
.. 

Skjæres opp her 

Johannes Bye 
storborg 
Levanger 

Løssalgspris 25 ore 

Nr. 5 -~- 3. årg 
Lr ~dag 9. april 1949 

--------~-------_._-----------_ .. _-
Bjørnson, 

. BjØrnsons artikkel i ,,8. Mai 
::forleden har skapt uro i rosene: 
bleir. Avisene ~ som ellE;tt<, kla· 
'" ger over for mye stoff og for li

l L-M. 

ten spalteplass - bringer nyh&
ten om Bjørnson og hans «skri
verier« med store fete overskrif 
ter. 
Men det er jo bare hva man ven
tet, og vi hm gjerne ;:ti - håpet 'Å K3e 

S •• Cf 

Det ville se nydelig ut om e1 

·~i produkt av BjØrn.son ikke makte 
; å skape uro. Tross alt - det va, I et friskt pust som ledet tankellf 

l bort fra lunkenhet, redd-hare 
J miljØ og trist motlØshet. Og de
l morsomste ved det hele er a1 

// . Jiri. / 

---------
man bar fått et eklatant -- fOl 

··/i-li :orsi ate~l:~~ ~~~~) ~r~~rt 
blir lest, det er mere utbr(~dt em 
folk aner. 

Apropos Bjørnson. Av det som 
skrives skinner det så tydelig 
igjennom at det er ikke artikke 

. Il~os hmku~ rr.ar\ ss"dig nen«l 
~8I!!g ved. Man ventet noe av dell 
art når Bjørnson satte seg til 
skrivebordet. Men. det vru: det ai 
BjØrnson overhodet ti kre v o~ 
at han hadde hØve til å skrive. 
det var det som var ilde. Om 
han hadde skrevet en skjØnT, 
hymne til vårens pris eller en 
vanlig søndagshntraktning, had· 
de det vært like ilde. 

Ci'\,e'~~ende fe.1egram ~ ~:sf)er bile det 1"€gnet for uverdig, l sa. brukt f vår bibeloversettelse. 
e::-.e.;=::€i-~al: i,æ: a, ~ ~ ~i~ til repri~ande,:nntil . 2! Mange. mener a~ den. gamle 
J;i .~-:~~. 1"::.S';~.;&1d "I SIIlIll tidl'.an ~p~, la ()PP~ avsk]edlno~e hl1sen er blitt. nusbru.kt 
hiru1ae f" 'sr..!t;gz,("-~,;!.e:t:ie Bm. og og, strn.ff. hvl.S En had.de brukt,' en tid. Men hva er ikke blItt 
sæl. Inlsningsordene Heil og sæl misbrukt? Tiden er kanskje kom-

l)et ,er ~e n'~e ,~ die"~: ~~ u.:n Of; sæl er i følge. vår Nor-l me~ at skikkelige folk kan bruke: 
1IIelr1-e' n:;: gJ.lXt~, ~~c~ s..:,;~~;:~ som brukes 1 dag,deniHell og sæl! 
.Mens ~-OSlier"l:'OLi: ''''ru''!Iour~~~;, gamle norske hilsen. Den er og-l 

Dagbladet skrive!' at når BjØrn 
son er så frisk cat han skriver. 
må han cPUttr:3 irm», han må so 
ne sin straff som andre. H vilkl 
«andre» er det det siktøs til? De: 
skulle være interessant å vit. 
hvor mange fangt".I' i 31 års aldel 
sitter innenfor murenø for «land~ 
svik... Fengselsstyret måtte kun-

'ne gi opplysning om dette. S . 

------------------------------------~------------------------------------------------------~-, ----.~-~~ 

«Chicago Daily Tribune)} retter voldsomt angr€,p på Trygve t=& 
At rir legemst ... &-+_ la Gmrad, Trygve Lie, har 

au ea meget slett ~,j a"""PriSa er eD kjent sak. Han er på 
iDcea :måte ~ p~t. 

Pi g:nmn av det ~ -= ... sht.nt Yirak som hans partis 
kamenter her ~ Ur _""Cia ... person og virksomhet 
:raed, fut:aa- n at det ft' pa; _ plass å gi vUe lesere en smake-
bit pa ln-anIaø: tIat ~~e JIft\SSIII ser på rir «Store» landse 
~ ~ -.ve.rØems ~ 

I~n ,lederartikW, i ~. ~ am cChicago Daily Trio 
~ :beta. det 

FN'J-s hovedkontor j 

New Y-ork- arnt'· 

stedet for kommun

istisk propaganda og 

sentrum for Sovjets 
&ep,pa.»d .Marley.~ som, siri,'IIl'e!", fsym, patisk, . innstillet for Sovjet i • • 

for n:.ag23i:::et cPbfn Talks., gjE'n-i Zi år.. SpIOnaSje 
~;k TTygv~ Lies .rulleblad; ! Lie gjorde sin første pilegrims- ___ • ________ _ 

MI:. hb,.i.ey be5.).i.tnr.:lfet ham pi~fEnl til Moskva i 1921 som sær- rolle Trygve Lie spilte i Trotsky
æmmemate .s.::::: T.!le T.n1:lane~ 1:ig utsending fra Det norske Ar- saken, heter det videre: 
gj~ i :f:..~~:J.a.!' 1*. da: ~ had-I~ P~et brøt imidler- cl april 1945, da Lie var blitt 
de: fatt S'tiillngen som F~.s gEDe-~ tid med Kreml l 1923, men sier Norges utenriksminister ble det 
~ :pet r.ser seg. ber ~ Marley: cLie kla.,.-te å forbli i offentliggjort me1ding~ om at 
Jned ~,kl:a:r1:t~~ $bi- i gunst hoø de som styrte i Russ- han hadde foreslått at Sovjet 
lier The Tn~ al Li,: iilJa bare~ land og hos den internasjonale skulle støtte Norge i forsvaret av 
er ,~ .!,ar ~ ~ men ~.kmmmm:isme.. Svalbard, stikk i strid med Sval-
at han i ~ V'~..ji lI:r.- ~ij Etter at hhrtPl: nmt"l~ rifOn Fort.- "ide 8. 

--
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~ __________________________________________________ ~8~.~~~~I~ ________________________________ ~LØ~R~D~A~G~9.~A~P~R~IL~1~94==P 

Rettsstridig bistand 
A~' høyesterettsadvokat Gustav Heb(~r ., 

Kirkens tjenere og de politiske 
fanger i kon~entrasjonsleirene 

I sine ~ fra den politiske konsentrasjonsleir Falstad - inn
herad Tvangsarbeidsleir som den ble døpt til i 1945, forteller en av de, 
som nå har «aVSODeu og forlatt n~ttsstaten: 

Straffelovens § 86 sier uttryk~ l og sin feilaktige forståelse av 
kPlig, at ~e all Slag.s bistand, Il folkeretten over de overordnede 
oom faller lUn under paragrafens militæres skjønn og egenmektig 
ordlyd er rettsstridig. Hva kreves! grepet inn på deres område. Uten 
d(~ så for at bistand blir retts-/ at han selv har v--cert helt klar Den første geistlige torturist.. sem Imidlertid fortsatte pastor Stuve It. 
~ridig. Jo det kreves, a.t b.ist~n-I de-~oyer, g~ ~et hele inntrykk av vi i 1945 stiftet bekjentskap med, var komme til konsentrasjonsleiren. Han 
den skal være 'egnet tll a øke, delVlS ogsa a v'ære drevet av et pastor St 11 V c. Han talle i leiren 2. talte aldri om dagens tekst, men valg
tiendens krigspotensial eller ned-l behov for fl stikke seg selv fram. pinsedag. En må erindre at L pinse- te slike tekster, som han med fordel 
I'Iette Nor~es eller .dets for~un~-II o~ spi?e en viss rolle i de dagers dag var vi drevet i hardt arbeide etter l kune anvende mot NS og fangene for 
{ellers kngspotenslal og vrrkelig hlStoriske begivenheter. Det hele ordre fra leirsjef Bjarne H a l vor - å frakjenne dem enhver rett til å leve. 
også gjør dette, og at dette har' viser at vi har behov for nye sen. Alle de politiske fanger var Vi følte derfor som en stor lettelse 
vært innsett av den som ytet bi- rettsregler, som forhindrer at noe kommandert inn på indre gårdsplass da pastor Stuve aven eller annen år: 
standen. Så langt er paragraffen lignende kan gjenta seg i fram- og var omgitt av vakter bevepnet sak - ble avløst av pastor K y Il o. 
klar. men det er tvilsomt, om tiden. Neste gang vi kommer opp med maskinpistoler. Det ~ delvis Det var en mer sagtmodig mann, usik-
df~n også kan uttrekkes til de til-l i en lignende situasjon, må våre t~clig"re tyskarbei~ere, ~om nå hadle I ker på seg selv og glad for en preste
f(!ller hvor vedkommende burde! militære autoriteter ikke kunne fatt en lIkeså skItten Jobb. Så kom l' jobb. Han kom sjelden med personlige 
ha innsett dette, selv om det er I' risikere at sivile personer ~et pastor stuve. utfall og holdt seg konsekvent til da-
på det rene at han ikke har inn- blander seg opp i deres disposi_ Epistelen 2. pinsedag 2. rekke hand- gens tekst - på en unntakelse nær: 
øett det. I siste fall foreligger sjoner og :framkaller kaos i disse. ler om at vi alle er lemmer på det 13. søndag etter Trefoldighet greide 
nemlig ikke forsett, men kun Professor Andenæs mener at samme legeme og at vi derfor gjensidig han ikke å tale over teksten Mat
uakisomhet. han kan ombytte ordet ret.1J:;stri~ trenger hverandre og utfyller hveran- theus 5, 43-48. Den begynne~ .;lik: 

Hvis en nordmann gir en me- dig med utilbørlig. Det er helt dre. En kan ikke pine, skade eller c:I har hørt, du skal elske din neste 
nig tysk soldat fyr på en sigarett, feilaktig. Ikke alt som er utilbØr- fjerne en legemsdel uten å skade hele og hate din fiende. Men jeg sier 
opp1yser harn om hvor mange lig, er rettsstridig, og ikke alt legemet. Teksten taler om Jesus som eder: Elsk eders fiender, velsigIi dem 
kJokken er eller viser ham ve,ien som er tillatt er tilbørlig. DettEr livets brød i motsetning til den sluø- som forbanner eder og bed for den, 
ti.l hans .kaserne, går forholdet har vært gjeldende internasjonal pelige manna, som jødene åt i ørke- som forfølger eder». Det ble for meget 
,"Jsstnok Inn under paragraffens rett helt fra Romerretten. hvis nen. Det er en symbolsk fortelling av for pastor Kyllo. Han sløyfet både 

ordlyd, men forholdet er i et I sats: Non omne, quod licet. ho- det store motsetningsforhold mellom tekst og preken. Til gjengjeld for
hvert fall ikke rettsstridig, da det nestum est (ikke alt som er til- mosaisk og kristen tro. Jødenes Jah- talte han om dikterpresten Petter 
er ganske usannsynlig at slikt r latt er hederlig, respektabelt eller. ve var en redselens og hevnens gud- Dass og siterte et og annet, både om 
n~ er ski~et til å øke fiendens tilbørlig), aldri er blitt bestridt I dom. Jesus har d:r~ot lært oss, at skinnfellen og rytteriet og andre små 
kngspotenslal eller å nedsette fra noe hold. For at noe skal bli i hans og vår far l bimmelen er full pusslgheter--·· og som avslutning lyste 
Nor-ges og dets forbundsfelIers. rettsstridig må det være uttryk-! av nåde og sanrihet, tilgivelse, forson- han velsignelsen over oss. Blant fan
U1.tra-jøssinge: vil former:t!ig ~_ kelig forbudt, og det som er for-I ing og kjærlighet. Men det. passet ik- ! ge~e var det endel eldre ortodokse 
stå at hans bIstand er Utilbørhg~. budt i § 86 er å øke fiendens ke for herr Stuve, statskIrkepresten kristne, og etter denne episode tok de 

~m stridende mot de~es oppfat- krig.spotensial eller å fOnninske. I11!lde.r biskopens j~rnhæl'. og derfor be- den arme prest for seg og sa ham 
DIng av begrepet nasjonal hold- Norges og dets forbundsft>Jlers, ~ n~tet han L prnsedag tekst, so.m noen sannhe~. ord. Men det er en hi
ning. men de bør: være ute 8' deLog intet anDet. Det er der:for handler om vintreet og grenene. Han storie for seg. 

Irtand til å få ham dØmt for ganske utnstdelJ:'g å fIj'ffe detle .. - - t' !EI ............ -->de.~ . - _. . 

la~~~~~~~ri f~~h~~~e~:-seg ~~::iS':: ell~: =-=-di~; , ~=~;ee~;U~g t,,~:~o~re~:nePåh::;: 1-1 fl Y us l er"6lT-"-.--
med tilfellet: Berggrav. Hans gives ingen objektiv etikk eller om o~ kastes på ilden. Å, så sultne 
virksomhet var utvilsomt et mis- moraL Dommerne måtte i så fall og skitne Vi var, mens vi stod der har enstemmig frifunnet lektor 
Iykk.et forsøk på å nedsette Nor- dØmme etter sin egen subjektive I i solsteken o~ hørte på presten. ved Fagerborg skole, H. C. Wil
ges krigspotensial, og det har han etikk ener moral, men den vil Etter gudstjenesten besøkte pastor helmsen, som ved Akers herreds
utvilsOmt også selv innsett. Det kunne variere temmelig betyde- ~tuve en del frontkjempere, som satt rett var dØmt til «embets forta
lIOm her taler til hans fordel og lig alt etter vedkon:unende dom- mnelåst på små trange og mørke beIse,. for ingenting. 
eventuelle straffefrihet, har vært, ! mers sosiale eller :religiøse inn- ~ller i murbygningens 2. etasje. Han Han hadde holdt ~kole. da de 
at han virkelig har trodd at de stilling. Grunnloven byr, at folk innledet da samtalen med: <Hvor man- andre sk~lte og tatt unot lønnen 
ban henvendte seg til svevet i skal dømmes etter lov. Men da ge russere har du myrdet? Før han for arbeIdet da den. ble sendt 
livsfare, og da det er straffbart blir det grunnlovsstridig å dØm- :o~lot frontkjemp:rnes seiler sa han I ham. Men han hadde ikke sendt
'unnlate å redde folk som svever me etter ulovfestede etiske, SD- 19Jen: ela, det blir vel dødsstraff for i Lærers~bandet den provose
j livsfare, har han formentlig siale eller religiøse anskuelser d~g. Det er forrest~n ennå ikke av- irende svmdelprotest. som. en del 
ment at det var hans plikt å eller rent ut sagt etter skjØnn. gjort om alle frontkjempere skal sky- lærere og l~kt?rer laget og lok-
bandle. Herunder har han imid. Oslo 2. april 1949. tes.> . ket andre. til a bruke, mens de 
lc~d satt sitt personlige skjønn Gustav Beber. Jeg mnskyter her en bemerkning selv prakbs~ ~alt alle, brukte en 

om at omtrent samtidig stod prost annen og bllligere formular. 
Hauge i Levanger kirke og slynget Vi skal senere komme nærme-

h ut bannstrålen mot NS. Til slutt re tilbake på denne store prin-

nå er hevnens time kommet. Atnen! re oppmerksom på at denne Høy-llvem SOlD. el st ·~øler seg brølte han ut over forsamlingen: <Men sippsak. Men vi vil allerede gjø-

k lifi -10 Han talte også om at barn av NS- esterettsclom betyr full frifinnel.. va sert tI a være lærer ~oreldre var djevelens barn,- som det se for alle de såkalte sambands-
~ "ikke er noen synd i å likvidere. lærere. 

Etter dette må alle «ordens-
Et drastisk eksempel p:i hvor lavt respekten respondanseskol~ og nu for øyeblikket straffer,. oppheves snarest mu
for læreryrket er sunket bokIer jeg på med et 1ørstebjeJplrors. lig, og de a~elige «reprimander,. trekkes tilbake. 

Det kursene jeg har hatt er praksis H 
Som bekjent sette skolemyndigbet-et lavmål, .skal vi her gjeJ.gi nøyaktig regning og norsk. Avskrift av mitt undrer av lærere har grunn 

ene med davæ:ende kirkestatsråd I en æknad om lærerpost på Smøla i vitnemål i ira Ungdomsskolen ænder til å glede seg over denne frifin-
~ Fostervoll l gang en uhørt bru-~ Søknaden viser hvilke kva" • ---". f"t • nelsesd.om. Jeg sa "" ........ Jeg ar VI e om jeg far Det er en ........... ,. VI· ikke ._l.-~ 
tal og hensynsløs utrensking 1 økole- lifikasjoner denne 20 åring hadde, han lass b' d v.-_.l_,--ttest.......... M~......:iAiL\ . p. en. a e ~ er og au.,... glemme å ære ved denne anled-
YeTket l 1945. som ville tmdervise andre j øorsk:. om jeg greier og holde skole blir også 

Følgen ble en lærernød som landet sent med. ning, det er rektor Hans Lødrup, 
-.n:.._ n.. ... _ .... __ ø<>tt __ '- til. Ca. A MpIr-å&I som har utgitt boken: cLærerak-....... q;....... <AAC" j~. __ ........... en Min znening var at jeg i høst skulde 
JOOO lærere ble jeget. Et stort antall Til •... _ ....•.... Skolestyæt, itm på LærerslQOlen og grunnen for at sjonens sanne bakgru!m,. . 
.iJfnrDet på fonorgsvesenet og resten Smøla.. jeg ikke har begynt var at det var -----
Ille e:predt over yrker hv()1' det ikke VU hermed få lAv og SlIke på dtre8 fult på alle skoler, men skulle få kom- GJE~~ • 
.. Jaebov fDr deres fagutdannelse. vikarpQst ved folkeslmle.n ___ l .... roe' .. _~t lnAn d-- d t Petter. Hvorfor skrIver de all-

--- _ .. - 1lll'l • .-. en ..--. og = .. or er e t'd h' fro ten ed h? 
Si ble ØDIestuene stående tomme. dig. Jeg er ungdmJl og er i 20 år&- også godt og ba litt øvelse ug praksis I )emme. n m . 

J sin nød var skolestyrene vært nødd aldereD. mener jeg. Ole: Vet ikke . 
• l anta ~ med til. deIs de Som kim bevitnes er at jeg høsten Vist jeg fu plassen så lat meg høre Petter: Var ikke gjemmefron
...,. ~ti&Iæ ,forutset:niDger t'o.r 194'1 og vi:nten:n 1948 bar gjenemgodt i fra dere snarest mulig, så de får ten alle de som gjemte seg si 
~ fag. Ungdcønsskolen, og gikk ut' med mine attester i god tid Hilsen lenge krigen varte da? 

Wbr å ~ hvordan Iære.t)Ikets fsIIgende karakterer. Meget godt. Jeg N. N. (med gum.stempel) 
~ etter hvert er SI.IIlltet ned på har så hatt flere kurs i Norsk K()r- . 10/9 -1948. Averter 
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_LØRD ____ A_G_9_._~ _____ 1_M_9 ________________________________ ~&~IlAl~~ ______________________________________________ ~3 

Kristi· ..... N. Bax g 

I menneskeliv og menneskeskjeb
ner intet betyr og som he...nsyns
løst forfØlger sine mål Det blir 
en tung tid med bitre ofre, for
håpentlig bare, en ventetid,· men 
den dag unnsetteIsen kommer, vil 
også Ragnarokj{ komme med den 
brente jords taktikk. 

Kunne dette unngåes? Til dette 
svarer vi med. å henvise til de 
mange sterke ord om Norden som 

Bladet ulk.,...... Z ga.bget' i lIIDd. broen mellom øst og vest. Vi har 
trodd på denne broen, likesom vi 
trodde på Nordens nøytralitets
evne, helt inntil makteslØSheten 

~'We'Dentspris 

kr. 1." pt. kvartaL 
___________ - og den lettsindige taktikk viste 

seg i' .Jøssingfjord. Da det den
gang ikke ble skutt, mistet Nor
ge sin selvstendighet og har siden 
ikke gjenvunnet den. 

Atlanterhavs
pakten Sverige valgte en annen vei 

under nærsagt l.ilaiende forhold, 
og landet bautet s.eg gjennom 

Atlanterhavspakten er vedtatt uværet. Veien var riktig dengang, 
av Norges storting mot kommu- og svenskene med sin tradisjons
aistenes og to A-partirepresentan- rike erfaring i utenrikspolitikk 
ters st.emmer. Det fullto d har ennå en gan~ valgt ~ v:ære 

- ~ e seg selv. Kunne ikke ogsa V1 ha 
propagandaor.kester og partipISk- gjort det og skutt neste gang det 
en. har dominert både i og utenfor ble en kritisk situasjon i JØSSing-
iItortinget, og verden må tro, at fjord? ' 
den står overfor et praktisk talt Det er ikke vår mening å legge 

. . sten til byrden. Loddet er kastet, 
enstemmig Norge, Idet kommu- men hele folket må \"ære klar 
Ilistene ikke teller med i slike over. at det vil måtte betale pri-I 
apØrstnål. sen om noe hender. , 

Men fullt så enkelt er det ikke. La oss da - som vi gjentagne 
"olket i valg er ikke spurt om ganget har understreket - få 
dette og d ___ "g da d t sist .wilrlr ~ beskjed ~ hvorledes vi ~ 

• • '-"U6GU e 5--"" Innrette oss 1 påkommende til-
til valg, var den internasjonale felle. Vi vil ikke flere ganger la 
Iituasjon . ea annen, ja selveste oss avspise med salvelsesfulle ord 
bispen velsignet den rØde fane med dobbelt bunn. ja vi vil sim
med hammer og sigd. Det var V'€l i reithen. nekte å tro P~ prestelige I 
6ienfli.,- TSl ' ..•. .4,ur. ' '" .~_" " . '. ~ , 

"'~-'~' ·'<·.:"~~~·~d;~lø~~foIk~ med takkeadresser i kring-

-
Tegningsinnbydelse. 

Undertegnede innbyr her-ved til tegning av aksjer i et stiftendes 

8. MAI A-S 
Formålet er utgivelse av bladet e8. Mai:. som ukeavis. A'risea 
skal være partipolitisk uavhengig og forøvrig arbeide etter de 
samme retningslinjer og under den samme ledelse som hittil 
Forretningskontor er i Kristiansund N. 
Aksjekapitalen er utt til minst kr. 50,000.-, høyst l00,OOO.~
kroner, fordelt på aksjer a kr. 50.-. 
Tegningen foregår i tiden 20. mars - 20. mai 1949 på tegnin~ 
lister utlagt av undertegnede innbydere. I tilfelle overtegning 
vil reduksjon finne sted etter innbydernes beste skjønn. 
Av innbyderne har undertegnede o~ertatt: 

Disponent Kristian Saltvedt, Haugesund, ... ~ . ~ 10 aksjer 
Redaktør Nils Vlkdal, KristiaDsund N ....... 30 
Overlærer Ma.ri& Husa, Feclje pl'. Bergtm . . . . • . 2 -
Overlærer N. R. Fløttre, Box 3219, Oslo ...... 2 -

Konstituerende generalforsamling innkalles ved minst 14 dagers 
frist ved kunngjøring i e8. ltIab. 

Kristiansund N. 20. mars 194:9. 
• 

Beda.ktBr Nils Vikda1. KristianstUld N. 
Disponent Kristian Saltvedt, Haugesund 
Overlærer Maria. H1I8a, Fedje pr. Bergen 
Læge Odd Pedenen, Heimdal pr. Trondheim 
Overlærer N. B. FIøttre, Box 3219, Oslo. 

Til «8. Mai», Box 41, 
Kristiansund N. 

Undertegnede ønsker å overta ...... aksjer a kr "- 50.- i 

8.11ai AlS , 
Aksjebeløpet innbetales i sin helhet ved tegningen. ' 

den ....••..... " .... 1949 

ifO Yen de, men ingen ante, at det kastingen. Vi vil ikke ennå en 
auIle bli oppvåknen til en At- gang se på at ~ore deler a v be-
Imterhavspakt, som kas~ vårt folkning~n. ska~ bli satt utenfor i (Navn og adresse) 
land i annene på vestmaktene i en vanVIttig selUSTUS b1an~ dem, 1 _________________________ -1 

et tydelig valg mellom øst og ~ levet høyt på. okkupasJonens I 
~t mildhet og som skulle rettferdig- skje ikke sl lett å komme hjem 

Vi har det inntrykk, at det' er gj!llre seg selv ved å anklage an- og fortelle oss om sel.r. for så å 
mange -, ikke minst blant kvin- the. Neste gang .må ~ være: dømme levende og dØde - kan-
aene og den jevne befolkning - klar over, at oppgJøret vil ramme: sk"' ..J.....:/ f ·tall t 

t o ~---d 4'~_, der hvor det ramme skal Derfor t Je ISæl' ...",...e, - or an e av 
.am s ar un\ll'2.l e og ..... .1 .... ~ ! ulig tetids fr blir d me overfor det som nå så plutse- er. det best, at vi får vite hvor vi ' en m ven o e en-
1ig og hesblesende er skjedd. De står. For neste gang blir det kan-I ~e gang forferdende. 
sp;r uvilkårlig: Var dette tlJkl-

c.Tea vet ikke om det bibelsted 
Pou1.sen refererer tar 6ikte på va
rig undel'trykte folk. I så t.aI1 setter 
jeg et stort sptmmlåJstegn ved dets 
JQOralske berettigelse. Men det kan 
i anetaJJ ikke bety at befolkningen 
i et hærtatt land BkaI adlyde fien
den ~ Jtri.Ctm ~ pågår.. ~ 

yendig, og var det ingen utvei til .. 
l bevare samdrektigheten i Nor., Pa u I u 5 A Ja. det er gutten sin, som kan det! 
den på dette så avgjørende, og rntzen PaaI!æ' ikke skriftens ord, øla setter 
pmk:t? Da de svenske, danske ogj han ~små1stegn ved dem og tviler 
JlOl'Ske forhandlere skiltes i Oslo I på ciertoI5 moraJ.ske ~ttigelse. 
etter bruddeti forhandlingene om Skriftens ord og storinkvisitorens dom Vi hører ikke til dem som sverger 
en nordisk fellesopptreden. ble blindt til alt det. CiaDl på en eller an-
det talt mange og vakre ord om Sogneprest Eystein p o U Is e Ilo Mo- fikk en sterk støtte for sin overbe- nen måttf bal' fått uttrykksform i 
AmhØrigheten i Norden, men på dom. er en av de få prester, som har visning i det kjente ord i skriften, SkriftenS ord. lQeQ den mann som 1 
lDe11igmann virket alle disse oni-' hatt mamlsk mat til åpent å· gå mot Romerbrevet, kap. 13, vers1, hvor ~.av luven og Skriften skal proøede-
ene for anstrengt F,:J1" bam er det 'samfuImmedbr,.vtende rettsoppgjør det heter: cHver sjel vær lydig mot; M def l'e1a.tiw ~: rett og urett 
aem.lig faren fra øst først nå blitt I en artikkel i Aftenposten 28. rnars de foresatte øvrigheter. For det er' i ~oppgjøl'et, han må være :,rt-
e. realitet. Han vet hva han taler 194.9 reiser han påny spørsmålet: Er ikke øvrighet uten av Gud, men de tettd va~ med A for.k.a.ste de lIeIv-
am. for han vet, at hvis ulykken rettæppgj&nrt rettferdig? Han omtaler som er, er innsatt av Gud.» Diue smøne fydeftg uttalte meninger, el-
ftfrst er uteblir det han som må benmder en prest. som den lydige ord er sagt uten minste forbebdd Iml koIt:øoef ball på deo berømte 
-ta støyten. Ran kan ikke dra på høyesterett fradømte embetet, fordi Og i.nnskrenkning. De gjeldØr • g1a~ l'lOm, 1m' (ørt så mange i for-
ruuen og la kone og barn bli han baD ble i sitt kald under ~en enten de var romere ener børtø to derveblen. E1lel' hva sier hans ånds-
.jemme. Han får . heller ikke - uten dog i være medlem av NS. de underlvungne folk. hvia land var ~ biskop Berggrav? Kanskje de 
"lære med, når de privilegerte', Presæq fulgte ganske enkelt sin sam- blitt okkupert. ~ :t~ere!' som fortolkning og 
drar vestover med paratliggeade. vittighet. Om dette skriver øogneprest veileduiug 10t dt!Il bøye rett, at øeIv 
lIkip fot' i ly av At1anterhavspak:~ ~, Aftenposten. som vel ikke kmm"! ~lQle. gode Paulng formet tSine Old i 
tens vepnede mak": å vente pi cA. hmdle ander-ledes, i ikke Ja hekte den høyt ansette og fryktløse ~hr1!'l1lrt til roDlfmle «med dobbelt 
1II!dre tider - slik het det jo em cea samvittiBlet være normen sogneprest pJ.ass for 1::!øDs artikkel, il- hot~n:n-. Ja. daBbl det bli artig l Yæ-

8ist -. Nei, han må bli hjemme b I!!!DS b;:mdlmger, ville være utro- te med å forelegge den for sl'orinkvi- te teolog heretter! 

Vi ansetter 
eg innrette, seg deretter med eD åap ~ bale mot den kriStne læ- sitaren, fvb. riksadvokat Ar n t Z ff 11, 

)mg okkupasjon fo,:: øye - ikke Ile" 1DI!Il ocs\ komme 1 strid. med det sam i en lengere bale refererer Inve
_ tysk ok1mpa$joo som - la OSI Ila."",· quripp mm ligger til grunn De og høyesteretfa votum i ombamJe
erkjenne det ærlig - 'ru b!endet .. dr Iuthezske kirke i dens kamp de prestesak. NAr han så kcmmet' bi 
aY myten om cder ~ talt PifiiJiIIie frihet. De prester som prestens sitat av Bamerbrevet. &tmm- A VISGTJTl'~~R t alle byer. 
~., meD ~ en makt med I Jaet det rett , bli 'øtJende, i sine mer han tøylene på sitt pal"'d&ftføk I G:',r~. ":~ v~'kitx. ... Skriv til 
__ tidt meataIitet, far lmem e_ :ø oø ikke faIøe ØertaJ.let, og dek:reterer: c8. lC{a.i.o~, !lf";:ru~,,::;~mnd N. 
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dagspressen [ Med saks gjennom 
~ ............................ ~ .... _ ................... ~. I BV~AN YABB AMERDKANSKE 

DIlT UFOBSONLIGE A-PARTIS en skriftveksel i <Stavan."OW'eIP. og i t O~ ADMUiI-
STATSMJ1\i""I.STEB. tilknytning til det som er skrevet og 

Ji:Iaar Gerhar.1seb,. talte torleden i ment om at enhver borger 1Iar rett til! I sin iver 9JI1l. vadens overformyn
Jkmdeungdomslaget og Losje l'jodlaug å vente den nødvendige beskyt:telse,! dere" bar USA det svært travelt med 
l Oslo, om ungdommens oppgave skriver c5tavangerem. redaås,jDDeH.: l å undervise den pm:Ie verden om 

LØRDAG 9. APRIL 1949 

læremesfres administrative evne. Og vi 
har et levende inntrykk e.v, at våre 
egne makthavere har tatt godt etter. 
Daglig bruker de den amerikanske 
oppskriften for en rasjonell og bespar
ende statsadministrasjon. 

CjeIJ.reisningsarbeidet. Herunder sa <Mens vi er inne på ~ nevner I h~ tiDgeDe skal ~ Og i· før-

... bL a.: ~:tf:n~t:!::r~z: ~; ! ste rekke bar USA tatt den gamle EN FRYKTER FOK UTVJKLINGEN 
«Mot dem som ideologi.~1t kanskje og tiltalebeslutninger blir sfaU:t stort ! verdens statsme:m i ørene og pekt på., I VEST-TYSKLA..'"'ID 

kjenner seg nærmere knyttet til en opp, mens det passerer DDImå. ube- : at det ~ fm- mt:get i den byrå-
angriperstat enn til sitt eget land merket hvis saken blir heDIagt fonfi I' kr,aiiske og kastban! statsforvaltning Amerika og England frykter for den 
akal vi i fredstid kjempe bare med der ikke forelå noe galt, eDer 1Iris De _J....1. ... ~ og eIda~ utvikling forholdene "il ta i Vest-
Indelige våpen, prøve å Qverbevise vECkommeude blir b:ifuIIDtL Det ' ~~ gamm -- Tyskland. Og den slste Tysklands-
dem om fordelen ved det frie demo- har - særlig under n1IM'Mtdøtetl ewqaeere,. lIaJ! fått lDoIIIlg!e leksjoner i debatt i det engelske wlderhus bar 
kratiet. Vi kan ikke gjeTe dem til - også vært en lei tendens til A.' førretningQi ; i.l orpnisasjon. prak- ~eJig preg av at ..... lden ..H"er. Den 
&,ode nordmenn ved tvangsmidler ~ reportasjen på tiltalebeshlt- l tiske anordninger og i hensynsløs ef... ...,y . .......,.,w,s 
ener ved trugsmål om %raft. bare :&Ulg og aktors fre~ n:e~ :~.;r • l" . . konservative representant MacMilIan 
Yf!d personlig å overbringe .dem æn. den annen parts materiale neg:ti..~ tek'" ..... .. ec. MarsbaU-admmistratoren Og.1 uttalte: 
at demokratiet er best ved å gjore res. Og det har vært en ikke sjE-lde.."'1 , andre =eptesentanter fra det nye herre- «l et slag kan den kommunistiske 
aamfunnet best mulig å være L> forett:'else, at dommer blir omtalt folk, har sannelig ikk~ ligget på lat- fare være over ~. På en natt 
Beferatet er hentef fra «V.G,,, 26.-3. ut~ at det k.la.rt: blir gjort rede far i siden. Og i den øamIe verden bar en kan de resultater vi oppnådde gjen-

J1M9, og det er ikke dementert. Det hvilke punkter tiltalte er dømt far. ! Også 'ydig satt seg på skolebenken. nog seks års krig være ødelagt. Ruhr 
og hvilke av de før nevnte tiltale- I! r kan falle i fiendens hender. Og det 

forteller om en underlig mentalitet hos poster han er frikjent for. For den mm far seg tid til å under- er dette som fremfor alt må for-
de styrende i dag. Pressen skal innrø'mme, at. der i! søke hvordan de n,e Iære:mestre dri- hind.res.. 
. Statsministerens uttalelse har en I m~e tilfell~ kan ~ gnom til: ve!:' det i sitt eget land. virker det Det store problem for vestmaktene 

lO, deli dr til k· . 'st kritikk, og Yl skal skjerpe kravene \ ....... [. • --- t ..... t ___ a ____ l_ ~'dl • . • • y g a esse ommum ene, og • til oss selv.> ; ~Ig a Cl ..... n' a -= ~~ Lor- er irru ertid, at de en."la ikke vager 
de skal behandles med demokratiske Denne innrømmelse kommer desa-; bilde Lider e.v ats:il.tige skavanker. seg til å skape en ve::ot-tysk motvekt 
8flkehansker og smukke talemåter. verre for sent. I 4, lange år har den f Det sveitsiske biad ..oie Tab bar mot de kommunistiske polititropper og 
V.en til NS-folkene, som bevisst og norske dagspresse drevet åDdeIig i latt sin Washin...~t Ro- halvmilitære styrker som russerne har 
aktivt reiste seg mot kommunismen snikmord. og det er sandeHg ikke få. ; bert Jungk, gjenncmgå Hoover-komi- orga.."'lisert i øsisonen. 
I en farlig tid, hadde statsministeren mennesker i vårt land som gk 0IJl- i teens :rapporter. Og på grunnlag av Men hverken MacMillan eller de 
Intet å si. De skal fortsatt behandles kring med et skadeskutt sjeIsfiv på j di:sse tmdersølælser, lmmmer eDie ~ah andre vestdemokratiske pratmakere, er 
med tvangsmidler og straff ifølge en grunn av den norske presses hens'vns- med følgende ~ på det byrå- kommet pi; den tanke, at den beste 
overenskomst, som A-regjeringen selv I IDse jaktiver. • ,kr...riske vanvidd S)lIl råder i Ame- måten å hindre et tysk-kommunistisk 
kar inngått med kommunistenes herre Vi har liggende foran oss en IUIMilig : rika; . . kupp, er å tillate opprettelsen av et 
og mester i Moskva. Silkehanskene bunke aviser fra 1945-46--47 Vi nev-! €Under krigeo ble det i Alaska ve.;,+iysk borgervaktvern. Et slikt bor
brukes på kommunistene, som åpent . .'. Tid Km c,"':""'..:.......... Il bygget en øvel.sesl-eU. I 1947 ble lei- ! gervaktvern ville være det beste bi-

'. . ner 8VlSele. ens V,~..- :ren revet og aU: materieU ble sendt I 
og off~eJt erklærer at d~ ~ gå m~t posten, Aftenposten, Dagbladet. _-\dres- , tu Seattle i sta~ Washington. Alt. ~g til vez:densfreden som Tyskland 

tsegjerl1l~en ~ ~årt lru::d l tilfelle krig seavisen, Arbeiderbladet, Nidaros. byggnmgsmateria1e.og .l1;tstyr . ble! 1 dag kan gl, framholdes det av frem-
med nyunpenalismen l øst, og dette Bergens Tidende, BænsdaIsposten. overtatt av en lNdeling.l ~-I tredende tyskere, som vet. hvor skoen 

. akJer mens ennå tusener av landets &mJl!'QAn! ~~ l)r;upmeps ! ~tet. ~ av~g sen~- . trykker, og som er villig til å gå inn 

befJte ~r. og me~ ~. l: Ti~ o.5o.v. n''''"-<"7A~,,;:.=~! ... ~t= '.'=R"~ll1""_~· mgLJ~~. ~ ",-"ne .. " 
de politiske konsentrasjonslerrer. Jo, her er det ik.'l:e mang,,,) Få :"Er':'1';-, r:,c;os,,:,,: ~:!l d(',:'.~ ~el!' ble lagt MeT-4fLYi!åiM1i-iPnlit"'tii.",,,,, ....... _. '~'-", :'.-' 

cDEN VITENSKAPELIGE OG tasje basert pA tiltalebeshduiuger og I ~~~t 15 km b:a den gamle ;:,yei.' i ",i1t l~"d, 
KULTURELLE KO~TEBA...'IlSE ~torers framstillinger. Å, for en pøl I ses~ og et kæb- i innenriks-I 

FOB VERDL"'lSFREDEN. av ondskap og sadistisk forakt for det I departementet besluttet hver for seg I !:EANSK PBESS MOT 
menneskelige og humane.. Det. oser l å anlegge en damatvyggTng i Orm- i . 

• a.r holdt et åpent møte med ca. 20,000 gjennom spaltene av fOnUIIglljUger 1kldt?- Først ettef' 'et ukelangt for- I Mr. Crowther, sjefredaktør i det 
tilbørere i Madison Square Garden i I og hat. • ~ ~ ~~ h~~! engelske blad «Economisb har vært i 
New York og vedtatt en resolusjon om Slik som de her nevnte aViser boltret "Al' to for.skjeØige vesen:-sor:n ar-! Stockholm (han var i oslo for en tid 
kulturell frihet, Ifølge Ass. Press 28/3 seg i bevisst ondsinn - bal- hele den beidet med ett og samme prosjekt! I siden), 
1049, uttaler konferansen: norske dagspresse drevet det. i dis8e . Et ennå uløst problem bar Hoover-j Ifølge sven...<>ke aviser har han uttalt, 

<Kunstnere og vitenskapsmenn og år. ~teen ~ de ameri~e skatte-! at Sveriges holdning til A-pakten vil 
__ A_ åndsmennesker skal verne om betalere fått seg forelagt En har. ,. å' • S . ...._-
auu.<e At den onde samvittiglIet d. har ........ H<7 nm"rl=1e' at de forskl'e!lige! komme til VIrke pa vertges ......... -
8in frihet til å si sin mening. Ingen I --~ .. I 
myndighet har rett til å straffe dem . meldt seg, er forsåVidt et gOOt tegn, I amerikanske f~er rå- i delsforbindelser med Amerika. 
hvis tro og meninger ikke tilfreds- men dessverre angeren kommer for I der over sammenlagt 848 561 skrive-I Etter dette, kan en gå ut fra, at 
atiller regjering~ilS inh""Visitorer.l> I sent, det er ikke mulig j vår tid å maskiner, uieD at bare ~OOO funk-! Sverige vil bli utsatt for et handels-
Det står intet om at ~c!'ge var ra. rette opp igjeI} alt d€t onde de har I ~~~~~ l Forts. .side !to 

presentert på konferansen. Det "ille I gjort. . Dette Val' en liten smakebit på våre 
jo også ha vært litt for freidig, så I· tergang. 
lenge <regjeringens inkvisitorer> dri- Når man tenker på de ulykkelige 

vet' sitt spill overfor NS-folkene på I En tragl-sk begravelse omstendigheter og hans hustru og 
tross av menneskerettene og alle de I . barna, som gledet .seg til hans hjem-
amukke talemåter utad. cInkvisitoreD> I komst, kan man nesten f~rtvile over 
ælv er nå delegert fra Norge i Lake • • . brutaliteten. Han higet etter å komme 
S~, men han stoler. vel På, at in- Den politiske fan ge fl kk til leggs-! hJem og i arbeide, så han kunne skaffe 
gen tenker på Norge l en slik. for- i mat til sine sultne barn.. Hans· yngste 

bindelse og at ingen.røst når utfra straff og barna sulter Il 'er nå kommet dithen, at det rett som· 
Ge norske konsentrasJonsleirer tor po- J det er be.;,'"Vimer på morens fang av 
~e fanger .. og f~rsåvidt kan han Fra Molde skrives til ca mai»: og 1 døgns førlerrse av permisjonen.. underernæriag, mens faren BOner vann 
lia n:tt, for .~ r.anger. v~ktes. av I Siden den politiske t:rnøfeir cUlIe f KL. 11 om lt:velden kun 1eMmann s-1 og brød i Molde fengsel. 
tolk som har sm komrnumstiske Ide- I Sibir» på det øde Hustad ble tJPIr betjenten til begtavels.eshuset og med-, Er det slutt på all menneskelighet, og 
o1ogi ~ orden ~ kjenner metodene fra t rettet har fengslet i Molde fått ekstra I delte at noen .torieogel.se ikke ble gitt. er fengselsstyrets sjef fullstendig uten 
paradiset bak Jernteppet. . besøk av fanger, som er idømt vann I TidlIg ~e morgen rei;,1e fangen, og følelse for folk som bar barn og kjær-

og brød som ekstrastIatt. Vi skall: da han kom til fangeleiren om kvel- lighet til barn? Og hvor er så retts
DEN ONDE SAMVIT'l'IGIIET 

ER SEG NOE SENT trekke fram et eksempel: l dell, ble han straks tatt i forhør. Saken sikkerheten? Selv. en politisk fange 
. IIELD . '" . . ,I høst fikk en mnge på hlstad I bie senåt til tengælsstyret i Oslo, og I har vel krav på menneskelig behand~ 
'. Vi bar ~ I frisk ~e giftmor- I permisjon for å være tilstede ved ~ i nå. - unde1'. ~ i «Lille Sibin l' ting. 

det fra KristianSand. VI husker også I mors begravelse. RaD hadde lang rerse ; 3 uker før fangens løslatelse - kom • 
ese første oppslagene i avisene og log ved ankomsten til sin mon hus I der svar' tr.a Oslo. I dette overlates I Da Yl.' er avskåret fra å kontrollere 
JD1øtaDken som ble rettet mot den så han med fortvilelse., at lIBD ikke, det til sje1eQ i ~ å ta be- forholdene i den her omhandlede leir 
1IDge danske gutten. Hau ble av på noen måte kunDe klare å JmrmDe I' stemm.else om. IaWlrVidt fangen slrulle for· politiske fanger har· vi funnet i 
lWf8ene nesten tør politiet'hadde JIUDl-tilbake til kgasenfrasjcaasleåeo hr refses eDer ............ sk:jerpet feng:;el.. måtte gi plass for ovenstående, og vil 
Jnet seg, utpekt lIODl mordereD. d.ageQ etter dell fastsaUe permisjDas l Besultatet ble a dIIgem YBDD og brød gjerne høre hva ledelsen har å si. 

SA kom oppklaringeD, og danaJren utløp. Han oppsøkte da Jnwnønnen,' i Molde ~ med beskjed. om at Ovenstående beretning er grusom. Be
ftIte.8eg å være 1Økyldig. Ja, aJik kan pl atedet 08 foJeJa sa1æD far ham lhan ikke får JQ1e..st av reglene om handlingen av denne !ange er opprør
tet gA. med det remltat at der ble ... et baW soning. ~ bar beåmf, ende. Hva bar direktør Enge straHet 

I forbindelse med dette bar det Vært teIeeram til l'aIstad med "'"inC og der er ..... IIIIW~ iDIIEsl rett- for? &ed. 
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LITT LIVSHISTORIE OG MERE 
skrives om alle disse til~ 

ARTIKKT,jL ID I Av ERLING BJØRNSON vil den norske bonde komme til A 
Under det store bondestevne innta en høy og framskuttpla5a. 

på Lillehammer for 2 år siden ~ d t Det er i grunnen et kapitel Som . et motstykke fra den De har tross alt ikke latt seg ~ 
sommer, var det et stort besøk l f:r' seg selv, og kaster mørke i slette og nedverdigende behand- virke av hatets propaganda. Delt 
far og mors gan:1e hus - musee~ skygger over det «norske retts- ling de mange trauste og ærlige norske bonde i rolig selvbed.fJm.. 
O.g mange. kom Innom meg for a vesen:.. Skulle jeg bare fortelle og dyktige bønder og andre bra men og etter en ubrutt linje. 
hIlse. og mmne om gam:ne~t sam-I det jeg har hørt og erfart, ville karer var den mottakelse de fikk Byråkratiet har tross alt ikk. 
arbeIde for b0t;dens reIsnmg, og l mine artikler ingen ende få. Men rundt om på gårdene når de var f~tt slått kloen og knekket ha.n8 
mange kom pa grunn av gam-Ila meg bare nevne, at til å passe ute på arbeidskommandoer. Det ånd og vilje. Den no~e bonde 
mel~ vennsk~p. . på oss og mange steder også var rørende å høre dem fortelle har vært den trøstens kilde ma.n-

Llte eller mtet merket Jeg av te bruktes de mest uver- når de kom tilbake. Det var en ge av oss har fått lindring v~ 
det «offisiell~ hat» landet l~ ~- ~~ ;~vider, således arbeids- storartet mottakelse de fikk. De l under hele denne rettsl~ ti~ 
der og so~ Jeg skrev oom l mm sky personer, som under okkupa- ble bedt inn i storstua.. De fikk I som makthaverne medsme ser
fø~te artikkel. Men sa .var det sjonen tok skjulte tjenester hos det beste av gårdens mat, ikke II vile blad alene bærer skylden f~r. 
ogsa bi:md~r som ko~ p~ bes~k. tyskerne, formidlet 'svartebørs- sjelden rømmegrøt, som stod Den norske bonde .. har vtst 

Det Jeg l dag særlIg -:1 sknve handel, skaffet sigaretter _ ja, for dem som en fantasirett. Slik vennskap og fortrolighet, da 
om, er den store fors.kJell m~l- var de rene lakeier. Stod dagen ble landsforredere sett på og tatt <vennene~. fra byen brøt :venn
lom bonde~s noble, rolige og lite lang og slang på Mesnabrua, som imot ute på bygdene, og dette er s~pets plikter, og k~talogiserte 
fornærmelige vesen og de menne- en medfange uttrykte seg. Og flere år siden. I dag er det ikke ~e gamle venner ikke ~ 
s~er en møter fra .byen :- ~ed disse skulle ha myndighet over en bonde som ser på «rettsopp- kjennskap og vennskap, meD 
sme trange gater, sme sn:a hJem, oss. De gikk med distingsjoner gjøreb på annen måte enn som etter det onde bølgeskvulp fra 
de sladrende klynger - ikke ved og ladde karabiner. Det er et en ren klassekamp en politisk London. 
Vandpos.ten, men rundt de man- eklatant bevis på hvor langt det- forfølgelse, et brudd på norsk En. dag under. bo~de~ket 
g~ bdr°rd l khafee~e. AIlehmere edriler k parodiske rettssystem våger lov og særlig norsk mentalitet. stod ~eg noe aV81des l nun ha:,. 
mm e av engIge av veran e, ~ t N° det nok blitt litt Men komedien fortsetter! og klippet en hekk, som en ma~U1 
i handel og vandel. Dette skaper --egd ut.' a er Når historien engang skal kom forbi. Rolig gikk han,. og ... 

h l t k · en re h dd .~ en e tannen ype mennes er 1 jeg skjønte at han a e noe .t-
tanker og handling, enn de som sinde. Så stanset han opp, så pl 
lever ensomt på sine gårder p C. d - -Il- meg og spurte: 
knyttet fast til en god og verdi- rester som er «lr3 ømt» sIn sh lng - Er det De som er F";,:;ll!!~ 
full tradisjon. På sine gårder le- Bjørnson? 

ver de i grunnen som sine egne I d C -I f h Id - Ja, de. har kalt meg så, men 
herrer, uten å ta direktiver fra ever un er lorlvl le lor o den nye tid med sitt lovverk kal-
overordnede. ler meg «landssviker» -- _. -

Livet i byene hvor aUe forme- .. Jeg glemmer aldri det blikk 
lig sliter seg inn på hverandre, En dagli~ kamp for å holde liv i Sf'g 0:r SIn famIhe han sendte meg og den hånd haJl 
og hvor det hver dag gjelder å. • rakte meg over hekken. Hams 
innta en_ viss posisjon for over- Med interesse har Jeg lest de l .Jeg som selv er med pa dette og varme håndtrykk var mere ewl 
motig å kunne hevde seg - er forskjellige innledd i anledning ser det på nært hold, vet at ~or tusen ord. Det var bondens syn 
fremmed for bonden. Bondens rett:sot>P,Øøret og. hva det må g;iø:-I prester og lærere er vanskelig- på det som rørte seg i Norge. 
verdige og naturlige opptreden res for a- rette pa de forferdelIge hetene større enn for andre, ~er~ Slike historier kunne jeg for~ 
er ham medfødt - hans tenk- ffllger det har fåt~ for. mange; i for blir ~traffen hr~en: ogsa sa. telle i det uendelige, både uom 
somhet, hans nøkterne vurder~ <,. ~ ....... _ • __ .'~!!'Jllllfl_"'" 'QI F_.,~ og lattgtvdende I har hendt meg og andre. 
habs~crg-lOVfjailf l;;Sssttaf!. I'br ..tiSPmpel dette Vi:&ar en venn som var NS. Hvor ondt det enn var for he. 
het er naturlige egenskaper for med rettighetstapP.ne og sjansen Han er l~e. Han praktiserer nå ne der hjemme og som har delt 
hanL Og aldri ville de uskrevne til å få arbeide igjen etter sonet som aldri fØr og hans ventevær-

1
1 skjebne med flere tusen and~ 

lover for kultur og tradisjon bli straff. Nå vet j-eg at det er mange else er sprengt hver eneste dag. må jeg dog væI"l;; glad for at jeg 
brudt - var det bondens ånd og I som har fått seg noe å gjøre og For ham er Gud skje lov van-.Ske- ble satt bak dås og lukke>. Der 
livsførsel som bestemte samfun-: at det går ganske bra for enk- lighetene over, og alt er som fØr. lærte jeg en flokk mennesker A. 
nets styresett. An den stygge-j elte.. Hvorfor skal en prest eller en kjenne, som er en heder for et;... 
d<.>m som ° så ~ange av. oss ha~ Der er manF!e Jeger .og sakfØ- lærer straff~s så me?et_ hårdere? ,hvert samfunn. Det var. ikke 
gJennomgatt l denne tid, fordi j rere som er l full VIrksomhet Og hva men den fullt lD.:'"'-t-et,aIte 1.'Tlenn av almuens sedvanhghef" .. 
vi i mangt ikk~ delte. syn med I' igje~ Og fc:rrretnin~n?en og pensjo~? D.et blir et. mØr b in te:-- ,1.'1e som følger v&.nens ma~. N.1i, 
makthaverne, VIlle aldrI ha fore- arbeIderen l de forskjellige yr- mezzo InDtil den dag kOT_'ner ca.! Forts. skie Il,) 
kommet - var det bønder som! ker forsøker ogSå å kare seg opp vi kan ha håp om lå få p+:'nsjon. -
rådet. I så de kan klare seg selv. Men Imens må vi leve. Vi henger i 

Tro heller ikke at det var bon-I hva med prester og lærere? fra morgen til kveld. Det ghårddså En liten sans(~kake-
dens ånd og sjel, -som ledet den Her vil jeg tale for min egen lenge kreftene holder. Jeg a e 
bandegruppe, hjemmefront kal- syke mor. Vi har vært prestefolk godt arbeide på en fabrikk:, men Det.læn være godt å tnsite Htt pi 
det, som her i dalen ved nattens i den norske kirke i over 30 år mistet det desverre da det ble hukommelsen. _ Under stort~let 
tider søkte å ødelegge jernbane- og tjent den så godt vi formådde oppdaget at jeg hadde vært NS. I på Elverum 9. april 1940 : .• ttalte des 
broer - med fare for andres liv i barske kaU både nord og sør. Der er mange blant oss som daværende, nå prL<helønn'-:ti' sk,l:uni
og .. næring. Tro ikke at det Så kom vi med j NS-bevegelsen har det forferdelig ondt Yngre ni...<:ter Nyg.aan:b--vold: 

var på en bondes initiativ at en - og alt ble anderledes. prester med stor barneflokk som «- er jeg .st~t for, ~t sdvo~x, daa 
uskyldig arbeidsom familiefar Nå sitter vi på ett rom her i ikke ser seg noen u. tvei og læ- r~e .~er~må ga ~~_~ ~ 
bl k t ed lik f kk . Os! ..J_"" . . liked d f vil" nge sa far VI forsøke a ... u .. ~E- ..... e s ut· ne. ør o upasJo.- o o, mens ta::k som. et 19Jt;naV r~re. an, er or Jeg gjerne gjerlngsna-''Det oppe. Det kan ~ 
nens opphør. Dette mord er erma vårt gamle prestehJem, står og Sl fra om dette. af det ikke blir ~:i mye ptaktisk,lfl-
ikke oppklart. Ikke med en forkommer på et lager. La de yngre krefter komme til heide a gjøre, men vi får holde 11''\Y

gestus har de nåværende makt- Men ingen jeremiader. - Det igjen og la oss gamle få pensjon net ~ regjeriz:t8St.;nen oppe og ".\:IQ-

havere søkt å gjøre noe heller. jeg vil spØrre om er hva en læ- eller vartpenger, :; ~et~ d~ og det kan Yal 
A, nei, de som stod i spissen for rer, en prest skal leve av når Prestekone. ~' være "å. hyggel4s å bli miru:&et 
d~nne . organisasjon og tok .sine ~ er ~~jediget !ra s1Il tid- ___ - am dette, m~ lediggangen i Lorllllaft. 
direktIver fra Oslo - var Ikke ligere stilling. fikk dog den rømte statsminister qf 

bønder, men særlig funksjonærer' La oss ta en prest i 50--60 års Husk hans dr banter tl il pa.o.skeut en l"'~ 
tilfIyttere og kanskje enkelte by- alderen som ikke har tenkt an- I ferdeligahevn ov;r d.em som ble hi..-
bønder, .lær€'re og ingeniØr~. net enn cp!'esb i hele s.itt .liv:,- at ved en annonse i .. 8. MAI~ roe, og måtte rake ka.~tanjt~ tlf ulf 

Jeg kJenner kun en byg.d l da- For ham blir det vanskelig a fa rekker De ut over hele landet. "Id. f t' ' befolk.:1ingen:>ktilltl 
len, som hadde :en bonde som le- n',?€ å gjør:e. Ran duger ikk~ til • Averter. derfor når De h~ toe I ~å ~e.~ Mn t~k og,så tid til 
der for dette vesen, og det var hårdt arbeIde, og det er nok ikke a selge.. nar De SØker arbeIde el- • sende gode h.i",lpere <T ... er sjøen. bJI 
dessverre i min egen bygd. Men mange kontorer som tar en eldre ler når De selv Ønsker arbeidere : senk ski ~. llikk nordover med 
det førte iallfall med seg, at her prestemann til bud eller elevator- eller fifunksjonærer. t IDe ~~f"~lde befolkn.in.g. Yl 
fikk vi stakkars syndere en ut- fører. Vi ser ikke noen utsikt til Gjennom «8. MAl,. rekker De ~ t~.te lkk" er glernt d~ 
merket behandling, både ved å få noe å gjøre, bo. rtsett fra et stort og allsidig publikum. ,.nøT.. erd:t ~ ~ og da et" sjef 

atTestasjonen som under det hjemmearbeide; men det sier seg Annonseprisen er 1.50 kroner ~ ikke ~ nø;: ælvom også de • 
foreløbige opphold i konsentra- selv at det er lite tilfredsstillende pr. korpuslinje. I ~ på å dekke :m~ 
sjonsleiren. Ja,en behandling me- for en prest i komme så 1arigt Kontingenten er 3 kroner ~,-
get bedre enn der tilflytterne rå- vekk fra sitt tidligere yrke. kvartaL 
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Ukens kronikk: Et f.Jrl k og forspillet til det 
A-pakten forplikter Av lektor H. Frøvstad 

" 
(Slutll_..lg). tet redaktør - idet hr. Holmin 

Hva protesten angår, så var det hadde overtatt. Det heter der: ... -------------------------"." 
jo Porsgrunn Lærerlag som var c Vi henviser til hva der fØr er GENERAL MARKOS sitter i et :eiter.; ~ C )l:'J eau GiD. ~ CC 
ansvarlig for den og kunne bare skrevet om saken, og kan ikke annet sovjet-russisk fengsel. Den OK>- : 'O\i'fJl1.~' t:i] H""i1&s. Det ~ nemIiC 
trekkes tilbake av laget, ?g når skjønne at Thorsrud. er «be- stand han rei.-."f.e i Hellas er mani W~Q!;o o€- ildæ li:lDdon å svare.. 
det gjaldt Wrights erklænng, så skyldt.. for annet enn a ha del- knust De kommunistiske styrker pi.: Og æ-i }-;z,r ~i:' slllerl på et meget 
!runne jo Thorsrud ikke ta den tatt i Tysklandsreisen i 1941.~ - Peloponnea er på det nærmeste ui'-:I ~ tid,7=f.;:'; at diQ>e ~ 
tilbake, fordi den gaven helt ut Men for denne «beskyldning» ryddet, og en regner med at den ~ li Nr nist" og, sæ:riig a.t A-paktal bile 
tilfredsstillende og frifinnende forelå der alt fØr 23. mars en renskingsaksjon som n.å pågår i fjel-:l ~ iilrm.. Nc>ea.=e! er det set'væct 
forklaring på hvorfor herr Thors helt frifinnende erklæring:- traktene ved nordgrenæn. skal være l at A-pd.-1ens pr..l::'m..", ~r, ':;:ie;::cr-:.m

rod var med på Tysklandsreisen den samme som 2 år forsent grei- avsluttet i lepet av smm:nereo.. il ~ Aohes::n, ; en raQK.ta1<; .dt'n 
Denne opptreden fra Norums si- de å endre heIT Norums oppfat- Dette er i korthet. jnnholdet BY de' Ul .iImio1\U"S ~t frampå om de io:-plllt:
de er verre enn fadæsen med in- ning - hvis da ikke den egent- telegraulmer som BeIlter og andre D7-' tdser ~ t ~. H;f"- ::a, a.f 
seratet, som Porsgrunn Lærer- lige grunne nvar frykten for ut- hefsbyråer bar sendt ut om stillingen; 1JlSA ha!r gjaJr"< c;k..-jfner .fer å ~ 
Jag bruker harde, men beretti- fallet av saken i Lagmannsret- i Hellas ~ mars måned. Den ahrrinne-~ ~ og mm. CC at dermø 
gede ord om. ten. lige mann tror dette. Det star i aYiseo., ~ er j ~I!!i -ise med . .A.-

Herr NOrLim tar så inn her Dessuten opplyser Skolebladet og da er det sant. ~ pa'k:i:e::a .~ Aml'rikas ~~ 
Wrigths erklæring (23. mars) og i $&IDIlle nr. (6. mai) - for å Jo da, det går fint, tror aUe sam i l c:..r; 
utstyrer den og heIT Thorsruds være rettferdig - som det selv øser sin viten om tingenes fi1sbmd fra:: I dag e- A-:;:>cJ.:!.~ ~:et.oc 
korte og helt igjennom saklige sier - at herr Thorsrud var med den med hensikt ensreffede presse.. jdenb;i~ de l<:..r.d <OOm h.a.:- s.i.lnd 
følgeskriv - samt de nye opp- på protesten mot Lærersamban- At representantene i det ~ il seg lill. den. De skal være med på å 
lysninger om Thuorsrud han dis- det og deltok forØvrig i de aksjo underhus er mindre optimistisin; ~ ~ &mo liIl':Der~ '3i.el
ker opp med - med svær over- ner som ble satt i verk innen framgår tydelig av den debatt mm l ~ 
skrift - ",Tysklandsreisen lMh lærerorganisasjonen. nettopp har funnet sted {23. mars} om:; BWU" ~ so1.dafer bli:r Norp 
og som undertitel - herr Thors- PCf.l"Sgrunn skolestyre som un- stillingen i Hellas. Denne debatt er! llIIIdl !t:iJ ål stille ril A-pak:'"~~ 
rud hevder nye synspunkter Hva dersø,kte hans forhold uttaler: blitt betegnet som - - «Den åpen- j ~ :kor å fre.mD:te A.meribw 
Thorsf'i'.ID"lcttes ikke gjør -og «Skolestyret vil uttale sin ufor- hjertigste debatt siden kri,g;en -- i ~'!lk.k1Spæsnåiet kan bl 
hevder- i forordet. - Det gjaldt beholdne anerkjennelse for den DET BLE FRAMHOLDT at våren .. aHmeit. Det gje.res ra;e lk'c'vereæ:øer,. 
endog in.I._"tdrring3Vis å avsvek- måten hvorpå han holdt. tysk og og sommeren 1949 blir den lIJe6t kri-.; eVt har gjorl_ ~--t at vi. ~rere.. 
ke Wri~,:", :?rklæring - at herr NS innblanding og innflydelse tiske periode.. Den konservative hoved- ,I lØft_GISS fm' msæ lands ~ 
.~ d· . til bo fra P f lkesk l . tal Harold .... - Mil' bet--..d·\ og Tl skal fo."1:ætte å t.ølge deDøe .I.ll0rsru gar angrepsViS rte orsgrunn o o e l er _c !ÆIJl,. ~.!Ei-j p"iil1\k- sa v!eDriiMminlsrer ~ 
verks J1lot Skolebladet. noe der disse vanskelige år... tuasjonen i Hellas sæn «meget ahrorr- j ... ~ 
ikke ene:~ng finnes antydning til Hva galt hadde da Thorsrud lig, nesten tortvilb. I denne inler- I J!OR ØYEBL....'>""ICKET HAR NORGB 
i Thorsrr1t~ følgeskriv. gjort? Ingen ting. Absolutt in_I nasjonale krig cetter den spanske bar-! _ mæ:m .g[;..ende blXl'l. engel.ske ieje... 

I h8lPJ\ ~- ettE r protesten fra gen ting. Likevel ble han be- gerkrigs modelP er den .sovjet-~ 'a:kiailer i Sllesvig-B~ Gu.tteDe 
Lærerk:: ,.; i Porsgrunn - sier handlet som i.J.n1edningsvis intervensjon mere etfektiv eDD den! har 'en ~': 'boe"..i?gfå;g fih-ærelse., GC 
Norum blant annet at Thorsrud nevnt - uten hverken medlem- vest-allierte. Den greske arme er Dlf:- 'det de er sat! til å gjøre, læn &kmt 
kunne' 'tf" gIad til at han fikk mene av styret i Norges Lærer- get dårlig utrustet. og da særlig hva. me.ll ~ f'iJi!: li...,~ overtas av eng
hø .. ~ til å gjøre rede for seg. lag eller av lærerlagene ut over angår fly. MacMillan kom med r.&,g- ,: ~ æ!:.. -- -, Og sl. ~ 
Tenk: iSd.. 1.t~ørst serverer herr landet - foretok eller fo~ende eksempel:! vm ~"ti:ll: di.;ge..-es til andre lr.anier. 
Noruø,. i ~: oleWadet det disIae- se« Ja! - _..wt. ea,_~, ,.' . C" -",!.'!),< ~~~.";,," .. n:*, til ~f,dra. til BeDas for å oøfYiIe ..... 
diterendc .. ,ocmyme inseratet, og om det å snakke bek1agende om I 'n ...... u· ~II!'~ I _1~,,,1~ . ,.,.;~,,-!:.~q 2 7 $'1' t M Il A-piIdIa. 

6 _'- ',l_ 'I. Th d d • , , d. ,e e. '\æ. e m'OU pa .. gl ~ ....... , sa ~.IiM"·!.J.c sJli:Wr orsru være et - pa tomannsnan ' til grekerne. Vi lovte grekerne 3a. 
ta.k:k.:w..wlig 1'or at herr Norum Ikke engang medlemmer av spitfire.-m&ski:De for fire JIlånederj 
tek ID,O. Wri~,.tbs erklæring. den forening herr Thorsrud var siden., .:ttlæ erml har de ikJæ. fiIl j H"a Sk' died de ny-: opplysninger .f?rmann i, har løftet en .fing~r flY~!Nn1lan fortsatte: . 
sem hei.'1' }1('i IJlll disker opp med til forsvar for ham - så Vldt Vl- «Hvis den. greske boI:&Øl:x;c DtIæ. Averter 
OP.1 herr. Th .. ,;·srud? pet er lutter tes. Det eneste lærerlag som tok tar alutt denne QQ1IlII.Del', vil ~ ~ l 
u 7esetl.dighel.er, smatmg, som ba bladet fra munnen, var lærerla- ske folks moral CC ~ts ~ .1-------------
rf'~ fo~ nded .. sæhrtllg ~~.~kf~et ~ geJt i Porsgru.nn-1 • h . ~~ ~:= ~ i ... -----------~ 
( r UlH..:.ty eilg e er IUul mne pa a, det iDe der i:I. ytte Sltt teppet, vil dette tA b føIgier; '!'ilD 

å h~fte. seg ved i mangel av an- skinn i disse tider - og det en- vil bli likvidert og ~ l!IIiD. 
are angrepspunkter - lutter dog for personer som er slått til ~ er et blødende sår _ i ~ 
uve<>-cnthgueter, som sagt, som skilling, men vil være daler, Sl~ :-- knmmertfer tan!.!: friskt pc 
a~t at herr Thorsrud i des. 1940 Det eneste herr Norum nå fin ~e ~ -~~ .• 
J .·le hatt en konferanse ner å kunne bebreide herr Thors mer til å .su om. SUea-ker J • bUr ' 
fl : Skancke om et SkolE:~ og rud er - så søkt det enn lyder d~l L.ke. mULlE> ~ ll~e og v.rj[-· 

li cl. ,ttsbygg i Porsgrunn. at heIT _ det at han ikke konfererte ~mgene l Iran vil bli uoverskue-; 

'lu(H'Sl'Ud på en alt for diploma- med lærerorganisasjonens menn ~~RAL~AJ'OR r. MCLEAN .. 
t'~lr må;e (~e1edes i des. 19~) i Oslo -underforstått bL a :r.ned like alvorlig på stillingen i Hellas, \\!IIIII,J 
{ho" ·~t a skrIve under en loyali- heIT' ,Norum om Tysklandsreisen han betegnet sam mere k:riti.sk am I 
~ :ts.erklæring Kirkedep. hadde Var Thorsruds deltagelse i Tysk noen sinde.. Han mente at det ilda!: r 
s'~ndt både Thorsrud og andre landsreisen sanksjonert bl. a. av var noen annen utvei enn at vest-I 
(;kolefoPt. Herr Thorsrud avslo herr Norum, da hadde alt vært maktene direkte støttet Hellas med. 
, ;:;krive under med den grunn- o. It. Det ser virkelig ut som herr våpen og soldater. Dette burde lemme I 
g .. viag at han ikke kUlme bedøm Norum mener at bare organisa- skje i samsvar med A-pakt.E:llS be-! 
rue rekkevidden av lojalitetser- $jOllens menn i Oslo - og da stemmeiser, og han uttalte: 
klæringen i den form den fore- først og fremst herr Norum selv cSituasjonen i Grekenland S' den 
lå - en begrulUlelse herr Nor-. - hadde den· riktigste oppfat- i artikkel , i A-pakten furut!idI2,. 
uro later til å oppfatte bokstave Ding av hvordan medlemmene og vi må venne oss til tanken tIIIl 

lig. Han skriver herom: «Men av ~rerorgan.isasjonen på hvert å gi hjelp til sml stater. IDD er: 
herr Thorsrud kunne altså ikke .,ted og til hver tid skulle for- målet for denslags press. BeiOas bar l 

.. lenge nok vært målet og utsatt far l ~ 
bedØmme rekkevidden av dette.» holde seg under okkupasjonen slike preau 
Det var Vf"l nettopp fordi Thors- - og det enda det har vært de SELVSAGT UNNLOT den eaaeI*e 
rod skjØnte i alt vesentlig hva stedlige og ikke de kvalitative regjering å gi noe svar på de spRS

en godtak.iI:1g av lojalitetserklæ- hensyn som har vært avgjørende mål og krav sam ble relst .., Mae 
ringen innbar, at han nektet. for valget av lærerorganisasjo-

Endog et julekort til en kjen- n1mS fremste tillitsmenn - en .. .• '. 
Ding gjennom mange år, en kol- praksis som ikke alltid har vært riktig lad pa ledende hold mn-
Jega ~ var gått inn i NS nev- heldig _ noe Thorsrud-dken treffer to år for sent. 
n,e&. . ~ være tydelig nok bevis Herr Norums opptreden (J.VS'-

• 

«Læreraksjonens 
sanne bakgrunn» 

Et tidsbilde 

lIeUa « Ci!II _joadI do
k tajoa om begivenheter 
.. ~ 1IIloIIer lien:rabjoDell i 
1M1. Visr.r ~ _ trueDIIe 
~i Jaodethle 
~ At·" ~ 
1Ib:die1w1~ mot en del 
"'~~"UoId
lMrt ~ Et. bidadEk 
lriLIeeirrih .... sI8ntI: ___ 

.. ale _ri.. b:ten 

At det var rene uvesentlighe- fnr - en praksis som lærerorga- for Thorsrud er vel det ~ 
~ disse nye opplysninger herr nisasjonens medlemmer burde ste av utslagene av hans smal-
lIonun vartet opp med, i.nnrØm- ta opp til overveielse og endre. sporede oppfatniDgsevne.. ..... '_l1li1,...2._. ~ k-' lIi. 
MeS ogJ:lå. av SkoleLladet for 6. Gj,.. de ikke det, kan de jo ,ri- B. ~ .... 
nal Det hadde akkurat da skif- mere at oppfatn.ingsenlringe l (eand. real) 
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LØRDAG 9. APRIL 1949 8. MAI "I 

Mene tekel: SKYLD OG ANSVAR 
I et skriv til ,,8. mai:>. nr. 3 for 1949 Framfor alt må vi erkjenne Ham sier senere i teksten). For bare ved å etter alle de :kjennsgjerninger OOBI 

sier biskop Schjeldemp at artikkelen: som vår høyeste autoritet og vite at nevne ordet landssvikere i det hele ,forelå, hadde sett faren i møte OIl 
«Båret i Samfunnslivet» i samme blad for Hans domstol skal vi alle engang tatt, har han kommet i skade for å forberedt seg på it møte den, og at 
nr. 1, bygger på et misvisende avis- stilles og avlegge regnskap. Det er med sette :mange lyttere til hans preken de etter å ba 'bragt seg selv i sikk __ 
referat av hans nyttårsprekeni Hamar denne høye autoritet over oss, og åpent tilbake til en sinnsstemning rom de het ikke lot befolkningen i fred, __ 
domkirke, og gjengir så i sin helhet for Hans ansikt, at vi .kan drøfte en .forlengst hadde aI1beidet seg ut av og foruten ved sine bombefly også gjCJl

hva han ved den anledning uttalte om så alvorlig sak SOlID den vi befatter kommet bort fra. De vemmes ved nom kringkastingen og på annen .}a 

fttf.soppgjøret. oss med, og som gjelder så mang- selve ordet, og uviljen rammer på- gjorde det som i fOI"ll'eien var vanske-
Vi er bL<;kopen meget takknemlig for !oldige menneskers ve og vel både i nytt de mennesker som av stat og Hg nok, enda verre, så vi måtte leve 

dette; men vi kan ikke se at det rok- dette liv og i det neste. Gud den all- kirke er blitt ført inn under dette be- vårtUBikre og farefulle liv som mt'J
keI" ved det som var hovedinnholdet i mektige vil ha en endring på lor- grep. Bare bruken av ordet er nok til lom en dobbel ild, og deretter ved .. 
avisreferatet, eller ved noe i vår ar- 'holdene; men hans vilje kan kun skje å forskjerse den forsonlighet som bis- hjemkoID.<;t kastet landet ut i en vern 
tikkel som støtter seg til det. Det er ved menna<;ker som er villige til å kOperl ved denne anledning gjorde ulykke erm vi nettopp hadde stridd 
bare va.løren som er noe anderledes, sette seg i hans tjeneste. At det ennå seg til talsmann for. Og vi s.1ruIle ha . oss igjennom, nf"mJig det ulykkeliØfl 
idet prekenens myke, varme og åpne ser slik ut i vårt land som det gjør, ventet at han under sin grundige for-' og uhyggelig rett:>oppgjøre1!, 

. ord med den ånd som følger med, er bare et nokså klart bevis på hvor beredelse hHdde tenkt over dette og hvorved det siste blir verre enn eld 
kommer mere tilsyne ved en slik full- få det er i dette landet som er skikket sett hvor psykologisk feilaktig det var første. 
efendig gjengivelæ, enn hva tilfellet for en slik tjeneste. Det er innerlig å bruke ordet ved en slik anledning. For disse tre ting: bom b e f I yen 00· 
er med den knappe og tørre form som å håpe at biskOpens nyttårspreken kan Landssvik betyr jo forbrytelse, og p r o p a gan d aen og re t t s o Il l"
evi!':referate! hadde. Men vi er opp- være en lysning også på det omr~e! landssvikere forbrytere, men når vi gjø r e t, som altsammen har skelW 
merksam på at referatet bruker ut- Med disse linjer som irmledning vil vet at de aller fleste av dem som be- oss i så uhyggelig grad, skal d~ 
trykket «Iroldo;svikere" der hvor bis- vi så g" over til i noen artikler å klageligvis har fått dette klengenavnet, stemples som landssvikere som i egent-· 
kopen har sagt «slike .som kalles - behandle selve prekenen som biskopen absolutt ingen forbrytere er og ingen Hg forstand er det, Og ettertiden f:IIIæIl 
landssvikere», og det er den forskjell', naturligvis på fonhånd har tenkt grun- forbrytelser har begått, men tvirtimot nok vite å legge skylden der den eg-
! dis.."€ to uttrykk at der i dette siste dig igjennom. i virkeligheten har villet det gode og entlig hører hjemme! De vet det sik,-
ligger et forbehold, en viss reservasjon, '" gjort det gode så langt det stod i de- kert selv også hvilken skyld de bar. 
80111', det første med sin apsolutte form Den del av prekenen som omfatter , res makt og etter omstendighetene var Derfor kom de tilbake igjen f~ 
m.angler. Det er godt mulig at dette rettsoppgjøret, og som av biskopen mulig, så må det i all rimeligbets navn etter at dem de ønsket å gjøre til 
er gjort med hensikt, for det er jo selv er gjengitt i «8. Mai«, nr. 3, fal- sies at det er helt urettferdig øætte syndebukker var tatt i fOI"ll'aring, Ol 
en viss avstand mellom pres:>en." og Iler etter sitt innhold i 3 hovedavsnitt. forbryterstemplet på dem: Langt bel- etter at folks reaksjon og bitterhet 
biskO"p€llS standpunkt til samme sak - ,Første avsnitt gjelder da «slike som ler må vi i høy grad beklage at dette over mangt og meget hadde fått • 
bve j.o hans preken tydelig nok viser. I kalles landssvikere», annet avsn~tt: I- er gjort, og legge all. vår evne og vil- utløsning. Og bitterbeten blant det al-

.Men ellers synes vi som sagt at det l «Alle vi andre», og tredje avsnItt: je i å få det bort. mene folk mens krigen stod -på gjaH 
Ingen vesensforskjell er i selve inn.: dL'iSC to grupper «som i fellesskap skal Ennvidere skal vi hUBke at det var egentlig mere dem som eatt i lnndol!li 
1loI.. del Tvertimot gir den fullstendige ,I bygge J.andet og verne det om det at- våre egne, såkalte seirende makthave- og sendte hit sine «velsignelser», eim 

gjengivelsen tingene større dybde og ter røyner på». Vi skal da behandle re, som under beskyttelse av frem- dem av våre egne land=enn rom tok 
tyngde som viser hvor dypt alvorlig erimene i den kronologiske orden de mede makters våpen bestemte hvilken på seg den vanskelige og utakknea:... 
den sak er rom vi har sett 05.<; nødt har i 'biskopens preken, og begynner del av landets 'befolkning det var som lige oppgaven il gjøre hva de ~ 
til å ta opp til alvorlig drøfting. Og da med første avsnitt: skulle få forrederstemplet på seg, og for å bøte på skaden og holde de& 
,da biskopen.'1 nyttårspreken er den således bli gjenstand for folkets opp· for vår eksistens så nødvendige virk-
umiddelbare årsak til dette, er vi baJn SLIKE SOM KALLES magasinerte harme, når derme ved gi- somhet oppe. Når folk flest engana 
dypt takknemlig fol' den, selv om vi I.ANDSSVIKERE» ven leilighet skulle ha sin utløsning. I vinner fram til sitt riktige skjønn og 

bar adskillig å berneTke såvel til selve, .V .. i .. si.t(.~r .. e.l.' ... ~ ..• ~.dr.et.t ...... h. v. ~.lJ.:l,.e ... :.]:.e.n.en.Sj~ ... ~.lf.~n;'7\;;!UT~e:~l::n~ .,,~ det,. nø~!e~~.lig SUIUle omdrumne og vurdering, s1mIi 
pre:kenen~til.~r~ ~ ... ~ .. ~:eJ,po4.,..,,,~~~*~~: ... ut~~',~, . .... ~. W-ii6IDliW> it det de nok kuime vit; hvem skyJdea 
• MJiined deL> ... . ' "j-"eg har i dette ~t hatt meget først var etter et klappjakten og inn- egentlig ligger bos. De er alt på god 

Vi tillater oss herved å be biskopen å gjøre med slike som kalles Iands- fangingen av denne del av befolknin- vei til det. Dette nt de små syndeft 
om å være med på denne drøfting, svikere. Jeg har besøkt dem i fengs-! gen var ført til ende, og de trygt satt henges mEfDS de store får løpe, er ikb 
&!lå vi kan 'linne tram til større klarhet lene og vært i deres hjem, eller det under lås og l,ukke, og folkets naturli- noe nytt. De store hadde pre Il s e III 
og prc..<asjon i våre standpunkter. både som engang var deres hjem. Jeg ge reaksjon etter 5 års hard okkupa- til sin rådighet som skrek høyere pi 
<kr de faller sammen, og der de sldl- har møtt gode nordmenn blant dem. sjon hadde gitt seg noe - at de menn straff for andre jo mer den sel v V-
Ier seg fra hverandre; for det er så- Jeg har vært vitne til hvordan ver- rom i farens stund rømte fra landet i faresonen og hadde noe å risikere;. 
V'~t ikke gjort å få en endring j stand difulle mennesker er blitt - og blir og overlot dets bdoikning til en i høy Den fikk da også den tilstrepte abse>-
bare med en velment preken ved et .- sysfematL'ik ødelagt, jeg 'har sett grad uviss og ublid skjebne, vågde lu.sjon ved å slippe bare med GI 

års$ifte, dersom vi virkelig og for hvordan bittC!1het, iskulde, tross og å nærme seg landet og igjen sette si- peugcbnt -- uten li bli regnet !lOa 

alvor mener at der er fare på ferde. hat følger i rettsoppgjørets spor. Og ne føtter på norsk jord. De visste, dis- laLdssvikere. Se - således kan ~ 
og at det må skje en forandring jo før jeg er ikke i tvil om at skal dette I se mennesker, at de ikke hadde kun- gjøres, nemt og fint, med lett og ledig 
jo heller. Aret har mange dager, og i fortsette, så blir de sårene krigen net gjøre det ringeste for å lempe >hånd kan det ordnes hvem som Møl 
dem alle må vi virke for en løsning satte på vårt folkelegeme til et åpent på vår nød, vår sult og elendighet, ha «hedersnavnet» Ian~ikere og 
BV den store oppgaven som vi ser kreft.<;;'.r som ikke gror igjen. - - men tvertimot hadde den forbrytelsen hvem ikke. Fremgang.småten er pre-
ligge foran oss. Og dette tror vi ogs;i I kjærlighetens navn ber jeg så sittende på seg, at de i sitt fravær, sis den samme fOrn- i andre land, og 
var hensikten med den åndsimpul!l. inntrengende jeg kan: La oss forsø- istedet for brød, sendt oss sine hilse- er importert derfra; man hadde 
som biskopen ble benådet med og ke å finne sammen igjen! La oss ner ved de fly som bombet våre hjem- m ø n ste re t, det var bare å gå i 
øom gav støtet til at hans preken i møtes med godvilje fra begge sider, mefiskere, når de, drevet av nøden gang. 
det hele ble slik den ble. Det stengsel la oss forsøke å forstå hverandre. hos seg selv og medlidenheten med Med dette vil vi slå fast at )rna 

og den btmdethet som de andre har Dere som er rammet av rettsoPP-1 andres nød, trosset minefaren og søk- landssvikere angår lSå er de å fin.ne i 
! sin ånd - av visse grunner -- er gjøret, jeg ber dere, legg bitterheten te ut på feltet for om mulig å få litt en helt annen leir enn den biskopea 
ikke til..<;tede hos bL<;kop Schjelderup, b<Yrt og forsøk å se hva det var hos mat til de mange sultende munner - tenker på i sin nyttårspreken. :o. 
og derfor kan han være det best dere selv i krigens år som gjorde I og bombet våre få lastebåter som var det, er det og fortsetter frem-
rookkede redskap for den oppgaven et oppgjør etterpå nødvendig. - -» langs den lange og utrygge led skulle deles å v æ l' e det ved sine lovstridige 
som venter på oss, og som omsider (Så langt biskopens ord i dette av-, forsøke å fordele til folket det grann anordninger, sin umenneskelige be-
må og skal føres fram til en lykkelig ~nit) mat som okkupasjonsmakten betenk- handling av fredelige medborgere, Ida 
løsning. '* te oss med, hvorved både fartøy og griskhet og sitt røveri av andres eiea-

I bladet e8. mai:» har vi et forum Det første vi her må ta for oss til menneskeliv gikk tapt i denne fredens deler, sin krenkelse av det dyreste og 
hvor vi fritt kan komme fram med behandling er uttrykket: «landssvike- gjerning midt i en krigstid. Istedet helligstebIant :menneskene, sin store 
våre forsjellige meninger, så vi kan re», eller som biskopen uttrykker det: for å la oss være i fred etter å ha latt svikt mot all godhet, alt rettferdighet 
vinne fram fil større kl.arhet i mate- «slike som kalles landssvikere». Vi oss i stikken, brukte de fraværende og ell men nes keI i g het - ut_ 
rien. Bar det er en stor ting. Vi håper vil da først gjerne ha sagt at når bis- alle tenkelige midler både åpenbart hvilke vi mennesker ikke kan leve. 
at biskopen kan si sitt ja. til det sam- kopen har villet søke fram til en lem- og i det skjulte for å gjøre plagene for ikke å snakke om svilden i k j æ -.
arbeidet på bredt grunnlag som vi peligereform for dette forterpedeog verre for oss enn de hadde behøvd l i g bet, aom biskopen endog våger 
herved innbyr til. I fellesskap må vi ufyselige ord «landssvikere», så skul- -å være så lenge krisen stod på. Vi å nevne i denne torbindelse. llYeI' 
!urs.øke å 1Ume fram til «den hele le han ha tatt skrittet fullt ut og over- kunne ha tilgitt dem at de den 9. april eneste en som er medskyldig i aU 
or: f'Iille sazmheb, og rettesnoren må hodet ikke brukt uttrykket, men fun- 19:40, da ulykken veltet inn over Ian- dette - hvem det så enn er - ., 
'!lære hensynet til den enkelte ut fra net en annen og riktigere form, som det, tok flukten fatt for å berge sitt det som er de e gen t I i g c l and ff
de rettigheter han har krav på både f. eks. .,slikesom er rammet av den: eget skinn; det var en naturlig ting s v i k e re, og oom med rette må bæft 
! følge våre borgerlige lover og ifølge nlykken som rettsoppgjøret er for lan- : og det enC6te som mest lå for hånden navnet - om overhOOet noen - fordi 
de moralske lover som Gild selv bar det. eller - «alle dem som er ram-' li gripe til 1 forvirringen. Men det vi de fottåder så lDlI.tlgt og så mye ... 
gitt som retfsnor og krever respektert! met av rettsoppgjøreb. (som b.i6kOpeilj ikkelæn tilgi dem el' at de ikke, ... ris. øi4e l. 
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LØRDAG 9. APRIL 1949 

DET DAGES Kirken og «landssvikerne» 
Generalkonsul P. Harsems bok «Utrolig, men sanb. 

Av sogn~prest Eystein Poulsen .Jeg har nettopp lest generalkonsul 
P. Harsems bok i:Utrolig, men sant», 
og sitter igjen med et overveldende 
inntrykk av de fakta som der legges 
fram. Meget av det var kjent fra 
Bjørn Vardås' to utmerkede bøker 
men hos Harsem er logikken om mu~ 
Iig enda klarere og den indre sam
menhengen og logiske bevisføreise 
sterkere og mere mektig. En skal ikke 
ha lest mange sidene, før en merker 
~tte nokså sterkt. Han gir seg 
tid. HarseIn. Konsist og i den knap
pest mulig form får ... i problemet 
k.la.rla.gt og besvart gjennom de be
Yisene som dE' enkle kjennsgjerninge.r 
gir. Han lar dem tale, og de fører et 
-.ektig språk. Han har her brukt den 

Trygve Lie -
Forts. fra L side. 

De som er kommet i nærmere be- så stor del av det norske folk, de døm
røring med medlemmer av NS etter te og deres pårørende, kunne ha olitt 
frigjøringen, vil ha fått det sterkeste kirkens venner og trofaste støtter og 
inntrykk av den fiendtlige holdn:ng i stedet er blitt dens fiender. 

aldeles riktige og eneste vei inn til 
leserens bevissthet. Kjennsgjerninge
nes tydelige tale kommer ingen forbi, 
selv ikke de som gjerne så at denne 
tale hadde et mindre markert trekk, 
for ikke å snakke om tåkeleggerne og 
mørkemennene. Forfatteren har også 
gitt seg tid med å samle stoff. Det som de inntar overfor kirken. Men på den annen side er det også 
overveldende materiale har han siktet Undertegnede har stått i stadig for- en stor ulykke hvis de mange tituse
godt og tar bare med det aller nød- bindelse med mange tilhørende dette ner som er blitt dømt for landssvik 
vendigste for å klarlegge og føre be- parti og har mottatt l' hundrevl·.s av bl' f It .-> h t b tt h t t vis for det han vil ha fram. Kommen- Ir y meu. a og. i er e . De er 
tarer blir det derfor mindre av, han brever som gir uttrykk for den biHer- en ulykke som rammer like fullt dem 
lar kjennsgjerningene tale for seg het som de føler for kirken, en bitter- selv som den rammer samfunnet. 
selv. het som for manges vedkommer.de Hatet bygger aldri opp det som Jodt 

En inå beundre denne knappe, m<>n 
dog så fyldige form, det utmerke-de grenser til hat og forakt. Det Soamme er, hverken i samfunnet eller i men-
språk og den fine forsiktige stil- inntrykk får en ved å lese de mange neskehjertene. Hatet er som en bel"'" 
føring. Behersket og rolig skrider brosjyrer som. går rettsoppgjøret imot. jende brann som legger alt øde om-
innholdet en i møte og virker ved sin NS-f01k hadde ventet at kirken skul- kring seg. 
egen tyngde. 

ForfaUer<>n må ha hatt denne boka le ha yist seg som deres venn og Det må komme til en utsoning mel-
i tankene lenge ved alt det tilfang vært den'S vern og trøst i de onde 10m kirken og NS-folket Ennå er det 
han har samlet til den. Og dette har dager de har opplevd. De hadde hå- ikke for sent. 
han gjort uten å gå trett. Mange min- pet at den som Jesu Kristi kirke had- Kirken har på sett og vis forsøkt li 
dre sterke og utholdende ville ha gitt 

hard-pakten av 1920. Denne over- opp overfor en så mektig oppgave, og de hatt noe av mesterens ånd og sin- få en forsoning i stand. Men den har 
ens.komst undertegnet av USA, den massive indre styrke hos forlat- nelag og stillet seg på de forurettedcs gjort det på en slik måte at kløften 
England og Frankrike, hadde gitt teren er derfor ikke irundre imponer- og forfulgtes side. De tant at den er blitt enda dypere og bredere enn 
Norge kontroll over Svalbard ende enn verket er det, det henger var en fiende. den før var. Det er nemlig fra kirke-

sammen: Verket viser styrken, og 
med forbehold om at forandrin- styrken kommer tils:yne gjennom ver- NS-medlemmene retter den alvor- lig hold gang på gang uttalt at NS-
ger i dette «måtte ha de andre ket. li.ge anklage mot kirken at den ikke medlemmene vil bli tatt til nåde etter 
a:ignatarmakters godkjennelse. _ Harsem har med sin bok imøtekom- har villet høre på deres forsikringer I utsonet straff på betingelse av at de 
)(ed fullstendig rm' geakt for den- met de. forventning mange, også jeg. om at de var i god tro og mente at .angrer og erkjenner sin synd at de 

har gått med. Vi har spurt oss selv 
.Ile klausul, foreslo Lie å overlate om det dog ikke skulle komme et det ikke var til skade, men til gagn gikk inn i NS. En prest skriver i et 
til Sovjet en base nærmere USA verk om saken, og nå er det her! Det for land og folk at de meldte seg inn privatbrev til et eldre aktverdig NS
enn nøen av Sovjets egne arkti- skulle være en nokså selvfølgelig ting i NS. De anklager kirken for at rien medlem bl. a.: 

ake besittelser. :!:v:~ o;æ~ :d~: ;~t~ioJ:~=: er med ~I å ~tte Iandssvi~erket?å «Jeg har gjort mitt beste for at tid~ 
Disse og andre tjenester var for landssvik, men samt de ytterligere l dem og tkke V11 tro dem nar de ner Egen: NS-folk må bli opptatt i ar-

4et. s;om gjorde at Sovjet, med 150,000 som arbeidet for tyskerne i at det var en æmvittighels- og en beide, så snart deres rek er 0PP- og 
"trusleB: om å nedlegge veto mot krigsindustrien, skaffet seg denne overbevisningssak at de gikk inn i avgjort. Men jeg kan ikke forstå at 
eh:v~ annen kandidat _ gikk ~~e~r er nemlig noe for dem alle partiet. De innrønuner villig at det det kan bli noen fortrolighet og noe 

inn for Trygve Lie og fikK ham Verket består !l.V i alt 237 sider og! selvsagt var adskillige som ikke gikk virkelig personlig forhold mellom dem 
instalert som generalsekretær i har flere hoveddeler: «Krigsdeltaker- i inn av idealistiske motiver. Men der- og oss andre før de innser at de i 
FN med en årslønn på 20 000 dol- begrepet~, med 22 underavdelinger, i II for er det ingen grunn til å beskylde krigstiden Wik .. i. et vårt folk og gir ut-
'1__ • alt 123 SIder. «Økonomisk Landssvik» . 
__ . og 20000 dollar tIl represen- 55 sider. <Avsløringene av forholden~ dem for landssvik. trykk for det. .. 
tas)On - alt skattefritt. i Danmark våren 1940> •. cVaz den på_I Alle som er tilknyttet NS har full Ordene er tIlOderat formet, men me-

.l behandling av saker i FN, har-. tt:"~, ~~,~< ~~e~~e.~,~~~l ....... 4åi-"lP .1Lri~ .. ; •. ~~ er.Jdar nok. Det kjennes slik 
Lie uten unntakelse stått på SOV_I kjEn. a, .a •. ~ac.o .. ,L,,, .l·, ,'. ",>.,1.: i ,""dt :;;! et kll"kelig rundskriv som .".Om om kIrken der har vært med til å 
. 'd For den som har ventet at et sliKt t'lt t·· l f' t .,. , l' d' :," ~. ~ e. ~ anbefalte på eget fyldig verk skulle komme, og det tør Sle. p~ ene ne t l:t m.h.L a mc,~e' S J lS:<l u:,'>"c" lge m('~ncskC'r rwd 
IIlltiatiV, atmgen forholdsregler være mange, også slike som ikke di- seg Inn 1 NS, De matte her følge sm med hård hand, roper til dem: Be
skulle bli truffet da Sovj~t unn- rekte. er: berørt av. dette rett..'lOppgj{}- samvitighet Likeså kjenner de til et kjenn din synd! Angre hva du har 
lot å trekke sine trop . t ret (mdlrekte er VI det alle sammen), annet kirkelig skriv fra denne tid et gjort! , så ;;kal vi være deg nådig o'" 

• per u av er denne boka et gledelig tidens tegn.' . ' .. 
Iran. Han paskynnet Sovjets for- om at det begyymer å lysne av dag. sk~ som ga den betydnmgsfulle opp- beb\"l.kte deg som en bror. Hvordan 
.Jag om blokade mot Franco- For i samme grad som tingene kom- lysning. at lover og forordninger ~om kan noen ~;entc at menneskehjerter 
Spania. Han fylte FN.s under- mer fram i 1}"Bet, kommer også sann- var utstedt av den norske regjering ·i i skal kunne hpne seg under slike for
tlfJkelseskommisJ'on Ior Balkan heten for en dag. Lyset og san~ten wn<!on ikke var bindende for folk og! hold? Df:sS!:t'"n -- og det er det av-
-......l . .• følges ad. Og med sannheten fOLger. .. . t . ". .•. , 
_et.L notorISke kommunister _ en rett og rettferdighet.. mstifusJone;r t de okkuperte omrade. i gJø 'ende .- VlJ de Sl: Hvord,m Kan 

av dem _ rømte mens undersØk- Vi har noen hver så mangen gang NS-folk mener derfor at kirken i vi angre at "'li fulgte vår samvittighet 
dsene pågikk for å slutte seg til i når mørket var som verst, ønsket at burde være den siste som anklager· og prøvd.: å være tro mot det vi men-
de lrommunistiske guerilJ'ashrrk-! lyset .do~ måtte bryte ~ram.Me.n alt dem for landssvik. i te var det heste for land og folk!» 

~J~ I har sm tid, og alt ta.!' tid. Det gjelder . . . '.. .' . ene. I bare li. holde tast på håpet og troen Rettslærde, som f. eks. dr. Jur. Skelc - En ck,;,: prest skriver l et pn-
Nylig meddelte han USA, at: at dagen, lyset og sannheten en gang og høyesterettsadvokat Kluge, har vec ~":3tbtev: 

det hadde en moralsk forpliktelse I skal kc:mme f~, og at vi. lar dette sine uttalelser overbevist dem om a', ,,-Vi mm i;ik~( inn i NS av idealist
til å yte 1 % milliard dollar til i gt os: ktrire~tder til. å. holde ut 1 trengsle- landssvikanordningene som de ankla- ,js:Ce grunne tlfl' med sannhet ta Gud 

Iieks krigsherjede land i østblOk-1 ne~~e~alko:S~ l~~~~ har tatt ges og dømmes etter er grunnlovs: ti'. vitne på at·"i aldri har hatt en 
~ som ble krigsherjet da de på seg en stor og mektig oppgave, stridigc. De vet også at det e tvilsom~ • fonedersk tanke i vårt hode, og fir 
We overrent av den rØde arme. og ~ar skilt. seg ;ra ~~n .på en be- om det med rette kunne sies at Norg, rmtt vedkommende tør jeg tilføye e.t 
Sannelig _ han har oversett og ~~~~:.g~e~g V::å~!l grr ham all va.r i. krig ~~ '-';'Yskland etter freds· ..... :t var. kri",tcndo~ens og Norges 
luJrlæt øynene for meget. Bl. a. Oppgavene vil melde seg videre, det slutnmgen l Junt 1940, men at det; sa.k sam I.å rote:!;, på hJerte.» 
den kommunistiske fredstrussel, er derfor betryggende å vite at det etter alt som er t.-emkommet må an- O<,t er mange i vårt land, sikkert 
de fiendtlige inntal i Hellas med finnes folk som er dyktige nok til å tas at så ikke er tilfelle. NS-folk me- i også blant idrLe"l..<; menn, og flere og 
Sovjets anerkjennelse, de forfal- otagsåsegdatv t~em ogtilføret d.em edigjetålm:momj'! ner at ki.rken og dE-ns ledere burde: L(~rl" blir d,t ett,,!" hvert, som skjøn-
..J...--' . e Jener a VI m o'. .. . ." 
~e valg l vasalstatene, depor- og tro kan bie på <Herrens time:>, i ha fo-rsiatt hvor svakt grunnlaget fm ner ,,\ rcttS{)ppg..;ørct slik som det er 
1asjonen av de ikke kommunist- den som vi vet vil komme når tiden retlsoppgjørd er og ikke uten videre L:,.;~ <::1'.\ ~ til ulykke for folket og 
iske polakker, litauere og estlen- er inne. stillet seg på de rettslige autoriteter,,; kH'kCf\ og som har det brennende 
..I---. til . t isk l l Vi er mange som samler oss i dyp . _::u: .soVJe -russ'· .e s ave eire, takk og ærbødighet til Dem., herr .side og. vært med i folkets korfestrop .. "~S!;E 1t .retfo4 ,Og rettferdighe~en må 
nedskyting < av amerikanske fly- Harsem. for den sannhet De har gitt At kirken har støtt NS-med1emm;" IS>.: a~, a{ ,l<-Jef! hrken lenger rna legge 
~ ~V ~ltos kommunister, og det norske folk. r' . 1 ne fra seg og gjort dem til sine fien-! sVn ti' disse ulykkelige menne.~ker.s 
den ~esiske borgerkr~g som blei Det dages, det dages. Guds)elov. der må regnes rom en av de største; h'l'de, men at den prøver å forstå dem 
satt l gang av kommurustene med M.R. ulykker som noensinne har rammet o~: :>etter alt inn på åh.ielpe dem ti! 
J(aå::'vas Støtte.. den norske kirke. Enhver kan tenke: d<tes rett, så <li den æresoppreisning 

Vi har hevdet at FN er den • seg hva det har å si for kirken at en • y,~ dE stun~'1' ~tter snart kan kom-
~ femiekolonnes brennpunkt i 6 l' ILe. Når da <1,,>3 de som føler seg for-
USA. FN...s New York hovedkon- ,ul.:ttet og V;i>,fl~et på sin side er vil-
\or er et arnested for den kom- Uten:riksmi:nister Lange uttalte un- medvirken. og da Italia gikk inn i; liee til å legge tted sin vilje og bitter-
lDunistiske propaganda og et sen- der konferansen i Paris basten 1946 i krigen på Tys.ldand.s side, var No:::,- h{!t mot det',} ootU har gjQI"t dem ondt. 
trum for. Seovjets spionasje. Den- jforbinde1se med. Norges krav på er- ge o~uperl av den tyske krigsmakt. d:l vil det bH ~t å bo i landet, da 
_ fon!:ning bØr kastes ut av lan-' statni.nger fra Italia: stflrtingets samtykke kunne derfor. v: folket oom brøder saman bu, som 
det fØr den gjør oss mere skade. «Norge har ikke formelt erklært ikke i:nnbentes.» I kristne det k.an $eg søma. 
Lie er enda en grunn til å gjøre Italia krig. Etter DOmk gnmnlov kaD I Hva sl med ElverumsfuIlmakten7 • Eystein PouJsen. 
.ktte.. ikke krig erJdæres uten stortingets (Drammens Tidende) 
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Partil)olitili.crnes nedclltlagsstcnlnillg\Utenlandspost 
. . ~ , ~ I Fo:rls. fm side 4. 

-
og evneløshet i 19:J,O lpol.tisk'~ L~ Amerika .• 

Hvardan disse helter av i da!! var ydnlyke i sitt brey til IIit1erlvi:~r !!k~::t'~:: =:~~ 
CJ I "ilje. . 

Et av de offisielle dokumenter som i få prins 'Harald tilbake uh Konge og kommende innen 14 ~, ville dEn! Mr. c.."'Owfuer utbite. også, ,at de 
Kronprins ble otret. bli tatt skrift til å få et vedtak av skn:- engelske statsmenn frykter for en l17 særlig grad illustrerer hvordan oppfat

ning og innstilling var på ledende, tlD

svarlig hold i Norge sommeren 1940, er 
det brev som i juni må."led ble sendt 
Hit ler. Brevet er utarbeidet av 
kjente partiledere i dt ledende politi-

. krig, og at de tar tanken meget .alvor-
Brevets siste evsenitt er nem1i& &\- ~~t for avsettelse av Konge CC re-- ti& men mannen i gaten gjør det ikke, 

lydende: . gJermg. z:>a Kongen som kjent s~ sa han. Det eneste som interesserer 
«Skjønt det fra norsk side er ret- svarte neI, ble det endel forhandh.Y}ger den- store mas...o;e er detaljene 1 det 

tet anmodning til Kongen om å ab- med stortmgsgruppene ~m er.dte ~ I siSte mord eller den siste iorlo'\~ 
disere for seg og rutt hus, vil vi un- det resultat at 96 storhngl;men.. ..... Ikke \ 

ske partier og ll.."l-del'i"gnet av stortin
gets pn;.;;idcn t skap. - Vi gjengir her 
første del av dette br~v (uthevet her): 

der hensynt..gen til vår historiske var uvillig til å ofre Konge og rcgjer~ VAPEN OG ATOMBOHBEB 
utvikling anmode om at hermed 4d- mg, mens 34 svv.rtc Del. Kongens pro- I ER IKKE NOK 
gangen til i sin tid å tilby arveprins test· hadde altså ingen virkning. 

tere norsk konstitusjon sam ble vist Harald c:ien IlQrske trone ikke må Det sveitsiske blad 4Wel~ 
være stengt, Vi har den sikre over- • skriver i anledning Europas fr.amtid: 
bevisning at tysk høysiøn i denne Blant alt det tooteria1e som etter- «Vest-Europa med Hellas er et . 
sak: viI bidra avgjørende fjJ å frem~ hvert er blitt dokumentert etter fri- restkontinent, hvis næringsliv og fo1"o-

Til 

·tI svar ikke lengere kan 9Pprettboldes 
Den vilje til så vidt mulig å respek- me den vennskapelige utviklin« mel- gjøringen, synes dette brev til HI er tilfredsstillende og med kraft. :rar 

Det tyske folk·g Fm-er. 

av okkupasjo~m.<tlden derved at lom Norge og Tyskland,. IIOJD orså av juni 1940 ikke å ha vært fremme størstedelen består det av mere eller 
dens representanter medvirket til er vårt JUåL,. i ordskiftet mindre konkurmessige stater, ~ 
dannelsen av det av [,iøyesterett opp- Det er opplyst at brevets forfattere Hva er og hva betyr dette brev til lever fra hånd til mu.'Ul, og hvis øk0-

nomiske «suverenitet» er omlag lille 
nevnte Administrasjonsråd, reddet er advokat Hjort, generalsekretær Hitler? stor som et menneske som er henvist 
landet fra en uoverskuelig krise. Evenrud (venstre), sorenskriver Har- Det er et særdeles avslørende doku- til å leve på understøttelse og lklut 
Dt:n samme vilJcpr kODl."Uet fram beck (Administrasjonsrådet). og gene- ment om den ånd. innstilling og stero- kan forsørge .seg selv. 
i Reichskomrnisar Ti:rbovens tale, ralsekretær Ole øisang (Arbeiderpar- Ding som rådet hos de ledende stats- Uten Amerika blir det bare et 
hv(u' han sier: tiet). Brevet er undertegnet av pres.\- menn her hjemme i 1940. Brevet er t::j:-!~rd=~~. røD-

<Det tysk,; folk r,xer fram, æ!"iig, dentskapet ved Magnus Nilssen Og P. ikke noen privataffære. Det er kjente Selvstyre for den største del 89' 

oppriktig pg ukn fe: Nholrl en apen i Thorvik: ~ Arbeiderpartiet, G. Moseid menn som har utarbeidet det i sam- ~~ målet. men det beror ,14 
hånd til det norsk", feIk, og er parat (Bondepartiet) og Ivar Lykke (bø:;rre) arbeid med representanter fra aUe par- Uten tvil er dette rett,hvis (~ bare-
til kameratslig Soa:lT.",~eid på g!"unn- som stedfortreder for Hambro. og Neri tier og administrasjonsrådet, og det er regner med dollar, masjl.in,.~r, fly,ta.nk.lI 
lag av gje..sidig ad~~e.» Valen (venstre). . underlegnet og ekspedert til Hitler av 

De .oppgaver ronf *1' Beida-em- Før brevet ble sendt. ble det rele- de høyeste tillitsmenn - stortinget pre- og atombo~be~. ~1:n like .sant er et 
misal' fremstillet som teUes for nenl- rert i et plenumsmøte av de menn som sidentskap. . , annet s~ ~a SJtuasJo,nen, -og so~ ~
lIIeDJl øc ~ vil .. l.fl' 'f'ænI ellic- på denne tid førte forbøndlingale med Brevet f{)rteller så tydelig det kan' des av PaUl la. Cour I den dansJ.e aVl-
W .. ~ ~ Han uttalte tyskerne. om den ned e r l a gISs t e ro n ing som &eD «Information» (10.3.49): 

et han hadd.e t'D1"~ ,,(,t eneste måb, Det ble videre meddelt tyskerne at rådet hos landets fremste menn. De «Kjenner vi oss motlase i dag, er 
nerr1Hg d . . .,e'h'; ',-, igjen og girn- hvL" Kongen ikke hadde svart iIDØte- Forts. side 10 det ikke først og frerr>..st fordi. vi 

ncm:m'", det t::·_~ -: .. ,-, ;)':"ll't'.i~.:i;.-]g.::.:il~l'-l. ............. !II!""II!I ••• _."' ••••• ~~~~T~~~.~grunn~!~a~v~~man~~g~le~~ = 
for rammen av en ~Ht oppgave kan 
det etter mine be5!"!"'~ ikke eksiste-

Biskop Schjelderups manende ord 
re noen forskjeH, "g s:ett ingen mot- Det er med megen interesse I frarøvet 
setning mellom min ,;lje og en pa- at jeg bestandig leser -8. MAb, skinl1. 

Kjempetilførsler ev amerikanske vå
pen vil på ingen måte kuxme gi et 
motløst og rådviit folk troen og håpet 
om noe bedre tilbake. Løftet om at
lantiske atombomber vil på Ulgs 

dem . under lovlighets måte gi oss vår selvtenknl:ng og 

triotisk nor~k holdC}"i'.:." for det har vært ytterst nødven- Og like for like: Alle de kri-
Den sMeden ut.-;h'a~te hånd og det dig at der er noen, som tør minelle handlinger fra de for-

klart frd.IDl.agt<:~ pr,_,g,am -står i sam- ruske opp i disse skitne landssVik skjellige .. fronter« under hvilke 
sva.r med der Fibrtr:~ hil5eD til det saker, som jo. i virkeligheten er fine navne de ellers har skiltet, 
DOrske folk hvor h~4"l anerkjenner både rettsbrudd og rettssvik, et-, må også gjøres opp og straffes 
landets strid og gi.t.lttrYkk herfor ter både hva folkerettslærere og og ikke noe stikkes under stoL 
!tit-nnom den aseth'., ... "titte handling å vår egen sunde dømmekraft si-,· Først da blir der likhet. for 10-
frigi de DOrske ktig$fanger. er oss. ven og først da kan der bli ta-

Ved de etter 9. jun; foreløbig førte Men det forekommer meg at, le om borgerlig fred i dette land 
forhandlinger meilt.>r.i tyskerne og artikkelen: Såret i samfønnsIi- i Og ingen av de skyldige på dis
norske represenræ::rer er det Ira beg- vet, skyter over målet, i k k e Il se .. fronter» inå gå klar. . 
ce sider rist vilje ti! h tiDDe en onI- i reSODDenlent, men ved å Men jeg synes at det er helt 
lliDc av det indre norske styre som adressere kritikken til den mann: uriktig, ikke å gi herr biskop 
kan tilfredsstille "'-";;:.;:e parters sak- som er den eneste av våre bisko-l Schjelderup den honnØr, som 

handlekr..ft tilbake. Det holder æs 
bare i en stadig umyndighetstil
stand - -». 

Når Europa i sin frykt for fa.rem ba 
øst oppgir seg selv og kaster seg l. 
armene på illusjoner om sikkerhet oa 
frihet under amerikansk beskytte.lst\. 
baner det veien for ens egen barbari
sering - - for sitt indre ånw~Iig:e 

forfall, utbryter Paul la Cour, SOiI2!t var 
en av de 34 danske forfattere som 
underskrev resolusjonen ::mot Dan
marks tilslutning til A-pakten. 

lige interesser. noe :;;om lover godt per som har turdet u~ sanne: han virkelig tilkommer, fordi 
tør det tremtidi:e fadulld aaeUom og bimoclige ord om dette retts- I han har talt sine manend~ ord HUS K 
parleae. oppg»r og som har tunlet ta I Jeg personlig ~ter dette som 

bladpengene! 
I sam.s\.'ar med dette bar stortin- stilling, ikke alene mot -kiIkeDs det første skritt på vegen, og jeg 

gefs presidentskap L1ag for Rechs- primas» - den så sørgelig 'be-) håper at han ikke skremmes til
konunisar Terhoven ,':emsatt et for- rømte storkorsridder Øerggravt i bake hverken av utakknemlighet, 
slag til midJp.rtidiJ 'l:-lning av styret - men mQt hele kirkens hold-: forfØlgelse, hån eller spott, fordi 
i Norge. Vi fore..<dår at det istedenfor Ding til dødsstraffen, hvor han: jeg er overbevisst om, at det ik
Kongen og reg~",n Nygånisvold har taJt så uforbeholdent som· ke er som konjunkturpolitiker a 
opprettes et DOrsk rilo.sråd. Forslaget noen Jamne _IlSke. . ! la andre kirkestørre1ser han har Solspektret har mange farget', 
er fremsatt i tillit til "t ord.ningen av Heller ikke jeg aksepterer fuDt! talt. men fordi han som en sann og ikke alle- får se lyset fra sam 
det tyske okkupasjonss1yre i Norge ut, hva han har uttalt om lands-I JESU KSISTI disipel (har en me synsvinkel og derfor blir det 
vil undergå en tils-,,~nde forand- svikernes auger og Nt - jeg l brennende trang til å gå i FREL også forskjell i oppfatningen aY' 
ring. finner ikke at noen av disse er f SEnENS fotspor. Og vi skal ik- fargen. 

Det aorske tolk er beredt ta å forpliktet til Boe slikt for sm: ke være med å legge nye stener Men la oss for all del ikke til
llhaite fred lIII!d Tvskland hvis det overbevisJliøgs skyld - meD bm l,' i hans veg, for der er mange nok bakevise eller såre dem som Yi
tyske rikes Fæt!r ~r at tiden her- de som har begått kriminelle av andre som sørger for det al- ser godvilje og gjør innsats for 
til er kommet Skjønt kampen i Nor;. handlinger. De aadn mi gis til-llikeveL det godes &eir eller gjøre vega 
ge naturligvis bar voldt sår for folk bake alt hy. maJl har -..,..et Hvert framstøt og hammerslag tyngre for dem, for den bØ1I 
Ol land. så er krigen dog fra begge dem: FØDt og fremst ___ .' mot rettsoppgjJh.rø fra ansette og som skal felles er både sterk Ol 
sider fert på en Idik måte at "}ase gerlic" rettiglleter, fttIen Il .. l hederlige menn burde møtes med seiglivet, og der trenges nettopp 
.. kan Ieges.a - - man __ ..,et ...... ""1 takk og forstAeIse, aeivom slike begavede og rene skikkel-
Annen halvpart ev dette brev var rier og l'aII j maWac J • IlC ___ ikke mdccreerer hvert ØJ'd og ser lom Hamarbispen i d.-. 

jo en ydmyg bcm."l. ta Hitler om et det re i lM5 ...... _ ........ ! trykk ... .. egI!D preno.nJiee feide far rettens og sannb!*_ 
MDen! mlHe -bli hIwe tør Jbp til A~ • ....,. ....... I i p .... I taUe. leir. I .. 
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-----------------------------------
Skyld og ansvar 

Øle .-nnråder innen det samfunn vi 
.am tilhører. 

Et 
oo

t"; en ny 

dokument 
folkedomstol 

All dårlig jus, og den . egen
artede oppgjør,,-dogI'Jatikk, rnA 
nå feies ut fra de lum .. -e kontorer 
i iikoleadministrasionen. Til det· 
te trenges et nytt ~og kraftig de
partementsskriv, 

Ingen ville vel ha trodd det, I på deres barn i kraft av evner Den åreforkalkede ledelse som 
hvis det lime hadde stått å lese i I til disiplin og veloverveiede av- i dag sitter og avgjør folks skjeb
selveste regjeringspressen. ! gjøreiser. Men nå? Nå skal altså ne etter de revolusjonære prin-

Kirke- og undervisningsdepar- ikke de faste og viljesterke råde sipper fra 19--15, trenger klare 
ternentet har med justisdeparte- i skolen,men de veike, de lett ord fra sentralledelsen for å for-
mentets godkjennelse gitt direk- påvirkelige. - Departementets stå hva som er rett eller rangt. 
bver til skoledirektørene pg skriver et hån mot lærerstanden. Vi har etter 4 års rettslig kaos 
skolestyrene for nyansettelse av Der står i dag ikke lenger noen for lærerne, endelig fått en del 
lærere, som på grunn av forhold nimbus om de fordums så prote· høyesterettsdommer SOUl gir noe 
i okkupasjonstiden har mistet sterende og provoserende lærere. veiledning. Den siste var frifin
sin stilling. Vi henviser til rede- Sannheten er begynt å sive ut. ne1sesdommen i saken mot lektor 
gjørelsen i nr. 2 «8. Mai», hvorav Etter Kirkedepartementets di- Wilhelmsen i Oslo, Dette var 
framgår at en ny folkedomstol er rektiver OUl læreransettelsene den store prinsippsak angående 
etablert. må det være trykkende ]u-v1: un- straff for. de som ikke protester--

Hva vi særlig har heftet oss der taket i Ki;k~'- og l1rldervis- te mot Lærersambandet. 
ved, er departementets uttalelse I ningsdepartementet. Mange hundre lektorer og 
om, at NS-lærere av den aktive Departementet skal dog vite at lærere er tidligere i 4 år straffet 
typen ikke bør bli ansatt i skolen ansettelsesmyndigheten likeså- for det lektor Wilhehnsen nå er 
ennå, selv om de i k k e er fra- lite som noen annen, kan kreve l' frifunnet av Høyesterett for. 
dømt retten til offentlig tjeneste. at .l~rerne skal. ha en bestemt Vi venter et nytt og klarere 

Men «NS-lærere som mer eller pol:bsk o~p~atn~n~. <?g læreren departementsskriv som opp

Og nå tiilater vi 09S li eske biskopens 
fill8D.l.l'lg om dette vi her har ført fram 
a dagen. Alt det rom er anført er jo 
!f i It ti g og er rumentkjent og er·· 
~ent -- også av hiskopen. Tillat 0&1 

• dette spørsmålet: Synes De, ærede 
~op. at det kan være riktig at de 
IlllllØmesker .som har fått i stand alt 
4erta uhyggelige vi har pekt på, skal 
-' hitt for å bv. stemplet som for
aiillere, mens den annen part, BOm med 
a...sih.1: ble valgt ut til bærere av nav
tæl, uten videre sk;J.l godta det og 
!M7c,,', voo det -ukn energisk: protest? 
lik det ikke riktigst at de som f II l"
Heaer navnet, også får æren av å 
~ e red e t? DellOOln vi søker sann·· 
~ må vi ikke ligge under for en 
~nd~ og' het"lIbølge .som tildek
lktlIl' sannheten og avsvekker og av
leder de ansvarliges andel i tilstanden 
_ slik den har vært og fremdeles er, mindre' tilfeldig er kommet inn i 
.. aom De kort nevner i Deres pre_ partiet på. gruIUl av veikhet, miljø-

er Ikke pl~tig til a gl ~oenso~· hever ~kolestyrenes ulovlige 
helst redegjørelse for SItt pohtI- dommerVlrksomhet, gir de av
ske sYl!' !lan har nå som før ad- sk.je~igede stillinger tilbake, opp-
g~ng til a tro og tenke hva han relsmng og erstatning. Det er ilI:eo.! De forbrytelser som er begått påvirkning og forhold ellers bør 

'IlC stadig. holder ved, må legges på kuIUle bli ansatt påny i sko!en der-
4ft egentlige !ororyteres ansvarlige som kretsen ei "illig til å. motta 
dr:ufd..-e. og så tår tiden vise hvor ham.:' 
~ de greier det. Altså: En renhårig lærer, som 

vil. veien til fred. 

-Partipolitikkerne ~ vi nevnte i vår artikkel: «Såret etter selvprøvf'lse og under hen
d iIaCrlfunnsliveb. så synes folk mer visning til alle råd og veilednin
_ mer å få øynene opp tor dette vi ger høsten 1940 eller senere gikk Forts. fra side 9 1940 vært så. opptatt av sine egne 
... ~1' nevnt om n a v n e t og a n- inn i NS og men te it tjene både hadde ing .. .n tro på friheten lenger, de bekymringer at de hadde glemt i 
...... re t. - Retningen er begynt å skolen og landet med det, han var viUig til å gi opp, bøye av for forberede seg på den utvikling rom 
Mi dm riktige, .strømmen vender seg skal dømmes av «folkedom- den militært dominerende okkupa- ble, skjønt de både burde og måtte 
~ på dette område, og uten at det stolen», ett eller annet skolesty- sjbnsmakt, slutte ydmygende fred, bl. være forberedt på det. Og derl'ot' 
.... tilfelle, ville vei ikke biskopen ha re,. selv om retten ikke har dømt a. ved å ofre Kongehuset og landets hadde de intet alternativ til NS ved 
lItat som han gjorde. eller ~rt apøra ham. Men del! veike, lettpåvirk&- regjering i lmldon. den situasjon som oppsto. 
Jii&.1et .l det heie .. ~ n~, hanJtmi(tMttit·~ : . Bife.'I!t~_n_IilIiiII'·-1Idt~L&.,. ''':-:'~ etter T!eJ:boveus WeZ5. 

Men vi må gå linjen helt ut og kom.- _. J)et ser ut som RirkH::(:pa.l'Le-! (lppfatning ,on:, ,':kn; ,)",.;;" pi)! ."ij, I ~l:pkmbt~r bm.~:,:'l.trwrJ"t!c,,'i slik: 
!111M! problemet like inn på livet, og da mentet vil lære fol~ til å hykle mange andre vis er kommet til uttrykk L De gamle purhers politikere L,ad~ 
.. 400 vurderi.."lg vi hel' er inne på og. krype io: myndighetene. e.g på denne tid. Det vil aldri lykkes de de senest i september 1940 gjen-
A'IIæ å komttw forbi. Ikke så at vi I hVIS man gjør det, og kanskJe mange som el' ansvarlige her å bort- tatt at vi måtte innstille QSI> p~ 
~rexpå at navnet LandssvikE'.l' unde:t'orstått; mel~er. seg . inn .i forklare eller bortfortolke. En skriver tysk seir og dert or måtte få 00 

Ilk a 1 b! i bru k t for dem som det I Arm:lderp~r?et, sa vIl veIen til ~ slik. når en anser kampen for ordning med okkupasjonsmakt{!ll. 
A 'lrirlæligheten p&'>SCT på, de kan gjer- arb~ld~ S? apen. hapløs. 2. De samme ~nsvarlige . politikere 
~ i likhet med pressen, få ahsolu.. V; vil l det lengst~ veg~e. oss Når en vet at det var tyskerne som mente på samme tid at vi her 
.;un i .så måte (sam t eks. en .Johan for a tro at selv~te ~rk('mm:u:,.te- brøt forhandlingene og derved hindret hjemme ikke burde ta noe hen-
~,rold), men vi synes at aU ren, den ellers sa fnt~ tenkende våre hjemlige statsmenn å begå skritt syn til KonGe og regjering i Lon-
RU og rimelighet da tilsier at den skredderen fra Do~bas, er fa~ som kunne ha fått de mest katastrofale don da dis;,e var blitt helt av·· 
lIemøse Landss-.ikanordningen med det l for denne forrnulenng. Det rna utenrikspolitiske følger, så var det ikke hengig av England. 
~ knyttede re t t s () p p gjø 1" for- være en eller an~en departe: så tnrkelig c~t folk flest følte se~ tem- 3. De sammE' personer hadde selv 
bioner fortes! mulig, og at de som mentsrotte ~m har f~rt de~ Imeltg deS<lnentert da forhaudlmgene godkjent at det planlagte riksråd 
~ utsett til syndelrukker og fikk de pt:nn~,n. og fatt motdaglsten.. Jt~- var slutt på en alt annen enn impo- skulle ha represe.c'1tanter fra NS 
...ares skyld og forbrytelser k.a:rtet stisn:;umster Gundersen, ~ a nerende måte. . altså at NS i i september 1\140 
-ItYt:r sec, med alt det som fulgte med, konfl:mere departt:n:en~~kri,:et. Det var av den grunn for handlin- var et lovlig parti. 
.. den oppreisning og kompensasjon Velkhe~ og milJøpaVIrkIll~g gene sommeren 1940, den ånd og inn- 4. De gamle partier hadde av man-
__ de i all sunn fornufts navn har skal altså kunne godtas av var stilling brevet til Hitler klarest er ut- gel på fast holdning under for-
~ på. skole, de~ som vel burde. h~ t~ trYkk. for - fikk så katastrofale handlingene med tyskerne ikke 

Dette er det vårl forenede arbeide oppgave a oppdra barna bl a bli innenrtkspolitiske følger. Det unngikk oppnådd noc:iOmhelst positiv re-
-.e .. åre IiL·lSttengcl.ser må gå ut på.; karakterf~ og overbevisnin~s- selvsagt t..'llerne i Odelstinget, i ord- sultat, og da forhandlingene &tran 
JIIIen dd k:m ikk", skje uten at tingene I tro borg~re l dette land. Aktive skiftet om riksrett, da alle partier her det, hadde de ingen parole å sen-"'"!S på sin rette plass. Og dette er 1015 en.erglSke ~ære.re, som av hele er like meget kornpromitert. de det nor,skC folk 
ti.' • og."å b i oS k.o pen må gi sitt I sm Sjel har gatt mn ~or det som I l'erbovens meld. ing OlD. at bare NS 5. For dem som In ått e søke , 
~ tiJ, om hans aksjon skal ba de tr~de på,. skal bli satt uten- var vegen til Norges frihet kom, et- holde det gående i offentlig og 
~ Inening og føre til not! resu!tat I for: Yl s~ ~e ha luskepeter- ter at folket gjennom måneder hadde privat virksomhet, var NS uu.nn-
l demte henseende er det da at vi har I politikken l en tid da det mer enn fått underretning om at så å si det gåelig. 
~ ~--n di."<SC spm-smål som Yl! noensin~~ kreves årvåkenhet og ~m .bet~ ~e her i .landet, ~ente Det er selvsagt mye annet som kan 
~g ber Dem å tenke over og, mannevilJC. VI matte llUlStIlle oss pa tySk sell'. De sies i denne sak, men det vi her har 
k standpunkt til. Om De enn er en t De~arte'?1entet har talt, men gamle politikere hadde trodd på sam· villet være med på å belyse er hvor
*~et mann, står De likevel helt hva s:er sa de foreldre som har arbeid og gitt parole om samarbeid den partipolitikerne - de som var 
tlritt til å gi Deres mening til kjenne barn 1 skol:n? '. med okkupaSjonsmakten. Og at hju- ansvarlig i 1940, ved sin nederl.ag. 
li ~ så dypt alV'Oll.-iig og omfattende Det var J? ell.gang sa. at folk lene måtte holdes i gang. Alle regnet stemning og .sin eV'neløshct, skapte 
lIiIIIIk. ~est - ~ærhg pa landsbygden -- nå med en langvarig krig. den situasjon som ikke ga noe valg 

'Vi imøteser med interesse det re- sa opp til kretsens lærer som den De ~amle politikere var slått ut, og for de landsmenn som måtte bæra 
al__ De klommer til. Om De blir de gjerne henvendte seg til når derfor fornærmet på NS fordi deres byrdene i landet under krigen, og som 
1iIiIig elJer uenig med oss, er en sak noe stod på. De kjente ham, gamle maktstilling var brutt. En kUll.- gjorde det mulig for de samme par
t_ seg, men det er av stor betydning visste at han hadde kunnskaper ne fra det hold høre noe negativ kri- ti politikere å komme ti.:. dekket bon! 
Il liå fram til klare standpunkter på og hadde erfart at han tok vare tikk, men ellers: søkte svært mange etter frigjøringen. - Det gledelige er 
tJege sider. enten ete faller sammen å komme til en ordning så de kunne at den krets stadig vokser som etter
~ skiller seg fra. hverandre - i våren.1 lyd OC v.anne og...-;å i åndelig få -heroIde ~ine bein. Etter frigjøringen hvert oppdager hvilken blodig urett 
lJiIIie deler eller t elet store og hele. forsfanc1 lorm holde sitt inntog 1 1an.. bar de nok takket skjebnen for at det er skjedd etter frigjøringen ved 

TA hlper ~ ikke svikter (I!SS det, al ft , tnen.ne:>kehjerlent: smel- NS i mange tilfeller var dumme nok den menneskejakt oom er satt i gang. 
J.:Deidet med i fl eD. tuU r~ ter, og CftIltfer'lli~ sol oppgir hadde de gamle politikere sommeren De virkelige skyldige kommer stadig 
..,.. de ~ (t't~ forhold. - At tnc4 ~ WII11er &iDe ~. til å sette detIl utenfor. Men e11erø mer fram i dagen. Arcu. 

Stiftelsen norsk Okkupasjonshistorie, 2014 
 

SNO



LØRDAG 9. APRIL 1949 8. MAl 11 

LOgners «vetenskap» 
NATIONALEKONOMI - Mammous a.vgudali.ra 

HU SH J EL P. 
Den behandla.r blott penningens - ckapitalets:. - fortjånstrilojligheter. 

Flink, pålitelig hushjelp (gjeme eldre) søkes snarest 
God hjelp haes ved siden av. 

Dess grundval vila.r på fiktionen, att penningen ar en vara. Den ar diirfor i 
alle okl~, orimlig och ologisk, varfor det ej ar må.rkvårdigt, att ingen kan 
bli klok på dess mening. Den naturliga foljden ar, att dess tilUimpning Astad
kommer kris på kris med allt kortare tidsmel1a:nrum, ju hOgre levnedsstan
dard mii.nniskorna påfordra. 

Henvendelse til: BRIT HAMSUN, 
NØrhobn pr. Grimstad. 

HUS H J EL P. 
Verklig vetenskap litt kyndig i alm. matlaging får post på middelstor Hedmarb-

• gård. Nødvendig ekstrahjelp has. 
NAMI - Li.ran om landli och Individers levnadsmOj.Ilgheter OLAV MELBYE, Stange st. 

Dess grundval ar naturens egna, oomkullrunkeliga lagar. Den Jar, att ___________________________ _ 

aIlas levnedsstandard ar avhli.ngig av naturens gåvor. Endast genom ståndigt 
ftirMttrad utnyttjing och tillvaratagandet av ,-erkliga. kapitsl, genom okade 
kunskaper i teknik, vetenskap och andlig odling kan levnedsstandarden okas_ 
Den lar verklig sparsamhet med naturens gAvor_ Den ar dårfor sann, logisk, 
enkel och lattforståelig. Den innehåller sanningen. ty dess lAromeningar 

Bok-agenter søke~. 
God fortjeneste ved salg av aktuelle bøker. Selg~re ~kes 

for større eller mindre distrikter, reisende eller som bifort}ene-

kunna ej motbevisas. ste. Gjerne tidligere NS. 1. «s. __ :_. 
søknad til bill. mrk. -Bøker» .PULl'"' 

Lås ERHARD FLIESBERG's 

DE'l'TA MASTE FORTIGAS. Pris n. kr. 2.30. GARDSGUTT 
Tidskr. LANDS VÅL. Nr. 1-3 av år 1942. Pris tills. n. kr. 2.50. 
~ AK TUE L LA liN NAGONSIN. 

Ungdom som er noe vant med jordbruksa.rbei~e, får pl~ 
straks eller senere. Søknad med lønnskrav, opplysnmger om tid-

BO)Ul'ORLAGET N A MI 
Sveav. 139, STOCKHOLM: Va -- Sverige 

ligere arbeide og mulige vitnemål, sendes . 
Anders Skogstad, Spongdal pr. Trondhelm. 

Representant i Norge - Skriv til: l'ostbox U. KristiaDsuDd N. 

Ovel' bekken efter vann 
Av Hroar Hovden 

BØKER 
De kan bestille 
i «8. Mai»: 

Bjørn Vardås: De utstøtte. 
Pris kr. 8.00. 

Etter å ha fulgt med i det J gasskammer som fØrer til kor- 3fajor La.ngelaDd: ))ømmer ikke. 
lange og meget interessante ord-I porlig dØd. Der er enslags «liv. Pris kr. 15.00. 
skiftet i «Morgenbladet» om in- _ i giftskapet, og det brer seg der- P. Barsem: UtroDg meD 1I8.Il1, 2. oppl 
deks og åndsfrihet, i desember; for fra og omkring dette allskens Pris kr. 10.00. 
1948, er jeg falt i funderinger_ i rykter og mere eller mindre Tillegg til 1. opplag, pris kr. 3.00. 
over enkelte spørSmål, som i den l sannferdige historier utover he- .Jnstwl Lex: Var Norge faktisk og 
senere tid også er blitt drøftet le landet og til andre land, - rettslig j krig etter 10. jmd 1940 'l 
mann og mann imellom. «Morgen- : som det naturlig a Il tid gjør Pris kr_ 4_50. 

!:ia:g~o~j=in~j~,~_~;~g;;"~:~ling un-'~'~~. ~.oo~--
- .'-' -. ---.- Bill de· pl obl\!dJet' som -bella:nales 11 er en stygg flekk pa et demo- Toralv Faaebu5t: -FaaebustsakeD som 

dette blad, er samtale-emner i kratisk samfunn, fordi den av- ikke tålte dagens lys. 
bygdene her. slØrer menings terror. 2 hefter utk. a kr. 2.00. 

Norske protestanters omsorg Jeg er ikke katolikk og kjen- Toralv Faoebnst: Cokta.i1. 
for frihet og sannhet i den ka- ner ingen av herrene som bar Pris kr. 5.00. 
tolske kirken er rørende, men i opptrådt i ordskiftet i «Morgen- l\"'ils Vikdal: Det frie ord l eD fri presse 
virker noe søkt. Ville det ikke; bladet». Jeg går således ikke Pris kr. 4.00. 
være vel så nyttig å feie for egen I «ærend» for noen av de debat
dør, før man tok fatt hos na-: terende parter. Men jeg omgåes 
boen? Ola Nordmann med sin! katolikker, også prester, og jeg 
egen kirke og åndsfrihet sitter: har fra tid til annen besøkt ka
for tiden i såpass skrøpelig glass- i tolske kirker og overvært katol

«8. MAb 

Box 41 - Kr.sund N. 

Grip chansen i dag! 
190 kr_var prisen på et fullstendig 

kurs i engelsk, spansk og andre ,språk.. 
Som reklame for de moderne, lette 
lynkurs tilbyr vi Dem mot å sende 
inn denne annonse, et helt kurs for 
bare 39 kroner - en pris som knapt 
nok dekker ekspedisjonsutgiftene. 

NORSK SPRAKSKOLE 
Nye Teater, Oslo. 

Brev - . vennskap. 
Ungdom. som er ensom på ~ 

hjemsted p. g. a. sosialt og reli
giøst livssyn, søker på denne MC; 

derne måte en gjente som brev 
venn. Særinter. litteratur og 
dikting. Forøvrig allsidig inter
essert. 
Bill. mrk. «Tidl. pass. N.S. 26 in 

Syd-Amerika. 
Tidl. østfront-kjemper, 35 år. 

ønsker forbindelse med ordens 
dame som vil emigrere til Syd
Amerika i ar. Helst en som har 
litt kapital, men ingen betingelse. 

Bill. mrk. c:1949>. 
hus, at det kanskje var klokt å I ske messer. Mitt faste inntrykk «boklig dannede» mennesker 
vise litt mer beskjedenhet over-, er at der er .. høyt under taket» burde vite om denne kirke fra HUSBESTYRERINNE 
for andre. - I blant de norske katolikker - ån- I vår skolegang, har vært «satt på som kan steIle fjøs, søkes for til-

Det er ikke lett å forstå nOrd-I delig talt. De legger for dagen tindex. _ av våre protestantiske tredelse snarest. Kun to voksne. 
menns indignasjon over at en el- ! en utpreget toleranse Vi har så-I «paver» ? Av slike har vi nok Lønn kr. 150.-, fri sykekasæ 
ler annen importert S art re! menn intet vi skulle ha lært dem: hatt endel Og ser vi godt etter, og reise. Henv. 
settes på pavelig indeks så lenge med hensyn til åDdsfrihet og for så kanskje vi har noen lokale Disponent Th. Teigeae, 
vi i vårt eget land putter så. man· drageJighet! småpaver den dag i dag! Hareid pr. Alesund. 
ge medborgere i «g i f t s k a- Når det gjelder f. eks. Sutre, Jeg har ofte spurt meg selv: 
p e b - og det nettopp i ånds- så er det neppe noeuoverkom.- Er vår hjemlige «åndsfrihet:. BAKERSVEND 
frihetens og demokratiets navn. melig savn hos den alminnelige redd den katolske kirken? Ta får plass snarest. Henvendela 
Og med statskirkens velsignelse! I mann - hos «almeheten. . - f. eks. kringkastingen: der holdes Boks 67, Sykkylven, 
,Etter ordskiftet å dømme, må I hverken i den protestantiske el- daglig - året rundt - gudstje- adr. Sykkylven. 
den pavelige indeks være et tem-/1er katolske Jprke om bans bøker nester eller andakter, ikke bare 
melig lemfeldig inngrep i «ånds- ikke finnes i bokhylla. For det av statskirkens folk, men også I 
friheten:. i sammenligning med gjør det neppe allikevel, enten av pinsevenner, baptister, frelses 
det demokratiske giftskap, som I man nå setter dem «på index» arme o.s. v. Men hittil har jeg al· Under Niimbe:rg-proeessen uttaJIa 
jo har det eneste mål: for enhver I eller lar det være. Ja, hvor man- dri hørt om overfØring av noen den tyske utenriksminister Bi1IIIeB 
pris å hindre en stor gruppe ge «troende protestanter» mener katolsk messe, og det til tross for tropp bl. a.: 
annerledes tenkende landsmenn nå herr Engelstad det fins blant at det jo faktisk finnes mange cDa jeg j august 1939 var j Moak
i overhodet å komme til orde, Sartres lesere? Jeg er redd det katolske menigheter og kirker va, hadde Stalin ikke ønsket A drøJ.. 
?et yære se~ i p~, i litteratur, blir ~tt stell med .den såkalte spredt over landet. Hvorfor kom- te en fredelig løsning av PoIenJaa-
1 kringkasting, pa talerstol eller «bokliae danne~ l vårt land, mer ikke våre katolske medbor- flikten. Han sa, at hvis jeg iJdle 
h lO> skaffet ben halve Polen 011 de bal-vorsomhelst. Det ligger nær. å. hvis den skal måles med de En- gere til orde i norsk rikskring. tiske land i tillegg, kunne jea Jib.. 
uttrykke det slik, ·at den store, gelstadske mål! ' kasting? Av hensyn til åndsfri- sågodt reise bjem med en ..... 
kompakte majoritet av det nor- Frihet og samthet, ja. Dette er heten? Eller er den katolske kir- I ~enne forbindelse kan det ha .. 
ske folk er «satt på indeks>, for- ord som burde gi rikelig stoH ke kanskje ~satt på index» eller interesse å nevne den poiske uteD
di denne majoritet slett ikke gis til ettertanke og selvransaking plasert i kringkastingens cgift- riksminister BecJæ forhandlinger mill 
adgang til - iallfall gjennom hos noen hver, ikke minst i vårt skapt? Jeg bare spØr, men venter Gøring om å angripe Russland OS de
degale> kanaler - å høre det eget land. For å holde oss til intet svar. For i -åndsfrihetens le rovet. Det var allerede høsten 1131 
minste hjertesukk fra den store, den katolske kirke: H. va har vi tidebolk» STarer maa aldri pål' og utover våren 1939. Men al ... 
utstøtte flokk som frister til- som elever i den norske skole ~ spØrsmåL England og F.rankrike over oc FUIt8 
væreIsen i giftskapet. lest og lært om den? Er det ik- ' Ørou HovdeD. valgte vestorientering. Resten vel ,. 

Men giftskapet er jo intet ke nærmest så at det vi som alle. 
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I ABONNER 

Litt livshistore -
FoI18. fra side 5. 

det var selvtenkende, åpne per
soner med sine meningers mot 
og klar forståelse av det som var 
et menneske verdig. Det val' na
sjonale karer, oppdradd under 
arbeidets ansvar i slektledd på 
sine gårder. Dette var «lands
svikere,. i Norge i dag. den beste 
og mest selvstendige manndom 
jeg noensinde har møtt og som 
jeg nå skulle dele skjebne med. 
Jeg var stolt! 

Dette var andre karer enn jeg 
ofte tidligere hadde møtt og ar
beidet sammen med. Jeg vil i 
denne forbindelse ikke unnlate å 
fortelle en historie fra Stortin
get. Vi hadde nettopp votert over 
et forslag fra Bondepartiet - et 
helt upolitisk forslag, som ville 
utjevne en viss urettferdighet og 
gi hvert et individ utover bygde-I 
ne likestilling. Min sidemann, en 
arbeiderpartimann av de «kon
disjonerte» og representant fra 
landet ste m te i mot. Jeg så 
på ham med forferdelse: «Hva 
f.. gjør De. Stemte imot til 
tross for at De vet at hver sjel 
i Deres distrikt ville ha nytte av 
det.» 

«Ja, ka f.. skune eg gjera. 
Det var jo vedteke på gruppe
møte i går kveld at vi skulle 
stemme imot.» 

Det var motet og selvstendig
heten i Norges Storting. «Demo
kratiets velsignelse», som det er 
kalt. Nei takke meg til den selv
stendighet og det mot og den 
ærlighet jeg møtte i konsentra
sjonsleiren «Trabu» ved Lille
hammer. Døm selv. 

I I 
Den revolusjonære. 

Av Stein Sture 
Jeg si'r meg løs fra alle bånd som binder, 
fra slekt og samfund og fra kirkens tvang. 
Jeg søker frihet, søker den og vinner 
og føler meg som vinløvkranset i min unge sang. 
Så altfor lenge har jeg gått og sukket 
og følt meg naglet til et kors på jord, 
jeg bøyet av såsnart som noen mukket 
og var en spinkel stemme i det store kor. 
Jeg var så knuget av hver fordoms lenke, 
at hverdagsslit ble alt jeg kunne nå. 
Jeg våget ikke fritt og uforstilt å tenke 
og mørkt og trist var alt jeg for meg så. 

Tilslutt så kom et uvær brakende imot oss: 
den søvnig dømmesyke, fattigslige flokk. 
Den siste rest av tro og tankeflukt forlot oss. 
Det ble panikk. Da fikk jeg evig nok. 

Jeg gikk mot stormen og mot folkeflokken, 
jeg ville redde viljen og min egen rett. 
Mens andre la sitt hode viljeløst på blokken, 
så tok jeg kampen opp med ærlig mannevett. 
De fleste stakk om hjørnet for å vente 
på hjelp derutefra på trellefolkets vis. 
De høstet gull, javel, og rentesrente, 
men det var viljens store livsforlis. 

Da. stormen ga seg, var jeg ribbet, ranet, 
men hadde reddet æren for meg selv. 
De andre flirtet villt om hjelperne og flanet 
og glemte da de satt på båtens hvelv. 
De hånet meg og~et meg og roste 
hver eneste som hadde søl{t i ly. 
De hadde seiret, sa de, og det oste 
av heltesnakk i hver en bygd og by. 

Ja.ja., slik går det når en ikke regner 
i ører sine meninger og mål. 
Ken skam få den som under byrden segner 
og lar seg døyve av de etterklokes skrål. 

AVERTER 

Ukens 

CPer6pektiCf 
Heia, heia! 

I 

utenriksmini€ter Halvard Lange 
fikk det sterkestebltallet av alle de 
statsmenn som undertegnet Atlan
terhavspakten, melder Expresseo 
fra Washington. Det var i det hele 
tatt lett å merke at Norge var uvan
lig populært fordi det s.å fast tak 
de militære og politiske konsekven-o 
sene av sin samhørighet med vesi
demokratiene. 

Hele det høytidelige selskapet 8" 
kongressrepresenianier, diplomater 
og andre ga sin fulle sympati og for.. 
ståelse til det eneste land av sign,a .. 
turmaldene som har felles grense 
med Sovjet-5a.nlvcldet. 
Etter denne pressemelding har N<)l'oo 

ge takket være den internasj<male 
heiagjeng i Washington, scoret for 
.første gang på kpaktens bølge<blå ba-
ne. 

Og gleden over et Norge var med 
var stor blant alle - også blant da 
innfødte. 

Det gir uanede perspektiver. 
Alle later til å tro på krig med ~ 

jet-Samveldet før eller siden. Skul
le denne katastrofe virkelig komme. 
da er resultatet gitt Norge får ta dell 

'-.. tørste støyten. Landet vil bli okkupert 
av ruæernekanskje allerede før lIxJ&o 
gl'cssen i Amerika har rukket A ta 
beslutning om å gå til krig. 

Vi er det eneste Atlanterb8w-1an4 
som bar telles grense med Sovjet. 
Samveldel 

Det var altså ,bakgrunnen for dell 
store glede i Washington og for h,yl" 
desten til· Norge. 

Vi skal være kanonføde 1 .første om-Hele den forfølgelse som makt- Og derfor har jeg sagt meg løs og søker veier 
haverne har satt i gang er dik- bort fra den grå og dømmesyke kreds. gang tor russerne. 
tert av hevn og atter hevn. Det Min tross - den er det eneste jeg eier, Senere vil vestmaktene gjøre mva-
hele er den rene konstruksjon. men jeg er fri og er med det tilfreds. sjnn og forsøke å jage russerne hjenJ 
Vår samvittighet er så god, og Hvor ferden går, det aner jeg jo ikke, igjen. 
det er den som har reddet oss men den får gå, hvorhe n den kan og vil, Hvordan Norge vil se ut etter anneJJ 
1Ulder hele forfølgelsen. for jeg er fri. Hvert sår kan jeg jo slikke omgang, om det noensinne ble tIerø 

De ville skape en pariakaste og føle pulsen banke: Jeg er til! omganger, har Lange kanskje ikke 
av oss. Det skal ikke gå. Vi skal tenkt på. 
bli som de «siste dagers hellige», Og selvom flokken hujer bortpå veien Men mens freden varer, kan vi teste 
en fast urokkelig klippe for sann- og håner meg som ensom drar avsted, med de store, skryte av hverandre, og 
het og rett! så ser jeg lysning av det nye bakom heien. ilUlbille oss at vi er en stormakt. 

Og som tiden har gått, og de Det gir meg styrke, tro og sjelefred -. Det er visst lenge siden de norske 

bortgjemte kjennsgjerninger er -------------------------- storpolitikere leste Ibsens «Per Gynb. 
.vet ut, historiske fakta med lag. se? At de kom hjem til et land, 8chJevoIa. 
dato og ordlyd, er vi bare blitt Nylig har det politiske Bonde- hvor hjulene var i gang! Ville ------------
mere og mere styrket i at vi har parti hatt sitt landsmøte. Var de heller ha møtt kaos og all blitt satt i gang mot uskyldige 
ære og heder av våre handlinger. det den samme servile ånd også ledelse i tyske hender - som en mennesker med større urett -
Vi øyner intet grunnlag for den- her? okkupasjon fra alle hold ville ha enn den som fremdeles pågår. 
ne hevnens propaganda som har - - Den som følger dette gitt. Eller skulle vi alle flykte ut Den minner sterkt om middel
synkverket så mange, og vi sel' opprop - forkleinet sin bror, av landet? alderens mørkeste periode - de 
kun med medlidenhet hen til sIi- fordi han fulgte det største bud HEVN. At vi fikk betalt de mørke dystre kapper i de dystre 
ke opprop, som jeg så forleden i sitt liv: S.AMVI.TrIGHETEN! bunnløse gjeldsforpliktelser den ubønnhørlige lokaler. 
fra Kirke- og undervisnings- Omtrent alle de karer jeg i «demokratiske velsignelse» had- I DAG skal du dømlnes, -
departementet - - når NS- dag har nevnt fra fangeleiren var de brakt de fleste kommuner! i dag skal du bli «landssviken, 
lærere atter skal bli innsatt i av bondeætt, og fått sin oppdra- HEVN. At vi brakte en viss fordi du fulgte deg selv i din 
sine stillinger, komme i arbeide. gelse og sitt mot, under den ånd good will inn likeoverfor den all- samvittighet. 
De skal angre og vende tilbake! og tro den norske bondesamling mektige okkupasjonsmakt og Men kommer du tilbake som 
Herregud! fikk sin dåp. Jeg var selv med. fikk korn og annen mat inn i «angrende synden, skal din synd 

Et liknende opprop har Bonde- HEVN. Her tales om hevn. landet.. . være deg tilgitt! Og mange stak. 
lagets tillitsmenn sendt ut, de Hva har de å hevne, slik at HEVN. Fordi vi så den kom- karer, de mest ulykkelige, de 
som lever i byluftens smittende Norge ble det ulykkeligste land munistiskefare fra. øst og stilte med familie, må bøye sine kne 
byråkratisme, og nærmest har da okkupasjonen var slutt - i oss frivillig i kamp mot denne og motta nåden. 
glemt sitt eget opphav, og nå stedet for det lykkeligste? - en fare så stor, at i dag må DEN SISTE FORM FOB 
går i hardkorn med forfølgelsens HEVN. Hvilken hevn? Er det Vestmaktene gå sammen i kon- TOMMESKBti'ENl 
ånd. over at departementene ble styrt solidert styrke for A. verne vår Erling Bjørnson. 

Jeg skammet meg Bom bonde av norske menn og at kommune- kultur og frihet. 
as følte I'talthetaåndens neder- ne ikke ble overgitt til tysk lede!- N~ aldri har en forfølgelse Trykt J No~ '1't7kkai.i. 
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