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DET ER 4 AR SIDEN -
ne ut,fylede gledesrus, braket sf. 
forfølgelsen av NS-folkene løs. 
Gjennom den årelange agitasjor 
fra lØnnkamrene i London va, 
der opparbeidet et ubendig h 
mot dem. som styrte landets ir. 
dre anliggender under okkupc 
sjonen, og dette hat måtte h 
sin utløsning. I kraft av hemlm 
lige forordi:ringer fra den reg 
ring, som i farens stund lot o 
i stikken, ble titusener av Nf 
folk arrestert i lØpet av knap1 
48 timer. De ble uten hens~ 
pakket sammen;' fengslene o 
de tyske konsentrasjonsleire, 0i 
den såkalte hjemmefront bIt 
gatens parlam.en~ Deru:. skare . 

. ' vokste som paddehatter, og plut 

FJ:a Akershus i maida.geae 1945. Fangene ble stilt opp til veggen, og slik måtte de stå. time 
etter time n;:.ed hendene over hodet. Mange tålte ikke denne påkjenning og segnet om av ut
mattelse. Slik kom <freden og friheten:. til Norge - for 4 år siden. 

Det er i disse dager fire år vi fikk fra Tyskland i bytte med 
..... ()'Ska ne aedla ko:mmaa- våre egne produkter. Det var 
40en i elet oIt.MI+ffte Nerge eg forøvrig et bytte som ved av
• ten sverdslag overlot .. til slutningen av okkupasjonen i 
'!'he Allied Expeditionoar,- 11'__ &,ty grad var i vår favØr, og det 
eie, som foretok en symbolsk. er ennå ikke klarlagt hvorledes 
besettelse av landet. Der fore- og hvorfor vi kunne få så meget 
lå allerede rireD. 1944: fullt .t· av både korn og fett. Smått var 
arbeidede planer før ea Mset- det etter så mange års blokade, 
teIse av Norge. Hver t1ebIj men vi klarte oss og det var ho
ftl' utpenslet, fra den allierte vedsa.ken. Etter konvensjonene 
Oft!I'kommandos og' kODgelllS var det nok vår plikt å sørge 
pro1damasjoner til detaljer om for mat til okkupasjonstroppene 
hvorledes NS-folkene skulle men det ble de som sørget for 
1Iehandles. Meø det ble ikke oss, selv om atski11ig ble sen
bruk for dette store apparat. ket av de allierte. 

Det var fredelige tilstande i Dem 8. mai står som 
det okkuperte Norge, tilstande -1- d 
110m hadde vart siden overens- mer .. e agen for det 

store ombytte 
komsten i Trondheim 10. juni 
1940, og de alliertes besettelse Folket jublet over å bli kvitt 
av landet var som å gå til dek- den tyske jernhæL Alle åndet 
kei; bord, med statsapparatet og fritt. Krigen var slutt. Nå kun
det kommunale apparat i den ne man tale høylytt og trykke 
skjønneste orden, med arbeidsli- nesten alt det man ville. Nå 
Tet og næringslivet i full gang. kunne man få varer vestenfra, 
Det var knapt om mat her som både mat og klær og maski- Fra l' ollan fengsel i maldagene 
1. eks. i England, det er sant, for ner. Og det ble en jubel uten 1945. Fangen er helt utmattet 
de a.l1.icrtes blokade var så .full- ende. Det var demokratiet lom I etter straffe-eksersis, men han 
Øendig, at Ti var henvist til å hadde seiret, sa de. må allikevel dukke ansiktet i 
1eYe av det Ti avlet selvogdet Midt i all denne jubelen. den- kloakken. i 

. selig så man tidJ~!.Gtyskarbe, 
dere og den smgs folg. som dre" 
svartebØrs med tyskerne og de 
pengebeslåtte nordmenn, ra5{' 
omkring med a.n:nbind og ma
skinpistoL All deres oppdem.me
de brutalitet ble sluppet J,fs. 
NS-folkene, 'SIm ~. 't'..e-.11>-..., pA 
motstand lot seg arrestere, ble 
banket og sultet, 'Dg de satt i 
månedsvis a~.;k:året fra enhver 
forbindelse .al utenverdenen. 
Kommunistene jublet og kirker 
tordnet sin fOl'dØ: nme1se ut ovel 
de målløse og forsvarsløse, SOll'. 

var tatt av skredet, og det VID 

ikke ørens lyd å få for den som 
ville tale Roma midt imot . 

Selve den allierte beset- . 
telse av landet kostet 
ikke en tlråpe blod! 

men når historien om NS-folke 
ne engang skal skrives, vil der 
.fortelle om mord Ji';" j'orsvarslø
le, om fortvilelsens selvmord 
om terror og vold, om herjinger 
og tyverier, om alskens utskeiel
ser i frihetens navn. Der var en 
stygg prest som for omkring og 
talte om de lange knivers natt 
som var aVlverget. A nei, der, 
kom, og den varer ennå. Der ble 
satt igang et rettsapparat uten 
hjemmel i norsk lov, der ble 
dØmt etter provisoriske anord
ninger og mot norsk grunnlov. 
Korsfest, korsfest, det var mas
sesugesjonens rop over' hele lan
det. Og først nå - fire år etter 
- begynner 'den menige mann 
å spØrre: Er dette den lovpriste 
friheten? 
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J a. JIAI umDAG T. MAI l .. 

Rettsstridig bistand. 
Av høyesterettsadvokat GUBtav Beher 

tatsråd Ulrik Olsen vil 
tukte kOIDDlunene 

DL rP. Det har lykkes pldaJe.DQDctidleten 

1lef fI!Imnell inDIyøeade at et l fl disIe godkjent av ~tt, -. .a--:r :1_'-_ •• & Ar l okku- mea øeIy Kølgeriket Norgeø BQeste-
_JiiOHUJD --- 1 .. em er eo. zett· ute stand til l gjøre urett til 
.. ~ ......... VOld, uten at folket på er av 

Men han hadde sagt mere enn, han ønsket 

skulle bli offentliggjort i avisene! dette territorium bUr nødt til , yte rett. og hva øom her er ~ er 
okh1pwjnnsmøkteo. bistand av far- derfor et vektig prest:iajetap for Demte VI gjeDgII' etter dagspressen: som mltte ha tilskudd for l fl 

. damøtoI og de UIldeJordnede domstoler FarsuDd bystyre behandlet tre- sine budsjett til l balansere, Jam.. 
akjeUig art. Vi skal se noe uærmere sam har ,fulgt <leo. på deDa rettætri- dag for .. gang spørsmAlet om ne det bli tale om bare l fl det 
pi arieD ØY denne bf6tand. dIge baDe. 'oppretting av et felles priakontor aller nødvendigste for l holde det 

Den.1. april 1940 kom der :.. LIlle-t H'L- vL- ~ __ I_ ; ____ bar for Lyngdal sorenskriveri 1 Far- svivende. 
økibbrudne tyske iU' iU' D&RU.U:JUY ......,... &~ sund Varaordfører Reinertsen framsatte 

-.od IDD er, om hva 80IIl er straffbart eDer rett&- Under 4e11atten framkom vara- l 
8CIII forldarte at de var på vei til __ .... _..-a. _.R_ ____ .... j,.n-?"'rt forslag om at saken skulle bebancLee 
Bergen far militært l besette b7eD. ..... u"'"& ---~ "-'-6" er .,._.cl.... av ~~ ~ ~ for lukkede dører. Statsråd Ulrik 01-

lAeøverb' dette ~ erk1ærle den :.. ~~_:= f=' -= rik Olsell hadde latt falle under sen hadde nemlig sagt at lD8Il mA&te 
da slide uteurilæministe at baDS'- ...... COoO,A' konferausen med de ni ordførere j ftBIe fonlld;lg ined avisene. Forslaget 
~ sIDd stine. Det er ~get be- vært full pA det rene med, at l dm kommunaldepartementet l Oslo ble nedvotert mot 4, st. Bystyret nek-
~I_-J'_ od _ ............ _ en ........... 1----1_ tid Norge. måtte være okkupert aven for en tid siden. Statsråden hadde tet l bøye seg for Ulrik Olsens de-
a_cut> - ... ---- 1&.QL<'.............u fiende, ville det ikke DCIIftImeI:m, i følge cIenne redegjørelse brukt 
tJler hvis fmstaDd i en slik situasjon . være sterke ord for l tvinge kommu- partement. Bare A-partiets " mana 
aIod stille. men vi kan ikke laste ham meD. &uden IDD etter folkeretten nene i kne. Han hadde bL a. ut- ville være ydmyke. 
lar at lai ikke hadde mere vett enn hadde l bestemme, hva SOlD 1 dette talt at han ikke manglet mot til Ulrik Olsen har som politiker i Kri-

.... tidsrum økulJe være. rettaøtricIia eDer t. ta denne ,kampen med kommu- stiansund oII_1ft~~ praksis i l reise 
det vAr Herre hadde gitt ham. Det Y& øtraffbarl, og at de derfmo bar funnet nene. Hvis de ikke bøyet seg for .... ~ 
... laste er de som bar skaffet oas en det helt -" dæ1 l Imadæ l. ~lle kravet om priskontrollkontor, var krav mot departementet. Og han har 
lIIik ufeDl"ikslDinistæ Det eneste. Ø)ID ØL u....., det mulig at fylkesmannen ville selv vært med l trosse departementet 
... ham krm virke· befriende er at et ddrmt eventuelt rettalig tamnJm i fl lIea1Qed GIII tkb l lOdJtjenne når dette ble funnet l være god lokal-

. ·tI hadde på- kulkwi8Llile med okkupaøjIlllf!lN!kfen kommunenes budsjett. De mAtte politikk. Noe særlig risiko tok han 
Ml ikke skjente at Bi er 0øI0 10. april 1949 Også regne med at de kunne tA. dog ikke. Han hadde mest lvst til IM!ønt et lIIIgl'ep pA Norge. Hadde han • BiDe statstilskudd til lærerlønnin-,,· 
IIkjøDt det, ville han alarmert enten Gata. 1IeIMrr. ger inndratt. For de kommuner A være føyelig. Det passet ham best. 
pi 8itt lDOhIII1Al eller landsmAl aUe Nl er han ved skjebnens ironi aetr 
dft atridsbefter og spesielt vAre k7si- M Tid kommet pl taburetten i departemeD-

::=e~ :in::e:: ~ arms, ranes grav til æres on en :~!:; ::;:m;: ~r.: 
CnmøpartIIlte. Odderøen ville ha skutt. han selv sitte og si nei til kravene. 

,.. det var ftJr sent. Agdenes og krigs- E r. li • k kth Og ikke nok med det. NAr han ikke 
Øipme i Narvik vilJe ha gjort det t memento J.or po tlS' e ma avere klarer l overbevise med argumenter 

amame oc vAre offiserer viDe ikke ba bl løslatt l ml han prøve seg med makt - litt 
Øftet i Det militære samfunn og børt cl de opprop 1lOIII Jww .. m".hfJ .... e .fen,gøel, og etter at han e· trusler til l begynne med. Og dette 

facforellbapmeoD b&1' &krevet med 1858, lykkedes det ham ikke i løpet passer ham allerede meget godt. lIeA 
pl advokat Brøggers foredrag om kor- pAIIoIIen peIID opplorclnls elet til av 5 Ar l fl e1csistensgrunn 1 Norge det er ikke noe godt tegn at .. 
~ 1 det pmle Bom. kamp mot A-pakten! At demonstra- hvorfor han mAtte utvandre til Ame- er redd aviSene. Kanskje har han 

Jfva ble det så gjort med de skip- øJe- alfa\ tJkaI fOl"Dle seg 1lOIII eD rika. Der døde han temmelig forlatt 
'~ tyake eoIdafer 1 Lillesand? rue pntestakøjcm mot den avgjøreJøe av' fedrelandet l 1890, for ni l 1949 ~nkt l yære luber, .skremmd ste bliaktt, kl~~ 
de iDfemert og sendt til en konsen.- 1aDdetø D88joDa1fonamHng lIar trut- l bli vist all mulig heder. Regjerings- litt mere og ar l e me ,~ 
fra&.jonsIeir, hvis vi dengang hadde fet I 88III89IIr med folkets iDtereøøe partiet har aelVBBgt sin mening med sene. Det passer ~t for ~ anlegg 
JlOC!D sådaD. eller beholdt de sin fulle .. 'dQe. DøCte .'tall ' " l·".,.. diI&".,c:," ",;C>" ,,-<\ ~jlfJl'~~~~~.C'~, 
fribet, .. de kuune slutte seg til de vrøvl. førIøyeUtei. Og BUkt pr __ _ 
ørige okkupasjonstropper? ~eg sav- virkelig fagforenlngsmenn med på. Hvorfor ble Marcus Thrane fengslet, 
Der helt kjennskap hertil. Det samme De lIar da gitt helt avIaIB pA ii dømt og forfulgt mena han levet? 
iOi*iØlDål oppstod også ved de skip- bndæ åU ftt& og lIlD forstaad.» Han ble det ifølge cden avgjørelse 

Olsen bruke luktens ris på kommu
nene. Han er i egne øyne en meget, 
meget stor mann. 

brudne fra BlUcher. At nordmenn som landets nasjonalforsamling hadde 
deltok i ndning av disse gAr bm under Dette er sitat, hentet fra en redak-' truffet i samsvar med folkets intereB- Aftenposten og Morgenbladet JIar 
onØyden i I 86 er utvilsomt, men da sjoneU artikkel i cArbeiderbladeb for se og vilje:.. Myndighetene forfulgte vært sure. Ken' skrev disse konset"V8t

havets løv byder nordmenn l redde 11. april i Ar. ham, statsadvokat, domstoler og feng- tive bWl noen gang at fagforenings.
skiptnudoe, enten de er venner eDer Vi skal ikke komme inn p& A-pakten selsmyndigheter sto pUst. ~ kun- menn derfor hadde <gitt helt avkall 
fimder. er i et hvert fall slik redning og Arbeiderbladets stadige overfall pl ne hjelpe. For de som hadde makt, pll bruke sitt vett og sin fol'8talMb? 
Ikke rettsstridig bistand, øelv om det dem som tviler pA. denne pakts evne hadde rett. De mente at Thrane hadde __ _ 
er ufvil!lamt at de reddede på grunn til A skape fred. men vi skal oppholde «gitt helt avkall pl l bruke sitt vett Vår politiske bfstorie _ og ikke 
ev lØlDIatt infemering sluttet seg, til 0118 litt ved de prinBipielle synsmA.ter og sin forstand:.. De mente at Thranes minst Arbeiderpartiets historie _ vi
dettopper- øøm fra østfoJci rykket mot regjeriDgBorgan gir uttrykk far l artikler l Drammena Adreæe i 1MB ser at Stortingets vedta1~ fra Ar Ul 
o.h ' sine betraktniDger. Ol: .Arbelder-ForeniDgeDII Blad 1 18Ø annet i høy grad har innbudt Ul ~ 

I de 5 il" okkupasjonen varte bar La QIIS altså alA fast at dell Dåvær- var ctoppmAlet av vrøvl og forleyet- aksjoner. 
Jnoer eneøIe norsk mann eller kvinne ende regjerings hovedorgan 'helt oftl- beb. Det mest illustrerende eksempel er 
eller ~ SIlD bar deltatt i def pro- sielt hevder at det cer toppmAlet av De som hadde makta. gjorde hva det aktuelle tilfelle med Marcua 
daktive artJeid. ,-tet okkupasjonsmak- vnm og forløyetheb A være med l de kunne for A slA. ned dem som badde Thrane. Det retUerdiggjør ikke Stor-
ten bistand. Det ml føres aersldlt be- cen protestaksjon mot den avgjørelse et annet syn enn makthaverne. tinget for 100 Ar tilbake at dets ftd-
ril for at DDe av derme bistaDd har laDdets lUUIjoDaJforaamling :bar trut- - - - tak, som pA. en sl skammelig mAte 
wert reitøøtridig som landsforræderi. fet i lJ8Dl8V8r med folkets inte:reue og Har Arbeiderpartiets folk aldri inn- forfulgte Jhrcus Thrane og 8I1dre, 
Det er iIdte BOk å påstå at deo. bar viJjD. Og øl kommer det: «Og alikt latt &eg pA. protestaksjoner mot av- hadde folkets flertall bak seg den
YæPt hYll plialemyDdigheteo fhmer på går virkelig en fagforeningBmaDn med gjøreJser clandets nasjonalforsamling gang. Arbeiderpartiets egen kamp 
, lIaIle utilbørlig. pL De har da gitt helt avJrall pA. A har truffet 1 samsvar med folketa in- mot Stortinget gjennom disse Ar, har 

Det er temmelig iJmIyøende at strat- bruke sitt -vett og sin f~ teresse og Vilje:.? i dag gjort Marcus Thrane til en hel-
lebren.s t 81 retter sin trusøeI kun mot At disøe meget sterke ord kommer Landets nujoDalforsamling - StoJo.. gen. En hArd og seig kamp, men den 
uardmeun,.... bar am ful1e frihet. Uke fra Arbeiderbladet. innerste hjerte tingets flertall - har selvsagt alltid førte fram. 
CIC ikke mot lI01'dmenn i fiendens vold. tviler \Il ikke pl. ment og hevdet at deta avgjørelser __ _ 
PeJagrnffell ei"" jo uttrykkelig mm- _.- - var overensstemmende med folkets Men i vAr opplyste tid er vel alt 
tabbe ... pr' iODer i fiendens vold. På samlne Ud fortelle:r «Arbeider- interesse og vilje. Stortingsmennene ann.erledes? Nl mA. ve] alt stA vel til 
bvar 4is<'.e måt . , vore bQsitiende 1 ut- -uiad, ~. med stolthet at 1l8zocus er jo ftIgt av folket. )(en 1 Stortin- i Norge når selveste Marcus Tbraneø 
Jandet. At lI01'dmenn kunne være i .. :h.-&.iI,1J jonJ:i.&ke levninger med fly gets arkiver finnes tonDvis av protest- etterkommere har den politiske makt? 
fieDdf\n.~ to1d oru ber i landet, Jigger skal k.mune li Oslo for 1. mai A bi- resolusjoner - den gang det var De ml vel ha lært hvordan storting 
helt t!teafcJr de ) aom j;).Rc·agraffen bar settes pA. t~ ane", ',Q 1 VAr Ji'reJeen borgerlige regjeringer. Og Arbeider- og myndigheter i k k e skal opptre? 
etICft mulig eI/" r Sli.IU};Q'Dlig. Den kox- Gm.lund 1 Os [J. partiets ledere har reist sine taler- Det sitter framleis stortingsmenn, 
rekte faCtifknf·( av parag..-affen vn .Mareus ~ .le er pioneren som ble stoler like utafor stortingsbygningen valgt av folket. Det sitter framlei8 
dnfo:;' ~ a ~ deJ:\ k'm er rett'~ JIlCit fengBk't i laril fordi Å&D som redaktør 9g pl store folkemøter slynget ut de en gailske stor konservativ gruppe i 
~ lo "-', her .am "ulle frihet. ~ mot da 'Jens makthavere og verste anklager mot de avgjørelSer tmget. Etterkcmmere av dem som 
LiJCII.lIo:'ft.br DCC'dm(1'U!, i !:i'Udenø vold ga'> Lttr'ykl: ft' de sosialistiske ide6i' Stortingets flertAll dengang hadde fengslet og forfulgte Marcus Tbrane. 
*-""~{; .. det berilt~ttslig ta mm, Arbeiderpartiet ble skapt pA. Over- truffet ifølge velgernes mandat. Ikke Men nål" det i dag blir tale om lover 
... IJ.: It, _ etterpJ. :1-'.11" E.:<rt 4 t.: tyne ellsstulIDeI:.de med gjeldende norsk minst er proteBt>"r kommet fra fag- som kan bringe annerledr..B tenkende 
mt!4 xtki<tridige landss-,,~;ldorordDin- lov bl,., Thrane i 1855 dømt til 4, A.rø foreningsmenn. I'ol'f&. lide n 

/ 
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i.øBDAG T. lIA! 1949 8. MAI 3 

BecJaIdIIr eg atgtyer 
NILS VlKDAL 

Tdefaa l330 
J[riatian-nd N. Box tI 

Til 

Norsk Telegrambyrå! 
Dette byrå. har sendt landets ligholdes. Tvert imot. Opplysning 

dragspresse et telegram hvori s)æl ut til alle, og N.T.B. kan 
det berettes om en hemmelig også få hjelpe til. Det er bare 
organisasjon av nazister med bl. en betingelse som stilles og det 
a. generalkonsul Harsem i ledel- er at byrået slutter å lyve på 

., 
Demokratiske retts-I 

prinsipper ville få I 
fryktelige konse- .. 

BIMet ufkomaoer Z pacer I.... sen. folk. N.T.B. påstår at arbeidet 
. Vi går ut fra at det i dette ledes av de «farligste> nazister. 

kvenser for den 

norske dagspr~sse 
Ahon' nfspris 

U. 1,01 pr. hariaL 

De unge 
og fremtiden 

tilfelle ~ til det sa.m.arbeide Skjelsordet «nazist:. trenger in- Bedaktørell ay Engtaa.å 
som er.....innledet mellom enkelt- gen forklaring, men vi ber om en "-nte blad el' dømt til feng
personer utover hele .landet til forklaring på hva det menes med selsstraff og ea bot på omlag 
IVare~ av felles mteresser, «de .farligste:.. Vi antar det er 200 OGO kroner, fordi hall ha.
ø~onomISke og kulturelle, for å en form for skammelig propa- do skrevet B.edseHende oø\ en 
g]eIlOpprette de . skader «lands- ganda, hetskampanje. Byrået bør mann som el' siktet for mord, 
svikoppgjøreb har forvoldt i ti- snarest innstille dette svineriet. men eJUJ.å ikke ~mt. 
tusener av hjem. Dette sama.r- Og hva mener byrået med tira- Redaktøren har bL L kalt 
heide er ingen hemmelighet. Det den: «Og det er rettet de vold- manuell for cvampyr-. 
ble landsomfattende etter et mø- somste trusler mot dem som Når den engelske rett kar 

Tilbake til samfunnet! Det er te i Trondheim i februar 1949. eventuelt måtte SV'ikte.» Dette avsagt en så hard dom, er 
blitt et slagord i dag. Det gjelder Dette møte er i intervjua form tyder på at byrået har hatt en det utelukkende for å slå fast, 
NS-folkene, som. på grunn av sin ?m~t~av generalkonsul Harsem l grumset kilde. Det hele er ond- at de demokratiske rettsbe
politiske innstilling er blitt dømt l c: Vårt Land:. nr. 87 for 13. &p- sinnet hjernespinn. Vi forlanger grep« fremdeles er de råden
av det samme samfunn etter pro- ril d å. N.T.B. kan vel ikke be- herved bevisene på bordet. Inn- de i England.. At ell siktet er 
'risoriske og ulovlige anordnin- tegne det so~ har stått i cV. L.:. til det blir gjort betegner vi ti- å. betrakte som uskyldig ila
ger. De dømmes av dem som Ja som hemmelig? raden som en djevelsk propagan- til han er dømt, selv om det 
landet åpent for fiendeoverfall/. Dette arbeide har intet poli- daløgn. N.T.B. bør søke opplys- er ea til visshet grease'" 
og som rømte. for så på de seiren tisk preg. o~ ~ves a! folk f~ ~nger på rette hold til kOrriger-t saansroJighet for at han el' I 
de makters VInger å fly hjem til de fleste politiske partier. Arbei- mg av de feilaktige opplysninger. Hyldig_ 
et velordnet samfunn for å holde det skal på ingen måte hemme- Vi venter det skjer. SammamJiJrnet me4 dette 
rett over dem, som brakte landet· eksempel fra England, får eR 
frelst gjennom uværet. forståelsea ay hvor lite det 

Tilbake til samfunnet!. etter Biørnson og Dagbladet rådende norske rettsvesen har 
at makthaverne har brakt umå- .I med demokrati å gjøre. 
telige ulykker over det selvsam- FI'1l maidagene 1M5 og til 
Ille samfunn og direkte eller in- Da jeg leste De.gbladet8 byaterfsk.e en kom vi i forbind. med en gammel i dag har de norske aviser 
direkte har rammet omlag en anfektelser fordi Erling B j ørn III o n indianer som viste 08S en veg gjen- overgått hveran.dre i gemea
femtedel av befolkningen, begyn_ ikke bare tillot seg A ha en mening, nom jungelen, og nettopp den vegen heter mot uskyldige menae
Der de nå å tenke på å tilveie- men endog hevde sine personlige men- førte til våre ønske.rs mAl, en palme- sket'J SOla engang ikke kumle 
bringe fredelige forhold i landet inger på trykk, mAtte jeg minnes en lund. En mannvond tiger - jaguar døJJl.llWll etter de tilbakevh--
og å få ofrene for det blinde tildragelse fra den tid jeg var kull- - hadde rikt1gnok sin rutemessige kende lover. Oc med hensp 
Mt og den nådeløse hevn til å lemper og seilte på varmen. Vi lA til passasje der, men den hadde nylig til de tusenvis av ruy"kkeuge 
glemme. ankers pA. .A.mazolIfloden, og tre mann vært der, og det ville ta to til tre som påtaleJJ171ldigheteft har 

Men hvorledes er det egentlig! sterk bestemte vi (W! for egenhendig A. uker før den kom igjen. klart li lage en -tiltale» mot, 
Det kan gå an for bønder og fi.. høste en kokospaJme. I utkanten a.v by Vel, vi kom uforstyrret fram. til hat- de llouke aviser vi~-t en 
likere, for faglærte håndens ar- palmene, men ZDaDglet de trmfødtes så 1IIae~ og t;guakt:ig 
beidere og for de særlig begaV&- gjerne gir en øYeblikkelig hånds evne til l k1&tre l d~ lIlaga flagg- framferd at ea savner. side
de forretningsfolk. Imidlertid er rekning. De må selv ta Øyemål stenger. Vi returnerte derfor tom- stykke. Lø~ forvreøgnmger 
det tusener av unge og eldre, framover, og se bort fra den hendt, men gjorde utfarten om i gjen, og sjo!e1 tilsøling på grwm 
fiIOID. ser sin livsbane brutt og øyeblikkelige vinding. Enten. de utrustet med øks. spøttet i nevene ay en. l hpyeste gra. uhold
aom. må ta seg fram fra dag velger å bli her i landet, eller og hugg så. flisene spratt. ~ trtiltal.,. ~ar vært først.; 
til dag, dels ved forsorgens og de vil søke seg et nytt fedre~ Men med ett hørte vi tigeren! Den Sldo .oppslag l de norskeafl
dels ved familien og venners land. hvor fortidens skygger brummet og brølte så det gikk oss ser S1~eJl -freden og friheten» 
hjelp. ikke når dem, må de skaffe seg til marg og ben. Haugesund og Falun kom ~ landet. • 

De eldres skjebne er et kapi- faglig dyktighet i videste ut- var allerede på vill flukt. Selv Var • HVJS. demokrati~ skulle, 
tel for seg, men i dag skal vi strelming. Den som kan et ma- jeg da som nå. liten og låghalt, og ~øra 1 .Norge pa .samme 
tenke mest på de unge. De kom- nuelt fag, står aldri fast, og da hadde alle IIIjanser til A bli fordøyet til ~te som. 1 England.. ville det 
mer ut av fangeleirene eter to det overveiende flertall av dem dekning og frelse for mine forløpere. fa fryktelIge økoaomiske kOIl

_ tre _ fire års åndsforlatt som det her er tale om ligge; Tanken på motstand eksisterte i øye- sekvenser for den norske dags 
opphold under sviktende admini- over middelsn.ivået hva' intelli. blikket ikke mer i min barm enn hoa presse. 
atrasjon og full forakt for dem, gens angår, vil de kunne hevde Berggrav i 194~! Jeg kastet derfor ~----------
110m var satt til å vokte deres seg i konkurranse hvorsomhelst øksen, glemte mm låghalte fot - og 
ferd i de lange avsondringens år. samtidig som de ois! vil kunn~ ~et utrolige hendte at. jeg nesten 
De er ribbet til skinnet, har fått få sin utdannelse på kortest mu- innhentet kameratene mme. 
fengselspsykosen, ser med mis- lig tid. Under den ville flukten var det vi 
tro på alt og alle, er blitt over- Vi vil derfor be de unge om igjen møtte den gamle indianeren. Vi 
følsomme og stikker gjerne om å ta fatt. søk råd hos de eldre var så. anpunstne at vi va.nskelig kun
hjørnet. For å få hus og mat og erfarne, og er det nØdvendig ne snakke - i tillegg til språkvanske
tar de hvilkeDSODlhel.st jobb, som så gå til fagledere og skolelede: ne. Men alle ord var overflødige. Han 
gir øyeblikkelig levemuligbet. I ~ som her vil måtte stå til tje- forstod aituasjonen, og beroliget 088 

kraft av vareknappheten setter neste med opplysninger. Det er med at det hverken var løve eller 
de i gang småarbeider i husflid allerede endel av de unge som tiger som hadde skremt OBS, men bare 
oc:. småindustri, som. kan gå noen har tatt fatt, men altfor mange en storbrøler av en liten apekatt, -
maneder, kanskje ar. Men det går ennå og venter på at noe avarten myceteL Den skremmer men
skaper ikke grunnlag for en va- skal skje. Det skjer imidlertid nesker og dyr med sin forbløffende 
ng eksistens, og så lever de fra intet annet enn at de risikerer å etterlikning aV løvens brøl. Selv er 
:hånd til munn og proletariseres bli akterutseilt, og at de en vak- den Uten og 1cra.ftløs - og lodden, 
~hånden både mentalt og ma- kar dag er for gamle til å ta fatt men med et glatt &nBikt. -
terielt. på et faglig yrke. Indianeren fulgte 08S tilbake til 

n:t er til ~ ~ henvender Derfor: Gå på! Verden er stor åstedet. Og mens bladap •... , omfor
.. l dag. Deres tilbakevenden Gjennom de harde prØvelser og ladelse, - mens brølapen konserterte 
til samfunnet må hU eieres eget mishandlinger er sinnet blitt så forgjeves med tilslutning av sine jun-
~ De må ikke stole på de herdet, at de unge ogsl mi tåle gelfrender 1 flokkevis. felIte vi palmen 
..-alne ~ som poli.tiker:ne ennå en ekstra påkjenning, nye og tokk med 0IIII 111\ mange kokos
kukel' 1 SUl regnekunst. De må san og nye ofre. Men de ska- nøtter vi orket A. bære. Men det er 
W1er ~. stole på noen ftI'ig per framtid, og vær forvisset: et mynerlum de lærde kaller ideauo
lQe:!p fra de velmenende, SOlD Framtiden er rir. claajon at Jeg almlle børe og se Møl-

apen fra. Amazonaa lya levende for 
meg ved A. lese Dagbladet ett .. ..r så 
mange u. Forskjellen er bare der 
at mens den gamle indianeren tok 
situasjonen med et overbærende smil. 
satte justiBl1lini:Jteriet, statsadvokaten 
og l"iksadvoka!e.n :reg i aksjon, ~

og Stortinget arrangerte spørretime. 
Det ~ vel sin grunn i den vesens
forskjellige kultur i jungelen og i 
Norge'! 

Men Erling Bjørnaoft flyktet ikke 
haLs over hode som vi gjorde. Han 
krøp heller ikke i skjul, men hcYdet 
slektens tradisjon og svarte i .n sin 
BO-årige velde så det ble stille i jun
gelen, men det vil gi gjenlyd langt 
inn i historien. 

OleØ~ 

fhv. jøølsing 

Averter 
I (CL MAI» 
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I Med saks gjennom dagspressen JIStatskirke~s holdoning til .. retts-
_ hø".., eruhet kurs! D"""'.,.,. .. ", ____ 1 OPPgjøret far følger. 
I eD sirknlærartikkel som Høyres den de ordensprydede herrer "Vil 1'e8-1 . Vi oftentli~ Jaer den øamme, nemlig at prgr. S6 i strll. ikke 

h'essekontor (HP) bar send1 ut til gere overfor m.a,jare!:l$ ~ J skrivelse leasnaann Karl kan gjøres gjeldende for 11."5. P. Har-
~visene beter det: spørsmål Vi fm:mode:r at hw:s:ked l BjørDsiad _elte soknepJ"e- sem klarlegger det ulovlige i de fleste 

eDet måtte Iromme et omslag 1 Berggrav eller Paal Berg .tiilIær den ut sten i Hurclal .. %5. april, dommer i sin bok: cUtrolig. men sant». 
lImmingen mot de tidligere NB-folk. viklingen aa.ken har tatt, og en har tJa han. meW.te JeC at av Etler gjennomlesning av boken, har 
J,)et er ikke synet på landssvik som all grunn 11 å tro .. t overfor ~- ~ jeg liten respekt for retlen.. - Likes;\ 
ioflr eridret ~ tnen vi føler at et land vil det ikke tjene ti DDe å 18 for Statskirken. 
t:tOO må straffen stanse. I dag gjel- ". . . ~ det fremfor alt å bringe NS- med seg mmet med dr:a ~! lJnder henv ~ til P. Harsetns I de 27 år jeg har vært politi O(f 

fol~ . tilbake til non;nale sosiele~' : . ! bok: «Utrolig. meD amb. tillater jeg lensmallIl, hadde jeg stor respekt for 
or: politiske og ~ forboldForøvng begynner dd JIIIeIre og jllf.leg herved - etter lDOdell overveie1- Høyesterett, men det har jeg ikke len
a iIRDlfunnet.. mere å bli en fDl,Jreme.ning" al de si-: se - å melde meg ut ø statskirken. ger. Men mine barn og barnebarn skal 

cSom kjent Pr det meget lang ste dagent hellige bar il2Die ... '« l.hø viser også til major Langclands få et eksemplar av <Utrolig, men sanb, 
tid fra dommen fBJler til avaonin& og det fn'li&e 101tstyr tiJbaii;;e til deo I bak: «Dømmer .ik}æ.. Jeg . bar først «Dømmer ikke» ro. fl og ikke å far-

~~ ~ ~ ~~ glade &iver. l»!..,~~~~ ~YS brosjydetre: glemme «Folkedommen:a. 
ter f»r den såkalte camnestilOVlO l " .. n." .... CU< ••• ~ over n __ • og syns Jeg ber om bekreftelse for at ut-
tridfe i kraft. og som først nå blir Dokumenter fors,,:m-. ___ ! ikke er noe rart et 'ri på nebu ble meldelsen er i oiden.. Duplikat a..,. 
IIblJ,.cl8tt til soning. Vi har l disse I etterlors.kiDeea i .. , ...... bebandiet. av c:bel'.aIer» blant vakt- nærværende skrivelse er sendt Oslo 
(Sager børt om en arkitekt som ble saker. Jnal'Il\SkapeM som skjedd, en den biskop. 
a.nt til 6 månederB fvangsarbeide, .. ~....J;'-
fR' ~ ble vedtatt. Et t DirektlJr I..an!Df% Vogt er 1IåetIetig., den. stund ,a~ KU:kens ~ mann kan .a:.> ~ 
~gsandragende er av~tt. [i sin kamp for rett og ehrt I sin l skrive et Slikt. hatetullt prod~ ~ Kari Bjø"1'DStad. 
bet bar lykkes ham It opparbeide! siste artikkel i «'rrm.sber'g BIiIarP !le- t cF'olkedomm.en» .. Kfl'. Marta Steinsviks Fhv. Jen.<ml.IUlD i Hurdal og Feiring. 
_ arkitektpraksis igjen. Nå skal i .. 'bak: «~, ..... ..+-m_ * 
til. han bar arbeidet ri ned : handler han eD dom æm ~ er f . .u~ .1 .. ~ •• 

8I!d et .slag for en IS =~eng_ i blitt avsagt i Drammens byætL l Jeg er nå heller ikke for'bauset over Som etterskrift på min uhneldina 
~ sk.yId.>t I Under sakens bebandliD,g ble det! Hjemmetront~ maktmisbruk i 1945, av statskirken viI jeg tilføye, at Berg-
Def er gledelig å se et Høyres eget av tiltalte opplyst at det Var JwB"cm-ll etter å ha lest biskopeDs hatefulle bok. grav også ville forfølge oss tidl. NS 

tIlb-ør endelig bar oppdaget hvor Det en rekke dokumenter __ hadde I Ai han ved dell bar representert etter vår død, idet han bar gjort hen
ØædeJig dette «rettsoppgjør» er rent stor betydning for ham. ! 4"I'tlWPlDeD med baven. er jeg ikke i vendeise til Kir:kedep.. og fått stad
..,funILmlt'SSig sett, for ikke A snak I domspremiase.ne blir det Gg!ii i tvil om! - - Ja, eg"!ntlig syns jeg det festet at familien ikke. skulle få sette 
~ OlD alle de andre store skader def tMtsIått eat ut fra erf.a:r:ing ha BDdre l er rart at j~ 100m .,n av nebu i livel gravstøtter på våre graver. Noel'l 
...,. voldt landssviksaker, dessverre .iIIdrie kan I Jeg tilføyer at biskop Berggrav har større hjerteråhet kan man vanskelig 

1lcl er imidlertid dessverre ikke anse det for utelukket at ~ pa- i gif1rl o.ss og hal' døpt 2 av våre eldste tenke at et menneske kaD besitte. -
eie lIOIIl bar oppdaget slædevirknin- pirer er fonwwmet 1.Dlder etie.fJIIEk-1 barn.. Jeg er gia lat at denne «Guds Bestemmelsen skal dog nå være opp-
cem-- Det finnes ennå grupper i fol-~ l~ ikke met'e skal berøre mitt. hevet og gjaldt bare Oslo bisped . .le, 
~ mor den sunde fornuft ikke får . lmine barn og barnebrans hoder! - - "iser også til «Utrolig. men sant» om 
~ ~ av disse grupper er dro- Om dette ~ Vogt: Det burde være eahYer' prest og dom- at Berggrav var tiltenkt krigsforlje-
l;IeBjåførene i Oslo ~ går stadig rykter GID JIt der ,mers plikt å skatte æg Baræms bok: nestemedaljen for innsats for tysker-

'. for.svmner dokumenter 1lDdI:r etSer-; . ~ noen dager SIden kunne Norsk forskninglm. Det er meget ~ I «UtrolIg, mensantJt. - - Ja. hvert ne aprildag~e 1941l. Som man ser av 
Jt~kringkasting rope ut over landet A kontrolere ddanne _ så ~ I hjem burde eie delt.! boken har mg. otto Berggrav sam-
B. t ~esjåførene i Oslo ville gå til mere som en besky. kming i I!'i .. ~ l.. Jeg er heller ikke ni lenger for-, men med . KronpriDseDa adjutant 
~ fonn en tidligere NS-mann :ækan er ha eD~Ullk:kmisE:ik:~ i maset over at vi lerumenn og politi- drevet ~fitørvirksamhet bl. 6. pi 
lIadrle fåtftilbake sitt gamle arbeide ær for dem. 80ID flw'_ftw :: \ tolk ikke får igjeD DOen oCf. stilling, Sola før krigen var stutt i Norge. Den 
(II!:Jm sjåfør. Der har derfor heDI:r iIdII! liIIIiIIits:e 11::raa& vi ikke et ......... aidan. Jeg 3. som bød li. M. Kongen velkommen 

tJet er en skam fur Norge at endeJ vært enJedninll. til å JIlIaWe _ .... , er W1er ikke ~ Ibrbauøet over - . til Norge etter landflyktighet var en 

1Iml~~Iige individers hevnbetonte ~~a overlorer l!!Iib!rl 21' imid- j på grunn .e.~ ovennevnte lektyre og t~d på !Jebu. Jeg har ikke sett ~ 
iIIIastillmg skal bli viet så stor opp- Iertid fra en dom. ne ....... «!Jar I pre&.<elS stilliog o- at vi ikke får sv-ar til at disse er satt under tiltale. Slik 
1Øerbomhet. at den. finnes verdig til erfarinp fra æker. som ø-- ... dill I pl søknader fil øtillillpr l private be- er det å ha «Kongen til JDåg», som et 
• ))11 åmtalt i Norsk Rir.skringkasting. ~ kan ense' det ~ ...... Mt at i drifter, o. 1. nål' lD8D lill' lOrlcens hold- gammelt ordspråk sier. 
Yl dr imidlertid ut fra at de ansvar- ~ ~ tarsv:_ ~ ~ ning. Jeg ær ba1't fra de ti unnt;a..kel- . Jeg ber at ~ to skr. eng. u1mel-
lII!le myndigheter vet å bedømme Oslo ikke ~ 8DSVmed ea " aI-! ær lØll SJkneprest ~ biskop ding ev statskirken blir journaliært 
~es aksjon på den rette må- varlig uttalebe uten at ib· 1IIIIr på-I Schjelderup og øakD.eprEst Ljostveit. og arkivert ved embetet. Skulle sla. 
.... 1ite1.ig ~teriale å bJ'aIe på.. Det .. Jeg tilføyer at jeg l siD. Od ble an- komme bort på en eller annen måte. 

llajor I...angeIand vil hare Ila ~k~ ~ at~ ~ l _ti sam. Norges ~ f.asfl u.offiser så viI jeg pålegge mine barn og barne-
~~_L 'tner tale1se meD at ban 00a Dra,..,.,...,.., f og i 1923 som Norges ~ lensmann. barn med 10 års mellamvær å for-
_rIlLOI'S-Vl • • ... . t _t""":_ ,...... .~-byrett innhenter en nænøera rede- 1 Jeg har hele tiden ætt rent rulleblad VJ.SSe seg om a ruuU""-I >&A.e L()~&U. 
»en 30.. april BkuDe major Lange- ljøreIse for de l.andø:sviksake, hvor! som off. ti~ - inntil jeg i Jeg har nemlig flere duplikater ;lY 

~ møte i retten for A vtine om tra retten bar sm er:farin:.. Da sa- i tN,5 ble arrestert SOIIl cIandssviker- - skr. med ~ skrift . 
.,. egen bok «Dømmer ikke,.. :: :m ~ ~ ~ :; 11likkert med lQr1øw vd!;igneJse og Kad Bjørasb.cI. 

Selvfølgelig nektet han det. Og i et offentlig J."ed.e&jarels til aJae.he.... Amen! 
iIn!'v fil an..<rtaltmakeriets csetteriks- fens ~ eIk:r fil .M»&..... l hvert laI1 gir ()sIOOistpp beviser. 
bCtYokab bar han gjort oppmerksom. mu,.. Pn!stenes negative holdning til dette 
... at hvis man vil ham noe, får <rZettsoppgjø,. ti.kesi. Se Harsems bok 
Ølakfhaveme reise. tUtale mot ham. am endel llIaV'Dgitle teDgselspresfers 
Mm krever seg med endre ord - Umoral. opptreden. Bibelen Ol kjærlighetens 
~. evangelium buOOe etterleves flV stats-

J et intervju som (HP) bar hatt med l'arfateren Alf Larsen blØ' 1..spr.Jd- kirkeprestene, mea de 'liser 1949 år 
8Iajaren uttaler han, at hvis saken l'UllU.sunget ut am sine kolIeøer i fur- etter Kristi fød<d, at de ikke er kom
lIf'øramer opp for retten, vil det bli en tatterverdenen dv.s. den lille :IIDnIte met lenger enn på Jesa tid. for prest
... de cstore saken. forfatterverden.. Vi tillate:r (J8I 'gjeB- ene vet da wl at mange tamiller lider 

eI første omgang kommer jeg til' gi en liten smakebit til ~ nød. folk er laastet ut ay sine leillg-
, innkalle vitner med S!orkor.set av Den no.rske forfaltehc:nk:a fI!I BA beter. ekteøb(pet oppIImæ barn blir 
St. Olav, som f. eks. biskop Berg- så øammel at den belt har -tatt ~ .... .-.--:...::=::.... ......, IJ"iBv og forhenværende høyste- .,... .............. .......::uyCj .... ~ SIDe ...... -
~tiarius Paal Berg. et korrupt vennesamfunnø bmkter liDger og sitt ~ OC lever på for-

l den nye boken mm øom 1ec - og ennå ikke så gamme1I at alde- tv.ilelsens ren4. Mange bar begått 

I 
I dag skal vi til avvelæling gjengi 

en uttalelse av aannhetBsøkerea 
Sch a r f fen ber g {Morgenbladet 
21. april. 1949}: 

«Min tenkning har ikke ført 
lenger enn til dyp 8 k e p 8 i s over
for muligheten av sannhets er
kjennelse og til vid t o ler a n 8 e 
overfor alle selvstendig og rede
lig søkende mennesker hvilket 
standpunkt de enn kommer tiL 
Det som veier, er ikke meninger 
eller tro, men sinnets renhet, god
het og troskap,.. 

Husk 
biler «For. at de ikke skaI dømlDb rena hitre l8Bfter har beC:JDf A Dm- æIvmord i og qteafDr fengsJene og 
~~ påleg ~ og tremst re- føre d i a t El n c e mellom JPI"IW te- i fangeleirer og tiere k. ørmlN' til la gjøre 
...... ]ODelt mm f8rste bolt, Off si ne igjen. Den befb:mer - et fxIr 
lAr jeg ~ ~ på SJ)Im!JJl4let om de fleste litteraturer ..::..~ .. det! - NorgeII ~ ,turister lever at ved en annonse i c8. MAI. 
~ 1:J = med TnkIaD4 et- mellomstadium, eo ... ..: ~ !" elenc1iebeka Ol ribber folk rekker De ut over hele landet. 

Skulle jec van EI heldig at del der da clrameratakapeb er ~ Mr !!W~ Do-~.'''' dMmner etter Averter derfor når De har noe 
Ne reist ~ mot meg. lrommer este bm for lI1m"&1" __ bekjeøf . .. ~ Ol ~ øn er å selge, når De sØker arbeide el-
Sec ikke til å møte med forsvuer. dm m.eat UlDO'ntWæ all laget l England. t det ~uHe og gir ler når De selv ønsker arbeidere 
_. vil bebyfte deo edøan8 Je8 bar· _..... løIreoe tilbak!e9:id:m111 kratt. tros eller funksJ' onære: 

alv l ekætn1nrn vitDeoa.lt _I- u-.. . • Ti bar aD grunn til l imøtese ma- • ~ ~ ~ lariisfeildl «fan Gjennom c8. MAI. rekker Da 
,.. lmtgelandll motiplr.am mot pufeøøo.t ScbeiI:. ,." et Ilik rettslø- et stort og allsidig publikum. 
~ <C urettm med ..,!ning Averter w.~ !bp .arJå Dlll*wet. ~. bøc Annonseprisen er: 1,50 kroDar 

~ weit&iøk :&*IlA I 7 GlI JwtIIt .... ditt pr. korpusJinje. ... 
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lØBDAG '1. MAI 1849 I. lIA) • 
LITT LIVSHISTORIE OG MERE 

V. ARTIKKEL A ERLING BJøRNSON funn, hvor makt var rett og ikb 
Det er for megen kraft i vår- Y omvendt. 

luften og budet om sommer og het og krenket stolthet gikk for- kQ.n ikke «dekke» seg bak en Visstnok har systemet tatt fra 
alle de håp dette fyller det for- an øyeblikkets forsakelse. For høy alder, sykea.ttest og et kjent oss vår «ære og rett:., men Jmeb.. 
pinte sinn der lider og der urett- den dag kampen Y3l' slutt, viDe og stort navn, som til slutt løste let vårt sinn, vår åndelige ~ 
ferdigheten fremdeles ligger ikke Norge ha sviktet sin tradi- meg. makter ingen makt! Selv vårt 11 

. t· mørke til at "'-' 1.._- ' ie blad «8. Mab skal her sti. gjem l ,-, oI"D .IIoAU sjon eller sin konge. Men fra Det som holdt motet oppe hos 
innstille med å sende ut de sol- denne stund, var det hateiB å.Dd oss som «satt», det var tankene på skansen til tuftene breDDer. 
glimt mine artikler har gitt de fikk sin dåp! på de der hjemme _ hustru, og vår innflytelse på valget a-. 
mange ulykkelige. Daglig får jeg For meg, var også da loddet barn, far og mor, som i ubarm- årets stortingsmenn er ikke bI.it:i 
brev om hvor godt de gjør, de kastet. Som stortingsmann, som hjertighet ofte ble fjernet fra mindre gjennom voldsakteD. &'t' 

er for mange som manna en- god nordmann wr det min plikt hjem og fratatt de nødvendige ek 1945! 
gang var for de som vandret og å forsøke pa" å mildDe og for- llistensmuligheter. Hun var el- Tenk om makthaverne aT t 
hungret dag hadde kommet i land i Norp 

Og s~m begivenhetene utvik sone, og jeg gikk Dm i NS like øket og høya.ktet før vi kom Dm. sommeren 1945 med oljegreaea 
- etter. Og hennes ranke gjerDing al-, 

ler seg, og makthaverne frem.de- Det er mulig enkelte så dette i ansvar og forlatthet av slekt- i sin hånd, istedenfor et skjult 
les er tause, er det ingen grunn som en feil, meD ingen som en ninger og «venner., er en bero- og blankpusset krigsvåpen. ..A.I
til å legge ned våpnene ~ aller brøde. Det kom først da den isk gjerning av de største i vår dri ville historiens Norge ha møtt 
minst for en aldrende syndex:, krenkede regjering lot radiobøl- historie. En gang må dette skri- en større jubeL Aldri ville "
som daglig sitter og venter pa gene brøle, og fant landssvik i å. ves, ikke alene til belysning av onde makter ha lidt et støme 
«rettferdigheten:., d. v. 5.: atter fornekte «en lovlig regjering, _ tideos barbarisme, men til hen- nederlag. Det hadde vært en seil" 
låst inne, fjernet fra forkynilel- som åpenbart betydde mere enn nes beder og ære. for ånd og kultur, langt ~ 
sens frihet. Og sannelig her er landets vel! Og da de oppdaget. . Kan disse forfølgelser unnskyI enn selve krigen. 
grunn nok til fortsatt kamp for at de ikke kumle «dømme. eller des! Oppriktig. talt forstår iøØ' Ikke minst ville alle vi i MS, 
vår ære og rett. Det er nok ska ... kt Jr ikk h U f-II.. .rD fyllt luften med toner av jubEII 
langt igjen før dagens ledend pe mdignasJOD. ster no...· e vordan. yar UULet besatt og glede, og i samme stund gJ.emt 

ed . • e brøt de rett og slett Gl'UJ1DIo- eller JeY1:e det i en hatefull rus- den hatets stemme fra I -_...1-
menn m SIne organer - nar vens klart ord, om at iDgen lov tilstand i denne onde og gru- ~ 
den kulturens høyde som ber må gis tilbakevirkeJlde kraft. somme tid! som bare skremte og truet. Ea 
om tilgivelse for de slag og ulyk- Det er gangen i min «brøde. som Selv det forrige storting, der hymne i kjærlighet og glede YiI
ker de gav og skapte under krigs- «dømte, meg til 10 år og all an- jeg skulle være med, «nødanke- le dagen blitt. I brorskapets å.a4. 
årenes narkose. Nå skal de straf- nen forfølgelse. DØII SELV! ret i farens stund. _ som det sl Våre unge sønner, som lå i .kamp 
febestemmelser denne ånd skap- Dernest hadde jeg i blad og poetisk heter, strødde sand på der ute mot «faren fra øøb~ 
te, og som i dag ligger folket i tale forsøkt å føre en foraonen- lovverket fra London, 80IIl brøt den fare som den hele 'siviliserte 
fjernere enn noen sinne - full- de ånd inn i kampen. Ikke minst vår Gnumlovs i.nd og bokstav. verden i dag har samlet seg mot. 
byrdes. Eller :Byder gjenvalget rettet til ..Nuc.ffigheten! Aldri Hevnen var større enn hva 10- ville i stram honnør ha hevet si-
varsomhet? 6"-"" ne faner, for Norgæ konge -, 

Om demokratiets rettferdighet hadde jeg «angitb noen, men vens arm kunne rekke! Men først symbolet for det frie og gam» 
derimot hjulpet mange. da h8yesterett, «grunnlovens N 

skrev professor Hallesby i 1928 Men her i landet er utallige vok:teD. legitimerte JovJøsheten orge! . 
i sin meget omtalte bok cDen som har fått en langt større med et nødvendig flertall, opp- di!e::d:;rm:ee j:"stil annette _!.~ Kristelige Sædelære. : tragisk a & .... ~1 

«Demokratiet er nå som i . skjebne og som må ,sit- hørte det &ite håp om forfølgel- som hadde satt livet inn for det 
oldtiden hliit sitt eget vreD- te, og sitter den dag i dag. De senes opphør. Vi levte i et sam- de trodde var til landets beste 
gebnde: Demagoglet, som og ære, kom tilbake, ble de k.aIIo-

:O~n:a=:if= ~Kirken og landssvikerne' tå~~~historieslangeJiy 
det nasjonalfølelse lar seg har Norge båret en større ul~ 
forlede til il utføre folke- Av Ivar Frihaug-Osa ke. Selv svartedauen bleJmel!. 
synder, som før eller senere Det var en naturkatastrofe. JW.. 
kOIDmel" Wbake med straff Vb' velsigDede og vbette1ige tallt-fulle kirker, Aldri bar den DOndæ Jdr- te er et brodermoM i kynist 
over dets bode.» mann, sokneprest PouI8eD., har nytig )te tidligere vært slik konfrontert med kulde, tilsynelatende beskyttet 

Men som sagt, det skal stor i en artikkel UDder oveDStA.ende 0Ter- .Jesu bud og befalinger lIOD1 da. Tek- av landets lov, mens det er cJøe 
kulturgave til å innse sine feil, skrift tatt ~ forbold ateae)lle DOk leit, men jeg undreII pA støJ:ste brott pl lov og nU vk 
større enn det vi kan vente nå. til kirkeD UDder Ja+encDiDg. EDda er om. Ddæ grmmtoneD. i forkynnelsen historie kjenner. Hvor selY9 
Det ser vi! Om enn det finnes det vel ikke rare utaikter for en mere -..:tet Rg pA .Jahve eDD pA. grunnlovens klare ord ble brutt, 
enkelte innen &ytemet som klart <landssviker> til l tA kommentere den Fader'ea: cØye for øye og bum for for å meie ned tusener av uskJI
skuer hvilket folkebedrag det ne artikkel, men jeg vil da gjøre et taIUt>. Kjærlighetsbudet overfor di- dige, som utelukkende hadde 
hele er. forsøk. enden> kom iallfall 1 bakgnumen. handlet i god tro og ærlig ~ 

Nå kan ikke jeg ut1U 1aoeD cFoDæ- Det fil" DA Ytere aom det være vil vittighet. Fengslene fyltes, ulyk.-• 
Et svensk blad, som har inn- dom> eller DOen «JaDdsIrrikdom> atik med dette inntil videre. Det fir bli ken var grenseløs. 

tatt et utdrag av mine artikler generelt om spøramllet. men jeg tror de ~ nøytrale hfstorIeøkrlvere Det var hjemkomsten fra u.
i «8. Mai~, spør - i forferdelse nok jeg bar en god del aT ~ og toIkerettslærde IIOID flr beJumdIe don! 
_ hvilke store synder jeg har med meg, DI.r jeg 1levder &t åen' bMe Il: i r Il: eD • .wIi:ng Ul krigen og 
begått, som ble «dømb så hårdt. Poulsen Mr lagt BiDe betrakt:niDger <rett.aoppgjøteb og de andre attent
Kort vil jeg fortelle: Jeg gikk an på et noe for bredt grunnlag, dr like ilJstan .. rs bef&tniDg med lIpØI8-

• 
Hvor lenge skal dette marerili 

vare? Er ikke begeret fuHt uok? 
Eller skal det håp slukke SOIIl 
vårsolen og groværet gir? Skal 
de beste av våre arbeidsføre krill 
ner og menn fremdeles vansmelt.r 
te bak låste dører og piggtri.<l. 
bevoktet av mindreverdige jJIdi. 
vider? Skal håpet om frihet .. 
rettferdighet ligge glemt i p0li
tikernes hydra! 

inn i et legalt parti - Nasjonal han stadig bruker det aamlende be- mAIet.. Her akal det klm være sagt, 
Samling, NS, høsten 1940, etter grep: K i r k e Do Ut fra mine egne &t sam 1rristelig institusjon har kirken 
at regjeringen og kongen var følelser vil jeg iaDfaB bidra mitt til skaffet og åuffet .tort. Det er ikke 
flyktet og etter at et overvei- å forenkle dette BIMsmAl lite grand. bra air kriata_O:'.;"m ..... offentlige 
ea.de flertall av stortingets med- Kirken er et «gIIBIJIlelt hus>, og talsmenn i tinget går orumn av hu
lemmer hadde henstilt til kongen den står nok øe1T om t .. r neD e (1 ae> og innfører dødIIstraff. Der har 
om å abdisere, for derved å kun- denne forbindeløe Ulimeat tenkt pA. ~ .laI:ne igjen. 
ne bevare stortingets og dets dens mer eller ~ tidBbetonte pre- )(eø, I. hate dem for det! Nei. Vi 
innflytelse under okkupasjonen. ster) &Veier noe hit og dit, og MY kan bek l age en <kirka 80Dl ikke 

Hele Norge lå maktesløs i tys- om vi c:laDdssvikere> fm tiden ikke har likere talsmenn A. sende l vei enn 
ternes hender. Hjelpen fra Eng- er l stand til I. Daft sA nært 'ftmle Nila I.-.ik og komtorter. Det uttryk
land var en saga blitt. Den nor- følelser for den. Ka .. påstå at 'ti ket dekker temmelig godt for mange 
ake stridsmakt kapitulerte i sin har lagt den for hat., et for sterkt av osa. 
helhet den 10. juni etter høyeste uttrykk , kjere ....... Poulaen. Ken ai. var det forenIdJngeue. .Jo, 
ordre så det skulle være lett å Det er en kjeat all: O&' ingen for.. k:irkeDs stilling i dag andIIyDeø OIB 

forstå der over i London at hver nærmelse I. al at .. ikke liten del ~ er den. &t vi per 8 o
henstilling var en plikt av nød- av kirker:Is ~ ,.. Jaigen hadde nif i li e rer den i deDB ane.tedsDær
vendighet. drevet det til .. plå:e b6de Rg _T Yæreade prima&, Eivind Berggrav. Og 

Var denne anmodning blitt og kirkene BI. tomme. at bortBett fra haB. «elsken vi ikke nei. llen vi bater 
fulgt, denne nødvendige gestus, juledag og ~ in:DskreDIæt ham MBer ikke. Vi for alt ter ham 

hadde Norges skjebne blitt en tilhørerskarea .eg til BOm fl. trIIdI,- kDdt cc godt.. 
annen. Den hadde gitt fred i ste- sjonsbundne gUD1e ..... Or: det kan jeg forsikre Dem om. 
den for forfølgelse. Men skjeb- Så kom krigen, OC eie amme pIW- kjIen! P8abea.. &t al. lenge ddrkeID 
Den ville noe annet! Forfengelig- ter d. lIeg pl1IbIeIig ___ &T pakk- Forts. øidø U 

Opp med fengslenes porter -
la piggtrådgjerdene falle! SliPa 
vårsolen og rettferdighet.en bl .. 
La Norge atter innta rang of 
honnør blant verdens kultursl:a
ter! La den gode og sanne Kri.. 
stendoms lære seire, dell ~ 
som våre store menn plaahlt. i 
den gode sjel! 

Opp med fengslenes porter.~ 
vi skal forsøke å glemme og tiItI 
det onde, for det godest skyld. 

Aulestad, den 19. apri119Ø. 
ErIiag BjøDøoII. 
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• I.IIAl LØBDAG T. IIAI _ 

I 1940 sa lohan Boier sannhAten om rømlingene 
MEN I DAG ER HAN TAUS. Har han alIIK::Vfl gudtatt at det ble reist æres

porter på Karl Johln da herrene kom hjem igjell? 
Dea 2. oktober IMO akrtw .JohaD. Bajol' denne friske og 88JlIl- hugge ved. Ingen ved kanonene. , ket til å gå i felt. Hjelper ikke. . 

hetstro amneldelse i Norges HaDde18- og Sjøfartstidende av obe1'8t Ikke noe luftvern, og selvsagt I De skal allikevel .avsted. Nå skal 
Getz bok om krigen i Trøndelag. 3 ikke et fly. Kommandanten karene ut og redde Norge. Oc 

Vi føler oss helt overbevist om at .Johan Bojel' mente det han sendte det ene n,IIdrop etter det; de som er skyld i at guttene vå
dengang skrev. Men dessverre, det el' leage siden Bojer lia sin annet, men fik:k aldri sVar. Herr re må gå vergeløse. mot en ovel'

hjertens meJling. Dell cang hall gjønle det, fant baD det muligens Monsen,. helten . av det brukne legen fiende, de berger seg selT 
opportunt. Haa trodde kauskje på slagordet: «Tyskland seirel' gevær, satt jo stadig som:forsvars i sikkerhet først til Nordland og 
på alle fronten, o~ at det derfor var sikrest å SØl'ge for en liten minister. siden til London. Og for sikker
divspolise» i tilfe1!e slagonlet virkelig skulle« slår til». .. Så en dag fir obersten ordre i h~ts skyld tar de vår ~lbehold-

Det er lenge SIden dette, og det er hendt d. meget - at be- om å sende et landvernskompa-I mng med. Og fra det fjerne for
~venhtene endog har gjort JohaB. Bojer atom. Mea det er k.aDskje ni av infanterister der ut. Han langer de at vi værsågod skal 
ikke oporbmt å ta bladet fra. munnen l dag! gjør kommanderende general I være tapre og redde Norge. 

Ville det ikke være en diktel'8 oppgave • si l18.JU1heten l dag oppmerksom på at dette kampa- f Er det ikke eventyr? 
også., selv om eD i et ubevoktet øyeblikk kalte makthaverne av niet vil være aldeles uskikket til f Men vi skal ikke tale om det. 
I dag og 110m I'IJIIltie i IMO, med. deres rette navn, så sJmIle da det noe som helst alvorlig om det' Hyss. Siden engang. Men ikke nå. 
ikke hindre en så motig lWUUl øom .Jobu. Bojer - han som er en ikke blir sendt instruktØrer bå-l For de fremmede kunne se vi vu 
av våre store, å. si de amme herrer og den ~e offentlig~et de for befalet og de menige. De ket vårt linne~ og det er ikke 
øannheten også l dag. Kom fram fra Deres skjul .Johan BoJer. menige er gråhårete menn som bra. Som om ikke de fremmede 
S i Deres hjertens mening. Si den uten omsvøp og tanke· på at De har gått en 48 dagers rekruttsko-l i mange år har hatt god greie 
muligens vil bli utskjelt av cDagb!&deb, «Verdens Gau.g» og alle le den gang Adam var smågutt.l~ hV:Orled. es det stod til med 
de aadre. VIS at De er dell amme l dag lIODl I 1940. Og offiserene har heller ikke vårt linnet. 

Hvorfor har De vært tallS l disse 4: år, lohan Bo.ie!! Har De vært i trØya på aldri så mange Spørsmålet m:: Når vi ikke an-
bare tenkt på Dem selv Ølt hva 110m kunne gavne freden mneu egne år. De er aldeles ukjent med det I ~r de skyldige.-~ det da 
vegger. Vi hadde ventet av eIl mann 110m Dem - der i 1940 8å som vil kreves i krig. Ingen av ikke ut som at VI gJØ!' oss til 
så klart og sa :fI'a .. tydelig - at De OgD nå viDe si sa.nnheten. dem har sett en mitraljøse, ingen deres helere? Og heler er med
At De reiste Dem opp 0& krevde rettferdighet. At De slynget ut har kjennskap til moderne tak- forbryter, er det ikke så? 

anklage mot maldibavenre i dag - som er De samme 110m rømte i tikk. «På vår side>, sier obersten, 
19<10. Kommanderende general sva- «fantes ikke skygt, ~ luft.. 

I IMO &krev De: «SpønmlIet er: Nlr vi Ikke anklager de rer ikke. vernkanoner eller fly>. 
lIkyIdige - øer det da ikke ut ~m vi gjør 0fiIIiI til de:reø helere! Og Obersten inspiserer kompaniet Men fienden. va~ vel forsynt .eIere er medforbryflepe, er det ikke øå f... og finner det vel snarere verre med alt. 

Skal vi oppfatte Deres taushet på deu måte, at De er blitt enn han hadde trodd. Han skri- Boken må leses. Den må bli 
medskyldig - en heler, .Johan Bojer! . ver og skriver til kommanderen- folkelesning. Vi må lære å. se at 

Ben siden De ikke h.ar fmmet tiden Inne Ul i. III et onI Ul de de general. men sv~ ntehlir.uly!rlrenskyldes .~ oss a:Iv. 
skredmenn som bar aatl i 1&Il~ og fremdeles holder hatets øtøJoe· Inntil han får beskjed om at HViS man iJdre eiet' iDdignasjoB 
J"eUskVeJ'Il Kående - t.iIlat.er vi 0811 herved • offentJiggjØl'e det kompaniet skal _ sendes hjem. over forbryterne da er jo også 
De .skre! -. den gang De hadde mot og vilje til å si den nakne og Det behøves ingen soldater på ens ~tring ~or det positive 
1I&it=odrivelige &llllhet. Agdenes. Det er jo bare verdens- oppbygmngsarbeide temmelig 

krig. verdiløs. . I Fr~e setter. man 
I 1940 skrev Johan B o y e r: Og etter en så grundig Ødeleg- Jeg kjenner av erfaring til et de skyldige for krigsrett. VI har 
Den som vil lese sannferdige I ge1se av forsvaret går det samme slikt kompani fra både 1905 og inntil videre utnevnt en av .

eventyr vil her finne spenende styre til krig. Gis det noe even- 1914. :Mannskapene husker in- v~ hos oss til skoleinspektør 
underholdning. Det er eventyr tyr som kan hamle opp mot det- genting mer og befalet har aldri ~ Han;ar. Kommer d~ ~dre 

.1Ilere tan~ mere utrolig te? sett tropper, de menige kaldfli- hJeID. sa skal du. se VI reæer 
• enn noe av H. C. Andersen eller 48 dagers rekruttskole, mens rer,og oH:iserene er i vellrede dem æresporter pa Karl J.ohaD. 
: C;rimm. Og allikevel er det hele \!å.re naboland hadde det fier- med alt og ingen kan forklare Johan BoJel' 
';il uhyggelig sant dessverre. Og dobbelte. I lØpet av de siste 20 år hvorlor man egentlig er her. 
·når boken hittil ikke har rusket ingen regiments8m ling, ingen Jo, det ville blitt støtte for I :mnene mere opp, så er det vel virkelig manøvre. Ingen oberst festningen. 
. ft ''tdi vi går utenom b,tygen. Vi hadde noensinne Htt sitt eget De styrende mente vel at Agde cHvis I visste med hvor liten far-
., ei ikke se sannheten i øYnene. regiment. Ingen av generalene n~ det vil si Trøndelag~ skul- stand verden ~eres>. Denne ut

"~ sysselsetter OSS med alt det hadde kommandert tropper. Un- le man ikke fonv&re. taleIae blir tid om annen sitert i f~
gtufulle som skjer ute i verden, der Mowinckel ble befalet redu- Hm de da i det hele mente bindelse med dagens begivenheter Ol' 
men lukker 1Iiynene for hva som sert med 85 pst. Arme og fiåte noe som helst. tillegges den svenske statsmann .Allel 
gjorde at vi selv ligger der vi er. lå igj~n so~ vrak. Og så gikk . Så ~ommer .i .pa~jkkdagene en Oxenstjerna (1583-1654). Før vi gir 

En annen gang er det mange man til krig. Det samme styre Vll'kelig mobilisering av ober- videre, skal vi gjøre oppmerksom pl, 
som sier. Bare ikke nå. Siden som hadde ,sde1agt det hele gikk stens regiment på Steinkjer - at kilden er gal. I en portugisisk sam
skal vi nok rydde opp og straf- til krig. men da er Agdenes tatt på et ling Bevingede ord fra 1733 opplYlMW 
fe de skyldige. Men siden, når Mon det har hendt noe lignen- sekund eller to - og Trondheim det., at pave Julius den ~je (1487 
b~ det? Når det e: vokset mose de ~ ver~enshistorien? . likeså. . . -1555) ga en portugisisk munk det
pa forbrytelsene, sa de for de VI sa JO p~ forhånd det ville Obersten skriver: Re~tet te svar, da denne uttrykte sin med
fleste er glemt? . gå som det gJorde. Men det var I hadde en slags amIllUIllSJon for følelse med paven, som bar &Il8Yal'et 

En og annen hadde jo i tide i jo reaksjonært. Jeg ser en for- en bataljon. (Men regimentet for verdensherredømmet på sin lIknJ6. 
sagt fra. Men nåde ham. Men han ~ fatter er ute og forklarer det. har jo tre linjebataljoner og en re. 
fikk vite at han var krigshisser* i slik, at det var fordi vi hadde ~ landverns.) Vi kom til å minnes disse ord. da 
militarist, nazist. Hos oss er vi himmelen i våre sinn. Når man Og hva mangler man ikke av vi leste referatet fra Europabevegel

ferdige med tingen når vi har I tenker på forsvarsfiendene og de- befal Og hvorfor? SpØr herr sens delegatmøte i Church House l 
fått klebet den riktige politiske res agitasjon, så kan man fore- MiwinckeL Men når ble det be- London 20. apriL Da uttalte WIDlltoa 
merkelapp på den. stille seg mange ting, men det ordret alminnelig mobilisering €hurchill bl a.: 

Et styre som først avruster og blir ikke himmelen. av denne hær, som hverken var 
siden går til krig. Hvert år ble Oberst Gez forteller: 9fvd eller hadde offiserer eller 
det i lange tider sendt agenter «Befestningene på Agdenes er det mest nØdvendige utstyr. Nå 
til ekserserplassene som skulle nØkkelen til hele Trøndelag. skulle vår ungdom ut og slått 
Ødelegge disiplinen. Avrustnin- Har en fiende satt Hg fast der, med verdens mest Øvde, best ut
gen skulle fullbyrdes til gran- vil det bli nnskelig å mobilise- styrte og best førte hærmakt. 
~ ikke bare materielt, men re for de trønderske avdelinger.» Men Tranmæl ikke gned seg i 
også moralsk. En ~eral forta!- A ja, jeg Tet av selvsyn at så hendene og var tilfreds? 
te for et år siden at når han sent 110m i januar da verdenskri- Sjefen for kavalleriregimentet 
en sjelden cang Tiste seg på ga- gen hadde vart i 4 måneder, var nordenfjells melder til sine over
ten i uniform, så var det mange det ved aamme festning bare ordnede at hans avdeling mang
'10m fulgte" etter Ol pep. mannskaper til , måke SIl; og ler alt som kan gjøre dem skik-

eDet gamle Europa er splittet 1 
20 eller flere atskilte stater, hvø 
en økonomisk enhet, beskyttet aY 
tollmurer og bevepnet med an. 
tenkelige våpen for 6. holde U. 
delsforbindelser med sine ~ 
ute. Chauvinisme og mili~ 
trives godt i denne jordsrnoaa 
Europa, BODl har vært og frem
deles kan bli det herligBte og ly)l
keligste av alle kontinenter, _ 
blitt ødelagt gjennom forbrytel8e 
og dumhet, og dumhet er on. 
forbrytelsenes far.> 
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«L i II e Si bi r» - Hustad konsentrasjonslei r 

Inngangsporten til Hu stad konsentrasjonsleir. 

For noen år siden ville vi ger vi oss til å offentliggjøre de 
ha slått det bort, som tanker bilder vi var i stand til å knipse 
fostret i et sykt sinn - om Og vi tror sikkert at våre leseres 
noen hadde forutsagt, at Nor- første tanker går mot Sibir, som 
p ville bli et foregangslalld vi har hørt så meget om og som 
med hensyn til opprettelse og vi har bedt Gud bevare oss fra 
drift av politiske kODsentra- å stifte nærmere kjennskap med 
sjonsleirer. når en ser disse bilder. 

I dag er det imidlertid ikke Det var på ingen måte noe opp 
f be, f tasi f ri l' løftende syn å se utover denne e r an. er, men en o e - kled streknin 
de d . k li h t. 'øde og snø te myr g, 

n e VIr 'e g e " ed d l l litt Etter 8. mai 1945 fikk vi m e ange,. ave og væ~ . e 
i dette vårt lille laBd med sine: l:Irakkene: Og bItter og .sår 1 SlD
S millioner meDDeskel' eD. eDer l' net, ble VI ved tanken pa at dette 
to kODSeDtraøjoll8leirer i hven er et av.de sted hvor makthaiere 
fylke N • l tall t sperrer mne egne landsmenn. 

. a er ve e noe Hustad konsentrasjonsleir er 
redusert, men ennå, 4 år etter en skam for landet. Og den er 
at dov og rett», «fred og fri- en skam for de «foregangsmenn» 
het» ble satt i høysetet, har i Hustad kommune som arbeidet 
vi politiske konsentra8jonslei- så iherdig for å få denne «be-

'rer hvor tusener av ulykke- drift» til kommuen. Historien vil 
lige meDDesker en henvist til imidlertid komme til å gi det ret
å bve de beste år av sin ud. te bilde av «foregangsmennene» 
Den konsentrasjonsleiren som og den hatets tidsperiode de lev-

:bar vært omtalt som den mest de i. Hustad konsentrasjonsleir 
uhyggelige er leiren på Hustad er en skamstøtte over dagens 
i MØre og Romsdal I folkemun- makthavere samt deres tro tje
ne kalles leiren «Lille Sibir,.. nere både på Hustad og andre 
Da vi i vinter gjorde forsøk på steder i det «frie og demokrat
I komme inn i leiren for å se iske» Norge. 
på forholdene oppdaget vi at den Leiren ble anlagt i 1946. Av 
ikke bar sitt navn med urette. nesten intet måtte de ulykkelige 

Innom piggtråden kom vi selv- menn som ble sendt dit søke å 
Ilagt ikke. Det sørget vaktmester skaffe seg tak over hodet. Og 
Vold for. Billedlig talt stod denne hva angår de sanitære forhold 
menneskevokter i porten med som rådet - er det helt umulig 
draget sverd. Han misforstod å beskrive den ansvarsløshet som 
imidlertid tiden og situasjonen. ble lagt for dagen fra myndig
Han overvurderte sin egen makt hetenes side. En manglet nær 
og myndighet i den grad, at han sagt alt. 
var freidig nok til å nekte oss 
å fotografere fra allfarvei! Vi lo, 
men han forstod selvsagt ikke 
det tragikomiske i sin opptreden. 
Og vi unnskylder ham, idet han 
formodentlig på grunn 
av et landgt liv som menneske-/ 
vokter ikke er i stand til å for
stå at det tross alt lever frie 
menn i dette land. 

Tross alle voldske forbud vå-

Vannet som måtte hentes i et rektøn Enge fmner for godt. Og 
for anledningen oppkastet myr- når en nevner denne manns navn 
hull - var tykt og grumset &Y er nok !!lagt. 
skitt og annen urenhet. Dette Fangene får ikke utføre noe 
vann måtte så fangene lage sin håndarbeide i sin fritid, og hU, 
mat av og bruke som drikke-. en fange får et brev som mennel!
vann. i kevokærne ~ener er for l~gt, 

De hygieniske forhold var slik f..J.r h~~n beskjed o.m at. de parør
at f.'anger som nå er kommet ut ende ikke må s~nve sa langt og 
helst foretrekker å tie stille når : o ... ~e. Og G.ud nade ~en. som fal
de blir spurt om hvordan det var ler for fristelsen til a forteDe 
med bad, avtrede, klævask o.s.v. om forh<?l~ene i leir~! a 

Når det regnet, hvilket det of- . Meda VilJe unnlater VI ~ komme 
te gjør på disse trakter, må fan- mn pa de mange ~venhe~ 
gene beskytte seg mot takdrypp som har ~et sted l denne laB. 
ved å plasere vaskerat og andre' Den dag vil no~ ko~ ~ ~ 
kopper som kan skaffes i køyene I' ~d k(;msentraslonslelI's hiskD. 
og rundt om på gulveae i brak- vil bli skrevet, og hvor båCk 
kerom. «direktøren» og. de ~~ men-

Ved siden av alle de lidelser neskevokterne vil bli Viet. den 
som fangene blir L ~&i.tt for på oppmerksom~et ~e forlJe';1er. 
denne måte blir de også holdt Det er et rikholdig materiale 
neae av et g~eldags og ubarm som er samlet .. 
hjertig fengselsreglement, som ~ostbare bolIger er by~get for 
helt til denne dag har preget livet !dlrektør~n» og hans. tJenende 
i leiren ander. Pa dette omrade er det 

. ikke knuslet med noe. Menneøk&-
Det gis ekstra straff for den vokterne er ikke beskjedne i sine 

minste forseelse mot dette reg- krav. 
lement. Hustad konsent.rasjonsleir har 

Hvis noen våger seg til å 1;& kostet skattyterne så store be
en røyk før kl. 17! O!? han b~ løp, at den dagen vi offfentlitt
oppdaget av de ~dkJære men- gjør den samlede regning vil folk 
neskevoktere - far han en tur tro at vi forteller eventyr men 
til Molde kretsfengsel på 6 døgn dessverre - det er nok ~t. 
vann og brød - og ved gjenta- Dette er et lite bilde av hYM-
gelse fordobles straffen! dan det er i det lovpriste frie 

Hvis. en. kamerat blir syk og Norge anno 1949. 
han blir innlagt p~ sykestuen. Lille-Sibir· roper utover landet 
må en ha besø~tillatelse fra og utover verden. Er det ms
fengselslegen for a kunne besøke som vil høre, eller ble all mea
den syke. neskelighet og medfølelse drept 

cOvertredelse av denne in- under fylleorgiene i maiaage. 
struks vil bli refset som andre i 1945 "! 
overtredelser av reglementet 
og ~ kunne få innflytelse på, 'l3reøer til 8. cr1laJ 
avgJørelsen av eventuellt prø-
veløslatelse - -»!!, het det F or(,~eriet 
i oppslag av 21. februar 1949. 
Dette oppslag gir i all sin korl-

het beviset på den ånd og tone 
som er rådende i Hustad konsen 
trasjonsleir. Det er en straffe
terror i en så rendyrket form, 
at en må langt tilbake i tiden for 
å finne noe liknende. Men så er 
da også Hustad «omskolerings
leir» en frukt som er modnet i 
en lovløs tidsperiode. 

Noen underholdning får fan
gene ikke, og ingen får ta mot 
andre bøker eller annet lesestoff 
enn det som kommandanten cdi-

I radioen hørte vi forleden igjea det 
som kanskje er alle!' aårest for a.
NS-folk. nemlig om Quislings 8IIØ
velige forrederi mot sitt land. Det ... 
i D)'hetene nevnt j forbinde_ -.I 
dornmm. over lraneeDisjef I.e ...... 

flODl skulle be. vært tilatede UDdar 
Quislings øamtaJe med Bormann, .. 
invasj<:men i Norøe Ilkulle ha ..... 
plønlagt. 

Hver øang ølilr.e uttale~._ 
man sth helt maldeslølle 01' __ • 

kommer fram, tøleø det II!Om 0lIl del 
påny går hull p4 et hjertesår. _ 
denne krigen og denne freden ... 
gitt oøs. Både på Quislings og .... 
vegne føler man trans til å rope .. 
et al d r i Aldri har han eller vi ..... 
ddt 'f'årt fedreland c1ler villet ..,.. 
det! 

Jec eitler Ol ø.krive.r diMe ord .. 
en lfIng:fredag. lamøkje årets aJridiI
ste og tyngste daa. )led angst tØ N 
Norge!! framtid i awte, hvordan åIIIl 
det gå med et tolkø øjel, når dell _ 
beskylder den annen for det eim( 'I. 
j og gemeneste et menneske kan .o-t 
Og hvor den militære æierberre _ 
en fmreder i dell tapende part? 

Det eneste vi lIIIm pre, ØOIa ... 

tram. el' - å øeodII eD. bIIm opp .... 
&mnhe1øle herre oa be ham lafte .. 
det slør l!IClIDl Iiøa' ørez hjerie .. 

Dette er en erkjennelse fra den sto
ft krigs seierherre - fra ham, som 
allierte seg med selve fanden. Og 
JIår det nu er om å gjøre å komme 
løs fra denne omfavnelse, er det in
cen 'annen veg A gå enn selverkjen
Jaelsens. Tenk om våre hjemlige kory
feer ville ta lærdom av det og finne 
?eg til en indre forsoning først og 
fremst og dernest søke å bli kvitt 
låne komplekser fra eksilet? 

Noen aT fangebarakkeae øett ba altarveien. Arbeidsfeltet i 
forgr lIIUIeD.. 

I øind i det DOnIM ... i dag. JIItIa 
'Gul' .-rt niae IllØtice Ol ...... 
mam, IDD "n III et 5Iac fclr :nMks& 
oa~aaJr,-~--
.. blitt bId ibImat .. ø.t8 .. 
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'. 8. IIAI LØRDAG 7. MAl 1948 

~--------------------------------~--~(-----

Oberst Getz beskylder fylkesmann Lindhoe for å ha 
avlagt usannferdig vitneprov i saken mot dr. Hauffen 

Hele Nord-Trøndelag er spent på om Lindboe vil eller kan renvaske seg-
Det. .&kalte rettaoppgjør durer I UDdeaWt en .....,.,..tdeIø mol ea 

.... og det er meget JDIIIl fAr opp- peraon!or befatning med vlpeD-
Iewoa. Vi øIraI her gi en Jarrt omtale oppbevaring. Han bar opl Yed DO
.., eG ak fra ....... lrier. Deo ~elder en anledninger _Id l fl DOIdJDeuD 

u........., .., som var arrestert av polltillke 
... ""......,u. iJaaffeD og hans true, ll"UDDer' frigitt, som det med 
_ .. cIømt til tøaboIdsvi.t l~ eoctt raultat,a ~ 
lai flraagsaJbe:icIe- Off 13000 kftJaer i Sl laDgt ~ Det måt
............ og lv.. ar 08 ., 001 kr. te en bel dags vimeavhøring til. 80m 

• iI!IJ. t ligg CC dette tiltroa fm at i øterJæ· ordelag understreket den 
• -'''''''' i eao jgnbo1der tatge:nc!e hjelp, som dr. HauffeD badcte ,... 

, '''Jaør. betolImingen, 1m' mm . ..kom III Jaagt. 
. Ken det hindret ikke Ilk retten ga 

.n.t er·pI. det reDe at tiltalte ham både f·~-..J ...... - r#e-r,-..r. .. .. Haulf_ ben7ttet sin .ti!ling ~ "D '-&& ocucx ......... 
.... WI: Il , hjelpe en rekke per_ bot og enr&afniDg. - Dell av arbei
...... lIaID p& fatal;jeJlig måte var derpartiregjeri etter kriceD. at
..... d i hmfItlrt med de ~ nevnte fylkesmann var aktoratets 
.............. Bm. ble pi eD måte kronvitne og han spade lJdm pl 
1lUtdem:per mellom tyskerne og Bi- ' 
1!IilIJefoDmingen. Han tok ofte par_ konfekten. Etterat dr. a«nffen 1 ret-
• _ lIIridt det var ham muUg _ ten hadde opplyst, at fylkeaiiannen 
før .yjibefioIknin.... og framhevet - han heter Lindboe og regnes for 
...... lQ""_ttelr overfor 17f1kerne far til A-partiets Folketeaterbygning .. tBdI: .. __ til , lempe pl 
lille ....... 1aBY. Slaøjonsme- l Oslo ~ i april 1940 viDe sIqte ham 
~ Sdaiw. SWnkJer. blir Iortdart og tlere aodre tyskvennlig hmstilte 
.& lIfaIIe 'NE loUr: wcl 16 l!IIIIe4- personer uten at der forelå <leD min
-...r. .. hIlD. ble avhørt og var ste antydning til noen straffbar baDd
UlIItGr hjelp i lIaDII ftIIIIkeiige stil-
ling. Tiltalte :bar forkJart, og retten Ung, kom han med den nAså kjen.-
~ lIdbt graan Ul l bile pl te bemerkning, at det var fonkjelI 
... .t ..... wd ~ 1M2 kom om truslen om skyting ble uttatt av 
l løaøt JDed !liDe bsIæ 0Yer0l"d- en nazist eller aven god nordmann. 
.. III cnam .... bjeIpen til DOrd- . 
-. BetIen blir bmtrykk av at Under rettsforbaDdtinene utalte berr 
~ fz7kt laaIae lIeIm!Dde æg in Lindboe, at han avverget standrett 
.... ... lQeIp. lII!cet av det han som ble krevet av oberstene Wettre C* ....... .: = ~tniDg og Getz. Og det har satt bølger etter 
.. l'iIiIao. ae&l hm. bar :... r:; seg. Oberst Getz skriver i Nordtrøn
ltIdIe lII!eIer tatt ahJdllig risf.ko. deIag & Inntrøndelagen 2. april: 
Bla .. d4et følk l politi .. __ I Dens Watt fOl' 50 ... . 
...... Jøftt l adeEn.IIe Ola ~ I'efenrt et vime .. Ov ..... av 
.... ....... tIIIIder ukkiip&ajoDea. fikK :_.2 .... __ • ~. 
......." ......... mm bar gjemt y esroaUD ~- I en 1tU'K& 

.., ... CC .... aød 1 ett tlUeUe fesak, hvori lian .... ltL a. 

at .. Itenteae Wettre og Geb 
forJancte • tan d r e t ba, IIBIIlt 
.t Mn ..... krigsdommer, -ble 
åerkt k:ritåert håde .v olNmst 
Wettre oc GeUI fonD lIaD ik
ke vm. lette ataJMIrett .... 
gang.-

For mitt ....... iNmde &Ds 
4Iet evedaMe ikke det minste 
kora av saDubet i fylkesman
DeDS e4fested.e vitneprov, -
hvilket i og for sec er av mm
dre ~, - men da jeg 
ant. at et Yit8eprov i en straf 
fesak ... -' Ita en mening 
aædig Dår .tet aygis aven ju
rist, har jeg etter riksadvoka
tens råd m.e4delt domstolen at 
vitneprovet er uriktig, og at 
4et aaae f9l'1aokl vil i1:'3.Dlgå. 
av 811 politirappoMi og. krigs
dommer Lia4.IMes forlaClJi bm
tatt· i IMO av riksadvokat 
S1Ul~ Ilvilket nå blir fram-
skaffet. ' 

Oslo, ZI. man 1Mt. 
O.D. Getz. 

oberst. 
Slik stAr sak~n nå, og hele stem

kjer - ja hele Nord-'l\wI4eIag fJI
ke - er nå spent på hva fylk ... 

Ovenstlende er ay bladet fore- mannen vil gjøre overfor sl drø7a 
lagt for f7Uremvmn L in d bo e beskyldninger som dem oberst Getz 
som uttaler: ' 

Hvilket pr..ereferat oberst Getz er tramkommet med. Han bar ihvert-
bar lest lde:auaer jeg Jklæ tiL fall ikke styrket sin allerede atet'kt 

.' ..IeIl.~ tar NItea at ,. sviktende popufaritet i f7lket med 
.am krigdonwoer ble anmodet om sitt prov og sitt svar i avisen. Del 
, komme til oberst Wettres kvarter . 
med uttrykkelig tilkjennegivelse av er nå engang litt tomkjeIl pl stwIeD
at /4et miIfa boIdea øtaD4rett over teraamtunnet og det offentlige llY. 
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Ukens kronikk: ___ ._.ur ..... _._s --~I"IDET ER 4 AR SIDEN 
Presteskapets sky Id II . , hr ... ,... 1. side. 

-

til marlteD med :fMtetna..~ 
Blt bra pr-opam. eBer har! 

Det tiJm8 aDtror JDbca. ... iDt.e 
JtiU JII.tt ~ tiD -"- fda 
ådwllca&C;. 

En av de beryktede •• 191. _n .... 
aoIiIaiI!r U1iver 1!Ibwffe ' 

Abonner! 
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Il 8. MAI WRDAG ,. MAI 1941 

I Stavanger er ca. 120,000 kroner av et bo «f9rvalfei» bort 
Kjøpmannen er derved ute av itand til å bf!tale «erstatningen» og Erstatningsdirektoratet slår barn konkurs 

Samfundet ruinerer en mann uten at han er istand til å forhindre det. Dertil blir han satt på tvangsarbeid 

d skum l!li ge ikke i denne sak Retten antas Benneche, som nåværende tilsynsmann I 2. Høyesterett har da også i sin 
I Stavanger ~ en av e ;.-...+~ .. å gha \att feil når man' har oppfattet skulle bli avhørt som vitner. Det antas dom, gått ut fra en nettoformue pA. 
~ . ~ker l ~ppg~ ..... ...., en beslutning om beslag, som en be- å være feil, at dette ikke ble tatt til kr. 122.454,64, hertil kommer et be-
1Iistone l ferd med a kulminere. slutning om forvaltning. følge. løp på kr. 14.858,42. Man har da ikke 

Grosserer Erling N Y g a ard Når man bar støttet seg til en på- I anledning boets nettoformue, vil tatt i betraktning reservefonds DL .... 

hadde en betvdelig nettoformue. stått ut~e~ av f~ektig Holst v~d den ankende fremholde følgende: og det uttales uttrykkelig i dommen. 
." . f Erstatningsdirektoratet, om at lovlig 1. Som vedlagte utskrift viser, hal" at beløpet sikkert ikk~ er for høyt. 

Boets reVISOr . OPPgn' ormuen beslutning om forvaltning er truffet, boets revisorer i mal"S 1946 oppgitt Det bemerkes at der ihvertfall i dell 
pr. l/l 1946 til kr. 156,4:94.34:. viser det seg at dette er feil. nettoformue pr. 1. jan. 1946 til kr. første tid ikke ble avholdt noen re
IlrstatningsdireJrtoratet forlan- Bevis: Skrivelse fra Holst til under- 156.494,34. Dette hal" sikkert vært i gistrering av tilsynsmannen. Den an-

kr 152500 Kr et' tegnede av 21. d. m. knappeste laget, men om man legger kende mener derfol" at der var stør-
ger . , .-. av 1 seg Den ankende påstår også at boet er dette beløpet til grunn og trekker Er- re nettoformtH~ pr. 1. jan. 1945. enn 
øy viser altså klart at rettsopp- tullt solvent. For å få dette på det I statoi.ngsdi.rektamtets krav fra, tiI- i 1946, og at tilsynsmannen har over
gjøret er «rim~, ikke sant? rene. ble det forlangt at o.r.sald. sammen kr. 152.500,00 'boet likevel tatt større for:mue enn sistnevnte st&-

Nygaards store bo ble imidler- Ødegaard, som tidligel"e og o.r.sakf. solvent på dette tidspunkt. tus visel". 
tid forvaltet av en størrelse som 3. Vedlagt framlegges også. status 

av 1. jan. 1918, hvor man nå. kom 
w.er o.r.sakfører Ødegård, Sand- M I d -/ k o ned til kr. 98.217,64. 
IleS pr. Stavanger. Dette til tross ang ene ev ne rer v I a r 4. Etter vedla.gte brev av fru Ben-
for a.t der i henhold til etterføl- neche av 24. september 1948, krever 

ank . 1=J....... ikk hun endog betalt kr. 152.500,00 uten 
geade e til LUOJesterett, e f dl k . N B d I noe fradrag fOl" aktiva i boet, og for-
foreligger lovlig beslutning om or me ems ap I orges on e ag utsetter at boets midler el" O. 
forvaltning. Men hvordan er så 5. Ettel" vedlagte status av 1. jan. 
1IIoet forvaltet! 1949, er nettoformuen oppgitt til kr. 

Etter status pr. l/l 19409 er NS-bøndene og den store ugrasplukkingen 146~4~,9~"ankurSbegjæringen el" netto-
aettoformuen oppgitt til kroner formuen oppgitt til kr. 37.821,99. 
14:.048.93. Det vil altså si at for- etter «frigjøringen» Den ankende har fOl"gJeves forsøkt 
muen er «forvaltet> bort, prak- å få rede på hwrlecles fOl'!lIlueD lima 
tisk talt. Ifølge foreliggende do- Alle de mange staute NS-bØn- Når en avgjørelse er tatt skal de være st(rumpet in på denne måten. 

t Han er heller ikke klal" over om der kumenter har kjøpmann Nygaard der - ofte de ledende i sine 1nere.<!serle· gies beskjed skrift ig kan finnes vel"dier som nå ikke er 
ingen opplysninger fått om hvor bygder _ ble ubarmhjertig kas- med opply~ om at avgjørelsen medtatt. 
hans nettoformue har tatt veien. tet ut av Norges Bondelag da læn appelleres til arbeidsutvalget i .Jeg framlegger herved følgende skri 
.......,..h.iTO ..... Æ-eJrtoratet skal ha d såk lte fri' ~ . k Norges Bondelag. velser i anledning dette: 
..... ~<>UU en a e gJprmg'" om. 1. Gjenpart av mitt brev til o.r.-
gitt tilsynsmann, o.r.sakfører Endel av dem endte i de politi- HviS De mener at De urettelig sakfører Ødegaard av 29.9.48. 
Ød.egård. sparken, det sier vel ske fangeleirer, og ennå flere nektes medlemsskap i Bondelaget 2. Svar av 30. lS8I:IJZDØ minecI. 
1lOkså meget. Men det er ikke ble ganske ettertrykkelig plukket må De altså sende skriftlig klage til 3. Skrivelse fra meg t1l o.r.sak-
ROk. De som forvalter andres for sin l' ordiske mammon, slik at bygdestyrets formann. førel" Oødegård av 1. okt. 1948. 
lIlidI • 4. Svar av 10. samme måned. . er pa vegne av Staten, må det hemmet deres gårdsdrift og Klagen må være innsendt innen Nål" man tal" i betraktning at der 
g)Ift"e hel og full rede for seg. dermed matforsyningen her i 14. noV'ember 1945.:0 ikke foreligger lovlig forvaltninga-
Offentlige hensyn krever dette. landet. Når så Norges Bondelag beslutning, og at det ble. fornømt l 

Ken følgene av at ca. 120,000 etterhånden kom til sans og sam- De fleste reagerte kraftig på foreta registrering, mener ankende at 
11-.. __ later til å f det må påligge tilsynsmannen en 
JUVUIII::C ~re . orsvun- ting, skulle der finnes en utveg denne henvendelse og avslog. - streng bevisbyrde, når de påstår at 
-.et. er at Erstatnignsdirektora- til å få de utstøtte tilbake til or- Vilkårene var for stramme, og boets midler er blitt fozmPulket, utea 
tet nå ikke kan få sitt «krav::. ganisasjonen. Men det måtte for de foretrakk å bli i ro på sine å ville redegjøre nærmere for dette. 
deIdr. et. Hen. dette. pyntelige enhver pris ikke få utseen. de av bruk: ut.en å søke sam. kvern med Den ankende ønsker' begge tilsyns
direIrto ik menn avhørt ved bevisopptagelse. for ratet gtr ke tapt. De noen faneflukt. Og slik hendte de rettferdige. Andre ble uten å få nøyaktig oversikt over den ting 
forlangte Nygaard konkurs. Og det da at de frafalne uten selv videre og muntlig oppfordret til det her gjelder. Han forbeholder seg 
dcsae begjæring ble tatt tilfølge å ha søkt om det mottok fØlgen- å melde seg inn, og uten å ane videre å avgi partsforklaring selV'. 
&Y Stavanger skifterett 11. april de skrivelsse fra Bondelagets 10- noe fulgte de denne oppfordring, Endelig mener den ankende at det 
lJK9 k eIse må være en feil nål" den ene tiJsyna-. ~ og' jenn er undet"teg- kalorganisasjon: men da de så senere ble kjent mannen, fru Benneche, er blitt opp-
Det av B. Dunker. Til midlertidig med vilkårene og den famøse nevnt som bobestyrer, til tl"OSS for 
bobestyrer er oppnevnt o.r.sak- '1'U M. N. skrivelse, sa de takk for seg og at det på ingen måte er på det rene 
--- Gerd Benneeb ikk . at hun er ansvarsfri med hensyn til ~ e, som er 1"-A ....... et i Nor:- Bonde1- .. g'. sm veg. 
~ • 1 jef L O'f l ............".".... ..~ -.. forvaltningen. 
anmIDa S ens .. one. . glØ ge gjorde 25. mai d. å. følgende vedtak: Dette var høsten 1945, da sei-
Iaerr Ny."." ... --1", ppf tn g er det Der vil bli nedlagt sådan 

• 6G4L~ O a m eDe 8OIl\ etrer 9. april 1940 bar ersrusen ga seg de underligste p å li tan d: 
cpå mgen mate.på det rene a:t Vært medlem av NS eller dets or- utslag, men ennå 2 år senere var priflljipalt at begjæringen om kon
hun er ~ med hensyn til ganisasjoner eller søkt å bl medlem mentaliteten den samme, og i kursbehandlingen i Erling NygaaI"d'1I 
forv~tningen.. . eller bar vært medlem e ... Norges neste nummer skal vi fortelle bo, ikke tas til følge, subsidiært at 

8kifterette k .. "' ........ l"'... er skifterettens kjennelse av 11. d. m. DS . ~~ av Bondesamband _.nd sam under nærmere om dette ved å gJ' engi ... ~ N ....... ..-A -_t..et til..... oppheves . 
......-vmann y6......... GLJ.A . .krigen har vist dårlig nasjonal hold- ennå et frapperende dokument, I begge tilfelle at den ankende til-
Høyesterett ved o.r.sakfører .Ton Iling, bar ikke adgang til møtene og denne gang fra Norges Bondelag kjennes tilstrekkelige saksomkoøtnin-
Hidle. . kan ikke bli medlemmer av Bon- til fylkessekretærene og lokalla- ger av begge parter inn solidum. 

Vi !ID~ter OSS 1 gjengi denne dclageb gene. Stavaugel", ;~~ af~i':949. 
aake l sm helhet: Ifølge våre lister bar De vært Vi skal bare bemerke, at det (sign.) 

ANJO.i'l TIL lIØYZSTERJ!:'rr 
Allkellde: Grosserer Erling Nygaard 

lIoIIIergsgt. 14, st&YaDger. 
Prosessfullmektig o.r.sakfører .Jon 

Hidle. Stavanger. 
- .Motpart: Nr. 1. Erling Nygaards 
konkursbo vI den midlertidige bestyrer 
e.r.B&kfører Gerd Benneche, stavanger 

Nr. 2. Konkursrekvirenten; Erstat
:lllagødirektoratets Rogalandsavdeling, 
JIerT advokat Parr, Stavanger. 

Anken gjelder, kjennelse av 11. 
apU 1949 av Stavanger aldfterett 
aed sådan slutning: 

«Begjæringen om Apning a... kon
Jamrbebandling i Erling Nygaards bo, 
tø til følge. Som midlertidig bo
~ er beskikkM o.r.sakt. Gerd 
Jlennecbe .• 

Den lIDkellde meaer at konkurs er 
lIKt IIp!1et med vette, og pianker 
-.,enneken 1 sin beIbet. 

J10r A. kunne lIftven4e laocIanUt
JogeDa prg. U, a.ntaa det at rekril'en
tell DIA godtgjøre at eler foreUgger 
klIlutnfng om fornltning, •• rette 
~ OC at _ lIlik beslutning 
er forkynt pA vuUg mAte. Dette tore-

medlem ØY Norges Bondesamband. for tiden er nokså stusslig rundt *' 
Av den grunn kan. De, ifølge lands omkring i bondelagene, og den i Vi må si. at denne ankeerklæfl

styretø vedtak, fortiden ikke bli kv~itetsmessige repres~ntasjon i ingen er et av de mest forfero-
medlem av Norges Bondelag. er ikke nettopp noe å VIse fram ende dokumenter vi har sett. 

Bondelaget bar nedsatt en fylkes- til folk, som ikke vet at de. be- I denne sak synes det i høy 
gmnskingsnemnd som skla1 ta seg ste av bygdens bØnder SItter grad å være påkrevet at justis
aV' disse sp0t'6I1lål. hjemme cpå grunn av manglen- ministeren eller riksadvokaten 

Deo sam mener han urettelig nek: de evner",_ griper hurtig og effektivt inn 
tes medlemsskap, kan klage skrift- for å ordne opp borte i Stavan-
lig til bygdelagene. Klagen må væ- ger. 
1'e begrunnet. laget sender klagen Kjøpmann Nygaard er altså 
videre til fyl.kesgmn,s,kingemnda på denne måte totalt ruinert. Der 
med sin utfaldse. til kommer at han har sonet 

I ~ retningslinjer for 10 måneder aven dom på 2 år. 
fylkesgrarwldngsnemnda heter det: og at han nå skal «settes inn. 

cDen sam ka nlegge fram overbe- for å «sone» resten. At også det-
visende materla1er som vJser at han te skal være nødvendig er van-
på grunn, av manglende evner, cl- skelig å forstå. Det. ser ut til 
let på ett feilaktig grunnlag er kom er tilsalgs i å være straffet nok «hardt, men 
met hm UDder disse bestemmelser, rettferdig», som rettsoppgjørets 
mi det vere bøYe til å øodta som Na. rvesens kJ-osker store profeter har formet tideDa 
wnedlem, 4eraom styret 1 det laget slagord. Dette skjer altså. 4 il' 
han tilbwer går bm for eleb Neste JIl". kommer 16. mai etter freden. 
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IØRDAG 'I. KAI 1ØØ L MAI n 

Marens Tran es grav -
Forts. fra side 2. 

i fengsel, er det konservative Høyre 
og Arbeiderpartiet sammen i voter
ingene og omfavner hverandre hjerte
lig i skjønn enighet. I dag har Arbei
derpartiet lien utøvende makt og 
aldri har det i landets historie vært 
så mange politiske cforbrytere> 1 
Norge som nå. En for landet ulykke
lig og nedverdigende situasjon ble ut
nyttet til å forfølge en stor gruppe 
landsmenn. De politiske makthavere 
vil til enhver tid finne smarte former 
til å forfølge dem de vil ha av vegen. 
For hundre år siden valgte makt
haverne sin måte å forfølge Marcus 

Thrane. Og folket gav sitt bifall. I dag 
velger makthaverne sin måte å gA. 
fram på. Og folket gir sitt bifall. Det 
tok svært lang tid før :Marcus Thrane 
fikk oppreisning, men nå begynner 
reaksjonen mot Stortinget av 1946 
å gjøre seg sterkt gjeldende. 

For det er Arbeiderpartiets store 
feil - og vil i sin tid bli partiets 
skjebne - at det ikke bare gjør de 
gamle politiske feil opp igjen, men 
de viser ennå større intoleranse og 
hovmod enn dem som i sin tid for-
søkte å berøve Arbeiderpartiets pione-
rer friheten. I dag er forholdene slik 
i Norge at ikke bare en enkelt eller 

S h noen få må utvandre etter å være 

O rf O g vi It - ribbet for alle eksistensmuligheter på 
grunn av sitt politiske syn, det er 

Forts. fra mele 8 tusenvis som tvinges til å forlate 
-------------- fedrelandet - for å kunne leve. 
ten e vunnet krigen, kunne de med Om ikke Arbeiderpartiet kan ener 
like iod «rett» ha lansert et lignende vil forstå noe av det :Marcus Thranes 
sleivord, f. eks. cdemon-kratb, og fylt skjebne fortener, så vil vi andre lære 
dette ordet med nøyaktig det æmme den ting at Stortinget aldri bar vært 
djevelske Innhold, - og brølt det ut og aldri vil bli fullkomment. Vi må 
over massene ved hjelp av minst like fortsatt protestere og protestere! 
lI!ItOl'e og eDSI:'ettede høyttalere BOm dem Om vi ikke mener å være noen 

Husrom Oslo eller omegn. 
Ber om at noen snille mennesker vil hjelpe oss til h-. 

Er takknemlig om det bare er et rom i 0s10 eller nærhet. 
Har vært uten hus siden juni 1948. Vi er mann og hustm 

og har en snill pike på 4 år. Er begge stille og ordentlige. 
Ref. om Ønskes. BiU. merk. «Fast .. ei .... 

GARDSKAR 
får plass straks på alm. storgård. Gjerne tidL N.8. Henv".' I 

Anton Rovd, Trongsundet p.o. pr. Tr.heim. 

Rettsopgjøret og gjenreisningsprogram 
fåes ved henvendelse til meg for kr. 10.-. Hele inntekten gir til 

Sambandet for sosial oppi i_iag 

O. Lindheim. 

Gårdsgutt. 
Flink og pålitelig og vant med plminneHg ~ 

får plass straks eller fra l. juni 
SØknad med lønnskrav, opplysing om tidligere arbeide GIl 

mulige vitnemål, sendes 
ANDERS E. NOBDEIUIUS 
Lora st. - Lesja. 

HUSHJELP 
får plass snarest på en større gård på Nordmøre. - Gjella 
tidl. N.S. Bill. mrk. eGod lønn:., nr. 70. 

vi har hørt over alt siden cfrigjørin- Marcus Thrane og ha det mål å ende ---------------------------
geIU, og sikkert også med tilsvarende i æreslunden på Vår Frelsers Grav
cgodt. resultat Det er i denne sam- lund, så har vi a.v dyrekjøpt erfaring 
menhengbare spørsmål om hvem BOm fått føle og lære at uretten trives 
har mak t a og kan gjøre sine syns- godt i Norge i dag som for 100 år 
måter gjeldende. Det er også av denne siden. Og at de som engang selv led 
grunn de såkalte «krigsforbrytere. a 11- under deune urett, øynes helt .. ha. 
• i d og a l) e er å finne hos den tap- glemt alt den dag de selv sitter ved 
ende pert. aldri hos seierherrene! makten og føler seg brydd av opposi-

For det annet går det etter hvert opp sjon. Verden er dessverre ikke gått 
tar større og større deler av folket at framover og derfor ser den ut som 

HUSHJELP 
ønskes snarest. - Henvendelse: Fnl ~ ~ 
Sørkedalsveien 93, Smestad, Oslo. Telefon 69 72 24. 

Dyktig kløivmester 
får plass snarest. Helst kjennskap til høvleri. God lønn. 

Eksp. anviser. 
NS ble utsett til å agere IS y n d ebu k- tilfelle er i dag. Og derfor skriver ----------------------------
kar, mena de egentlig ensVarIige får regjeringens offisielle organ slik som Gjeuopptatt ",.øløiS: Grip ehansen i «Jag! 
full ansvarsfrihet. Dette er det svakes vi har sitert foran denne artikkeL ----------
te punkt i hele «rettsoppgjøret» karak Men vi· kan ikke innse at vi har 120 kr. koster moderne LYN-

______ :erer over!. Scharffenberg slik.:c:De mistet hverken vårt vett eller vår for- Overrettssakfører KURS i engelsk, spansk og audre 
-s;::: hadcJ.e det politiske &IIBVaI' går stand - at det hverken er toppmAl språk. Soin reklame tilbyr ~ i 

fri, ~ed1emmer av NS blir stra.f- av vrøvl eller forIøyethet at vi tror 111. IL S'.IEN:EBSEN dag mot utklipp av denne anDOII-

fet og forfulgt Hvilken taJdikk har såvel storting som folket også i fram- Drammen se et kurs for bare 18 kr. i 31DDd. 
det ikke vært å lede folkets raseri i tiden kan komme til å endre oppfat- e~~P"'nsJO" n=!H::e.apt dekker 
retning a.v NS.! Dog: med denslags ninger som følge av at folket reiser ~ ~'"frL~ 
ctalttikb vinner man ikke den end e- seg til kamp for å få gjort gammel BREVVEKSLING NORSK SPBAKSKOLB 
I i g e seir! urett god igjen! NB-mann og frontkjemper 30 år, Nye Teater, Oslo. 

Dagbladet skal ikke unødig engste Marcus Thranes minne leve! høy, slank, mørkblond, ønsker brev-
f t art _1 __ 1 l . veksling med kjekk og liketil ung 

seg or a sv ...uu b i hVltt, ei Gammel sosialist. dame. Foto ønskes og loves. BilL mrk. 
beIler for at hvitt skal bli svart. Vi _____________ .... <Forretningsmann. Oslo>. 

bar nemlig noe som heter grå t t, - BØK:ER. --------------
og nettopp der - i den grå mas IS e Bekjentskap. 

Vallak til salgs. 
En lett kjørt 3 års vallak til

salgs. 
Bj. Bokøeih, - Frosta. finner vi de aller fleste nordmenn De kan bestille 

når spørsmålet er om «holdning» i ok- l- «S. Mal-" •• Gardbruker, 48 år, NS, sonet ------------
kupaBjon.stiden - også svært mange II og oppgjort, søker herved be-

Bjem VardAs: De utstøtte. kjentskap med en dame i ~ 
Jeg søker en dame, 

av dem som i dag slår seg for sitt 
bryst og agerer «uskyldshvite». (Jfr. 
major Langeland.) 

På Dommerforeningens årsmøte 1947 
hevdet byfogd D id rIk sen at «det 
etter hans mening var litt av en til
feldighet på hvilken side en kom l 
rettsoppgjøret Grensen mellom lands
sviker og ikke-landssviker var meget 
bnn, og ingen kan vel, 88 han, ei seg 
fri for et svakt øyeblikk i de fem ok:
kupasjonsår .. (Atlp.) 

Dagbladet lever altså ennå l den 
illunjon at denne meget tynne 
grense mellom dem som tilfel
d ig v i s befant seg på den ene eller 
and r e siden, skiller mellom hvit og 
svart, meUom «gode nordmenn» og 
cf( :rædere». Jeg er, SOTl allerede sagt, 
tilbøyelig til å mene at det var €i 
temmelig j c v n t grå tt på begge 
eider av den meget tynne grensen! Det 
er en til. visshet grensende ~ig
het for at denne oppfatning også blir 
framtidenA 

Kapp, 27. mars 1949. 
Hroar HovdeJI 

Pris kr. 8.00. års alderen, som føler seg hjem-
P. Harøem: utroUg meu 8Ult, 2. oppL løs og vennløs, og som kan ha 

Pris kr. 10.00. vært Røde Kors-søster eller er 
Tillegg til l. opplag, pris kr. 3.00. frontkjemperenke. Vedkommen

"natos Lexl Var No:rge faktisk og de ønskes å ha litt interesse for I 
rettslig l krig etter lO. juDl 1940 'l bondeyrket. 

25-35 år, som vil stelle for _ 
fhv. NS-mann på landet. 

Bill. mrk. eHjem>, nr. M. 

Energisk og påliteBc 
Ungdom 

Pris kr. (.50. Bill. mrk. «E. N. 1900:.. 
Rektor LøcIrup: l.ABl"el"BksjoneJ18 lI8DIl8 søkes til landhandel En som ba 

hakgruaa. - Pris kr. 4.00. Stavanger! føre en mindre varetransportbit 
Toralv Faaebost: Faaehu-teaktlll som blir foretrukket. 

ikke tAlte dageDs lys. Av omsyn til reiseplan bes Søknad til ekspedisjonen, bilL 
2 hefter utk. a kr. 2.00. bestillinger på portretter, in- mrk. eNr. 66». 

Toralv Faaebust: CoktaiL teriører, eksteriører m. v. sendt --------------
Pris kr. 5.00. meg innen utgangen av mai mnd. 

Nils VikdaI: Det f:rIe onIl eIl fri presæ Russ. Dahl, - S1avanger. 
Pris kr. (.00. 

eS. MAb 

Box 4J. -lb.ømacl N. 

Marta Steinsviks 
bøker: «De hvite ravners broder-

-------~------ skap» - en samling noveller. -
Takk U~erket kritikk, bl. a. i «Norges 

til alle som viste oss oppmerk
so~het' og ydet oss hjelp ved vår 
reISe fra Norge til Argentina. 

Fru doktor Ingier. 
Barna.. 

Kvmnen, kr. 6.50, og siste opp
lag av «Frimodige Ytringen, 
kr. 5.00. - Kan bestilles hos 
«8. Mai» eller direkte fra eksp., 
boks 4009, Oslo. 

Portofritt mot forskudd. 

Stugujente. 
Ung jente får hyggelig poet 

på gård i Gausdal. 
Eksp. anviser, eller Bill. lDl'k. 

«Gausdab. Dr. 69. 

Reisende eller agent 
som har egen bil eller motof'. 
sykkel søkes for salg av am~ 
kansk smøreolje til gårdbrukere. 
verksteder, bileiere o.s.v. 
Bill. mrk. <God provisjon>, Dr •• 
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, ABONNER I I AVERTER I 
Ukens 

'l'er6pekttø 
tg.ra "år uteItLaltå.6po"t _ - IKirken og 

landssvikerne 
Det .. -.kteD og ikke rettea at 90 000 t1ØIære ezml bodde l b7eD-

Tyskl!llnds n!llltiO-_le maol - rår i Norge, sier ell I dag er det 1800-2000 igjen. Av Ull """'.1 Dill "'-amerikalD.er. det .!!.I~ tr.. 1945, regner en med For1& fra Bide 5. 
o.. ___ ~ __ ...... 9ft ...-;-..... i den En innsender i eNORDJSK TID- • ~ '10000 er ~ av tyfus eUer -------------ø'-'K.IBAA~ ___ øgu,~.. END hunøer. 20 000 erbeldsføre menn oa 

amleD.. verdenskrig, forsøkte 1 E,. for torsdag 1'1.2,49 skriver: kvinner er IIIlQdt til Sibir.. slår ring om denne politfake ftedaa.o 
administrere Tyskland i felles- cEQkelte ay eN.T... le6CN QUeI ne, som offentlig lar seg beskylde fra 
IIbp. Det ";1r1r ikke. De allierte lb ba. sine avgjorte meninger om E Il organisasjon kan lamslå meget kompet~t hold for A Yære 

6 4AA vorvidt Norges grunnlov er opp- ti &-:-. • ble aplittet i øst--vest og Tysk_ ættboIdt siden frigjøringeQ. en &,1;'- meumgsutveksJlDg. en er e n, uten A. turde foraølæ p& 
laDd delt i to. At grunn),OVeDB I. 100 tremdelea I Finnland har det vært en ond- A. renvaske seg både for det og meget 

Denne rivalisering mellom. burde være på sm. rette plass trodde artet typogndstreik. Under streiken annet - sA. lenge blir det aldri ~ . 
Eierherrene førte i politisk hen- ~ s:aU:Vuskrilk ogsåt t dtUen Fri~ ~~ fikk imidlertid de Ø06ialdemokratisk~ tilnærmelse til kirken igjen fra via' 

d til ,""OQ P e c tnO'4'Qe og k.om.m . "'_L. . lo til 'd Ham t 
EeIl e en våknende politisk Ytringen 1 etterkrigsårene. og bUll ' UQllh ...... e aVJsene v å Sl e. A.l e r vi ikke som ckrl-
aktivitet blant tyskerne. I øst Vf.1ste nok; at statsmyndigbeten be- utkomme. stendommens:. første talsmann. Nil' 
arbeider kommunistene lettest. traktet apøramålet cbebandling av ut .fr& det frie ords synspunkt, kom- han taler med Bitt veldige ordforrld. 
Deres parti, Enhetspartiet, er ~:,. :,:u:~t:t:t mez:"h'er HeIsinlå-bladet cAppell»; sA. føles det bokstavelig talt lUR 

lll:erkt begunstiget av russerne. pi forleggere, bokkoD.sulenter, bok- streiken på følgende måte: gudsbespottelse. 
I Test har sosialistene vind i sei- trykkere, jurister, doktorer og andre «'Ber bal' Vi tAtt et alvorlig varsel Ta for dere hans cFolkedom. ovet' 

lene. Deres leder, Schumacker myndigbet~. ~beidet mot boken 1 t:c:vcmiatl en liten gruppe av NS:.. Les d~n sakte og rolig. Prøv lIA 

Dytter eilhver anledning til å opp ~~:e tøj:::".r e1l~. ~ ~~ k! ~~ A. t~e d~ hvor mimge av disae 
_ fordeler for det tyske folk. Om det i norsk lovgivning i dag fin- politiskG virlæomhet og frihet l et setninger Jesus kunne ha skrevet. D .. 

Tilsynelatende er således det ~ noen paragraf som forbyr helt land, o~ på, den måte skape først får dere fatt i Berggravs sjele
.,.e folk i dag delt politisk øst swnæyke å skrive bøker for publi- forhold og 6ltuasJO!ler som er de lige habitus. Det er intet lystelig stu-
-Test. Dette er det neppe grunn tler~ f!å må loven være i slekt med ~ 8Dlnlandråde; I de folkectemo- dium., nA.r en har for øye at det er 

cBlgatIUloven» eller tned den cpro- ~"Ul:ilLe p", grunn av at vi 
til å feste seg så. meget ved. visoriske landssvikanordning,. av ikke bar hatt en så lamslående satt i pennen av kristendommeDII f .... 
Den dag det passer, er sikkert 1944, lover som ikke kan bli grunn_ typo~treik på 20 år - må man ste tal s man n i Norge. 
alle partier enige om en ting: Iov~,e gyldige før de bUr ved- d?g ikke l~e seg ~ 1 de forbåp- Det var to nordmenn som arbeidet 

, at alle okkupasjonstropper skal ~ l et nyvalgt Storting - altså 1 1: ~:i. ~; :a:.::: for fred og forsoning mellom. England 
1It av Tyskland! En stor del av Norges presse ft1' b!e Danmarks borgerlige folkemajo- og Tyskland i 1939. Det var Eivin4 

Stillingen for okkupasjonsmak den gang imot utgivelsen av en slik ~tet sat! ute av stand til å hevde Berggrav og Vidkun Quisling. De 
tJene forverres stadig. Amerikan- bok: sam støttet seg til en grunnlovs- SUl memog og forsvare. sitt syn. l samme herrer arbeidet for fred or: 
ørne og engelskmennene vi.;no Sl'tt paragI'at Og d~ eN.T.» i en leder I delIån" offentlige debatt ~ over fIre forsoning mellom Tyskland og Nor-e_- tok samme stillmg så fikk under- m eder. Og i våre vestlige granne- . 0-

beste for å vinne tyskernes tegnede lyst til et eksemplar da land har lIl8.n fått se hvordan typo- 1 1940. Begge ville de ha kongen til 
gunst. Men dette håpløse 'forsøk . boken endelig kotJl ut på eget for- grat~onen har benyttet seg A. abdisere. Den ene fikk «Storkor-
lykkes selvsagt bare tilsynelat- lag i 1946 i Oslo. av SUl maktst\lling til å stoppe avi- s b som belønning. Den andre -
eade. Det tyskerne ønsker og ~tterinnen, fru stelnsvik, her baser l!ICDD .dI,IgeDof polltiake makt- «krans> av kulehull gjennom " ........ -

aldri tilhørt eller hatt noen som helst ' vere misliker.. ....~--
&el" fram til, er at landet atter forbindelse med Nasjonai Samling,. Det den finske avisen skriver - er kassen. 
aamles og gjenvinner sin frihet (~pu:ti som i 1933 ble fullt aner- dessverre ikke ukjent her 1 Norge. Det er omlag 10 år siden Norgell 
og selvstendighet. Samlingen i ~t l likhet med andre politiske Mea Vi får bQidlertidbåpe at 1945- ,cerkebiskop> krabbet seg opp pA. kut
Test er nå ved 1 fullbyrdes. Den ~ æJ!:' := ::: =f~ mal-cQeQWHefeu nå' har måttet vike fert-lasset. I London og lot seg beskue. 
tungvinte og ganske umulige tre- zædere. Hun finner bare ingen som plassen for den sunde. fornuft, og at Dermed fikk han cverdensberømm.eI
deling av Vest-Tyskland, mellom beist UIUlSk:yldning for deres straU typografene ikke lengere lar seg ut- se:. for «stor demokrab skulle fet: 
Frankrike, ~gland og.Amerika etter ~e .Iover - uan,- nytte til å gjennomføre hevnpolitiker- anta. Alle monner drar - -. 
ble endret til en todeling, i det sett ~vor pæktisk: disse em. Jøm nes akl$joner mot anderledes tenkende Det er denne mannen kirken ml. fI., 

Frankrik øynes ill være. Kort og greit: At det ' . byt t 
e fikk beholde sin egen tortiden (1949) er malden,ikke mtten ,om te ~ed en av de yngre ut.-

sone. Motvillig måtte Frankrike ØIDU rår i Norge. Så er det lett, Dauau var et paradis. gaver, sA. fmner, nok de re 11 g l ø a t 
om kort tid gi opp og gå sam- forstå at denne boken ikke var vel- AS> r= ..... med de _a. din ter ess ert e dandssvikere Yeiea 

ed d sett av statsmyndighetene ~ I~. ucaVæreD e rus- tilbak 
aen m e andre. cFrimodige ytringer ~ øtatsstn- slske konsentrasjonsleirer, forteller e. 

)(en det skulle vise seg stadig elsen og en hvilken som helst annen det danske blad cSønderjyden,. t en --------------
YaDSkeligere å administrere lan- gjeostand er enbver tlllatt.» artikkel om cSovjeta slavelelre» den 
det. Den tyske hjemmefront var I Les referat fra trontaledebatten av 1 2 49 Enten en liker det eller Ikke. .. 
liltadig på ferde. 21. januar 1949, der en av Norges . D' .' _1_1_.. åre alliert fdrbolder det seg slik for Europa. 

Og 
klrnq _ Moseid _ fikk høre hva ISSe v .. !AJ-....ue'et om cV e at Europas framtid er helt avbeIJØa 

den 1. juni 1948 ble alle en a'9' statsmyndighet _ Justisminl- venner» russerne, hvis ledere ennå av den tyske arbeider. Ennå i dag 
tre okkupasjonsstater, samt Be- &tet Gundersen _ hadde å anføre ikke av «demokratene» er krevt an- kan ikke Russiand vinne de f7sbI 
aelux-statene, enige om å etab- til tingmannens frimodige ytringer brakt i Nilrnberg som tiltalte i ver- arbeidere, men allerede ni kIDI 
Iere en tysk regjering for Vest- - altså 1 4r - 19491» dens andre store krigsforbryferpro- :=ere m::.e ~~.:-: 
~:t. som siden er gå.~ er Da folkedemokratiet og demo- sess, skyldes den amerikanske jour- :':'~~:n:. ~ øst~ d:e ~ 

f rf tning utarbei kratiet og friheten kom naUst Tant Sender, som har ~ Amerika og England ikke lengeN 
~:itt ~ ~nn:Man det og til Tyskland. . rundt fol' å granske denslags ting. 'spekulere på hva den franske ... 
cl tysk ~. _ . venter ~t cXieler Nachrichten,. (7.4,49) oUent- HUll sier at det hvert år dør hundrede beideren vil gjøre. Da lran dere ba 

erJ.klamc rte. :"o.l':"atningen> b~ ligg;jonle for en tid siden en kort tusen i diaIe leirer. Fangene l slave- alle de Atlenterhavspakter som dere 
pro e 1 J11IlL Deretter blir ' lft;- arbeid A-"l' i" A ~-- bare orker" A underskrive. staUø. lJe.o 
det val et melding otJl hvordan forholdene arter ...... ,-"e er ""'6 19 -- LUU1;:4' høvet heDer ingen Molotov eUee 

g og f parlamen~ kom- seg for den del av Tysldand som be- mere enn normal erbeicSstid. Hun Vysjinø1dj, OS Kominf01'lll behøv'eat 
~ l~BommenO' 0drm~::::.!!~ finner Beg bak jernteppet Opplysnin- skriver: ikke en eneste tenk. KoIDmUnisaøI 
.-c nn. g en.l! ... "J r;;r- gjaId .' cStraffen for Ikke A oppfylle ar- vil da finnes ovemtt.. 
ke» regjering etter krigen trer ~ 3'1!ooobyenlnnKønb Igsber'A' ~ ført beidskravet var sulferasjoner, Iq- Den tyske 8QSIaldemokrats uttaleløa 
til. . yggere. V1SeQ ve sel og for systematisk nektelse av CØDIlk Iltt tpresstng. 

De allierte skal ha tre høy_ nå å berette følgende om forholdene deo toreskrevne arbeidsytelse - gir og~ en ø:~ bi:':: 
kommisærer som øverste myn- i byen etter at den ble okkupert av rettstorfø1.gelae med en eventuell v ____ 1. .... ,. Emme" H 
&.... • russeme: dødsdoIn.~, .. , acu..u..LUe.. ..er, Ughes. 
-ti&&et - ok1ruJN!-SJonsmakten~ cDa 1"IØel'Ile den 1. mai 1945 Ja, ja, slik endte denne cFrihet for cVesten bar ezmå eQ liten nMetid 
npresentanter .. Disse høyk~- 6Jtetat eD foIketellin& viste det seg frykt og nød. Den sluttet som alt annet ID å bestemme seg 1, selv om 
...-er skal alltid ha det avg;,ør-; de store demokraters propaganda- schmidts uttalelse er rikt1s eller ikke. 
..te ord. I realiteten blir dette liknende slagord. apparat bal' satt , øvins. MeD. den bar aande!Jg 1kke lang tid 
et halvt koloni-selvstyre. Den nye tyske regjering vil pl seg. Os: nå ml vestmaktene ende-

Noen lang levetid vil neppe etter hvert oppnå større ting, på Europas siste Ijanse. Ilg bestemme seg for hva de vB med 
dame styreform fl. Den er dømt grunn av striden mellom de store Det amerilIIanske tidsskrift «Time» Tyøkland, os: d bør de gi clette ... 
a.l ~oldbar fra fødselen av. øst-vest. Deres mål vil bli full <'-4,49) bar latt lin Berlin...redaktøt kjenne pl eQ t7delia mlte. HIttil ... 

Sosialdemokratenes fører, frihet og selvstendighet for Tysk Emmet Huøhfll( InterYjue c8r1o okkQpauteDel tale Yært øIotraDde 
Sdlumacker. har allerede pro- land. Og denne løsning er en be- Sobmklt .. er deD syke Schu- stanun1n& uten øaDJIDPI1he1r. .... 
.... ert: TpIdaad skal ikke ve- tingelse for Europas økonomiske machers ~e. plan os: YiIJ., lIlutter HubheL 
... __ fteelLrteill Og han får og kulturelle liv. GjennaDl4ette lnte:rYju tikk Schmidt ------------
6kert 'tiW.utDiDg pl dette og Schjevola anledning til , al dIa!Ie øannhet.øord: TQkt l lferrTøm ......-... 1løIIIuid. 

Stiftelsen norsk Okkupasjonshistorie, 2014 
 

SNO




