
Løssalgsllns Z5 Øre 

Nr. 22. - 8. årg. 
Mandag 21. novbr. 1945} 

Mens vårt organisasjonsapparat by~ges opp. 
Vår hovedoppgave er å bringe folk sannheten. 
formannen i Forbundet for Sosial Oppreisning 

uttaler seg til «8. Mai». Han bygde Notodden. 
1 
mest blide ansikter - egd. 
ute nom de kretser 10m. er 
:rammet aV c.rettsopgjØl'et», eller 
C i r k u sJu ris som det »popu
lært» kalles her. 

La meg først nevne at det her 
MjØsdistriktet er et meget stort 

antall a"V bygdenes fremste 
menn og beste folk som er ram
met - JDeIl' slett ikke svimeslått 
- av det såkalte crettsoppgjør» 
Allikevel sitter mange NS-lolk i 
disse bygder i dag i bra økono
miske kår og har sin csosiale pa
sisjoIrP som tør. Den som er øko
.... "_ oveapå og uavhengig, 
krever nok: også cl and s s v i k
ste m p let f j e r n e t, når det 

«ED lIUIIIIl 110m l boksiavelig 
fOndaDd hal" bygd Notodden 
.tørre, c1irektBr Ame Bergsvik 
i AlS K1ID8milkefabrikken, 
l'1Ulder 5O-Arø høyden», skrev 
den davammde og nåværende 
redaktør av «'leledølen» 11942. 
dfall bar forøvrig ikke bare 
bygd byen større, men gjort 
dell bedre og rommeligere å 
leve L» Videre het det a.t baD 
kom til byen i dens skjebne
time, den var kODko.rs, det var 
700 arbeidøIøøe, haD bygget, 
eliter ,4 An motbør, sin Kunøt
~ bangjorde byen 
rik. en bedre ordfører kmme 
man ikke ha. fått. 

få år å 

hytideli f 'adr"· 0.1' ting, og til et anlegg som ---'-.J-ø g, or - som . JUl'lS tiget henimot 500 personer i over 
Vi har hatt en samtale med Gusta! Sm e? a.l uttry!dter det, 9000 kvm arbei.dshaller, full av 

hnuumen i ~ rrik, caar ~l edssb1-=~~t i de mest kompliserte maskiner, DIREK'l'ØR ARNE BERGSVIK 
eg "'&06 an YUlA ~ fikk Bergsvik tid til å være byens 

~ ~orbundet for Sosial Opp. påtales, b}a for~oldene ko~p-I ordfører i 4: Ar, dessuten formann ----------
retsmng, kaptein Hroar HG v- te.» - .Nar dertil crettferdig~e-I i Norges Tekstilstyres råd, i 
dø n, Kapp på Toten, og det t~» skJer f:r1dest etter den seu--I hvilken egenskap han skaffet Nao ben, yrp t HIl I!-l i I H 

• ifted f b cl, de virke rike oppskrift som fylkesmann· 15 000 000 kg råstoffer til den H ' u 
Da ~t e or un ts. i Opland, Alfred I h len, kunn- no~~ tekstilindustri til norsk .. 
..... de og nærmeste arIJeith.. gj·orde, i sin berØmmelige cfreds.. forbruk. at' l t ~ -
oppgaver. Under denne samta- plakat. a"V 10. mai 1945: cAlle Dette Jamne jo ikke tåles. Ved ' . 
le stillet vi ham en rekke kon- landssvikere skal få sin st r e n- den tyske kapitulasjon ble han KOMMUNENES LANEGJF.LD 
kreta spjfrsmål, som han vel- g.e o ~ ve lf ~ r t j en t e ~., (Forts. side 8.) NEi>BErALT ML~ CA. MO 
YiIIigst har besvart: sa. ma ~ )O være ~e~ MILL. KRONER UNDY: 

~v for a mnbille seg at ~ OKKUPASJONEN 
viksne mennesker med hjerne-

- Hvorledes er meddelelsen .. • lass, skal ~1~ . vmnmgene pa p ~ seg 
.. Forbundet mottatt 1 Deres cStraff~ eller .cstemplet.. Det 
6Jtrikt? I er bare hev.ll e.ll som er cstreDg 

-.' Opriktig talt jeg har møtt' Fon.... lIide I I 
De . er gode og ha med I 
Gamle fagforeningsmenn opptas igjen i L O I 
( Dels 8. november kunne Arbeider-J &l'beid i et yrke som gir ham rett 
partiets Pressekontor meddele føigeD- til oppta.kiDg i ftdlmmmeDde fag-
.. tartmnd. 

Den komite som LO oppnevnte 
101' A. fremme forslag om framticii:e 
lIledlemskap for dem som ble ela!
Jdadert av kongressen i lJM6, bar 
1lii. avgitt innstiJliDg. 

Det heter i innstillingen at de 
__ ble ekskludert av fagkongres
_ i l'946, på søknad bør kImDe bli 

....pemmer igjen i LO pl de .. 
lEIr __ fagforbundene gjør 'geiII:U: 

De 80ID pl denne mAten bUr med
lemmer kan ikke inneh& tillit8'9'erV' 
eDer lIIrmet atilliDg i ~ 
.. tidIig8t etter første orcfiDænl 
.... _iLO. I 

K.øarit.eea' Bier i siD begrumleJaIe' 
bl. IL at' det .. ~ Q11 

ataDe~.""'de __ 
ta,gUg 1Iar opptrAdt mer ener mi1Idre 
1daaderverdig, bar f8reø tllbalø! til 

«Bare 800 lands

svikere inne-

sperret i dag. 
-Dat,._ban800~ 

ntIIIøre Igjra I leø.plør og taage 
....... lIIer juIItIømIDIstBr Gander 
_ ta ArbeIderbladet. ED regner 

med at det ftd AnIkI1tefI vn være 
om laC 800 un.ke. og av dI.ue 
~ er ni tOO det vi kaller laDg
~, ILv .. taager med atrat
fetId 0ftI' 8 &ro 

DI!It kommer .tadIg IDa IØkDader 
GID .............. 8tatar6dea lDl!I1lØI' 

at JWmanJegget I lUBl' framtid DIA 
nytter til D08 annet.» 

• 
.... _~ lime-

, ........ I a.c. ... A..preuea .. 
...... ftd ~ okto
.... ......... "Bfto dete betyr .v 
............ I IIIIIIIIP lIJam. ,. 
4Iet .... _ vii aaaIdæ om. ... ViJklret for opptaking er fIao

nrig at vedkomJnende har eDer flir ' 

u~ Det er CC!I'I!l~"'1 .... at ~ MØl ~ ilt-
F~ ~~ ~ __________________ __ 

StatisUsk Cenualbyra. "uI.r 
UM:ødet en oversikt o er 
den kommU:l_ "ånegjeld. I 
IMO var dea....~ kr. 1172 r.'Jll. 
og 1 1945 kr. 730,4 mi1l. aJ.så 
8ft nedbetaling på 441,6 milL 
kroner. Dette viser, at det ik
ke ble styrt så dårlig allikevel 
under krigen. Seh;sagt var det 
megat, som skulle ha vært 
gjort både av byggearbeider 
og vedlikehold. men det for
d~;ler ikke det fak-tum, aj 
del' ble taU godt vare på pea
geJle og at de som kom ,etter 
forsåvidt gikk til defiket borti. 
118Jl hvor lDIUIge ordførere er 
det ikke som er blitt dømt 1:8 
hånle feugsel5øtraffer og inn
dragning. fordi de i en farli, 
Ud tok .. seg det utaldmem-

'lige al'beide å 'styre kommll
Bene! Vi vet da også, at folk 
rundt om i bygdene nu synes 
å være Jmnunøt til MJlS o, 
øamling igjeII og erkjenner at 
det ble øtyri pdt;. 
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8. _ .. T IlAJfDAG 21. NOVEMBER 1M3 

~~-----------------------------------------rUkens kronikk: 1 Lønn i suspen".iol11"tickn 

K o lied I' XraT - ... i suspensjonstiden for offent1iRe tjenestemeoB ,. uusten . og var (embe'a-. ti fenaeDo) vil bli reist og prøvd fordømstolene i. 
mer f.ra..aid. ft dame omfattende og store sak trenge.a~ . ... _______________________ , Er du. eIl ø dieBe ... ennå i k k e har ~tt ditt bidrag? Er·_1dar 

. . . mer at dit er aettopp din sak det gjelder? Er kr. 20,00 for ~ 
J(UI!Sb!n 8' ~ u"?kkmiddd ~ gJennOm Jm.....,. 1Ieak- _Oaomiøk' pUtjeMiDg~ så gi 10 eller 5 kroner. Overlat ikke ~~., 

fDr ei bestemt andellg bevegel-~ mot denne .tw4".~ sær c1iIIIe lrf]' W r aleDe å bære byrdeDe, men vis samkjeDsle! 
~.. for en ~ kulturto;m- tig ~. ~ rtlI etjfrlt. byg-l c8. JIBb. vil fortsatt stå til tjenMte med jnmamlingen, og 
Ilen ~ ~ de me=res re- ger til. gjengjeld helt pl de men l dell ft __ regukapsoversikt til alle bidragsydere over nyttÅl". 
JIge sje!sbrytninger. skape dem ner1æHge fØlelser, dIeft:s rikdom Til dato er iMsamlet 3100-~ meD. det er for tite! JleUø.. 
-. Jutre og reise dem, alt det- og ~ Det et derfor at nem""''' 5000,- ~ner. t 

Ja i en mest mulig a~ romantikken. fremfQf' noen an- For Rettsnemnda 
km. Kunstens engeDtlige YeIIIIl Dm åDdsretning er Witt tale- Nils YdldaI IS" da heDer ikke t!Il ren • rimsens og bum;m·.. ,. ka:&&- _________________________ _ 

jtktiY ~ JIBl en me- form... . 

=-:~= ~a!: : ~ va~~::= KristendolDlDen og folket 
.,. Ip og forstaDd. Lilæfullt av de grupper fi Ur nevnt 
..,. iøtidlertid kyns'eD til alle oftDfor. Det lar seg faktisk hel- "nØ' t:emaet lir .... p;~ Bpstj.~ S)'De8 deøsYerre -- om kirIæa l!IIda 
tider "9'IeI't preget aT en iboeD- ler iJdæ gjøre, fordi .. Rlden ~ pil tillit -- bi~meuiØte ikke bar rM.t øyneae opp for sitt lIton 
sle men.nesbilig konsistens i dag befinnner seg i et åndelig l I>ruaaea l ........ ~. Kam- amøvar og lått store feilgrep i kam,.. 

Ka skiller gjerne mellom ra- 'YaCUUDl, ikke i eJl sI:rJtm. meø peIl-- l ... - fnIketB sjeL ~ fore- for A. enJbre cføJ1retØ sjel>, men ftiIgW 
JjoneH fgrnuftsbestemt og emu- i en bakevje. dnc t '7 -. _ i J*ftIl:te8 beIner:- den liDje 80IIl ble trukket opp i UM5. 

• 'fJQelsesbestemt \::JmsL Det k.arak1:eristis ,.. kast- lØ, Mr --,. - i Kristne a.rbel- Som et symptom i denne retning kan 
::::::., ~ stadig befunnet steD aT i dag er det· e;i.... deftII føt.2SbLid l ca. 18 i.r. Han skulle det niuligeD8 .... ~ bisp Skard vaJgte 

• vandril:tg, i drift, mellom kaos den gir. I dell sisIIe !...m... altså ha beftnc _pr'" å kjenne stem som teIuIt for lIiD. awlutniDg av møtet ::':-10 ~ Klm sjel_ sJrmlder bar lmstnep!Ie gAtt fra DiDgeB .... cfoIIreh. og vite h~ der den 66. Davidmrahøe: d)e ord BOm dr 
dell har eD doktor I"austus med den eue kunstform. til dell D- trenges til .... SOIIiaIe og kristne kirke lot lyte den 8. mai UH5 ~ vk 
. Venreile dodl. da båt sa Dell, de har eksperimeIltert og oppdrageIIIL Sla aHIBEr til A. erobre frigjøringBdag~ Bispen er ØJt:JWYDIig 
~ I-,--~.;jd å lede kunsten forkastet. Fremmede kulturPr føIJr.et --- .... edl'8&'J!h"4eren eR. ikke eDda klar over, at det er ikke 
~.. J.UU.lJ4U, . øt.rre ...... fira. Jr:ipIreu &ide og en deIme lo1rBaDg BOm bunnfeJdte øeg i 
til ro i den klassiske kunsts e<fui har brakt sterke lJBpilser ~ st..re fo-"cfæ far dK aosiaJe~. foDædypet som et minne ha fri.. 

~ seg,:n kan. bar-: nevne de Ja:" Der 1M ...... 1EmtDe ~ en gjøringBdageII eg aom budskap ba 
Det JlOl'Il sæl pteger den kJas- pans e tresnitts innfJyte1se pa kriatal ____ pil alle amfulmsspørs- kirken. 

JIisIæ t::mst e: dens~! ~ maler~ 60 år ~ mål, _ ..... Tvertom var det kirkefyrsteD3 bud
tIeDs vidunderlige ro og har- men isted-:t for a omforme ll'Il- ~ riJdiC. 1fieD. løa. bar kirken skap cFoIlredommen over NS> 80IR 

lIIIODi- I tilsynelatende . strenge pu1Ene slik. at. de Jwnn.e opp- gjort og Ina akter delt. A. gjøre like- bar trUt eg __ mektig bidrog til A. 
eg kjølige former skjules en ~ tvangsfritt mnen~ den ~ CIftrlor de tIasIr .." folket som i dag skape ela at-..... ære av bal og for
YerdeD av rikdom, skjønnhet og peiske kunst, ble de istedet g]eIl ikke bare lItk likegyldig men direkte føJgeJae stikk i !Ibid med kirkeaa tale
ftIl kraft. FornuftsJnmsten der- sf:and f~ blott og bar ~ fieDdtlig owdor dell DOrSke kirke'! måter om en c:kristen løsning ~ ... _ 
iIDot bygger utel11kk.ende pi det ~ og til syvende og sist opp- Hva. akter lIidreIl I. gjøre i det store samfmIDsspørmnål>. 
J'2nt mennskelige intellekt og . lJtsnJng -.mfmm l AI 1Bfld hensyn til de Og denne c:FolkedOIn> som kirkeR 

~ såJedes lite aT den for-:- Det el' mer enn funmderlig at: tidligere HS-toIk og deres familier ved sin primas var med fl starte, har 
tryBe1se. en berist eller ubevist den europeiske ånd har kunnet I øom i daC tnk I es eg !orfølges av øyensynlig tunnet sin tekst i en ... 

forlal .. så totalt __ den har I det ckrW_ 'WP! Er det så. A. neD Da.vids-salme. nemlig 109, ..en 
• gjort gjenlIDm de siste !liUKk! l fenJtA at 1drtas ~ 'IPft __ .eg 45 lB l3.. ~ .... bue __ de .. HYSJ-• skealare. Belv om en bare ten- opp til å fiDlDe eD. 'ckristen løsning> siste v(~rs: <Lad ham ikke finne llogen 

kei.- 3D år tilbake griner den opå pA. detIie...... Al! som ~ _iM:g'liIIthet moo.1IaIa C 

Da meddelelsen GID" at NapdeQn -mld!lOlDme fo~en en i ~ Hvis'" er tilfelle. ba vi kanskje lad ingen forbanne seg over --
alDre d8d på st He1eDa 1 ne. (Smlg. Zwetg: «Verden av l -.-te at kidIla -..uer opp om vårt fadetløæ.. Lad bans fremtid vorde ay-:.e til ;r !:æD* ! J Bt-. uf:bI:IIIt ~.,.) I dag ?ar vi ne:mJig lite krav 01& ea ,cwtsjua av- ~ttsoP~ :skåren, deres navn vorde utslettet i. 

_ ~ ____ ..u. -"---: Ah hyil- tilbake av var europeiske kul- reD pA. lInIiC. uUfetdig og kristen den annen slegb Førkirkendefinitivt 
.... UI.h~«=J.=-........... +-_ Den _-'1_ bryter med deJme lin;" må den ikke ~ TaIieynmd, _ wuou Y. v~u.o::u som var basis. ~_ 

lt1!S •.. ..lØØl ogsa Rembrand1s, Bachs og Goethes I de ul'fen!fia:jutte referater fra vente fl erobre folket, i et hvert fall 
ftd" ~ svarte: Det er m.geD be- ikke len • V' de· fu -æ Il: Tunsbe ikke for Kristi And. ~ det er en uyhet. Det er in- er ger var. :1 er r- ~t store RIr bele ~ 

: t ,",-, • ..1"_ heksete, de fortapte, som bare b:ispedømme YR n:ptWCDtert, bar VI Det ville være på tide om kirkea 
&!'Sl ~e_,. ~ en .. ~- kan finne tilbake til vårt tap- dessverre iJdæ f1mnet. noe som tyder endelig ækte fl -.ake av denne skam-
~ blir benåde men det er dog ..-..,.-,...,~~<,' o 1 ''''& _ ........... _ .... ~ keli plett ,.& Sl·tt ."IrV.;ld og tok akti .... .&.J . . . 1rmmeIi ~ I te ~-...... gJennom var eng:set,,- ..... ....,....... --= og Y8DS ge sam· _ .... ~ YL ...,. 

eD Ilyhet, ]a endog. en . g I våre fy&1e1ser og vår tanke. from_l_n_Al. Ur vært berørt. Det i vårt arbeid for de forfulgte eg 
.".t.et. Ellers pleier dieD JJOrSIæ pres- tmdertryktes tune sosiale rebabili-
If/e å være serdelas begjærlig etter Hovedgrunnen til den eu:rope- teling. Det vil i tilfelle være et prak-
ayhe1:er il slå den temmelig <dart I iske kulturs forfall er vel uten slagen triumf over sin politiske tisk skritt i retning av å «erobre 
4IIPP i sine ~ eler lRTige ! tvil den at det lag i folket smil makt vil prege alt i sitt bilde folket> bvis da. den offisielle c:kil'ke> 
..-Her, men denne nyhet synes de I hadde båret denne kultur fram, er den eft dØdelig fare for he- i det hele tatt regner tidligere NS
ea:s:I ettet belt å ha Jartiet med mm-\ de • hvis sinn og tan.læ hadde le vårt blblrliv. Det er feil å medlemmer med til folket. 
~ av et eneste blad. IDD. lIieo1l virket befruktende på genera- tro at et massemenneske kan 
~ med mager 1Im'pgs meddel-l sjoner, de var falt vekk i tiden omformes. Det kan ikke ha.lJdle ----
.,~ cK.. S. lrgeDs er beDådeb. At etter den .franske re~lUSJ011. ~er~ eim det gj~r. I dets Fortsatt høykonjunk
~ er den mangeårige _i'ez&1kum- (Falt vekk l den betydning at smn er mgen TUl'dermgsskala, 
~ på og fører e.v Nmges I deres samfunnsmessige betyd- intet mål for kulturelle og tu r i J" U sse n 
.,.. passasjen;.kip <Stawngerfjo..l"\iJ. j Ding var falt bort) i stedet Ior ku:nstnerisIæ -.eniier. Det det • 
I)eld 5mb ~ er det vet neppe l det kulturbeviste enkeltmenne- forstår ut.:n DOen vanskelighet, I Pr. 1. juli stod der igjen å be
~ som har skjønt, og det er hel-I sket trådte nå en mas s e fram, det som gIr det en surrogatf6-1 handle ca. 1900 saker i det så
kr iklæ f11S'ldet, at de .skal ~ l for hvilken kulturelt ansvar og lelse for lykIæ, d.vs en ikkeit--I kalte Jandssvikoppgjør. Ennå i 
det. :&år denne snaue medd~ ikke I forp~ var ukjent, en ~ ritasjonsf~ ~t· liker det, I dag, 4%.år etterat oppgjøret ~ 
er . Wit! ledsaget av noen lm!nmpQ..- l som hånte de evrge verdier l derover blir det tilfreds. Er det gynte, ga.r mange og venter pa 
1IlT. bl li. om hvor mange år benåd-I kunsten fordi den .ikke forstod så noe det lldæ liker, da irrite- en avgjørelse i en eller annen 
aiItgeD om.!iL1ter, og hvor meget av i dem, et helt avstumpet .ferment res det en smule, en liten stund, retning. En del av sakene vil vel 
*odæn aJertde er avarm,et. ! i vårt samfunn som avhendet så er det glemt. Men er det noe bli avgjort ved forelegg r)g andre 

Vi. har heT et ganske, typisk 'l3.- i vårt kulturgods for importerte som det forstår kan true dets henlagt:. men det blir allikevel et 
~ på, i hvilken .~tst:rekning is-I vulgarismer og banaliteter. Det :maktstilling noe som ligger over langt lerret å bleke fo::- rett!r 
iPonienspresse for tidt:n befinner seg l tyvende århundre ble av skjeb- dets horisont, da er det på krigs apparatets menn, og der er fort
på retur. }i'iiT skrek den opp og opp- i nen tildelt rollen som IDaSSem'S stien med alle demokratie*..s gift- satt høykonjunktur i jussen.. 
~. pøbelen til hat Eiterhånden er århundre, til evig velsignelse for piler i sitt kogger. Intet må ha Mange av de såkalte profitør<
cten bilt! gan5ke taus, eller deferlsiv. den menneskelige roissantropi lov til å overskygge det, intet saker står for tur, men tiden går, 
JIly er der:.s program: Dødens ro eller For massen kan bare være må gjøre massemennskets utrygt og de vil ikke være ferdig før en 
pmz,--eJ goTer retts;,."'Vikoppgjøret. De:'- simpel, banal og vulgær i alle usikker på seg selv og sin egen rekke erstatningssaker ... il melde 
~ er r}~:rvlec nu;: Hy.sj. livets forhold. Fordi dens evner fortreffelighet. seg fm dem, som vil ha regnskap 

Oste WHi ~. er sm~ fordi de...'ls streben ikke I en slik tid frister den re- for forvaltningen av deres boer. 
GIøbI.-v Beber. når lenger enn at den i skrekk- FOJ·ts. side li. -----
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MANDAG 21. NOVEMBER 1949 

Beda.JdMo og utgiver 
NILS VlKDAL 

Kristiansund N. Box 41 
Telefon 1331 

8. lIAl 

Fengselsdir. Margarethe Parm 
trukket seg tilbake fra Bredtveit 
I et a~skj~dsintervju med Aftenposten kommer hun mtd ned

settende og ansvarsløs kri tik k mot de politisk;:. fanger 
Bladet utkommer Z ~aager i lDDd. I Følgen brev er øeadt fengsels- slike ciaJcUagelsen er egnet til hjem har «manglet ttjøtwl CC 

direktØr Margarethe Parm. å øke mspekten for dem. 80IIl varme>. 
Abonnementspris 

kr. 3,00 pr. kYariaI. 

Våre I,rav. 

Med ds dJpeøtib Iwfigpaøjoll steller med det såkalte rettsopp- «Bak dem alle skimter jeg cIal 
har jeg lest Dens ....... MuuJe gjør? .Jeg hadde ventet at De opprevne h,jerb. Du verdea h". 
og a.nsva.rsl.e lIanII:tørisUkk frk Pa.rm. _ 4* år etter «fri- godt denne overskriften paaaer 
a.v våre hjrm i ~ far SL gjøringu, hadde forstått så pass i dag. Ja Gud bedre, den ~ 
okt. «ED. faIap .... iIdre.,.. at de politiske fanger som satt hata- og hevnmeotalitet har fat. 
reslt, sier Bang I ... IIP på Bredbeit ikke er landssvikere, mådd å rive opp tu&eIlyja a .... 
bok, - «Mi ikke f. _. Det men idealister. De har ikke øke hjem. ett er & mai 1M5. -

Forbundet for Sosial Oppreis- er så. saat __ .w filt -.gt. «glidd ub, men de har tvert imot hjem som før deo tid var ..... 
mg. tar sikte pa,- når tid Og dog badd8 jeg .. watd ofret ikke så lite for å følge sin deles gode. Kastet; ut av siDe)ei.. 
. • fr en åer I dette fra Denø øiIIe, frk. samvittighet og gjøre det de men Iigheter, - fratatt sitt arbe:ic1e 
~e, a emme ~av om. ~ de Farm. te var best for land og folk i en: (dette gjelder særlig de iateIIeJt 
sosialDe og øialkonomisk .opprelSbestårmg. I Det er i sannhet noen merke- vanskelig tnAt vi etterpå b1etuelle) og således bete,,5t s::jq. 

n sos e ~pp~eunng jlige iakttagelser De mener å ha gjort til syndebukker for å dekke sen til å skape noenbmde )ne.. 
først og fremst l ~enerve:velsen, gjort: at vi politiske fanger kom over svikt i de styrendes rekker, . lige vilkår for seg og ~ -
:;' ::tSbo~;:,~=h~ter, ~ fra copprevne og miDdreverdige er tragisk nok for oss selv og. det er den skjebne myDdictaaS 
~. ~~. ervsli ~ ;fi hjem, og derfor gled ub, som våre hjem. om vi ikke også skal. ene har beredt twJDII' ø ... 
~enu: betin 'cl:: ;: k I De uttrykker det. få kastet i nesen at disse vl:re I dets borgere.. - Og all' "ri t,ea.. 
)evng. e g som pr. o - Jeg gjorde noen ganske an- 1ær på alle de uakytd:ige bant 
Jrupas~~nen. • Den .onom~e dre iakttageJser under mitt 15 som må lide 1IJ1der diue ~ 
opprelsmg gar ut på ,at de PO~-I måneders opphold pl Bredtveit. n a rC) le,". blir synden og skyldeø så stat 
tisk_ forfulgte og dømte .får til-: Men jeg var jo bue f a age. si. r I hos dem som har aDS'W'&I'et., al 
bake alle de fratatte verdier med I slike iakttagelser er ftI lite ftt'd. den neppe kan tilgia. De, frII.. 
lovlig rente og erstatning for I _ Jeg ser for meg eD lang laug I okkupasjonstiden kom der. Parm.. får ta Deres del a. ~ 
det økonomiske tap de. har vært' rekke av intelligente, cIaJmEde og i fra ~ uansvarlig hold de mest! ansvar. De har latt Dam bn1IDI 
pM_rt ved ~ettsforfølge~E: og høyverdige kvinner, fra gode, kul' ~ parol~.. De fleste av i som leder av en an.staJt. hvor ftø.. 
den o~entlige forvaltning av tiverte hjem _, kvinner som så disse gikk: ut pa a erte tyøIr.eme! holdene var meget verre e:rm i tJI. 
deres muller. . visst ikke var «glidd ub men og N. S. Som regel gikk B98.I'eI1de mannlige .~ 

Dette er naturligvis et langt tvert i mot i cJaaneIae og ~ ~ ut ~ .. ~~ sjonsleirer. De tir opi ta .... 
lerret l b~ men forbundet 'Yil stod atskiUige grader 0ft!I' de: Bjtmer 0ft!I' ~ .og fodedet svaret for de menneakevrak __ 
med loven l hånd underbygge I fleste av de som var gtt til l! ~ folk til over JOrden 6. be- er kommet ut fra Br«ltYeit. Del'
sin~ kr'!v ~g det har rikelig ma- ';rokte dem. Ja, så forskjellig k~ : !~ .t:!:. hv.orv~ okku:pa-: vese, nedbrutte. kviJ:mer •. ~ 
ieriale .. a. ~ .• ~\>,k·~",~", .'''''''':.<''''''. " ~ ... gra..bs.~ øde pl tz.,... irforållli ..... 1CJIII!' 
er" at d~~ Økon~e ansvar i Deres forgjenger uttalte en .... dell hadde ~ ~, og -- om de noensinne blir det - FonB 
slike polItiske saker ikke har noe gang offentlig noe sIiJrt som: ~ der ,ed f0rt.rm:ms kunne De med Deres kristelige illJ)RiiJI. 
med vesteuropeisk rettsoppfat- «Hadde vi hatt bedre åndssvake- ~J~1re for å delta 1 den under- ing, lot Dem bruke til dfltte ble 
Ding å gjøre. Et annet er det, at I forsorg i Norge, ville 'ri hatt fer- I JOrdiske ~otstan~, ~ som den almenheten lullet i 8ØVII, i diaa 
der vil f_res bevis for at NS ikke I re NS-medl.>. Hamsun er gjort ~~ ogsa fortrinsvis satte pl tro at alt var Båre godt det' i 
bar påført den norske stat tap, til en mann med «Varig svekkede ~ Der hadde de .meget van- gården. Ja, Bredtveit fikk .... 
tvertimot. Riktignok ble der i de åndsevner». Synes De egentlig at ~ for å overJ:»evise ~ pelthen et ekstra kristelig ~ 
hektiske dager etter den tyske .. sJOnsma.1rten om sm ~ pel på seg. Jeg tror den ~ 
okkupasjons opphøx laget i fi- når denne kunne fø:e bevis for vil komme da De, frk. Parm, ,. 
nansdepartementet en anonym valtningen og bestyrelsen av a~ de hadde .deltatt 1 demoDStra- slramme Dem over å ha sittet 
oppstilling av formodede tap på I beslaglagte boer. som etler hvert I sJODel' Oftr' JO~e.n. Derfor ~ de som f~ på Br* 
.el :281 mill. kroner, men den er', kommer mer og mer i stlfkelyset. ; som regel ogsa sittend~ der, lIUl- tveit. Vi som har vært ~ 
det vel ingen som lenger våger I hundrevis ;ri tiHel1er 'ril der I til deres forhold v~ blitt nærme- fanger der. har dell beste sa.
l påberope seg. De rettssaker, her bli reist erstatningss,Jksmål, l re oppIdalt. det. ville so~ ~ vittighet og kan gå med oppnsist 
som har vært fØrt mot de an- dels for misligheter og dels for; ~ ~k ~ helt, til. fri- hode..Jeg har ventet D08Il dagW 
svarlige NS-politikere, peker i uforstand og M'ergrep. Det blir' ~ øte1l e em,?nstraS~ med å skrive dette, for å Be 018 
motsatt retning, og forholdet vil en lite lystelig historie for dim ~ midler av ~ ';"eDD til De vilde korrigere Deræ uttaJeI.. 
bli gjenstand for nærmere som har ansvaret. Vi vil også skade f ' ~~~ . se, ta en reservasjon for de pc:j. 
gransking av upartiske menn. - gejngi et avsnitt 8V dr. juris. or mo. 1 f~ vedk~ende. ?a så eD
Vi minner i denne forbindelse Gustav Sm e dal s bok cPa-~ og :: til fordel::; nå ~ er skjed~ går ]eg ut fra 
om sjefdirektør Ryggs uttalelse i triotisme og Landssvik. s. UU: ?crWtnn.~a n, n.\~ hi- I at a.rt:iJd[~ er l ~ mea 
Kringkastingen så tidlig som 15. «Da NS etter an sannsynlighet I ~-:-: en u~~..... Deres menmg. Tør Yl nu vente eD 

mai 1945: «Heldigvis ble man ikke har påftlfrl den norske stat I ==-~:ot mo~ Jrorrigering? y i kommer nemIia 
reddet for marige inngrep, fordi' tap, må staten bare ' av den mena til slike oI:: ~&r ..;:. ikke. til orde 1 dagspreøøen f. ~ 
tyskerne og NS stod mot hver-I grunn være forberedt på å leve- regel aIdare hod:r~ fusentaster l Dertil er den for eusrettet .. 
andre-o re tilbake de inndrevne penger. si. rødt h de i redd for sannheten.. 

Tid om annen har dagspres-! Hertil kommer så at det jurid-~ /er ~ = Halden, den 5. november lMa. 
sen. kunnet fo~lle om .summen I iske gn~nnJag for det solidariske :jon 0Yer jor:~,e~~ ~ Klara AacJea __ 
av mnbetalte mndragnmger og. økonomiske annal' er fullsten- Idart ftde for seg om danne viDe 
btIfter og gir nærmest inntrykk dig sviktende. Hele pJanen om å være til fordel for motstands- I ay, at staten skal komme forret- Ødelegge NS-medlemmene ved bevegelsen i sin helhet. Selv 
ningsmessig bra fra dette opp- store erstatningsansvar kan ka- holdt de seg klokelig t:iIbaIæ, I en av de lIåka.lte .laodww ..... 
gj,øret. Det er å kaste folk blår .i rakteriseres som det rene gal- men hadde bagen betenkeligheter IIei:Æn var der ansatt ,. lMItjeat til • 
øynene. Hittil er det Yel pint ut mannsverk, hittet' pi i en tid da ved 6. kOlDJD8ndere sine medmen-11ede jonIbruJæarbeid. V ..... 
av NS-folkene ca. 160 mill. kro- fornuftige motforeøtiJJinger ikke nesker opp til motstand over jar- I de var imidlertid lit. bei4ililiNt .. 
ner, men det el" nok: ikke 20.- gjorde seg gjeldeDde-. dell eDer ftd den risiko disse cier-I faglitteratur shel sam ~ 
parten av hva det politiske Som våre lesere "ril fl se står ved utBå:te seg. for. Kommer "ri! lur. Så var det en ... et en ~ 
MYnoppgjØr har kostet landet. Forbundet for Soåal Oppreis- en pDC senere i en Ulmende i ØOID var litt av en iSlaI:J'a" ..... .,.. 
Og hertil kommer at grunnlaget ning foran veldige oppgaver. - situasjoa. er det nødvendig at I tjente:n om han ltmme akafte - .... 
for erstatningsplikten etter hvert Det koster imidlertid penget' l det stAr klart for alle og enhver i ~~. - betia t Ilt 
øikter i folks Omd.,me, slik at i få rett, og derfor ml alle de, at lpea JDOtstand over jordea a'; «bare oppgi hvilken bok Da ri .... 
det nok vil være best, at våre som er rammet a .. reU&oppgjtket ubeftpaøde folk mot en vepnet c.leg må ha den ~ .... 
myndigheter beflitter seg pl å i egen intereae slutte opp om motstander er en tå.peligbet 80IIl cllarkeDø GrBdea. - fIIn&eL ..... 
fornlte de innkomne erstat- arbeidet og ta siD del av krigs- Jam bil YB'e til gagn for fienden cIeD skal Da 1». lød øvet Rwa ... 
Ilingsbeløp med den IIttIfnte .ar. omkostnin.gene. Dette er en plikt og til sbde for eget fonmar. , ..... løbeijeDtm akaf!at '-*- ... 
...met. Vi 'ril i deDne forbin- - men det er ... 8Il rett, for. 0aJ0, f. jd 1949 ØIJIIII ikb. 
- ikIæ unnlate l peke pl for-vi er alle i ds ...... bit. Gustav ........ ~I I 

• 
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Il. MAI lrlANDAG 2l. NOVEMBER 1J4I 

EN ANKLAGE. Med saks gjennom dagspressen 
Av øyvor Hansson. 

)'sIgende forsvarstale ble holdt i gen tvil tilstede, _ om d • tt e var lIN .JotJKNALI8'.l' bdtegjern.inger ved siden av alle da 
""_1 byrett 29 ~tem'-- 1949 d ....... " ... ., h le det --'- ........ __ ..... ved navn Stonn har skre\ret en andre. Men det var dessverre ikke 
VNO • -.... ,~. : -:-e-oe e uua_ '-Ula .. _QIUIO I pWISig arti.kk:el 1 Dagbladet om Tysk- alle som hadde så intime forbin' hm 

Jeg skal ikke holde noen timelang eruge. . "-'_ . ' 
forsvarstale. Det ville være ganske Jeg er av den mening at medIem- landsbrigaden og Vta-guttene. Herr i Fursynlngsnemnden som hezr Rar-
nytteløst, og virke latterlig etter den skapet 1 Nasjonal Samling øom aldri' Storm forteller at Olaguttene blir heU bolt! 
grenseløse torsjofJing Øl'Ill jeg ble før var straffbEn1, heller ~ kunne I oppølukt og nazifisert av de ~ og 
gjort til gjenstand tDr - ikke minst være det under verdenskrigens år. _ akumle tyskerne. Og han forleller at D~GBLADET 
efter at jeg ble satt i fOrvaring innen- For bare å nevne et par ting i delme de etterhvert kommer til å hate en- hadde den 9. september 1949 et n
k murene, så jeg ingen sjønæ bad,.. forbindelse vil jeg tillate meg å hen- gelskmeonene ,like så indeIiJjig som femt fra den tyske sosialdemokrat 
de til å kunne forsvare meg mere. vise til Høyesterettsdom av 2$/10 40, de får tilovers for tys,keme. Schumachers tale om demonteringen. 
På grunnlag av løse rykter og ond- og til at stortingets presi.den~ og D'''G'DT .. ,.,.__ som S. fordømte. Bladet forteller, at 

""1<_ til -~"".. mengden ropte: - Heng dem! - Ol tinnet sladder ble jeg på forhånd partigruppene var y~.. å iDD- 10.__ d~ 24. .........t~ ... - __ _~L'-.-J 
..... -..... -..-~- =-~ de som skulle henges var de tyskere 

dømt for de simpleste handlinger noe rømme NS tre pIuIIer l det pIan1agte om Krimfnalmuseet i Osfo. Muæets 
menneske kan begå. Selv balt fengsel- Riksråd.. . som gjorde arbeidet for okkupasJODl!'-

. . skapes- Redvald Larsen V1Ser fram makten med å demontere tyske be-
lRurene fulgte ryktesmedene meg, og For meg peI'I9OIll.ig var Nasjonal, bilder fhlgeravtrykk og uniformsef-
en dag ble jeg av en av mine tange- Samlings bevegelse med vArt ideelle I f-~ __ har t".......... N CO -ini ..4--e drifter'. - Dagbladet er rystet over de 

o:A''''~- ....... ill.ItOrt..:>-<ll ~ <:li • fele nazi-tyskerne, som vil henge de 
-.oktere slynget disse rykter rett i program inkarnasjonen av alt hva! \Dltltatt en, fortener herr I.a:csen. folk som hjelper fienden med å øde-
ansiktet. Dette var på Bredtveit, og der var godt og vakkert for et ~ Men denne ene vil Larsen ikke ba legge landet. Det er jo i stilen med 
def gjentok seg også på Akeberg\'ejen neskesamfunn, - av alt hva der tjen- der _ Hvilken myndighet bar Red- .. 
...... de IItid lå ··L--t· ... til ............ f~1-"'- tri_l og Jylt- • . . bladets holdning her l landet, hY«" 
Inor a.· og lo.IIUUe gJennom LtC v .... :' ",un,~ v",""". • • vald l..anIen til å skifte sol og vind, tyskarbeidere og profitører har kun-
Iiaånlige hentydninger og giftige n.åle- ke. ~~ gJorde BJørnsot\t ord til JDJIJe. når det gjelder hvem av ministrene nei glede seg over Dagbladets bevå-
etikk. Kjærlighetsbudet: ~jør mot «Politikk skal være et uttrykk for den i aJæl skån f • bli thengt . 
endre hva du vil at aru!re skal gjcr."e høyeste menneskekjærligheb. Det faIt I ~. es or a u I irenhet, mens NS-folk sam forsøkt.e 
mot deg» - og «Du. skal ikke' si faWt meg aldri med den minste tanke inn. J~ «glåmskap» ? å redde norske verdier er .blitt for-
Yitnesbyrd imot dln nesteoo, ble for. at NS-bevegelsen 80Ill e.v Norges an- HUMJ!li'BONTOBGANET fulgt med utsøkt Dagblad-villskapl 

lIastet som. utjenlig i denne tiden- - svarlige myndigheter var blitt 1ega1i- Verdens Gang måtte i en leder 10. ADRESSEAVISEN 
I'orholdet er forsåvidt det samme sert som fullverdig og lovlig - DOeIl- september ta avstand fra A-partiets 
idag - - - sinne kunne bli il anae .IDOl lands- fot!ølgelae av .st<>rtingsrnann Magnus 

Det er denar med t:ilfretshet jeg Bkadel~ enn si da 80Ill straffbar. For I JobeJYlll"D, fordi denne ik.læ ville stå 
bar kunnet konstatere at aktor, og meg ville dette være ca abaIrd fan- i retten og «ikke bUBke noe:. lik vis
da sclvfølgeHg av mangel på bem, o. En ganske annen alt var det at _ andre langt mer framstående AI;>
bar måttet ta det eneste riktige jeg som NS-forkjemper ble gjort til . folk.. 
øfandpunkt å ignorere alle disse, ond- gjenstand for den mest bafetulle for
lliDnede forsøk som har vært gjort følge1se trapolitiske mot.standerea GXNJ:B.A.L8EKKEÆIl JlØBBOLT 
på å få angiversfemplet preget på.side helt fra begynnelsen av, og da i:Røde Kors uttalte forleden i ra.
lRin person. Disse rykter har jo - først og tremst fra kommunistenes, <Uoe:n: «Når vi husker hvor flinke vi 

meldte den 9. september 1949 at ea 
lastebilsjåfør, som kjørte sand til et 
tysk festningsanlegg, var idømt 1000 
kroner i mulkt og 5000 kroner i lDJl"" 

dragning. -øDet sto ikke noe om et 
han var medlem av NS, men det tiier 
seg selv siden «de gode ncri cn_ 
som bygget festningene for ty.slreme 
har sluppet straff. 

llYilket er symptomatisk for tideoJ. vi som NS fra før8te lIhmd av kom.- var under okku~en til å &kaffe DAGBLADET 
lever i - tiIdIef&, wert tiIbrikert - av pmmJåøat bekjempet. 3ec _ lI61eda o.. ..... A'\jIH,C+ li il fæu - .. o b 

enkelte innen mm egen nærmeste s"frebt etter rtvet bide før, under JiIøI -en ny ,~. fDr'~ . ..-;: i.e. DOtiøcien .. æ;-
over at Norsk Operaorbunds formann. 

krefs. (Konfi'- også den. meg tæt og ett er krigen. Dii!t må vel beteg- -------------- M. Berokenhof møtte opp på flyplas-
~ ~ BUser Lm:senB uvr nes 80Ill fornuftsstridig å mene. at Jeg es- blitt berøvet meget i disse æn med blomster til fru I.bstea 
derheftiga. rykfemakeri i: London ra- f.. eks. jeg - 1 min aituujml (kfr. 41'lt 1anp år som er gått. far jeg ble 
d.io under okkUl$SjoneQ).. hva jeg sier ovenfor), den 9. april ldiI1et for miDe dommere. - fri -

Jeg er dertil i likhet med så tnan- 1940 plutselig akuIle forstå, at alt hva het, hel bre d, h j em, still ing. 
Be av mine kjæreste venner og roe.- jeg adde kjempet for Då 'VIlt bIiU Overalt hvor jeg ferdes i denne tid 
abagsfeller - lDeDZlesktt som jeg 'ill- ldraØbaril H v i l!I jeg hadde fontått møteaI jet{ e.v lidelser i enhver form, 
tid. har måttet bøyakte og beundre dette da ville jo intet videre bevi.' påført medmennesker av medmeD
p. g. e.. dereIs w:elviske oppofrelse og være nødvendig for , konstatere. at i neåer. De mer eller mindre øde!ag+..e 
trof.astbet i alle livets forhold, selv jeg i tid en før den tyske invasjon' hjem iec kommer i bærer alle mer 
de vanskeligste - ja selv når de bar hadde forrådt mitt lend! Er det DDeIlI eDer mindre den .store tragedies preg. 
måttet gå i døden for sin tro - an- øom tør fremkalte eD !Ilik ~ I-.-vært mange bar ~ i likhet med 
lJaget for den Dedtigste av elle for- Det var jo alltid slik i NOl"p - o.l meg .elv, laæt hjem JD.eI"e. Jeg ser 
kyteLser, forrederi overftr Norge og er det vel fremdeles idag - at kjære veIIIler langosnmt pines tildøde, 
werfor landsmenn - fedrelends!t>f'o P art i ene lå i sto:- strid innbyrdes. - en av dem, en av Norges mest for-
rederi! Bare tan ken, er fm: meg ab- til skade for folket Hvis·1leU2 kaD tjente menn, bar nettopp, ribbet for 
lIIm1, men jeg lmmmer jo ikke forbi ltaJles lanc1sgagnlia poIitDdI. da må alt i denne verden, stridt sin sis!e 
deri av den grunn - .......-. - det være min f~d. 80Ill pA dett.e strid, en annen sleper seg ennå frem
la oss kaUe dat ved ått rette navn: punkt er unormal Og dette må da over mot sitt Golgata. M. ho t meg 
eD makaber lek med de helligste sees som bakgnmn for at Jeg. for l selv, d ble jeg på den mest umeD

Me1ser som bot i ett mømeslæhjer-- tjene mitt lands interesser, gikk inn neskelige måte gjort til invalid på 
~ Er jeg en landss\Tiker, da, er det for en ny politisk linje, fOl' elet...... Akebe1&"vn. kretsfengsel for kvinner, 
etter min mening bare en .sraff for sile folks samling på kristm grana. hvor .ieø tilbragte mer enn ett år i 

Flagstad og over at Norsk 'l\m.e
k.unBtneres Somfund utnevnte fruea 
til æresmedlem. - Det var jo et !lag 
i ansiktet på hetsorganet, som nå l 
4 år bar forsøkt å ødelegge fru FIaø
stads navn ikke· bare her i landet, 
men også i utlandet - uten at det 
altså har nyttet. 

Husk 
at ved en annonse i e8. MA.b 
rekker De ut over hele landet. 

A verter derfor nar De har noe 
å selge, når De SØker arbeide el
ler når De selv ønsker arbeidere 
eller funksjonærer. 

Annonseprisen er 1,50 :krona 
pr. korpuslinje. 

deane forbrytelse. og da især for En stor feiloppfatniDg er det også en eoece1le Noe.slikt som en syke- Dermed gikk hun og celledøren l .... 
ID e g! Jeg vil minne om at jeg er å kalle meg for nazist, - J8& er au ce11c eller en sykeseng, enn si da de Jæt seg etter henne - -
IJIOr til fem sønner, - Norge er også D&zist. bar ikke vært det noengang IneIId elementære ting som hører til .Jeg er fUUt oppmerksom på at 
lD.ine sønners fedrelend. Klarere Itan og blir det heller aldri. 3eg bør aldri i .,.kep1eien, fantes ikke der. Jeg har mine herrer Donunere ikke kan være 
jeg ikke få "ttrykt hvor lavt et slikt gått inn for diktatur, men for fag- aJIQ- pasient i Akebergveiens fengsel kjent med de forhold jeg her ruller 
fDrrederi av Dl e g - og da fIm;t og styret på folkestyrets ,grunn. Selv vært utsatt for utenkelige ting, og jeg opp, og jeg ber om tilgivelse tar at 
hnst sam mor - ville være. VIdk1lD Quis1JDg. aJIIII DI' li..... lam lleV1le at det ikke engang ble det er je g - en anklaget, - SUll 

Nå er jo imidlertid SIIItIleten dell, Sam11Dp lIkaper oø orpnipe'-. kun- meø tillatt å være tilstede ved IIl.l!l selv utslynger at cJ'accuse», men jeg 
- og den ~ ikke til å komme forbi ne avsettes av NB ~ a.d ZI3 egen pmle mors begravelse! Et par SIf!r ingen annen utveg. Jeg gjør det 
el jeg som Nasjonal SømJingø mange- flertaD. ' dager før jeg som et hjelpeløst vrak ut fra det store ansvar jeg har sam 
6rige medlem var med på av an min Etter Arbeiderpartiets atore kunr- ble bAret ut av fengslet, kom feng. kristent menneske overfor syke Bk. 
eome og med alle de krefter jeg hadde endring etter okkupasjonen ble dt-r øeWegm - dr. Augusta Rasmu..-.s:en' menne»k:er og venner, som fremdele.!I 
4engang,. å. Iljdpe __ ............. 0. satt opp et lIBID8l"beidtprognml for ånD l mill celle, 1IkaIIel Det passet, idag ligger hjeleløse bak fengsels

AIr at ~ slædevirknin- samfiige politlske partier i ~ -- ,belme lIlltid best å komme slik. iste- murene. Det må ikke skje at ... 
lJ!r eom også Nwge- fikk faie i pn- Dette program er 1 boved.taJæn det den for il komme når jeg bad hen":1e Då Pr tiIgrunne derinne! 
• stor grad - st.ul.le bli de m..inst samme 110m NasjOll8l SamJinp. ~"" I}m det, fordi jeg trengte Jeg takker også ydmykt Gud smil 

lIUIIige. Og fJlll'St og fremst gikk da vil da spørre: Kan jeg dømmes Cm- beImiøI hjelp. Hun ble denne gang gir meg kraft til - som en s1uUappål 
dette arbeid u.t på å være behjelpe- å ha arbeidet etter dette program? øtående bare ett øyeblikk ved min - å sitere fra min Bibel, 2. Mæebok. 
lik med i ~ at :Nerp ble tysIt Og In. ho t l!IpIIlrSmålet naz:id - ikke ~ og mens hennes kalde følgende skriftsted.: 
...... tant. Intet ville vært verre for nazist: Kall jeg ettuo DOI1Ik ætt .... 1 øyne gle over an min elendighet. sa eVe den øvrighet, som a'V ...... 
llIibe Jend.sn:tenn am om dette var dømmeII ... poJitJIIII opptafntnc. aom hun på sin ky1Wdre måte: «Ja. fru Jt;etryld. skremt a.v m ......... 
*.ledd! Og cm det t e p un k t var j~ aldri bu ætt Ol( aldri vil k&lIDme Han-m, Vi ser, hverandre ikke igjen skrik, iIlb 'Våger å øve rei'. ... 
... i okkupas;an.t:idala .ste år m- til, tå? før pA Bredtvei~ nå da:.! Det YBZ' alt. hela. 
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/ 
MANDAG 21. NOVEMBER 1949 8. MAI 

LITT LIVSHISTO RI E OG MERE 
De ensomme stunder gir ofte 

så mange tanker. Og som jeg sit,.. Av Erling Bjørnson noe mildere, Jllen ellers øynes 
meg - ånden og tausheten å 

ter her og tenker på Norge, ~ menn, som ville snu seg i sine 
som det har ~t. seg etter fn- grave om de så Norge igjen i 
gj~n, ~ Jeg ~e nekte for, dag. 
at bildet blir et trist skue. Her hvor politisk terror fin-

Men for meg har også velger
folket tatt skade på sin sjel, som 
atter kan velge inn i det norske 
Storting - en mann som har 
brutt de mest elementære lover 
for politisk velanstendighet ! 

være den samme! Og pr&-
latene mottar makthavernes ~ 
de i St. Olavs bilde! 

Glemt er evangeliets evige ~ 
re - om å hjelpe de forfulgte. Dette lille Norge, som stod som ner ~ største støtte der man 

et stort forbilde for hele verdens skulle vente det største angrep! 
kulturliv. Vår diktning ble lest Reaksjonen mot urett og trerror 
og beundret, skapt som den v:ar av anderledes tenkend~, var det 
av landets moral og retteferdig- fortidens kunstnere slo ned på. 
hetssans,. som et ekko f~ klar, I dag står de i vaktparade under 
ren luft l ~lomsterduft, l storm maktdiktaturets gunst. 
fra høye fjell. Å nevn~ e!t av de Hele det moralske nivå er sun
store navn, var som a apne en ket, ikke minst i det politiske 
billedbok av Norg~s. skjønnhet liv. Intet viser dette bedre enn 
og høye l!10ralske mva. . .• Oksvik i Odelstinget, der han 

Stort bedre står det heller ik
ke til nede i Biskopgården i Oslo. 
Sjelden har velganstedigheten 
lidt et større nederlag. Ikke alene 
skulle dette store statsembete stå 
over enhver kritikk, som også 
prelaten skulle ta sin kraft fra 
Kirkens høyest~ bud - å være 
mot andre, slik en vil at andre 
skal være mot seg selv. - Har 
den det? Neppe. Men kirkens 
præsis er kanskje mere å tilgi 
enn' brøden er stor? Hele kirkens 
ånd og taushet - der den skulle 
handle og mildne - bærer skyl
den ~ slik som kirken til alle 
tider har fulgt makthavernes 
bud. En gang brente den levende 
sine ofre, i dag er dødens metode 

Jeg skrev i en tidligere arti][.. 
keI om skjebnens store kraft. 
hvor den kunne stanse de veie 
vi selv mente var de beste, og 
som senere viste seg, å tape i 
verdi mot den vei skjebnen bød. 

Mon tro om ikke et slikt skjeb
nevarsel har banket på døren til 
mange av de som er skyldig i ti
dens hat og de lukkede fengse~ 
porter? Skal Nemesis først Da 
fram når de øyner jernhelen, som 
blir den siste mellom liv og død? 

Dette lille ,land fant l m~ik- fremmet et forslag med sin dob
kens. toner gjenklang av skJØnn- beltstemme, skjønt han visste at 
het l et tonekvad . av ~ ynde og folkets majoritet var i mot. Et 
sterk natur. Dette lille raste land forslag som isteden for å bedre 
der nord, h~de sø!ller so,m var urettferdigheten _ gjorde den 
de første hVl~ pa amerikansk enda større! Regnestykket var 
jord. Og dette .lille land hadde de riktig nok, partiet fikk visstnok 
første som nadde de uberørte 16 flere parlamentariske nikke
poler. Det var glans over Norge. dukker inn i tinget! Hvor vidt 
Og vi som ble oppdratt under dette er en fordel får tiden vise. 
vingeslaget av denne storhet, ser 

Det fortelles med den største 
pålitelighet, at en av de mest 
skyldige en dag innfant seg selv 
bak de stengte dører. Han søkte 
de offer han selv hadde dømt et
ter de falske lover - som de 
lover trygt kan betegnes, som er 
lavet mot Grunnloven og det a!
mene folks moralske karakter. 
Han ba om tilgivelse! Enkelte 
svarte ja -, men stå offentlig 
fram og erkjenn din brøde, sa de 
til ham - men, nei! Andre snud
de ryggen til - en enkelt spyttet 
ham i ansiktet: De dømte meg. 

kanskje dypere ned i dagens mo-

~~o~rf~ girO;~~kene ~ Furli k i injuriesaken politibetjent 
dype sorgens tanke l smnet -

ikk~~fJr~~;:~~~:~~m:!:!: Koch - mol «landssvikaktor» Lassen 
som hadde rot i oppdragelse og 
tidens· ånd, skapte foregangs-

En verdifull bok. 
Bjørn Vardaas: 

.a...for ble det; Ildæ lIIJmJe&&b 

Bjørn Va.rda.as presenterer her i lett 
forståelig, folkelig språk de omsten
digheter som etter norsk lov skulle ba 
medført riksrett over regjeringen 
Nygaardsvold, Pål Berg, en del 
høyesterettsdommere o. fl. Forfatteren 
påviser hvordan dagens politikkere i 
den grad føler seg solidarisk med syn
derne fra 1940, at de unnlot å. reise 
tiltale for Riksretten. Det er ikke hyg
gelig å erfare at de samme politikkere 
flOm satte i gang det mest nådeløse 
crettsoppgjøn, sluker det mest opp
lagte landsforræderi hos sine egne. 
Det er nemlig intet mindre enn dette 
Vardaas i denne bok påviser og doku
menterer, 

:Fra. mange kilder, hvitbøker, rap
porter og kommisjonsinnstillinger har 
han møysommelig gravet fram ting 
til belysning av folk og for ,hold, før, 
under og etter okkupasjonen. 

Siste del av boken er viet professor 
Andenæs i anledning bana angrep på 
major Langeland. Her stilles professor 
Andenæs overfor mange autorative ut
talelser av norske og utenlandske 
jurister. Selv Paal Berg og professor 
Castberg har uttalt seg i strid med 
den unge professors selvsikre vrang.. 
lære. 

Dette er fjerde boken av Bjørn 
Va.rdaa&. Den er på. høyde med de 
beste av bana foregående. Denne siste 
boken burde bli spredt i tusentall lan
\let over,. så det brede lag av folket 
fikk vite hva som er foregått - og 
hva som foregår, Den er sA. saklig, 
påstandene så. ugjendrivelig dokumen
tert, at alle må erkjenne sannheten. 
Dertil kommer at den er lettlest og 
uhyre interessant. 

Boken koster kr. 3.50 + porto, og 
Jr.&n bestilles for omgående lereing fra 
.ø. Bab, Kristi ........... N. 

jeg som har fulgt samvittighet
Kochs prosessfull mektig reiste spørsmålet: ens rø~ ~~ kjærlighetens 

evangelium til kristen tro og fed.
Hvem satte o. r. sakfører Lassen på polltl- reland. Meg ~~ J?e ,!ekk .fra 

ære og evne til a gi ffiltt hJe!D. mesterkrakken I Molde natten til 9. mal 1945 den faderkjærlighet og de pli][.. 
ter forsynet har gitt meg! Vik Injuriesaken som politibetjent Hverken Lassen ener bans fra meg _! Slik lød den samtale 

Haldor Koch, Molde, hadde an- prosessfullmektig kom inn på jeg hørte her en dag aven av 
lagt mot den for en tid siden dette spØrsmål, derimot ble ak- de k· re m søker meg 

tiVl'teten om å faO IS· tand et forlik mange Jæ so • meget aktive clandssvik-akvo- fra meg. 
kab Odd Lassen, Molde, var op- atskillig større. Men de som dømmer holder 
pe til behandling ved Romsdals Retten ble hevet, og partene fremdeles fast i nøklen! De leser 
herredsrett lØrdag 12. november. fikk høve til å diskutere saken ikke det som ansvarlige _ kyn-

Lassen hadde fått fri sakfØrsel i noe friere former. Og etter no- dige rettslærde skrivere: De gid
og han møtte med o.r.sakfsM"er en timers forhandlinger ble fØI- der ikke! Vær mot andre som 
Wold, Molde, som prosessfu11- gende forlik underskrevet av mot deg selv _ er intet bud for 
mektig. partene: dem.. De føler ikke nøden og uret.-

Politibetjent Koch hadde etter cO.r.sakfØrer Lassen anfØrer ten, men snur seg med et kynisk 
megen møye fått o,r.sakfører at han mener, at han.har handlet smil _ vekk fra. de lidende. Di& 
Andahl som prosessfullmektig. korrekt og pliktmesSIg såv~ v~ se som bare mente å tjene sitt 

Retten ble ledet av sorenskri- suspensjonen av ~och l maI land bedre på norsk grunn _ 
ver Leiht, Molde. 1945, etter de da gjeldende be- enn de som flyktet i faren time. 

Allerede fra fØrste stund fikk stemmeiser, og på grunn av de Og selv om uretten er stor _ 
en inntrykk av at det ble satt me opplysninger. som på det tid~ og våre lidelser er store, bruer 
get inn på å få et forlik i saken. punkt fore~a ~ed hens!fl ~ vi hverken navn eller skJebne 
Og det vitneprov som statsadvo- Kochs holdning l okkupas]onsti- med de som dømte oss-
kat Refsum kom med, og fØr den - samt i sin senere embets- Vi har ingen angst for frem.
partene hadde hatt ordet, ga en messige befatning med Kochs tidens domstoL Heller ikke for 
inntrykk av var den fØrste opp- sak. . livets siste dørterskel, men vi 
takt til en forliksaksjon. Koch har anført at det fra eier heller ikke hat i våre hjerter 

Statsadvokatens omtale av hr. hans side var utslag aven be- - har ikke gjort noe ondt. Mea 
Koch var meget rosende, og en visst taktikk i hans arbeide ut hvert sinn er fylt av den største 
fikk forståelsen av Lassens band fra nasjonal sinnelag, at han del- forakt mot de som «dømte~. 
ling ved å avskjedige Koch fra vis opptrådte ~ ~n måte som Erling Bjøl'DSOll 
hans stilling i politiet i maidage- kunne gjøre .stIllingen. uklar, 
ne 1945, på ingen måte var en med hensyn til hans smnelag. 
embetsmessig nØdvendighet - Idet L~ssen godtar .denne Kochs 
som Lassen gjentagne ganger forklarmg som ogsa støttes av 
hadde hevdet. de opplysninger som er ko~ «8. Mai» 

Postgiro: 
Kontonr. 818 27 

Etter statsadvokat Refsums fram under granskingssaken mot 
forklaring fikk o.r.sakfØrer Aan- Koch, gjentar Lassen ~klagel
dahl ordet. Han sluttet sitt inn- sen av at forholdene gJorde det 
legg med å si: nØdvendig å fjerne Koch .fra 

cKoch har også reist det spØrs- politiet, idet de~ på det tids-- fo~ersk forhold har vært ube-
mål om Lassen var lOVlig ut.. punkt var av avgJØrende ~f:Yd: rettlget. ...• 
nevnt som politimester. ning at politiet nøt full tillit l Lassen E! villig .t~ a anbefale 

Jeg kjenner ikke til hvor alle lag av befo~gen. . a~ Koch far en b~ghetserstat-
Lassen har fått sitt oppdrag fra, Etterforskningen l gransknmgs rung av det offentlige. • . 
men Koch vil reise det SpØrsmål saken har brakt for dagen, at . K~h frafaller. krav pa mo~ 
- at !..assen ikke er utnevnt i mistanken mot Koch for med- ~lOn, erstatning og oppretø-
statsråd.. lemskap i NS, eller annet lands- lllDg .• 
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• ______________________________________________ ~_& ~== __________________ ~ ______ ~ _____ A_G __ 2L __ N_O_VKMB _____ ER __ 1_~ ___ 

Vårt Kunsten 
o 

var tid '-organi~a'·jonsapl)arat -I 
_________________ {F .... O-rls.---b---sid-e-l) . _ ____ _ _,_I (Forts. fra side 2) 

og veHortjent., - en eventuell at man i et land, hvor kristen-\ ne kunst en kummerlig tilvæ- kan bare ta et eksempel fra vårt 
:s t raf f skal være r ett fe r- dommen sies å være innført for reise. I og med det kulturelle eget land Vår bildend~ lruru .. t 
di g._ At de mange som er be- snart et tusen år siden, og hvOl' I forfall maktet kunsten mindre er i dag fattig, men bare for få 
:røvet sine formuer på denne: vi i dag har en storbisp, etpar og mindre A innfri sin metafy- år tilbake levet og virket de 
-strenge og velfortjente" måte, kirkehØvdinger, omlag ei halv siske oppgave. For hver gene- kanskje 2 største genier norsk 

:krever sine penger tilbake, er i tylvt småbisper, flere hundre rasjon kom kunsten nærmere og kunst har eiet, Vigeland og 
samsvar med nordisk: rettskjens- prestemenn (hvorav en er ute I nærmere det trivielle og bana- Munch. Norsk litteratur er i dag 
le. i Mtenposten om dagen - i en le, ikke bare fordi folket «Ju'e- flatere enn den noen gang har 

NS-folk av den her nevnte ka- forhåpentlig godt betalt artikkel vet. en slik kunst, som ikke gjor vært og musikken vil en helst 
tegori - de med Økonomien i serie - og fabler om «kjærlig- de forsøk på A irritere eller Ior- ikke tale om. Det er ikke slik 
orden - har i de siste' årene het", «sosial samvittighet., pc(>- virre d~ men like meget for- bare i Norge, hele Europa er 
gort en stor innsats i barmhjer .. stene som «jordens salt. o.s.v.), di kunsteneren selv ikke lenger sykt, vår lrultur er inne i opp
tighetens tjeneste - som regel en skare klokkere, rØde kors, maktet å skape en annen kust. løsningens siste stadium. 
i det stille, på bØndenes V:4I., - indremisjon, kristelig folkeparti, Kunstneren hadde tapt kontak- Når framtiden en gang vil 
Hjelp og støtte av alle slag har flere kvinnemiSjonstoreninger, ten med det uendelige i selve skildre rir tid, da vil den Rik
Yært ytt i stort omfang til nØd- enn der fins kvinnfolk i landet, kunsten, det er vel selve år- I kert bite merke i det YUlgjære 
atedte familier og enkeltpersoner «sterke kristendomsposter" på i saken til den kunstnerisk infh- og det kaotiske. Det er dette 
-1 bygd og by. Men selvsagt har de fleste partiers programmer sjon som i dag frekt inntar en som fØlger mennesket av i dag 
det ikke vært mulig å nå fram o.8.v., o.s.v. - jeg syns det er skjøges stilling, på parnasset. hvor det går hen, .det er dett.e 
til mere enn end e l av de ti- fan tas t i s k, u b e g r i p e l i g Det er' kjent i medisinen at som også er å finne i dets kunst. 
tu.ener lIOII1 lider under «retts- at man i et slikt land skal fin- legemet gjerne blomstrer opp li- cFøljetongtiden- kaller Her
oppgjøret-s forbannelse. Men ne så abs o l u t t intet av Kr i-I ke fØr dØden inntrer, at orga- mann Hesse tiden i -dag i sitt 
• tor e of r e er ytt, det kjenner sti And - i P rak sis! ,Jeg nismen tar spenntak for å drive hovedverk -Oas Glassperlenspi
jeg til. Det sier seg selv at det vet meget godt at der slenger en . det syke ut av kroppen. En el-. Og føljetongen er faktic;k 
il lIIaDge tilfelle har vært umu- «svale_ i blant, men for f A til slik kunstig oppblomstring kjen blitt sinnbildet på vår tid med 
ligA føre skikkelig kontroll med å-lage noen -sommer". Noen kn- ner vi også innen kunsten. Vi sin forlorne stas. sin falske ~ 
denne hjelp. Det er fastslått at sten sommer. mantikk og sin hule og bryske 
P l att ens l a gre har -fisket i Det synes som om hele det patos. Det er hva vår tid for--
rørt vann" og stukket av med ovenfor nevnte «kristenfolk" er ikke å være ofre for r ett s l Ø s- mår, la oss bare ikke utfordre 
afortjenesten" - til skade for gåttt inn for den såkalte tro het e n. Vi akter ikke A la oss vår vurderingevne med å kalle 

dem som tre n g e r hjelpen. omkring rettsoppgjøret.. Som forfØlge og Ødelegge a v tak t i- en slik ussel produksjon Irunst. 
Det står ikke til å nekte at den- om der skulle kunne bli _ro_ i s k e gru n n e r - «mens de En gang vil den siste europe
ne ukontrollerbare hjelpevirk- en verkebyll ved å legge et egentlig ansvarlige får full an- er se utover sin lrulturs forlat
.amhet enkelte steder var i ferd «taushetens" plaster ovenpå. V i svarsfrihet. og mens «virkelig te månelandskap. Han vil .Nære 
med å utvikle seg til å bli en ønsker ikke _ro omkring retts- landssvik ikke påtales-o det siste levende menneske. For 
p 1 a It e. oppgjøret", og vi vet at det hel- Mi dIe n e? FØrst og frem:.-t å kunne leve må en nemlig 

Glade givere og gode hjelpere ler aldri vil bli det - før der opplysaiagsvirbomhet - hvor være seg dette bevist, tor il 
har derfor gitt uttrykk for til- er' yttt rett og rettferdighet til hvor vi kan komme til. Ennå er kunne leYe må en ha samen for 
1redshet og - let tel s e over alle sider. Vi vil ha eS ann het .... den frie, demokratiske presse". det friske og skapende i men
at det nå er stiftet et l and som og r ett omkring rettsoppgjøret- 'I stort sett lukket for oss, men I neskeånden, det som en ga.ng 
fatt end e fell e s for b u n d i k k e «ro" og u rett! Og hvis en vakker' dag - når det «IØll- en gang skapte den europeiske 
til , ta seg av disse ting og få vi ikke lever så lenge at vi når Der' seg- - vil fØrst det ene, så kunst og lrultur. Når sansen for 
dem under behØrig kontroll. I fram til målet sel v, får våre I det annet presseorgan, slippe oss dette er borte, da er også for ... 
dag er saken grei: AUe b i dra g sønner og dØtre - neste genera- I til. Inntil da får vi spre vår bindelsen med fortiden, det opp
• e D. des, og alle b i dra g ss ø- sjon - fortsette arbeidet. Norges: egen presse, våre egne publika- rinnelige. brutt. 
ken d e hen v ise s, heretter til historie skal ikke skrives på .fal-I sjoner etc. så godt vi kan. Dess- Meget tyder på at Europa i 
PodMmtIet for Sosial Oppreis- ske premisser. uten vil jo etpar hundre tusen dag er i ferd lIied å bryte helt 
Idng eller nærmeste tilIitsmanl1! - Vd De fortelle litt om for-, gode «naz;i,,-hjerner kunne Øve med sin lrultur og kunsttradi
Normalt vil det bli oppnevnt hundets vUbområde? sin innflytelse så det mer it e s sjon. Samtidig rykker den asi
minst en tillitsmann i hver kom- - Vi har en mann her i lan- i vårt vesle samfunn. Tenk så a1iske fare på det politiske om
mune. For alle bidrag gis kvit- det som ikke lot sin munn luk- I også på alle «sympatisØrer" vi råde næl1Dere.. En vil spØrre geg 
tering på nummerert skjema, ke ved hjelp av statskassa, han! har ivår strid for sannhet og om en står foran Ragnarokk, 
regnskapet er offentlig tilgjen- heter Johan Sch a r f fen ber g rett! Vårt end e l i g e m å l er om tiden som følger kommer til 
gelig og revideres av statsautori- Han sa i et foredrag i fjor: De, en rev i s i o n a v rett s o p p- å bli en eneste voldsom Dance 
le11 revisor. MIll lut4tIe .tet politiske IlDSvar gjø r e 1, og den kommer når maca.bre. En må ha rett til å 

Men akk, det er nok bare en går fri, JIleDS medlemmer av NS folket har fått vite san n he-frykte det aller ven;te. En må 
l i ten b rØk del av dem som hlir stnlfet og forfulgt. Hvilkea ten. Da kommer oppreisningen ha lov til å tro at vår tid vil 
er blitt ofre for «rettsoppgjøret. taktikk Iaar tIet ikke vært å 1_ - for den som fortjener den - gå under i kaos og berserkut
.am i dag sitter trygg på sin folkets raseri i retning av NS! I av seg selv. skeielser. Hadde den europeiske ørn eller har sin intektskitde -:- Nå er f~~et at de egeat- . Dertil- og med 8al<DJne «prio- tradisjon. vært levende kunne. en 
m.takt. Den sto rem ass e er Hg annarlige får full ansvars-. ntet~ som hovedopfigaven -- vært rolig, men kunsten VISer 
att -utenfor, svært mange har frihet.. For ordens skyld skal kommer inntil videre strevet oss alle veien til Europas dØds"'at vondt og lider bitter nØd, tiHøyes at Scharffenbergs fore- med å hjelpe - økonomisk: og kamp. SpøsmåJet er bare hvem 
.ikb fl har mistet helsa og mn- drag - iflg. Morgenbladet -I på annen høvelig måte - de of-som blir den aller siste euro
tektene siden «rettsstaten" ble «b l e h i 1st med en orm re for forfØlgelsen som lider pcer. Det spthsmål blir avgjort 
tCenreist og satte sitt «rettsap- a p p l a u SlJ, hvilket gir en god bitter nøtd Så sant vi kan ska!- på slagmarken innen en 0'VeI'

puat- -i sving. Fra slike har jeg pekepinn om den om-innstilling fe midlene - og det tror jeg - skuelig framtid. 
fAtt mange henvendelser - som foregår i folket. Haddel'.får vi her en svær oppgave. Men her T. 
muntlig og skriftlig. Jeg kan ik- Scharffenberg sagt noe slikt Z-- det som kan gjøres, vil bli gjort. __ .....;.. ________ _ 
b finne noen gle d e hos disse 3 år tidligere - ja, hva så? Og Forbundet hu sendt ut takke-
mennesker, antakelig er evnen det var heller ikke noen tiHeldig brev til ornJ!:!-i~ et halvt hund.:-e landet, i større kommuner (by-
til A glede seg gAttt tapt. De sammenrasket tilhØrerskare ved framstående kvinner og menn ene) helst flere. 
åtter bare igjen med for t v i- dette foredrag, det ble holdt i som i disse år har søkt å hjelpe Det trengs tre ting for å føre 
l e l. e D. - og kanskje en ulor- Studentersamfundet. oss i ord og skrift - hjelpe oss krig - også krigen mot .ro" og 
~ barneflokk. Men stiftelsen For å avslutte sitatene av gode i kampen for sannhet og rett. urett: ~. penger og atter 
ft' rirt fellesforbund må iallfall nordmenns uttalelser, skal jeg Det var en gledelig overraskel- penger. Mens organisasjonsapa
- gitt etslags h A p til disse men bare minne om at vår fremste se - når vi begynte å -telle ratet bygges opp har vi derfor 
J&WJå:er - som vel også nesten. strafferettsekspert, professor dr. sammen" - A oppdage at det måttet sette oss i forbindelse, 
åadde glemt evnen til A h A p e, juris JOD S kei e, i boka si - var så ~ slike mennesker i med dem, IDD måtte ... en sed
- eDen hadde de vel ikke hatt «Landssvik_ skrev at der' aldri landet. del eller en slant å awe til lel
tiltak til å s kri v e engang. Jo. i vårt laDd har hersket en:dik - Øfllb oppgaver står ftø'St les beste, - c1dgifter til irmtek-
48 Jkriver, og h å p eter der. rett s l ø 8 het som etter fri-'" ålt' til å .... 1 tens .. ",neise., som det beter 
Wpet om A komme sipass OTeD.- gjtkiDga. - "'- og fremst skal orga- i et velkjent skjema. -Når for. 
pl igjen at de kan tA leve IOID Vårt virkeområde er' trukket nisasjoDen utbygges, slik at vi i bundet utpl ftrpartal er aqa
m=r __ ! opp av de gode nardmeon somt alle fall har eD repreleDtant DiIIert '9il WBIig .. mange bak-

leg syns det er f. D. t • sti s k jeg Dettopp har sitert. Vi akter (til)jtsmepn) i hver ko1JUDUlMt i lær .... ~ lir. _ 
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NYE- BøKER: Forbundet for Sosial Oppreisning 
DJo. juris Gusta. SmedaI: «Patriotisme og LudssviIb 
Birger Kvitting: c.AIIgrer du ikke?~ 

Kr.9.50 Alle henvendelser til forbundet må skje til hr. ARNE BDIGtJ.. 
c 10.00 vm. BilliDgstad eller fru ØYVOB HANSSON, e/o Baugseth, lIid
« 3.50 delthlUlS gt. 12 a I, Oslo. I'ru. Hanssons telefonnr. er 44 1M '" Bjørn Vardaas: cHVOI'for ble det ikke ribrett!» 

Maria Husa: cTanJrer omkring BroehmaIm-saketU 
lLr.a.cboIIat Gustav Heber: «Etiske Problemen 
GeDeraIkoDSUl Ha.nJem: cUtrolig, men sanb 

« ~OO __________________________________________ ___ 

Major Langeland: ))ømmer ikke~ 

« 5.00 
« 10.00 
c: 15.00 
c 12.50 

Billali.kere 
---c-- eForat I ikke skal døInm.D 
Til disse priæ.r kommer porto. 

Ung mann med praksis fra induøtrieIl sprøytelakkeriDg. ...... 
arbeid ved bi1lakkeringsYe Bill. mrk. «Rask, viDig DI'. 28b. 

Bø1leBe beøWIes bos oss for omgående 1eftriDg. 

.s. lIAb - ){riøtiapsgwJ N. NYSTART 
H.r.advokat Otto R. Røds 

IlETrSKONTOR 
er flyttet til: 

Skal De og Deres familie emigrere! Da reiseutgifteue til s,d
Amerika og øyene er for store, er det meningen å få i staBIl BaJDI&. 
turer ut, med. et ca. 4000 t. seilskip. Ingen fo:rslmddsbetaliDg, adg.. 
til med.bringelse av bohave o. t 

Skippergaten M, Bill. i «8. Mab mrk. «Ny starb, Dr. 229, hvoretter lroafenaøe.. 

Oslo 

de Gaulle li.rever fl"ansli. 
heide med Tysli.land. 

Vi søker flink selger 
samar- godtinnf., helst en som bereis. distr., god prov., gjerne grossist. 

Oppgi finn. der repr .. Bilt mrk. «Kjemisk Fabrikk Dr. 276-. 

For å holde Russland stangen. Dyktig møller får plass i havremølle 
Bill. mdL c266a. 

SØndag den 25. september det eneste land, der kan hjelpe ________________________ _ 
holdt de Gaulle en tale i Bor-I til å holde Russland stangen. 
deaux fOr 40,000 tilhørere. Han - . 
sa bl a: Dette er sikkert salt i sure 

1) Atlantpakten er blitt ne- øyne, men hans uttalelse har 
sten verdiløs for Europa. etterat iY.ke desto mindre verdenshistor
Russland har brutt USA.s atom- isk hetydning, ikke bare ft,rdi 
monopol de' Gaulle her skyter midt i 

2) England vil trekke seg til- blinken, men også fordi han rår 

Kolportører ansettes 

over hele landet 
Dersom De for alvor vil gå 

inn for kolportasjon, vil De 

I Hvor finDeø 
en hjertedannet og snild bene i 
60 årsalderen, gj. enkemann, BOlD 

savner et hjem, som vil brevteh
sle m. dannet dame Dl. godt h. 
mør. Bill. mrk. cJulegtede 1949 
nr. 267,. 

bake fra Europa. over en tredjedel av Frankrikes 
3)Intet forplikter De For~nte velgere og mange i de andre bli forbauset over hvor inn- Arbeidsherrer 

Stater til i større stil å delta i partier tenker som han. 
et forsvar av ~t europeiske Vi taler ikke om Norge i 
.kontinent. denne forbindelse. Ber har At-

bringende dette yrket kan Ung mann med. lang pralæiø 
være for den rette mann eller og erfaring på kontor, i forret
kvinne. ,I Ding og industri, hvorav flere le

'l) Den eneste redning for Eu- lantpakten ført til en forblinde1-
ropa er derfor nu, at Frankrike' se, som vel neppe kan helbre- Skriv til oss etter nærmere . dende stillinger, søker post pi 

_opplysning~r. . kontor, lager eller fabrikk, helst -rekk_ TJa;k'aod. båMea.~døHltea- opeQtivi jpøarep.-_· - hvor husrom kan skaffes for e.DI.r 
JIa.as llartinusseas Forlag, lig ektepar. Bill. mrk.. c Allsidig 

Mannen med «gullskrifta» .~ __ Be_rgen ___ • _nr._"l:l_9,_. -H-jel-p---

Det var ikke småtteri til vi-lOg hvorledes var stemningen De vil ha mye nytte av 
rak som ble øst ut over Johan under krigen? Gikk «jøssingene.. ST~mrTSBOKA 
Nygaardsvolds hode, da han pas- og gledet seg til å få Nygaards- _~~ 

serte 70 års grensen. Det var I vold tilbake? Nei, langt inn i En minnebok som alle trenger 
rent ut sagt til å bli kvalm av, hans egne rekker var det sam- _ også De Franco mot kr 2-
og har han aldri så lite æres- stemmighet om at han ville de . . , • 
følelse igjen etter sitt .stor- iallfall ikke se her mere. Og det VTKERSUND V ABELAGEB, 

.. verk". så måtte han bli kvalm var vel under inntrykket herav Vikersund 
selv også For han vet at det er at han - etter egen opplysning 
dØgn og forbannet dikt,. det - underskreven erklæring om Snekkerkyndig mann 
meste av det. å s S;S ke a v s kje d fØr stor- • . . 

.. Statsminister Ny g a ard s - tinget var samlet. . kan fa.~~lde l 1-2 mndr. Kost 
vol d hev skrive eit myrkt blad Det er også fremholdt "at han og lOSJI pa stedet. 
i Norges soga, det svartaste blad skal være så over all måte b e _ lIa.ns Myhre, Svarstad, Vestfold 
som heile soga vår kan miDDaSh s kje den. Ja, mon det. -
skriv major Einar S a gen om Erindrer jeg ikke feil, så var det Hvem kan hjelpe oss. 
denne statsmannen. i 1938 han opptrådte som fore- Mann og kone får plass straks 

Han. satte «verdensrekord i dragsholder blant en flokk på liten fjellgård i Telemark 

Yngre barnI. ektt..p. som bor 
på hver sin kant av landet søker 
lit. leit ell. ~ær. med litt adg. kj.. 
Kan noen hjelpe oss er vi tak.k:n
for ethvert tilbud da boligf0r
holdet nu er fortvilt. Vi er tidl.. 
r.k.søster og frkj. Varmen i L 
still. og hj.rett Oslo. Bill. mrL 
«Oslo-Aker Dr. 282~. 

Arbeidsgivere -
Gårdbrukere 

Frontkjemper, 24 år, gift og 
har et barn, søker jobb. Har eer
tifikat, kjører traktor og 1aste
bil, vant til gårdsbruk. Alt bar 
interesse. Bill. mrk. c ADsi4ig BI'. 
285~. udug~lighet ~ skjebn~n b~et j o u rna l i ste r på Fro~er- Kona som hushjelp. Mannen alt 

på var dØr l 1940-, Sler major seteren. Og denne forsamlmg forefallende arbeide _ så som 
O. lI. L ang e l and om den fant han seg beføyet til å gi den skog sagbruk gårdsbruk. Mo- Selger 
samme statsma.nnen i sin bok opplysning, at nu var det bare tOI'S~g til tø~erhugst, traktor . . . 
• Forat I ikke skal dØmmes,.. en man n i Norge som hadde og alle slags redskap has. Gjern~ tilsettes snarest ~or ~ til pn-

Dette stemmer forbannet dår- lenger sammenhengende stats- et barn Anlednin til ·akt o vate. ayIe~lgelige ~ på 
lig med påstanden om at han ministertid enn han. Dette hadde fiske. N~rmere op:'~r vJ ~:~JOns~ En~ :N ~ 
skal ha skrevet sitt navn med naturligvis j o u rna l i ste ne. g mann er. ~~ 
.gullskrift~ i den norske m- ikke rede på på forhånd.. Kr. S. ~egg-:riset, overlatelse av større distrikt 
storie. Men det var jo sikrest å Til all lykke trådte skjebnens . Lognvik gard, ~e regne med en meget god 
være ute i tide med denne på- begynner og fullender _ Neme- ØyfJell p.o. V. Telemark fortJenest:e som leveveg. Søknad 
standen, og få den likesom sis - til, og ga Nygaardsvold 5 ~~illmuli~ ref~r snarest 
«stadiesteh med en gullmedalje, jubelår til å regjere over h a l v- over Johan Nygaardsvolds hode, . mr . nr. . 
for det kan jo hende at de p art en av den norske han- er hans uforglemmelige B i g a -
menn, som om en 50--60 år skal delsflåte. 40 pst. av den hadde m i lov og cL and s s v i k,.
avgjore dette spØrsmål, kan han jo kontrahert bort til Eng- for ord n in gen. -

Elektriske anlegg 
utføres. 

komlr,e til å finne ut, at i dette i land i n o vern ber 1939, og litt Og denne «glans .. lar seg ikke EIektrisi'tets...:_
<gullblekket:. til Nygaardsvold l hadde vi igjen her hjemme. fordunkle hverken av ære s _1J..IllIIa 

var det nok yderst få «karat,. l Det som imidlertid for alle l ø n n ellerg u Il ~ e d a l j e. I TORGER OSMUNDSEN AlS. 
gull tIder vil kaste «histonsk glans Ivar Frihaug-Osa. Stavanger, telefon 22723 
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l AVER TER I I ABONNER I 
'fJra o utenLanådp""t -- De er gode - Han bygde -uar 

Forts. fra sicle l. ForU. fra. side L 

~GLA.ND ØNSKER INGEN 
FOBSONlNG. ENGLAND
FRA.NKBIDI 

Om Vi hadde en slik skikk i Norge, 
sl ble det vel ansatt en del nye Ar
beiderparti-stortingsprester. For tngen 
kan vei tenke seg til, at menn som 
Gerhardsen, NatVik-Pedersen, Ham
bro eller Lange ville folle sine hender 
og be om: Ledelse og hjelp, om klok
skap og innsikt, om forstlelsen av 
plikten --. 

neDfor yrker som bevegelsen om- kastet i konsentrasjonsleiren i 
fatter, ~r stA tilsluttet LO.. I Notodden og fikk en behandling 

Innstillingen e~ enstemmig god-! der, som skaffet ham 1 års OPP'" 
kjent av sekretariatet .og ~t fm:- i hold på Debu sykehus og mange 
b~dene. og samor~J?nene til senere sykedager og nytt sykehus 
onentenng. De som innstillingen ~ opphold. Han ble ribbet til skin
fatter, er Jens Tangen, Martin net: «Gode nordmenn:. benyttet 
Bre n d ber g, Haak~n M e y e 'I, anledningen og ranet til seg hans 
Halvard O Ise n, Erling o Ise n, bedrift. De gamle herrer i hans 
Kaare Re i n, Birger A a mod t, og st bl truet i de festrusens 
Nils Bu n æ s. De vil ikke få igjen ~ ~ ble et billig anlegg 
de rettigheter de hadde da de ble for d~ «gode> som nå !:ritter der. 
ekskludert. Jens Tan gen og Er- Bare motet har de ikke kunnet 
ling o Ise n har søkt om medlem- ta fra ham. Da vi forleden møtte 
skap. ham strålte han over hele ansik-

I Frankrike har det t den 8lSte tid 
~tt en oppsiktsvekkeQde endring 
i forholdet til Tyskland. 

En av de mest kjente menn innen 
den franske motstandsbevegelse fra 
ekkupasjonstiden, redaktør Raymond 
Aron, har i flere artikler gltt sterkt 
inn for en hel og full forsoning. 

Han skriver: 
eUten Tyskland tntet Europa. 

Ken da England ikke vil Vite av 
noen europeisk forbundsstat, og 
heDer ikke et statsforbund, vil det 
bety at det hele ligger langt ut i 
framtiden l fl en ordning i stand. 
Ken skal Europa bli en maktfak
tor, behøver det Tyskland. Men det 
vil ikke England>. 
Til slutt skriver Aron: 

«Jeg tror ikke at det i dag fin
nes noe nasjonalhat hos franslmwn
~ mot tyskerne - likeså lite 
IIQIII det er noe hat hos tyskerne 
mot franskmennene. Begge folk 
forstår nå, at den historiske kon
fIild, er blitt avløst aV større kon
flikter, som overskygger deres tid
ligere motsetningsforhold. 

Folkene innser mer ellbr mindre 
klart, at deres tradisjonelle kon
flikt er blitt .til 'en anakronisme. 
Vi vet hvordan Vi Ville tyskerne 
skulle være, men de kommer tross 
dette til å bli det de selv vil 
være --> 

General de Gaulle har også slAtt 
hm pA samme linje. Og etter hva det 
meddeles, har hans bevegelse fltt at
tIldllig stor symPati, blant kretser den 
tidligere har vært sett på som en 
-'.elegge!se aV Frankrikes folkelige 
Jltyresett. Generalen har i flere taler 
med kraft hevdet en full og hel for
~ mellom Frankrike og Tyskland. 

• 
For egen regning vil Vi tilføye: I 

dag gjelder det mere enn noensinne 
følgende ord av den kjente franske 
lIOSialist Jaures: «For l forsone :Eur0-
pa med seg selv, må man forsone 
Frankrike med Tyskland - ->. 

KUNNE OKSVIK BBUK.ES f 

Det var kanskje en utvei hvis Oks
Vik fant det partitaktisk riktig. Han 
kunne nok folle hendene og be om 
alt mulig. 

FRANSK ø.JEMMEFRONT4 
IIZLT HA. STA. TIL RETTE 
FOB SINE SYNDER 

Den franske hjemmefronthelt og 
altmuligmann, Antoine de Recy, 
som etter krigen ble valgt inn i 
nasjonalforsamlingen ble for en uke 
siden fratatt sin parlamentariske 
imunitet. Han skal nemlig stilles 
til ansvar for sine mange forbryt
elser under og etter okkupasjonen: 
Han har gjort seg skyldig i ty
veri, forfalskning, innbrudd og me
get mere. En av anklagepunktene 
går ut på at han har stjålet stats
obligasjoner for 100 millioner 
francs. 

• 
• Det hevdes, og sikkert med rette, 
at det finnes hjemmefronthelter i Nor
ge, som også burde ha stått til rette 
for sine gjerninger. 

POBBBYTELSE· MOT 
MENNESKEHETEN 

For noen dager siden ble 20 tyskere 
i følge meldinger fra Magdeburg, dømt 
til 25 årS straffarbeide aven russisk 
militær domstoL Dommen er repre
salier for sprenging av et russisk am
munisjonslager. Blant de dømte er 8 
jernbanemenn. De øvrige var folk som 
bodde i nærheten av der eksplosjonen 
fant sted. 

• 
Dessverre ble det avsagt slike dom

mer i Norge ogsl under okkupasjonen. 
Da skrek cstemmen fra London>: For
brytelser mot menneskeheten. Og her 
hjemme plapret konene ved vandpos
ten det samme. Hva sier de så nå 
om denne forbrytelse? 

DB UPASSENDE 
SAMMENLIKNINGER 

Under ekrigsforbryterprosessen> 

. Her ~ LO tatt et prisver-- tet, 'idet han innledningsvis sa: 
!'li, skritt, men det er ~ «Se bare på de idiotene, de trodde 
IgJeIl .ennå. Tenk bare på sjå-l at de hadde ribbet meg, og så tok 
før Lie, som f:remdel~ går o~ de ikke det som hadde den stør4 
v~1;er på å komme tilbake .till ste verdien: kona og bikkja, og 
~ Jobb. Og tenk på all~ de JU~ når man kjenner ham, stusser 
J?Ste:r, pres~r, lærere, JOurDa- man ikke over den kombinasjl)4 
liste:r m. v., som er satt uten-I nen 
tO! og. S?m ~e komme! i ar- &rgsvik skrev under sitt syke
~Ide IgJen I.Sltt fag. Na er det: leie et manuskript: mitt politiske 
JO så, at de ikke har en stor- testamente til mine etterkomme
makt St?m ~ bak seg, men re, som formodentlig ikke kOIn4 
er henVIst til å stole på egen mer til å forstå norsk som han 
dueligh~t og eget. tiltak •. Men sa. Derfor skrev han «\ve are no 
d~ gjør, at det ikke bli:r no- Criminals» på engelsk. «Jeg 
en likhet for loven, noe 50m skrev ned det jeg hadde hørt, det 
dagens ma.ktJ.tavere nå høl' Jeg- J som hvilte på mitt sinn», sa han, 
ge seg på SIDDe. EDers gror I «det var likesom en lettelse å få 
der opp et. proletariat, som i' det skrevet ned før det gikk surr 
fremtiden vil stå som en skam- i hendingenes forløp.> Men lian 
plett på landet. hadde ikke regnet med at dette 

, maskinskrevne manuskript sImHe: __ .~._ 
tyske sivilpersoner for liknende I bli gjenstand for oppnevnelse av . 
arbeide under sin frammarsj i privat Riksadvokat og Stats-
Øst-Tyskland. advokat med tilbehør, det skrev-

• ne skulle granskes, og en må si 
Men ikke bare øst-demokratene bruk at det ble granskning. I 0sl1)4 

te slike metoder - også vest-demo- retten ble 22 estore menn> av
kratene gjorde det samme. Herr La- hørt. Det var ikke mye å få ut av 
temaer minnet om hvordan fransk- Bergsvik om dette, «en får f~ 
mennene brukte tyske krigafanger til se å bli ferdig med gra.nskningen~ 
mineryddingsarbeide. Han regnet opp sier han, eMen det løp koldt ned
bl. a. disse tilfeller som er hare 3 over ryggen på meg ved å høre 
stykker av flere hundrede: og se all ynkeligheten.> Det 

L Etter kapitulaSjonen· hadde den fortsatte med avhøringen i Kri
britiske øverstkommanderende i stiansand og nå sist i Stavanger. 
Holland innsatt en tysk pioner- Bergsvik formoder at man 
brigade til minerydding. Til den- ikke har kunnet finne noen feil 
ne brigade hørte også unge gut- i det han har skrevet om de 
ter pA. 16-:-17 år. store offer «store menn». Derfor har man 
ay mennesker fant sted. nå· plukket hele manuskriptet fra 

Et bevis på religionens stilling in
Den almenhetens bevissthet i U.S.A. 
er at et hver nytt sammentrede av 
den amerikanske kongi-ess blir åpnet 
med bønn. 

CDa senatet for en tid siden skul
le åpnes, og alle medlemmene var 
JI&DIlet, oppdaget en at ingen prest 
var til stede. Som kjent har en ved 
lllike høytideligheter prester fra de 
1orskje1lige religiøse samfunn til 
atede. 

mot von Manstein, tillot den tyske for
svarsadvokat Hans Laternser seg å 
anføre mot anklagen som var rettet 
mot Manstein, at tyskerne hadde 
brukt russiske krigsfanger til å rydde 
minefelter: 

2. Etter kapitulasjonen ble utført hverandre, og man forlanger be
~tter britisk ordre liknende ar- viser for alle enkeltheter såsom: 
beide i Normandi. De tyske fan- tyverier i leirene, tyverier i hjem
ger ble tvunget, side om side mene, mishandlinger, falske 
l lange rekker å gå over mine- vitneprov, falske politiforklarin
feltene for at seierherrene skuI- ger, falske domspremisser, mord, 
lefA. kontrollert at feltene var I selvmord, utsultning, sadisme, 
rensket for miner. En stor del' behandling av kvinner, tuber
av fangene ble på disse kom- kuløse i fengsel og mange andre 
mandoer tilintetgjort. / detaljer ved norsk fengsels- og 

Da hendte det. Formannen l se
~tet, som er mgen ringere enn 
U.S.A.s visepresident, reiste seg og 
uttalte, at andakten skulle holdes. 
lian sa: 

deg kan be. Dette er en rett 
og plikt for hvert menneske> Og 
aå bad han - etter l ha anmodet 
øena.torene om l forene seg. med 
ham i bønn. Han bad cm ledelse 
og hjelp, om klokska,p og innsikt 
- om forståelse av plikten og om 
kratt og mot til å holde seg til 
pIiIr.ten.:. 

Her Laternser dokumenterte føl
gende: 
L Fra oktober 1945 til mars 1949 

tnnsattes i Kaukasus og Kuban
området en avdeling tyske krigs 
fanger og deporterte tyskere til 
å rydde store minefelter. Blant 
disse ble tnnsatt om lag 200 ty
ske offiserer. 

2. Minefelter 1 og omkrtng Staltn
grad ble ryddet av tyske krigs
fanger. 

3. Også tyske kvinner sattes inn 
1 mineryddingsarbeidet i Russ
land. 

'- Russerne brukte helt ukyndige 

3. 1945-1946 ble det innsatt i et rettspleie anno 1945 og utover. 
rundt tall på 1500 tyske krigs- eAlle som har noe å berette 
fanger til minefe1trydninger i om sådant bør straks sende meg 
Norge. beretning herom«, sier Bergsvik, 

Altså ennå en gang kan Vi slA. fast: emen det må være nøkternt og 
Det som var tillatt for de allierte var bevislig. Hvis denne granskning 
og er en krigsforbrytelse når det gjel- blir tatt opp som sak ::not meg, 
der. tyskerne. vil det være av stor betydning 

Manstein-prossen har belyst ytter- at de virkelige forhold kommer 
Ugere en rekke tilfeller, der den tap- frem for dagens lys. Det må bli 
ende part i andre verdenskrigen, til- et steg fremover på veien til opp
tales og dømmes for handlinger, som reisning for NS-folk.> 
seierherrene ansl seg - fremdeles an- Vi lar oppfordringen gå videre. 
ser seg l ha full rett til å gjøre. Gi beskjed til Bergsvik, adresse 

Billingstad st., eller til «8. Mabs 
N01'CImftøpost.e tirJ"kked redaksjon. 
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