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LUDVIG MOWINCKEL 
og de 13 

Av direktør Lorentz Vogt 

lysende vedrØrende forfatternes 
mentalitet og begrepene innen de 
kretser. hvorfra de er utgått. 

Statsminister Johan Ludvig I 
Mowinckel dØde 1. oktober 1943 
langt fra det land han elsket. Det 
er neppe noen indiskresjon å for· 
telle at han de siste år var en 
bitter og lite lykkelig mann etter I 
det han hadde gjennomlevet. Om 

hans navn har det mden ~ r---------------------------------------------------, 

Mowinckels ansvar for vårt 
~glende forsvarsberedskap 
nevnes som en «historisk kjenns
gjerning... Vel Han har sitt an
svar. Hans feilvurdering bestod i 
at han mente at en sterk nasjonal merkelig stille. Men er der noen 

grunn dertil? Han inntok dog €n 
gang en bred plass i vårt lands 
politikk som i dets næringsliv. 
Hva har man dessuten hatt å be--I 
breide ham? 

• 
Etter hvert kommer der frem I 

forskjellige dokumepter av inte-.' 
resse.. AvgjØrende tør ha vært 
nedenstående datert 5. mai 1942 
og tilstilet regjeringen: I 

Den Norske Regjering. 
Vi har bragt i erfaring at dell 

llOI'Ske regjering skal ha anmo-
det statsråd Johan Ludvig Mo-

winekel om å kOmme 'Oft!!' tit 
London for å ta del i regjering~ i 
ens arbeide her og for eventuelt. 
senere å overta et regjerings-- ~ 
oppdrag i De Forente Stater. Vi. 
vil ikke legge skjul på at om l 
denne plan skulle bli satt i verk., i 
ville dette vekke sorg og harme: 
blant storparten av oss som er. 
regjeringens medarbeidere på , 
utefronten. 

Det er en historisk kjensgjer-j 
Ding at Johan Ludvig Mowin

ckel som de partipolitiske for-I 
hold var bærer et hovedansvar I 
for at vårt militærvesen var or-I 
ganisert på en måte som gjorde 
det lite egnet til å verne landets ' 
fred mot et plutselig overfall. 
Det er kjent at Mowinckel der4 

for er en av de menn som er 

Tid og annen dukker der opp dukumenter, som forteDm< 
OBl de poliltiske spekulanter lom rømte av landet under ok .. 
kupasjonen og lot· oss andre bli igjen for å klare brasene. 
Her har Norges Industriforbunds tidligere direktør Lorenzt 
Vog t gjort et fortjenstfullt arbeide. Han har med den _
lame journalists blikk funnet fram til kjernen i mange av 
tie ".. så dunkle saker, og ham avsløringer har vært litt 
.... en storvask med dem, 30m nå balanserer på ærens og 
waakteas tinde. Derfor er han. heDer ikke elsket, men åpen.. 
1Iart fryktet av dem som vil ha stillhet ikke bare omkriD.c 
det fatale rettsoppgjøl') men også <Jt1lkring sine egne gje~. 

5 -e*. Dit ..... VOgtllar litt h1iImmi i Tønsberg Blad, __ 
riktignok er et høyireorgan, men som også er våkent og 
uredd. Ellers har det vært trangt om spalteplass i den nor .. 
ske presse for direktør Vogts artiIder. Hederlige unntakelser 
er Nationen og Adersseavisen, som har gjengitt noen av ar .. 
h'"Jdene - Denne gang avslører direktør Vogt tausheten 0IIl

kring .Johan Ludvig Mowinckel, venstres fører gjennom ea 
menneskealder, og for det er alle renslige mennesker direk
tør Vogt takk skyldig • .Johan Ludwig Mowinckels syn på 
lønvarssaken er kjent, men ansvaret for forsvarets forfall 
deler han med. så mange som i dag er høyt på strå. Det skal 
dog ikke lykkes for intrigema keme å slette hans grav ut, 
selvom hans eget parti, som skylder ham så meget, synes å 
farnekte hans navn i dag. Vi skal gjøre vårt til at det ikke 
skjer, og da Tønsberg· Blad ikke når fram til vår vidstrakte 
lesekrets tillater vi OSI å gjengi direktør Vogts artikkeL 

holdning lot seg opprettholde 
I uten å være beskyttet av et til
I strekkelig sterkt militært forsvar. 

I Det var en feilvurdering som han 
delte med mange, bl a. med sine 
gamle regjeringsmedlemmer og 
med mi:aisteriet Nygaardsvold og 
dets parti. - Men på Hamar ha~ 
de Kongen og et enstemmig stor
ting henstillet til ministeriet Ny
gaardsvold. å fortsette.. Man slo 
fasts at så lenge verdenskrigen 
varte, slrulle der herske borgfred 
forsåvidt angår de gamle ting fra 

,iØr Sl. april Det er denne borg
I fred som de 13 brøt ved sin oven-

I for citerle skrivelse.. Den gjorde 
det også umulig for Mowinckel l 
svara Han ville da vært likeså 
illojal som de 13 og det tillot 
hans overbevisning ham ikke. 

Beskyldninger fra den da for
lØpne del av okkupasjonstiden er 
alment holdt. Der tales om «sin
nelag- men doknmenteres intet. 
Der brukes uttrykk som cen av 
de menn vi nØdigst vil se - -» 

O.s.V. Men det forklares ikke 
hvodor. Et typisk politisk sladre 
dokument av h\ Ilte der har vært 
så altfor mange. 

gjenstand for den sterkeste uvil~ '-----------_________________________________ .1 

Men dokumentet har også et 
rent menneskelig side. Der er 
blant underskriverne menn som 
med glede solte seg i Mowinckelø 
glans så lenge der var noe å vin
ne derved. Det var en tid, da 
Mowinckel var en. mektig mann, je hjemme i Norge i dag. Vi skal 

imidlertid ikke gå inn på disse 
ting. For oss er det avgjØrende 
at Mowinckel under invasjonen 
og senere under sitt lange opp
hold i Stockholm ikke har lagt 
for dagen det sinnelag som vi 
har 'rett til å kreve av et med
lem av den norske regjering. 

De månedene som nå er foran 
oss stiller regjeringen overfor I 
viktigere og vanskeligere 0pp
gaver enn den noen gang tid., 
ligere har hatt. Både selve fri
gjØrelsen og gjenreisningen et
terpå skal planlegges og forbe
redes. Mowinckel er en a~ de 
menn vi nØdigst vil se som del
taker i regjeringens fortrolige 
overveielser av disse spØrsmål 

For Mowinckel selv ville det 
sikkert også bli en bitter skuf~ 
feIse å oppleve et møte på ute-. 
fronten. Han vil neppe på for~ 
hånd være i stand til å sette seg 

inn i hvor ensom og isolert han også utvirker at Mowinckel tar - men. da han også begikk de 
ville bli. Etter de samstemmige avskjed som norsk statsråd. forsømm~ overlor forsvaret, 
opplysninger vi har fra ledende London, den 5. mai 1942. som brevet angriper. Hvorfor tok 

norsk hold i De Forente Stater, de ikke avstand den gang? For-
ville mottakelsen ikke bli var- ..Jacob S. Worm-MiiUer. S. NIJl'ft. klaringen er likeså enkel som 
mere der. J. Sehaneke Jonassen. D~sea..l beskjemmende. Der er menne-

Vi er oppmerksom på at vi WiIh. Keilhau. Carl. P. Wright.1 sker, som det faller likeså natur-
her kan synes å vise mangel på E. ComeJiussen. Arnold Bæsta8.. lig å sparke til en forsvars} Øs 
overbærenhet overfor en lands- Gunnar Johnsen. Alt SollUllllØfeldt.! mann som til å ligge på kne for 
mann, men tiden kaller på vir- Johan Holst. C. Bobertsaa. en i s1iUing Der er noe uridder-
kelig samhold. Regjeringen er i Ovenstående har vært fore- lig i henvend~ - særlig n~
dag vokteren av samholdet blant lagt undertegnede som henviser ~ende f~ Johan .Lud~g 
nordmenn ute. Den plikter å til konferanser med statsmini- MOWUl~el ~a var en ndderlig 
ikke foreta noe som skaper splid steren og utenriksministeren i mann l alle l!vets f,?rh?ld - om 
og fremkaJ]er mismot. Om re- fjor vår. Min stilling til saken e~.selv~ ikke feilfri Da stats 
gjeringen nå på ny setter Johan ble da redegjort for, og på del minister B.ichter var dØd og der 

"" Ludvig Mowinckel inn i aktivt premisser tiltrer jeg ovenstå- ble oppført en. heksedanS ved 
regjerin.gsarbeide, vil det sikkert ende. hans grav. skrev en av hans ven-
spre mismot og bidra til å svek Bj. Biiaer-~ ner i .Dagbladet-: -Bør ikke vi 

kø samholdet. nordmenn spØrre oss selv om vi 
Vi henstiller til regjeringen at Dokumentet har såvel en poli- ikke i stridens hete er på vei 

den ikke bare oppgir planen tisk som en menneskelig side. Det til å miste litt av hjerte1aget? 
om. å få Mowinckel over hit og er like forstemmende i begge I Richter var så hensynsfuIl og 
senere til Amerika, men at den henseender - men også like opp- (Forts.. side 8.) 
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FORSPILLET TIL TRAGEDIEN I 1940 
Da Arbeiderpartiet gikk inn forlT b od I ° - f I 

«militarismens avskaffelse» vangsar el seirene en ore-
Hinte/ landets forsvarsvesen . og 

agiterte for militærstreik 

det straHemetode Ira forrige 
århundre 

I Tsjekkoslovakia avskaffes tvang~arbeidet ved lov 
Av kontorsjef Peder Woxholt 

Den ~ regjering godl fra hjemstedet. Disse to metoder er 

IL 
o. • kjente fusdag .. september et lovfor- foreldede levninger som det byråkra-

stell. Pa L mal-faner alt l 1905 _1__ ,----,,-,-,-t N·---1- l tiske politisystem ofte brukte til A 
f · . d t brukne Til """"5 som ~~ er """"'" a 

1 1891 hadde det norske arbei- mner VI e verge. undertrykke folk som ikke svarte til-
h' l . d tte fedr l ds] • ]æ fram. FozSaget går ut på at tvaDgB-derparti satt inn i sitt program Je p l e. e an øse .~ . . herskernes ønsker, heter det i en- er-

en post som krevde: cOpprettel- ble kalt ~ ~ens1æ ~-~ &kal ~heves. . og klæring ~ regjeringen sendte ut 
se av internasjonale voldgifts- ster, som l Sltt eget lan.d ~ likeså poIitiett overvåking av VlSSe om f!3.ken tIrsdag kveld. 
domstoler, militarismens avskaf- hadde ~et. gro~ for sm personer og retten til å forvise folk . 
feJse og innfØreise av alminnelig forsvarsfiendtlige agl~Jon. Her fra sitt hjemsted. I Når blir tvangsarbeidet opphevet l 
foJkevepning.» ble ~e mo~att. med apne ~ U:VFORSLAGET betegner tvang.<;- ~orge? ~ når blir Norges byr.rucra-

s. om .så meget annet i arbeider av vare ~Je~ge kompaner-, ' ~- arbeIdsanstaltene som. en forel~etl tJ~e politisystem lunnet uverdig en 
rørsla fra den tid er posten for- ke som na brisker seg med skil- st:raffemetode fra forrige hundreår. kulturstat? 
mulert etter tysk mønster, nær- tet «gode nordmenn~. Det samme gjelder politiets tilsyns- Det er folket i valg 10. oktobel- som 
mere bestemt skal den være en Læ~en o~ avrustr:mg ute~ ~m- makt og dets rett til å forvise folk kan gi svaret. 
gjenganger fra Gothaprogram- syn til den mterru;sJ~e.stmmg _________________________ _ 
met av 1875. grep om seg ?gsa l partiets el- • 

Hva de norske arbeiderførere dre lag, og pa. landsmøtet 1906 11 d · 
dengang i grunnen mente med vant denne retning fram. H~ ble V ær' mel 
cmilitarismens avskaffelse,. er det ordnet opp med patriotene 
ikke godt å sL Her i landet had-' inn~ partiet, og ~er "?le det ~gt for 8 
de vi ikke noe militærvelde, _ tydelig fra at na matte parti~ " • 

høstoffensiven 
Mai" 

det måtte i tilfelle være av den bryte helt med tanken om mli-
bakvendte arten, som ga seg ut- tært forsvar. Folkevepning ble Jeg er de menn som gikk igang skydd for å gjennomsyre det nor
'slag i geværlåsavskruingen i 1884 strØket av programmet.. med å få bladet vårt i sving så- ske folk med en ond and, og søkt 
og hendingene på Horten omlag Om det foredraget som ho~- re takknemlig. Bladet kom og å gjøre en stor del av folket til 
ti år seinere, ovringer som lå i taleren for den n~ retning kommer som en oase i Ørkenen, de gemeneste forbrytere. Vi skal. 

holdt på dette la.d ter' ta til m.-......,J." _ VI' ~ ..... ~ " plan med det brukne verge. Hel- l: . . ' .. " .. ~'. _ ." . r >, ;; <' ... " sOm en liSe' fOr lidende menne- ~ __ ..... __ c 

lP.r ikke ble drevet annen rust- ~t .Kapt-c",:,"! hCHllK An6c" ",K,CV, sker. lY1en. '" 11'..Ilde et slikt i i·(:~t. r)~ .:>:L ,,3;.>: .. , ".,rl~ v~,!."" 
ningspolitikk enn den som gikk ! ~ltt skrift «Forbrydere» samme som motarbeides fra så mange avis. 
:forut for 1905, og som partiets ar. o hold igang er ingen liketil sak. Målet er en aksjekapital på 
førende menn stort sett var enig I va:; stod der en X:0rsk mann Men det må ikke stoppe - tvert 50 000 kroner. Det mangler en
i op~ pa et stort møte l selve lan-I imot _ målet må være «Dag- nå endel på at dette m:ll er nådd 

Slik denne militærpost var stil- ~:~ hovect.:>tad og kalte største bladet 8. Mah. Vi burde skamme oss. Vi har li-
let opp, kunne en best lese den I ~den av Sltt ege; folk f?r for: En sterk avis som daglig kan te penger, men likevel. Om det 
så at fØrst skulle det ordnes med b.ryter~ Hvorfor. Fordi de~ l synge ut om den rettssvik som så skal være våre siste slanter 
internasjonale domstoler til av- fJor '?lIe ha verget landet s:xtt i dag drives i landet vårt, og ik- så må de gå til bladet. 100 000 
gjerd av interesse- og rettstvister med liv og bl~ Dette v~te m- ke mindre om den kultursvik kroner må være målet. De som 
statene· imellom. N år det var gen harme, mg:n. motsigelse. som i dag truer med å Ødelegge ennå har endel penger må ta fle
gjort, eller etterhevrt som en M~ for mann pa hint møte var vårt folks moral Vi vet at pres- re aksjer - og de som har lite 
slik ordning kom i stand, så vekk: erug, mange syntes -endog det sens makt er stor. Den samlede av denne jordens mammon må 
med det militære forsvar. Lest v~ u~rke~ sa~ ikk 1. norske presse har nå i 5 år intet SØke å skrape sammen til en. 
på denne måten blir der logisk en en Ør VI eg e.mme. Vi er da blitt fattige, men li-o 
sa..mm.enheng mellom leddene, - • LandsIllbøtet fant foredrage; kevel må vi ikke bli så slØve at 
så i hvert fall for de troskyldige sa utmerket at det ble ved~tt a de han nettopp ferdig et foredrag vi ikke støtter dem som arbei
som m.ente at en kunne stole på trykke d.et. Bare en stemte lnlOt, om 'vårt forsvar. I dette foredra- der for oss. 
traktater og internasjonale av- Oscar NlSsen. • get, som siden ble trykt i en Ta en høstoffensiv og tegn ak-
taler. o Men aller~de neste ar var og- brosjyre 1908 med et forord av sjer i fleng. 100.000 kroner i lø-

.. sa Oscar NISsen med. I novem- b ti H. DL' pet av t p . d kull Mange av gammelsosIalistene o ers øytnant . OWZOW, e ar mane er s e 
t_--.te •. "l't t o d bed 1907 ble holdt et protest- heter det· være en lett sak. 
~. ogsa SIn ml l ærpos pa en øt o Vahls lass' Kristiania . . 
ne måten, men det var en annen m e pa . p l . . - - _ Men historien viser ?g tegn abonnenter. Og ikke 
retning som skulle seire. Etteri mot fengslingen av en lIlllitær- på hvert eneste blad like til det mmst: Averter. 
hvert kom dette med å rydde nekt.er, og her var hovedtaleren siste at en traktat respekteres La bladet bli levende. bli vårt 
bort militarismen til å bli ens ty- partIets O nyo~~endte forn;ann, kun så lenge den er stemmenrle samlings~erke. vårt knutepunkt. 
dende me.d avrustning hel og samm~ s:ar. ~ som Da av- med nasjonens vitale interesser La det bli en sterk front mot all 
full avrustning og uten o:USyn til s~or sme ~dligere kjetterske me- og kommer lidenskapene i opp: uhumskheten, .mot all ure~~ 
stiUingen ellers i verden. ~f:' Ringen var ~ . rØr, er en traktat ikke mere verd mot alt hyklerL Men da. ma YI 

Under striden med Sverige om . begyn~ ~erpa.rtiet enn det papir hvorpå den er skre ha en sterk og slagkraftIg <aVlS. 
"L-:_ h d • kilt t t d l cden nye arbeidsdag,. l Norge, og 1. Vi skal alle gjøre vårt. 
A.U.ug Ull rearss e s o e e- d skull ed sti ende . Øl ve 
dende sosialister sammen med en.. ~:~ til ~ Sl Vi eldre husker for et rama- B. 
venstre. Da sluttoppgjøret kom, oppgung '" skrik dette vakte. HØyre- og ar-
i 1905, gikk Alfred Eriksen og beideravisene kjørte opp med 
Egede Nissen endog mot Karl- Så vender vi oss med det sam- sitt sværeste skyts, og Lowzow 
stad-forliket.. Og enig med dem me til en annen kant. som hadde skrevet forordet. og 
.dengang var også han som i 1906 Der var en IDiI.BD som hØyt nå var blitt statsråd, måtte s'tan
ble partiets formann, Oscar Nis- over mengden. Mdde vlst vei i de til rette for ip.terpellasjoner i 
sen: striden da mest det gjaldt, et Stortinget.. (Sl Tid.. 1908. side 

Men der var en pågående fyl- navn som for oss var mkamasjo- 2274 flg. og 2578 flg.) Her ble 
king. representert ved partiets nen av alt det høyverdige, uegen interpellanten, arbeiderparti
ungdomsforbund. som etter 1905 nyttige og samstundes målmed- mannen Egede-NIssen. i sin på
tok makten 'i militærspørsmålet. vetne som en ren og hellig na- gang på Lowzow kraftig støttet 
Ullgdomsforbunets folk agiterte sjonalkjensle gir, - ingen har av hØyres militære formann, 
for militærstreik, drev forsvars- siden nådd opp til ham, Georg Bratlie. Samme året var det at 

Bølier. 
Birger Kvitting : «Angrer du 

ikke?» kr. 10,-. 
P. Harsem: «Utrolig. men 

sant». ,Kr. 10,-. 
Professor Karl Vold: «To 

kirkehøvdingen. kr. 7,-. 
Vi mottar bestillinger for 
omgående levering. Venn
ligst legg med litt til porto 

«8. mai», Kr.sund N. fiendtlig oppøsing på moene og Stang. Da dØden kom og rev 0sterrike-Ungarn annekterte 
hånet åpenlyst hele v~rt forsvars ham bort, i september 1007, had- Forts. side 7. --------------.:. 
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Mandag 12. september 1949 

, Redaktør og utgiver 

NILS VfKDAL 
Kristiansund N. Box U 

Telefon 1330 

8. MAI 

Se din egen tid i histori
ens synsvinkel! 

ved lØslatingen at straffen be
gynner for alvor. En l~tt fange 
skrev således: «Hårdest og mest 
nedverdigende i_es tapet av 
statsborgerlige rettigheter og al
men tillit. Dette er ganske fryk-
telig.» Verdeosbistorien og dermed også arbeidere, svarlebø1'shøiel' og poiliti.'*" 

Selv professor Andenes har i vArt eget folk3 historie suppleres så kameleoner som stod utenfor. 
·sartikk l ~-- Bart l si til stadighet, og nye blad føyes Norgeshistorien viser en lang rek-en aVl e om uc:allle - f rtid tiL Det blir mer og mer A. øse av ke eksempler på hvordan o em. 

vig Nissens brosjyre uttalt at og aY dell grunn vanskeligere i. ha makthavere har bommet ved I. slA 
den var skrevet aven mann, overaikt Oftll" den. Il sede store ned på uskyldige offer. Det er opp-

Bladet utkommer 2 gaoger i mnc1. som ikke lot seg lede av Øyeblik- linjer. Ea kan trykt si at det er rørende A. lese om hvordan de lærde 
kets stemninger og smn gjennom bare et fMall som kan gripe det og mektige . herrer her i landet b&
et langt liv hadde arbeidet med veseatlige og ha. full nytte av den handlet Hans Nilseu Hauge og Loft
de problemer, som forbrytelsen lærdom disse bøker gir. hus f. eks., og det er ufattelig at 

Abonnementspris 
kr. 3,00 pr. kvartaL 

og. straffen reiser, og som kan- Bistorieft lærer oss bl. a. at mangt til og med en profC8801' kunne fore
skje representerer en større sum av det liIOO1 har skjedd for ettertiden slå. stokkepryl i stedet for stipendium E n n \! a! tt:oretisk og praktisk innsikt hal.' tortoaet seg ~e annerledes til forfatteren av cKjærligbet4Ulll ko-

J pa ~ områder enn :noen an- enn tur JIlIIIIltiden. ja, vi synes mange medie>. Skal tru hvordan det ril gl. 
• •• nen l vårt land. I ganget' Ilt det er ufattelig atfortl- dem som i dag bar til paøøord: ikke g I e n re) S n I n g Det kunne derfm være full dens malrtka,Yere har reagert slik og amnesti, ikke amnesti! Er det eD 

grunn for våre lovgivere og da- slik. GIutg på gang er det Pyrrhos- slags ny utgave av klippe, klippe? 
I storting ts <!T\6!I tim 15' gens makthavere til A legge seg seirer lIDlU. markerer de enkelte hi· De som bar hatt makta ber i Lalldet 

e "J:'l"rre e • JU- direktør Hartvig Nissens ord på storieaa timeslag gjennom de mange etter 1945, har ikke lært noe av hl-
ni opplyste justisministeren, at sinne. Han var fagmannen, de se1der og tusenår. storien. de er tjenere av partiet. aY 

der for tiden satt 1 200 elands- andre er hatets og hevnenS tje- CNluiftfl var ikke noen stor og øyeblikksstemningen. Når det gjelder 
svikere- inne til $Oning. derav ner~ populær maan i sin samtid. Tvert- straffingen, har de gapt altfor høyt. 
500 med idØmt straff over 8 år. Det har :forøvrig ikke manglet imot. Haa var usurpator og konge- De fleste m~er se: det DA, meD 

. • på advarende ord i disse lange morder. au var tyrann, Ja.. det tok en god del vil ikke 1nIlrØDlD1e det. 
Av de henved 500 pa 8 år og der- . d. .. n--J_ 8. hele 200 Azo før ba.n ble rehabilitert, I 1945 skulle Ola Nordmann være . . og one arene. ~ no- . 
under vil henved 500 bli lØSlatt vember 1945 skrev således stats- fJmIt cc fremst av sin berømte lands- kar, makthaverne snakket om retta-
i lØpet av inneværende år. råd Johan Mellbye i en kronikk: mana Kac:au1ay. Da lyktes det i. en- stat samtidig som en av jur:\s~ 

Her står vi foran to preblemer eSer vi nå på konsekvensene devende opiDionen, å stille ~ene læremestre, 8& det var alle tlde:nI 
• ø. • ved Drocheda og Wexford l skyggen rettsløshet. 

som hver for seg har krav pa av dette ~ mdre OJ?pgJør og og gjøre CmmweR til en helt l Eng_ Det ville interessere mange om eIl 

den største oppmerksomhet. hvordan Vl som et m,stent kul; lands lUstorie. Det var bare dvidt fikk se pA. prent utt om lort1deA 

Det fØrste gjelder dem, som er turfo}k ~. kunne grme dem, ~ CI:om1lf'ell greidde å beherske situa- til de forskjellige herrer her til landa. 

idømt straff på over 8 år og som 'fo~ ~ ~e annet en.n ~ s:joIlea da ball sIo ned motata.nden La oss få en samling taler av dem. 
} ma a e em. mm na ved ØI.IIaIIIokrer og harde fektitinger cTra.n:mæ1 har sagt> cNygaardLfvold 

de nå rådende myndigheter har inne ~g s~ intet dir~ ondt Det ~ 1reI. aaødvendig i. spørre hVO~ har sagt>. l. eks. ~t ville kaDakje 
satt i en klasse for seg og som har gJort, få det som VI med et dan det YIIle gått om han hadde bli noe å le og gråte av, meD før8t 
er utelukket fra en hver lettelse gammelt og godt norsk ord be- tapt. Da rille han nok hatt bare ett og fremst ville det bidra til å .ka:Jt.e 

i straffeutmålingen. Enkelte av ~er m:<i ordet ~ ri d. (amn~ igjen: pIgea. _ lys og skygge over mye. Fram .l da
dem kan naturligvis oppnå be- ~). Og sa får de VU'kelige P.?li- FQrtelIiagen om William at Orange gen med alt. Ja det luftes ut. Ka-

. . . . tiske forbrytere, de sem har gJ~ viser det samme. Han var lederen pitulasjonsdokumentet; bør 1eaea opp 
nådnmg eller en VISS avkortnmg on~t og ska ,det ~olk lOJf land ~t- av r~'1o.tua-jone!l i England i 1688. Fra i kTLngkastingen mange ganger, o« 
av straffetiden, men det er unn- te .u.me. vente til.~ og SUl Hr' &j8I!IIe .... åtwii' .. ~ det ba- ....... ftIDdIIkriV fra rilaf. 
takelsene. Og når man så tenker ~ Og la oss gjttre ~ i tide, riket. cc maage ay de ~ embeta- advokaten av febr. l.946' må ~ 
på, at de fleste av dem ble dØmt før VI u~der ~hetenes me.rm, 8bIttet. direkte eller indirekte kunngjøres og kommenteres for tel-

. tank fI t medfØr blir nØdt til , mØre det de.Q U}'e flerre. Biskopen av London ket. For en slik akanda1e .tiDDM det 
da hatet og hevn en a,:"me mer eller mindre tvungent. Og og med bam. mange geistlige g'lkknok ingen ~. 
høYest og at de av retten l dag framfor alt må vi hc1de oss for over tit <feil parti>. og mange hadde Det er noe som heter: Sml. mema 
ville ha blitt behandlet på en øynene den livserfaring som di- kappea tå begge skuldre (slik som og smA. handlinger. I dag er diae ord 
langt mildere måte, må man ba rektø~ H~ ~ v~ kom; ~ ettermidda.gsjøssinger blitt nesten sA. levende som før det 
~ov· til å Sl,' at den fØr så kom- met til gjennom sitt ar:beide pa opptddte i 194O). DimIe folk ble be- norske folks ra.gnarokk, 9. apriL .Det 
~ .' . . • Botsfengslet, at her melder det traktet 1DJl,' landsforrædere da. det er det partipolitiske spill som er 
pronutterte fru Justitia har fatt ikke bare undersøJæJse og straff. hele sto pL De gjorde crevolusjonen med i. margstjele folket igjen. Det 
en ny plett på sitt kledebon. Her men vi må alltid holde også det ved bjeJp ... fremmede bajonetter.> virker forferdende nAl' den ene kom
må der reises en folkebevegelse som heter gjenreisDing for øye, 1tlea apA .1Ian seiret. og noe retts- munist etter den andre med stønd8 
for å få slutt på elendigheten, og og det kan kanskje bli den tyng- &P]:JIU1tt kom. ikke i stand hverken frekkhet erklærer at de vil m.v-, 
det må bli NS-folkenes egen sak. ste og sværeste oppgave..,. mot cfiIr1:at:oren CromweR eDer inva- sjere med fienden. De er som Tran-

J d ......... sjonSkøng'ell William. Hvor sant er det mæl og fA.r attest lor nasjonal h0ld-
A reise den, hvis vi skal ha håp a, et er ~ ~ . og svær vel Ddæ det som Bjørnson får sagt Ding. Men sA. er da også konununUJt.. 
om å få ende på pinen. oppg!lve, og nar. den ikke etter l BGtIlwdacenen i <Maria Stu&rt.>: ene hoæs alt brødre med arbeiderpu. 

Det annet spørsmål gjelder frre ar.er løst, vil den etter,hvert «Dal ......... Ur rett. 11 baD. skri- tiet. Nei, det er nok ganske verre 
retighetstapene. ;De forbedringer, ~tstJele folket Dette g]~der vet' ............... En kunne ta utallige å gi en slik attest til politiske mot-
som ble vedtatt av stortinget på ogsa forho~det ~ NS-folkene. eksempeIr lIDlU. viser det samme-Hi- st&ndere. • 
fallrepet i sommer, er en illu- Mange er likegyldige. H;ra bryr stodiell BlAr med andre ord fast at <Rettsoppgjøret> vil ikke Wc hi
sjon for den store masse av de de ~g om 1200 ulykkelige f~n- det er lRJ!IIIII'!!Skelig' og ikke noe nytt storiens dom, dertil bar grunnlow
politisk: dømte, og den nye av- g~ l ~e beryktede tvangsarbeids A. ta parti ø ulike sider. brudd, forfalskning, politisk haVD
tale mellom Arbeidernes faglige leIrer. An?re er redd ,for skug- Det......,..,.., også. i dag om at tørst og privatbevn spilt for stor 1'01-
landsorganisasjon og Norsk ar- g~ne av. sm egen. fortid. Og ~ NS CjøøIe nmllusjon ved hjelp 'av le. Dette eoppgjør> trekker ut. det 
beidsgiverforening, som ble of- fata1l VISer. ~ medføI~ hem tie b;QoDetter. <Dette er alt- ser ut som det er om å gjøre å ha 
fentliggjort 25. august, gir heller som koster så~. Derf.or må far ~ og uttrykket hører A.ret noe ! fare med i kringkasting, Mor
ikke noen avgjørende lysning. NS-folkene selv l'elSe ogsa den- 1945 og hekæprosess-stemningen tiL genblader og nagbladeI'. I ~ 
Det er en fortsatt pinefull spiss- ne sak. All den lunkenhet og De m.a.ø.ce tusen NS folk hadde ab- sendingene fA.r en det inntrykk at 
rotsgang, som de fIeste vil ver- skrekkslagenhet, sem har bredt sOIutt ik:Iæ b!nkt å svike fedrela.nclet. refera.tene fra cla.ndssViksakene> s:lcal 
ge seg imot og heller slå seg seg blant de lØslatte er en ~- Nei. det. er ikke for meget sagt l være rosinen i pølsen. Disse kannaer 
igjennom som hittil- på egen funnsfare. l. bygder og byer gar ~ IK de er mere glade i Bitt til slutt. det skal være det fu::\!,æt 

hånd. Rettighetstapene er og blir de s~m ~er. De taper resten fedmlaad eun de mange fes:tnillga- skal sitte igjen med. Det er et oJk-
en uhyrlighet, oppfunnet i dølgs- av su,:ne ld~~, levet for dagen tisk trekk at «oppgjøret> drøye~ ut .. 
mål av dem som har makten i og slår seg IgJennom på sett og det er revelåten i eventyret som .}U! 
dag og som ikke skyr noe middel vis, ~en de~ er ikke menneske- lDf!r i ~ men alt å vinne, hvis prøves: skuler og rask og llg~'4 i 
for å beholde den. Vi vil her min verdig og blir mer og mer tyde-< de SIfIIIId« seg i en fast vilje til boss - gjentage1øens hemmeli.;;Qat. 
ne om et lite skrift av den i 1945 lig en kr~ i samfunnet. ad ~vei å gjøre godt igjen grunnlovsbryternes siste cånde.! ,,~IØ 
avdØde fengselsdirektør Hartvig Det ser og fØler ~ som har. kon- alt delSDIll er syndet i disse fi- våpen. Heldigvis ser det ut til at 
Nissen. Det heter «Straffen og takt med dem og som enna har re k. Det er en plikt mot hver folket ikke bar så lett for I. _ 
landssvikerne-. DirektØren sier våre instinkter i onfen uten l eqlceftsel:~ mot slekten og mot pA. limpinnen som grisen. For m1;;tB

her at det er svært meget i det, ha blitt Jammet av :hat og hevn- det ~ ~ de ofret alt, da de liten til det politiske oppgjør er. am
som mange fanger og lØslatte sa tanker. ~ seg om NS for å redde vendt proporsjoualt med t~ 
Iwn under hans 2O-årige arbeide Derfor må der Dl reiseI en sam. laDde!t. .Det 'ril .. b1i en ny gjen- og revetøkh1r1t 
Yed ~ at der er fØrst let front. N8-fo1bDe :bar intet nis ål" La. 
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s. MAl Mandag 12. september 194:9 

Landssvik· en:-; kronikk: 'I Rakner det i 
__ M_o~'I!!'IIIiI!:_en_d_a_g_e_n_s_Io_y_a_li_te_t_. _..ø.J avd elingens etterforsk
Den· kjente I!'anske forfatteren drevet den mest ubarmhjertige 

Andre Maurois skrev i sitt verk forfølgelse mot dem. Det sier seg 
om president Lincoln at denne, selv at ingen NS-gutt brenner 
under den amerikanske borger- av iver og idealisme etter å 
krigen, mer interesserte seg for verge de herrer som i går satt 
morgendagens loyalitet hos sine som fangevoktere over dem 
motstandere eIm for deres feil- rundt omkring i de norske kon
takeIser av i går. Dette er ikke sentrasjonsleirene. 

ningsapparat? 
Har landssvikpolitiet benyttet seg av 

provokatører i etterforskingsarbeidet? 

noe nytt. i virkeligheten har det Svaret til det norske storting Under ovenstående titeI gjen-
gir Norges Handels- og Sjø-

vært framherskende prinsipp for deres grenselØse edelmot bØr fartstidende for 3.9.49 følgende ~ Kom og bil" med '. 
hos alle byggende statsmenn. derfor være et kraftig NEI. Vi Forhørsretten i OsI bar fra. 
Det er også det eneste naturlige, Ønsker ikke å få retten tilbake la.gmannsretlen fått ~ring 
for en. stat kan .ikke ~ og I ~or å, ~orsvare et landso~ er om fortsatt bevisopptakeIse i sa- Evnene har du, men viljen din -
vokse VIdere ved a leve pa straff < IdentifISert med dagens pohtike- ken mot Heinrich Vierkep som er den knekket i tvangens år? 
av gårsdagens politiske feiltakel- re (det finnes dog unntakelser etter krigen ble dømt Ul 1% å.rs Mål har du hatt, men hvor er så 
ser og total neglisjering av mor- $OlD Moseid, men det var da det- fengsel. alt som skal skape vår? 
gendagens In-av overfor alle lan- te med fuglen og sommeren). - Vierke har fått tillatelse til å. Der ligger i jorden en underlig makt 
dets innbyggere. Kortere sagt de rettigheter vi i fli sin sak prøvet på nytt for med skjulte frø, for en sonunerprnld. 

Det ser ut til ~t dette til sy- dag pånytt skal bebyrdes med vil lagmannsretten.· o~ da er d~t bare at du blir med 
vende og sist er gatt opp for vårt I for de fleste unge bare bety nye Det er av visse gnmner man- bhr med, bltr med, 
stortings medlemmer, som etter muligheter for å begå cfeiltakel- ge tegn som tyder på at denne stormer avsted. 
å ha levet høyt på å straffe for ser,.. Vi ønsker ikke på nytt å saken kan komme til å ta. eR Tro på det jeg har sagt. 
gårsdagens cfeiltakelser .. nå også bli offer for rømlingers avsindig- nokså sensasjonell vending idet 
vil sikre seg rrw.tbillett for mor- heter - villt: ikke det være ty- det lenge har versert ry~r om Da vil det gro, det vil skyte vekst 
gendagens loyalitet. Det turde delig tale? at landssvikpolitiet i etterforsk- til en jungel i blomsterskrud. 
imidlertid være et spØrsmål om Veien til morgendagens loya- ningssaker skal ha benyttet seg Du skal med meg i sang og tekst 
stortingets he...,tehandlere har litet kan ikke gå gjennom tve- av rapporter som er oppkoosku- vie den unge brud. 
vurdert situasjonen helt riktig tydige og dobbeltbunnete lov- ert av provokatører. ja vie den inn i en sonunerIang dag 
ved sitt nye cstortsu1te» amnesti vedtak, den kan bare gå gjen- Det har i den forbindelse vært og bygge framtiden lag for lag. 
Kan kæ tilsynelatende trodd at nom full moralsk oppreising. Vi nevnt navn på enkeltpersoner Ja vie den inn i et liv i tro. 
NS,~lf'!ItmCT i stor og røren- ønsker ikke å blibehandlet som som trass i å være dødssfnH- i tro, i tro -
de glede over å få sine rettighe- benånedede forbrytere, men som kandidater ba.r opptrådt under aldri i ro, 
ter' Wbake på ånidagen for ufre- frie borgere der intet galt har falsk navn som «etterforskere» I vinde hver dag vårt slag. 

den neste år, ville glemme og gjort. FØrst når storting og sty- i landssvikpolitiet. I 
sette strek o\'er alle cfeiltakel- resmakter klart har innrømmet I forhørsretten vil, tross for- Alltid i arbeid, omenn det svir, 
ser,. som var begått og komme dette kan det være på tale at svarerens protester, dommeren det er måten å kjempe på, 
og falle den norske kirke og den NS-medlemmene igjen tar opp ikke gå med pli at avisreferat helhjertet kamp med åpent visir, 
norske stat om halsen i gråtende sine borgerplikter og borgerret- tillates. Noen begjæring om. kjeD den må da folk forstå. 
anger. Det tør være at enkelte ter. Før det skjer bør det bare nelse for tWatelse til referai Den en..qnmme, fattige, kuede flokk 
stOftingmnenn vil bli pinlig be- være en linje og en vei - kam- framkommer ikke fra llOeIl aT må vernes, verges mot uvemlS sioIdt. 
rørt over at en slik cforsoning- pen for sannheten og rettferclig- partene. Så kom da og finn deg en kampfylt 
ikke vil finne sted.. gjørelsen.. Ikke minst skylder vi plass, 

Men det moralske ansvar med de av våre kamerater som ennå I finn deg en plass. 
hensyn til stE'.mmerett og stem- sitter inne i fengslene at vi ikke Seirens palass 
meplikt er likevel noe en lettere viker ut fra denne veien. Vi har alltid hevdet, at Haag_ frister det ikke nok? 

kan bære og lettere kan komme konvensjonene er bindende for 
over. Det nye vedtak inneholder vårt land, så lenge vi ikke har Nøl ikke lenger, tenk: ikke mer 
en langt mer· skjebnesvanger be- sagt dem opp, og derfor har vi på det snakket som alltid går: 
rstemmeJse. NS-folkene skal få handlet overensstemmende med Hva sier .Hans og sier Per. 
retten til å tjenestegjøre i den dem selv under den tyske okku- Husk på, at timen slår, 
norske krigsmakt tilbake. Det pasjon. Vi mener at det ikke fø- Og tusener venter i selvsamme dl'IIID 
vil i korthet lri. at den tjenestdyk- . rer til noe å argumentere med, at rett skal seire mot uvetts strøm 
tige NS-ungdom hittil ikke har • fikk i august 134 nye abonnen- at når den ene part krenker kon- av hat og fOrfølgelse uten stans, 
fått fingrene i, den skal nå kun- ter. Vi takker alle aktive og hå- vensjonen, står motparten fritt. hat uten stans. -
ne innka]]es og vepnes for å bli per Rå en kraftig høstoffensiv Det er sviktende moral og fører Offerets glans 
brukt i en eventuell vepnet kon- over hele landet. Nye abonnen- uvegerlig til kaos. smykker hver dådrik: drøm. 
flikt vårt land måtte bli blandet ter får september-numrene gra- Imidlertid vil ingen av våre 
opp i. Med det kjennskap vi i Us. (Forts.. side 8). st. st. 

dag har til våre politikere vil 
det si at NS-folk s'kal få æren 
av å ofre kanskje sitt liv for å 
bringe morgendagens rømlinger 
i sikkerhet etter at disse har fo
retatt . morgendagens politiske 
feiltakelser. 

Medlemsskap i NS før 22. januar 1942 
kan ikke straffes som «landssvi k» 

En viktig avgjørelse . 
I Høyesterett 

Det sier seg selv at NS-ung
dommen ingen som helst inter
esse har av å våge liv og lemmer 
for de herrer som i 4 år har I Tønsberg Blad for 18. august foreligge andre handlinger som, mende, forsåvidt Høyesterett&
.-------------.." 1948 er inntatt en arikkel av Lo- rammes av strfL §§ 86 eller 98 dommer angår.-

Ny bok. 
rentz Vogt med overskriften _ (eller andre bestemmelser i strfl. Det er sikkert mange menne
cSelv Enevoldskongen» Her står ~ap. 8 o.g 9 eller i krigsartik1ene sker som ~ dØmt eller fått io-

• 1 den mil. strfl.) for at vedkom- relegg for Sltt medlemsskap, selv 
Maria Husa: cTanker om- det bl a.: mende kan straffes etter lands- om de har meldt seg ut av NS 

kring Brocbmann-sdæu. cl denne anledning uttaler svikanordningen.:. før 22. januar 1942-
Drammens byrett: cEtter senere der meget oppsiktsvekkende. For Alle disse må ha krav på å fl 

Veien til Fred.:. avgjørelser i Høyesterett, se i det første uttalelsen om at en sin sak gjenopptatt og sine peDo-
'12 sider. eks. BRO.Rt. 1946, s. 385 flg. som meget betydningsfull høY~ ger tilbake i henhold til foran-
Pris kr. 2,fjQ. ikke el' referert i Biksadv. Redd. rettsdom ikke er inntatt i ~ nevnte høyesterett~om. 

blad, kan et helt passivt med- advokatens meddelelsesblad Man Vi henstiller til alle som har 
~ ebpedft:a leIDsskap i NS ikke straffes som har ikke alene krav ~ at hva interesse av denne høyesteretts
omgående. clandssvik,., hvis det var bragt der står i dette blad er korrekt,', dom. å skrive til Høyesterettsad-o 

e8. mabp Kr.BUDd N. til opphør før prov. anordning men man har også ment å kun- vakat Otto R. RØds rettskontor, 
__________ ..:. av 22. januar 1942, der må i tilf.1 ne gå ut fra, at det el" utt;øm- Møllergaten 7 nI, Oslo. 
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I. MAI 

LITT LIVSHISTORIE OG MERE 
Vårt samfunn av i dag er det A E r B bekostning, som det store Norske 

rene bedrag - fra den nasjonale V ring jørnson Arbeiderparti gjør ved å oppheve 
fariseerisme til det såkalte retts- lidd ikk til • ul I Ett h' k t fr l d listeforbundet? 
oppgjør. Det hele hviler på den • e en angrep pa ov- er Jem oms en a an - A nei, vi får sette tingene på 
falske!?te svada og den grusom- ligheten. Ikk? ensom kan få ~yktigheten. søkte dagens virke- plass. En mindre nasjonal tid enn 
ste urettferdighet. Det har hver- opplyst de nudler som er brukt lige lan?ssviker~. de ~o~ rømte den vi nå passerer har ingen av 
ken noen nasjonal bakgrunn el- -:- ved .g~unnlovsbr?dd, bort- fra arb;lde.og plikter l SItt fedr~ oss opplevet. Forfølgelse av sin 
ler noe rettferdig grunnlag. Se gJem~e paprrer og forvren.gte be- land,. a, mildne eller bedre sm neste, ondskap og hat, som er til
bare på hvordan rettsoppgjøret slutnmger. - - Alt for a skade samvItbghe~ ved den, stolte be- huse der skjebner avgjøres, bar 
praktiseres. Vi innskrevne med- oss,. Ikke ensom kan opplyse d~ t~gnelse eVI med nasjonal hold- intet med nasjonal holdning i 
lemmer av NS er blitt fengslet, n~Jo~ale. grunner for hvorf.or Vlrung». ~ gjøre. Det er et smykke de vil 
forfulgt, ribbet, fratatt statsbor- gikk m~ l NS. Ikke ~ n som apent Kan syadaen, hulheten,? fal:sk- bære for å avlede og unnskylde 
gerlige rettigheter og utelukket kan skildre d~ .sosiale grunner h;ten na en større høyde: Men egen ferd. 
fra alt. De fleste av oss gjorde f?r en a~en linje ~nn. demokra- sa lenge hru:: de ?oldt pa med De t er en plakat. Akkurat som 
ikke et dagsverks arbeide for tiets velsIgnelse. NeI, na skal bare det, at de sikkerhgen tror ~et. de gamle grekere gjorde når de 
«fienden» hverken på kontor, i den ene stemm~ lyde - den som Det er det som kalles suggesJon oppfØrte sine nasjonale skuespilL 
fabrikker eller annet arbeide. har kastet ID!esameget skam over eller den hØyere propaganda. Det De brukte ikke kulisser men 
Mens tusener _ der er sagt Norge og vår ære, som den har er og~å b.litt ?jentatt i ~lle «retts- plakater: Dette er Troj~. Det 
250000 arbeidere i årevis stod til kre~et .de~ enkelte. Jeg tenker o:PpgJØr ». «VI med naSjonal hold- samme gjelder dagens store hel
tjeneste for «fienden» _ mens særlig p~ dikter~n Hamsun. Dette nmg.~ . ter: Dette er nasjonal holdning. 
doven» har akkurat samme be-I er det frie valg I Norge. Og velg- NeI, det var nettopp ~et de Ikke La oss kalle det plakatnasjonal
stemmelser for ydet arbeide til ~e, som bare lever og svelger h?dde: Eller er det naSjonal hold- isme - - det vil ramme midt i 
fienden som å være medlem av l denne. atmosfære.- bak en DIng a ~ryte grunnloven~ klare blinken. 
NS. skammelig presse, gar som de bud for a kunne dØmme sm bror Her er sådd fremmed sed i våre 

D tt d f di h statsslaver de er - som de også og søster? Er det nasjonal hold- egne - - asiatisk ugress' DØds-
e e er agens rett er 'g et a.v sine politikere er blitt, gjort ning å flykte fra landet i farens domme, grunnlovsbrudd og' f ........ 

og som store deler av samfunnet til h It l d ... ~-
,i dag rolig lar passere! Det hele - e s Øve mot un ergan-st~d? Er det nasjonal holdning fØlge1se. Lyset fra Norden, som 
er blitt en klasseforfØlgelse, og gen. å tilgodese seg selv på andres engang alle siviliserte nasjoner sl 
de som skulle stå oss nær, folder < ... opp til, ligger som et minne. 

sine hender i doven likegyldighet. HanlSUn og JJSovende aO ndsll·V'"'" Visstnok er Norge et lite land. 
Så dypt er folket moralsk sunket, " " og ingen av oss har overflod på 
så langt er de fjernet fra fortid- livets goder, men vi var i blant 
ens ære, karakter og ridderlighet. A.v Arne Bergsvik de evolusjonistiske utvalgte. i 

Dette skrives ikke for å komme motsetning til de revolusjonære 
arbeiderne til livs - så langt -Følgende artikkel ble 18. august! Kareno's historie, men den hele. -:- og i vårt.steile ~en følsomme 
derifra. Men likhet for loven er ~endt til Dagbladet; men vi nar I Videre må det forutsettes at han s~ ~ v~ nas]onal.e ~ 
som et evangelium i' mitt sinn, ikke sett at den har fått plass. ikke bevisst vil kaste Dagbladets nsset mn ru.sse runer. 5 e Jeg 
og brytes den - glider samfun- Den passet vel ikke. Vi gjengir' lesere blår i øynene, altså fare sen d e ~ mIt t l.y sfr a Nor-
net inn i kommunismen. den derfor her: med fusk. den tIl. vel SIgn e Ise f o I' 

Men Norge eier ikke menn,' Det er liberalismen' Kareno ra- man g e. . . 
eier ikke æ:ens in?ignasjo~ Lan- Tillater De at jeg kommer til- ser imot i « Ved Rigets port». Hvis ~t d:t VI har levet. p~ l f~lles 
det har mIstet sm nordIske - bake til herr Jac. Hartwig's ar- herr Hartwig Ønsker mere kjel- ~e, l felles glede 1 historiske 
steile karakter, og ligger tilbake tilder «Sovende åndsliv» i Deres lerplass i Deres blad, vil jeg gi ~illeder helt fra Norge ble ett 
som et avbleket minne. Tenk blad for Hf. og 17. d. m. ham noen tips: Han skal skrive nke under Olav Haral~on - og 
~e på en slik enstem~ig halle- Herr H. stempler Hamsun som en lignende artikkel om Ibsen a~ter samlet oss 17. mal 18!4, har 
lu]a-gestus, som å beVilge Ny- etyranbeundreren, marm som ro- med utgangspunkt i dr. Stock- tidens demagoger kastet o m~rke 
gaar~vold æreslØnn! Var de~ per «la krig komme», fornekte- mann: «Jeg vil bare få banket inn skygger .over. Og sole~ far ikke 
fordi han flyktet fra ~det 1 ren av menneskerettighetene, i hodet på kjøterne, at de liberale b~yte. gjennom. ~~]onal. ånd. 
farens stund? Eller lot helse em;- skulle vært tatt ved vingebenet er de frie menns lumskeste fien- kJær~ghet, Nor~? l vare hjerter, 
blemet ~det avbrukne gevær» s~ av klarsynte menn fØr krigen». der, _ at partiprogrammene vrir er blitt et polibsk begrep med 
Norge lå v~rgeløst? Eller, fordi Han stempler leserne av Ham- halsen om på alle unge levedyk- tunge og B"!ær,e falldØrer - hvor 
han ~ørte hJem med, seg fra land- sun's verker som «menn med tige sannheter» etc. makten står mnenfor og retten 
flyktighet en naSjonalgave - åndssløvhetens skylapper». Eller han kan stene ned Kiel- utenfor. 

, rettsforfølg:lsen - som ble verre Innledningsvis betegner herr land, som lar fru Wenche si: «An- Erling BjømsoIL 

for vår nasjon enn svartedauen? Hartwig Hamsun som erkenazist svaret trilles så lenge opp og ned 
Nei slumret inn er Norge! Vår siden lenge fØr krigen og i supple- mellom store ord og klingende o~ li~alism~, ~ demoJaa.. 

nasjonale bevissthet er gjemt i mentet av 17. d. ID. slår han fast titler, inntil det ikke'er mulig å bet, ~ partipoli~~en: «- -
~iboka og i tusener nye fllllk:- at Nobelprisen fikk feil adresse finne det igjen med lys og lykt. etter: ~ overbeVIsnmg ~ det 
sJonærer! o da den gikk til Hamsun. Men selve ansvarslØsheten byg- partIpolitikk:n som er ~litt en 

Den rene forhanelse av fortid Alt dette raseri utlØser herr ger seg en trygg pyramide, den far~ l Norge I ~ette øyeblikk, den 
og ærlig politikk. Og anderledes Hartwig fordi Hamsun i .Ved lØper ut i en spiss, som er i den er ikke ~aturlig og sund.lenger, 
kan jeg heller ikke se på Oksviks Rigets port» lar himmelstorme- grad ansvarslØs at den er hel- den har ikke fulgt med tiden og 
aksjon om å fjerne listesamban- ren og revolusjonsmakeren, den lig.-· har ikke.livets rett. Parti-gjerd.. 
det. Den lille rettferdighet dette unge Kareno utløse sitt hjerte i Og fader BjØrnson lar Kongen ene er ratne!» (tale ved Fedre
gav .de små I!artier. Det eneste hellig vrede over at hans beste si: «Den burde ,neppe, så synes lands~gets stevne 1928). 
verdige svar pa denne utfordring, venn hadde sviktet de felles det meg, lenger la kongedØmmet HVlS Ha:rnsun. skulle ha lest 
var at alle de små gjor~e seg idealer og ~v:er at han selv skulle være den store forførende skjøge ~err Hartwig's artikkel, ~orm.oder 
store ? g sam let seg tIl ett tvinges til a avsverge. Herr Hart- - hun, som opdrager alle bor- Je~ at :t;m.n ~ed Kareno 1, .Livets 
p art L Det er mere i dag som wig finner ut at Kareno er Ham- geres tanker på krig _. Konge- Spil» ville Sl: «Jeg ~ Sltte ved 
skulle samle enn det som skiller. sun's talerør, derfor er hans ord dØmmet er jo dog nå så stor en verdens ende og be, mens alle 
Og var det folket som i dag styrte Hamsun's ord. lØgn at det tvinger selv det rett- andr? taler. Jeg skal lytte til det' 
og ikke politikerne med sine Men han glemmer at c Ved skafneste til å nærme seg det i de. SIer og tenke over det og 
skjelvende hjerter for sine gjen- eRigets port., er en triologi. I løgn.» smile. For intet skal forbause 
valg, ville en saniling ha blitt annen del møter vi en mere Ingen av de nevnte tre ånds- meg mere.-
svaret. Men politikerne seiret -. moden Kareno og i siste del «M- høvdinger lot sine «talerør» av- Billingstad den 18. aug. 1949. 

Atter går det norske folk til tenrØde» er den nå 50 årige Ka- sverge sine meninger, i motset- Arne Bergsyik. 
valg og tusener skal holdes uten- reno sogar villig til å stille seg ning til Hamsun. Til tross herfor 
for, gjennom «den største retts- til valg som konservativ stor- er de fremdeles ikke utstøtt av 
lØShet. Norge noensinne har opp- tingskandidat. de «gode nordmenn»s samfunn, 
levet. Og dette er det frie Norge! SpØrsmålet til herr Hartwig er: atter i motsetning til Hamsun. 
Alle representanter skal stå til var ikke Kareno i «AftenrØde- Verden er jo fort~den så full av 
rette for sine velgere - for sine Hamsun's talerør lenger? Og motsetninger. 

Send inn 

BLAD PENGENE 
gjerninger -, for sine planer i hvem har fortalt ham det? Det På fallrepet w jeg gi herr 
framtiden. Og, ikke en til. for- blå forutsettes at herr Hartwig Hartwig en a~' Norges største sa ° stans un ngaso 
svar for oss som uskyldig har ikke alene har lest første del av sønn, Nansena mange uttalelser 
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1~ _________________________________________ &_M=A=I~ ____________________ ~M~a_nda~g~12_._æ~pUm ___ be_r __ l_M_9 

Med saks gjennom dagspressen 
Av redaktør, cand. oecon. E. Hoffstad 

Hva man i en rettsstat kan bli dømt for 

En gang l framtiden vil det sA-, dette navnet, til l angi vedkommende. 
.... Newmamr Louis FefnsIlbel' kalte rettsoppgjør by på juridiske, te- Dette hadde jeg ingen lyst til - a.v 

t Vagb!qdcl 15. august: - I.&me:.. skriver i VåE Tid om en faDgetrans.. oretiske problemer som der vil bU diverse grunner. Retten finner det be
mr:. et" det like mye antisemittisme port til Finnmark under krlgen. I tatt doktorgrader på. Forholdet mel- vist at jeg handlet under tvang, nAl' 
-.m eiet var i Tyskland Wlder Hitler! køyen under ham lå en syk jassing- 10m hets og Isfront på den ene side jeg fer å dekke den skyldige oppga 

Mes:t er ikke Amerilr.a frihetens og fange. Bergenslegen dr. Rammssen. og lov og rett pA den annen vil sik- et liknende navn. Jeg visste at ved-
6!møkratæts w.nd? som også var fange, ville ikke sende kerlig gi anledning til lærde avhand- kommende lett kunne bevise sitt aubL 

fanger på sykehuset i Eodø, mena linger. Da vil kanskje et par punkter Den således falskt angitte led. ikke 
i'i'1.er I Venl.eaø Gaag U. -.-t: båten lå der. Istedet· tilkalte han et i den tiltalebeslutning som ble utfer- ringeste overlast og måtte bare møte 

tysk l de bl en! dtget mot Wld'ertegnede og retteM på Politistasjonen til konfrontasjon 
- Når elt kommer til alt er de par e eger og e ge om slaviske imøtekQmmclse l dom og med meg. Han ble da også, etter s.t '-t å - . de mest at .tangen ikke var så Q'k. Men neste 

..... UDnlil er gJØre noe lå fang doød' køy Han dOlllSpremisser, ha interesse som mo- jeg !ladde benektet at han var den 

.nkefuJle t morgen en 1 a. øtrasjon til tøyeligheten av begrepet tette øyeblikkelig sendt hjem _ tU "'- • • Lan .. _-, .... Gå var sluknet stille Inn om natten. 
- .,.... ny Ve"SJ'O!Il ev ~UL. . _ Tenk om dr. Rasmu:ssen badd'e støtte til fienden. og med i drosjebil for politiets reg-

iIJaDg mee nytt rettsoppgjør, Gunder- . ~ .. , NS' ""- ~.... ~ .leg fikk en ""',"Ø' et medlem - ea ning'. I mellomtiden Va.l' den virkelig vært mlOUlenl av ...... "or m_e t.U _ 

«RI hadde han da fått for cfe.mne bedrift? fr1iI!e som var fullstendig uverdIg til skyUge. gått i dekning og kom seg 
l stå l partiet - ekskludert. Det he- senere over til England. hvor han for-

a cil!ilt... clU Z5 puad LiDdebreitke .ttalte I atorfjqet ter 1 domspremfssene -at jeg C!lerved mentlig gjorde nytte for seg. En skul-
til et. f~ond tor feltmarskalk hal: støttet fiel'lån. En slrulde tro at de jo tro at min ha.ndlemåte, hvor-

'NIt> Manstein, melder et telegram tra under debatten om tysJterkontoen bl. et indre oppgjør f partiet måtte være ved jeg redd<:t et m.enneske ut av 
'Il1 __ .... in ~""" f ~-- a.: cOkkupasjonskontoen mot verdi. almenheten uvedkommende. Men b?- Gestapos klør og hi.ndrp.t at andre ble London. 'lI'Oll! ....... u""e ........ or .... ....- . 

~omstolen den 9. august. - finner ~i på pnva~et'8, firmaers retten fant at dette var bistand til trukket med, skulle bU godkjent som 
Iln funsender 1 Nordtrønderen spør. og bedrifters hender .: form av et opp- fienden. Jeg hadde herved. svekket en etter j0M~ng('nes synspunkt pris
_ 'l'imk fagmann Sol rikæd- svulmet øeddelomløp og folloinnslrudd Norges eUer noen med Norge torbun- verdlg handling. Men nei - jeg ble 
~ Am~ eller ~ i bankene - altså penger som er le-- 'den stats stridsevne. Slikt er jo bare dømt for i bli'. huIgltt falsk a.amd4el-
~ hadde sendt 500 kr. til bestrid: dige og ~ tU , skape k~øpe~ til Il le av. 80. 

, fotsvwsutgiften for lands- Mens v! unuddelbart før Imgen gJ:et- Verre er det at byretten mAtte gi Riktignok f&Ilt retten at det var 
ae ev e en.. de oss med et samlet seddeklmliilp: og påtalemyndlg1leten rett i at jeg også formildende ()lDstendigheter til stede 
~ Q{{ så latt dette ottentliwøre folloinnskudd på 700 milliOOe1', er det hadde overtrådt en borgerlig straffe- og riktignok sies det i domspremissene 
~. pæssen, hva v~ da ba 1 dette øyeblikk. selv etter det tilløp lovsp~at. At jeg er dømt som at retten tilla forholdet liten vekt.. 
skjedd l vårt eget demokratiske og til sanering som er skjedd, mer enn almlnnerxg forbryter for en handling Men jeg ble dog dømt og dømt for 
,"1JII8Bf" lan4? - Ja han kan så 10 ganger så stort _ en del over som ikke har noe med politikk A gjøre en forbrytelse etter en upolitisk para_ 
~ '1Il00 mil1ioaer. er et stempel som det ikke er så mor- graf i straffeloven. 

- Dette sa herr Ilndebrekke. Men somt 4 gA; nmdt med.. En fAr unnskylde meg at jeg ikke 
'Yl ... aett.p. lest biskop han burde ha fortalt oss om hvordan Det forholdt seg, kort fortalt sUk: har den mindste fidus til et rettsopp-_,gm.... bok regjeringen praktiserer parolen om at Gestapo: var underrettet om at jeg gjør og en rettsstat, som stempler 

Da lmmp.m kom. Bispen skriver IS. ingen skal komme rikere ut av krigen kjente navnet på en patriot som had- anstendige mennesker som forbrytere 
,.. - Dette er å dmnme 1940 etter enn de gikk inn l <leD! Hittil er has de forløpet seg. I de dager var det pA den slags premisser. 
paroleue fm 1944. Ingen ansvarlig landssvikerne inndratt 137 miJ.Jia:ler, jo forbun4et med fare overhode A La meg 1 samme slengen nevne s.t 
mann tenkte eller kunne tenke 1 1940 altså en dråpe av Atlanterhavet Her- vite noe som helst om patrioter og jeg også er funnet skyldig i A. ba 
dk som i 1944. - Jasså gatt - det av kommet at av de 187 milL. er en hjemmefront. Jeg ble truet til li. oppgi holdt forelesninger 1 teoretisk fi.Da.M-
~ bi.~ ha fortalt dem som la- stor del gammelpeng _ altså' slike . lære. Det er vel første gang 1 vet"-

cet landssvikanordningen av U44, penger som var inkludert 1 de 700 denshistorien at en foredragsholder 
aam bestemte å dømme tanker og gjer mill, som f. w. Hamsuns og de fle- gang. -for å hevde Universitetets er blitt dømt pA grunn av sine til
Din&a' tra 1940 ette1' parolene fra ste NS-follæ penger. Hvor meget blir ære. Det beste man kan si om dette børeres politiske standpunkt. Jeg var 
1944 og bar drevet på med dette uten det da igjen som er inndratt av fys- aksjonsutvalget er at det ikke utret-i sin tid en relativt hyppig gjest I 
, endre en tøddel nå langt på 5. året! kerfortjenesfe? Der finnes i dag folk tet noo _ _. Unge Høyre, Fedrelandslaget, C1a.rt6 

og Mot Dag. Det var meg det samme 
i dette land som sitter igjen etter tys.. I dell beilnorsb. ensrettecJe, om . tilhørerne var konservative eUer 

• Norge kertidamed ustyrtelig rikdommer, c1emokratiske presse radikale, om de tilhørte høyre eUer 
var de gode nordmenn rystet over som ikke rettsoppgjøret en gang har har man i det siste sett et stort bil- kommunistene. Min oppgave var og 

at tyskerne ev og til beslagla et hus hatt tanke om å inndra. For de ~ar de under titlen: Avskjed med Koeni,~. forble li. orientere om økonomiske 
til sitt eget bruk under okkupasjonen. vel egode nordmenn», de som eler Teksten lød: Borgermester dr. Flie- spørsmål. Men når jeg holder J.ikneD.. 
NA kommer dr. E. StenIey Jones i pengenei denburg i Berlin holdt nylig en motta. de foredrag for NS-medlemmer sA 
VArt Land for 11. juli og forteller ke1se l anledning av at den franske har jeg støttet fienden og svekket 
tølgende fra Japan: - Personlig hå-, VenJeus Gall« militærguvemør for Vest.Tyskland, Norges eller noen med. Norge for-
ver jeg år (i.~e:t'ii~ ~ ~ hil' bM-gitt plass for en artikkel av general Pierre Koenig nå trekker reg bunden stats stridsevne. :Jeg bar, for
der for lenge. De bar begynt å bli en professor Weren.skiold der denne skri- tilbake. På dette bild~t fra festen lSel' lengst oppgitt 4 skjønne noe av det 
privifigert ldasse. De har tatt alle de ver om den eleverte striden mellom man generalen si farvel til Berlins hele. Det er en juss som overgtt 
beste hjem og hoteller. De bar nok: de lærde herrer om hvem som var viseborgermester, fru Louise Schrø- all forstand. 
av billig og flinke tjenere, 1.0-.:1 mat ~ beste j~ene under krigen. Pro- der. Mellom dem sees dr. Friedens- Etter å ha. praktisert lov og rett 
1 de militære resf4tL.-anter .\it 40 cent fessoren skriver bl. 8.: - «Som sagt: burg. på denne og tusen andre liknende ml-
for et målti~ Qg anti4 toll!; BOm 1rmn~ dekanene førte sin utrettelige kamp _ Men er ikke Tyskland okkupert ter kommer en og forlanger ro om 
mer pl;. de,"&; ruut.«~ Vi:ilk. Det besti: mo tyskerne og NS, men ble falt i akkurat som Norge var det i tiden rettsoppgjøret. Det kan aldri bU ro 
jernbaiemateriell er overtatt e.v ame- ryggen ev anonyme og uansvarlige 194()-.45_ og pågår det ikke fremdeles om rettsoppgjøret. Selv det bredest 
riØmerne. De benytter første klasse folk. Omsider lykkedes det å få stengt krig mellom Tyskland og Frankrike anlagte amnesti kan ikke skape ro 
og overlater annen og tredje til ja- Universitetet - så fulgte· arrestasjo- el! den stund der ikke er undertegnet om begått urett. Amnesti og benAd
paD1iI!rn.e. En .mor er satt opp for å nene, deportering, sykdom og død. noen fredstraktat? Hvordan kan da ning er ikke nok. Det blir ikke ro 
skille japanerne Qgamerik.aneme på Dette tar aksjonsutvalget gjeme an- de gode jøssingsaviser bringe slike før uretten er gjort god igjen, før 
jemilanesl:asjonene. -< Disse var or· svaret for Velbekommel _ Når skal bilder 6V opplagte landssvikere som en erkjenner og tar konsekvensene av 
d.e!æ. Hva jernbaneD.Q' angår, så tok man få en redegjørelse for hvem 60m dr. F. og fru S. uten samtidig å gi denne erkjennelse at rettsoppgjøret 
nok offiserene en og annen kupe, el- egentlig utklekket den storstilte jøs- dem ett av de vanlige spark som de representerer grove brudd på de prin
lem måtte nok de tyske soldater nøye singplanen om å sette ild på Aulaen, nå i 4 år har rettet mot alle de nord- sipper en rettsstat og et kultursam
seg mw. tredje klasse - eller var det og derpå gjennom sine hemmelige ka. menn som samarbeidet med tyskerne? funn bygger på. 
ikke så, herr jøssing? neIer kastet skylden over på NS - Og hvordan vil det gå med dr. F. og Ec Hoffsta4 

med den følge at hundrevis studenter fru S. den dag Tyskland bUr fritt _____________ _ 

Prestea ArIleberc ble sendt til Ty6kland, til sykdom og igjen? Det må da etter den nye retts-
.. i morgeDaIldakten l ftid10en 9. død, som professoren så sant og rik- orden som ble knesatt av demokrati- Husk 

august; - Gud bj.alp oas også under Hg sier? ene etter 1945 bli dødsstraff eller livs-
krigen til l tå den mateQ vi trengte. varig fengsel for de to tyskere som at ved en annonse i e8. MAIa 
Maten fikk vi på en o,nc1erlig måte Og nok en professot'. Emil Smith svek og innlot seg med fienden mens rekker De ut over hele landet. 
lifæ foran fiendens øyDe! skrev i Dagbladet for 29. juni bl 8.: han enda sto i landet? For var . det Averter derfor når De har noe 

Ja mlten var sikkert DOkså andet- - Jeg hadde nærmest inntrykk av landssvik e.v Quisling og hans menn å selge, når De søker arbeide el. 
lig. dessuten ville det nok blitt smal- at aksjooøutv&lget oppfattet seg som å ivareta sitt lands velferd under ok- ler når De selv Ønsker arbeidere 
lIaos tør herr Arnebetg bad<1e Ikke en slags generalstab aom satt· dekket kupasjonen, så må det være mi:lst eller funksjonærer. 
-- fienden hjulpet Gu4 me4 6 1Irat.. i armerte betongtåm og hisset atu- like stort landssvik for de tyskere Annonseprisen er 1,50 kraMa 
le GBII f. eks. brIIcl1IxIr.Q 1DJI4et Iaigs. dentene mot fienden til død og under- aom gjøt det samme 1 dag. pr. karpuslinje. 

Stiftelsen norsk Okkupasjonshistorie, 2014 
 

SNO



:Mandag 12. september 1949 

Boken 

"Utrolig men sant' 
bør eies av alle som er rammet av rettsoppgjøret. 

Boken har 280 sider og koster 10 kroner. 
Bokselgere ansettes over hele låndet. 

P. BABSEM, 
Smestad, Box 23. 

8. MAl 

Stenograf. 
Øvet stenograf - helsti med kjennskap til eageIøk or; 

tysk - søkes for stmb tiltredelse. 

Halsten Bjømsund A.a. 
Molde 

HUSHJELP 

'l 

Forspillet til tragedien -
(Forts. fra side 2) 

To yngre jenter kan få. plass som kokke og stuepike pl 
Furuseth gård i østerdalen fra 15. september. Attester elg 
lønnsforlangende sendes Ola B. FuroseUa, Bas1a st. -------------------------------------------

Bosnia og _ Herzegovina pl trossl det de nå mente. Men det ble STU E P I K E 
av traktater. fØrst gjort på landsmØtet 1915. , 

Under den lange interpe1la- Her ble det vedtatt ~ lan~ utta- helst tidl. N.S., søkes til gård like ved Elverum st. God lønn. 
sjonsdebatt sa st~tsminister Gun- llels::j~otm munnt et fut l at naålsedkul: Brukseier Simon GrindaIeD, Elverum 
nar Knudsen disse ordene som e ærpos en ormes ses. 
rammet kjernen i spørsmålet: a) avvepning, b) stedsevarende --------------------------

Hele argumentasjonen bunner ~øytralitet, c). obligatoriske ube- NYE BøK E· R. 
jo i grunnen deri at forsvar er tingede vo~~giftsa~er. 
overflØdig her i landet. Vi har I ~gnngen til den nye for- Følgende bøker omtales ikke l den 
traktater derfor behØver vi in- mulermgen heter det bl a.: d kratisk ke bør , P . J!__ 10 d all 'd c: emo e> nors presse og 
tet forsvar. Det er jo det som artiet ~~ ar et some ti derfor leSes av alle som. søker etter 
fra sosialistisk hold gjentagne har vært m.~gen med vårt nå- det nye som gror: 
ganger har være hevdet, ikke væ~~nd~ nulitærprogram at med Fra B. Dybwad BzocIlmaJm for&
bare ved denne anledning - -. «militarIs~ens avskaf;felse» me- ligger: 
Jeg tror ikke denne oppfatning n~r pa.rtlet fullste~dig avvep- dJibelen og naturvifR«!slz'apelD, .... 
vil få noen større tilslutning i nmg, gJennomfØrt sa sn~ det 250 sider •••••••••••••• lir. 9,60 
vårt land Vel er det så at vårt har flertall, .uten henSJ?l til hvo: to slags kollektfviBme, 400 s. > 1 
land er fattig, men Norge har al- dan avvepnmgsspØrsmålet ~tår l c:Kristus l samf11llDe~ _ 

dri vært erobret av noen fiende, a~dre land, uten ~ensy?- til om eller to slags kollektivisme 

Svar meg. 
Hva er årsak t. jord. elendigJl. 

Hva kan reises for å redde men
neskeh. fra selvutsl. ? Bill mrk. 
«Johs. Atte nr. 218». 

Prestefolk, 
hjemløse etter frigjøringen, sø
ker leilighet, l, 2, 3 eller flere 
rom. Helst i Oslo eller nærm.este 
omegn. Betaler godt. Bill. mrk. 
«Hjemløse nr. 216». og jeg tror at hverken vi eller e~t eller ~ere av disse vil avvep- 400 s. •.••••.••...•••••• > 16,00 

våre etterkommere vil sette oss ne eller ikke. .. <Dengang Per Storoslo vilde -------------
i den stilling at vi ved vår egen I denne nye form gikk posten avromantisere <Per Gynb TilsalgSo 
sky Id kan utsettes for å bli et ~ på pattiets program til stor- 48 s. ••.•••••.••.••.••• ']l. 1,50 
erobret land. tmgsvalget 1915. • A.pent brev til genera.lissiIrius 

Det skulle vise seg i tider som Dette, ~en~te mIdt un~er en Stalin og president Truman 
k t G Ku Is tr d.d verdensknr:r lIke utenfor var stue .15 ~ . ~ <) '<fl om a wmar Ul: en o e . b - '" ... • •••••• --......... .. -

for godt om sitt folk. Men vi var dØr, og til. tross for de :farer som (Kan også fåes i engelsk 
. da truet sJØlstende for vårt land. +~) 200 nok mange den gang som trodde . . o. u"6 ... ve ................,. , 

med ham. Loands~vik? Dette ord er na blitt <Menneskelig vilje>, 92 s. .. ;) 2,50 

1 jaket, sidde 95 cm. armleng
de + % ryggbredde 84 cm., samt 
vest. Fint klæde - førkrigs
vare - lite brukt. Gi bud. Ek
spedisjonen anv. eller bill. mrk. 
nr. 217. 

Arbeide ønskes. 
Omenn det store flertall på sa mlsbrukt, . utvannet og for- Rettssaken i mot B. DybWad 

landsmøtet 1906 var gått inn for trans~et. at det ikk~ lenger strek- Brochmann (stenograflsk 
avrustning uten vilkår, så var ker til l opplagte tillelle. .referat) 380 s. ••••..•• ,. 13,00 Er der noen som kan skaffe 
der ennå enkelte i partiet, og - __ o ~egg: Høyesteretts behand- meg litt hjemmearbeide, så jeg 
mellom dem forresten partiets T·II RI"ksa"dvokafenJ ling av samme sak, 80 s. ;) -3,00 fremdeles ved egen hjelp, kan 
stortingsmenn og flertallet i Skriv til Mo LUDVIGSEN, Kirkegt. opprettholde hjemmet for mine 
landsstyret, som .jkk:e hadde gitt Oslo 4S, Bergea.barn, til min mann blir løslatt 
opp tanken på ethvert militært _____________ fra politisk fang~nskap? Er nå 

forsvar om landet v~t skulle bli Vi tillater oss herved å spørre Bekjentskap. helt overanstrengt av hårdt ar-
utsatt for6 angrep. Pa landsm~tet Dem offentlig om De finner det heide. Bill. mrk. «2 barn nr. 210:.. 
1909 - aret etter at. østerrike i orden at et tidligere medlem Ensom østlending 29 år øn-
hadd,,: annektert Bosn;ta og Her- av N.S. i høy alder for sitt med- sker på denne noe ordinære må- Frontkjemper, 
zegovma, oppt~ten til den ~ør- lemsskap blir fradømt sin sti1- te å komme i forbindelse med en o " 

ste. verdenskrIg.- foreslo. dIsse ling, idømt rettighetstap i 10 nazikvinne. Bill. mrk. «Lys i vin- 30 ar, gift; søke7 arb. Erf. fra 
nasJonale . rester mnen .. partlet en aO r og dertil 4 mao nede:-' fengsel? termørket nr. 209:.. presse- og adm.V1r~somhet samt 

daks ilit t ... ., _____________ l alm.kont.arb. Middelsk., han-
0I?re Jon av m. ærpos en Og er det i orden at vedkom- d lssk. P rf k litt 
pa programmet. De ville at det mende har Sl'ttet fengslet i 194 HareJ"akt· , e e • eng. og tys , 

• b d bli lO f t f fransk. Gjeme hotellbransjen.. 
na .ur e s att as. at o~t- dager i 1945, altså sittet 74 da- Ellers hva som helst. Bill. mrk. 
setningen fo! a~tning ~tte ger for lenge fengslet i forhold tilleie. 10. oktober. Rimelig leie. F rdi 213 
være etablermg av mternasJona- til dommen? Er det i orden at O. S. Guterud, c: e gsonet nr. ». 
le nøytralitets- og voldgiftsd~m- erstatning er blitt nektet ved- . Kravik p. å., Nore 
stoler. Men forslaget om det fikk kommende? Vi håper på Deres ------------- Jordbrukere. 
nesten ingen støtte på landsmØ- svar. Hus tilleie Initiativrik 32 år g. ugift ag-
tet utenfor mosjonærenes egen Redaktøren ronom, med allsidig praksis fra 
krets. En av hovedtalerne mot = i Nordfjord. Fruktgård til for- jord, håve og husdyrbr., søker 
forslaget var Martin Tranmæl Valget. _ paktning. Hytte tilleie. arb. som gårdsbest. . eller agro-

Det store flertall på landsmØ- De som vil bestille «8. mai> Bill mrk. «Straks nr. 220:.. nom. Et sted hvor husb. savnes 
tet burde nå ha endret formule- til utdeling foran valget, må ------------- foretrekkes. En arb.villig og 
ringen av militærposten, slik at gjøre det straks. Landsgutt, landbr.vant gutt kan skaffes. 
denne kom i bedre samsvar med Utg. B. m. «Høsten 49 nr. 215>. _________________________ N. S., søker arbeid fra okt.-nov., 

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

Undertegnede overtar .... aksjer a kr" 50,- i 

8. MAI A.S. 

.......... den ........ 1949. 

(Nayn og adresse) 

Frontkjemper, 
snekkerverksted. lager e. l Har 
% års yrkesskole. Hybel ønskes. 
25 år. Bill. mrk. nr. e22!». 26 år, med handelsskole (1,.25) 
------------- søker levebrød. Alt har. interesse. 

Bytte. Bill. mrk. cLosji nr. 208>. 

Linguaphonelrnrs (tysk), ikke • 
brukt, ønskes byttet i engelsk BudeIe, 
eller fransk. Bill. mrk. c:Straks flink og snild får plass straks. 
222>. Nytt moderne fjøs. Vann og 

Husk kontinQenten 
elektrisk lys innlagt. 

Kn,!t BergtJlll, 
Skrautvål po. Valdres. . 
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l AVE~ TER I I 
':Jra. "år Mowinckel .. 

Forts. fra sill0 l. 
Englan.d har oppda&'et at det hold ikke inde, før de ligger paa 
ligg-er i Europa Valen.,. -------------
Helsingborg Dagblad skriver: Der er Grund til den største For. deltagende at folk som går på 

cSiden 1914 har i virkeligheten bavselse over, at det i det hele taget ~akt etter skjulte grunner og som 
krigen fortsatt _ men en lang vå- lykkedes at faa Domsmænd og Dom- Ikke finner kjærlighet - fordi 
penhvile. mere til at dømme efter en tilbage- d.enne fØlelse ligger dem så 

Det er den samme ulykkelige mel- virkende Lov og altsaa se bort fra, fjernt -ble.stående ved en hård 
Jomeuropeiske konflikt som ligger hvad Samvittigheden maatte have at og urettferdIg dom over ham. 
bøk det hele, og som nå i det siste sige. Alle Dommere, Domsmænd og ~annheten er den. - og den bØr 
er munnet ut i/et mel1omeuropeisk Anklagere har jo som voksne Men- SIes - at hans smn var så føl· 
bM. nesker selv gennemlevet den Tid., somt, at de former hans handlin-

De veldige makter i øst og v~t der skulde dømmes om, og vidste, ger tok, de var et sant ~ttrykk 
er kommet helt inn på livet ev hver at Ansvaret var Regeringens. Det er for hans varme fØlelseshv.» -
andre, og det skyldes at det mellom- .ingen Undskyldning, at Mænd., der Meget av dette passer også på 
liggende beltet er trampet ned. Og objektivt skal dømme andre, Jod sig Johan Ludvig Mowinckel, selv 
ber ser vi opptakten til den tredje drive frem af Hetz og Propaganda. om ~ns utpregede .bergenske 
verdenskrig. Den som i 1924, talte For alvorlige Mennesker maa der form ikke var egnet til å fram
om en ny verdenskrig ble ansett følge urolige Nætter, saa vi forstaar heve hans hensynsfullhet, som 
1m' å være en syk pesslaust. Den godt den cHerede Domsmands bitre mere viste seg i handlfug enn i 
som l dag taler om en tredje ver- Følelser, skriver det danske blad cBe- ord. Jeg har aldri stått ham så 
denskrig er dæsverre att for realis- visjon,.. nær, at jeg har rett til å forsva-
fisk. re ham som venn. Men jeg har 

Den amerikanske krigspolitikk Er det stort bedre I Damna.rkf lyst til å fortelle en liten histo-
cikk under første verdenskrig ut I en ledende Artikei om Jugoslavien rie. Som nyankommen redaktør 
lå å eliminere Europa som konkur- skriver cJydske Tidende,. 10. juli: til Bergen skulle jeg 17. mai 1917 
rent og partner på verdeMmarkede- eDet stinker fælt at Blod og Ond- tale for sjØfolkene. Jeg er såpass 
"Ile, og England var .kortsynt nok til skab fra de nye Folkedemokratier vant til å bedømme egne og an .. 
A frykte den tyske konkurranse :ne- bag Jemtæppet. I Rumænien bar dres taler, at jeg trygt tør si, at 
l'e enn den amerikanske. man genindført Dødsstraffen, og .for talen uten på noen måte å være 

Under andre verden&krig _ lyk- leden dømte en Militærdomstol 5 mesterverk, var fullt passabel. I 
ta det Roosevelt og mennene bak Personer til Døden, fordi de hav- «Bergens Tidende- ble jeg per-

118m _ og få England satset og tape de konspireret mod Regeringen. sonlig angrepet på det groveste. 
..-e ovemjøi.ske intel"æ r • bar nå Hver Dag bringer sin Meddelelse om I den forbindelse var jeg forsvars 
imidlertid funnet ut at også det lig_ de utaalelige Forhold l di.~ Lande lØs. Men da grep Johan Ludvig 
~ l Europa. hvor enhver m1stænker hinanden: Mowinckel. - . helt umotivert 

og hvor de nuværende Magthaveæ kan man Sl - mn med et varmt 
De .." blir frikJeat jager Spioner og formodede Titois- forsvar. Han hadde ingen grunn 
Duøk .. aonk ~ ter fra tidlig til sent Det er Nazi- - bortsett fra den ene: En mann 

Som følge av frifinnelaesdommen Terroren om igen.. en motstander som i den forbin-
over Entreprenørfilmaet Carlsen, Med Forlov at spørge: Har man JIt- deIse intet kunne gjøre hadde 
Bønders, er nu ogsaa afsagt Fri- ke i Danmark indført Dødsstraffen, lidt ~ett. Hans rent spontane 
finde1sesdom over Firmaet Bmndt en~d6 efter entilbagevirkende Lov, re~Jo~ gav uttrykk for det rid
as Ravntoft, der ved Underretten . hVllket ikke var Tilfældet i Rumæni- derhge l hans vesen. Han hadde 
talge cgældende Praksis 'døm~ en? Har man ikke i Danmark fast- en kultivert manns sikre instink~ 
FængselsstraU og sto -;::: l De holdt de tilbagevirkende Straffelove, ter for det menneskelig riktige. 
.mI1 Omsætning Vedre Arbe:~ f; skønt de med Danmark.9 stemme blev De~ er til ~lysning av ~ohan 
Væmemagten bavde været 52 Mill. forbudt at F.N.? Har der ikke i de ~udV?-g. Mowmckels nasjonale 
![r. Men Dommene, der torlængst gidste god~ 4 Aar vrimlet med Spio- innstilling oen rekke .brev o~ taler 
er afsagt over smaa Entreprenører, ner og S~ere, der med Mynrughe- fra h~ hand. De vu:ker pa meg 
Baandværkere og Købmænd, røres dernes Bliltgelse har bragt Tusinder over~V1S~nde. Det vil fØre fo~ 
<der ikke ved. De fleste at dem har i Koncentrationslejre, hvor mange langt a ~ltere d~ Det er ogsa 
i lang Tid giddet i Fængsel og faaet ~ ~ishand1ede paa bestialsk: og 66,- oyerflØ?Ig. ~ e';,l tId hvor det er 
A...- Forretning ød lagt Ntf dlstisk: Maade? Det er ikke «Jydske sa alminnelIg a tale om tysker--==0 e . e op or . . . t rte eds Tiden er man i Færdd med at jage Tidende,. eller overhovedet noget Blad onen e som noeo nettende, 
oog1e af dem fru ff g Hj ubekendt. Fej først for egen Dør. Der kan det være nok a understreke 
Dejligt «Demokratbl us o em. «stinker det ogsaa fælt af Blod og at noe mindre tysk i tankegang, 

Ondskab., skriver cRevisiOll». ord og handlinger enn -ohan 
___ Ludvig Mowinckel skal man lete 

ABONNER I 
holm til USA, hvor jeg etter 
regjeringens anmodning hadde 
påtatt meg en viktig oppgave. 
Da regjeringen mente at den
ne oppgav ikke var forenlig 
med min stilling som konsulta
tiv statsråd, uttrådte jeg av re
gjeringen. 

Under oppholdet i London 
overrakte den fungerende stats 
minister, utenriksminister 
Trygve Lie meg nedenstående 
henvendelse til «Den norske 
regjering.,. 

Blant de 13 underskrivere er 
samtlige tre admiraler i kom
mando, men ellers ingen mili~ 
tære. 

Jeg hadde intet som helst 
forhåndskjennskap til henven
delsen og har ikke vært gitt 
noen anledning til å uttale meg 
om de ærekrenkende påstan
der som denne inneholder. 

Jeg ønsker heller ikke nå A 
avgi noen personlig uttalelse. 
men innskrenker meg til i et~ 
terfØlgende P.M. kort å erin
dre om den av meg fulgte «par 
tipolitiske,. linje fØr den 9. 
april 1940 samt ved en særlig 
dokumentasjon å la mittt poU
tiske syn og mitt «sinnelag
etter samme datum tale for seg 
selv. 

I dokumentasjonen er med
tatt mitt manuskript til en ta .. 
le holdt i Stockholm den 17. 
mai 1941, fordi denne tale har 
vært nevnt som efæemper--pl 
dette mitt «sinnelag-. 

Jeg beklager framkomsten 
av de 13's henvendelse til re
gjeringen - ikke av hensyn til 
meg personlig - men fordi 
den utgjør et bedrØvelig utslag 
av manglende vilje til samar
beide utover partipolitisk for
tid i denne fedrelandets tyng
ste tid og aven mentalitet hos 
disse 13 «Regjeringens medar
beidere på utefronten» som er 
helt fremmed og utenkelig for 
de medarbeidere både på ute
fronten og hjemmefronten, 
med hvilke jeg helt siden den 
9. april 1940 har hatt den lyk
ke å kunne virke. 

London-New York. 
mai-juni 1942. 

J. L. M .• 
BeJllSlDælldene ved po6tisb 
Sager hliver betænketige I lenge etter. Han manglet til og' 

med en rekke av deres beste Man fØler bitterheten bak or .. 
c1ydiske Tidende,. har fm en Doms- k pekt (Forts. fra 4. side.) egens aper: res for disiplin, dene, men også forakten for dem 
mand modtaget følgende: f k kt b Politikere av i dag høre tale om or. o~e . em etsma.nn. smessig som i en for landet vanskelig tid 

«Hængbare i med Kong Salomon d t t dis 
J Ratt HaagkonvensJ'onene Skulde de a mIn1S rasjon og ra JOn. ikke kan holde fred. Man ser og-

GC ørgen emager og faa andre .. o 
til det ogsaa, indtil dem. der har g~ta d~, vllde hele rettsopp· . ' sa angrepet på all den sladder, 
Ansvaret, falder fra Taburetterne og gJøret fa et grunnskudd. Og da Johan LudVIg MOWInckel har der grodde så frodig under okku
t.aar deres Ansv tatu t H har sa - - gremmet seg sterkt over den bak pasjonen som etter frigjØringen. 
Yl endre ~gS ~~:~. er tt t Men skulde faren fra øst en- taleise han var gjenstand for. I Hvor meget ondt blod den har 

ale ~e maa e gang llli ak tt k en veiledning f f tt t . satt aner VI', selv om den enkelte 
være med som Domsmænd ved rne- f . - tUt o an man være. .« 1942 k'" ~ a e mal-
re eller mindre smaa Forbrydel'6 og te°rv1ssek vil~m ~t våare kommunis-.JunID . s. rl\~ert ban:.1 vel bare sitter inne med hegren-
maatt t dømme d Hæd Ære r no VI e grave Haag- «a Jeg I mIt rev ti uten- sede opplysninger i så henseende 
.ta ~ Aax u:ni ~~idog konvensjonen fram igjen til eget riksminister Trygve Lie den Det skulle være interessant å vi-

en, og bruk. 10. november 1941 skrev at te om all denne sladder, den uau~ = ~=t ~ =~t=~ v Skulde ikke denne eventuali~t «også jeg har vært gjenstand t~riserte som den offisielt aner-
JiDg ~ t Herd' bed fa selv de verste fornektere m· for sladder og ryktesmederiets kJente - har utrettet noe godt. aaa.:: ::;;ld L:a: Bæ denne l~d nen regjeringspartiet til å tenke ondskap., ante jeg ikke hvor Har den bidradd til å forkorte 

. ha es. ~ . - seg om? Eller kanskje de vil langt denne sladder hadde krigen? Lettet den forholdene 
~t r l1Dæ~~S:~ bruke konvensjonene selv, hvis nådd og ennå mindre hvilken for-folkene i det okkuperte Nor~ 
nt 8. man ser, l de blir henvist til å forbli i lan-\ tilslutning ondskapen hadde ge? 

dømmer dem, der har hentet det istedet for å dra vestover fått. Lo ta Vogt. 
stI.kkene bien. De~~ god Jagt paa havet og la oss andre redde den. cl mai 1942 kom jeg til Lon- ren 
dem, der hæ det rigtige Ansvar, og hjemlige situasjon! don på gjennomreise fra Stock Nordmørsposteas trykkeri 
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