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Studentersamfunnet i Trondheim 
hold t lordag kveld sitt første ordinæ
re møte etter okkupasjonens slutt. 
Til formann for høstsemestret ble 
valgt cand. filol. Thorbjørn Sivertsen. 
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J oppnevner en æresrett. iX 

Under møtet oppstod en temmelig 
dramatisk Situasjon, da redaktør Høn
ningstad, Studentersamfunnets tidli
gere formann i okkupaSjonens første 
år, møtte fram. Dr. L ang e for
langte at Hønningstad skulde bortvi-
ses fra møtet, da han som formann i 
Studentersamfunnet høsten 1940 gikk 
inn for at samfunnet skulde under
kaste seg okkupaSjonens kontroll, og 
vilde slippe til nasistiske foredrags- I 

holdere under slike omstendigheter I' 
at en fri debatt ikke var mulig da I 

det vilde utsette både Studenter;am_ I 
funnet og dets medlemmer for alvor
lig fare. Hønningstad tok dessuten 
forSkjellige emner opp til debatt un
der slike forhold at de som var uenige 
med ham var avskåret fra å uttale 
seg. 

NS-medle·mmer ekskluderes straks. 
Norsk Presseforbunds hovedstyre 

holdt lørdag 20. mai sitt første møte 
etter frigjøringen .• Møtet ble ledet av 
den fungerende formann, redaktør 
Henry Karlsen. 

Ett av hovedstyrets medlemmer var 
blitt skutt av tyskerne under krigen. 
Av de øvrige har en vært i fangen
skap i Tyskland, fem har sittet på 
Grini og to har vært i Sverige. 

Til møtet kom det hilsningstele
grammer fra Presseforbundets for
mann Torolv Kandahl som oppholder 
seg i Amerika, hvor han arbeider for 
den norske regjering. Videre ble det 
referert telegrammer me dvarme hil
sener fra Provinsjournalistforeningen 
i Danmark§ Finnlands svenska publi
cistforbund og Den islandske journa
listforening. Det ble sendt hilsnings
telegrammer til Koongen, regjeringen. 
Hjemmefrontenli leder høyesteretts
justitarius Paal Berg og presseorgani
sasjonene i de nordiske land. 

A v meldingen om forbundets stilling 
fremgikk det at kulturdepartementet 
allerede høsten 1940 hadde villet om
danne Presseforbundet til et presse
laug etter nye rettningslinjer, men 
dette var enstemmig blitt avslått av 

hovedstyret. Straks etter kom det hen
stilling fra departementet om at det 
ikke måtte deles ut stipendier uten 
godkjenning fra departementet, men 
men hovedstyret delte likevel ut sti
pendiene etter sin egen avgjørelse. 
Reichskommissar uttalte sin store 
misnøye med at pressemenn som had
de vært arrestert var blitt gjenvalgt 
som medlemmer av hovedstyret, og 
pressedirektøren bad om forslag til 
nye medlemmer i stedet for disse. 
Dette ble avslått av hovedstyret. 

Høsten 1941 ble hovedstyret avsatt 
og forbundet fikk en kommissarisk le
der. I 1942 ga Quisling en lov om 
NOl>Sk Pressesamband; alle presse
menn skulle stå i sambandet. Dette 
vakte så sterk motstand blant pres
sens folk at NS ikke våget å sette lo
ven i kraft. 

Hovedstyret vedtok på møtet å 
stryke av medlemslistene alle som 
har vært medlemmer av NS etter 
9. april 1940 og vedtok å oppnevne 
en æresrett på tre mann (to jurister 
og en pressemann) til å undersøke 
saken vedkommende de presse
menn hvis forhold har vært tvil
somt. 

Da formannen oppholdt seg i Ame
rika, ble rekaktør Olav Røgeberg valgt , 
til midlertidig formann og Arne Falk 
til nestformann inntil landsmøte kan 
holdes. 

Hønningstad imøtegikk dr. Langes 
uttalelser. Det. ble vedtatt fl. bringe 
saken inn for en samfunnsrett bestå
ende av 13 medlemmer, som alle ble 
valgt :under møtet. 
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Tokio kan ikke settes i stand igjen. 
(NTB) «Tokio er blitt ødelagt i et 

slikt omfang at det ikke er noe håp 
om å kunne sette den i stand igjen.'} 
Denne innrømmelse kom i går fra den 
japanske statsminister selv. I en er
klæring som siteres av New York
kringkasteren, sa han bl. a. at det som 
var igjen av hovedstaden, bare er ry
kende ruiner etter siste det store sto
re angrepet. 

I et annet telegram heter det at 
det voldsomme regnvær muligens kan 
hjelpe japanerne til å få slokket bran
nene i Tokio, telegraferer Reuters kor
respondent David Brown fra 'Guam. 
Tette lavtliggende skyer har hittil 
gjort det umUlig å få et overblikk 
over de skader som er forårsaket i To
kio' under de siste kraftige angrepene. 
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