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Knut Hamsun - dikterhøvdingen påNørholm 
«ET hav av sau ble sjøman
dens grav" står det i visen om 
Augusb. Vi henter disse ord 
fra Knut; Hamsuns overdådige 
J-eretning om sagnfiguren Au
gust. Men hvor mange enn sau 
ene var og er, så lever han 
videre og når han forsvinner 
_av be:-etningen, så skjer det 
slik: 

«Plutselig stanset han opp 
og sa: Saa,· Edevart, nu skal 
du snu, for jeg vil rænde! 

Jaja, sa Edevart. Lykke 
på turen din! 

Du fortryder vel ikke på. at 
jeg sier det, men nu kan jeg 
komme noget fortere frem, jeg 
vil rænde en stund. Farvel og 
tak for laget. 

Han rændte let og snau sti
en frem i det skumre lys. Han 
hadde ingenting å bære på., 
hu. var uten tyngde> .... 

VI finner intet bedre billede 
ti o-i -:IV 1-;"""·,,,' H"l-"Sun alik-

--~~n ~i"':sit; 9O~i~g'Sit: 
ter på sin gård Nørholm nede 
ved den blide Skagerakkyst og 
&el' tilbake på livsverk og 
skjebne. Han har overlevet de 
fleste av sin samtid, han har 
ætt dem komme og gå - dem 
som elsket og beundret ham 
og alle Blodøksetlingene som 
hatet og misundte ham. Da ga
tens parlament herjet som 
verst, brente mobben på jern
teppemenneskenes vis og halls 
bøker og ville redusere ham og 
hans ry til null.Det var ikke må 
te på. ondskap, og som kronen 
på. sitt verk trakk de ham for 
retten og dømte ham som 
landssviker, ham som engang 
Ang for dem: 

Tak for møtet! 
Vi er fra øerne, 
er fra strænderne, er fra 

dalene langt der bak! 
Kuren er vi 
og bryter bølgerne, 
bQ:1;er bølger for Norges 

'grænser og Nordans sak 

. OG ingen kan ta fra ham 
hans dikterære og bana ry. 
Han står så høyt, høyt over 
dem alle og ser i dag med 
olympisk ro og med det mest 
1Ulderfandige glimt i øyekr0-
ken på dem alle. Omkring ham 
lever det et mylder av skik
kelser som hans vidtfavnende 
fantasi skapte, og de kan aldri 
dø. Han sier da også selv i et 
av sine dikt: 

Vi fødes og dødes og fødes 
påny 

mmÆsJrer, jordliv og 
1DOI'geD1fJde. 

Døden er hvilen i søvnens ly 
og livet er endeløst gry 

på gry. 
Vi vekkes igjen fra de døde. 

OG hver gang hans bøker tas 
ned fra bokhyllene, vekkes 
hans mennesker av døde og 
fryder ethvert opladt sind. Der 
er riktignok ennå mange, som 

vil stryke ham og dem ut· 
av sitt minne, men de kommer 
igjen - fra sjøen og vidden, 
fra skogen og heien, fra det 
myldrende byliv og fra step
penatten under stjernene. Det 
nytter så allikevel' ikke å ta 
solen ned fra himmelhvelvet. 

KNUT HAMSUN er 
med sine 90 år en levende pro
test mot alt smått og grått. 
Han gikk gjennom et langt liv 
sine egne veier og var ofte til 
fatargelse for menigheten. 
H.an sa sannheten, fordi han 
elsket sannheten, og han så. 
lengere og dypere enn de fle
ste. som i dag stener ham i 
demokratiets og fremskrittets 
u.vn. Ja, hvad er fremskritt! 
Han svarer selv i en artikkel, 
som han skrev i julemånedeø 
1928: 

eFremskritt - hvad. er det! 
At vi kan kjøre fortere pl 
veiene! Nei, nei, gjør men
........ n.e regnskapet op efter 

den posteringsmåte vil de 
komme i underbalanse. -
FrE'.mskritt det er legemets 
nødvendige hvile og sjelens 
nødvendige ro. Fremskritt 
det er menneskets trivseb. 

OG det er menneskenes iriv. 
sel som alltid har ligget Knut 
Hamsun på hjertet. Og selv 
om et hav av ragget sau ble 
hans overgangs grav, så levet 
han herlig og rikt. Det var 
skjønnhet og arbeidsglede om· 
kring ham, og der var sang 
og fest i hans dikterkunst. 
Hans åndsfelle i lykkelige år, 
Johannes V. Jensen, hyldet 
ham for en liten menneskeal
der siden med disse vers: 

Ladies and Gentlemen •• 
sagde du 

til de saa lydløst Lyttende .. 
Og derpaa spredte du Skatte 
ai Skønhet ud for VIndene! 

Hvor du da talte t.indrende 
i dit titaniske Lune! 
Hvor du vævede Vlldakab 

og Inderlighed 
øammen til et sublimt 

Vanvid! 

Aldrig ble bedere Hjerae 
baaret af bedre Helbred! 
Aldrig forkyndte8 

Livslysten 
ai kælnere Krigerhjærte! 

OG nettopp dette krigerhje:r
te fikk samtidens høyeste 
æresbevisning. Nobelprisen., 
noe som dagens kultul'voktere 
i hans eget fedreland helst vil 
glemme. De solet ~ engang 
i hans ry, men tornekter ham 
i dag på Peærs vis. Det betyr 
imidlertid _ lite. :t-.a.c de et
terhånden er glemt! 5'mljev
nede kraver. stråler hahs navn 
over en åndens verd~n.. som 
ingen kult.urool'sjevisme kan 
erobre. Den svenske litteratur
kritikker, J.Wn. '...IcttIdquist 
skrev aBered.e i 1914 om ham: 

eDet strå.lar genom. Knut 
Ha.msuns ~~",i!1~ en rak 
och gyDene pelare af \,lDg

dom ~ en solgab. i ett 
mørkt og oroligt vatten.Øver 
deIme gyBne gata flygel'
Ii.ngtan ut i det oendelige». 

Og hva han selv slatW til 
Bjømstjer'De BjØmsoDs 1fMra.. 
dag, kan brukes i dag med :retUX'-
adresse: ' 

Værdier bar skiftende være!. 
Hvad du sh"evlyder loven: 
mangt sluknet; men meget 
vil bra:4de .~(" ,"~ fra 
oven. Ti .. slu du med Flid 
for at hegge det øde med 
god Teori, men se om du lyk 
tas deri! 
Langs Moøle og Mark ruver 
Dikterens Lotos paa hele din 
Sti. 

VI har i aD beskjedenhet satt 
oss som oppgave å tjene sand
heten uten ågå på akkord, 
å ~ en frlslmende orkan i 
lummer-heten og synge ut mot 
smålighet og ':I::.tet."l' f!/,VD. Vi 
kan derfor i c.ag øø;l åpen 
hånd og hjertet fyldt.;v takk. 
hedre dikterbøvdingenpå Nør
holm. Han sv.:~,. UM :...aDskje 
med et ~smil og- lnetler 
som. så. at det l!;.k\) er umakeJl 
verd. .Jeg kan ikke lese mere, 
ser baD, bare litt overskrifter, 
og jeg ser ike å skrive. Jeg er 
for gamm .... lien ennå en gang 
vil baD 8I!IJde ut en bok. Det 
blir _ tale til verden, ikke 
nettopp noea forsvarstale. men 
for å Ja oas få baDs suminkede ' 
mening: Det får bero med det, 
sier JunL Og så tier han. -
Og - 8DIIl han engang ~ 
til B. 8.: 

Saa _ bIe1d vn stmnbet 

rvce 
laDp 'VW laJtge kyst. 
Fjådet stau' og lytter, bier 
... aanr. Landet tier. 
Naar ... tier blir det tyst. 
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'Offisielt dokument avslører de amerikanske 
undersøkelsesdommeres virke i lyskland 
Skinnretter , 

bru kes for 
vold og umenneskelig tortur 

å framtvinge tilståelser 

Mange amerikanske jurister er i dag kri
tisk innstillet overfor krigsforbryterdom

Rettens verdighet. 
Av høyesterettsadvokat Gu~tav Heber. 

stolene. 
lag. 

De betviler deres juridiske grunn
Generai Clay's innsatte domstol har 

I lagIIlaIl%1Sl'ettssaker bar bos oss l plikbr ikke å la seg i detalj llIl()a;.. 

lagmannen en meget dominerende stil-l kastt' ,'enne eks.:- :ninasjon, men kall 
ling, men loven pålegger ham, at han· inn.s:re Ilke seg til å bemerke, at l':iq 
skal tiltale sikt~ med ro og verdig-l sake" mo'· ham e;: ordentlig forberedt. 
het og uten å sikte ham for noe, som skal ha Q.S pt:rsonalia på forhånd væft 

ikke er tilstått. Finner meddommerne, brak; tullt på det rene. Han kan <lo
at lagmannen opptrer utilbørlig. er det for, ilver gang han blir utsatt for slik 
deres plikt å skride inn herimot. Jeg el<.sa':ni ...a:;jon, avedate til påtalemyD
tror ikke de alltid er oppmer)c;om her- digh .te:a li dokumer.fere det fo1'll.ØC.'!zll6 
på eller er 1 besittelse av det dertil med fCTbehold fra sin side rett til l 
fornødne nrot. Også en offentlig opp- korr:,gere mulige feil forsåvidt. Del 
nevnt forsvarer bar plikt hertil. og mest praktiske vil her være, at ved-
han bør ha det dertil fornødne mot. kommende dommer sier til tiltaHe: 

ikke noe rettsgrunnlag 
Fol'l'etningsbJadet «Farmand»ø ut.mørkede medarbeider Audax 

_river- i bladet m.17 ma.nge kloke ord om okkupa.sjonsbitterheten 
GC ~serer mot en 8V~ p~fessor som etter et besøk i Tysk
land var overrasket over ikke å ha sett noe til den bitterhet, som 
preget oppfatningen i de land, som va.r okJmperi a.v Tyskland 
_der krigen. Audax skriver bL a.: 

Det er ingen heldig Ol-dning hos oss, 
at påtalemyndighetens folk ofw avan
serer til å bli lagmenn. Det er ikke 
alltid, at de gjør klart for seg, at de 
nå kun er dommere og ikke lepger 
bare 6Ilklagere. En lagmann som sier 
til tiltalte: «De må ikke komme her 
å fortelle"" noe av det, som tiltalte 
nettopp har forklart, opptrer utilbør
lig, og såvel meddommere som for
svarere plikter å skride inn derimot. 

«.Jeg kan slett ikke finne noen forlda.rtng på professorens diir
YiDh'g», . uten den a.t ~ Ikke aner h v a som skapte bitterheten 
under kngen. Er det muligens så at professor Heckscher ikke tror 
på tonøren, henrettelsene og deportasjonene til Tyskland? Hadde 
h. a It 8 htnd 0l!l,levd noe ~ ~e ma.n \issclig ikke manglet 
bitterhet. og nar tyskerne ikke er bltl'e så kan det jo hende at det 
Ilenger ~men med at de behandles anstendig, - ikke sandt? 
At runerikanc~ franskmennene og briterne i kk e har noe Ge
_po, intet Grini, ingen henrettebe:r, ingen deportaSjoner. Tvert.om, 
- kum:te man fristes til å &1..» Han har ingen rett til å beskylde til-

Vi skal ikke blande oss bort 
i denne affektbetonte diskusjon, 
men for å sette tingenE; litt på. 
plass skal vi gjengi endel av en 
bt!:re\1ling fra «Hamburger Freie 
PresSe. 25.1. 1949, idet vi gjør 
oppmerks< "D. på at bladet kom
Øler ut med den engelske okku
JtaSjonSkommandos tillatelse: 

cElter oppdrag av den ameri
kanske hærmillister Royall har 
dommerne SimJllron fra høyeste
retten i Texas og van Roden fra 
barDedomstolen i Delaware sam
men med obeffili;ytnant Charlea 
Lawrence i Mtinchen,gjennomgått 
de undersøkelssemetoder som de 
amerikanske retter i Tyskland be 
nytter. Dette skedde eter at ju
risten, overst Everett jr. allerede 
badde pekt på viMe misforhold l 
den i Tvskland anvendte U.S. ret
tergang. Under påberopelse av 
dommernes gode navn og rykte 
hadde det nasjonale råd for kriga
fOftbygge.lse i Washington inter
Yenert. De ber gjengitte opply,a
DiDger ~ et utdrag av det Da
sjotuLle l'åda betenkning, BOm er 
unde~net av ~ 
tær .JaIrt'S FinuC8D.Ce og den 18. 
deember 1948 overseDdt til alle 
DlC!dlemmer av øena.tet. retblut-
ft4. 

VAr øpesi11e oppgave Yar, beter 
det f beretningen ikke bare Il. 
puake oberst Everett8 anklager, 
meD og_ f. etterprøve 13~ tn 

talte for usannierdig forklaring eller 
Det var iIigen edssvorne dom- direkte løgn, hvor meget han enn 

mere. Retten bestod av 10 offi-
serer, som fungerte Bom domme- måtte nære tvil om riktigheten av til-
re og edssvorne og dessuten et taltes forklaring, en tvil som på det 
ju.ridiak medlem. hvis avgjørelse tidspunkt e.v saken er ganske unød-
om tilstedeligheten ." ebi!'!mate- d" 
rienet VM' avg-jøreude. Dt>""Vitrre- ve11 19 og ~ ukorrekt åpenlyst 
prov, sam ble framlagt som bc- å legge; fer d8g:::n. Han kan- i høyden 
vismaterien, var avgitt av menn, inrÆkrenke seg til å spørre: c.Er det 
110m man tørst hadde holdt i en- tiltaltes mening eller hensikt å få oss 
IIOmt fengsel i to, tre og fire til å tro"" hva tiltalte nettopp har 
måneder. De var sperret inne bak 
fire vegger uten vindu og uten forklart. Men han bar ingen rett til å 
a.nledning til legemlig beskjefti- gi tiltalte EIllvisning på, hva han i det 
geU!e. To måltider om dagen ble enkelte tilfelle bør eller ikke bør for
skjøvet inn til dem gjennom en 
luke i døren. De fikk ikke tale forklare, uansett om tiltalte mener, at 
med noen. De hadde ikke noen hans forklaring er fullt overellSStem
forbindelse med sin familie eller mende med sannheten, ti i så fall 
med noen prest i hele denne tid. gjør han et forsøk på å få tiltalte til 
Dette erurorr.me fengsel viste seg 
1 enkelte tilfeller å være nok å fravike sannheten. En. lagmann har 
til at enkelte tyskere lot seg be- heller ingen rett til å skjenne på vit. 
vege til å underskrive på for- ner, om vitnene forklarer noe, som 
hå .. i'ld av!attede vitneprov. Og dis- etter lagmrumens rent subJ'ektive 
Be vitneprov angikk ikke alltid 
bare underskriveren, men også skjønn røper en utilbørlig opptreden 
andre anklagede. fra deres side, for det er ikke vitne.. 

I vArt kontor i Milnchen talte nes forhold forut for en sak. hvori de 
Yl med over 100 mennesker, der- kun er innstevnet øom vitner, som er 
iblant den katolske erkebiskop i under rettens pådømmelse. men kun 
MUnchen, biskopen i Freusing og 
biskop Wurm fra. Stuttgart. Vi tiltaltes forhold og hvis ik1æ påtale-
talte oglJå med det juridiske med- myndigheten har satt vitnenes forhold 
lem av Dacha.uerdomBtolen. under særskilt påtale. så bar ikke lag-

Unde:r:ttøkeJaesdo:mmem.e plei mannen noen rett til i en derfl's for
et A trekke eD svart hette skjellig sak 4 opptre som overpåtale
ned over hodet p' den ankJa.. myndighet og j den tmJedning gi sine 
gede og derpå sb\ ham i a,n- følelser luft. Enhver Øktet eller til
øikte.t med aJ messblg-slåss- talt blir tørste gang han møter for 
hanske, trl pA og ,"le ham retten og også senere utaH for elæa
med gummikøller. Pll mange m.ina:sjon angående pe.n!OIJ8)ia. Han 

Angående personalia har påtalemyn
digheten opplyst følgende. Har D6 
noe å bemerke dertiL Herved vil 0_ 
spares atskillig tid. . 

Enhver siktet eller tiltalt skai be
traktes som en helt fri nordmann, i:nn,.. 

til mer en.'1 6 av hans likemen.'1 fØl' 
ta ansvaret for å dømme ham skyldig. 
Det er ikke .::tkne påtalemyndighet og 
domstoler som plikter å respe]deJ8 
dette, men også pressen. 

Dette prin'jpp ligger til grunn for og 
er helt igjennom utlannet i vår ut.. 
merkede jurylov av 1-7 1887. Loven 
er fors..-idf i tui! orden, og det k..."'"t'yee 
derfm' )-tier;ig!~re bare, at loven b& 
respekiert f!'3 ethvert hold. 

Oslo 19--" lM9. 

BØKER 
som kan bestilles 
i «8. l\fai»: 

Birger Kvitting: <Angrer du ikke!. 
Pris kr. 10.-

Bjørn Vardås: <De utstøtte:. 
Pris kr. 8.-

Bjørn Vardås: <Hvorfor ble det ilrlR 
riksrett?> - Pris kr. 3.50. 

P. H.arsem: <Utrolig men sanu, 
2. opplag. - Pris kr. 10.-

P. H&rsem: <Utrolig men san!», 
tillegg til 1. opplag. Pris kr. 3.

.JUBtus Lex: <Var Norge :fa.ktisk og 
rettslig i krig etter 10. jun11940 1,. 
Pris kr. 4.50. 

Marta Ste1nsvik; «De hvite ra.VDeftI 

broderskap>. - Pris kr. 6.50. 
Marta Steinsvik: <Frimodige ytringeD 

3. oPPla.g. - Pr'.s kr. 5.
Vebjørn StegDer: cFakta omkring 

9. april og dentten. a. oppl. 
Pris kr.. a.-

eS. Bal» 

deIme tid ikke tullbyrdede døæ
dGlmmer· 152 var allerede henret
tet. Vi bar ikke undel1lØkt de re
lJtereDde 1672 proøetl8er, BOm er 
l'jeImomført ved den amerikan
øIre kri~ i Dacbau. ;;reg lu.::. 
'bare f'·,1IlA. at ay disøe 16'7~j 

811Jdar;" le er 1416 dømt. Det 0;;:, 

.. ... .;m11g høy proøentæ:: .. 
DerI ku, •. ~e gi anledntJlg til il tre,.
b de "'h1tninger, BAr man vll:e 
tolke du. at dommen. 'I'8.T eng
ddip 19 badd. dm følelse. at 
.. ,lIM!riJranake ,Jffentligb.~t 
1ljemm .. ~ ha tåt.c oo.mmcr, 
oc: B,YIJa de dem. 

av de ukJagede Tal" tennene .--------------

Det '1.; cuerilcanak'l tnrbot m.lt 
~·,riell pA annal .. 4Do.;. <ar 
oppIJeY>" Vitneutægn på IW1#1l 
~ tre' hAnd blir tt':att, men 
~ .. &~"l'eD ad" erle mot 
~ lY lillkt beY~ 

ølått 'il og kjev~ "'1)<'IJkket. 
Av triØ IS§; tilfeller, som vi 
h.v ~ u pi. ~~ Dæl' 
&ile dJMe ~ blitt &pa.l"w 
W I ~ lIIfti varig'",' 
ttbder BOlD tøJge. Det var 
den '\JmimWige afuiJIg vi 
fikk av vi.nJ ameriJalDske Ull
denløl(eJseaJomn~ Uryt-

Røds Rettskontor 
Flyttet til: 

Møllergaten 17 flI 
DaIlt Pert i:ma:nmmer også. å I 
Ila uvendt økinnrett og vold J og erklærte at det stod rette. Telefon 33 32 60, O slo· 

(I'oirta. Ule 9) _ ~------------________ , __________ ~A 
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Bedaktør og utgiver 
NILS Vl'KDAL 

Kri&tia.osWld N. BøE 4! 
Telefon 1330 

AboDDemel1tspris 
kr. 3,00 pr. kvartaL 

8. MAI I 

«Samarbeide med fienden under okkupasjon» 
En engelsk sakkyndig uttaler seg 

I anledning IIlV John Giævers ar-I kupasjonen ev Eritrea kom vi til fu]] sfabsotfi.serer knyttet til de lorskjel"" 
tikkeI i Morgenbladet 30. mai med erkjennelse av at okkupasjOI1Shære:r:w lige avdelinger. - Diæe er i vår.., 
tittelen «Samarbeid med fienden øverstkommanderende er ansvarlig for ligheten furb~ mclJo. 
under c*kupasjonen~. her bladet sivilbefolknmg'en. Dette ansvaret ile'V- hæren og den sivile administr.asj<lD. 
mottatt et brev. fra en ober.itIsyt- ner heT Giæver, og det er, som han De tOl'"lllidler ckn politikk som 00. 
DØDt og tidligere instruktsr ved en sier, en del ev den internasjonale lov. ~ benytter seg øY 

britisk &kole tor Civil Affaira i At denne be6temmelsen i vår «blå-bob og de anIrer som ufBtedes ov over-

Samarbeide 
fienden 

Wimbledon. Oberstløytnanten var for ~ fra før krigen bare bli! koJnmand,oem.stab.. Men poenget er at 
også medlem IIlV den Civil Affairs- nevnt I et kort avsnitt, skulle være et de er ~ selv om de 
enhet 110m kom til Norge ved fri- tils~el~ svar til de:n som anklager samtidig vanligvi6 er ,spesialister på et 
gjøringen. _ Vi har gjengitt John S~brlta.:mJ.e. for å ville bygge opp eller annet område i det sivile liv, 00ll\ 

m e d Giæv1:tø artikkel og tillater OSII ågs! et ImperiUm ved våperunaktl f. ek& jurister. politifolk, b:alls~rllulk 
å gjengi bladets utdrag av engefak- Først i 1942 opprettet War Office ete., ete.~ 
manneN brev: cCivil Affairs. &Om. var en utvikling Oberstløyinanten nevner at man pl 

av ETOA (Enemy Occupied 'I:erri- Wimbledon qfØå hadde anledning til 
Oberstløytnanten gjl'1l' for det første tory Administration) og. AMGOT å gjenrwmgå da tyske lærebøker JaIf 

Vi kommer i dag tilbake til de ~ppmerksmn på at: «- - - det bri- (Allied Military Government of Occu- militær-regjeringer. - Hovedfon:Jkjel
problemer, som er stillet i søke- ~ War Office måtte lære opp 8tne pied Territory), et navn som av inn- len me110m den tyåte og de øllicrlo) 
I,øet ved JchIi Giævers· artikkel crvu Affairs-offiærer med henbtikk lysende grunner var utilfredsstil1ende,~ metoder lå i den måten de nærmet 
om samarbeid~t med fienden un- på et stort antall forskjellige mulig. Oberstløytnanten nevner et noe av seg problemet på. 
der okkupasjonen, En høyst opp- heter og eventualiteter. Først ved ok- undervisningen var bygd på erfaring- cEn YiktIc _ å hlllike pU, sMIl 
siktsvekkende artikkel som vi ene fra forrige verdenskrig, :men at oberstløytnanten videre, .,;og ea tlal 
gjenga i fo:rige nummer satn- urettferdig verden, vet vi av bit- krav~e var steget ~ at offiserene SOIQ fl .pila våre o~-eIevw å 
men med var kommentar. For- ter erfaring. Tolv hundre politi- nå matte u.:res opp l alt, fra en full- bri.qe viJlel"e til ., fieDdtlilJe ~. 
anledningen er, denne. gang en ska fanger sitter ennå i fengsler stend~ adm1O~on av et usi~ert meun air -- viate .. ~ ... 
supplerende artIkkel l Morgen- og konsentrasjonsleirer tusener Land til bare å assistere ved å bringe Up. .,... at "'Il .jn~1QIeQ ...... 

bladet aven tidligere oberstløyt- og atter tusener er m'erket for ordnede forhold igjen og dessuten i siviIisut 1aIId KA ~ .. at .
nant og instruktØr ved en britisk livet. titusener har fått betale okkupasjon av et erobret sivilisert hvis dø ikke var "iIli&e til å ~ 
skole for Civil Affairs i Wimble- med fengsel, bØter og inndrag- fiendtlig land. og i.IdEø viDe ~ Øde .. 
~. ~ D:avn er ikke nevnt. Vi ninger, andre titusener har mis- Og o~stløytnanten, fo~tter: ~M~ sitt .. ei laa4 b ~ 
gjengIX artikkelen annet steds i tet sitt legitime levebrØd. og hjem hensyn til o~pert flendtlig temton- ~e. bringer ~ til Jronldusjoru!D: 
dette num:ner. er oppløst mens barn og kvinner u:n har herr Glæv-:r ~t rett når.han «Like.sa ~ .stlm. «Civil AffaitS>-utd<m-

Vi har liggende foran oss Nor- har gått fo r lut og kaldt vann. ster at vår undervlsOlng la an pa at nelsen matte væn vid nok til å om
way Civil A.ffairs Handbook, som Og så har d.e :ikke gjort noe annet man akulle gjøre bruk Øv de forbln- fatte enbvel- eventualitet. aJruIIe man 
er datert 22, juli 1944 og som er enn hva den britiske skole for denværende tjenestemenn hvor dette ikke da kunne anta at enhver reJJØl 
,,~tt av SUl?r,eme Headquarters Civil Affairs betrakter scjmerrl ~~ muli?, men jeg. tror han le~ge: som. ble ~t1; o~ fnl' de tjenestenlCllQ 
AJlWd.Ef;PØ:ht.u>UarY Force. altså ael~ og en. betØlgplae toE et ut! for t~"g. vekt pa tendensen til a oom sted I UlC~ med en evon.. 
den aUierte over~!Jmmando som okkupert lands velferd. . ~ &sm ~ fo1k sam vi .elv tueIl CildwpctCsudø fiende må væl'Ø 
forestod ckkupasJonen av Norge Vi har tidligere krevet klare sette mn, Den lIIiviIe &dmiDistrujon tøyelig, man må gi lover fm' enh~ 
yed eller rettere sagt etter tysk_ ... ~_~ f . "':'b f lkn' !LV et Ian.d er, nå.!' elt kommer til alt. type av ~1 

ka'tul' D bere uueauvel' or Sl\u e 0_ mgens ltf D t kan ikk lær . løpet ~detal' pl haslO~ < end tb ... 'l'. opptreden under en okkupasjo-n. 1 e . dag&&" . ~ t eMil .. es 1 av I_let 1and. som Deres eller mitt .k.aQ 
I . J om .vorlenes' en sivile Men A-partiet g ikke. V· en e er a, og .. ltary Govem- et ~ikt fieDdif"tg 51yre strekke seg tre 
Idministrasjon skulle legges an el' klar r~ d er~r .. l ment ,Il\å, legge an på å få hovedpar- barti1 å være ledende far den utfør-
t Norge _ et sakl.--yndig og Un- .-..."L1- ove;'fa e st regjerIng ten av administrasjonens folk til å ende 1:D,Y1ld.\ghet til En fu1lsteDdjg rem,.. 

db' d D 1S"lAAer av larens und., men br'· fil' h . . , ~Tryn e arLiel e.k en gjengir mer enn 99 pst. av dets menige mål Isme SkI. !Ilglner ellomVlS tnullgoklru' • Vld~ ~ av mmtlige ned til Ieder.ud 
"'5""" " ?Ve . es orresponda~ må bli hjemme, samarbeide med ~ li l.e e In ~~Jon av en Ii~ avdeling. Det kan lenket 
med mIruster Eden om forarbeid- fiend . el! • d SkuIl da under fiendtllgheferog etter en vapen- at man pa denne måten vil søke å 
E!!Ile, og om hvorledes de, SOm:1-L ~den er ga ~ erf· L • e stillstand eller kapitulasjon.. Det sitat gjøre rettferdig eg lovlig bruk 8'f de 
'-_..Ide b 'd ' lAA.e ..... være mne or <le me- h G' b' fra ' 
DaU ",.samar el et med fienden.. i<7 til o l tte • t err læver ruKer U, S. Manual tjenestemøm .oom Ei' tilgjengeli;'re l skull . fi"be a s u opp om var . tort t .. • ~ 

ad e bel handles. DS ette er l høy I krav? Vi vegrer oss for å tro at VlSer t.s 't se. t tilbake pa d~ ~- et fnrsøk på å styre i overt!nsti!·cm-
gr avs Ørende. elv !o~langer de under A ... diktaturet er blitt nevn EI Sl. uaslOD. - :- -, Så eng: meise med ~t~sjonøllov, eller tUOO 

de og skolerer folk for a tilrette- så sløve eller panikksl gn t d hæren er en okkupasjonshær eller sa kan f<m>øke a tVlnge dem til å oolldN 
legge et slikt samarbeide mellom ikke våger å· mukke. M e, ~ e lenge den øversf.kommande.rende er uforenlig med derE.s eget land:J rute-
okkupant og, befo~ng, ja den for tier de så? en vor· ansvarlig for s1vilbefollmingen. m' msøer.~ 
omtalte og Slterte InStruktØr sier 
1iIæ ut, at hvis betolkningen ikke • 

~ V:;~ ~~ ~~~!f!~~ørM: AkSJetegningen. Høire og rettsoppgjøret. 
Dår de sammen med Trygve Lie· •. • 
og de andre rømlinger kom til Vi hellVlSer til annonsen l da.- Høire har offentliggjort sitt I «Etter b "Tert som rett. 
Norge og kunne sette seg til dek- geDS avis om forleugelsen av program for stortingsvalget 10. oppgjøret Lvsluttes må de 
læt bord, skulle alle de, som had-~ten. oktober i år. som er feI'1:ig med sitt oPP" 
de avverget bjørnetjenesten. Tiden er nå knapp og vi hen- Vi ventet spent på. om høire, gjør ha ti Il adgang til å 
fengsles og. dømmes for lands- stØler til våre " ta et som sier at partiets politikk byg- nytte sin a.I beidskraft og sin 
svik. Vi vet ikke om man skal . • venner ger på det kristne livssyn og fagutdannelse:.. 
Jeeller gråte over slik skinnhel- krafttak for &VlseL respekten fcr det enkelte men-
ligbet og forbrytersk mangel på. Hver aksje er satt til 50 kro- neske og dets verd, ville si et Det v~ det hele. Valne ord 
~ .~e du, b~ jeg, det er Ber for at flest mulig ka.n være fcrløsend~ ~rd .om . ~et ~rste uten realitet_ Der ble under 
holsjevdtisk mentalitet, men i all med. De som har anIedDiDg teg_ problem l var tids histone, den landsmøtet i '1 rondhjem. vakt 
lin brutale åpenhet er koloni- Iler' seg for flere aksjer fanatiske forfølgelse av NS-foI- !!C:~ i;:-~~gmg, ~~mde~ ::: 
britene ikke et hår bedre. Våre '. ..' , kene. Men nei bjerget fødte en I.'~ . 

egne skal vi ikke snakke om i VIN' lJled l vårt arbeide. mus. te med at progr:unkomiteen skul-
denne forbindelse. for de har ikke le se på saken. Og dermed var 
engang våget å ta denne sak opp M d d resultatet gitt. 
til behandling, Dette burde ,"ære e ette num mer De 600.000 h';emmesittere ved 
stofl. .for både undersøkelseskom- stortingh"Valget . i 1945 har såle-
IIlisjonen og den så sørgelig kom- des ingen trøst ~- hente hos høire, 
promitel'te protokollkomite. Men av «8. :m.a.i» vil forsendelsen bli stop- som endog forr ekter sin konser-

et er med denne sak som med pet til de som ikke betaler kong-nno- vatisme og for.3ikrer at det er 
bpitnlasjonsdokumentet. de vil \.I.llLO et liberalt parti. Det minner påd 
tie ba noe snakk om det. for enten. fallende om disiplen Peter, som 
... ramler hele 1andssvikop~ fornektet· sin hene og mester. 
S over ende med et brak, og Vennlig ordne dette straks. Men han hadde i hvert fall skam-
__ skal så betale? følelse nok til å gå i enrom til 

At vi lever i en hyklerisk og Det er 3 kroiler pr. kvartal og 12 kroner pr. år bittt'lt gråt. -
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8. _AT TORSDAG 28. JULI 19Ø 
~ ------------------------------------------------------------------ ---------------~--------

Uforgjengelig som Korintssyvsøyler. 
En analyse av Knut Hamsuns diktning. 

Selve stonnesteren i norsk tiårene igjen er den roJUaDtiske Det som mer enn noe annet 
Itterstur, vårt lands ære og naturmystikk vi f. eks. JDIJter i har båret Knut Hamsuns dikt
v6.rt språks stolthet, but «Pan;, og ennå mer typiSk ham- ning fram til mesterskapets høy
Øamsun, fyller 90 år den 4. sunsk i sin ordkunst er det vid- der er hans suverene formbeband 
Ulg'Ust. Det blir intet va.nJig underlig vakre anslaget i boken: ling. Norge bar knapt eiet en 
.At.eJjubileum med vaiende fa- «1 de siste Dager har jeg tæmrt større stilist enn ham. Hamsuns 
Bel' og flagg denne gang. Ta- og tænkt på NordlandNunuer- stil er særpreget rytmisk og lyr
lette og de store avisopplag vil ens evige Dag. Jeg sitter her og islc Den både glir og glitrer, 

. ogsA ma.ngIe, og på dikterens tænker paa den og pila t!Il Hytte hans ubendige fantasi og sterke 
lIwtl vil nok forfatternes hyld- som jeg bodde i og pH Skogen naturkjensle ,.,·r :mns språk far
.aiDgsadresse savnes samJneu bak Hytten og jeg gir mig til a~ ge som i dette diktet "Skjær
med de obligate hyldningstele- skrive naget ned for at forkorte gaardsø»: 
~r og festutgaven a.v de Tiden og for min FDimlDelses «Nu glider Baaten 
amJede arbeider. Istedet bJiJ' Skyld -lt . mot SkjærgaardsøeD.. 
dagen' minnet j det stille, i det Litteraturhistorikeren eIsIrer å en ø i Havet 
Jevne og det inderlige, slik dell plasere dikterne i rubrikker, de med poae StnDde. 
pmJe dikter selv også ønsker klær dem med klassiF>&5wde og 
det. likevel så. intetsikende DaVJly slik 
En føler en dyp undring over også med Hamsun. Men det er 

Her lever Blomster 
for ingeDs Øine, 
de staar saa fremmed 
og ser mig lande. 

at Knut Hamsun nu i år virkelig ikke nok å kalle ham romauti
tyner de nitti. Han er altså nes- ker, selv om ban naturJig er bun
'ten et sekel gammel, igjen stop· det til romantikkens ~ske 
per en opp og undres, et sekel krav om en grenseløs og llIDåte-
- Hamsun? Har en sett Knut lig subjektivitet. For Knut Ham- Her var jeg kaøske 
Bamsun vil en ikke tro det, han sun er kunstnerisk sett egooen- i Tidens Morgen 
.. en staselig mann der alle sjat- trisk, bundet til sitt egØ; sinn. som hvit Spiræa 
1eringer av grått tilslutt går opp eller ennå kortere, han er Ham- engang at fmde. 
i hårets sølvfarge, rak og med sun, en romantisk individualist Jeg kjender Duften 
friske og unge øyne. Men alders- som står trygt på sine egne. selv- igjen fra fordum, 
bestemt skal han altså være en tømrete ben. Jeg skjelver midt i 
pmme1 mann. Men han er det De ben, det fundament, som et gammelt Minde,. 
.ikke, ildre ennå, ikke i dag. _ hele Hamsuns diktning hviler på. , - -- -

Som for få andre norske dik~, hans program, har han selv u1- Like suverent spiler Hamsun 

tie. re har. det falt i Knut. Ham. -ltrYkt har.væ.rt å.skildre.-.. 'C .Tan .... ke-.... P.å au.e ... sPråkets ... strenger, like lJmiS lodd å bære Norges navn nes og Følelsenes V:m!Jriug.et i sikkert jonglerer han med JIlle 

Kampen om 
samfufl~smakteo 

Ser eD på de poiiirttisJæ partiers plO

grammer fra fa .~ oppdager eII 

snart at de er ØiZrl like.. A-partiet 

vil innfIJre både cDii:t <li datt, det sam.. 
me Vil Myre ar -...mstre, ja endaC 
kOlT~ er ~ :fromme i .sme 
programmer. ~ fra noen enJæIIe 
marxistis.ke ~~ Biryre ligger ikke 

så ~ ba VCIISt:re og venstre liggIs 

iklre så langt flra: Å--part~~t. 

At fodIoktet i -ririteligheten er silt 
kom ldare.st tij ~kk etter kr.gea 
da partiene "cedtok det såkal te feile&. 
progræn. De r..seL- .ane i sine pro
gram:me:" -en tiIRElllIdIe omsorg for f0l
ket, alle vil de gjjt:c::De ta folkets byr-

,der på sin ~ ~e.. Likheten CF 
slående. Det er ull: .av samme rase.. 

I Når det ~ .av og til oppstllr 
I 
~, beist l!n>ert valgår, skyldes 

. det at de mkdIæ partipamper bYeI' 
især vil ba æren av å styre dette re-

I ~ ~~ De tåler ikke at 
andre har .t:nakten. det er bare de Sf!tr 
som er fP",'1l!æ noi;;: B det. Han Ola 
vil ikke styre:; a. Mn Per, og han 
Per vil tkkeregJees av han Ola, lB 

. casu Martin og Ca.-.-f Joachim. Den ene 
: strever i sitt ~.;S sved for å rift 

den andre ned-av ~tten. De lie
ner ~~ ~er som !rnmg
kr om fl få k2y~ upp. 

Det .ør en ma:::m som het Andel'ls 
Betgløff søm ~ ål bok han kalte 
<Etter '7.' m~~'_ Det ~ en' mof:i!f 
mann. En ~ rr>1.J~ mar,.n. Det 
er vondt om ·aem j Norge i dag. 

og landets heder fram til andre det Blaa, skridtløse" 8p6tJIIei- spr~ Jdaøg'ill - ga fra det 
aasjoner. Med sin overgivne selv- : ser med H j0i21e" q~"teL sæl- • mesfu'c,søkt.0 . artisb;;ke til det 
1Itlgelighet kom han for fremme- . dets Hvisken, Behp;1X:mes· Bøn, I pastorale og episke som i slutt
de folk til å stå som selve sym- dets Risken, Benpibemes Bøn'I scenen av <Markens Grøde»: 
bolet på det land han var vokset hele det ubevidste Sj;deIiv_> Et «Vokser her intet! Ber vokser Den IlJOhge 1l'~"'l'tt på,'iste i del'lM 
hm av og som han med sin moderne romantisk prognun, I alt. Mennesker, Dyr og Gnrde.. boken sm at de! beryktede fellespro.. 
diktning hadde gjort så. rikt: Få sterkt psykologisk preget og kan. Isak saar. Kvældsolen skinner' grammet eDdog Iå:mær opp til Nasjonal 
diktere har vel heller vært ~er skje sterkest iIispirert av russis-I pa.a Kornet,. det stritter ut fra Saln1ings program. Punkt for punkt 
aasjonale enn han, det typIsk ke mestre som Dostojevskij. Fmis. Idde 10 påviste han at fe-1lesprogrammet ~ 
aorske vi alle holder av har i var en "'PigClU til :E'.'S-programmet Det 
llnut Hamsun funnet sin verdig- Til var hare N noe ar.net ordvalg, en litt 
JItc eksponent og tolker. annen ~ Han vannildest Satt 

Det var i de brusende og usta- K H o 90 Od' forbauset den samme Be:rgløff. over at 
1:We nittiår at Hamsun 31 år nut amsun pa -o rs agen. man satte NS-!dlæne i konsentm-. 
pmmel, for alvor kom inn i . sjonsleirer og sam.OOlg søkte gjennom-
DOrsk litteratur med romanen AY STEIN STURE f~"rt den:s pn>gram. o tempora, o 
.Sulb (1890), en bok som øye-, 
ltlikkelig brakte sin forfatters 
aavn fram i rekken av dem som 
lIIrulle komme til å bety noe 

-1 norsk åndsliv. Bak seg hadde 
ban da noen ungdommelige r0-

man forsøk, en pamflett og en 
atirisk analyse av amerikansk 
indsliv. 

Hamsuns debut er blitt beteg
,»et som noe av et hallingkast i 
aorsk diktning, en sammenlik
Ding som ikke er så gal. For med 
lIamsun kom noe helt nytt inn 
.1 vår litteratur. Den friske. og 
.Påg'ående, myke og lune, under-
1undige og selvsikre fabulering 
:likk fotfeste hos oss med ham. 
l!lan ble vårt lands første full-

, bårne romantiske geni. 
For Hamsun var - og er -

--.emlig noe så avlegs som roman-
-aker. Han var langt fra den ene-

'ate blant sine samtidige som ble 
:Iørt inn i romantikken - begyn
.aeIsen av nittiårene åndet for
melig av nyvakt og ungdomme
lig romantikk.. Men utenom Sigbj. 
'Obstfelderer det vel av dem 
'~ KDut Hamsun !!10m vil over
live de generasjoner av ~ 
'1IJder l!IODl framtidein vil ne ut 
'VV'e!' 1itteratureD. 'J.')JiI* rw .... 

Her vokser alt,. JDPrtDesk er, dyr og ~ 
Her høres Guds mumIen mellom trærne. 
Her glitrer snestjemene på nøknekvist.er. 
Og jeg går og EkjPlver i et gammelt miDde. 

Jeg møter Nage] og skimter Glahn,. 
Victoria og Vandreren med sordinen. 
Kareno, T~ og børn av tiden - -
og der går Isak. den gamle Kubbe. 
Så kommer æJsom og slesk Oliver 
og alle konene fra. byens vandpost 
og langt om lenge August AJtmulig. 

som en utsending fra se lve tiden. 
Det yrer, vrimler. det gror og modnes 
i fuktbarheten, i het ekstase 
med nye toner i livsmusikken, 
så sødmefyDt at: så fullt av under. 

Alt dette ga du æs. rik av glede. 
Ditt smil, din hanne så. underfundig 
fant vei til JlIØI"'Jæste hjertekroker 
og ble til minder som aldri dør.. 

Og når så ... erdal &bl gi deg taklæn • 
da risper tomer bJandt alle roser, 
da hyler bermen bak slavesvøpen. 
i mengdens piø,JJl du piskes, steDe&. 

Ken Ja dem lIyJe. og' Ja dem· steDe.. 
Ditt navn "ril strile til aUe tider. 
En verden sIrwff.e du, overdådig. 
Den gil' deg ~ Da'f1l til ... 

Og det er tiere i dette la:ndet etm 

herr lmr.doiI:sjel Berghaff som er fOl"

bauset. De bar Då studert Ape-regjer

ingens politikk i mange år og tmmeI 

at den er en tro kopi av den nazist

iske. Dette er fru noe nytt fenomen. 

Før 1933 hadde A..partlef sitt forbilde 

i øst, men etter Hitlers maktovertak
ef3e. vendte de .sme øyne sydover. De 

okkuperte HitJeJ:s ideer samtidig SOla 

de foroømte rulias politikk. 

Alt dette viser at hele den ideoq... 
iske debatt me.Bom de politiske partiI!!r 

bare er mtlllllS\'ZJ' og ordskvalder, IS 

strid om' Pavens skjegg. De viI.aIe 
de samme midleT og målet er bare t 
sitte n:gjering. Sitte regjering for IS 

hver pris. Det er samme ulla. .... 

Vi har god råd! 
Etter hva der meddeles fm ~ 

hadde Bredtw:dt kril:mefeDg,sel - hWif 
der i de si::sk fire ir er utspiDet al 
DliaJ3III! baeedier - pr. 1. juli 2i ta.-
~ 08 tO -.altt"A.,. 

• 
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TORSDAG 29. .TL"!.I 1949 8. MAl I 

Tyskarbeiderne har torpedert rettsoppgjøret 
Sven Arntzen gav ordre om at de skulle straffes med det resultat 

at han måtte gå av som ri ksadvokat 

Klikkens snakk om rettferdighet i forbindelse med rettsoppgjøret må for alltid innstilles 
En kan ofte se tydelige tegn kommuneforvaltningen eller in- dre befesmingsanlegg. på flyplasser Nå er forholdet det at ~ 

på den nervøsiteten som rår nen statens mange organer. Over- e.l. Blant dem var det en del fIOtn jkke er noe typisk distrikt !or tyQe 
blant den lille kretsen som er alt hvor JØSSingene stod evne- gikk fra fast norsk arbeid med van- krigsviktige anlegg under k:rii1eIs. 
ansvarlige for rettsoppgjøret. lØse eller makteslØse, måtte NS- lig bra lønn, eller eæn med letthet .,.... - Da. skal forholdene være ea&
Herrene Arntzen, Solem, Ande- folkene rykke til unnsetning. kunne tått sMant arbeid. &k:e annerledes: enkelte steder l.a.niiit 
næs og Gundersen er livende, Derfor var stillingen for folket Når de likevel foretrakk A ar- kysten, hvor politimesteren ~ 
redde for at flertallet av folket og landet såpass god som den beide for okkupasjonsmalden, var at «halve byg~,. i et distrikt .., 
skal få mistanke om at rettsopp- var da krigen sluttet. gI'Urulen ene og alene den at de med på krigsviktige arbeider' ... 
gjøret er galmannsverk, lovbrudd Nei, det var ikke NS-folkene tjente mel' penger. Det var andre tyskerne.. Så prosentsatsen lws aIW 
og rettssvik. De benytte derfor som gikk tyskerne tilhånde - som SØkte arbeid på tyske anlegg bli noe for.skjeIUg.~ 
enhver anledning til å føre et det var ikke dem som meldte seg fordi de vø.r arbeidsløse eller Men hva var det som bEvirkt!t 
slags forsvar for sine gjerninger. til tjeneste for å bygge flyplas· fordi de på forhånd arbeidet far at alle tyskerarbeiderne gikk !ri! 
En såpass sØkt anledning som 9- ser, festningsverker, tanksperrin- lønninger som ikke var tilstrekkelig Jo det er det lett å tenke sec. 
årsdagen for Kongen og Regjer- ger, bunkere, skytestillinger og til at de kunne underholde.stne Arntzens rundskriv ga et sjokk 
ingens flukt til England, benyt- og andre krigsviktige anlegg. Det familier. Begelmeaig må de lønt- i tusener av tyskerarbei.dere SO!!I 
tet Arntzen til en kronikk i Ai.- var bare såkalte gode nordmenn oevøtø stl'affes. men ikke de sist- visste at de ville bli rammet. n. 
tenposten for påny å fortelle fol- det - i et antall av 200-250000. nevnte.- lØp da sporenstreks til sinet.,. 
ket at det var krigstilstand Og de tjente gode p~nger på Riksadvokaten nevnte imidlertid foreningsformenn og bekl.agf.!l 
mellom Norge og Tyskland også tyskerne. Derfor søkte de fort at det .også kunne bli tale am l seg, de truet med å forlate bådtt 
etter 10. juni 1940. Men bevisene vekk permisjon fra sitt vanlige straffe endel i den sistnevnte ~ fagforeningen og arbeiderpartiet. 
for denne påstand var mildt sagt arbeide og drog på tyske anlegg. pen. Fagforeningsformennene (som i 
nokså flaue. Og advokaten passet Det var mange rett-tenkende . eDet gjelder når de på arbeids- mange tilfeller selv var tyskef.. 
seg vel for å gjengi kapitula- mennesker som forsiktig pekte plassen har gått fienden ti1hånde arbeidere) løp videre til 5afltoo 
Bjonsavtalen, eller Churchills på dette forhold etter freden. med særlig stor iver, for derved A organisasjonene og fagfarbu,ad. 
takketale for nordmenns frivil- Hvis noen skulle strafies, måtte skaffe.3eg uforholdsmessig frlor !or- ene - deres folk lØp vidt'".l"e til 
lige innsats på de alliertes side. også tyskerarbeiderne tas med. tjen.este. Således er det opplyst e.t Landsorganisasjonen, som fare. 

Hadde herrene hatt muligheter Ingen kunne benekte bistands- arbeidere på enkelte steder istedet- saken for arbeiderpartiets ~ 
for å sette munnkurv på Schar.f- handlingene. Og hvis rettsopp- for å arbeide for norske enfrepre- tralstyI'e. 250 000 tyskerarbeideft 
lenberg, er det neppe tvil om at gjøret skulle være rettferdig - IlØrff.i.nnae.r slo seg sammen i 5- -landssvikere, men solide arbf.ri.-. 
de hadde gjort dette forlengst. Omsider kom det virkelig en man~.og direkte overfor tysker- derpartistemmer for det meste
En av deres drabanter, et med- melding i avisene om avstraffelse ne 101( !IIIdø:m:l på å bygge bunker& skulle man gi dem på båten .fof 
lem av justiskomiteen, uttalte av tyskerarbeide:me. Det var den Derved kunne de tjene flere tuam en klossete riksadvokat:;; skyld! 
llyl.ig i Stortinget at Scharlfen- 22. februar 1946.. Avisene gjengav k:rooer pl. rnatm Pr. måned- Nei, da var det nok bedre fl å 
berg var blitt en Jandeplage. Ja, med store overskrift~.r et rnnd- .• Ja, sEk het det i da,\Tærende riksadvokaten gå. 
han er utvilsomt plagsom ior skriv som riksadvokat Sven l'~vok.U Sven Arntzens pmd- Og slik ble u~.angen. A.rn.~Jl 
klikken. Da Langel~nd stod fram, Arntzen hadde sendt statsadvo- skriv. n.:t er nærmest kuriØst å fikk ordre om a ~ ~ tA
ble herrene mere nervØf;e enn katene for landssviksaker. Rund- lese det J dag.". bake. Det het sa pent at Mil 
uoengang før. Nå mobiliserte de skrivet var formet med meget Hvordan har· det gått med ønsket seg futatt far å. kwu. 
bide pressen og rettsapparatet og snille vendinger, men et lite inn- rettssakene og dommene over. skjøtte sin advokatpcaksis. Og al 
Regjeringen, som støttet opp med hogg i tyskerarbei.dernes veldige tyskerar~derne? - Er noen kom A u l i e, som til~ 
en kongelig resolusjon fra Gun- ~ aktet .Arntzen tydeligvis å t~skerarbeid~e ~ørnt. på deres ~rntzens .rundskriv. M-:n ~ 
dersen. Fanebusten bare puttet gjøre, for a bevare skinn av at hjemsted? NeI, Vl ser ikke annet tilbakekallelsen kom l.lt k e 'l 
man inn. Det kunne en ikke godt rettsoppgjøret skulle virke rett- enn at tyskerarbeiderne setter avisene. Det kunne være ~ 
gjøre med mil.org.sjefen. Han må ferdig. I rundskrivet het det n~ mut ~ og er sva:rt så krye ~mt å se ordly~en. Kan.sl(je ~ 
tas mere listig og pyntelig. Her- bl. a: av Sln «nasjOnale holdrung,.. Man- lor Langeland vil skaffe oss dell! 
rene har lagt sine hoder i bløt, enet vil ikke bli tale om å an- ge av dem har betalt gjelden på I aksjonen mot tyskerarbeidEf.. 
og de har en plan. Nå går de i vende straff owoedar alle de ty5lrer- husene sine, og. fr:1ene deres ne fikk Sven Arntzen m: ~ 
angst for at planen ikke skal arbeidere som kan kIalldres for &in spankulerer ~mg 1 pelskåper .. ørta. .... .. 
lykkes. opptteden. Det må i &nte rekke bli og annet skinnt.øy: 

Nei, det er sannelig ikke så en oppgave for tkD OJ'ganisasjon Var det. kanskJe mgen som ~ok 
greit å stå som forsvarere og an- vedkommende står tilsluttet å finne hensyn W. ~ntzens. rundskriv? 
lIVarlige for det eiendommelige en passende reaksjoD. J?, natur~ -:- ~ lenge det 
norske rettsoppgjøret. Det kan Det er på den lUmeD !!ide ikke gJaldt. ~1itiet gikk: l gang med 
på forhånd sies at herrene ikke tvilsomt at e:nklelte arbeideres far- etterforsking. I otA.ftenposten~ for 
Yil få fred i sin sjel for retts- hold er så ~ Ol Vclverende ~. februar ~ det fØlg~de no-
oppgjøret så lenge de lever. at det er D8dveDdig it magere med tlS som det na er underlig å lese; 

Og hvorfor? straff. «Svor mange Qrskera.rbeidere kan 
Jo, fordi rettsoppgjøret fra Blant de :momeater fIDI!l må tU- det bli tale om å bøtelegge og idøm-

først til sist er totalt forfeilet. legges vekt, DeYDeI' ~ fIJrst arbei- rue tillitstap etter det siste nmd-
Det kleber så mange feil ved det dets art UndertideD ri dette mo- sJcrW .l'ik'aadvokaten bar sendt lan-
at de ansvarlige aldri vil kunne ment i seg seIY 'V'IIe1"e belt avgjør- dets politimestre? Foreløpig er det 
gå fri for bebreidelser eller for- ende. Således lot de tyske myndig- ingen som har noen virkelig over-
dlfmmelser. heter i en.tceJte tiIfeIe u1føre arbeid. sikt qgkan gi l'tOell tall. 

Vi skal i denne artikkel ta for t. eks. undermineriDc &11' veier og En ., de politimestre som er kam-
OSS bare en side av rettsoppgjø- bruer som bar t,deliø preg av at met lengst med arbeidet er politi
ret som er nok til å stemple det de r~ med DNligbeteft av nær mester Nei cl e n i Hønefoss aom 
aom en uhyrlighet. forestående krigso~ på ved-~ Ringerikes politi-

_ _ _ kornmerldE sied. Dea __ fridtic dist:rikt.H:an hadde allerede på et 

Ikt er en kjent sak for alle hal' deltatt 11IIidaat ....... må stra.f- tidlig tidspunkt i fjor disse 1l8kier • 
utenom rØmlingene og klikken tea. Dette dI!IIIer 11& _ baa ikke 1dare.·1DfSl avventet nærmere be-

E.ttertanke 
lea f!It ~ ball rustne .. __ 

iImesteact ball ... ... Så. 
Evig Pr DU miae lengsler 
mot det lOIII _ ei ba .. 

Hvor jeg filler. bvor jeg br, •• 

.... 110m IIDIPD i lIIiar b..-. 
lee vil ut i b-a .. .. 
plukke bIOIDIIt GI ....... fioI. 

Jeg har livets ... i DUe. 
Be:mDdIt er deD i å cra. 
Vil JUlI ikke fribet ei .... 
,. Jec milter tnret. tN! 
ø .... ba Iwe .. bak dIter 
... , bli JaW .. lIiØt:r1 
YI ... _ .. .wn~ .... ~-......., 

at NS-folkene nettopp var dem ............. 1 .. _ arbeid:I- steæfMIlII' om retningsli~ IN Da ... 1 ..... tent .... ; • 
øom ytet tyskerne den min ste 1Ima. ...... ...,. ....... pl ~teo.. ba da li l ~ .., 
bi.sta.nd.. På få unntakelser var ............. et ........... -- I Øl illltnta1e med ~ KM dia .. hett .. :tckl_ .... 
I(S-folk opptatt med å gjøre nytte beLt. oppI)"lIel' politim.ester Neiden at etter den ... lider filt' .. tN! 
lar seg i sitt vanlige, sivile yrke. Det ... 6lC ajeJdBa at arbeidet den ~ b.m har i da&. vil det Da ba ~ ......... 
Og de slet mere enn noen andre badc1ø si umiddelbar ~ tar i htØIII distrikt bli i alt 1DOO 1ands- ødeIeøe .... ...... 
re.: A berge befolkningen frelst den t1'Ske kri.,.. ml COm!) fIViksIIJmr. A,y disse ri det bi CL Dat.,. bIInI ...... _ --
lil!llnom okkupasjollstiden, det Derimot er det __ aam bar 100~. eller eL I er det; laDdet ditt dl P"~ 
wen seg i komnnmestylene., i 81'bei4et med bMe"'" • Gi lID- pm.tea.t ... de samlede __ o CAMlU,,," LmrD. 
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• 8. MAl TORSDAG 28. JULI liMI 

• , neuner et 
Vi nevner e:t Na'ftl - meren. - «Klokere menn enn som hadde rotet seg borti mer Dietrieh forteller i sin ~ 
:tr~ ~ møt a. jeg gjorde det, herr dommer. enn de kunne makte. Han skrev at Knut Hamsun leste Hitler tek· 
det lel~er i Skoger. Enndog dommere, heIT dommer. og telegraferte, gjerne midt på sten uten ~emninger, og at ~ 
det lukter aT Muld. Det ble ikke sagt mer om den natten om nødvendig, han hen- begge var like rasende da de aIåI 
Sol dilrer om Dagen, ting. vendte seg til Terboven, til Mi- tes. Hadde han vært en hvi1kea 
Dugg driver om. Kvekt. • • • nisterialdirigent Miiller, til Over- som helst annen, er det lite bi). 
det suser i Fjæld. •• •• lover f"n-e år har Dagbladet kommandoen og til Hitler selv. somt at han ville fått en bI'6 
Vi næVDer det NaYD. - og andre kulturorganer anvendt Han måtte legge andre ting ti! ende. 

. det bryter imot OBS all sin kunst og flid for å fram- side, for han var ikke lenger Men tyskerne elsket Ba.msa, 
med Livet fra Sje. stille Knut Hamsun som en erke- noen ungdom som kunne hoppe som de selv hadde vært de f .... 
:,ed~~ nm:f ~ nazist og Hitlerlakei, eD. mann fra det ene emnet til det aonet, ste til å anerkjenne dengang ja. 
Det ropes og ...... som i nasjonens nødsår brukte derfor har vi heller i1dæ fått gen andre skjønte hva der bod-
med langveis Lyd sin penn til å håne alle patrioter fortsettelsen av «Ringen. sluteb, de i ham. De tilga ham mept 
- en Verden aT ftyd! og hylde landets fiender. «Retts- som han sikkert selv betn.kter og oppfylte hans bønner så 1aDIt 
Vi nævner det lraTll - forfølgningen mot ham har som en torso. Han reiste til p:rea- råd var. Rundt i Norge sitter det 
da blandes i Lyden brakt fram nok materiale til å sekongresse i Wien, ikke dor i dag mangen opplagt dødsIr .. 
av sydende Korn vise alle som v i l se det, at å la seg hylde av nazistene., didat som kan takke dandsfeø-
og Hvalbruk og FUgler framstillingen er bunnfalsk. Nå ,som Dagbladet alltid bræker, rede~ på Nørho~ for at .. 
~IVV=:-stod ~ vet vi hvilket kjempearbeid han men for å treffe Hitler og si slapp billigere fra. sm okJmpa-
med lyttende mik gjorde under krigen nettopp for ham personlig hvor galt baD ste! sjonseventyr enn krigens streIIØI 
naar HorntoDen gik. å redde patrioter som var kom- te seg i Norge. Vi vet at han lover forordner. De kunne li 

-. - - til met i ulykken. Vi vet at det ga Intler en overhaling som baD med Hamsun i diktet til BjIiJrao 
.Slik ~ ~ Hatmmn nesten ikke gikk en dag uten at aldri hadde fått maken til, at son: 

~IjJ~JitJf'.me BJØl"D9OIl på 7~års han fikk brev og telegrammer han forlangte Terbovens aVBett- Alt saa du dig Tid til: at rydde. .. 
C:L.;~:·.l. Det kmme like _ ~ fra gode nordmenn som tryglet else, at han b r ø l t e mot de ty- og alt ~:~ ::.a ::;,edin Bredde .. 
y:::rt omvendt, ,-or- vår siste gJell ham om å gjøre hva han kunne ske dumheter i Norge i slike or- skapt til at bære. 
le \ ~ .. :).e No~ navn kan hos tyskerne for å få frigitt el- delag at tolken ikke våget å Nei sitte og gjøre dig sjælden Ol' 
tå:yg .. ættes ved siden ay den ler benådet sønner og ektemenn oversette det han sa.. Pressesjef aagre eD. Dag med dit Na .. ' 
f(Tf~ •. :. En verden aT byet! Kan 
(... _.t f~· .lres noeD kortere nw m.er Du gav det til Pris for hver Ra ..... 
~ ~~ -IlO en ' Du badde 8Iik Raad til det, K--. 

h'&."-l('1'!Ie karakteristikk ay U·,· _ du hadde saa bredfuld en Fa ..... 
l1rur.f::..os egen diktniDg! Og ''3 en. Vi kan ikke vente at patriota 
~! H'"'8.nnetr:l bom! UJd det ik- i seiersrus (kanskje med sterile-
~.? '.:<''- sterkt og ofte fn. hans o4ø ~H"t ~6CUt :te trykk på siste ledd enn " 
Et,.)l~ borgtirn ~ .. ank og første) skal tale Hamsuns sprlll. 
YiriL·!.Ue sk$t! d.eH 13. lebrwar 1943 Ken en smule enkel takknem.lir-

Vi ~er det naVll •• het ville ikke ha vankledt dem. 
Men homtoDen buet ikke all- Det kommer Gang paa Gang Bøn- Det akulde vel Ikke 'Yære lUt 1IDC'- • • • 

~. nawe,:tene i PoIdeD.. Og da det Del' om Hjelp til at øke Naade for dommelfg K:arsHghet i cIeUa liIIdDC Hamsun skrev i aviseDe, ... 
ble -slutt på dell ~ DIodIiJdønte. __ de lIIiIre Vap' 7 ! a.a ...... de, og der har de for en ga.DIII 
Ot.m' 'jr,; hadde ~ sine)lO- Det er Foreldre og Pa.ø.røTende 110m lig det lyder, men det kan tænkea. skyld rett. Han ble av patirote
b:er for i LoJJdoa. ble de så økriver, og det er uten UDåt&gel8e De vil imponere KammerateDe. de vil nes. egne slektninger innvidd l 
begeisb'et OWi'l" resnltatet og sl unp Folk lIODl er dømte og nu akal ville sig. Ken det tar en altfor alftø- flere tragedier enn kanskje no-
1Ik'tl.Dlfu1le aRr siD egen iJmsats da. lig Ende. en. annen. Han hjalp der ha 
at de ikke så noen umen utvei ~ bar d4t gjort! Det vet Yl Hvad har de egentlig taa1I:t: .. kmme. ømhjertet og utrettelic 
.. . ~. l.egyDDe en DY Itrig 80IIl alle: de har arbeidet for England. I oppnaa ved lI1n Dristighet! Det bil som han var, men han unnlot hel 
de. sej kunne ta del i. De ~ dBc Igjen et nytt Tilfælde: 13 UDge ha været en taaket Ide hoø dem om ler ikke å advare mot dumheteJ 
kl ærfe krig mot egne Ja:ndsmerm. Folk Bitter l en Leir l Nærheten mere Frihet - hvad vet no Det kan som bare kunne føre til dom • 
Q&'så mot ham, den største. De ay Oalo· og 'ftnter paa Døden. De ha været en Viaion om at Arbeidet død. En slik advarsel er artiJI.. 
:1 NDt~ det Dam og bite ham har arbeidet for England. fal' England. l det hele tat medfRte kelen «Nu igjen -b, skreNl 
~~l;~(trreder - Ium som hadde Det er engelaJæinnede J'olk dette Ve1aigueløe. TUat.t blir de Jrakt 1;1t mens han arbeidet for å få .... 
~æt : (let" glans over Norge eDI1 - og dem 'om det! De tror paa llDg- en mørk Nat for at motta. eJI l!et!cJiDc nådet tretten dødsdømte. cBaa 
DOeD annen siden Jbæns og landa Seir, de ønaker denne Seir og Vaapeå. Det er det store Øieblik. hånte våre patrioter:., hulker ... 
Bjørnsons tid. Hau Iu&dde skre- vil hjelpe til med den - dem om nu IIkalde oppnaa naget. De Y1l be- dalrtør Syversen i DagblacJel 
?et i a~ _ de. Ball badde det ogaaa! Ken 13 Kand til Engia.ndl gynde at akyte paa okkuJllUljmølnalr- med jevne mellomrom, og det 
øeket London, sa de. Var det Hjelp! Og øe1v om det var 13 Hundre- ten! lyserøde fredsfår Mimi Sverdnlt 
al ikke rett og rimetig om de de - hvorfor hjelpe England aom 30 Men 13 MaDd - eDer lat CIa aaa LunLer'. gikk i den grad på Jim.. 
tok fratham gårdeIl! De treDg- allikivel vil &eire? Er det FonrtaDd III 13 Hundrede :M:and. gjerDe det - pinnen at hun oppfordret bladel 
te jo penger, blant umet til ens- og Logikk l den Tankegang? De har har de den rIngeøte Ut.ik1 til at til å trykke Hamsuns artikW 
lønn for seg øehr. tre Aars blodige Erfaringer for at kunne OPPl1&& naget med lIiDe V... opp igjen så alle kunne se h'WUl' 

Han kunne ha S1'aI't c1eID 80IIl det fører bent til Dom og Død for pen? I hvert eDeBte 'l'ilfælde Yi1 det forferdelig han hadde vært. Re
han skrev i 1912 i cDen siste dem. De kunde bare ha holdt ail' 8tille bare ende med nu lIOlD flir at 'l')å- daktør Syversen har ikke fuI8l 
Glæde»: «Til dig. den nye Aand og 'ftntet til England hadde aelret. erne tar og klapper dem JlIId. med rådet, for han vet at da vm. 
l Norge! Jeg har skftvet dette Somme par vel med f det farlige flat Haand. De har ikke Greie ... hans egne anklager falle .... 
under en Pest for en Pest.s skyld. Komplot for at være Karer. De er hvad Kandska.p og Vakthold oc Pa- men som et korthus. Ham_ 
Jeg kan ikke stanse ~ nei Venners Ven og Sammensvorne, de Uti de er uta&t for, de vet ikke llYor hånte såvisst ingen. «Nu ixiea 
den er uovervindelig ~ den hu- er tau. Kedvidere 1 en Hemmelighet. mange Øine lIOlD hviler paa deID. at (Fort&. side 1) 
.erer under national Beskyt:tel- det er stor Kyatik, - 8likt hører de kanakje er i&ltttatt Uker oc:v...- ____________ _ 
8e og under Tal'Bl"Ilbamdeay. lien UDgdommen til. Ken de eldre, de neder, at deres Skridt er tuIct. at naar England har seiret vil de .. 
engang sti:mser dell Dak. Imid- aom skulde være mere. modne, hwr- Fælder er oppeti1let for dem. få ar- giYendes al den Velsignelsen de lIu 
lertid gjØ! jeg det jrg kaD impt dall med dem? De hat ikke lmmlet beider iblinde, de vet ~ 'nac. cJe set i ~t Syn. De skal bare vente. t.w 
den, du gJØr det matsatte.~ styre sin Deaperaajon, de hia baDdlet er uvitende - indtil en Dac tJlyk- sit rolige Liv, røkte sin daglige Gjø-

Han svarte ikke deL Han nar belt utenfor al FonItand og alt All- ken alaar ammen OTer dem - da Iling, holde sig ved sit Hus og .... 
te omtrent ikke. han ga aYbU svar Uke ned l Fortapel8eD. Det .. faar de vite! sit P'ikent....-æ og bare 'Vt,nte. 
på. å. stå a være 1'IiDk i JeItBl. dette de har gjort de har ~Id Dette er en tale til de este l bt&. . Og ikke sætte Livet til. -
for han h~ sett hYor lite det for Bi&' EV og for a.utø.:mm1lD. dede. De burde ha aaa mept lIeB- Det gjør ikke godt at faa BJona 
nyttet andre. lien haa _ et og nø. Folk lIOD1 b'or III fUldt CIC neakevet ti.1over8 endda at de t.aItte fra l"oreldre og Paarørende om dl 
annet som l'i1 minnes Dir JI:UIDCe tut paa EDglaDda SeIr. de JYDdW sig.om.. De vil hjælpe J1nc1e1Ml - ulykkeUge IIOJD nu er døIrlte og liliiii 
&1' tidens goder er PtmL l for-- jo mot Keningen l aiD ega Budle- godt, dem om. det! Ken de ba ikke da. Det er 'Ungdom og U~donla IMJ 
hørsretten ble baD lI(tIart. ~ ma&te: de vil arbe1de fat: ~ hjelpe England ~ at utrydde Ide oø her er spildt, det er'8&& ...... 
dan· han kanne melde 8I!g Dm i men de benrver Bi&' EY Jtnalet du- 1IelY. De tror at Enpmd Yi1 ..are lfg. enh'Yel' kan tanke med siC ... 
IlS (hn fat· ~ ..... ble til Ved at - pa 11J1åer. De bwHr- javel! Ken llvorfal' da utatUe _ CC slne egne. Di88e &ew:r DU ~ 
taevist at han ikb t.dde &.)ort). alle Raad, al RåIIko, BIDe ..... fal' en :bal.r. lUIIlm PI'& l"CII'eIR'dT då er opaJde 'BæDde:r OS .. _ 
«Hvordan kunDe Di n.. filme pi ser, .m l'oIrDutt ClC gu;r ..... OS Det 'ri8er .te Jo at 'YIIre ut.. lf7IIa. hI'b8a. 
et, De som er .. kJak!. _ .... det vw Ikb ~ og det ~ .ac at ..... ~ ... KImt lIN • 
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_~~OBSD~~~~G_2&~~~~~1~M~9~ ________ ~ __________ ~&~w.uu~~ _____________________________________ , 

Tanker om tingene \Sven Hedin: 

. Non!I8k."""'" har m ..... 'Fredrik Haslund og andre omn· I Utan uppdrag 
Hg . nok gItt plass for felgende..:.ende propagandister for det 

• 
I Berlin 

artikkel av Sverre Norberg: marxistiske Norge. 
Jeg ser av <Nordisk Tidende> Det er vist både sant og visst 

Fahlcramty & Gumdliu8 Stoekhol_ 

at Fre?rik ~slund i~jen ~ det ordet av Handelsdepartemen
vært pa en liten, men sikkert pa- tet i Oslo til den amerikanske 
krevet, tur i Amerika. Og at han amb3..ssa.de, at hadde det ikke 
er b~nkt over at de norsk- vært for Marshall-plan-millionene 
amerikanske tar. klagene fra ville den planøkonomiske marx
Norge dypt alvo:t;hg. isme som har dominert Norge si-

Sveriges «grand old man», Sve n såkalte «gudep pA mansjettene. 

Han benekter ikke at det dag- den befrielsen ikke ha vært mu
lig strømmer en flom av bitre lig. Det er ironisk at det er det 
JUager fra Norge til slekt og ven- frie og privatkapitalistiske Ame
ner h:r borte. Han k3:ll bare ikke rika som holder Europas plan
forstå at noen amerIkaner kan økonomiske eksperiment gående. 
være ~umme r:ok til å bry seg Inntil videre. For engang kan 
om :IDke uvettige klager fl:a . et det jo være at Europa oppdager 
beft;dd ~orge, hvor et marxistisk at når alle «arbeider for Staten», 
byråkrati og en frekk svartebørs så blir det ingen som gidder ar

He din, den siste av sin generasjon. Den siste bok. sprudlende vital, -
_ Skandinavias offentlige skrevet BV en mann på 84 år, er by&
a a ro v it t i g het - har nettopp get på personlige notater og har 00-
sendt ut en uoffisien bolt om sine for en høy litterær verdi som et BU

reiser i Tyskland og sine samtaler med tentisk aktstykke fra krigens år. -
ledende tyskere før og under den siste H edi n hjalp til å forhln4re at dødI
verdenskrig. dommene over en rekke nordmela 

Ingen i Skandinavia kjenner Tysk- ble eksekvert, han talte jødene. aak 
land, gjennom mer enn 50 år, bedre på høyeste hold. i Berlin, han var, .. 
enn Sven Hedm. Jeg nevner hans tid- høyealder tiltross, på ferde cvera11 
ligere arbeider «Tyskland ocb Varids- Boken fortjener å bli Jest og disII:D-
friden .. og «Femtio år i Tyskland-. tert. den bør innlemmes l foIkebliØo-

danner ytterp~~ for ram- beide lenger. 

Sven Hedin har alltid hatt sine egne teker, selv om diverse beskrevet be
meninger og mot til å hevde dem. masse fra krigsåra og særlig etter -
uansett om han derved støtte tidens må lagres på mørkeloftet - -. 

men om det daglige hv. Ja, også 
en koselig liten luftetur til 
Amerika da for dem som er 
heldige nok. Ke,,"er et Ita,," 

Nå har det alltid vært noe be-
visst smilende over Fredrik Forts. fra 6. side. 
Haslunds partipersonlighet. Man . 
kunne si at hele hans måte å ta -!:. gli' ikke uttrykk for annet I etter som en gammel og halv-
tingene på er så yndig avvepnen- enn en god n?rdmanns sorg over blind mann. Det forlyder fra 
de. Så snakker han om fisk. når at folk aldri tenk~r p~ konse- Sverige at han har .atskillig å 
det gjelder kjøtt, og om stats- kvensene f ~ r d:e gJø~ sme .dum~ fortelle om grunnen til det i den 
myndighetene når vi spør hva beter. Vi gJengu' artikkelen her nye boken han har skrevet, «Paa 
slags befrie~ egentlig kom til ! «8. ~> for endelig en gang i~jengrod~e Stier>, som kommer 
Norge etter nazistenes og quis- a avlive }øssalgsleg~nden om til høsten l praktisk talt alle kul-
lingene var drevet på dør Hamsuns hån over vare døds- turland. 

Det er bare et fast p~ i ~te. Han kan fremdeles være • • • 
Fredrik Haslunds lille koselige bekJent av det han skrev under Etter disse forberedelser kom 
verden, og det er statsmyndi _ okkupasjonen. Det er ikke alle så rettssaken mot Knut Hamsun 
betene. g som kan det, herr Skavlan! i Grimstad den minneverdige 16. 

Snakker han om dem, blir det Det folk som nest etter tysk- ~~~ber.1947. «8: mai:. bar ny-
en egen varme i røsten.. Stat&- erne har hatt den dypeste kjær- lig gjengitt den lille talen han 
myndighetene, ser De, de er så. lighet til Hamsuns diktning, er holdt ved den anledning, et lite 
velmenende, så folkelige, så men- utvilsomt russerne, og det vakte meseterverk . av Hamsunl!ros& 
JlOOkeve~lige, så lure og så egen- forferde~ blant opplyste rosse- som for all~ ti~er bevarer ~et 
rettferdige at mot dem. mi. elet re da de fikk høre at heltene fra om etterkngsarenes. patr-ldlOt~ 
ikke øves kritikk. London ville anklage verdens mentalitet i Norge. I den desem-

Når man i sin ungdom var største dikter for landsfottedeli. bermørke ~gstuen, «opplysb 
oppl~rt. i . Norges grunnlov, kan Karl Evang fortalte i Arbeider- av en ~arafinlampe for at dik
det JO umdlertid ikke nektes at bladet høsten 1945 om en sam- terhøvdingen - med den smule 
snan . ikke kan begripe hvor det ~a]e. h~. hadde p~ørt mellom ~gsyn ~an. hadde igjen etter 
er blitt av Grunnlovens pgr. 100 justisminister Terje Wold, Mo- :une psy~atriske opplevelser -
etter 1945. For den ene pan_ ~otov og ~ai~, hvor russerne Iallfall ~s:fI1ela~nde skulle få 
grafen sier «Frimodige ytringer ikke la skjul pa hva de mente om adgang til a se sme notater, tok 
om statsstyreIsen og en hvilken en politiaksjon mot Knut Ham- da rettss~ten Norge det avgjør
BOm helst annen gjenstand er sun. Men hr. Wold bar ikke sitt ende skntt vekk fra all ære og 
enhver tillatt>. navn f0rtr.ieves. Den 88 år gam- anstendighet. Knut Hamsun, den 

For amerikanere synes det åle bene, til Nørholm ble overman største og norskeste av alle nu
være noe lummert om Norges net og tatt til fange under ut- levende nordmenn, ble med to 
politiske og kulturelle etterkrigs- foldelse av drabelig heltemot fra mot. en stemme .fr;ad.ømt . heder 
liv. Det er blitt en slags mental den framdukkende Gjemmefront og el~ndom. ~a?"idiotismen had
og moralsk borgfred mellom par_ han ble sperret inne i Grimstad d~ seIret. Og IgJen kunne han ha 
tiene i et etterkrigs-Norge, hvor sykeh~s, derette~ interr:ert på ~tert ~g selv fra mange år 
folk lærer å gå på tøfler så a.t Land~ gamlehJem, til slutt tilbake. 
de ikke skal forstyrre pianøko-- puttet mn på Psykriatisk klinikk 
llOJllenes arbeidsro. l Oslo , - formodentlig i det 

lInens betaler borgerne seksti patriotis~e.båp at det skulle lyk
prosent i direkte og skjulte skat- ~es. dertil mnrettede spesialister 
ter. a !?J at hans forstand var varig 

Karl Marx trodde at det treng_ svekket. Det. gi!rk . ikke. Den 
te8 en revolusjon til for å få ende klarte endog pakJennmgen av et 
på dem som ikke ville godta halvt års psykiatrisk pleie. Men 

Ingen har stunder saa svake lJOm 
nettopp den Stærke, 

udækket Kriger er ufrela i Kulernes 
Spil. 

Var det for nogen en Seir i at hulle 
et Mærke 

vajende ned fra en Sknte med 
Bredsiden til? 

lDUXismens gudløse slavemoral. ?en ranke, ungdommelige 88-år- Visst var det en seir, det fram
Stakkars hjemløse M;:;!'X, han mgen som ble brakt inn på an- gikk tydelig av krigskommunike
Jmnne jo ikke ha f()l',,~,,~'a ~t en stalten, forlot den et halvt år ene fra Grimstad i alle norske 
naziokkupasjon kunne,:,jøre oor- -----------~---------------
gerne i et fritt land så trøt1e at Hvorfor ble d'et I-kke rl-ksrett". de inngår borgfred m,~d marx- ri 
istene på en fortumlet Lasjonal
romantisk basis. 

Nå, denne mar:xistiFk.., utnyt
teh!en av nasjonalromHntikkeIl 
~ jo planlagt den '. gså, i 
Ringston House, neehmf(:, Hyde 
Park i krigens Londo:n~ 

Så blir det da med {~\~ tuæn 
pi tusen ~å personligt: kla.ger 
fra Norge til oss herborte. Også 
med Amerika-besøk av prodnk-

BjonBøkningsutvalgsformannen 

Av Bjørn Vardaas 
. Boken :vek~er oppmerksomhet. Den er avslørende. I et sær

s.kilt . av~tt lIDøtegår forfatteren professor Andenæs med sær
hg VIrkningsfulle argumenter, og meget overbevisende. 

Pris kr. 3,50. 
I bokhandelen og direkte fra 

VAnD FORLAG 
Møllergt. 7 

Oslo 

• 
HediDs vitenskapelige ferder er ~ 

over hele verden, mindre kjent for 
den nålevende generasjon er bau 
«varningsorth, overhørt og negJisjeri 
i sin tid, men med en uhyggelig aktua
litet idag etter A-pakt og notetrJ'k*; 
fra den mas.lwvitiske bjørn -. 

Harald Hjønne og Rudolf Kjel
len arbeidet begge for å åpne ø,'DtIDI8 

hos en drømmende opinion l SkaJwB-. 
navia. 

Nå står bare Sven HediD igjere l 
Sverige, h1veksten til det svenske ab
demi, innvarsler ingen vårflosn og gulL.. 
elder. 

I Danmark skriver NobeJprista.lIaIea 
Johæmes V. J en fl se n om den .... iIa 
manns kolonisasjon i Afrikn, JMDII< 

søsteren Thit J e n I!I Il e D har slAtt .. 
på høyere spiritisme. 

I Norge bar vi grottemeaneøkeDe,. 
Herman Wildenvey 8QID ___ 

drysser sine ville vekster, en loe!iiIIIl 
Jrritiker og essayist som Alf Lall'lI-e .... 
Knut Ham sum fyller 110 lr ".1JI\",. 
han er oversatt i støne grad .. 

selve Henrik Il:lsJen -
Jo. Bergstadens store dikte ..... 

nettopp gitt ut noen avisartikler, - .. 
dårligste han har gjort. 

Egg e erindrer. og øl Jar 'ri )o 
Joben Baj er. 

Gullalderen er forb~ tram l"OIIIlIIID

Iwnkurranser lykkes det neppe ;\ ..... 
noe ut over hverdagen. 

Hår dYerp kuter IIbnar 
da _ det ~er. 

Pretar PerepIIBI&. 

aviser. «Rettsbevisstheten» ))ad.. 
de seiret, og Dagbladet kunDe 
atter innkassere 25 øre i J.øssaJø 
på torvet i Polden. Men rundt 
omkring i verden satt det noir 
både en og to som lurte på hYiJ
ken art av faunaen disse nOJ"d.. 
mennene tilhørte. 

Også det spørsmålet hadde 
mesteren selv gitt svar på. Det 
står å lese på siste side i dell 
boken han ga ut i 1933: 

Et Hav av Sau blev S~ 
dens Død, staar det i Visen om 
August. 

Han kunne ha tilføyd: Og ane 
sammen hadde tatt juridisk em
betseksamen som takk for at 
de personlig hadde vunnet vm"
denkrigen. 
~~je b?kens tite1 også lIar 

noe a Sl oss l dag: Men L i vet 
l eve r! Og som han sa under 
rettssaken: «Det kommer vel _ 
Dag i morgen ogsaa. Og jeg ba 
vente:.. 

G.& 
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I 8. MAI TORSDAG 29, JULI 1949 

, 
Olava LandssvI1c 

f.. Langeland. 
Hvordan ~ en hvilkensomhelst 

I Med saks gjennom dagspressen 

~--------------------------------ne takk og honnør jeg bar fått fra -VI KUNNE IKKE ENGANG Larrik: ~ 
offentlig norsk myndighet. D.s. SKRIVE • c.lIedlemsmøtet kan ikke an.befaIa 

• I n-..... L.. .... ~ _I~- --" W:1_-., at det i ledende stiIliager på hval-
.....aoUliilUt::> lOIUIV= n:u. U<:IUL\ fangst blir ansatt tidligere . .NS-me4-

0IIIva høsten 1940 - før noe vesent- Et SpØrsmål cDet er mange ting ~ lemmer. Fot" øvrig vil: ~ 
Iic utslag av diktaturets terror overfor Hvorfor viste mon biskop Berggrav vil glemme og glemme forlest mulig. anbefale at saken bUr u:nc:krsøfd IW 
. .a-ft.. ~'da hadde .. wt ..- _ Vl·te og en -'ik vil[;~"'et (se Vårt Land 15-5 GIemseieo.s slør er så nyttig for ens om mulig å fimu~ tram .til linjer- ter 
..... ....... • - -... Oil~' tg komm tar personlige velbefinnende. Og da en gradvis avvildi:r:tc av nektefRn 
1Iørstå hva 4 h.r.dommere 5 år sen e- 1946 og mulIgens etterfø . ~) glemmer vi også ofte at det er visse når df!t gjelder yngre menn""'*"'" .. 
~e - etter alt det som i mellomtiden til allerede søndag den 29-9 1940 bare ting vi ikke må glemme, begiven- I Tamsberg ble det også beslllttet 
lMdde funnet sted - ikke vet og for- 4 dager etter Terbovens beryktede tale beter som kan ba utspillet arg i et enstemmig å ta avstand fra gjerl.iml_ 

.... nemlig at Olava - ved å være den skjebnesv~ dag 25-9 1940 å ta ~ ~ ~ta - seg~ := :: tredelse., 
~ av NS i DOen dager - gikk kongen og regjeringen ut av k:i.rke- land. Slik 0CSå nål- det gjefder de Dette., og andre liknende torefeefJer 
fiEnden fiå.ånde i råd og dåd, og der. bønnen? FideUs. redseIatulJe ting sem hendte dø en viser _ dessverre _ at ennå er eadel 
Wd gjot'6! .. skyldig i bevisst Iands- • rekke land kom innenfor jernteppet av det DOrske folk ikke heIbredet for 
fømr:derit D_~_..I __ GerhanIsen! Enda mere når det gjelder de lideI-

~~ ser som rammer et høytstående folk «det offentlige vanvidd» som brøt ut 
DIer de spørsmål sam - in. ref. J Bladet Kooperatøren har i siste num- som det ungarske, som ble tv'un.get 8. mai 1945. 

Attp. 14- major Langeland fikk av mer endel biIledreportasje fra stafs- med i krigen og hvis kvinner ble 
~ten ang. Olava og hvor minist. Gerhardsens Leben und Treben. voldtatt i hundretusenvis av de rus- EN DANSK RØST. 

Man får først skue den samlede re- siske IlOld.ater. ~ hadde sine opplysninger Naturligvis burde hele ~ _ Pengsels:inspektør carl Aude lIm-
... ktrane. det se ut sam om sette- gjering i statsrådssalen med Gerhard- også Norge - ha reagert og reqert .sen. Møgelkær, skriver i det daøab 
~nlkaten hadde sine tvil om sen for enden av bordet. Det er unge, ettertrykkelig den gang. ltanside blad cInformafion,.-
--- ' .... _1· f _ .... InSt. tildels pene mennesker, som i likhet kunne mak.thaverne aRe:ede dsl • 
-- V14A<Jlge or"""o er"' .... ", ba 1_-" at .a- -t.. _____ ..a- p...-.t det er at...:... ..... -- ti&-I T ---" __ !t-' __ • f 2 het det med sjefen ser nokså beskjedne ut. ...... _ UCJ;' <=IS __ ....::l!UIoIIC&'~..... uttr~ ... --~ 
~ .. uuvvens er: går ikke. Vi vil ikke se densJegs. give, ikke ~ ener boI:tfcr;. 

cDter denne lova kan den veria Men så kommer vi over til en hel Men vi tidde stille. Og greide tem- klare. Den, der har haft lejighe4 Ul 
MIIInJLf.a 30m etter 8. april 1940: 1. Var:. billedside, hvor Gerhardsen opptrer i melig fort å &temme. Vi klmne iklte at lære den enkelte Lands.svigerS pro
lBeG i, eler søkte om ener samtykte i.' diverse situasjoner. Først ser man ~ skrive om det heller. det ble:;,m at kende, Qg $OlD. derfor ~ ~ 
" ~ med i: a) NS eller tilknytt! statsministeren i understrøyarmene (ja som vi fikk vite og det vi hørte skaret fra d.e geueren~ og lotl'i&tiCe 
amskipnad ..•. _ en får inntrykk av at G. bar gått fra hendte flere andre steder .som kom ~ at de bandlmcer. som. I kvinner og barn fortene om hva sum karakteristiker, må k:ærnpe fer, at 

.Altsi ~ det å s 8. m t y k k e med jakka på kontoret, for han får den bak jernteppet. Vi tidde til fordel de har begået. ikke tører til eø gt.. 
_ Bm!CQ. om å være med i NS er ikke på i noen av hjemmebiJdene) for den lille flokken som preket uereI kassation at ·heIe denne g:rvppe. 
... skatfbart. _ Er det ikke tusen- foran radioen. Dernest spiser han fro- cfolk:edemok:ratiebs velsignelser før men at l1ver at dem får en ~ 

folket her hjemme og som vant til- b påny at indtræde i amfuadet!i 
". G!JI slike eksempler sam Olava. kost i familiens skjød på k j øk k e - hengere som ikke viIle ba vært med ~. bet. es: præcis den AØUIle 
lte,plouM. i Norge i dag? n et. Videre er familien samlet om et om de visste.- indsti1Iinc. VI har overtor .. kri .. 

Jeg s.eht er for et påvist helt pas- termnelig tarvelig trekvitt bord med Vi er etter hvert blitt vant til å minelie. Som den :fre.lmagende Ø'al-
_._. ,-- t-' ditt' f I t· med' ske fængselsmaud H.anty G& ....... __ M..P. fra okt. -40 til des. -41 og .... lJUe l.:ues..,.er og en o so a, an- ese den ~e 1& ~resse • zm.s- udtry~ d<!t: Giv dem m ~ 

tør.. ~ undskyldende og for- takelig forestilteDde hans dagligstue. tankens skjerpede ~ikk. Og nar herr cbanee _ n:.ere beder vi ikte ta. 

~ omstendigheter for 10 år så fru Gerhardsen i den samme sofa Wilson sier at «vi kunne ikke engang At en stiltingtagen til ~ 
tadmtt.temmerett og retten til å med lillegutt på fanget, (fruen bar en skrive om det hellen, da vil vi spør:l'e ~ problem ik~er overfbKfig. er 
.a-emilitærtjeneste samt for :.tUtid .stripet uIlkjoIe på) og endelig sjefen om vi kan ta. det som en erk:jen.ndse ::;Ja;.:e erug l. At pro~ .= 
... mt stillingen som vp!. (ulønt) påny foran radioen sittende i en ikke av vår tro, at det alle forsikringer tn ~ ~ : ~~ __ at _>a-t i hæren. særlig makelig lenestol med en avis tross er ea slacs RIIS1Ir åer i l:IaIkt. 4-,.". S' FLø Uk' ~ dette __ 

Det -er fonli jeg gjennom mitt cll. ..... seg. SamtIice bilder' ClIIINiS I Sfgrilf'~ siste bok Trommer iJrke rMe. flr.res a jr,U1" ~ indhas~ 
.. P... bar gått fiendt!n tilhånde i råd være tatt i sta t smi nis ter b o I i- på norsk. Den er med .. lindrikt våld,. erfar~ .. .r. Mm .man t'.ager fejl, av;a 
C 4IW. gen, men man ser overhodet intet av sensurert ned. og nå kOlllDlft berr =:;-.::....:::; er ~ebes~ 

11m ~ derimot - forøvrig min den komfort og luksus som enhver god Wilson med sin beklagelse over ikke og modstandskra.~ Her er det mett! 
~ nan og den personifiserte he- nordmann dog venter at Norges stats- å kunne skrive øm terN1'eD ateD- ~tNe ting. der ~. Kmdslæb 
*'øet - han var ikke M.P men minister omgir seg med og som v i lands. At det ikke skrives om dell ~ de Ctkdtr ~ ~ 

"I h "mot '. ~ at det iklæ blot Ta!' dem,. eter !baa giI;k ba 26. mai -40 til 7. mai -45. unn e ram! '!'verti er besk,je- innenlandske terror, er den norske svilt" tna1 at Oet CIIPi ur (1& _ 

i ø=sten 5 il: hver eneste dag i minst denheten så pinlig gjennomført ved presses knefall for ensrettingen - så de pæne. b.ædt-.rlige lCOde døzIake ~ 
• limer am <!agen fienden tilhånde i en fiks fotOgraf~, at en forsmedelig, at det vil gi. såre knær der svi.gtede e,n ~ at ~ 
..., og fiid så svetten rant under slitet hvilkensomhelst arbeIder I' dag lever i årtider framover. rmgdom.. . Og. V1 ~ ~ stadiC 

lik fLtt herr ,.._ ..... --~ I Det ved passmlet eg li.gegyldi&~ Mer .. aed å hjelpe tyskerne med å bygge e IQ som u: ........ ~. er I 'tar ungdommens soci.ak! ~. 
furøaaverlter, forsvarsverker som - bare på det ene blIde «hestehoven» DET OFFENTLIGE VANVIDD CC vi er herved med til et ilkabe: 
.tIIIedø satt opp av ærlige, kyndige og stikker fram i det høyre h!ørne i form HENGER L dell QJIe gener.atiaa af faDdsa~ 
*""3OIIIIDe norske arbeidere -- var av fragmenter av en kamin, endog en I HvaHangerne i Larvik, Sandefjord 
_ ~erangs utført at de ville ha flott sådan. ~ det skal atskillig opp- OIl Tønsberg bar boldt møter. Den 
lIauJt etInert angrep fra norske brø- merksomhet til for å oppdage denne f viktigste salt som. var oppe til be- , 
4re. te utslettet dem totalt hvis de overk1asseluksus så nær beskjedne I handling synes etter dagspresseosre-I I 
~ kommet derhen at de hadde Gerhardsen. ferater å dømme - å ha vært tid-I Protessar Carlo Schmidt har i Be.r-
... ~ til å måtte forsøke på å Endelig er det tatt endel billeder fra tigere NS-medlemmers rett til å detta I lin hajdt en.. I:r.u:mfare CC satte ogp fire 
c:ae:obre sitt fedreAand gjennom in- kontoret. Man ser Paal Berg i en tem- i bv.alfanlilst. , kr.Iv: 
~on og kamp. - Frigjorde og er- melig nonchalant stilling pratende med Resultatet av drøftingene munnet ut I L Frie. aIminnelip valg i hele 
~ ikke de 100 000 norske tysker- G., hans medarbeidere er samlet tn i følgende tre uttalelær: I Tyskland. 

I illere minst 150 000 tyske soldater frokostpause i en sofa med hver sin Sandefjord: %. Nedrivel.se av Jron.sentrasjaM-
... akn krigsinnsats? V fl r ikke dette med bra g te mat p akk e til kal- «Med hensyn til t~e Ns.. leirene. 
&. cå fienden til hånde? f:n. og endelig berr G. tilfofs på vei ~ at er de ': gjOrt = :; ~ 3. Avskaffelse av det ~ Ge-
.. skriver ikke fordi jeg ønsker til kontoret. aond sin straff. blir settes il:m i; stapo •. 

*-ff over noen. Jeg er tvertimot den Ja. så enkelt lever altså Norges arbeidslivet for dermed å nyffig~1 4. Opphev-~ av det kamm .... 
t.rate til å glede meg over at både statsminister utgått fra D.A.P.Ikke en gjces!er samfunnet. men man tar I ' saxi;;;,lre bystyre og opptettelle 

. bestemt «vstand fra at samme CjI!a.. 
... svoger og alle de andre 100 000 bil. ikke privatsjåfør, ikke salonger. ilmtas i ~ .... t~~algte bo~ 
~ slippet å bli straffet. flygler, malerier eller pene møbler. _____ ------__ sentasjoner, og så vidett. 
- er ælv straffet Han må traske til fots fra Victoria ~ rådsmøte: En b'enin,C Vi noterer med en viss interesse. at 

~. Terrasse til Akersgata hver dag, baD av Da!liu&ldIiveade i samarbeid med de allierte QC!å bar sitt ~ III 
PA må ved siden ev sine dokumenter ett av Statens departementer har fått siDe tcmsentras~. 

at ~ har det allikevel for slepe på ~ten i et papir og IjflDDlwaf-t eim 0l'dI:Ung at kvoten av Vi f:ri6tes til l ciengi et åtat ." 
-ar vært i det å bli dllmf æreløs fordi Forts. lIf4e lG. et prod~eJ skulle reduserer Merle lØfet:s Qy1i!' zaDaIl: Dea .... 
III bridt mitt fedre&ancl, min dom-- til det bafve dr bedriftens inneb.a~ vinteren. 
aer lw:Ide nemlig i domspremissene . ct.de. GlI eakm Idet bedriften ut elet - Etter det wr det lcri&eL A-# OC 
-- IIdreldig forstått å flette inn Staten over loven erJIcte deri. Beftmmelsm er bålrei$.. til, Vet' det ildæ så tett. men start.et 
.... oIUJIIlI'k;jennende ot4 om mill eade i .. lIrimdiCMt,. mm tnm he:l- greide ieC da i tæ at vi b.ad:fk ... I 
~ Det .-ar aam et lite DiktatUl'et i sving ftOdl!!lser til ve6AfWiW« forenin& kjempe lar. J(eQ ni er aftsI ~ 
-.il MG la meg i en min CamedreIse, CC til de ~ izlstanser i de- &hatt Ol AI ~ iec mere pl ..... 
.. det åBI jeg aIlticI bevare bull i Et femkt eim pel pl laft b1aac»- 1IU'*!lledIat ZQttet ckt ikke å fl dell dm det lIIOIl . CIo er dU me4 *It ... 
8IIIiIIIDet !er med oppriktig takkpem1ic- bestenm eUeD i deo .... ~ adrel .. PlI' ~ __ ble c.u ~ for. Bar dia aeCt lIIOe • dill 
.... .lee falte det 80ID C takk til _I fra ING MIl ... til. aemte dir*'- .. .... .. A_ - '_ ariaDt .. l *' listet I'W Irril "" bar åt .. 
- aaaIk ao14at ta ~ deo -- r.lok , et ...... pl øc.ø- aø.- .... • ...... .. .' ;SI larfIdIr ..... cIet.a 

t ". , ... ~ ;;: l ')._: 

" . ~ .. ,,' ':"." 

, 
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mRSDAG 28. JULI 19f9 8. MAI • 

!1lii Ukens kronikk: Offisielt dokument avslører -
Moralske Standarder _F<_orts. ___ lra_side_2. ________ _ 

] .... r.....,... __ 15 .. )&ar luPeDs I " pi formueare Hea s 
..... 'D Erik Solem en ..aue ... område ,.,a .. 4'd lIert _ appfaUes 
dell ~ uipve æT ~ lI:IcIIIr mm er .. ' cl ea J'I&II _ ikke 
x..- boit; ~ , ..... UE ... ætter~ straUer før ædpnrn 
Ba .. ~ dier III ~ cI,)m .... til å 4ØNade el ny 101" pi ddre for-

CWavbokeDerviet~~Fltho1d.. Det ~.~ea ~er 
... .at icwer ikke m.a ps ~ [en ~ som die-. iDnsikts-
eIIIIIk kr.ift.. ~ ~ bestemt. at i ftille og ~ føIb :reUsi,JPlat
~ kwrqei er Cl sia s:t:;mdard-! an:-.g ville im1eb;ere et æi!Wbdig ilC 

.... som baæ giir .... !iiftI, lea et &-1' VI. ~ cwagrep.. 
J'ddiw, sam etter hans. menma;.'SZriic Det er ~ pic !øiliiiWSileflE:ns om-
elt m på. at deo .. sam del- B råde. prut. ltDoph åir til 1:Jrd far cen 
~smål GID Uri:iæ _ qppb:e csi lim- friere ~ av GiL , SI. JkD. se 
~ ~ eiåR rertsforkalcJ at. det filmer ben Iagma....". i sm offent
-c1d. iklæ .. liil,e lt:.If:dde f~ ~ Iiggjorte creUst.:1æz iap del 1ID.tven
__ bar lov til å stiTie ti! el ~ dlg å gjøre mel" sam på. Pil straffe... 
Del. er altså Cl ~ to1\:nirng .av dette rettens område bar KDoph ~ 
~ ~ KDopD .såIr til an respekt for § 9"l sidm den ikJæ 
l]'II! for..- t er opptatt ti behandling UIIder denne 

ED San .. ~ ae& at bm:r i ~ 
SaIem bar brv.& b' ~ ItacDar i U:odres om det ik1te vIDe '!lære en 
~ aø1aM~ Ur Ge!'l c;)eick:r il: tak)memlig ~ for en behjertet 
~ <!tea c~ toIcniftl» .., i jmist i u1gi en bc* am _Moralske 
~ i fl SD e ~ if ~ si oM som cvinkelskri
eld ~ SCiill herr Soiera: vert", cjustiseti», ~ og 
er en .av ·faddeme til. • liknende lamDe 1ltg:l av det DOrske 

Ik:a des:- gis oc::sio ~ -Mma'b*e. sprog.. 
.f!iaDd:alllet-. __ ~ av våre ja- t Herr lagmann Solem setter øyen
~ ht!:rde ba _ aye unda' Glt' sYDlig pro!. Ragnar X:Døph meget 
_f:!\"·a.~ ~ ~ mmst Air de. høyt. Vi skal derfor tiIIaie oss il sitere 
"ri -opptrt sc:n vciJ~ b Ieg..; en æmen av KDophs sIaif!er. nemlig 
~ VI kom iJi::'ke !iest> ~ståeDcie· ~tt og ~ HJ23 side 22-
siW ~ tm1 at bt:n. Sole:n eir Der står: 
det utseeDde aT .. pde • 1t:Dapb.; 
,~n ~ re i t ~ ~ , "l ~ stile rettstelelsfm siå:jør:m opp 
han! som et ~::... e:. ~~' sem ~ .rettspriDsipp, enten -det 

nu skje lJ..'1Qe de:I} ene ener de.n 
__ ..... - ... fønetieriqg - viDe 
være det· Sl1IIIæ sam i illll før e 
anarkiet ved lov.» ... samme bo&. ~~ av ~. 

retisdomn...,- Sverre Gr~1 RaD siie!": 

<>.Atmet a.s::Un ~ am Grwm-· mak-erne har gjort i de senere år: De 
lraYe:!s §!Tl, besrem:m,,;Gen OlD at har tallfall for Cl"e~ ved
ingen kw ma :is t::lboJte .. irkeDde kommende batt svært så travelt med 
Jamt. Her tar proIessar K:Dc:lph ~ i deklæ seg bak cretti;kjensla.. for å 
GI'lde i.or dm ~tlM:ng .at ~ forsvare siDe ovetg!'ep. 

fritt A avgjøie lavilba ft'åt fikk sin rettslige stilling etter 
dea viDe lege pi fortdariD- GenferkonvensjoneD, at den .. 
~ lØD vw fnawbffe& .. general Clay iDDsatte domstol_
demte mlte. ... aUe 'riia&- Ire hadde noe rettsgnm1a.g, at 
prov ble tiiIIaU framIagL medlemmer av denne domstol ., 

ElI 1~ pU Iaadde tUer oppnevnt uten rettsgnm1a.g. at 
eJI serie slag tIIuewet ..t ea man hadde forækt 11 påvirke vil
f~ SOlD ..... diIi:krie neDe. at ankJagerens vitner lia
ham. Da maa vw IuMnmd til der kryssforhør hadde ~ 
side 16, ble hall ført tillJake met at de hadde ~ og at 
til ceIIeB for .. UeIL ~ hele rettsop~ var uhoid
aeste lDOJ'geII Iøøte de, SOllI bart. Ikke desto mindre fImk
nr iDnespe!"l'd i ...... i sjonerte galgen videre. og de ame 
~rheteø, ham npe: J~ vil riJranske· undersøke1sesdo ... rneNi 
ikke mer lyve pi deIt!llåfe& som har handlet ·i den amerika8-
Da feapelsvolderal ...-e ske justis' navn og under det 
kom for å avhellte ham til av- amerikanske flagg. går fri.. 
shrtteade vHaef~ Her er tre Jinjer å følge: 
faDt haa gut.eD Iaeageade død 1. De som ennå ikke er hett-
i fengseJsgitteret Til tross rettet. må bli skånet. inntil 
Ilenor ble haas forkJari.ng, en fullstendig juridisk reft.. 

.. SOlD ikke eagaag var 1IDder- sjon har funnet sted. 
&kreet, tiDatt beayttei SOlD 2. De amerikanske undersøkeJ.. 
he\-ismaterieD i ~ sesdommere. som har If1i&. 
IDOt de aadre. brukt . sin.makt og prostita-

MaDge ga.ager ble llIl ~ ert retten med sin hevnl~ 
som vegret seg for å skrive :må sliDes for en offent1ic 
under, ført til et; twakt opp-! rett, så vidt mulig i U .SA.. 
lyst rom, h'!'or det satt ela 13. De amerikanske undersøkel-
puppe av sivile __ . ssedommere m~ blj anklaget 
sesdommere i annewUfona for forledelse til mened • 
rundt et sort bont med et for embedsmisbruk. 
krusUlks i midten og to lys Hvis man ikke hjemme hos 
på In'er side. cHer bu De oss erkjenner disse av amerika
d.r smerjkansk~ rettergaBp-j nere begå.tte forbrytelser, d 
måte», sa de Ul daa ap~" Amerikas og den amerika.nsb 
de. Demte skiJuu'dl avsa så. justis' anseelse lide varig GI: 
siD dødsdom og la til: co. et. uoppretteiig skade. 
pal" dager blir De Ilmgf.. så 
Sll:::,t gf'ueralen h:u- bekrclt,c.t! 

dø f tv:V1a ... Jnis ~ i rrvskarbeiderne 
meIIomtidea idlIletsbi ... er -
detme tiJstådse, så ba vi få Fort.<IiL fra skJe 5-
Dem fri». Selv da ''al' det ea-
keUe. som ikke ville skrive i styver som han sikkert aldri ftl 
unde;r. Vi var opprøt over eJl i glemme. Det er grunn til å mm.
så frivol bruk av krusifikset. 1 ne denne feilfrie, d-ømmesyke 

I et annet tilfelle kom en I person om dette hans nederla&
~ forkledt som kau,1sk Han burde i det minste ikke 
prest (det val' eJI UDdersøkd-1 gjøre flere forsøk på å frmlstiDe 
sesdommer) inn i eeDen til en rettsoppgjøret som noe som hat' 

F.,rtt,l!!elsene f.)I·lsc·tt.~I· anklaget, hørte iJaDs skrifte- med rettferdighet å gjøre 
... :-" mål, ga ham absoIusjoa og et- Skulle en ha fulgt Arnt.ze. 

Blant de Q!fm:t:iige ~ mer. at de beaytter enbYf:r anledning terpå det vennlige råd: Skriv retningslinjer for avstraffelse ø 
1'.iImer vi ftdgende: til å lrømme ut av landet. et.fedre.. bare under på aU som nnder- tyskerarbeiderne, ville a:nslagsviII 

.. '........ land som de i god tm eg av lunt søkelsesdODUDel"eB fo:rdegger ca. 40 000 av dem blitt ttraffet, Ol 
.... :v..twu r , i 0sIIt. hjerte ofret alt for? Dem. Det ,il briDge Dem fri- svært mange som i dag sitter i 

ltnmatrikuIermg f:iJ:mer sleå ion- • h~ten.. &:Iv om det er falskt, meget framtredende stillinger oc 
daa L seprember 1949. De studmlte.r Etter å ba skrevet dette kom vi til- sa kaD Jeg på forhåDd gi I tillitsverv. - Vi vil gjerne ~ 

Dem absolusjon for den Iøga, sisere at v i ikke ønsker ~ 
iIICBD .'il melde se& må oppgi hvilket feidigvis over Dr. lSlJØ av Arbeider- som De da forleDer» d.4: t. M . • 1_ 
studium de vclge:r pr:ins.ipieit -cc bvj}.. AvJSa, Trondheim., oc 1eær der i en • . ~ner .pm en VI ma ~ ... 
1Iet SIlbcidiærl. ~ea sk:ri'fts på artikkel mettet B. lt.: . Mens v:an Roden og Simpson ~ at h v l S overhode noen her 
skjema 60ID bUr"UfieTert ba de - foretok SIne undersøkelser, ble l landet med noe rett skal ~ 

~--aJ~ og seJvmoni viDe. det henrettelsene utSatt. Men et par mes for landssvik, så kan man i 
"b!rmen~ ,skoler eDer fra være hVlS Dtøske .skoler cc 1ØUver • 
llDirtrsiteteb Såletariat. Med mel- - - aager etter at de hadde jnnsendt all anstendighets navn ikke frita 
(fingen skal fIilIe:: l) ~ siteter 1m siatens peDCer lot fdlI: sin beretning, begynte de på ny. disse, som mer direkte enn noea 

få ~SI" sam er motstaDde:æ av Da ble de dømte i følge de siste l andre har «ydet fienden bistaNI 
2) .... ""gift kr. 58.. ~ og dens potitikk avismeldinger hengt i Landesber.1 i råd og dåeh. 

For studenter sam har tatt ctima . "l'eDk OlD -. ~_ cc tynne ger fengsel i et tempo ~v 10 l Myndighetenes behandling aY 
1StS og tidligere år må lev'e:res be.. kirke- og ~ Lars pr. uke. Mange mennesker 1 Tysk tyskerarbeiderne har øitt NS
YitDelse f:a to ~ tjeDesie- JIoeD sto opp og sa detæ i sIDrtinget. land og Amerika følte det meget folkene de beste ~ter -' 
.am OlD at yo:ftpc ...... 1If>i4e ikke bar Ale viDe protestert og trodd at stats- tungt. at eksekveringen ble folt- rettsoppgjøret som de kan ønstre 

der ar~ Ul:Ioder Na.sjoaai Saza.. rirdeD 1JI8r blitt pl. - og de ivrigste satt. seg. 
... eller UDder o!ripi;P$,.ft>:stideD Iutr og mest blryrastede protestH viUe Mange jurister i Amerika. er Når alle de tuseDer av ~ 

fist ~ ~ lIinmmtt fra JwmmunisteDe JDI!d ~_- .kritisk innstillet overfor krigs- arbeiclen, som riksadvobt Swa 
lIeidi:Dgm må være Jrommet til lEI1 Vogt i spissen forbryterdomstolene i det hele Anatsea JDeD.te måtte ___ 
~ iJmen f..-edIII lS. juli Men siD:t er daglig kæt i ~ tatt og betviler deres juridiske for hmdssvik, er gåU Iaelt ~ _ 
_ kl 14. Eib:r dm tid ~ - -li' . grwmJa.g.Oberst Evetett.s ~ dermN 1'eUsop~ jur. , I 
Ik k ~ ......&dingJ:r.. 'Vi DIr disse Ol'd til rift. JDeD 8IWI" deise til den øverste forl'nmds.: og moralsk torpecIert. Alt ...... 
Al1si; :FJundr!I:s b:f.qelæ Då ts'. Sd'Dtjdig' Er da ~ limp UDder rett fastslo, at tyskerne ikke .. rettfenJidaet i fedM ,. 

fl d ' .tik .... ale smukke tale.- A-ftCiCb, hIiU el fgJDabIs folke- med reUsoppgjJfret må for .... 
--. at elet .. er Dak å ha .-..et ctemc:Jkr:ati? eDda studenter. Dø sfatIridea er da op"" og eDlayer· ......... 
.. .traff etter ~ Dm ftt'lIItiiee Laa ... lia .. "ftI fremdeles wd 8i:De fule. fela, likuJle ;NS-folk .. laDcJsnik wø .. 
JlRriliaaiske aDOIdDitct:r. De UDIIIE! cut- ikR ~ helt uviteDde am. ..... _ man tro. ... Mtraktet _.. å-..I 
tø .. Pbr dral lDdsatt bmw ............. baDS 1IImt lcQraJe ............... 0s10 "Ber har maD. CJIlP icica hiøIorieD OlD politisk Jaev.akt som _VBeIf .... 
Iles ..... j.ns fJaa ...,..,....-~ 1'I!:idor. har btdie.eI Dir aplinten i ...... .,.. 08 bjeIbD ..... ~ 
..... J. Er" _ DGe • 18Id:ns baD fartsatI ~ aMII::rlEdes 1Imt- i _ ~ IL T." 

Stiftelsen norsk Okkupasjonshistorie, 2014 
 

SNO



10 8. MAl TORSDAG 28. JULI IMO 

Uforgjengelig som I(orints - Brev. til 8.· Mai - -
Forts. fra si(le 4. Forts. fra side 8 

han har intet annet selskap selv i overskriften «Sandstrøing", hVOl' det 
hans Haand i Bue og synker som naturmystikk: i «Pan» og den matpausen enn sine sekr-eærl'..r -. fortelles om den triste og tunge til ... 
en Gulddryft i Jorden. Der kom- usammensatte kjærlighetsdrøm- Det hele er rørende og gjør nok sin dragelse da VaIlø ble bombet og 1S'7 
mer Sivert og skal harve, siden men fra c: Victoria» er begge sta- virkning, nå foran valget l norske kvinner og menn mistet livet. 
skal han rulle, saa harver han sjoner på veien. Kanskje husker Tilskuer. På bakgrunn av dette må det Ten 
igjen. Skogen og Fjældene staar vi også eBenoni» og «Rosa» - • meg tillatt å komme med noen endra 
og ser paa, alt er Høihet og Væl- linjen er der. Men i «Markens Herr redaktør. hendelser hvor også nordmenn _ m.. 
de, her er Sammenhæng og Grøde» lyktes det Hamsun, i det Jeg ser av «8. Mai" at min venn tetanende og uskyldige menneakel 
Maal.» herligste epos vår litteratur eier, Nicolay Wergeland har vært ute i mistet livet .... 

Men enten Ham!rnIl skrivet' ro- å smelte sammen kjærligheten til «Dagbladet:. og luftet sin frykt for at Et av «~t stavangerskes:. (JUIi8'4 
maner, dikt eller skuespill - ja, jorden og kjærligheten mellom NS-folkene går med kommunistene sjerbåter ble angrepet av allierte fly. 
han er dramatiker også - så menneskene til en enkel og mo- ved neste korsvei. Det k;'U".le kanskje, Men det var ikke nok at båten bla 
er det den friske lyriske tone numentaI enhet. være grunn til å minne b..:im Q1'[l, at bombet, passasjerer og mannskap bla 
som former hans setninger. Til- Hymnen til det enkle og det folk, som angivelig slr.al være særlig også beskutt fra flyene med ma;ddn'4 
synelatende bruker han ofte en- sunne, det rotfaste og det nedar- vettuge _ før har fun..··u~t c:n slik. alli~ gevær. Denne umenneskelige handling 
kle virkemidler, typisk for hans -vede, ble det for. Hamsun en anse meget formålstjcii1ig~. nemlig skjulte slike detaljer at ingen am I 
fabulerende mesterskap er den nødvendighet å forkynne. Alle- Churchill og Roosevelt, og ,~t de beret- Stavanger kunne bringe dem. Sann,.. 

sultendes fantasier i «Sult». I rede på et tidligere tidspunkt tiget beskyldes for å ha i .. ti s.~ på heten fikk vi gjennom en Oslo .. YI& 
piken han møter ser han straks hadde han sett oppløsningen, sin politiske sjel for det O-e. Det som hendte førte stor sorg og gni 
noe annet, noe fremmed, noe hun «pesten»,nærme seg også i vårt • inn i mange hjem. 

ikke er, og ut fra sin lengsel land. (<<:Den Siste Glæde») og c Var det ikke pa tide at det st Svithun ble bombet i nærbeteQ 
og sine drømmer døper han hen- trykket av dette tvang ham til ble utdelt syndsforlatelse· bo av stadt Det som fant sted ved dette 
ne _JI. til YlaJ·all·. Naro hun senere å forkynne verdier som vårt folk . d overfall bød ,.,"''''; pa" e"''''''''er av qst.. 

lliG& I et innlegg i CSamfunU'31ivll un er """"'"' l'=~ 
spør ham hvor han har navnet ikke kunne leve uten og som ende art. Mange mistet livet. Jeg vil 
fra viker han unna, han makter de holdt på å miste. Derfor er ikke her komme inn på. alle de båter 
ikke gi henne svar fordi det er ikke «Markens Grøde» bare et «Det er noget jeg sitter og som ble senket av allierte fly - OS 
hans sinn og hans kunst som har herlig epos, men også et kamp- ei kan forstaa: hvor landsmenn -skyldige ble be-
født navnet, hentet det opp fra skrift mot de negative krefter hvi skjæres det Kem og hvi røvet livet. Det var mange, 
det ubevisste og gitt det dets ly- han fant i den materialistiske falder del Løv? mange slike brutale overfall. 
riske og musikalske form. At halvkultur i byene. Hvi smuldrer alt Sommerens Ja, det var mange som feilet. Og leIL. 
Hamsun nat.urligvis er en frem- I sitt jordiske Nirvana, i har- Liv til Støv? grepene viser seg nå ikke å Tærq 

ragende trubadur og kjærlighets- monien med tilværelsen gjennom Hvi grønnedesGræsset for minst på den siden som skulle Yerq 
poet, både på vers og i prosa, jorddyrkingen som hos Hamsun straks at forgaa? våre redningsmenn _ de. små n.ujOoi 
skulle det derfor nesten være fikk preg av religion og guds- Det tænker jeg paa.»· ners beskyttere. Det er meget å .~ 
unØdvendig å tilfØye. dyrkelse, fant så hans dikting (FebenEgte _ 5) breide, det er meget S<JIll kan gi grums 

Hamsuns oppvekst i Nordland sitt rolige og naturlige leie. Van- til bitterhet. Men nå tror jeg at det 
bar utvilsomt betydd overmåte dreren var falt til ro - men Vi er stolte av at 'vårt land var på tide at det ble utdelt llyadø-o 
meget for ham som dikter. Hans han glemte likevel ikke sin ung- har fått fostre Knut Hamsun, fortate1se. --rg.-
mystikk, den sterke innlevelse i doms nomadetid. De 3 vandrebø- den kanskje størstf' ,L.::1' i vår • 
naturen og nomadelysten, . alt kene er et monument over dik- tid, men vier like dypi,kamfulle Herr redaktør. 
dette har sin rot i hans barndoms terens kjærlighet til ungdom- over den avgrunn av ,:mdskap Jeg har med stor interesse lest inn
Nordland, eventyrlandet. I «My- mens og Nordlands vandrere. som vårt folk har latt falle over legget i nr. 9 «Fra Valdres:. underteg~ 
sterier» har han skapt en skik- Men likefullt var de blitt ana- ham. Som all annen barslig for- net en Valdresbonde. Jeg har mange 
kelse -- Nagel - der i sin rolle kronismer i verden og de måtte følgeise er også foriølgeL<rell mot ganger, ja uhyre ofte vært inne på det 
som «Tilværelsens Utlænding> er gå under. Isak og Essras hadde Hamsun blitt næret [:i.\ avsindig samme, _ nemlig den kristne pressa 
noe av det mest typiske tilfelle vunnet, jorden lå der og ville all- misunnelse og' smaskårenhet, og rettsoppgjøret etter krigen. Jeg el 
av ~mordlandsmystikk» i hele vår tid ligge der. Menneskene var uvettig og ulogisk i sitt hat. også skuffet over det standpunkt 
litteratur. skum som bare dukket opp for Vi savner derfor i dag myn- «Dagen", «Vårt Land" og ikke å Iht. 

bet' mektige og ruvende per- å forsvinne igjen. Evigheten er dige ord fra Hamsuns gar:n1e ven- glemme Indremisjonens spesielle Or" 

songalleriet som Knut Hamsun bare gitt til det som har kimen til ner og beundrere fra den annen gall «For Fattig og Rik», samt FreI
har skapt er ikke blodløse ro- evighet i seg. side. Ganskje annerledes enn sesarmeens organ «Krigsropet:. bal 
manfigurer, de er ikke bare pro- Trangen til å verne det han i dag var en gang Einar Skav- iatt. Hva de to siste organer .angår, 
dukter aven frodig dikterfanta- holdt av drev Knut Hamsun til lans anmassende hyldest. «Den har de en stor utbredelse og stor illQ.i 
si, men i høyeste grad levende å innta et åpent politisk stand- siste av dem med Nobelprisen er ftyteise. Det hadde vært ønskelig, OTØ 

mennesker - genialt oppfattet punkt, i reaksjon og åpen kamp- gått bort», sa skreddermester disse organer motig hadde stått ll."BDS 
og like genialt gjengitt. Enten stilling. I den nasjonale sosiale Moen ved Sigrid Undsets død. og hevdet biskop Schjelderups ~ 
det nu er den sultende i «Sulb, bevegelse fant han bolverket mot Med all respekt for fru Uundset punkt. 
den fantastiske N agel i «Myste- de krefter som holdt på å øde- må man imidlertid kunne kreve Jeg skal villig medgi, at det looster 
rier~. Thomas Glahn i «Pan», legge Europas kultur, den kul- både evne til sammenlikning og å stå alene mot men.gdE".D _ det koster 
Rolandsen i «Sværmere» eller tur som i dag er prisgitt under- alminnelig sømmelighet av lan- . t.. .. _ _'-_ om. -'I 

.... , men Jeg !ku· en an~ .,.. 
den evige nordlandsnomaden Au- gang. Bolverket holdt bare ikke dets kirkeminister. den irris L'1 c pre-iSe har inntatt sitt 
gust i de 3 vandrebøkene, så er og ulvene strømmet inn over ru- Men alt dette angår likevel så ul~· brs;.~·.ige 5iandpunkt fordi def 
de forunderlig levende, fordi de inene. lite Knut Hamsun. Han vil nem- hele ligg,o'!' .\ noonnentfrykt En må tar 
samtidig er fragmenter av det Det sier seg selv at en dikter lig overleve dem alle med sitt alt i verden ikke fornerma noen _ 
folk de er vokset opp blant. Men som Hamsun har dannet skole. ry og sin diktning. Han kan og- det skulle bare mangle. Tenk hvilkeQ 
i sin blendende, egoistiske indivi- Hans lyriske språk, hans mekti- så. så inderlig godt vente på den ulykke det hadde vært å miste en bel 
dualitet er de likevel ikke rep- ge og makeløse epik, det drøm- oppreisning som nødvendigvis del abonnenter. 
resentanter for det typiske ved mende og realitetsbestemte, det må komme, han har god tid og Nei, noe motig standpunkt har sA
folket, men unntagelser. dramatiske og det romantiske, k.an vente, han kan hvile i ro på visst ikke den kristne presse inntatt. 

Kort før forrige krig stoppet har vært etterliknet og etter- sme laurbær. Ka~ hans m~tsta~- Det er feighetens grå nøytrale tana 
Hamsuns egne urolige vandreår, strebt av generasjoner av for~ dere det samme. I et di~t til som den marsjerer under. Det gjorda 
han slo seg ned som fastboende fattere. «Vi haver alle ligget I Grieg skreven gang Henrik lb- meg vondt da «Dagen» for noen Ar 
og ble bonde. Ut fra den nye i Lage hos Hamsun», skriver den sen: . tilbake, satte sokneprest Ljostveit or.. 
rytme i hans liv, den forsterkede kJ"ente danske dikter Jacob Pal- «Stene har va. art Norg. e noF .. : af, d tli t l . led j"'" Fl k af en g i veggs l en er,. . . . _ 
uaturkjenslen som samhørighet- ludan. Det er ikke mulig i et Tr~lle har ~ o~ ~n MO. h' ble skuffeL .•. for Lavik skal jo "f'Ierlt 
en med bondelivet skapte hos kort avsnitt å kartlegge Ham- et erHsa VISS. 1 en Vih Idar en .kristen persanlighet, •••• ka.oakje 
ham.,- kom han i kontakt med suns veldige innflytelse i sin sam b~e en 3;ffisun og nam .y er han aldri bar lest om tjeneren og ~ 
den eldste og opprinnelige kul- tid. Av utenlandske diktere sy- VI 1 dag. VI takker ham for alt tjeneren, som ikke .kunne tilgi. ••• " 
turform på jorden - jordyrkin- nes imidlertid både Johs. V. Jen- det· -vakre han har gitt oss, for det passer evært godt på de IlOUIIaI 
gen. Noen år senere skulle han sen og særlig Hermann Hesse å de verdier h~ så ure\~dhar for- kristne. Sokneprest Ljostveit og bisknØ 
i bureiseren Isak på Sellanraa, ha mottatt sterke impulser fra kynt og for Sltt mek!Jge ~n- Sch"eld har' sannhet vært mottø 
Kvernkallen og Markgreven, ska- Hamsun. I norsk litteratur har lige eksempel. Uf0I'gJ'.:'ngelig som fo~ ~t va:. bare å ønske at dS 
pe generalnevneren på det nor- han -vært kongen som har over- Korints syv sørler:.: Knut ~- ~ ~rt av samme sod, Ol 
ake mennesket. skygget alle med sitt scepter. sun og ha~ diktnip~ leve V'ldere øt de ikke = tatt et eneste ord 

Veien fram til· et epos som Dette diktet her kunne like godt så lenge vårt tSPraJr: lever og tilbake når de først hadde tatt ..... 
«)(arkens Grøde» er lang, men ha vært Olaf Bulls første lille Europa består. åandpunkl .. 
den er lett å følge. Den religiøse utkast til sitt herlige «Metope:.: :t T. s. 
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TORSDAG 28. JULI 1949 - -
Lønn i suspensjonstiden. 
De respektive grupper av embets-, tjenestemerm og lærere .. 

har vært suspendert i kortere eller lengere tid etter 7. mai 1~ 'VI 
nu. ~ gjelde;lde lover gjøre økonomisk krav gjeldende mot 8lI

_ Historiencr .... tar seg beidsgiver, stat eller kommune. Alle som mener seg å være urett-
. 61--- . ferdig behandlet, må i egen interesse være med her. .. .. .. .. •• 

Martha Steinsvik, Emile Zola, 
Fanebust, Langeland In. fl. 

Bistuziea deatar seg, Mter oppgjØrets år siden 1'9451 Er det Juridisk assistanse er sikret. I første omgang vil spørBIIIlJet 
et gammelt ørd. Det gjelder" ikke forbausende hvor likt uret- om Jmm .i .suspeasjom;tidea bli .prøvd prinsipielt, og man har ta 
dag i -.:. Jeg gjeDgir __ ut- ten alltid øpptre1'?) Etter Deder- på et PO~ resul~t. Men for ~ kunne løse spørsmålet øJronomiM" 
drag av Carl G. Laurias bøk:. laget var det i de revolnsjonære er en pengelIlDsamJmg nødvendig. Alle som kan. må gi sitt bidrac 
.VoLt mot vol4al'SOJll kom ut i kretser liten interesse for de - stort eller lite, men minst kr. 20. Det trenges i :første omgaac 
lØ. Boka 'beskrivm 0PJU.et henrettede; deportertes og feng_ ca.. ~ kr. 
i Paris i 1848, ået anDet Kei- sledes :fam.ilær. Usle 140000 franc . 'Yl er.klar over a~ mange ~ kall unnvære 20 kr. i disse .".. 
~ kmmmmen (Pariser ble samlet inn til de uforsørgede r~eli~~ tider, men 'Yl er samtidig også klar over at ~ :fleIe 
oppstanden) i 1871 og enåelig etter dem. (Dessverre, det stem- kaD unnvære 20 kr. og enda meget mer, til den felles aksJOIl f. 
Dreyfussaken. Det er så maa- mer vel dette også!) Det varte rett og rettf~.. . 
ge slåeø.de IikhetspUDktel' med. lenge før den sosiale storm løyet Nøl derfor ikke!. Det gJe~ nettopp din.~ sak, og det huter! 

. det som er skjedd i Norge etter av~ I arbeiderkretser levet man i Send Deres beløp til ~8. ~~" Box 41, ,Kristiansund N. 
frigjøringen, at jeg antar ___ fI:ykt :far politiet, i de andre var Alle som deltar vil bli tilstillet revldert regnskapsutdrag. 
ge vil lese tIet med iateæsse:. man redd for kOJ,.mm!lW'der. (Ja For Retisnemnda 
Laurin skriver am opprøret i - det er sikkert at N&.folkene i Nils VlkdaI 

1871. Som kjent hadde Parisar- disse 4 år har levd i frykt for ______________________ _ 

beiderne makten i to måneder, da politiet, og kanskje en og annen , SKO L E 
de ble slått ned med hard handj' rettferdig også har vært litt redd 
og så fulgte rettsoppgjøret. Som nasistene!) Det var Gamhettas • 
deltakere i opprøret ble 38578 veldige .stemm.e, som i 1880 drev Brevskole, 5 språk, m. rett til bruk av sp. lærebok tils. pi. 
fengslet. Av dem døde 967 i fan-j igjennOm amnesti for alle, som særs gode vilkår. Bill. mrk. «Tiltak nr. 164:.. • 
genskap. Et tusen ble straks slup- hadde vært blandet mn i kom- • . 
~ fri. 212 ble overgitt til den muneopprøret. (Hvor er den V t o d kb· 
sivile rettferdighet. Av de gjen-i nm-skeGambetta?) an gar s- og S ogsar elder 
værende 36 000 ble 26000 gitt :fri l Om Dreyfussaken heter dcl: -. får plass straks. 
(1). Av d~ omtrent :200 dødsdom-! E!1 dump, trykkende likegyldig-
mer ble oare omkring 30 utført. 1 het bredte seg over Frankrike. EINAR BYEN, Otta. st. Gudbrandsdal-
(I Norge er mer enn 2/3 av .Ce Hva kunne det nytte å lage 
avsagte dødsdommer eksekvert, il bråk? Bare stille, alle venner av 8vll>ene har forgiftet. Det ser ut Hallo Oslo! 
alt ca. 40:) Men det hindret ikke! n.-denen! (Det må være ro om- som. alle er imot meg! På min 
at man gi-kk. til verks med å~l kring rettsoppgjøret! Og har side har jeg bare ideen: et ideal Ektepar, mannen skal gå pi. 
bar vold. FØr er omtalt, at J..(t) ikkestl..."T!heten bredt seg mer og ~v sannhet og re~er~ghet, og skole, søker . værelse i 10 nm.d. 
fanger ble skutt straks uten dom. ln'.:!I' her i landet også mens de Jeg er aldeles rolig, Jeg skall fra 1. sept. l Oslo eller omeg&; 
(Hvor mange ble skutt i Norge i ulykkelirr€ pines viliere)_ Da kom seire. Jeg har lkke villet at mitt Begge utfører gjerne fyr.ings-. 
1945?) Men også de ti tusen som -som et ljn .som renset den ånde- land skulle fortsette i løgn og hage-, husarb. eller annet etter. 
kom for ret+..en og ble dømt til lige atIuosfære. Det var Zolas urettferdighet. Man kan slå meg avtale. BilL mrk. «Pålitelige Dr. 
forskjellige strafier. hadde V'"'...:l- J:Ac.~C'.;lSe" Et hyl av raseri lØd fra ned her. En dag skal Frankrike 166,. 
U:eQg fM" ft -sm. 1.'ett. (~7 ~ Pønir:rike. Giaver v.erda.L ZWa er takk~ meg fordi jeg. har reddet -----------
har det vært I::1ed dette i Norge, kj~ilt. Zola er forrykt, sa frihet&.. dås ære. (Dette bmne -vært sagt 
siden 194..51) ~m:rtolen var over-! bf'-I~eI:e av den forsiktige type. av Martha Steinsvik, FanebllSt, 

Kontorpost. 

sv~t avfal'~e alglv;re.~; Et regn av skitne projekti1er ~ge1and, Vogt og man~e andre N.s.-dame, flink .og pålitelic 
furla1sket pafJrer for a beV'.se; sus-..e ;~ ham. Han ble avbildet 1 dag~) Zola dØde kort tld etter. ønsker kontorpost l by eller på 
andre forbryt·.n'ke handling,:l'! som en lus eller vadende i søle. l Men bare noen få år etter sin tale land. Pers. konferanse. B. DI., 

enn dem sæn "\1r~elig var u~ørt Le Petit Journal prøvet å såre i ~en, ble ~ lik J>.egravet i «Oslo-Drammensdistriktet ... 
aven Fer.re, en Rlgault. (Kapnu- ham ved å fortelle, at hans far Frankrikes nasJonalhelligdom og 167». 
lasjODSdclrumer.tetI). og alle for- hadde stjålet i 1830-~ (Husk han ble hyllet som en av landets -----------
tielær og IDØrklegginger, dokul angrepene på Larnkpresten etter største helter! Flink gjente. 
menter sam ble stukket .under hans modige preken i 19461 og , 
atol i Norge 194.~!) Tusener meget annet) Da Zola var blitt BONDEGUTl får plass på trivelig gård i Op~ 
a! mishandlede var sikk~ usltyl- dØmt til 1 års fengsel og 3000 i dal. Gode arbeidsvilkår. 
dige. men blant dem sun slapp bØter, uttalæ han i retten: -" De ug. 29 år s. arb. Godt v. m. gards Aspha; V_m 
straff var det mange skyldige. to kamrene. den sivile og den og skogsarb. Arb. selYSt. Gode ng, ~ 
(Ja h!o~ ~ det ~ ~ militære makt, de store avisene, a.tt. ~ Lønnstilb •. m. alle oppL HaII o d rok 
dette l vårt kjære Norge 1 disse den almjnnelige opinion, som til Bill mrk. .Arbeidskar~ nr .. 168 O gar b ere 

I Ektepar med 1 barn (5 år) .. 

1 egnings,·nnbyde/se. «Det frie ord -» ~:ds~=~l:ser L æ.: • eller før, helst hos N.s.-foDt. 
Boken umeholder 8 num- Gårds- og mas1dnkyndig. BilL 

mer av bladet .Skolenytb. -"IL "'... 162 :rristeD for tegning av aksjer i 

8. mai A.a. 
er forJeDget til 20. september.l.9Ø. 

Jrristi·mmnd N., 5. juli 1949. 
Nils Vikdal Kristian Saltvedt, 

Maria Husa Odd. Pedersen N. R Fløttre 

Tll c8. mab, Box 4l, Kristiansund N. 

Undtategnede overtar .... aksjer a kr. 50,- i 

8.MAIA.S. 

den ........ ~,949. 

.:,\:: ' 

~avav~'~ ___ ._~ __ .. ___ . __________ __ 

Et angrep på 
«rettsoppgjøret» 
120 lider. 
Kr. 4,- fritt t3,1.!'IeDdt. 

J3estilliDger lIiOUu n 
... lII8ia Bos 4l, Kr-- N. 

Major Langelands 
nye bok: 

cFØI' at I ikke Ibl .". =
koeter kr. 12,50 pIns porto 15 ",. 
Ol kaD Dl bestilles fm omgAaI

de Jeverinø. 
eS. ... eJiaI»., ,----------I--------------------~ 

Grip ehaDsen j dag! Send ina 

:-..:.. = ~ .. ~-= nLADPENG· E·NE ..... for.. ......LDiKtJU li' 
tAn .. ..,. tipp ....... M5 .•• 
e. lmnI for bare lO kr. - ea pris _ 

a-.a ........ '''IIJ iIf&Ift F saO stant unag'&. 
..... ........ ,.,.,..,... Olle.. -.. ~ 
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, AVER TER 

K:&A V OM UNDERSØKELSE 
A.V DE DANSKE MORDERE 
BTl'ER o. MAI 1M5. 

I da.nsk «Politiken:. for 13.6. 1949 

, , ABONNER I 
-- Sosialøkonomisk forsøkskanin 

En vil nØdig takke Gud for at heter alle disse ekstraskatteGa 
AV EN ELLER ANNEN GRUNN en ikke er sosialØkonom. Det ville landet er blitt velsignet med. 
HADDB DET IKKE INNFUN- være for fariseerisk. og fariseer- Trass i all denne cinndraging-
NET SEG NOEN NORSKE isme har vi hatt nok av siden har Ape-regjeringen operert med 
QUISLINGER. cfreden- brøt ut. Men en fristes storstilte underskuddsbudsjetter, 

til å rette en slik takk til det hØye netnlig i 1945-46 med et under-
*river professor Hal Koch om boken Vi bar tidligere referert litt frø det' når en ser hvordan sosialØkonom- skudd på 565 millioner, i 1946-
«Retteferdigheb. Det vi her kaller 1n"'7 All 
c.cIemokratb: møte, som Nysvenskarne holdt ': ene qua Ape-regjeringens råd- 47 med. 650 n:1lioner, i Ort ___ 

<Kan sådånne a.nk1ager vedvar' Malms. Dr. phil. Bo Enander skriver' givere har herjet med landet vårt med 12t3 millioner, og i 1943-49 
ende og i detaljert form framset i dan~k cInformation_ følgende om som forsøkskanin i fire lange år. ~ed 112 millioner,. i aIt et !»,!d-
us med høytidelig erklæring om I de nye bevegelser: Det første emigrantene og deres s]ettunderskudd pa 1453 miUtG-
at man er villig til å framleggt haIegjeng av ærgjerrige og ung- aet' kroner på 4 år. I de samme 
dolmmentaBjon, ut.en at det skjeI ' eI Sverige lever der stadig Da- dommelige sosialØkonomer fore- 4 år er det kastet noe slikt som 
noe som helst? Kan man kun slå. zist h te d t i tr palt t 9 '11' kr . tskas 
det hele hen som løgn og bak· er_,. ~ r . e. en es . e tok seg da de hadde satt seg ma~l' n~l Iarder oner l sta seas 
vaskelse eller i verste fa.ll like· overskrift 1 de ltallenske nyfasciBt- kelig til rette på taburettene bwmlØse sluk. 
gyldig hy:steri? Jeg !Jlstår åpen- en! u~domsorgan, som fornyUg igjen, var å begynne den såkalte En skulle trodd at inndragin .. 
:!t;e:( ~:g tf::;!n~ tg~~· := offentliggjorde et intervju ~~.en sanering. Denne bestod i å inn- gen av kjøpekraft ville bli tem .. 
bovedmengden av de framførte av ~e i. Svensk So~talistisk dra kjØpekraft. Og det ble gjort melig illusorisk når staten sprø,.-
beskyldninger for å være ugjen- Samltng. HverKen overskrIften el_ ved en storstilet utplyndring av ter millionene ut i folket igjen 
drivelige. Men hva. da? Tenk en ler artikkelen var særlig smigrende folket ved engangsskatt ved et- ved subsidier og s ial try' gder 
gang på det hysten som grep el- f S· d " OS e 
Jers be5indige menn~ker, selv en dor ver~ge, men ~verre rummer terligninger, ved krigsskadeavgift og ved foringen av det byråkra-
borgermester, da en vergeråds- e en VlBS sannhe. og krigsskadetrygd, og hva de tiske uhyre. 
dreng tillot seg noe ondt om opp- S ''rid 1.._- taA~" tr :"'<-:_1_ ....... • 
dmgelseshjemmene. Var det ikke ve .... e ...... - .. '""'6 e naz.., .. ~e ~en det ser VIrkelig ut til i 
rimelig'ere at reagere her? La organisasjoner, rom hver råder over ,JAPANERNE FAB ba lykkes. KJ·øpekraften er virke-

sitt eget blad: Svensk Socialistisk ,. 
08 få. vite: Er dette sandt? Hvis Samling med Den svenske Folk. DEMOKRTI, MEN lIDD!: I fig blitt inndradd. De,t finnes 
det er s~t, må. det få konsekven- socialisten, Nationelle fOrbundet med MAT. snart ikke ei krone igjen hos den 
_r. HVIS det ikke er sant, må Da t N _~1_ med I lminn . H 
de pågjeldende skribenter drages .. gspos en?g ysv7u,,,n.arna I c:Saturday Evening Posb for 18. a elige skattyter. older 

Vagen Framat. Den sIStnevnte &am- I farte ed hi·1 h 
til ansvar. Vi vil ikke leve i et menslutnmg, rom navnlig har sine· 6. 1949 har Helen Mears skrevet en n V som ttl ar vi snart: 
aamfunn hvor man ganske uge- tilhengere i Syd-Sverige, holdt den artikkel under itelen: c:Vi gir .Japan de cnormale_ tider over oss etter 
:!! ~a~g be~!t~;ptr~~d~O!~:~ 6. juni et criksstevne_ i Malmø. demokrati, men landet kan ikke liv- god g:nnmel sosialdeJ?okratisk 
llett'!'Jls navn, for mord, sadisme, Ved denne leilighet ~le der avsendt berge seg: Oppskrift. cNormale_ tider med 

dre f brytel et hyldesttelegram til kong Gustaf,; . . tomm l b k full b 
tyveri og mange an ' or - som var så elskverdig å takke for c:.J~pan holde~ VI l våre hender. e omme ø er og e u .. 
~. denne nazistiske hilsen i et tele- og ~ er ansvarlIg ,for en bankerot tikkhyller. Med krakk og knall 

gram til bevegelsens fører. Det må nasjon på mere enn 80.000.000 og fall. Vi kan begynne å glede 
~ OSS FOR BEWLENS . 
saYLD INNBØMEE». 

Den kjente jurist og hjemmefront-
8IaJI1!r.Jrøyester<.lttssakfører OVe Ras
JaJllSen skrev for en tid siden i c:In
fllrmatiOll> : 

c:L& oss for himmelens skyld 
lanramme, at det i dagene etter 
~. mai foregikk mord, sytematisk 
mishandling i fengslene, bevist 
OIldsinnet og utrolig smålig be
handling av fanger, plyndring og 
idiotisk ødeleggelse av private 
hjem, således at Hipo og Gestapo
folk ikke gjorde det bedre. La 
os bli fri for, at det skal dys
.. ned, at gjerningsmennene skal 
dekkes, bare fordi de var frihets
kjempere, og at de, som vover 
& omtale det, dels blir mere eller 
mindre bestemt oppofrdret til å 
tie atille, og dels blir møtt med 
en avledende forklaring>. 

d'ØBELEN OG GATENS 
PARLAMENT SKREMTE 

VI har tidligere omtalt den på en 
slte oppsiktsvekeknde frifinnelses
... som dansk høyesterett for en 
lid -'deI1 avsa i saken mot det store 
6utIdIe entreprenørfirma Carlsen og 
s-a.. 

I lIllledn1ng denne dom, IIkriver 
da.IuIk cFinanstidendo: 

eDet er sent, at en sA.dsn Høy
Mterettskjennelse faller. Mye ska
de og ondskap kunne vært for
bindret om denne dom var avsagt 
tidligere. Den har virket som en 
.ensasjon og menes å ville fA 
~trekkende konsekvenser, evt. c.cæ i de forhold. hvor offiserer 
og godtroende unge mennesker 
J&ar latt seg lokke til tysk krigs
tjeDeate pA Østfronten i henhold 
til den danske regjerings løfter. 
.-or 4eD regjeriD3 og rikadag, 
80Dl etter befrielsen gikk fra de
res ti1agn og pusivt overlot pe
belen og gatens parlament A 
*remme landets domatoler til 

• famlende rett.akjemuJser. har MY
eaterettadommeI .. y ~ juni mA.t
te føles som en ubehagelig 0Yer
raskeise. 

. ta mennesker, og som kan forsørge 
med mteresse koos teres, a~ der bare en del av sin befclkning • .Ja- OSS til tvangsauksjonene. 
v:ar en hel, del uten1an~e &lest~ paneserne lever i dag på et halvt _ Min sØnn, du vet ikke med 
til stede ved møtet. Belgia var sa- sultenivå på den støtte de fAr fra 
l':<ies ~epresen~ert av en ~.na- oss. hvilken udyktighet verden regje-
8?M1;iat. rom Ifølge referat l Vagen Hvor den japanske regjering vil res. sa en gammel vismann, blir 
1!ram~t «vant alles hJe~'ter v~ Illn få inntektene til å holde det gå- det påstått. Hvem som nå enn 
vennlige og kameratshge znate å ende er et mysterium. Tidligere har sagt det, så er det i hvert faU 
oppføre seg pl.., . ; har .Japan forsynt halvparten av 

befolkningen ved fortjenester pi. et postulat med evig ung aktuali .. 
utenrikshandelen, oversjøiske fo- tet. En regjering som i hele sin 
retagender og inntekter av skips- virksomhet har satt seg som mål 

Det var imidlertid de danske del
takere, der - også ifølge referatet 
- gjorde størst lykke. (Av en eller 
annen grunn hadde der ikke inn
funnet seg noen norske quislinger.) 
To av danskene opptrådte også sona 
talere, hr. Kordt fra Frontkjemper-I 
forbundet, som fremførte sin dype 
følte takk til lSine svel15k:e men.ingr 
feUer for deres storartede hjelpe
arbeid, og ingeniør Arthur Kielsen 
fra Landsforeningen 6. mai. Navn
Ug den siste gjorde et dypt inn
trykk på tilhørerne, vel saet~ 
fordi hans tale ble holdt med «elde 
københavnsk esprit.. «Tross dell 
dystre bakgrunn for hans ord-, 
skriver bladet, .glitret talen AY 
dansk humor_o Hm, ja, hr. KielsetMl 
bakgrunn var unektelig en smuJ.e. 
dyster. cSiden krigens avslutning», 
uttalte han, char i alt 146000 men
nesker i Danmark: vært ofre 1M 
den terror, hvo~ demokratiet 
ved hjelp av kommunistiske bødler 
søker å undertrykke sannheten .• 
Hr. Kie1sen beskrev i de msrkeste 
farger de fullstendig retf'6løse for
hold i hans fedreland. «Et uhygge
lig h7kk: hviler over alle oss, dert 
lever i en politistat med UIovlilP!t 
anholc1elser og bemmelige henret
telser.. I 1_, I t 

farten. Alliert politikk bar øde- å . f ttigd har 
lagt alle disse inntektskilder. Un- orgarusere a ommen 
der de forhold som rAder i .Ja- åpenbart hatt sosialØkonomiske 
pan i dag, vil landet ikke kunne rådgivere. Ulærde folk 1runna 
produsere for å selge med fortje- umulig ha greid et slikt storverk. 
neste og kan av den grunn ikke Per 
betale for sin nødvendige import. • 

Ni er naturligvis hverken 07-
svenskene eller de to andre ~ 

Inntil nå har vi gjort opp forskjel
len og ført den opp på den ja
panske regning, i det håp at det 
engang i framtiden vil lykkes 
.Japan å kunne betale. På en mA
te har de selvfølgelig for lenge 
siden betalt alt tilbake ved å for
syne oss - til våre okkupasjons
formål. Tidlig under okkupasjo
nen uttalte general MacArthur til 
japanerne, at vi ved vår politikk 
ville fremme «individets verdighet, 
velferd og lykke:.. Imidlertid vi
ser det seg at vår politikk helt 
er mislykket, og av den grunn 
en tid siden fortelle japanerne. at 
måtte general Mac Arthur for 
når vi sier «demokrati:. mener vi 
ikke en anstendig levestandard. 
Demokrati. sa generalen, er en 
dndelig vare:. som <springer ut 
fra savn, strid og DlØY6. 
Det er mulig at generalen har 
rett, men vi kan ikke vente annet 
enn at kommunstene vil tA seg 
en god Jatten. 

organisasjoner så mektige lenger. nB ANTIRZLIGIØSIII 
Det er tIVUD.Ilet betydelig 1 denlll JLUIPEB 
~ister. Men penger !ater de l de ruaøiske lydstater er et uf:t;rJkk 
øfadig til , ba nok av, SIden de ' 
fartaatt Iran utgi blad. Helt bør... for kommunJamen& ~endomsftendt
derfor ikke tape dem av S1M _ lighet;, skriver Helmlgborgs Dagblad: 
.... bdi da jo bedriver siD ~ «Tapet ay de østeuropeiske land 

speaie1le form for akaD.4i- er et tap for hele kristenheten. 
naviak samarbeid. Formod- Og deaverre kan nesten Intet gje 
entIig støtter de også tyske me- res for I. hjelpe de &olD er ram-

DinøHler l SverIge, Ol det lIkuIle met. TwIeaJ.rig europeisk Jmltur 
yere Wl4erli& Ola de ikka ... GlI pr sin undergang l møte. Dell 
da .... litt eD bjeIpencle hb4 til gresk-katolske kirken va he11er 

stor del av verden. Kampen mel
lom kommunismen og den kriatne 
moral raser innenfor våre øyne I 
verdenshistorisk format. Og lIOGl 

vanlig vinner den som braker 
vold - tilsynelatende for eD, tid. 
Denne kamp er på lengere lIikt 
viktigere enn de politiske drag
kampen. 

cSvenska Dagbladet:.. skriver-: 
c:Undersøkningerav hva de 

svenske kommunister drived pA 
med, viser at de nå samler åne 
gamle og sterke krefter i 4ea 
nordlige del av vårt land. Sam
menlikner vi disse konsentrasjolw
tendenser med de opplysniDger 
BOm foreligger fra andre nordiske 
land. får man en alovrlig taake
vekker. Etter alt A dømme fore
går en liknende komm111Wlti.å: 
maktkonsentrasjon t de nordlige 
deler av Finnland, l finsk Lapp
land og Uleåborgs len. De _
me foreteelser kan opA JakttakM 
t norsk Finnmark. ' 
Det er for 0118 meget yae*"'1&' 
I. forstå at dette bare beror pA 
tilfeldigheter. Man har derfor 
grunn til A spørre aeg. 0IIl det 
Ikke her gjelder en seatnlllfri.. 
gert oppmarsj av lIOl'diIdra .... 
IIUDlIatgrupper t.D omrI.der _ 

er aærUg ømWeUge Yed ea ~ DOftIke QUilldinser. som badde _ lkJr.e bli åAnet.. DeDa lIkjehDe l 
til l beaike PerCIIa Ol b.aDa ~ RtJ .... aa4 er et godt nok be'9I.a. -----~--------
fDCIe ...... 1IoaIr:9a .... pl. I. aYkriatDe _ Nordmørapoat.eaa t:r,ytEbd 
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