen spurte Gerhardsen om han 
trodde det gikk an å ta tyskarbeid. 
- Det er klart det går an, sa Ger
hardsen. Videre sa han bl. a.: En ting 
har nazistene gjort BOm er godt. Det 
er at de har stengt Frimurerlo/lljen. 

Men det el' ikke dermed OlseIUI me-
ning å legge noe graverende i munnen 
på en kjær broder, ja pioner, i Anden. 
Frontkjemper Thorstein OlJ!en bar 
gjennom sine lidelser i den more krig 

MOEN A VLn'ER OAMSUN. og i den enda større <fred>, I'lOm nok 
l motsetning til den øvrige dags- «demoki-atieb &llerede bar tapt, be

pre!>. ~ - inntar Tønsberg Blad en noevart den gemytlighet som livafrodig-

den som har forsvoret seg til politik- annet livssyn, professor M o n
ken tilhører ikke mere seg selv og rad _ Kro h n, sa, at den ikke 
må lyde andre lover enn sin naturs var en professor i psykologi ver
hellige bud - - (fra Maria Stuart). mg. 

• Det får være som det vil med 
Olsen forteller videre at parolen j 

AUF i årene før 29 var at det skulle 
nektes militærtjeneste. Etter 29 ble 
kursen lagt om: Gutta skulle nå ikke 
nekte, men bruke sitt opphold på 
ekserserplassene til antimilitær agita
sjon blant rekruttene, samtidig som 
de skaffet seg ferdighet i våpenbruk 
selv. Deng'ang da P art i e t var i 
opposisjon var åpenbart parti-interes
sene viktigere enn landets forsvar. 

Olsen tjenestgjorde i 1929 på Tran
dum som rekrutt i Jegerkorpset un
der oberstløytnant Halvorsen. Kom
panisjef var Ingv. Smith-Kielland. 
Einar Gerhardsen og Arnfinn 
V i k møtte opp utenfor leiren med 
agitatoriske skrifter og Olsen krøp ut 
gjennom innhengningen og mottok 
skriftene som han så spredte i leiren. 
For dette ble han arrestert tre gan
ger, forhørt av oberstløytnanten og 
av daværende løytnant Jørgen Bakke, 
Den norske Legions første sjef. 

I dag er de daværende antiforsvars
menn makt havere, og bar - som 
man ser - tatt patent på nasjonal 
holdning. D.v.s. disse gode nordmenn 
er nes ten i k k e uenige om hvil
ken stormakt som skal styre Norge, 
mot den nye krig .... 

For tiden sitter hirdgutter og andre 
inne, bl. a. fordi de ikke alltid skal 

(Forta. side 7.) 

dette, som professorene får av
gjøre seg innbyrdes. Det forferd
ende sett ut fra et realistisk livs
syn er, at «viljen til komprollliss
løs kamp», som professor Schjel
derup uttrykte det, skulle gå ut 
over de mange uskyldige, over 
Universitetet som åndelig sam
lingspunkt, over studentene uan
sett deres syn på sakene og over 
deres pårørende uten påo ringeste 
måte å gagne noen. Det er et ut
trykk for en selvgodhet og en 
selvrådighet, for et anarki som 
nok nå når faren er over kan 
låte bra i heiapatriotenes ører, 
men som gjorde livet og arbeidet 
vanskelig for dem som skulle 
føre landet frelst gjennom treng
selstiden, og som - husk det -
takket være ikke minst de beste 
krefter innen NS, kunne levere 
landet tilbake til dem som kom 
hjem da faren var over, i en far
fatning som har slått verden med 
forundring. 

N å når rusen er over og h~ 
patriotene har fått tømmermenn 
- ikke i gjenoppbyggingens be
tydning - begynner folkets bre-
de masser å forstå. Og Hoel
saken har bidratt til å klarne de 
faktiske forhold ennå mer. 
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lIANDAG %'7 • .JUNI 1948 8. HAI 

Det amerikaniserte demokrati i pra ~sis Harsen} har fått 
atle sine • 

[Jon som finansierer det parti som vinller presidIHlf\'a1r:et 
kAo kreve stilling i regjeringen Pil pirfH1 ti I ba kl! 

J,h son fy fe demOKratenes valg kasse Lu' og b4~ 

Konf!l'flSSIHl bm-duffer å gl'anske hans disposisjoner som 

fr tsV 11 smiliiSter Politeiet fikk som gave 3 dob
nlenter han ~e hadde 

lorSVil rsminis1r.r bruk fOI 

) For en tid siden kom Dag-
Den danske avis cJyllands- ke flytyper USA først og fremst l lettvindt fyllte sitt partis tom-, bladet gledestrålende med meld

Posten:. er kanskje en av de best skulle bruke. Den 8. mai 19481 me kasse året før, er kommet ingen om at nå skulle general
orienterte aviser i Skandinavia hadde de ansvarlige sjefer innen I fra Floyd Odiwn, en finans- I konsul H,arsem i forhørsretten. 
- når det gjelder foreteelser luftvåpenet avgitt sin innstilling mann i New York, som i følge Og den dagen retten fant sted 
som har funnet sted ute i verden. til kongressen. De hadde anbe- opplysninger av van Zandt hadde også Dagbladets folk mn-

Den 8.6,49 offentliggjør bladets falt at flyvåpenet måtte ta i bruk kontrollerer aksjemajoriteten i funnet seg. Det var stort oppbud 
New York-korrespondent en ar- som bombefly typene B 45, B 49, Consolitated Vultee. En fester både av fotografer og journalister 
tikke} hvor han forteller hvorfor B 50, B 54. Flyvåpenet nevnte i sin seg også ved to datoer, som I Men det ble ikke annet å hale 
USA.s nåværende forsvarsmini- innstilling intet om B 36 - cDen ligger merkelig nær hverandre, for sensasjonsrottene enn et bilde, 
ste.r heter Luis Johnson: flygende festning». Den anses nemlig: Den 10. september 1948 idet saken ble holdt for lukkede 

.. I Amerika er det god skikk, nemlig for å være for langsom, ble det meddelt av flyvåpenets dØrer, forØvrig etter protest fra 
at en mann som er i stand til og har derfor: ingen muligheter ledelse og uten nærmere mo- Harsem. ~n Dagbladet hadde 
å finansiere et partis valgkamp, til å hamle opp mot de reak- tivering, at kontrakten med ikke vært Dagbladet hvis det 
kan kreve en viktig post innen sjonsdrevne fly, av den typen Consolidated Vultee. En fester hadde nøyet seg med bare et 
regjeringen - hvis partiet vin- man vet russerne eksperimente- bombefly av typen B 36 ikke bilde, og i mangel av et for-
ner. I fjor sommer var det de- rer med. Og en ordre på 100 B 36 skulle skjæres ned til det halve vrengt referat - slo det stort 
mokratiske parti på fallrepet. ble derfor annulert etter an- som det var tatt beslutning om opp om at Harsem hadde Tast i 
Partiet gikk mot sin oppløs- befaling av de ansvarlige ledere året før. Og den 13. september retten. Noe måtte da Dagbladet 
ning, idet noen av de største innen flyvåpenet. begynte Luis Johnson sitt ar- skrive. 
bidragsyterne hadde trukket Etter at den nye forsvarsmini- beide med å skaffe penger til For at våre lesere skal vite litt 
seg tilbake. Mange av dem un-j st er tok til å stelle med sakene, det demokratiske partis nasjo- mere enn Dagbladets, om denne 
c1erstøttet .. rebellene» i syd-, omgjorde han annuleringen med nalkomite. Alt dette forekom- sak, kan vi meddele at politiet 
I!tatene, som stilte opp egen i et pennestrØk, og så sluttet han mer kongressmannen for på- måtte levere herr Harsem alle 
kandidat mot Truman, og andre en ny kjempekontrakt med Con- fallende til bare å være et til- de papirer som ble beslaglagt hos 
hadde gått over til Wallace. solidated Vultee Aircraft som fa- feldig sammentreff. ham med unntakelse av 3 doku-

Men i september dukket det brikerer B 36. Denne beslutning Den 31. mai i år besluttet menter (kopier av politirappor-
plutselig opp en finansiell troll- møtte voldsom motstand innen kongressens forsvarskomite en- ter), som Harsem frivillig lot po
mann, som på amerikansk tid I de militære kretser og rØre blant stemmig å foreta en grundig litiet beholde. De dokumentelE 
konsoliderte . partiets finanser flyfabrikantene som Boeing, undersøkelse av de omstendig- politiet på denne måten :tikk bad-
og til og med fikk bidragene' North American Northrop og heter, under hvilke flyvåpenets de ingen forbindelse med. Har-
til å strømm~ inn også etter: Curtiss-Wright, som fikk annu-I byggeprogram gjennomføres.» sems bok cUtrolig men sanb . . 1&'_ &ileUaUIIIIIHaX 1 1ert kontrakter på omlag 600 I Den amer~ka.nske livsform er 
Luis .Tobnson.» ,~~" k.u-..,J.i.o ",nn~ !!likke sa iormiull-
Ved denne manns finansielle r fØlge «Jyllands-Posten:. har endt som "de SE!IV" 5= . 

støtte klarte Truman å bli gjen- denne historie vakt pinlig opp- av, og som mange - også her i 
valgt og Johnson fikk velge den merksomhet - og bladet skriver: Norge tror. Men de t er vel slik 
ministerstilling han Ønsket innen .. Selv om det er god ameri- det amerikaniserte demokrati i 
regjeringen. Han valgte forsvars- kansk tradisjon. at en politiker virkeligheten er. 
ministerposten. foretar visse transaksjoner, 

Hans fØrste emb,~tshandling finner man i kongressen at det 
var å innstille arbeidet med I er gått for langt. Spesielt fester 
byggingen av verdens største man seg ved en opplysning, 
hangarskip, en koloss på 65 000 som den republikanske kon-

Frontkjemper 
Forts. fra G. side. 

tonn. Og en uke etter at han gressmann James E. van Zandt . 
hadde tatt plass på forsvarsmini- er kommet med, og som går ut ha tatt med SIlkehansker på provoka-
stertaburetten, klarte han å lØse på at en betydelig del av de toriske «jøssinger>, men Olsen husker 
det store stridsspØrsmål om hvil- penger, hvormed Johnson så at slike metoder engang var godt 

,Trygve Lie opptrer som en sovjet-russer, 
Har brutt bc~tingelsene for sitte høye embete 

Trygve Lie, generalsekretæren i F. 
N., får døye mange hårde ord i den 
del av den amerikanske presse, som 
ikke har sett seg blind på etterkrigs
forbundet av seierherrene. Det er 
Hearispressen som fører an, og «San 
Francisco ExamiIien er særlig hard 
1 sin karakteristikk. Her hjemme har 
vi bare tid om annen hørt rykter om 
denne pressekampanjen, og så ens
rettet BOm vår dagspresse er, kan vi 
heller ikke vente å få vite stort mere 
enn hva enkelte norskamerikanere 
tid om annet beretter i sine brev. Så 
hender det plutselig at «Verdens 
Gang> bringer en tegning fra San 
Franciscobladet med Trygve Lie hen
gende som en sprellemann fra Sta
lins fingre. Tegningen fyller halve si
den i det siterte blad og resten er 
opptatt aven lederartikkel ~ed titlen 
«Trygve Lie betaler sin gjeld>. <Ver
dens Gang> gjengir i oversettelse føl
gende: 

Hvordan kom Trygve Lie inn 
FN? Lie var en norsk sosialist fra 
ytterste venstre fløy. Etter hva rna 
gasinet «Plain' Talk» har kunnet 
berette - en framstilling soin al
dri er tilbakevist hverken av Lie 
eller noen annen - var han en mer 
eller midnre samarbeidsmann med 
Sovjet i den beryktede Trotsky-af
færen og andre saker. Da FN ble 
skapt, hovedsakelig for amerikan
ske penger, nominerte Sovjet Tryg 
ve Lie som generalsekretær, og de 
andre ledende maktene ga sitt sam 
tykke i følge sin daværende poli
tikk å være snill mot Sovjet. Lie 
tok jobben, og så utnevnte han som 
sin nærmeste mann - og som sin 
stedfortreder under fravær - en 
viss Arcady Sobolev, en bolsjevik 
direkte fra Sovjet. - - -

Etter hva hele Trygves Lies opp
treden i FN viser har han opptrådt 
som en sovjet-russer og har brutt 
betingelsene ,for sitt høye embete. 
Det er derfor FN's plikt å gi ham 
blank avskjed fra sin Btilling>. 

norsk her i landet. Han og bl. a. Rolf 
G e r har d sen gikk engang, da det 
var streik hOB Østbye-Hansen 1 
Dovrehall-gården, løs på streike
bryterne i firmaet og skaffet disse 
blå øyne og utslåtte tenner. Rolf 
Gerhardsen ble etter disse begiven
heter ansatt i Østfold Arbeiderblad, 
sier Olsen. 

Helhjertet og uten dAdyrfomemmel
ser gikk Olsen fram i A-partiets 
kamplinje i de år. Siden satte han 
som frivillig fronUtjemper livet inn 
for det besatte Norges interesser. 
Selvsagt etter at han hadde brukt 
sine to' øyne og sett at Norge ikke 
faktisk og praktisk var l krig med 
Tyskland. Han som ikke har snust i 
loven visste altså" mer om faktum og 
juss enn prof. And e n æ s sier han 
vet i dag - på dette gebet .... 

Olsen fikk tre og et halvt års 
tvangsarbeid, fordi han ikke var pro
fessor i emigrant-jUBB. Han har den 
hele tid hatt fred 1 si nsjel, tross ut
ståtte lidelser og opplevelser som 
kunne tylle en hel bok .... 

- - - Etter «frigjøringen:. tref
fer Olsen i fengslet O. 1.., en front
kjemperbefalingsmann, aom ved en 
anledning visstnok skulle ha talt mot 
frimureriet, hvilket er dumt. - O. L. 

var tiltalt for dette. Olsen nevnte hva. 
G:ertm:l-dsen "!ladde -.gt til ham ute ... 
for Stortinget, og tilbød .seg A be-
vitne dette i retten, og han forealø 
O. L. å be sin <forsvarer» at ogal G. 
ble innkalt som vitne. Så vidt m-
husker ble dette forelagt L.s dor
svaren som skulle ha svart at Iu!.a 
ikke ville medvirke til en &ik beT»-
førsel. 

O. L. fikk 12 - tolv - Ar. 
Han hørte nok ikke til dem 80Dl 

Ha 8 sel k n i p P e i Verdens Gang 
kaller <s o l dat e n, for slike kAIIJ 
drepe et gammelt jødisk ektepe.r. 
røve dem og slenge likene i et tjern. 
og enda bli frifunnet aven norsk 
etterkrigs-lagmannsrett. «De ~> ... ~ 

dater», skriver Hasselknippe. 
- - - Til slutt spør jeg 'I'IIIor

stein Olsen hva det kan komm.e 8,Y 

at hans tidligere rode kamerater &y

nes å ha sviktet sin ungdoms idealer. 
- Du vet, de ser en annen utåld 

fra makteM topp enn fra oppOlllisjo-
neM dal. Det er kjødets gang eDer 
THE W AY OF ALL FLESH, 150m del 
heter på na.<Jjoaalt ny-norsk, sluttel' 
frontkjemper Olsen med litt forhen
værende AUF i blikket. 

Fra Danmark 
Som et ] edd i resosialiserhi...g.n på

går det i disse dager, ifølge Natlo.nal
tidende, i finansdepartementet ar~)fij 
med å utforme en ordning hV\Jrl(;"fter 
tjenestemenn BOlll er dømt for UJlQgjo

nal holdning kan gjeninntas i arbeid 
i statsadministrasjonen. Meningem er 
ikke bare å få i stand bedre fm-hold 
for de avBkjedigede, men også for æ 
degraderte. Derimot blir det ikke mu
lig uten r~utning å ~. 
pensjonsforholdene for disse ~:Ji'~ 
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8 8. MAI 

Usann propaganda 
En bok som bygget 

o 
pa norske løgner 

. 
I 

• 
I utlandet . 
okkupasjonstiden. 

The N()rwe~i;m ~'{l3'al family's favo

rite son is 12-year uld Harald who 
stands in the direct line for the 
throne. Harald is the grandson of 
Crown Prince Olaf. 

Det minste ord. 

skade foc <le 
utstøtte at den gis uttrykk. 

utviklingen vise, 'con sL,d~g slqerpet 
kamp mellom grupper Qg partier og 
stater, og har utkrystallisert seg i 
motsetningsforholdet øst-Ve»1. Denne 
utvikling fører med seg et stadig 
økende statsdiktatur, og hvis den far 
forlsette vil den - med e11€r uten 
krig - føre til enevelde og kultur
forfall som i Romerrikets siste dage. 

Som jeg har vist 1 boka TALAMA 
er den dypere årsak til denl,e utvik-
ling en kulturkrise som skyldes at 
ferre mennesker har et idealistisk livs
syn. Idealister blir sett på me-d mis
tillit av makthaverne overalt, fordi de 
hevder menneskerett og ~ ._.
lover og derfor alltid vil være en 
trusel mot en eneveldig stat. 

Men selv om vi gaT ut fra at de 
ledende statsmenn i alle land bare er 
ledet av egeninteresse og maktbegjær 

er det slett ikke likegyldig f(:Ir men
neskeheten og idealistene hvem SOlD 

vinner i maktkampen. I den vestlige 
ver&m er Sokrates' og Platons, Jesu 
og Goethes ånd ennå lev~ i store 

Vi gjengir her en bladside fra det norske folk vært prisgitt hun- oversettelse lyder: grupper i folkene. Selv et statsvelde 
eD amerikansk billedbok for gersnøden. - Skolehus ble aldri cDen norske kongehunilies ledet av et partl eller en liten gruppe 
bacn. Boken heter «Wings for brent fordi det var skolehus. yndlingssØnn den 12 ar gamle menn vil ikke kunne bli så fullstendig 
Per,. og er trykt og utgitt i New Vi forstår ikke hvorfor det skal Harald som i rett linje '2r kan- totalitært som i øst - der vil enni 
York, USA til jul i 1944. lyves på tyskerne. didat til tronen. Harald er være mulighet for en åndelig rettn-· 

Boken er i sin helhet et ryst- Oversettelse: sønnesønn av Kronprins Olav.» masjon og lrulturfornye1se. Derfor bør 

ende eksempel på kynisk krigs- «Den neste dag stod han bak Vi har tatt med ovenstående alle tenkende mennesker og idealister 
propaganda, beregnet på å for- ruinene av skolen sin da fiende- for å vise hva som i 1949 kan foretrekke og virke for størst I'IUlflg 
gifte barnesinnet. Framstillingen soldater fØrte bort læreren og serveres som «godt stoff,. fra samarbeid mellom Vestens folk. 
i billede og tekst er bygget på presten. For når fienden hadde Norge. Hverken billede eller Dette gjelder også for oss 'f"rfulgte 
løgnpropagandaen på norsk gjen- pålagt dem å lære hva de visste tekst er som våre lesere ser rik- og utstøtte - og der bør ikke være 
JlOIll engelsk radio i okkupasjons- var galt, hadde de nektet. - tig, Vi skulle vente litt bedre tvil {ItU lMJr Yi st-ir. Om vi enn ikke 
ticIen. «FØrst tok fienden maten vår, kjennskap til det norske konge- har noen tinit eDel: lteundring bl' 

Alle i Norge vet at hverken og nå har de tatt lærerne våre.» hus i det vennligsinnede Canada. vestens statsmenn, så er de ~ att 
lærere eller prester ble pålagt å Det påståes undertiden her hjem- DET MINSTE ONDE. 
forkynne noe galt i okkupasjons- Rra C a n a d a s ledende uke- me at Canada var «vår allierte» AH Mo AaI1IIe, 
tiden. Sannheten er også at had- blad «Vinipeg Free Press,. for i siste verdenskrig. Ik burde dr. f:ikas. h. Co 

eie ikke okkupasjonsmakten skaf- 23. februar 1949 gjengir vi fØlg- i det minste kjenne litt bedre til 
tet dss brØdkorn m. m., hadde I ende billede med tekst som i vårt kongehtu. 
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- --r .Ukens kronikk: 

Vi var dumme 

• IDa Kristiansund:; kommune 
l{i()pte fi.·ndtlig eiendom ()g 

Vi har i dag dMl fom~ å gjenta denø ~ å kaldte d~t 1{lisjeer 
presentere for 'rire leser'e ftØtl- i seg selv. ~ g •• 
eDde uttalelse: Når m:an kjer'lher nagbladtt- .. En usmakehg og ulovlrg transaksjon av «patriouoeJt 

blodtørstighet ov«for NB-folke_' '.1 'V";"":ft ___ .1 • • -

I rir wr det DIIII\ge bra ØJItIJIle- og bladets ePilJtensbe~ l . ., --. .... ~ hvor man 1 lik-I re- overtok? G]elder loven bale 
Ilker I!IOID riJmet elter marerittet menneskejakt, kall man ;,<ente. het med de fleste andre norske for de små? 
Ol SI til æg selv. Vi nr dumme seg litt av llvert, og alltid sier! byer fikk en rekke store patrio-! ~ hva skal ~ si om "pa
__ bar trodd pl ~ JDeIi bladet i sin dømmesyke og selv-I ter i 1945, er foregått en ganske' ~otene- som kjøpte tyske .)di.. 
Scwjet ~ konummismeD Det er opp~tthet om det jagede vilt: eDe oppsiktsvekkende transaksjon i: :leerfifor ~ne! av kronet'! Og 
~ge mindre brp .".."nesk;rr IDID var ikke sterke nok hverken i 1945 Saken . . j or o entlige midler. 
aer det l8ID1De Bl i bitter anger. hodet eller av instlkt Ul 1 Be det i' er l korthet følgende. 
De får li sin straff for det. Ken rette.» Men selv kan Degbladet i I slutten av o~pasjonstiden 
de lwnservative aviæne hadde tutet med. sterkt opptl'enet .velse I var et større trykkeri beskjefti
dem &m:!Ile run i årevis og nazistene hugge sin buskede hale av og l get med trykkingen av en tysk 
fort&atfe. De var ikke sterke Dak rope ut: Den var ikke ;mitt! I bok med mange klisjeer. Freden 
~ i hodet dier av iDstiakt Det må være lenge ~ al kom og boken var ikke betalt.: 
fil 1 _ det rette. At det var sIttem- Dagbladet oppga kravet pl sil~ I Tysk~e hadde et kinoapparat, ! 
Per oc ikke Gl'C'17!'!fOIdpr. De tmkte leseres aktelse. Det har som en, men ikk.e penger. Kommunen ! 
iJdæ selv ~ ble drtvet langt lengere g~ spØk 'tært ~gt, at Dagbladet: hadde ~ru.k ~or kinoapparatet og I 
enn de I g:t'UllDe& sto. gjerne selger sm svige1't.llOr på ~~et ville ba penger, som 

gaten for å oppnå øket opplag. (nmehg ~'ill'. 
Hvor er så denne uttalelse ben- Vi kan forstå årsakene til en' Den naværende statsråd Ulrik 

tet fra"! Jo, fra Dagbladets Ieder- slik spØks framkomst, .og l hvMt I1 O~sen var ordfØrer og stor «pa
artikkel 4. okt"..ober 1945. og oveJ"- fall synes det i væn ld~rt. at tnoh ~en med viseordfØrer 
skriften er betegnende nok: c Vi bladet med hell . spekulerer l idne I Guttelvik som nå er ordfØrer. 
var dumme». ~.glemsomht=t og turer !tam I Det hele ble gjort ganske enkelt 

lie .. tor Ha.' •. ødmp; 

= 

V' tror nok 1 SIn dårskap for 25 øre pr. num- ~ommunetl: tok den fiendtlige 
1 at Dagbladet kan mer. IL eIeIldom, kinoapparatet, eg tryk-

keriet fikk utbetalingen. «Læreraksjonens 
sanne b~OTUnn» 

nye Et tidsbilde 

Av Stein Sture 

, Fengene ble utbetalt av koro
l ~unekassen oy~ nyttår 1946. Og 
: l regnskapet star det ganske tro
I verdig: «Utbetalt for klisjeer 
kr. 7100,-.» 

Det høres eventyrlig ut at Kri-

Boka fli' eD _sujoneB do
kumentujon om begivenheter 
før og _der .læreraksjonen i 
194%. ViffJr h",.rdan en truende 
unutagrllllstilstaod j landet ble 
a9VelJt't. At den pågående 
atrail'Hodølgniag mot CD del 
av l.ærentamdea hviler p! uhokl
bart cr1lllJllas.. Et histOl'ilk 
kildeak.rllt av den stønte verdi 
..... _ vil vite --UteD. 

som bl~ nss 1nvet. 
h'\-ad ble det til ! ... "" ........ 
et hYSJ, vær stille -

et aeh ... - JpiU. 

Fem år i pine 
og~ 
en hatformørket 
og djevelsk tid 
tok bratt nok slutt., 
men i aeiersrusen 
gikk hele geisten 
av cllampagnebrusen.. 
Og flau var smaken 
av dagens drikk, 
mens sten fIX'. ~ 
,'ar alt vi fikk. 

t Den nye dag. stiansund kommune skulle kjØpe 
skulle bli et virke de tyske klisjeene. Men klisjeer 

I for frihets sak betyr altså i Ulrik Olsens dob-
t ,--,,"-,~ . il beltt~ll:gede ~unn kinoapparat. 
, t • 1IIiIiatdens'-fris-~-<:;;-' ... _~ pgJuemmep-ont fartet i 
l e an kvær ~runar"'df&!iit'M iK-sei. ' 

for stor og liten, I minste ting, som man ~lltok var 
en forskningstid i kjØpt av tyskerne i mai-dagene. I 
for umålt viten. _ ! Det ble overtatt som ulovlig be- I Pris kr. "'-

kommet. .N~ trykkeri. ~ N. 

Kvad ble det til? 
Et hysj, vær stille, 
et selsomt spill 
Det ble ei plass 
for de frie ånder • 
i trelletrøyen 
vår livstrang vånder. 
Det friske været 
ble lummer luft 
og hverdags matmålte 
snusfornuft. 

Men hverdan stiller det se'" 
. med kinoapparatet som ede st; 

Bruk 
sommerferien 

fornuftig! 

7egn abonnenter 
o pa: 

...... , .... 7 .7 .' _ ..... __ _ • a_ ........ _ ........ _..,.,.,. ..... 
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10 8. MAI MANDAG 2'7. JUNI lDØ _______________________________________________________________________________ Ø_" ___ ~~_· ________________________________ __ 

SPANIA u. s. Fru Liv hnerslund 
hennes to barn 

til Mnxico 
Den 8.6,49 ble fØlgende Reuter

telegram gjengitt i den norske 
dagspresse: 

.. General Franco vil kunn
gjøre viktige. endringer i re
gjeringen sin før utgangen av 
denne måned, meddeler Daily 
Telegraphs korrespondent j 

J&.d.rid. I politiske kretser blir 
Ilet opplyst at regjeringsom-
4tumelsen kommer til å gjen- i 
speaa .len politiske kurs som! 
Franco trakk opp i Cortes for I 
l..wt tid siden. Han la der sær-I 
lig vekt på å utvikle vennska
pet med de sør- og mellom- I 
amerikanske landene og Ile 
fQftllte stater.» 

\ og 
[lB i st 

laga, Cariagena, Alicante, Va- utbygging av det spanslte jern
lencia og Barcelona ved Mid- banenett. Og at alt mat",J'jaj;' skal 
delhavet skal forvandles til for- leveres fra U.S.A. 
syningsbaser for den ameri- Og så korni'ner det. sovjetrus- Liv Imerslund, forfatteren Per Imerr.-
kanske anne og flåte. På øya I siske blad med den rnest sensa- lunds hustru, reiste for noen dager 
Menorca skal hamnen Maon sjonelle melding: siden med sine to bat'n til Mexico. 
overlates til amerikanerne som Hennes svigerfar som er forretnings-
flåtebasis. Arbeidet med å byg- «Men de ameriIrr,~',,;k im- mann ogbositlende i Mexico har i 
ge ut Bata i Spansk-Guinea og periaIister nøyer scg lkI",: med lengere tid arbeidet for å få herme og 
Santa Isabel på Fernando Po i defte. De har. og-sit fz'd; til barna over, men først nå har det 
Vest-Affrika til flåte- og fly- Spania dell i ';'est-Tysld~Lld de- lyktes. 
baser ble påbegynt for 2 år. monterte J'ustningsir.dustri. Da det er de eneste han nå har 
siden. Bl. a. Me~,<;m~ehmj~lt, Opel, igjen av sina næmw-'ite, idet sønnen 

Falangistbladet .. Arriha» be- Junkers, l1a,nmann, blauser Per som kjent falt som frontkjemper, 
krefter at bamnen Puerto de o.s.v. Og tusener av spesial- er vi sikker på at fru Liv og hennell 
la Luz på Kanariøyene skal ut. ister fra Hitlel"S RrnH~ hr'lkes to prektige barn vil få et godt hjem 
bygges til den beste hamn i her. 20 spanske er hos bestefaren. 
denne sektor av Atlanterhavet. utrustet med t~7sh,' '.f:,';er+;'nh;s. Selvsagt er det sårt å forlate Norge 
Og dette arbeide er beregnet å. Over 50,000 nazisol!laLf>." nnnes og alle vennene, sa fruen under en 

Hvor meget sannhet det er i I koste 230 millioner pesetas. allerede i den spa,n.;;;J.:,;· :".rme. samtale vi hadde med benne tør hun 
tlette telegram, er det vanskelig i I nærheten av Puerto de la Dessuten bte det fot:;;o:·t tid reiste, men hva skal vi gjøre her. Jeg 
å ha. noen formening om. Det vi l Luz har Franco stillet et land- siden sendt avdelhlg'f't' a'l pol- har en tid drevet som bonde, men nå 
med s.ikk.erhet vet, er at allerede i område på. en million kvadrat-I ske fasel<,tel' i ra general orker jeg ikke mere. For meg er Ikke 
i 1946 kunne en spore forandrin-i meter til U.S.A.s disposisjon Anders arme tHSPl-lllh. denne reise .så avskrekkende, jeg har 
ger i USA.s holdning overfor I for anlegg av fly- og ubåt- I U.S.A, o.e!tar hlmdrevis av vært i Mexico før, Del var lenge før 
Spania. Tilnærmelsen mellom baser.» spanske. offiserer i sposial- den onde tid safte inn. Min mann og 
disse w land begynte med et I kurser. 0/.; Spa!!!:" OV,~ts\'øm- jeg startet da en farm for geitehotd, 
hemmelig møte som noen ameri-I Pravda vet også å berette at mes av a.m'~lrika:r.-:;\i.e mil;!ære. og vi hadde den gang, planer om å 
hnske generaler avla i Madrid. øverstbefll:lende for • den am~ri- Den spanske a:rrw' fT fd',,,.ten- drive med geiteosteksport til USA. Til 
Og .i sl.uUen av 1948 kom. det enl kanske Mlddelhavsflate,. admlr~l dig underhi:;;t UJ!).~,.': :r'C\I;'~.ral- å begynne med gikk det bra, men en 
offi.:>iell rede-<:1iØrelse fra ameri- Sherman, etler et besøk l Madnd stab. i> dag slo lynet ned og drepte alle geit-
kaniik høld ~in disse mø'ter. I I i februar 1948 satte i gang en ene våre - omLag 70 sfykkt>.l'. Etter 
denne f,n:-bindelse ble det uttalt i omfattende modernisering av den Selv om ba.re en brd.:dei av dette eventyret reiste vi hjem. Og nå 
.at USA 6nsket den cintimeste for~ i spanske flåte. Det er amerikan- disse opplysninger Ct' 1. OVCHms- reiser jeg ut på nytt igjen f-or å 
bindels~ mellom USA og den· tlke teknikere som utfører. arbei- stemruelse nii<l. sam'!}",! - . er prøve lykken. Om jeg nå kommer 
lipanske forsvarsmakt». det, o.g de bruker . amerIkansk det nok til :1 sette den vest- hjem igjen vet jeg ikke. Vær så venn-

For ganske kort tid siden fikk rr::,atenell. Det. a~enkanske fly- demokratisl": }.,op(~ mot Hg Og, hilse alle .venner og kjente fra 
Ti. ~ kjennskap til sluttresulta- vapen har .ogsa ~lkre~ seg 70 nye Fran~o~Spar:, ~ ). et .; r' _" lys. oss, SleI' fruen til slutt. 
tet av disse forhandlinger _ idet flypla~ser l Sparua, pa Balearene, Og VI !mner (j~"fo! '.e~ CL p~ ~nl ---.----. - - --------
e.~ C.lu, .. '<f.Hlos forklarer at :CSpanias .. Ka.~~r .. l.øY ... ene, Ma. rokka og spanslr, pl~ a offentliggJøl~ d~t\e._ slik N,"U nr. AV« \!arfnnn,. 
Jsjerte taler for Argenti:Q;l, ment Ve,st ~~ .' ." .... '.' ... , at. :mDfall v1i:r~ J~p'l"f' <;;;'11! ~æ~e !.' ~J 
.tem. hjerne for USA~, .•• ~;:;l~~~~~~n~':~tb}~~i~~t~~ ~~~:~t;;.~to;l~~r~~;~ h~~tbItf~~~!~~ l OgF:;:~~: O;:d=;o~r::etc;a:. 

Etter dette har en lov til a d k l' aff' . P til· bed ,3 • • k t·' 't" t _.1' n~ g •... ,~ . . espans e o Jer merler, rav- a ømm.e uenv1TKsomhet omme met, S,.C 1'<."V.Je ,., o "-..... 
.:Lutte seg tIl d.en t:ank~ - til da opplyser videre ifølge en som den norske dag,o,presse, til- kjøpes i alle kiosker. 
1ross. for Spam~ hlstonske og spansk radiomelding, at over 6 hørende de f;:rskjeJLge partier, Etter en flyktig gjennomlesn.lng 
hIta.reUe samh~inghe~ med Syd- milliarder pesos skal brukes til driver. tror vi trygt å kunne si at dette nr. 
Amerika -- at Spanla trekkes av Vartegn er det beste som hittil er 

~':_~!! mø::nomnuso~ kdeenOgnOrmdil~~tærerie-l' S k d b -, ..... "_ ..... - utgi.tt. 
Adll::; '-' 'J • t Det byr på en masse godt stoff og 
ltna.k:tfaktor. a e O" mange fornøyelige tegninger som pl 

Virkningen av denne forstands- ", en treffende måte vd å sette dageos 

messige spanske stillingtaken har M I d <> k '''. .. ~ _ • . aktu:lle problemer i de~ rette lys. 
nå gitt seg tilkjenne på forskjel- ann ens om e p a r o p I.) o b ~. J e i Kjøp Vartegn, og VI garanterer 
lige måter bak Jernteppet. Såle· . Dem en oppløftende stund og meget 
des kom :Pravdu» for noen dager Justisnemnda i Stortinget går noe som måtte ha e.n bestemt I til ettertanke. 
:si(h .. or~ med endel sensasjonelle imot Justisdepartementet i grunn. Det iuin ikhe vær~ tVill' - .~-
meldinger om det intime mili- SpØrsmålet om skadebot til om at Hagemann tar IH.d både tyskerne internerte under okku
tære samarbeide som i dag rår Harry Hagemann. Departemen- på kropp og sjel u, ,d.,'r ;let lan- pasjonen og på NS-folkene. De 
mellOR:l. Spania og USA Og det tet ville ikke yte no~n skadebot, I ge fcngsel~npphold)~ .;~t..er .. fri- satt i de selvsamme leirene, og 
et: go~ mulig at «Pravda,. for e..'1. mens nemnda foreslår ytt 4000 gjøringen». A-partiets bØdler brukte og del· 
gang;:i iOkyld taler sannhet. Bladetl kroner. ,. vis bruker tyskernes system og 
påstar. å sitte inne med sikre be- Hagemann satt fengslet fra Vi har heu(L ov~·;'s1.3.ende fra deres nedslitte hus og klær, men 
~,\jffi ~en senere tids utvik-I frigjøringen til 11. oktober 1946. dagspressen. iiot for ,,', ;:" om en de såkalte «gode nordmenn.. -
Ung i forbmdeJsen mellom Mad- Han ble senere dømt til ett års ganske alv,:,' 3',lp<mg av ma.nge av Gulostens senere ven· 
tid r~ Washington, og skriver: fengsel, som ble ansett som so- justisministeren, sa ('r blind i ner- var hele tiden ombØlget 

""Under ledelse aven sterk 
BIliti.tær delegasjon er det i to 
.. pågått en intens moderni
sering og utbygging av mange 
~(!' hamner. Dette arbeid(~ 
.. etter spanske beregninger 
arurått til it ville koste 
4In ISO 000 pesetas. Denue 
su. er 21 ganger større enn 
Jntbjettene for offentlige ar
heider, skoler, jordbruk, handel 
eg __ ustrl tilsammen. 

ÆB-a- ! 3UWlaw a1jIØJ I 
Grapm- mener man i offisielle 
wet.ser i Madrid, at Spania skal 
lIn1Itea som Vestmaktenes bru
ll04e. og at laamnene Cadiz, 
V"'CGo Hulla, Coruna, Ferrol, 
S_b·ller. Billaa. og Pasaejnes 
~ AtlanterJaa-vsk'$ten og 1'Ila-

net i varetekt. Saka ble tatt sitt hat mot alle, sm ikke fulgte av sympati fra hele landet, og 
opp igjen, og i fjor sommer ble ham til det bombe' ikre rom i deres familier ble hjulpet på aUe 
han enstemmig frikjent av lag- London. Men det er e, SD 1.;: for måt er- bl. a. av NSH (Nasjonal 
mannretten. På forhånd hadde seg. Det, som vi vil beTjiede opp- Samlings Hjelpeorganisasjon). 
statsadvokaten fått en erklær- merksomheten på,- er de siste lin- Fremdeles sitter omkring 1200 
ing fra Hagemanns forsvarer jer i meddelE'Jsen, (Id ;'tt Hage- kvinner og menn i de politiske 
om at han ikke ville kreve mann har li63. l.:åd· sjel og fangeleirer. De lider både på 
skadebot. legeme under det lal'1g,; ~.:ngsels- kropp og sjel og alle blir merket 

Nemnda finner ikke å kunne opphold etter «frigjøI'1r,gen,.. for livet. Men det vil ikke A .. 
legge vekt på en erklæring som Vi tror nok&t al'Y)f'l,heten er regjeringen høre noe om, og de 
er gitt under slike forhold. Av- enig med just;~~m.n.Ili.h i der;:; ut- høyeste herrer synes helst å ville 
gjørende må det være om Hage- taleise. Men c. ;8' il s:i om glemme nøden og elendigheten. 
mann satt unødig lenge i vare- de tusener, S,}nl f,."n;L s:' 't ~ åre- Hagemann var ikke NS. Han får 
tekt, og aktor i saken har uttalt vis i de politiske 1m • ~ ''::;:'lten sin rett· og erstatning. Men de 
at det på etter måten kort tid dom, halvsuLet 1;)1" r;rin;~tive politiske fanger har ikke engang 
kunne vært slått fast at Hage- hus~ og saniti~;lLrh,. var un- - som de iØslatte kriminelle fan· 
mann ikke var skyldig i an- dergitt terrot og P "kL1;, p:'ess, ger - den såkalte fangehjelp l 
giveri. Påtalemakten kunne hele \ mens der .. es familierl>L. enlor pigg- \ ty til. Pestesnakket om hjelp er 
ler ikke uten videre se bort fra tråden led under ki::rontens og etter alt det vi vet uten realitet. 
at Hagemann ble arrestert av presteskapet~ forf)"i.geL.;e? Her Pariakasten er en re a l i tet og 
t,skerue alt i D.o.ember 1940, har vi forskjellen ~:. dem som kan bli et p r o ble m. 
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Tølmnerhuggere Arkivgrarsktng. 
Jeg trenger 2 øvde tømmerhuggere. God fortjeneste. 

på gården.. - Skriv eller ring omgående til 
Losji Tidligere NS-mann og mangeårig assistent ved StatsarkiM i 

o. It. OPSAHL 
Gulsvik p. o. telefonsentral og jemb.st. 

Trondheim, påtar seg undersøkelser i Statsarkivet om sle1der IlC 
gårder fra Møre, Trøndelag og Nord-Norge. - Bill. mrk. Dr. l3l. 

Reisende agent eller selger 
Gårdskar 

En mann som er vant med gårdsarbeide får plass på 
20 km fra 'I,'rondheim. 

som har forbindelser blant rutebileiere, lastebileiere, gårdb~ 
gård verksteder og lignende bedrifter, søkes for salg av første kl Ull! 

amerikansk automobilolje. Gjerne tidl. NS. God provisjon. 

Lønskrav og mulige attester sendes 
Opplysninger i b. m. «Utmerket agentun, Dr. 133. 

Anden Sbgst~ Spongdal HUS H J E L P. 
En kvinne Til familie på Bygdø v/Oslo (2 voksne og 2 barn) søkes.}"B&ft 

hushjelp. Må kunne arbeide selvstendig og ha kjennskap til mM-
8OJD. er vant med landsstell og villig til å arbeide på) gård med lagning. For rette vedkommende kan gode betingelser på.regneø. 
li melkekyr. får plass på liten fjellgård ved Annjånsjøen. Ekspedisjonen anviser. 

Henv. med lønnskrav til ------------------------
Ole Westholm, Gråvik~ Kallsedet, Sverige - eIlet 

B. Skjerve, Ronglan st 

cF or at ikke» 
Forts. fra side 3. 

Nyhet! 

Gudbrandsdalsgrls tilsalgs. 
Kjøp Deres gris direkte frå produsent. Kjøp av meg. Bar grill 

til enhver tid. God rase. 
Erling SogJo. post og Uf. SkjiIL 

<Fire år er gått siden fri
gjøringen. Det har gått fire år 
da Vi hele tiden har visst at neste 
krig truer. Hvis det på ny går 
galt med Norge så skal en i fram
tiden komme til å stå helt ufor
stående overfor det faktum at 
da 'fire år var gått så kunne 
Norge stille en tiendedel av sine 
kampdyktige menn til kamp for 
nasjonens liv. Historien vil sik
kert komme til å ha vanskelig 
før å finne en fC?rklaring på at vi 

Olaf Klausen: 
PUSJKINS LIV OG DØD Dugelig mann 

nettopp utkommet. Fåes has bok- som kan. betjene valseklyvsag og 5 kutters høvel med planhox. 
handlerne og i kioskene. søkes. Helst også vant med oppsetting av sagblader og høvelstål-

Pris kr. 1,25. slipning. Hybel kan skaffes. 
Bill. mrk. «God stilling i by», Dr. 81/139. 

ARBEIDER 

l v. og kjøkken til sagbruk nær Drammen søkes. 
Leilighet 2 vær. kjØkken fØlger. 
Bill. mrk. cFør jo heller nr. 132.. ledig til den som vil påta seg stellet av 12 melkekyr og noen ungdyr 

Moderne fjøs, med melkemaskine. Søknader med lønnskrav til 
EN V ANT GARDSKAR WoDert W. Krohn, Årø gård, Molde. 

som nettopp har måttet bøte så får·arbeide straks. - Henv. med 
.bårdt for vår lettsindighet i den lØnnskrav til Lærer ,. 
~to:m~~~~d~=,,-~~~~~g~,-ik'",-~"~.idrlrbh eks" ~~~s ,.ca..18 års tjeneste i folkeskolen, 
deles l> erfaring i undervisning av ordblinde og evneveike flere språkkurser, 
_'_ _ Bekjentskap. (engelsk, tysk, spansk), omfattende psykologiske studier, Statens 

Dette utplukk av sitater fra Frontkjemper, 26 år, høy og 
Langelands bok gir et billede av kraftig, ønsker bekjentskap med 
en alvorlig manns inntrengende ung pike som vil være med på 
tale til hele folket. Han har hatt fjellet i sommerferien. 
mot til å trosse politistatens jakt- Svar med foto sendes bill. mrk. 
hunder og har tatt alle de ubeha- o$:Sommerferlen 1949:., Dr. 151. 
geligheter som følger med å gå 
Roma midt imot. Vi takker ham 
for det og rår alle, som vil gjøre BØK E R 
øeg opp en begrunnet mening om • 
alle disse brennende spørsmål, til som kan bestilles 
Il lese boken - først en gang 
f~ oversiktens skyld og så en i «8. Mai»: 
og to ganger til for å få. med Birger Kvitting: <Angrer du ikke!:. 
detaljene. Det er' nem1ig en Pris kr. 10.-
mangesidig bok, som vil leve i Bjørn Vardås: cDe utstBtto 
framtiden, tross all fortielse fra Pris kr. 8,-
makthavernes og den målbundne Bjørn Va.rdå.s: <Hvorfor ble det ikke 
preææ side. lien vi savner i all riksrett b - Pris kr. 3.50. 
de:ns rikdom svar på ett problem.: P. Harsem: <Utrolig men sanb. 
H'ft skal vi gjøre, hvis landet 2. opplag. - Pris kr. 10.
blir okJrupert og våre maJrthave- P. Harsem: <Utrolig men sanb. 
re eIlIIå en gang stikker halen tillegg til L opplag. Pris kr. 3.-
mellom bena og flykter. Her bar Rektor L!Jdrup: <LærerabjoDeDa 
Yl ingen direktiver. Det er lett sanne baltgrumD. Pris kr. ~
BOk å si: Kjemp og dø. Ken DOeD .Justus Lex: eVar Norge faktisk og 

sløyd- og tegnelærerskole (1 år), øvelse i kustsmiing med sveising 
og skjæring (acetylEm), kursus i tegning og oljemaling, tegne
øvinger ved Statens Kunstakademi, kursus ved Statens Gymna
stikkskole, kursus i bokholderi, certifikat, - søker stilling, . for
trinsvis ved privat undervisningsanstalt. Gode attester for bl. a. 
2 års lærervirksomhet etter krigen. NS-dom sonet. 

Bill. ~k. c:Kraft:., Dr. 150, i eksp. 

OPPLAG I HALLO! 
av god, lett selgelig bok ønskes Bonde, NS, 32 år. natur· Ol 
solgt til en som vil tjene litt arbeidsglad, med forståelse al' 
ekstra i høst- og vintermånedene. det forkastelege i å sjå for em-

Bill. merk. «Rim. pris- Dr. 14L sidig på materiell nytte, vera 
------------ kortsynt, egoistisk og nytesjuk, 

FORBINDELSE ynskjer brevveksle for å bli kjend 
Ønskes m. folk som er interessert ~ed frisk, oppvakt, interesae.rt 
i litt bifortj. ved å oppta bestil- glente. 
linger på .trykksaker hos hånd- B.m. «Agronom nr. 149-. 
verkere, gardbrukere o. L 

Bill merk. nr. 140. BAKEBUNDER 

Fine svenske støvere av bmdeta 
HYBEL fineste r~ utmerket også til 

ø. leiet i O s lo av studerende. revejakt, selges rimelig. 
Bill mrk «1746-. Sendes Vest- Engb. Langødegårc1, 
fold Annonse-Eksped. TØnsberg. Etna sl, Valdres. 

kommer til å leve igjen og heDer rettslig i krig etter lO. j1mi 1MO!:. 
Ikke ane de kan dra på skauen Pris kr. uo. EDBUELIG OG P ALlTELIG 
SeIy lfiLorg. var avhengig av at Vebjørn Stegner:<Fakta omkriDg MANN Hvor finnea en kjekk og gni 

BEKJENTSKAP. 

Doen ble på sin post og levet livet 9. april og deretter:t. 3. opJI. van" med b· ygnm' gs- maler- landsgjente på ~25 år som 'fil. videre 80IIl .. 1-n._l'noe ~ Pris kr. 3.- .a brevv 
~. , , eks1e med eD bon..1-..... 

Ilker, sIilt at de som tok del j O. H. Langeland: «P'or&t l !kb lIIra1 går~ og skogsarbeide, søker ar- tidl NS. """'O ..... 

~runrwkampen kunne skju- dømme». - Pris b. lUO. beide fra 20. aug. fi, gjerne hvor Bill. mrk. d'oto nr. 138-
a:. seg i m8l!fJe'De.. Dette problem Karta steiDsvik: «De Jmta raaen der er adg. til skogsarbeide om • 
lIa:r ~ reist gang pl gang. og broderakap:.. - Pris kr. uo. T.bltenm. 
lDpu må tro at det vil lykkes Karta. SteiDsv1k: «Frimodip "til..... Benv. BaDs B. lIam:raD, Landsjente. 
ftDlingeae eDnå en gang å kom- 3. oppag; - Pris b. &.- ~ i Balsfjord, Troms. Odelagatt, 38 ir, skilt, tidL 
IDe hjem fOl" gjennom sin for- N. Vikdal: eDet tde ord l _ fri ______ --:.._____ N.S. ønsker bekjent skap lD8II 
føIgeIøe l fl mannen i gateD til presse:.. - Pris kr. 4..- J'BUKTGBOSSISTU! solid landsgjente. Eksp. anv. 
I pmme deres egDe synder. Vi NB. Porto kornJMr l .... III 
Itu 'IMIBljø bert av bitter erfa- ctiae pdaer. 

... OR den stal ft:re bam og c8.11ab 
lmnebam bære videre. Boks 41 - Kristiansund N. 

Detaljist i Nord-Norge ønsker BVSBOLDEKSKF .. 
forbindelse med fruktgrossister Enkenuann søker hushold ... 
til kommende salgsperiode. i 30 årene. Lett hus. Ikke fj,.. 

Bill. merk Dr. 142. Bill mrk. 129 snarest. 
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«Koss vi kvar f ,r seg skulle livber~e 088 - -» 
USA innstilt på krig. hadde man tatt fram noen synde-
I en interessant artikkel i «Morgon- bukker og hengt dem. Det ble altså Det må være et forferdende syntes så altfor stor. Vi sJru1le 
'dn' t '1_~ ganske tidlig klart for Niirnberg- l t k h' l f Ise f Ti Ingen,,: «Betyr USA.8 u enn=r domstolen at det var en kommu- ansvar som hviler på den tid- u og sø e Je p og re or 

politikk krig?» skriver Ake Sandler nistisk-russisk: ugjerning som ber Iigere utenriksminister Halv-I ~ore~, og. ~a represe~terte vi 
Want annet: var gjort og oppdaget. Man har • sa? El regJermg pa rømmg, utall 

cAtlanterhavsalliansen BOm er den altså i Niirnberg oppdaget et mord, dan K O h t s skuldre. I sm bok styringsmakt, utan hærmakt. Om 
!m:ste militærallianse Amerika har men lagt bort saken mot morderne «Fra skanse til skanse» søker ho kunne halde seg ei stund langt 
.tuttet s,ag til - er ingen «papir- for ikke å «forstyrre freden». han som historiker å rettfer- nordpå, kunne det g]' e ho ei von 
.n;.anae», men en allianse med den- Man bør legge merke til at mord-
Der,. i. Den kan bite fra seg om ene i Kafyn ikke ble begått under diggjøre segt men det er lite om å vinne att landet? Vi hadde 
det behøves. Det er mulig at enkelte krigen, men etter alt å dømme etter av statsmannens tanker som samla v-;mene våre om å ta att 
medlemsstater sluttet seg til uten å det tyske angrepet på Sovjet-Unio- .• . I Trondhelill, og det var noko a'" 
toætå eller å ha satt seg inn i aUian- nen, da Polen ble Russlands allierte beskjeftiger ham, da han .flyk- det siste Nygaardsvold sa til ""d 
-~ '-;"&''''-e '---'-ter Sverioe er i kr;oen. Det var altså allierte offl'- te f T b rd det VQii:J 
.......... A.L.., -"A ...a.Lt:U>,......" r ra romsø om o pa I før vi skildes, att gav del' allier-den eneste stat som ble innbudt - 6erer Stalin lot skyte. Når generdi 
og som har tolket paktens innhold rett. Anders spurte etter de forsvundne engelske krigsskip «Glasgow» I te opp striden for Trondheim, så 
Noen av de stater som nå er til~ offiserer - svarte Stalin at de be- for å nå fram til England og I hadde vi berre to ting å velja 
åuUet, har ganske sikkert sagt nei, tant seg i Manchuriet. Der var de imellom' anten måtte . . 
hvis de da hadde forstått i hvilken imidlertid ikke. De lå døde i den dermed redde sitt eget skinn. I. • • • VI. gJe opp 
uttrtrek:ning de nå har bunnet seg. polske eller russiske jord, som skju- V· • • h et 'tt heile striden var og gJera for-
UfuUstendigkjennskap til Amerikas ler så mange ulykkelige offer for l gjengIr er avsm av lik med Tyskland ( men det ville 
aønne hensikter forledet disse ia,nd det barbari, som nå presenteres som boken (105--106). Det er nå- me vel snaut få) eller så fekk 
til å forhaste seg. Uten at de selv uttrykk for det meat perfekte demo- deløst avslørende O g trenger I vi røme landet og berre halde 
vet det - deltar disse land i dag i kraU som finnes.:. for' sa· Vl'dt m' gen kommelll'~"". oppe ei namn-reeJ'ering utan-
et gigantisk hasardspill. De har Dette «demokrati» ville b1 og med IWK' l ~ 
.ls.1astet sitt lodd, men som kjent - den borgerlige presse med Dagbladet i Men de titusener NS-folk som .ands. Vi hadde ~amvel teId til 
.ne nummer kommer ikke ut med . • • a tala om koss VI kvar for seg 
gev~t. Krig er alltid hasardspill. ::~ ~ 1945 gjøre det norske folk ved sm mnsats reddet landet skulle livberge oss om vi alle 
Og en atomkrig kan slutte, uten at fra sult og nødt synes velt at var nøydde til å freiste 'livet utaD 
<let er noen igj en til å innkassere H fId t D . geviI~"1en. En jubileumshilsen. alvdan Koht heller burde ha or an e. ei yngre i regjeringa 

Men store verdier står på spill. valgt revolveren enn penneIlt kunne vel alltid finne n.oko ar-
BL a. de menneskelige friheter og 100 års dagen for den danske grunn- • han kuld f • ed beid, og eg som var d8ll eldste, 
rettigheter. Og de som kaster ter-' lov ble den 5. juni feiret med stor nar s e orsøke a r de rekna med at kanskje eg kunne 
ningen anser det vel slik at risikoen pomp og prakt. Men ikke alle dansker sitt rykte for etterslekten. - koma i universitetsteneste i Ame-
er verd. å ta. . fant å .kunne feire grunnlovsdagen å •• 'k V d st 'll d t bli f 

Hvor meget man enn kan ttmvende sam ."t maktha p Så gtr VI Halvdan Koht ordet: rI a. an a VI e e or 
mot den amerikanske politikk, en . me ma e so~ verne. Og . den nest-eldste, Nypard"uo. ld, __ 

ting kan man ~Ifall .være enig om: I ~ menn og kvmner samlet seg der- .. c: Vi kjende oss fattige og ems- som no Ydt Uvel seksti. år, «eg" 
Den er seg bevlsst Sltt ~ ... .. ~r til et møte og vedtok følgende hen- 't~~r..:firiigbetg og e da vi st er for gamal til å gå på brYgga 

I Washmgton er man mnsb1t på, vendel.se til regjeringen: ~ln. ' tt o Gl g, Deo no:., sa han. Det einaste var om 
krig". slutter forfatteren.. • . <:Lleme e er pa « asgow». n 

Til Kigsdageos PræsidiUDI! oppgåva som var lagt på oss, England framleis ville godkjenne 
Hjelpen fra USA. 
I følge «New statesman» viser det· 

.æg at de amerikanske våpenleveran
aer: til Tyrkia begynner å tå karak
teren .av skandale. 

Etter at de amerikanske jagerfly ble 
ætt inn i det tyrkiske flyvåpen, bar 
det funnet sted omlag 40 flyulykker 
:pr. måned. På grunn av alle disse 
wykker har den ansvarlige ledelse I 

flor det tyrkiske flyvåpen gitt ordre I 
'Oim at de amerikanske maskiner ikke I 
akøI brukes. 

Den tyrkiske marine er like hårdt I 
rammet av den amerikanske «hjelp». 
Av 8 minesveipere som Tyrkia bar : 
tatt fra USA er 5 stykker helt Ub~-! 
bare. Diesel-motorene er helt utslitte, I 
og leveransene av reservedeler . er 
moangelfull, og Tyrkia har derfor vært' 
nødt til å kjøpe reservedeler for dollar 
fm private amerikanske firmaer. (Det 
VS" vel også hensikten.) De moderne 
apparater som er nødvendig ombord 
a liike båter var også fjernet. I 

Slik arter altså i virkeligheten den 
tUUerikanske trygghets-garantien seg. 

Sannheten om KatyD. 
100mmer nå fram i den svenske presse. 
Således skriver den sosialdemokratiske I 
avisen «0rebro-Kuriren» bl. a.: 

«Så kom den store prosessen 1 
Ntirnberg, der nazismens pamper 
skulle svare for sine små og store 
synder. Der skulle også Katyn-mor-I 
derne bli stilt ansikt til ansikt med. 
sine. gjerninger og få sin dom. Men I 
på dette punkt tiet man. Saken ble 
nok tatt opp, men etter å ha drevet I 
pil litt ble hele proseSsen innstilt. 
Dette var selvfølgelig meget opp
lysende. En kan tenke seg til hva· 
slags opplysninger som kom fram.' 
Hadde det materiale som ble lagt, 
fnun pekt mot nazistene - hadde I 
lIOk ikke saken blitt henlagt. Da 

100 danske Kvinder og Mænd fra oss som regjering, da kunne vi 
Landets forskjellige Egne, der enten nytte det gullet som no var med 
slet ikke eller direkte eller indirekte, E ~ l- på «Glasgow:. og· skulle bli de-
har været Ofre for de i Historien n J.ar tg mann 
enestaaende politiske ParHsanlove at ponert i Bank of England. Vi 
Maj 1945 og Juni 1946, forsamlet til Forts . .fra l, side. våga enda ikkje tru på a.t ei 
Møde i København den 29. Maj 1949 norsk regjering utanlands kunne 
har eenstemmigt vedtaget at sende' bl' . akt 
følgende Henvendelse til Rigsdagens han i 1944 pr. brev ble true t på livet l el m ». 
Præsidium paa Grundloven.s 100 Aars om han lot det sive ut at det var en 
Jubilæumsdag: 

Paa Titusinder at danske Borgeres 
Vegne nedlægger vi den skarpeste 
protest mod den grundlovsstridende 
politiske Terror, som fra den 5. Maj 

norsk motstandsgruppe som var an
svarlig for Aula-brannen. Prof. Sol
berg var motstander av Schjelderups 
desperadolinje. 

1945 er udøvet mot Titusinder at Herr Hoel ble dømt - enda han 
danske Borgere for deres politiske 
Overbevisning, eller fordi de under vernet om Universitetets interesser så 
Besættelsen rettede sig efter de an- langt det var gjørlig under de om
&varlige Myndigheder,s Anvisninger stendigheter som rådde. Han kan ta 
Qg Opraab til Befolkningen. sin dom med godt samvit Men opp-

Vi forventer øjeblikkelig stands- . '. 
ning at Henrettelser efter Lo ed havsmennene til Aula-brannen er lkke 
tilbagevirkende Kraft, og he::is:' i blitt dømt - i all fall ikke ennå. Godt 
denne Forbindelse til, at Danmark samvit kan de ikke ha når de tenker 
i F.N. har stemt Ja til de umi.stelige på følgene av brannen. Det er ikke 
Menneskerettigheder. 

Vi forventer, at Rigsdegen eje- Hoel samhør flere studenters liv og 
blikkelig - uden Persons Anseelse helse på samvitet. 
- beordrer Retsforfølgning efter den 

.. borgerlige Straffelov mod de Perso-
ner og Myndigheder, der har An
svaret for de grusomme Mishand
linger, Tortur, Røveri og Mord, som 
efter den 5. Maj 1945 er begaaet mod 
værgeløse politiske Fanger, saavel 
udenfor som i danske Fængsler og 
Koncentrationslejre. 

Vi forventer omgaaende Amnesti, 
fuld Æresoprejsning og Erstatning 
til aUe Ofrene for disse uhørte poli
tiske Gerninger. 

Derfor opfordrer vi Danmarks Re
gering og Rigsdag til senest 1 Som
mersrunlingen i Juni d. A., at føre 
ovenstaaende Retfærdighedskrav ud 
i Livet, saaledes at der omsider kan 
skabes Enighed, Fred og Fordrage
lighed indenfor vort Folk. Først der
ved vil Grundlovsjubilæet kunne 
fejres. 

Mødets Dirigent, 
Poul C. Rasmp ..... 

Arkitekt. 
Fhv. Kreditf~. 

B. Frøystad. 

Er vi blitt el 
folk av hyener, 

uten forsoning og uten tilgivelse? -
spør Benjamin Vogt i en artikkel 1 
Verdens Gang for 18. mai. Det synes 
meg som herr Vogt har stillet den rik
tige diagnose over det norske folks 
mentale tilatand, og dette gleder meg 
virkelig. Er diagnosen først stillet, så 
var der vel kanskje håp om at for
holdene skulle bedre seg. Foranled
ningen til herr Vogts artikkel er at 
han har hjulpet to kvinner som har 
vært .NS, til kirken, da disse kvinner 
ikke kunne fA. bil 

rosenes leir 
I tølge ~en ser det Id til 

at den store fordragelighet og sam

hørighet mello.!p de aller «beste» ooro
menn er i ferd med å ta en ø chelt

ene» uønsket vending. 

De store gutta er røket i tottene på 

hverandre, og om ikke lenge kan en 

vente en meget interessant injuriesak 

mellom professor Harald Schj~ 
og professor Halvor Solberg. 

Det er Schjelderup som har an
meldt Solberg til riksadvokaten for 
injurierende uttalelser i rettssaken mot 
professor Adolf Hoel. 

Det er mulig at dette er begynø.elsen, 
men sikkert ikke slutten, på det store 
oppgjør som før eller senere mAtte 
komme mellom de selvbeataltede 
«krigere». 

Men hva sier herr Vogt til alle de 
tilfeller, hvor ulykkelige N8-mei1lem
mer er nektet tatt opp pA. arbeida
plassen, og i sin fortvilelse bar tatt 
sitt liv? Det er dessverre ikke Å fA. 
Allikevel takker jeg herr Vogt fOl' 
hans frie ord, <Hyener uten tilgtTe18e 
og forsoning .... :.. Det har vi Tel fA.tt 
erfart i disse A..r etter trigjøriIIgeL 

o.a. 

, 
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