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Endelig ... endeliglI IfgM ~~~ 
skjedde det som hele fam1Uen haT/sett - . "-"~-(q-!f~{ .-
fram Ul, men som vi etter hvertj som J 
ukene gikk begynte ti. tvile på ~ku1de 
skje: Nå er hun satt fast. Vi kan .-.-----
puste fritt igjen, vi kan snakkå fritt' 
etter at vi i årevis har mMtet vele vå.re • 
ord pA gullvekt og bite i oss ~alle de r'~------------
svarene vi brente etter A. gi. Ii'amillen 
er igjen seg selv, og det' er slutt med! 
anmassende propagandistisk {misjons- t- ---- .---- -
virk~omhet i kjente og hatecte klisjeer.; 

-'r-;"-.-.---~ 

For oss er freden og sommeren fØrst:.._ [ 
nu blitt realiteter vi tør glede oss over.,\ t\" h~W .' . . ~ykket som har knuget ;' oss i lange L JAA,a ... ", "A~ 1u.J.-t 

7 nr 7 I " J ,. ~ 

tider er vekl" V,i synger ~ vårt arbeid, __________ '{j,---m-. -l, u_ u .. /yvvrr.!.tr-
vi er vennlige og kjærlige:. mot hver- 'l • 
andre. Vi er glade.' :;;''' ,,'--\ 
fry~g d~~m:: f~~~e~iJ::#e:!eO~~:t~----"---------'- St k' k ,h"Bo·./jlir-f'b'··' \--- ------~----.-------
nu er gjengjelde]sens,: time omsiqer a ars drra as. 
kommet og at «øye for øye, og tanri for -------------
tann»-prinsippet skal ,:anvendes. Nei 
og atter nei, vi er uten interesse i at 
vår plageånd selv blir" plaget, og vi er 
uten tro på at straffen vil gagne henp.e 

Chr. Vibe begynner sin artikkel om 
Olaf Kullmann i Dagbladet for 16.' 
ds. med å neVne at han i religionsti-
mene i skoledagene ikke kunne be-9g lære henne forskjell på sannhet og, --~---'----

løgn. Når det gjelder henne er slikt I gripe at folkeopinionen kunne kreve 
bare dunkel metafysikk. Helt til hun i ' l ble hentet, dosert.e hun nazisme for oss. ,. _______ u en opplagt forbryter fri, og over ate li' .. _u ,------.-- ------.- .-.-.-

Hun benektet muligheten av at Quisling Jesus til tortur og forsmedelig dr.d. 
er en kjeltring, hun benektet at 88 har' Den opplagte forbryter som hr ViDe 
drevet med tortur og hun lot oss forstål------·----'- sikter til må være Illin miSkjente ~-.--- ------~----.-------
at det er vi som ikke er modne nok til' venn Barrabas. Barrabas var nem- '\' 
å forstå nazismens storhet ennu. Men' ____ ~._ hun h~pet at også vi vnde lære til slutt lig ingen forbryter slik som de fleste ---------------.-.- . 
. ,. N~r England-Amerika og Sovjet ~ i snart 2000 år har gått ut fra. Det! 
tørnet sammen 1 nær framtid, da v1lde '. ___ .:._____ står heller intet om dette i bibelen. ~---------~------.~-----
NS. gjenoppstå og vise veien ut av kaos. .. Her står det at han var en opprører, I 
Men vi måtte først erfa.re på legeme og t På ,sjel hva den plutokratisk-ma.rxl.stlsk- _ _____ - Og det er noe ganske anne. 

,kommunistiske elendighet virkelig er. den tid min venn I:}arrabas levde var[-------------------------

Så rent ufattelig herlig det har vært hans land besatt av 'romerne - slik' 
A. slippe alt dette sludderet 1 et helt --------- som vi i over '5 år har vært besatt av~----------------------'-
dØgn. Det føles som <lin største nMe at tyskerne. Der_ H, err Reichskpmm_ is_J

1 hun er innv-kartert p1!. Bredtveit og ikke _________ ..-- -1--------------------

kan nA oss med slne fOl'bannelser"hvor Il sar flir die besetzten Gebite den-
: hØyt hun enn skriker . . . , Men, men. . . . __ c ________ . __ ._ gang var Herr ponti,us Pilatus. Ven- L- ______ ~ ___________ .. 

Ved aftensbordet l kveld var det en nen Barrabas. var en opprører og et 
sorti sa at vi måtte være klar over at hØyt skattet medlem av datidens 
vår lykke ikke var evig. Hun var arre- r'-- ---- .---- hjemmefront, hvorfor han også om- r---------------------
stert for 4 uker, og når tiden var omm~,\ gående var blitt arrestert. Forment- j 

fortsatte sin huskorsvirksomhet der hun -.------- lig hadde han likvidert noen av det ~ ----. . -.-----.----. hva så? Kanskje kom hun tilbake og ~ , 

slapp i gAr? Bare litt mere innbitt og romeske gestapo, kanskje hadde han l 
hatefullt. \ også tatt seg av noen av datidens -- -.---- -- - .. ------.----

Gleden var borte med ett. Ingen -.------ quislinger, eller endog klipt håret av 
følte lenger trang til å synge, ingen ' 
smilte mere. Hver for oss så vi gjen- noen jødejenter som hadde flydd 
komsten for oss i tankene. med romerne. Det var således ikke 

Ærede myndigheter I I mange fil.": det ringeste rart i at det undertryk-
mmer er det i dag som det er hos oss. te folk gjerne ville ha en sån kjem-
I årevis har' all glede vært borte fordi 
et slikt :NS.-individ har måttet bli tålt. i 

For alle disse familiene vil det bety fort· ; 
satt martyrium hvis nazisten får komme' 
tilbake. Alle vet vi at en, virkelig nazist 
aldri blir mennneske som andre. 

Vi ber nu den myndighet sOm har 
med disse N8.-medlemmene:, å:gløra:, 

, Sørg for at de ikke fM drepe gledei!.' 1 
sin \lBkYldige. famflie på. nytt. ,Nekt 
na.z1s\:.ene oppholdstillatelse 1 den "kom-
mune hvor de nu har hjemstavn. 

Hvard.a.n, detaljene bØr bli ordnet, 
, økal vi ikke komme inn pA. her, vi er -------.--

" ~, Ikke de rette til å stille konkrete for-
/sl:a.g. Men hØr og bØnnhør oss. Lov oss ______ __ 
c: at vi ikke skal lide mere enn vi har gjort 
! på. grunn av at familien vAr har et svart 

får, Vi tror Ikke pA. eksport til BjØrnØya, 
, men vI hå~r at vårt utstrakte land har 
. et eller a.nnet· «dertil egnet sted» å an

vise quislingene som t v li n gen t OPP
boldasted. 

SVar oss. Gl oss smilet og gleden 
Igjen.,P1~t~~qr~"·rr' 'J~ ~~-L. .L. ..----------

pejøssing som Barrabas ut av dati
dens Grini, og det er bare beklagelig 
at en sån patriot i århundrer har 
fått et ettermæle som stor og stygg 

I forbryter. 

\ 

Phill. Aas. 
O.r .sakfører. 
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