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Fredag 2L oktober 1949 

Forbundet lor Sosial Oppreisning dannet 
Stort møte i Os.lo den 14. og 15. oktober 

Det møtte 90 utsendinger fra hele landet 
Kaptein Hroar Hovden, Kapp, ble formann og direktør BSllgsvik sekIlelær 

Den 14.-15. oktober ble det holdt m,.te -j Oslo a", utsendin- lenderi:r med en måneds var- Varamenn: 
cer fra alle deler av landet. Møtets f,Inte mål var å koontinere seL O.r.sakfører Kr. !:..ilirs~Buddet 
.. feakjeUige grupper som har arbeidet for å avhjelpe de ulyk- Når en tredjedel a", fylkes- Oslo. _ 
_ Ur som rettsoppgjøret har forvoldt. Og SOUl det heter j Dmb,.del- formennene forlanger det, skc:J KjØpmann Torgrim Dahl, 
.. til møtet: - ekstraord.inæri landsmøte inn- MjØndalen. 

dJittil har det vært arbeidet enkeltvis eg spredt i :mindre kalles. Fru Ellen Eger, V. Gausdal 
.cpper, og det har ikke ført &:am.- Etter endel debat fikk den nye Rektor A ~ Oslo. 

-Valen: -Målet er å legge gnmaea ,til en fast og o'bjektiv organisasjon navnet: cForbundet Agent Erling Okkenhaug, 
ewpnisasjon som kan fremme rir. ha., _ rettiWg, MIIial og for Sosial Oppreisning». Trondheim. 
~k oppreisning.-· Det ble oppnevnt enyalko- Redaktør Nils Vikdal, i 

M,..tet ble holdt på Ceatmm Haspits. Det -..ue 10 ~ mite, som la. fram. forslag til et KriStiansund N. r _ 

......... t represeetaJder in arpDeses(jo!øaea: Samband for ao- arbeidsutvalg. FØlgende ble Arbeidsutvalget hadde møte 
... iiPlKeisning og Ira Semhohl ,- en grupptS av ~heid~~lln:d!ø~_ v~'a~,ll;;t~·: _ .. _ ....... __ ~ij_ma~_,,_n.dl.aif.· .~9 •. ~_ti1!·nf~o~~feri~~=~--
flRke-Hpersvner. .~u . _ _ ~ '-!O!f~""""'~·.cc ov en, app, 

. ." ... _.~~\"1""C-r •• il:=;. liter Apnhsgi- BillingStad nestformann o.r.sakfører O. Lind-
W. ble det foretatt valg av dirigenter og møtet ble komtituert. O.r.sakfØrer O. Undheim, Gvarv. heim, Gvarv og sekretær direk-

Etter flere timers diskusjon OlD de for.ikjelli.g~ spØnmål - Professor Adolf Hoel, Oslo. tØi Arne Bergsvik., Billingstad. 
ille det valgt to komiteer. Den ene sIaaIle utforme et foreløpig Fru Øyvor Hansson, Oslo._ Under lørdagens møte ble 
.... program og den andre skulle ......... med. en orgabiaa- Kaptein Hroar Hovden, Rettskontorets videre virke dis-
..... Jan. Begge innstiIIiager We så framlagt på rlaøtet lørdag. Kapp, Toten. kutert meget livlig. Det resultezo-

For at de interesserte skal li et ianblikk i organi..~jonen.s Bonde Anders Hafskjold, Lier. I te til at følgende ble valgt til st,.-
~ og formål, gjengir vi her det enstemmige foralaar fra Urmaker R. Gjessing, Drammen. . Forts. skia S. 
.. a1sidige sammensatte prognunkomite: 

cOrganisasjonen er upolitisk to medlemmer BOII1 veJge. av Omkring Harlems rettssak 
te åpen for alle uansett poIl- landsmøtet. 
ti.sk oppfatning. Den er lands- Dette ~tyre er underlagt og Aktor var glad da kom edi e;) var slu tt 
MDfattende, og ~ til format ans:varlig overfor hovedstyret. ' 
å fli gjenreist medlemmenes Rettskontoret er konsultasjons Dagspressen bar ~ 'sparsom med tiltalte visste at Norge var i krig med 
MSiale og iøkonqmiske stilling råd for alle apønmål -'Vedrø- referater fra Eidsiva lagmannsrett, da Tyskland etter 10. juni» osv. - Ikke 
cjennom en revisjon av:retts-. ft!Dde rettsoppgjøret, forbeN- generalkan.m1 P. Haræms sak ble be· desto mindre .står dette i dommen, ja 

o.ppgjøret. Dessuten søkes ut- "der eg kan føre saker for dom- handlet En tilhører bar sendt osa det må jo .stå. for hvorledes skulle 
Yirlæt snarlig frigivelse av alle stolene. . noen notater fra og omkring rettssaken retten ellers kunne dømme. Men et 
politiske fanger - først og I. Organisasjonem sosia'lkontor og vi har tatt et lite utplukk: noen nå. 4 år etter at rettsraseriet be-
fremst syke. kar _ eget styre med formann Den 26. august ble saken mot P. Har- gynte, orker å fm-tsette med d1sse di-
o. organisasjo~ fOil'miil og to medlem.m.er som velges sen avsluttet i lagmannsretten etter ti rektiver på tross av alle beviser, BOm 

.... el' omhandlet·j punkt av landsmøtet. dagere forhandlinger. Om formiddagen dynger seg opp, er en gåte. ' 
1Ieter det: Dette st)"re er 1Ulderiagt og samme dag sa aktor under en pause, Det er -også en annen sak, som har 

-t. OrgaiUsasjonens formål ~b;!s 'aanarlig overfor hovedStyret. at han var glad over at denne kome- interesse i fcrb~delse med denne dom, 
oppnmd ved å klarlegge for Sosialkontoret gir hjelp til sy- die snart var slutt. Je., det var en og det er at en av bi.siUerne ble .;;yJr 

det norske folk at rettsoppgjji- ke og ~dende og utfører komedie, men det.er litt betenkelig at tredje dag og ikke kunne avgi møte. 
ret både er en krenkelse av annet nødvendig hjelpearbeid aktor kan bruke slike fornærmende FOl"svareren ville ha retten utsatt, mel\ 
alminnelige rettsprinsipper og blant d~ som er :ra.memt av uttalelser. on:" ~ rett, som har folks det ble avvJ.st. og doJllIlleIl er derett~ 

-i strid med norsk lov og rett. rettso~~ret. ære og liv l sme hender: a~Eagt med tre <iommere og tre bi .. 
Dermed -søkes dannet en opi- '1. (hganisasJOllen kan utbygges Under re&æ.ken henviste Harsem stUere. Ansette jurister sier, at dette 
aioa som kan bane vei for bill. med eie nødvendige ol'ganer til til sin bak cUtrolig. men sanb for å er opplagt ulovlig. men det betyr vel 
....mI og Økonomisk oppreis.. ~ av Programinet overbevise retten om. at han ikke be- ikke så meget, t- det er jo bare en 
JJiItg.. ':1~ ltensyn til den aktuelle traktet Norge som værende i krig med l.andssvike:r som akal dømmes, og da 

• • • situasjon treffer hovedstyrd Tysldan<l etter 10.&.40. Den rekke av er att avgjort på forhånd 
4. ~ymmgsarbei.ret ~ til eakver tid de disposisjoner beviær aom boken inneholder, mente Vi ,skal nøye oss med dette utl!irag. 

C)eIlaOm. presse, publ.ikasjoaer. . som __ hensikt.smeuig til ~ at retten ikke kunne overse. Han Harsem ble dømt til "SIl: år og en haug 
f~~~mhet - og per-fremme ay orga.nisujoaeaa foto sa .at han ville konm:)e. til å betrakte med penger i inndragning. Han har 
l10JIIlig pavirkniog. mål det som et justismord, såfremt rettan seJvaagt appellert, og så får vi se hvor 

S. Organisasjonens- rettskeIltor 8. Bnvedst"ret innbUer tillands i ame dam.spremisser brukte det gjeng. langt Høye,terett strekker seg. 
... eget styre med forma:aD m~ miDst en gang hv. ka- se uttrykk.: «Det aDseeø som bevist at 

\ 

INNKOMNE BIDRAG TIL I DAG KR. J 64S,00 
Yl mangler n \ 2 I5S,OO på eooo k"oner 
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Stillhet og ro omkring «RettsQPpgjøret» 
Rettssviket fortsetter - Sykdom og selvmordforsøk 

blant de politiske fanger 
Parolen «Ro omkring retts

oppgjøret .. ergjennomførL Det 
or blitt dødellS stillhet. . Aktø
rene har greid det til fullkom
menhet, og hovedstadspressen 
.. taus. Den vil bevare roeD
De ca. 250 politiske. fanger på 

D(~bu lever nå under den største 
påkjenning de har hatt under 
sitt. årelange fengselsopphold. 
Jtewltatet av det er en rekke 
areJ"fIDordsforsØk og et stort an
ffill sammenbrudd. Arsakene til 
det er mange. Det la1)ge fengsels
opphold, mange års forfølgelse 
og den vilkårlige behandling fra 
domstolenes side har knekket 
trumge- både legemlig og ånde
lig. Ca. 70 prosent av fangene på 
Dc!bu er mer eller mindre syke. 
Fengselssykehuset der er ikke 
tilfredsstillende for fanger, som 
lider, av nerve- eller sinnslidelser 
Det kan muligens settes i klasse 
lIAed en førstehjelpstue eller en 

bu - fra alle landets kanter. de med ca. 300 fylliker, lasaroner 
Bladet er taus, det tør ikke bry- og lØsgjengere fra Opstad og lik
te stillheten. Flere tusen går en- nende steder. De som sitter på 
da ute og har ikke sonet. Det er llebu og i andre politiske tvangs
total stillhet omkring oppgjøret. arbeidsleirer ble gle m t. Eller 

F..nda sitter det inne ca 1000 var det gjort mot bedre. vitende? 
politiSke fanger i våre fengsler Det er stillhet omkring de po
og konsentrasjonsleirer, og nye. litiske tvangsarbeidsleirer. De 
blir ført inn - i all stillhet. ! skal for all del glemmes. Det er 

Man skriver og snakker om 'ingen stas .med dem lenger. Og 
konsentrasjonsleirene bak «jern-' Oslo-pressen tier, den har bitt 
teppet», men konsentrasjonsleire- . hode av all skam, og skriver hel
ne i vårt eget land blir ikke' ler om de politisk forfulgte i Ju
nevnt. De politiske fanger . som· goslavia, Spania o.s. v. Den eier 
sitter inne, ble heller ikke nevn~ ikke selvkri~kk. 
med et ord, da det forleden ble i Skal benådningslinjen fortset
gitt rapport til FN om tvangsar-I te i samme tempo, vil det ta år 
beidsfangene her i landet. Da tok l fØr de siste politiske fanger er 

rørelsen 
Av Per Engdahl 

Jogevakt. Annen karakteristikk Ordføreren j Nysvenska Rør: hand lIntikommunistisk. Vi ba alltid 
kan ikke gis i denne forbindelse. elsen, Per Engdahl gir i det dan-I bf>kampet kommunism.en. Detta for-

I august i år ble alle fangene I ske blad «Information» en rede l klarer, att vi under kriget icke kun
overfØrt fra brakkeJeiren til ho- gjøreIse for sin organisasjon og I de sympatisere med Tysklands fien
..oofengslet, og det ble plasert to avvi."J(~r <mhver tanke om nazisme! der, vil ka samtidigt voro kommunis
~nger i de opprinnelige enmanns . Vi tror at våre lesere \il l1a I IDt>ns bundsforvanter. Samtidigt MV
cel1ene, som har t>.n. gulvflate på interesse av å lese den i tilslut I dade emeHertid rorelsen ,att troheten 
... -4 kvadratmeter.. Dette forhoJd aiag. til de spredte meddelelser, mod Sverige ieke kunde berOres av 

ute av fengslene og fangeleirene. 
Leiene på llebu gjør hva de 

kan for å avhjelpe de verste for
hold. Men de·· møter motbør og 
uforstand, og kan i mange tilfel
ler ikke få plasert de syke der de 
med rette hører hjemme - i psy
kiatriske anstalter eller på syke
hus. Derfor må alvorlig syke 
vente og lide i måneder, fØr de 
kan få den pleie de trenger. 

Det er dyp stillhet om disse 
forhol.a. Gravens stillhet.· Det er 
fryktelig å vite, at slikt kan skje 
Anno 1949. Men ingen vil vite 
det, og de som vet det er stille. 
De som lider er isolert. Og de 
som vet og de som ikke vil vite, 
må betale for sin unnfaUenhet. 
Det har alltid vært slik, at gjør 
man noe galt som man skammer 
seg over, vil man ikke høre om 
det. Man ønsker stillhet. Absolutt 
stillhet og ro for enhver pris. 

Det kan passe for situasjonen 
å sitere den kjente barnesull fritt 
oversatt: 

V åkn Ola Nordmann, 
våkn og bli stor, 
for mens du sover 
drepes din bror. 

Fhv. politisk fange . 
---1lt"u1l", væ~ mirllf>rtidiE!. Mfl" hva sOm vi -har brakt ... de ~ _fPQliti:skeaympe.tier. Den 1. mars 1942 

som menes med midlertidig, er g leveitde ol·ganisasjomm i S~,f- o1{~"; V'l,:,'n FT8.m~t - en artJ."kel, i i rThav1i1 - R(lm vi tinder krtget ..... ___ =""-.' 

eonå ikke definert. Det vil trolig rige og \li gjengir den derfor i o .ilkan fOljande tillspetsade formuler- motstAndare till tyska terrorhanulm-
p måneder med den midlertidi- riginalspråket: .. .. .: .. ,. ing ger klart besked om ståndpunk- gar - jiimfor ~mpehis artike1n. om 
ge ordrung da nye fanger til sta- Med anledning aven arltkel i dn- ten: c.Skulde en ansvarslOs svensk re- studentdepoTtationerna frAn Oslo. ~ 
dighet føres inn og tar pla;;sene formation:. om Nysvenska Rørelsens gering framprovosera ett tysk angrep, blicerad den 12. desember 1M3 - li-
tH dem som går ut. rikstiimna i Malmø, dar denna be-' ar det alltså varje svensk oppositions- kavaI reagera vi i dag mot de poli-

Ett annet forhold som utsetter teCknades som «ett nazistisk møte», mana skyldighet aU kampa i den tiska Hirfoljelser mDt olikUinkande. 
fangene for en veldig påkjenning ber jag få framhålla, aU Nysvcnska svenska h8.ren,. den svenska flotten som iscc:Jcsatts under demokratisk 
eT' det at benådningslinjen ble p.øre1sen ic:ke ar och ej heller varit ooh <tet svenska flygvapnet på. den tiickmanteL 

. f d f • nazistisk. post, dar han blivit sUilld_ Kriget må Vi l1a. hatt sympatier for den n&-gJennom ørt iste et or det oa- . 
tf'.nkte amnesti. Det virket så de~ Den nysVens){a åskådningen skHjer synas OS8 meningslost och vanvettigt. zistiska folkgemenskapen och 'vi ha. 

sig på tre viisentliga punk-ter fran Sin plikt i rikets krigsmakt kan in- . t a-ndret n'ng 'u'n Yl' <;t'O sam primerende på mange, at det i m e roe l • .tHe ~ -
doen siste tid er forekommet en nazismen. l. Nysvenskheten ar mot- gen nysv011sk s ... ika.> tidigt anhangare av frihete1'~ Det ar 
~1.-1.- l ståndare till piktaturprincipen och I p.n lNiande mikel den 7. novem:-. något av vår. innersta. rattsItii.nsla. 
~<=..I\.e se vmordsforsøk og mange dånned till den arl<lliga likriktningen. ber 1943, skriver Vag en Frarnåt, att' som resa.r sig, nar vi liisa. om blods-
øammenbrudd - mange flere I 

Den arbetar for en forfattningsre- om Tyskland skulle bryta samman,; domarna i Kopenhamn. Vi veta mer 
enn tidligere.. fonn, gjenom vilken riksdagen våljea I vore' man beredd att om så kr'dV-,' an vål, att man kan se en sak !rAn 

. Siden benådningslinjen ble i av obligatoriska yrkessammanslut-1 des fortsatta kampen mot boIsjevis- flera sidor. Och vi veta ochså, att 
gjennomført på fOrSOTJJ:m.(!l'en i ningar beståande enmansvalkretsar og I men på britternes och amerikanatt:la.'J·1 det ar liittare for oss som finge sU. 
Ar er 5--9 fanger blitt benådet regerlngen framgår ur en periodis.h.'i II sida. Derma artikel liksom den fornt li utanfor, aU dama utan affekter . 
• ver uke på llebu.. Storparten av återkommande folkomriistning. Ny· citerade framkallade en st&rk oppe- Men likav8.l som nordiska demokrar- . 
disr.e hadde· bare noen uker eller svenska ROrelsen ar anhånga.re av om- sition från sve~ naziBtkrets&r. ter gong på gAng protesterat mot 
aoen få måneder igjen av so- .skFcinkt, yttrande, tryck-, førenjngen- Sammalullda gållde artlkeln om dOdsdomane i Grekland, dår det an-
~tiden. De som går igjen blir och motesfrihet. - mordet på Kaj Munk, inford den 6. nu ar fullt inbOrdeskrig, borde det 
således utsatt far en voldsom på- 2. NYllvenska Rorelsen er motsAn-1 februari 1944, da, den danske diktar- val vara. på tiden, att man också 
kjenning. Det kan være syke el- dare til! rasideologien, som enligt vår 'ilrii.sten betec.lmas som en danske An- stoppade upp dOdsdomarna h8.rup~ ___ _ 
k slike som har sykdom i fa- mening reøulterer i en biologisk m8._ dreas Hofer och det senare heter: i Norden. Denna eviga cirkfIl av blod 
~, uten noen eksistensmid- teria1imn. och håvdar i stållet kultu- <Kom ihåg, a~t vi, d8.for att vi are och hlimnd ~te brytas. om Europa 
h~. Påkjenningen for disse blir ren øom den historiska utvecklingena tyskvånner, inte behova vare, ja, helt skall leva vidare. Motsåttningen mel
_utholdelig. Dertil kommer vil- hOgBta vfirde, medan såviil biologiska enktJ inte få vara tyskdriingar. En lan fiendama frAn det andra varlds-
kårlig behandling, mangelfullt som e1ronomiske faktorer framstå som gangsternazist tjånar varken Sverige kriget kan blott bereda mark fOr ~ 
kosthold m.v. hjAlpmedel i manniskans 8.rbete på en eller Tyskland, han tjånar' djiivulen nom dår borta i Øster. Och infør ho-

&nådningslinjen Ne inngått aIltmera fullii.ndad kultur. .allena.> kallas demokrater eller fascister eller 
ved et kompromiss. Det reddet 3. Den nYl!Venska åskådningen står TillstAndeti Dam;nark etter den 29. vad vi nu ba for etikett. I sibiriske 
prestisjen for dem som hadde en- i klar motslittrung. till den national- august! 1943 uppfattades av Vågen blygruvor kommer man inte att gara 
JaBjert seg altfor sterkt i «retts- socialistiJ:ka rattssubjektivismen. Vi Framåt som ett inbOrdeskrig, d8.r två någon rangskilddnad i det stycket. 
oppgjØl'eh. De fikk ro om det. anse att lagen skall fOljas, oberoende sidor med olika ideologiska utgAngs- Tag ieke detta upp som en otill
Selv «Dagbladet» er blitt stille. av tillfalliga politiSka konjunktur- punkter bekiimpa.de verandra. Geoom borlig innbldandning i inre danske an
De siste politiske dommene, som svinging ar och ara fOljaktligen ,an- de fa.kta, som kommit i dagen rorande gelagenheter! Det ar bara en rost 
er blitt avsagt i Oslo, er ikke blitt hångare av domarkårens oavhlingig- den offisiella danska pollUken føre från andra sidan øresund, som fram
nevnt med ett ord, enda domme- het. Vi liro motståndare till admini- den 29. augusti och d8.refter det 50- provoce~ts på scenen, och som går
De hal' vært oppe i 5 år (tidl. var strative håktnillgar, retroaktive la",ooar cialdemokratlska cirkularet mot sa,.. na. hii.l..'Iar en dansk motståridsman 
likn. honorert med 10--15 år). och koncentratiol1s1iiger, antingen det tagehandlingarna av den 2. september vålkomlnen till ett meningsutbyte 
Samme blad skriker ikke lenger år nazjster eller demokrater, som stå 1943, ha vi icke kunnat upptiicka nå- uppe hos nysvenskarna. på. <istra For
om. It aCTeStere de politiske fan- bakom och motivera det hela med all: gon biirkraftig rii.ttsgrund for det; stadgatan i Malmo. . 
gene ::_--; ikke har sonet. De blir SkOil$ ideologisk frazmakeri. , som forekommit i Danmark efter den Med utmårkt hogaktning 
likevel arrestert og kjørt til Ile- Den nYiivenskarorelsen år i form i 5. maj 1941$. Per Eng d a h l 
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Menn i glasshus: 

Kr)rperi overfor 
over Knut 

Hitler i 
Hamsun 

1940~ 
1949 

Kan det virke.lig 

dom være sant at - -

Grini var tyver! 

Hva doklUTIfHlfene kan fortelle om redaktør Ole ø i san g I 1944 kom jeg 1 diskusjoa ... 
en tysker om· mange forhokl - ec 

Redaktør 01' e ~ is ang, -Ar- I Oslo 9. april Nestformann var Administrasjonsråd, reddet lan- "ri var i grunnen så enig om d ...,.s 
beider-AviseIlD ,_' Trondheim, ~inar Gerhardsen. Han fulgte re- det fra en uoverskuelig krise. denne tyskeren og jeg - så eDiC 
hører :med: til de kulturelle, gjeringen til Nord-Norge, men Den samme vilje er kommet at jeg til tross for at han hadde lIitt 
medarbeidere r cubeiderpJ:esseD. I kom visstnok tilbake til Oslo et- fram i Reichskommissar Terbo- virke på Viktoria Terasse meMe ~ 
Han har skrn--et mange litte- terat Nygaardsvold og Kongen vens tale, hvor han sier: eDet kunne antyde for ham hva .der Ille 
raturanmeI~ .. er teateran- hadde reist til England. På grunn tyske folk rekker fram, ærlig og berettet om forholdene på Grini -
melder og tIo:aterlUstoriker og av sitt samarbeid med regjerin- oppriktig og uten forbehold en hvordan politiske fanger l?le be:baD6-
og har skrevet kulturelle ar- gen under krigen i Norge, kunne åpen hånd til det norske folk, og let- Da lo han høgt og sa: Sagde De 
tikJer. Mens de fleste litterære han i all fall formelt ikke fun- er. parat til kameratslig samar- politiske? Han talte gammel ~ 
medarbeidere i dAgspressen fQr gere som partiformann. og en beid på grunnlag avgj~dig skrivning. Han ble alvorlig. Jo, der 

bi~ Knut HaDlSUJlS 90 åx:s I kan .derfor gå ~t fra at ~beide~- aktieIsE:-" - De . oppgaver som sitter nok en del politiske fanger ~ 
dag l taushet" skrev- Ole Øi~ I partiets egentlige leder l den tId der Reichskomnussar fremstillet også, sa. han, men De tror meg _Bli
l8IIlg en arlikkel. Den var i høy vi hadde Administrasjonsrådet som felles for nordmenn og tys_ ge.ns ikke når .. jeg forteller Dem .. , 
grad preget av politikeren Øi- var· generalsekretær Ole øisang. kere,' vil der være enighet om at 65% av karene der oppe sitter der 
sang. Men han skrev da i all Det går fram av dokumentene at blant nordmenn..:t for tyverier fra tyske lagre. Og det 
fall noe. I denn~ an ikkel It,un- Øisang var med i alle viktige En må da si at dette er nokså er disse som nok kan være 1It.8aU: 
ne vi lese om R'am..mn at vår møter i denne tid, bl Bo alle de ærbødig og anerkjennende over- for litt hårdhendt behandling, for de 
store forfatter val' «en tri~i.. en viktige konferanser og forhand- for tyskerne. Det er Øisang som er ikke bestandig mors beste banL 
dyster og uhyggelig tra ge- linger med tyskerne om riksrå- har vært med på å forme disse Han ble plutselig så ivrig at ba.11 sID 
di C>o. Så vet: ~i det. Særlig det. Øisang 'var altså .stor for-lord . over i tysk. Disse karene har ikke DOk 
rystet var Øisang fonli Ham- grunn.sfie.aur i Oslo i denne vikti- Om de for Norge så nedverdi- med at de har stAtt i rekke for l 11. 
sun så sent sam Vi.n Hitlers· ge tid. I gende juni-forhandlinger i 3940 arbeide ~ OBS ~ed de ofte store 
død i 1945 kalte mf:let( "{eD. kri· Hva Var Øisangs standpunkt i! het det i s<unrue brev til Hitler: e~JOner de fikk av mel, ~ 
pr for uie.JlaeskeIae:teA eg en 1940" . vm, Slgaretter og tobakk og aaet. 
forkynner In' evaDgeliet og :rett ~t skull kanskje være et .Ved de etter 9. juni foreløbig ved siden av sin kolossale foftjeDeste 
for alle --'--~ Ba.._ var en overfl~;g· ~&1. førte forhancllinger mellom tys· -- nei de skal endog stjele våre ... -1--' pu..L .. J:'l" .. .....-... om en, som I k _~_ . te-al vårt k åre andre 
:reformatorisK skikkelse av høy i dag beklær en av arbeiderpar-I erne og DØnJAe ~~tan~ n er, . ver tøy og v 
rang, og hans histo~ke sk;ieb- tiets største redaktørstillinger og I e: det fra begge .sider vist. vilje varer for å selge dem på s~~ 
De val" den, at han "nrket I en. som kan 00' vil belære sciveste! til å finne en ordning av det mdre 
tid av den eksempelJpse råhet,! Knut Harr~un om hva nasjonal! le begge parters saklige inreres_

1
------------

øom tilslutt, ~tA.t ~ holdning vis a vis tyskerne og! ser, ~~ som lover godt for det ne ta opp jakten på landssvikere 
I dag er . jo- . et slikf ~t ... fra HiUer vil si. . ' . l framtidige forhold mellom part- og :nd~g beIa:re Knut Ha.m:un. 

1q,(!i; fJ"l~_~'·S '. ta Inet . ~"~]~,,iJrlifler .~ .... ' '. ,.. " .. ' . ~ ikke ølS:rt s~ l ::;. 
:~a~e~n a~~~:j~;;~~~gh: ~:r a~vO~::~;;fa=g 1 ~~~e~i! H:!'!:ei .:ITe ~J:':!'!y ;!;, -~t~,'~l~~~~~rre.i4f---
måtte ha bety. eld. ' i.'. tiden.fØt' kri- Hitler ville vinne krigen og at slagsstillerne til. at dette brevl a~ den ~olitlskemoral.s~m.er 
gen. Landet bar jo, lov til å be-- det gjaldt for Norge å bli gød- skulle sendes. gJeldende l No~ge et. ter fnruørm-
handle en slik sønn. etter fortje- v~nner n:ed. -: Hit! e r. ~ . Og !or å ta bort den siste tvil ~ Han ~ mtet a frykte. .rer 
neste. Mener- Øisanf!;. kJempet IvrIg l Arbeiderpartlet hos vare lesere om hvor Ole Øi-l Øisang var l Oslo sammen med 

Det er ikke :&emikten ber å ta for at partiet skulle gå inn for å sang var å finne i i94D tar vi I· t:rlere innen all~ borg~lige par
opp til nærmere bp.bandling hva unnSi ~in egen regjermg i Lon-l med slutningsordene i dette for! Uer. Alle ~. SIDe SVIn på sko: 
Harnsu.n .el.le .. Jr .. Øis.· ang måtte mene. I don. ØlSaIlg betraktet Nyg. aards- Norge så ydmykende brev:. gen. De politiske led.ere her pa 
om Hitler. Bh g;n,g kan histori- V?ld og hans folk som uselvsten- .. ~ av 1940 er ,alle mer eller 
en komme ti! å fd at Hitler ikke dige redskaper i Englands krig- . -Vi har den ~ overbeVIS- romdre kompromIttert. Denæ 
bare var c:en refoJ:rna~orisk: skik- I føring. Derfor ville Øisang også: ~ng ~t tysk ~øysmn l ~e~e sak ble det heller ingen riksrett. Øi
.kelse av hØy:r.mg.', .. men .han var ha avsatt Haakon VII og opphe-I ''Il bIdra aVg}øren~ til a .tn:m-~ var ~n av.dem som neder
den siste stom IStatsJ:narm. som vet det. mandat Nygaardsvold, roe den vennskapelige unikliDg~mgen l den gr_a~ ha~ 
kunne ha redd'et Eu~_ fra un- hadde fatt av stortinget i I'Jve- me~om N.0rge ~ Tyskland, som fått t.afc l at han var ,,:~g til å 
dergangen, hvis- ik1t€: "I.rest:makte- ru:n:. I?et -mandat som ~ etter ~ er vårt mål.. ofre bade konge og regJenn~. Og 
:m.e i deR: grad' hadde l~gt l.lfor- frIgJørmgen har vært sa S'!:oll'. iW. Er det ikke her grunn 1!i1 iL han krøl? for ,Terbove~l og Hitler. 
stand foJ!' c:dngeJil. -- Def;, er vel Øisang fikk partiets ø'verst~!e- spørre: ~t bev'1ser JO det slt~r~e .brev. 
ikke å ventf at- f,:b:<m~ 05 :lans deIse med seg. Ikke baJi\7 det, 1 Har sje:fr€daktøren av 4"Arbei- Titusener ~r etter ~ngJønngen 
drabantev ::>kaJ. kmme font! at Han samarbeidet med ande-'€' )J.?u- der~Avisen~ i TrondD.eiIr4 filv,l,dPInt for sa~er og ~rng som ~ 
dd fins saklige og JiP~-n'€ aI- tiledere, og utnyttet sin In.akt.'stiI-' generalSekretær i Det norsk~ .æ\r-l d~n r~ne bau~em~t l forhold ~ 
gumenter for eliL slik oppfatning. ling til å engagere stortingf~t!i' pre bclderparti, Ole Øisang noe_ han i Oie Ølsangs gJernrnger under kri 
Og at tidel 1, etrf'eT: ,fn~.e~ ikke sidentskap. Stortingets pn;f;Xt'ent- skulle ha sagt Knut'H~sun7 l gen. Ja, selv ,Knut ~msuns ut
Ilar minsket talile! pi, dent. som skap skulle sende et pent i:;rev til Hamsun uttalte, seg 'Då egne l talelse~ kan Ikke må!-e seg ~ 
kor at Hal;n.;;Ul1' jJtkl[~ er. så dum Hitler slik at han ble medgjørlig vegne. Selv om han var -'\:'n h~is' h:'a ølSang. kunne drrye det til I 

som Øisang viI h~: rlet hL ,og forstod hvor gjerne ø~'g og ord ble hØrt, så var det nå en i l) av stortmgets presldentskap_ -~!!';"-
Når i~id2elrt~d-H:da-}dØ:li Øisang andre partiledere ville sam~r.bei- gang hans syn, selv on:L krigen' Men ~lik er d~t i Norge i dag. 

tar seg til a hehandJe :K::inmt Ham- de med tyskerne og dets fjiJl"er_ gikk HiUer i mot Det er likevel·ØlSang som er hel
sun ovenfra, nedad .... og er så rys- Dokumentene enhver kan lese Ole Øisang nyttet seg a'I';' eim ten med attest for. nasjonal hold
te~ over at DJm:mnm, så opp til forteller at det bl ~ !ar OUt: Øi- store politiske stilling til å eng-a- ~? D~t e~ øisa?g .som har rett 
~ltleT, så er ~t ~n,~ J;in~gt- mer sang som var med pa a uthb:eide I gere det organ, presidentslæpet, til a drive Jakt pa sme medmen-
lI'ltere-ss.e fl. se hU.. n:e~::e Jl!l det brev «Til det tyske folks .. FØ-l so. m alene ku. nne. tale på he~. nesk:er og endog på Knut Ham
Ole 0ISang-<l, egen 11.Jimmg til rer,. som måtte undertegnes lN landets vegne, og &')ffi kunne sun. 
den samme: H,tiffL . . presidentskapet -18. juni 1940 og I binde Norge med de_ ~ skj~ 

Etter dre.~e1!:'- ~f det l\ommet som ble sendt Hitler. I nesvangre il,-:taler. Det Val:' ikke 

Husk en m~ngdeh~e:r:a~Ul:,fm' den som Ul oss sitere enkelte uttalt:1ser Øisangs skyld at fvrhandlingen~ 
bar tid o~ rad', til ,n lese.. Blant i dette brev for å dokumen'iere i med tyskerne ikke- bragte nt~ re
alle dO}n~. teT" .. !mr.1 ~n Og. så 00- hvor vi den gang hadde Ole' Øi-ll sultat. Det var . som kjent tys.- at ved en annonse i ca MAh 
Ile en ?~l\fHn~Jf' (1Ji~ilT<g. sang. kerne sel~,- ~om brøt forhandlin- rekker De ut over hele landet. 

En tid· t~A'· ~H~?G:n, lit(1li~_ ~van- Det begjImer slik: I gene. .." 
-=>rt'" 0<1'-, .,h:.~..,.r<.' { ..... ~.." ...... u· .. ··7mcren D il' til • 'dt J'. S'd lØ 0.' -... al . Averter derfor nar De hår. noe ~ '" un::; )'~:J""._ _ ....... ~ _ ti b. "en v Je ' sa VI m,:~}g a l en . p . ISang.u.u. t 1lllS"nIr •• _ 
som ~~~)~. )c. ,P..rberoer-AVl- respektere norsk kons1itv,jon reddet seg i tide over på den ret.- a sel~e, nar De SØker arbel~ el
sen. til ~J .. mg~ sorr-", '.~ .. ~aral- .som ble vist av okkupasjonSl. Jli1k ... li te siden og kunne etter "fredenll ler nar De sel.v Ønsker arbeidere 
sekretær l~ Arhe_errp~e't. For- ten derved at dens repres,C]T,an- gjeninnta sin gamle stilling som eller funksjonærer. 
Jnann deR. g&n~ .... nT Os"ar Torp. ter medvirket til dannelseYl av I sjefredaktør i en av landets st46r.. Annonseprisen er 1,50 luoJIer 
lfan var- statsråti. og fo~t fra det av Høyesterett oppne-mte I stQ arbeiderpartiaviser. Han kun .. pr. kocpuslinje. 
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Farisæerne 
l Mark i osten 
I Under krigen drev JØSSingene 

en iherdig og energisk propagan.
da med at «Gulosten» var med

Etter at det såkalte rettsopp- magistrater og ordfØrere, men lem' av Hirden. Der ser man hvil-
gjør var kommet i gang, opp- dernest også alle våre politiem- ke karer denne NS-Hirden be
stod der en slags åndelig' jobbetid betsmenn og blant disse særlig står av, selv en storforbryter som 
for middelmålere og undermåle- lensmennene. Etter folkeretten 

Bladet utkOl'DlJler Z ganger i mnd. re. De oppdaget nemlig, at de nå var den øvrighet, disse pliktede «Gulosten» marsjerer i Hirdens 
hadde fått en sjanse til å heve å lystre, okkupasjonsmakten, og rekker. Intet under at den holde 
deres eget lille plumpe «jeg. på etter samme folkerett var Lon- kvinne Aslaug Aasland uttalte 
større menns bekostning, og den don-regjeringen opphØrt å være at hvis vi hadde hatt bedre ånds 
grep de da også med begjærlig- Øvrighet på det okkuperte terri- svakeforsorg ville vi ikke hatt 
het Saken var nemlig den, at torium. Ikke desto mindre fOJ;'t-

Abonnementspris 
kr. &,00 pr. kvartaL 

etterat den norske statsmakt på satte· denne å oppfØre seg, som noen hird 
okkupert norsk territorium etter om den fremdeles var Øvrighet Men så ble det kjedelige faktum 

Folket i valg har talt. En av folke~ettens bestemmelser var på det okkuperte territoriuni, og avdekket att hr. «Gulosten» bad .. 
valgkampens forgrunnfigurer sa gått over til okkupasjonsmakten, fortsatte med å utstede påbud og de vært medlem av gjemmefron
i e1l' manende appell under opp- viste det seg, at en rekke framra- forbud, som om den fremdeles ten. Tablå!-

Etler valgp,t 

, spurten: "La den sunde forargel- kende nordmenn ved skjebnens skulle være lovlig Øvrighet på. . "/. 
se bli en rensende strøm.. Re- ugunst var kommet på serdeles det okkuperte territorium. De, I?en samme gulosten hadae l 
sultatet ser vi: Det norske Arbei- utsatte Urias-poster. Dette var fx:amrakende nordmerln, som Juli 194,5 skutt ned to ~rgel~ 
derparti har beholdt makten og fØrst og fremst våre fylkesmenn, skjebnen hadde stillet på de for- fa?g~r l en konsentrasjonslell'. 
endog styrket sin stilling. annevnte Urias-poster ble således Riktignok var det to tyskere, 

Vi .skal ikke her innlate oss på lers være uhØrt i vår rettspleie. utsatt for to forskjellige mot. men dog fanger, dog var det men 
n~n analyse av årsakene, men V' gO t fr t d li hverandre stridende Øvrigheters nesker. Etter at dr. Scharffen
bare fastslå den kjennsgjerning, my ld'gahr Ut a a e ankssvar g"! påtrykk med forbud og påbud fra berg hadde vakt endel røre om.-

t Arb 'd n l e er er oppmer om pa kr' sak o • 
ti. el erpartiet har makten disse forhold og at de tross alle begge sider direkte i innbyrdes mg en, fant man a matte 
og dermed også plikten til å bru- fortielser er på det rene med at l strid. Det hjalp disse Urias-er li- ~r~e de~ ~en man fant også 
ke den, hva man enn kan si om o 't t d .' h' t h dd t a matte frikjenne herr cGulos-verden utenfor vare landegrenser ' e, a e Isme Jer er a e mes 'på 
valgordningen og den ytre for- ser med forundring på det som lyst til å følge London-regjerin- ten •. Han ~dde JO vært med 
anl€dningen til at det gikk: som f o h h' gens' instrukser når de faktisk den rette SIden! Han hadde vært 
d t ' d - oregar er Jemme. 'ed .• d 'd 'd , 

e g]or e. Våre krav er klare: En hurtig var i okkupasjonsmaktens vold m pa en. seIren e Sl en. • 
Så blir spØrsmålet: Hvor kom- aVVl'kling tt 'ø t full og ikke kunne motsette seg den- Selv stortingets protokollkomJioo av re soppgJ re , t f all f h ' . ber. 

mer så vi inn i bildet, alle vi SOShll oppreisning for alle POll .... j nes påbud og forbud, uten å ri- e ak an~ - ,e or old ta~t ! ' 
som på en eller annen måte er tisk dØmte slik at de snarest mu- sikere å bli satt under tiltale for ~ tnmg -:- ikke grunn til a på
rammet av rettsoppgjøret? Tross lig og uten kruseduller kan gjen- ulydighet eller endog opprør. De e a~ ogsa forsvarsdc;Partemen-· 
alt ser vi ikke så mØrkt på stil-' t . full di l' kunne i hØyden drive det til å tets Sjef. anbefalte pataleunnla-mn a sm ver ge p ass l sam- t ls t " l t~~t 
lingen. Riktignok var rettsopp- f t prestere en sjanseseilas mellom e e og a regJermgen su""" seg 
gjøret og dets katastrofale fØlger ~~~. ikk d tt vil Ød disse to makthaveres påbud 00' tIT det. Men - sier protokollko-
6 h . Jer e e e, n en og o • ~ miteen - dette gir selvsagt ik-
J.or ele landet holdt utenfor bitterheten Øke og dagens pari. a- ! forbUd... De matte selv avgJøre, l k grunnI f fr 'di 
valgkampen, hva nå enn årsaken kaste bli et varig problem som hvilken utstrekning de herundel" e o ag ~r amt: g prese-

=e~~~~- ;;;'.OkMer 'enn· ··root:'t~ ~::!. ~_~%t~e en .. viss passiv,;;:~,~~~~f~~~= 
er det så, at. rettsoppgjøret på met, mer enn det tredobbel te li- tens forbud og påbud. Direkte ~ ~~te~g Vedlågt· proto~ 
s~tt og vis ikke er aktuell poli- der under fØlgene 'Og alle pårø- aktiv motstand var under slike en. l e tingets mØte 22. l 
tikk for Arbeiderpartiet, etterat rende og sympatis~rende går opp forhold helt håpløs. Det er å 1949. o· al.' 
8?tallet av de innesperrede poli- i det flerd6bbelte av dette. De vente, at der mot menn på slike f Og ~ har man tsa nasJon dal-
tiske fanger er sunket til under kan bli en makt i samfunnet ___ Urias-poster under deres sjanse- ors1amlinli &,enskyteVedtak f~~ atf et 
1000, Slik som millioner ellers til det positive eller til det nega- seilas kan finnes atskillig å pirke er ~v gas verge~.,e. an
ruller, er det ikke noe Økonomisk tive, alternativene ligger i hen- ved for kritikkaklere, som på ba- ~er l rettsstaten Norge. ~en vel 
~rsmål ~ hvert fall Men Ar- dene på dem, som folket. i valg sis derav ingenlunde vil ha vau- a merke uten at det gIr nOE7l 
belderpartiets ledende menn er har gitt ansvaret.' skelig for å stille seg i en eller som helst slags I?resedens. HVIS 
utvilsomt så kloke at de vet og V' l tt . b t d annen forloren positur hvoroå den som skyter Ikke har en ka-

k . ' , 'o l S u er som Vl egyn e me '... ,~. riere a la «Gulosten. å vise tU-
er Jenner, at det er et av de Vlk- a minne om ordene fra en av de Ikke l SItt lØnnkammer men of • ' . •. 
tigste .indrepoli~iske spørsmål, og valgkampens fremste menn; «Lå' fentlig på gater og streder slår bake pa da rlSlkerer han a. bli· 
at ~~SIal oppreIsning for alle de den sunde fqrargelse bli en ren- I seg på sitt bryst og takker sin str~fet cstr~ng~ m~n ret:ferdlg». 
politisk dØmte er av fundamen- sende strøm.» En rensende strøm Gud for at de ikke er som «dette ~~ket al~a t~ s~ at ha~de:It 
tal betydning for den nasjonale som kan gjøre oss til et sammen- menneske». Vi kan trykt gå ut ~ su. o ,anger! a 
enhet og vekst i tie harde tider sveiset folk. Veien er klar. Det fra at personer av denne/type le de~ rruns~ bli!t ~vsvar~g. 
som ,i går i møte. Og det er vel gjelder bare om å fØlge den og om de av skjebnen selv var blitt Inll~elerhdå gar livet VIdere, o~ 
~e klar over i dag, at når det gjøre det snart. For det kan bli stillet på en Urias-post ganske det gJ~r ogs kampen f?f 1:)V og. 
melder nasjonalt sinnelag og of- for sent. sikkert ville ha frambrakt et rett. VI begynner sn~t a bli vant 
fervilje, er vel ingen så-positive ynkverdig skue, og det så meget med at det hersker en lov. fo1" 
som nettopp de, som gikk med i mere i jo hØyere· grad de deltar i ~S-fo~k,.og en annen for hallelu~· 
skredet i 1945 og årene som fulg- forfØlgelsen av folk, som da fot- Japa;notiske skrythalser .- ~ 
te etter. Også dette vet Arbeider- holdene krevet "det av dem ble for ~e og en for Tor. ,Men det 
partiets ledere, og fordi vi ikke GUSTAV SMEDAL stående på sin Urias-post og etter kan Jo. hende at, det om ,Ikke l~ 
tviler på at de vil gjøre det be-evne der hevdet sin stilling, . De ge . gar n:ar~ l A-partrregjeru:r... 
ste ut av den vanskelige stilling, som kortsynt krever av dem, at gem, forskJellige ostetyper, . 
som vårt land er oppe i i dag,. sa de skulle ha forlatt sin post, ten- Alfred Aaslie. 
tror vi, at de også vil finne det p A TRIO T I S M E ker ikke langt nok til å innse, ------------
maktpåliggende å finne en utvEI hva følgene derav hadde blitt for 
til full avvikling av rettsoppg:iØ~ og det hele land, og hva slags folk 
ret, tilfredsstillende for alle par- L AND S S V I K der i så fall ville være· kommet 
ter. Men vi vil av all makt un- i deres sted. Men det er ikke 
derstreke, at nå haster det. Mer bare her i landet kun utakk ven-
enn fire års innesperring sam- ter den, som ofrer sin prestisje 

" men med bekymringen for alle for sitt land, for i samme båt 
pårØrende har gjort nervene Ros bokhandlerne finner vi en marskalk av Frank-
tynnslitte, og de som har makten rike som reddet sitt land for to- net bunnfall vil de med tiden 
kan da vel ikke mene, at det skal H6ftet kr. 9.50 klO. IrA 12.-- tal 'kapitulasjon: Hans lands- gjenfinne den plass i samfunnet~ 
være livsvarige menneskevrak menns pØbelaktigheter står d:l hvor de rettelig hØrer hjemme,. 
som tid om annen og med nni- EGET FORLAG heller ikke tilbake for våre egne og hvorfra de under rettsoppgjØo-' 
n~rs og års mellomrom skal fariseere~. Pygmeerne . har her i ret er s~lpet opp. 
shppes ut av fengslene og kon- Norge hatt en stor tid under retts Oslo, 19. september 1949. 
sentrasjonsleirene. Det vil jo el- oppgjøret, men i likhet med atl- Gustav Be'ber. 

«8. Mai» 
Postgiro: 

Kontonr. 818 27 
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I S. MA) 

I ~re" . til cm +.'1 I ::e:t ~:n~~t:etå n:nn!~~ :: . ~ 8 aL at de mt'd,letthet-kunne ha. skutt oss 
• I' • ned aUe sammen. En av meddommer-
...................................................... ~ neæda illdQ~nm ~ Omdahl: 

--- - landet med DIUJjghetme kom han mere til å bli herre enn Disse gUttene hadde så nær blitt skutt 
J'ra en av våre venner og leseri! i tjener. I dag fryser- brm i kUlden på turen. Til dette svarte Høeg 010-

llexioo har vi mottatt et brev hvomv· omkring seg, og han skriver om dahl: Ja. jeg vet det, og det hadde 

FREDAG 21. oKToBER· 1949 

oro sam passer i slike høve, men jeg 
hadde hatt svært· god -lyst til dele u, 
en større porsjon med selvrespekt nt 
så.noo mennesker . .leg er ikke blitt· 
hatig etter alt dette som bar hendt i 
<Je senere @r, men jeg har tapt mye 
av min idAAlisme og troen på rett
ferdigheten. 

'I'i tillater oss å gjengi følgende: gjengrodde ~.. vel vært. det beste også. Jeg hadde HD.sen! 
«Mexico er også forandret etler Er det dette eselspark som «Vå.."'t nok 61uppet en hel del plager og elen~ 

k.rigen. Her er en livlig ~y~ 1 Land. 'Betegner som cgullk<im»? Ja, d.igbeter om så hadde skjcld, ~ 
T'..:rksomhet og store framskritt å da må de sannelig være av den aorl det var nok langt i fra det,-c Høeg Røsfbmpanjea for «8. Mai» 
spore på mange områder. Men kbr- crgun. som mesteren så indet>!ig 00-' Omdahl mente. Og jeg vil spørre om Jeg lee- i nr. 18 av ~. :Mai» en 
npsjan er det. Det er peQgene ~ varer oss mot å samle oss her på jor"'l en dommer har lov til å avsi en $}~. henstilling om å slutte opp om bøst

~. Her sier man at de bar et den! privat dom i tillegg til den jur1dbke? offensivm for bladet Jeg vil. legge 
~ styresett - -, men Er,~ vir1::~ .. b~dets m~ 3: l J~v~ r~ nok: at ve~ ting har leseren denne hensti.!ling på tmne. 
&li ""et' de nok ikke hva er for noe. det e' l Jesu Knstl ånd å flette enn:;. J v-ær1 tiIIatl l Kf-,mpexl mot oss ett,!, at V~ ikke slapp og likegyldlg nå!' det 
De gamle ansette familier lever en-I noen hvasse torner i .\;;';r'aru.;;en om v å:- t fr<t'tien brøt løs,· men ville il,:ke ~- gjelder å styrke bladets økonomi, det 
d på de spanske tradis~. Dette i g2r.de di.~ters pal)Xæ? Rar na..'l ikke nå 1 slags ha vært utenkelig før krigen? vil være en skam av oss som har 
~iriter reaksjonært på meg. Jeg kan, Lidt nok!? . . ' lOger ikke dette et typisk bev·is på vært utsatt for dette berykede c:retb
imidlertid ikke tro annet enn at..det ,Sitt mellomværende med menneske- \ at det er en organisert hevnakt .-r.ot oppgjøn - og samtidig våre ~kt. 
»'li Joomme en form far oosi.atisme l De har han gjort opp for. Frukten av oss"" fra makthavernes side, for dier.:; nin,ger og venner - om vi ikke mak
CSå her, eller iallfall en lltgjevning. sitt livs arbeide - det som bar spredt ville. vel ikke denne mann ha fortsatt ter å bygge opp ~viseD langt større 
-- forskjellen mellom rike og fat-' gl:m.s (]lier Norges navn over hele dP.:l som landssvik-<iommer1 "eDD. den er i dag, slik at den bfir lest 
5ge er så store at jeg blir ænt syk_slviliserte verden' - fra boken «Sufu .reg ætt en kveld og leste i «8. Mal» og kjent over hele landet 
air jeg ser på hva som omgir en. til Nobelprisen ogcMarkens GlØde> Dr. 1'1 og kom da over denD.e ætning La oss foreta et lite tankeeksperi
Det er så fullt .., tiggere, syke, - alt bar han be!a1t i ~t.. under 0Yel'Skriften «Sambandet ·for ment: Vi var minst 50000 medlem
ilfiDde og invafider på gatene. at det Ding. for sin «fei1lJ,ktige .innstil.ling». Sosial oppreising •• Fengselstyret Opp- mer i lIaisjcmaJ Samling -om nver 
Virker håpløst for en nordbo. Ber Selv sitter han i et gamlehjem og bar lyste åt ennå var ingen landssvikel5 og en øv disse ·skaffet bladet. lØ. OSS 

~ mange tyverier. og barna surret sin sprukne ,galosje med en prøvetid avbrutt eg vedkommende.satt si 4 8bonnerJter hver, så ville vi k(lQl
må ikke gå -alene på gaten,. de kan sJrorem. i feapel igjeo. uten ved etter 1øs1a- me opp j et opplag av 200 000 aboc
llll tidnøpped..reg JGanheJ1erikke gA Sånne1ig! Hverken redaJdØÆD .., teIsen å ha begått kriminelle harÆ~- nenter, dVAmer utbredt f."1L.'1 Nor. 
ut alene. for også jeg .kan bli tatt «Vårt Lan<b e11e:r cDagbladehs:loban ger. Dette fikk meg til å tenk.epå rrrn ges mest utbredte avis. Ja, det h«u 
JIIen ellers liker jeg meDzteme.

1 
~ - eDer de aiidre .små . bjeffen-l kamerat fr.a Voss som fikk sin prøve. fantastisk ut, men er dette et u.-oøp

TroSII ait er de et godlynt toUt. de skjøc'.4hunder er verdige til å ~ I fui på 5 måneder avbrutt for å ba. riåeJ..ig mål? Nei, langt i fra, det skui· 
JIedoo er en stat og et tik. sam denne skorem!, - vært medhjelpelig til at en pakke ble re. f:vert om lett la seg. gjøre 0Øl ete 
er i utvikling. 1DE!Id megeQ uro bak: Men hva nå med vårt kristenfolk? Vil I smuglet inn i den tvangsarbeklsoe.ir tidligeÆ NS-folk virblig ville otre 
.. <lC ~ mutigbeter kan seg. det fortsette med dette sitt bat og.;,in bau selv hadde sittet t.ange. I fø{ge litt arbeide og noen kroner ror i ~ 
Dette virker også sterkt på meg. forfølgelse? Er ikke nå snart tiden l!l-~ Fropsts nytici. ... 1e målet. Et k:varta1sabonnement av ~
Jljemm,e bar en jo likesOm inntrykk ne til at hel e vårt folk i inderUgbet fil oss fangene på appeupta.ssen, ble det koster.kr. 4 - 4 aboonement er lik 
et tingene og mernie4.-ene er CIPP- fordyper seg litt i Herrens egen bana: bau satt inn igjen på selveste juleat- kr. 12 - som altså hvert medlem. av 
lInI:.t. mt:n ~ i ~ bar de rik- cForlat oss 'vår sk;yfd, som vi tar- ten Jar at det skulle være til skrekk NS . måtte yte for· å nå dette mål. -
....... M'l' ØlID ligger utenfor all før- later våæ skyldnere.. og adva:ræl Er dette å forstå slik at Men er du tikeg~ slapp og ~-
tII.-lICl - bare de kaD. utnyttes. Når Forstår - ikke kristeofoIket at ~ det er kriminell band] ing å hjelpe en esseIds i denne sak,' sam er d. ric- . 
.. ~ l snakke med JQik og . eneste l"ØCiniDg for vårt folk - fDr faDøe med en pakke milt og sigaretter fig far .. &lID er laD:øDet ." ..eIt~ " 
__ iøuer fan p!,deQ stOre krigen. ,vkt land - ja fut" den he1e verden i nåtidens Norge? Eller er ikke fang- ferdigbeita. i «rettsoppgjøret» . lå er 
da fomfår de mcen ting. Nei. de li er øt vi i ycinQ'khet. slutter 0IlP om . se1styæt oppn:erbium på)leDne sak. ...... w-' a I .. idfIwibto. Du ml 
frm;tir . intet ØY hva seim er tmqått mestt:reus gyldne kjærlighetsbud: Nei. d!t er ikke alltid råd å blildæ: ~ ... .at ~ifa.,. hos .... 
WIiIIer kIiCe:l - - - I . cElsIter hveamdre - tilgi hver.m- på ølt som foregår nå b: tiden. Drl råd GuDde!sen, juristeDe famni& 

eire.» er også litt vaDskelig for meg å fin- den cdemokratiske frie DOl'Ske Pft'S-
Fn V...... I dette enkle, men øyensynlig så.ne logikk i mange ting. Men alt er ve!: se- eller ~e i him1en vil hje!pe 

I'a mmm her fra veldres. gitdbta- forfenlelig vanskelige bud. vil kristen høyere jus og høyere. moral som vi f deg. Du må . bare ikke tro på tØ'!11 . 

. lII!r otto Garthus' fra Sør~ folkets hovedorgan finne de ekte - undermålenI ikke forstår oss på. Al"1 skjebne. Du må være med og skape 
....we . mæ IK valge ett qJpSett i de evig sJdnnende cgull.k.onl». . likevel ~ jeg fristet til å tvile på det tilværelsen øehr. -
fIIIIJdet «Vafdrep. der han forlØler at B. D. sunne og' .stolte i denne lilJe llistorieQ Og er du med og støtter opp UDder 
.... _ er perfekt boodepat tiniaml og Herr ftIIIaIdaoo jeg nå vil fortelle: 4. Kai. sUlt at dens opPlag blir 
~ partiets ~ fløY j over- Mangt og- meget bar hendt i vårt En .annen kamarat av meg, 9Q1D mangedoblet og blir spredt over he-

1; '111111 __ med de p;insipper B.Y- kjære fudreIa:nd de siste årene. Og vi også var fm Voss, var bare så VIdt le landet, er du med å 1ag!e det 
el . Bosted kjemper Jar. men at Mn som bar vært midt oppe i be1s:gedan- kxmfirmert da. krigen brøt inn <Ner skje1:JnesvaDøert for den <demol:rat!
.... 'SlO& med mbeidetpartiet sem en sen skulle vel vite på hvilket utvik- vårt land. Han hadde bare moren å ske rettferdlgbet, etter frigjøri'nga.:>. 

tK:k 'til .kongen Og Nygaardsvold r. .... r lingstrinn samfunnet er kommet. Vi forsørge seg. og b!e således tidlig hen- 'Husk på hvordan vi ble hånet. spyt
__ iunsats for fedrelandets frelæ- i unge vet ikke riktig hvordan vårt IIlO" vist til selv å tjeDe så mye sOm mu- tet og tilgriset av ~ta. og 
~ og sem en anerltjenne.isa ralske og juridislre rettsvesen lå !øre lig til livets opphold. Han hadde fått «deo frie dernobatiske pressa.. Ete.
S Gataardsen og N~ folodi krigen. Men .. 'i vet i hvertfaU at slik seg arbeid hosen bonde På Voss, 08 bar du glemt hvordan mobben het
å har fått gjemomført det ~ Som -den er i dag, 'så r.mne den heves denne samme boDde syntes som sa jet og stjal som vea;t, utim at :retl-
~ med landssvikeine.. opp på et atsk::illi,g høyere plan. 1DIll1lØe andre at det var gode penger ferdigbejja foretok seg noe for å stop.. 

Garlhus er ikke åmlagt på noen Det er .l!'..ed den største interes.ile å tjene på arbeidet på flyplassen 'Og pe 1oviøsheten1 Men hvis du ~ 
8DiS'Wt lIan er beiler. ikIæ mentahm- jeg leser c8. Mai-, ikke fordi at bla- han. sendte derfor denne gutie:a :med. at all uhumskheteo omkring reti:IIopp
c!iersakt,. da . bm betmJdes sam belt det bringer noen aensasjonelle nyhe- hesten sin for å kjøre til tySke.l-ne.I·gjøret skal dysses ned. forties c.c 
tIIadig. ter f.'"a nåtiden, for ingen ting foroou- Dette var den første kontakt gutten g1emmes, og at ingenting Bkai føcan.-

Vel' Ult 15< ser meg lenger. men fordi at bladet fikk med fienden. Han·tok seg se-I drei! og revideres, så hare fortsett va 
bør en frisk og naturlig· måte li fortene Dere arbcld på et anlegg i 5ør-Trøn- deg slapp og .likegyldig. H,,'Ordan skal 

o.DkGDI og klarlegge tiDgene på, noe som gir deIag og derfra meldte han seg til, en så best støtte bladet" jo de .som 
~ talerør i vart land bar meg tilbake troen på menneskene.. bataljooen. senere ss, han tjeneste-I' bar råd til det, skal t~ aksjer, sl 

.. ledemrtik:keI lørdag l. oktober med. .leg ~ ikke DOen lang og im;tvik- gjotde hele tiden innenfor landets gren mange som mulig. de andre skal ~ 
dm strå1eilde ~ cGull.kmu». let sak. ~ er bare en av de mange ser. Da freden brøt løs ble han som, dehidrag stort eller lifet, husk at a!-

Hvor er det gli1:n!Dde gqtl i denne I som trakk i grønt under krigen, og oss andre ~yggelig tatt vare· på av le monner drar, et par kroner kan en 
1Il'fikke!1 ~ det i trmledniDgen? - cl- i som straff for denne f«brytcl,<;e har den norske gjemmefront" for så etter saktensl 'Wse, om det: er akIri så 
1& i dim ~ avslut-I' måttet tilbringe m..eti 21ft år j nor· t llloBllge måneder å bli ført !ram for smått og dårlig med økonomien. 

lIiDC . /. ~.e tvaxq:arbeidsleirer. 5eIe hiskl." rien!, Voss herredsrett. tiltalt for å ba :r.t et En kan også støtte bladet Ved. .i 
kl c:ieacir her biadets ~, pn.<>ke ahoinneHg,i dag, så jeg sIt:» fienden bistand i råd og dåd med sitt l avertere. det går fremdeles ~ 

..se: 'o J il lklæ gå i detalj. men jeg tillater meg t,:. ~ ~ sine militære tieDe-1 dyktige NS-fa1k ledige i ane yrt:e-. 
. cTaakeDe dr til en 8DDeD. stiJ:r lilte<vel å komme med følgeod~ re- ster. Som meddommer satt Qen sam. og ved å skaffe plass, bIl du gj«e 

4ikter.SGm = Ol'dets JcuDstner ..:tår I !'.eks ful hes:redsretten som dømte; Ille baoIie ~ httdde åeDdt gurtenj*' lflI!J:v en t,ieleste og camtidig Jljei,.. 

.. ~ ikke tilbake for Falkber-i meg; I på. ~ før sin ~ -eg' pe en ulykkelig som bar va:r.lSkeIir 
_ BaDS be'M Cf!jw-1_ .... kuDStnerl .reg bie kl4"f11>iiDdert inn 1 li B. V. ~tes .i ~en med de andre dom- 'heter JQed .. .konlme inn i ~-
.... Dådd'eada viden! ldcwer V"2 ..... der jeg ~ som ~., næme at 4 års tvangsarbeid ~ "t'et. , . "-
dia. U- bar ord e ne. men hrm og som sådan ble jeg ~\! være ~ stra!t for en.. sånn for- lb ItV de beste måter, til å gjøre 
.a emd ikke ut til å ha -i'mmet. ut på en mssia etter saboitat'er. sam- taytelseo . bladet 1IfJ:Iredt og kjeDt på er i __ 
.... • i då C~J(J.e Gl'd. Dedar mm med eIl del 8Ddte cutter. Ak- .Jeg må ~ at jeg ikke &mer (IWts. &ide &.) 
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FREDAG 21. OKTOBER 1949 

U n i ve rsit et et 
og teatret 

?l vll ~e nekte 0&9 kleden av å 
øervere, for våre lesere noen ord fra 
«Tribunen,. nr. 5 for i år, hvori Natio
nalteatrets jubileum omtales. 

Da Studenterlunden i sin tid var 
utpekt som stedet for det kommende 
Nationalteatrd, står det, støtte tomte
valget på visse vanskeligheter, idet Det 
akadi.'miske kollegium satte sig i mot 
det - og slutten av argumentasjonen 
lyder: «Et theater, maatte vel kunne 

. anlægges Hgeoverfor et universitet,_-
men en kongeborg, en parlamentsbyg
nL."lg og et universitet og et theater 
vil .ikke kunne danne nogen passende 

~ NUU== ____________________________________________ , 

Kolportører ansettes 

over hele landet 
Dersom De for alvor vil gå.' 

inn for kolportasjon, vil De 
bli forbauset over hvor in.Jl. 
bringende dette yrket kan 
være for den rette mann eller 
kvinne. 

Skriv til oss etter nærmere 
opplysninger. 

- lIans Martin1lSSellS Forlag, 
Bergen 

Boken «Angrer du ikke» 
den mest ~solgte bok der den er blitt omtalt. 

Før parolen gikk ut om å tie den ihjel - skrev «Sun .. _ 
Arbeideravis: 

Injurieprosess a v dimensjoner. 

«- - - det sh'Ulle ikke mange siden JesniDg til for • 
kunne fastslå at \-1 med «Angrer du ikIre'!:& har fåtl 
en nøkkelroman fra okkupasjonstiden - -» 
Det hagler med lett dekkede injurier mot fnvnMi ... 
personer - - -l> 

«I neste omgang kan en vente seg en injurieprosess ... 
dimensjoner - dersom deklmavnene da ikke velger • 
se nøkkelromanen som en roman - -» 

DEITE BLE OPPTAKTEN TJL REKORDSALG I ALESlJNJ). 

Noen av vårt lands største dagblad har fått boken til .amneJil.. 
eIse - men alle tier. NATIONEN, Oslo, ARBEIDER-AVISA. 
Trondheim, ja, selveste DAGBLADET tør ikke med et ord a.ngripe 

for en ing». Bekjentskap boken, og når Dagbladet ikke kan komme med angrep, har dra 
Selveste B.B. rykket l marken og - l ikke noen annet å skulle ha sagt. 

uttalte om Universitetets holdning i Agronom, 36 år, ønsk.er å kom- Presse-koblet er ettig : Så langt det står i deres __ .. lA- mi .. 
. me i forbindelse med livsglad ....-.., 

. saken: - bo d . te ed gard. B «gode nordmenns· DaSJ' onale holdninø-» holdes uplettet.. . n eg]tm m egen . O" 

«Det ærede universitetskollegium mrk. dordbruksinteressert Dr. Men det gjør sannelig ikke Birger Kvitting i boken 
næ::-ct betenkeligheder ved at lægge 258». «A N GRE R D U IK K E !» 
theateret mellom kongeborgen, uni
versitetet og stortingsbygningen, -
med disse danner theateret ingen «pas
sende «forening». Forsaavidt hermed 
menes institusjonene som husene tje
ner, tør v~ gjøre opmerksom paa, at 
throteret skjærper sandsen for den 
fri forskning og retferdig-

I «Slektsboka» 
noteres betydn. f. hendelser. En 
minnebok for livet. Send kr. 2,
til Joh. A. Hovde, Vikersund. 

Boken koster kr. 10,- pluss portoen~ og den kan bestilles ftd 
at De skriver til «8. Mah, box 41, Kristiansund N. . 

Men det er heller ingenting i veien for at De kan henvende Dem 
til Deres bokhandler med Deres bestilling t;Uer direkte til 

GRIPAR FORLAG 
Kristiansund N. 

he d, som hine institusjoner skaI • 
frænune, revser den humbug som ka±! En enslig eldre herre med eget . Syd -Ame rik a 

Hjemløs? 

samle sig i dem.» pent hjem, -kan skaffe en eldre . 
B.B. kunde få sagt det - noen kom- snild kvinne framtidig hjem mot Dannet spansktalende ektepar i førtiårsalde~n, hotell· og re&-

mentru"er er helt Ullødvendige, reflek- å stelle i huset. Henvendelse det- taurant-utdannet (kl. 1) ønsker å emigrere og ber om oppl~ 
sjonene gjør seg jo selv. De var frem- te blads eksp. lOg forbindelser. Noen kapital kan skaffes i hard valuta. 
synte de herrer ved ,Kgl. Fredr~ i H Il . B. mrk. «Sprogfolk nr. 259:>. 1880-årene. Det burde nok ha vært a o Jenter. ,_'' _________________________ _ 

= aatil d:t ~!:t ::~; =te~~ se ~:Jk~~~~~ s~~~~;~t!in!e; \_ <., _ .' • NYS TAR T 
m:: :-~~:e i denne anled-~y~~!:~~~~i~~,· ···~·'Skal~'~g"~~<tå~hle~fgrere!ba reiseutgifteiie til Syd-' 
Ding å dvele litt ved rektors tale til nr. 252». l Amerika og øyene er for store, er det meningen å få i stand samI& 
åre:S studenter i år hvor han sa .Jt ! turer ut, med et ca. 4000 t. seilskip. Ingen forskuddsbetaling, adg. 
den store kreftskade i det' moderne F' d II tilmedbringelse av bohave o. L 
samfunn er mangelen på respekt f<>r mnes er Bill. i «8. Mai» mrk. «Ny start>. Dr. 229, hvoretter konferanse. 
~et (ing. Dagbladet). - Når en en ensom kvinn~ som trenger ---:------------------------
tenker på de mange krUmspring der hJelp til gårdsdrIften? Jeg er 
er gjort, hvor meget teater der er sterk og villig. Bill. mrk. «Front
spili for å forsvare urettferdigheten, kjemper Dr. 253». 
for fl. søke å slå fast at Norge i strid ----....... -------
med hele verdens oppfatning frem
deles var i krig etter den totale kapi
to .. d.asj9nen . i juni 1940, med dens for
plj.kte!ser for det ,norske folk osv. osv. 
- da forstår en at det var «nasjonalt:> 
bl. a å bistå fienden, bare en tilhørte 
arbeiderpartiet eller i alle fall ikke 
var medlem av NS. Og cnn bedre 
forstår en at rektor kunne konsentrere 

Arbeid søkes-
av frontkjemper, 29 år, ugift, 
sterk og arb.villig, gjerne tøm
merk~. el. hva som helst. Snarest 
Bill. mrk. «Ærlig og pål:. Dr. 
257:.. 

Arbeidshjelp 
seg om den manglende . reSpekt for søkes til mitt småbruk. Bill. mrk. 
sannheten som grunnen til den kreft- «Samarbeid Dr. 248:.. 
skade, der sprer seg i samfunnet i dag. 
Ja vi vet hva kreft er - -

R.R. 

, Send inn 
BLADPEN-GENE 

Husholder 
vant med landsens stell, får grei 
selvstendig plass strakS eller se
nere hos to liketille b.gutter i 
3()..årene som forp. pen trivelig 
gård 3 mil fra Drammen. B. DL 
«Fam-medlem nr. 244:.. 

Flink mekaniker og ung mann 
som er villig til å lære varmgalvanisering får fast ar~de på landet. 

Bill. mrk. «Attest for nasj. holdning ikk'C nødvendig, nr. 247:.. 

Gift 'par 
får plass på middels Vestlandsgård fra 15. nov. d. å. Vedkommende 
må være godt inne i alt gårdsarbeid, dessuten kyndig i grønsak
dyrking m. m. Konen må være med å melke. 

Eget hus, fritt lys og brenne + 2 kw. elektrisk energi, na
turalier. Lønn etter kvalifikasjoner. Bill. mrk. '«Vestlandet Dr. 246~. 

/ 

Liten leiligllet 
Et rom og kjøkken m. kjeller på gård i nærheten av Dra,mrnea. 

skaffes. Adgang til stadig arbeide i gårdsbruket og skogen.. 
Bill. mrk. «Gjensidig h)elp Dr. 250». 

HJlsrom søkes 
Mindre hus, hytte eller leilighet ønskes leid eller kjøpt ~ .nær

heten av Oslo eller ved Bergensbanen snarest. Oppgi avstand fra. 
nærmeste jernb.st. Tilbud i :B. m. «251:.. 

HALLO TRONDHEIM! 
Husk mitt skomakerverksted i Ila, Hans NISSens gt. 14. 

HARAI.» LEISTAD 

Hedemark Ø,sterdalen 
Eldre fhv. skolemann i overordnet stilling søker beskjeftige1øo 

i bedrift, trelastforretning el L Reisevant. BilL mrk. nr. 244. 

Arbeidsgjyere 
'N.s'-mann, mange års praksis fra off. og priv. kontorer og 

lager, ønsk. post. Røvet fra Norge under krigen. 4% års fangen
skap i England, senere fradømt sin still. Perf. tysk. eng. Off'iser., 
Utro. att. og vi~nesb.Bill. mrk. «Pålitelig nr. 245~. 

Fabl"ikanter - grossister 
Erfaren forretningsmann, energisk selger, tidl. NS, har etablert 

agenturforretning i Trondheim og søker forbindelse med leveringa
dyktige firmaer. Gode salgsresultater. 

Bill. mrk. «Nr. 243 Representativ:.. 
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I AVER TER I I ABONNER ] 
IIaDlsun vandrer Forbundet for sosial - -
langs 

Forts. fra l. Ride. 

gJe engrodde stier re i Rettskontoret - underord4 forskjelige oppgaver som "ar 
net arbeidsutvalget: til hensikt å få gjennomført en 

Så er han her igjen, sk:røn~ råb,et som Sigurd Hoel hadde det lir.advokat Albert Wiesener, revIsJon av :rettsoppgjøret, 
makeren, eventyrfortelleren og så travelt med, slik er han altså form., Oslo. gjenreisning av medlemmenes 
trollmannen Knut Hamsun. Mens denne menneskefiendtlige' man- Fru Solveig Stang, Oslo. sosiale og økonomiske posisjon 
dette skrives er allerede de tør4 nen som hadde en slik lengsel Cand. mag. N. R.F1øttre. og dermed forbWldne probl~ 
ste anmeldelser kommet i Osl~ mot terrorismen! Her mangler ,Fra de to møtedager ble fØl- mel. _ 
avi8ene av hans siste bok ePaa noe, det skulle vel ikke være en gende protokoll satt opp: MØtet nedsatte en orga.nisa. 
Gjengrodde Stier». En merker viss f-Orblind~lse hos enkelt~ men PROTOKOLL sjonskomite ~g en programko-
undringen bak de glatte ord, sur- nesker, en VISS nymodnet hJerte- mite som hver framla forslag. 

l • Forbundet for Sosial Oppreisning 
magetheten som så vanskelig lar råhet som nØdvendigvis ~ ar ut, Ar 1949, den 14. og 15. okto- Det .fattedes følgende vedtak: 
seg skjule. Så har han da narret og som en så SØker å finne hos ber, møttes i Oslo etter for- 1. Organisasjon: Møtet enedes 
dem igjen, ja regelrett hamsunsk den annen, hos ham, overman- håndsinnkallelse 90 repre- om en organisasjonsplan, sotn 
har han drevet uforskammet gjøn nen?' sentante.r for da kretser som er beslutedes vedlagt protokollen 
med dem - og det har de van~ Det var ikke lett å være fan- rammet av rettsoppgjøret, der- som bilag l. 
skelig for å kunne tilgi ham. ge på sykehuset, søstrene talte iblant representanter for SAM- 2. Arbeidsprogram: Møtet be-

Den senile Hamsun, okkupa- ikke til ham, når de serverte _ BAND FOR SOSIAL. OPP- sluttet at programkomiteens 
sjonstidens store og effektfulle ham rystet de så kraftig på bret- REISNING og for SAMHOLD. enstemmige forslag vedlegges 
glansnummer, er med denne: tet at alt flØt omkring, sin post og dettes rettskontor. protok911en som bilag ~ til 
boken blitt begravd for alle' måtte han fiske opp av kaffesØ- veiledning for Arbeidsutval-. 
tider det forstår selv Aftenpost-ilet og tØrke. Bare oversØsteren Ma!ll enedes om -å gå inn f et get. 
ens iitteraturanmelder, så da er I synes å ha vær~ menne~kelig, felles-arbeide til fremme av de Såsnart man har kunnet skal 
det vel sant. Og visst er det sant, men hun had~ vel ogsa opp- fe et tilstrekkelig økonomisk 
her finnes intet senilt, intet over- nådd alderens overbærenhet og fundament og Arbeidsutvalget 
flØdig og. gj(mtagende g~el- toleranse. Brev fil 8. mai har knyttet de best mulige for-
mannsprat som de ventet a finne. Så fulgte oppholdet på gaml~ F fr 6 . d bindeiser utover landet, er det 
Det er framfor alt en. ~g bok, hjemmet, derpå psykiatrisk kli; orts. a • Sl e. forutsetningen at det sammen-
skrevet aven mann hvlS SInn har nikk hvor han måtte gjennomga nye abonnenter. Ikke slik å forstå et kalles et landsmøte, forutset
bevart ungdommens naturlige nye prØvelser. Småtterier? For- du skal gå omkring å spørre om folk ningsvis i løpet av våren 1150 
friskhet i tilgift til alderens IWle svarlig medisinsk behandling? vil tinge bladet Nei, langt - i fra. Du til behandling av de disposisjo
overbærenhet. På Hamsuns lyre Selv skriver han: eJeg kommer skal æhl' tegne abonnenter, og det ncr som er truffet, de fonlag 
er ingen str~g sprunget, visste vi fra en Helseanstalt og er meget som blir stillet av Arbeiclsut-

gjør du ved å skrive til e8. Mai-, box 
. det ikke fØr, så vet vi det nå. nedfor. Jeg var frisk da jeg kom 17":""':___ d valget og beslutning om det vi-

J f . 41, n.t"",......,.un N. 
Framfor alt er boken et opp- ind.» Og senere~ "eg or mm simd bladet eS. Mab et kvartal ti] dere arbeide. 

. gJ·Ørsskrift, en hamsunsk avslø- del ville 10 Ganger. heller ha sit- 'h tt d ReL.;;kontOl'et sdkes omOl'g'a-
F l' . . . . . . . .. og er se er u navnene 'P 

ring av menneskesinDene bak tet i Jern i et ordinærtengse og adressen til de som du vil gi bla- nisert og holdt med prefemnse 
rettsoppgjøret og av den men- end pines til at leve.samm~ m~ det til, men det må ikke være hl gående, hvis det er økonomisk 
talitet som har stått bak retts- disse mer eller nundre smdsli4 tidligere medlemmer av NS, men til mulig. ' 
oppgjøret, og som' et slikt bØr dende ~enn~sker.» Fremdeles de av dine bekjente, og andre, som Det henstilles til samtlige mø
boken leses. Kortere enn eDi ska bare smattener, fremdeles bare sikkert vil trenge til nyttig opplys- tende, hver på sitt sted, straks fl, 
nøtte. kan hjemmefronteren ik- behandlet så mildt og humant ning om det såkalte rettsoppgjør, app- SØke innsamlet stØrst mulige j)i-
ke karakteriseres. Det er tilstrek- det lot seg gjøre? lysninger som ikke får plass i den så- drag til de forelØbige utgifter. 
kelig, det vet Hamsun og ,det for Hadde det ikke vært så tra- kalte frie, demokratiske presse. Til på de møtendes vegne l 
står også vi, hvorfor skal en da gisk ville- det vært ustyrtelig ko- Selv behøver du ikke sette ditt navn undertegne protokollen ble valgt: 
ta med all kjedelig juridisk pr~ misk at Knut Hamsun ble sper- under besillingen, kun navnene til de Glassmester G. A Larsen, 0&10. 
sedyre? I dette tilfelle vil den ret inne på en psykiatrisk kli- sam du bestiller bladet til, og du kan Redaktør Johs. Knudsen, 
bare være unØdvendig. nikk. Men tragisk eller ,komisk, sende bestillingen rom rekommandert Trondheim. 

Den som venter å finne en ang- rent komisk er i alle fall' den vi- brev. Frk. Dora Bull, Oslo. 
rende' synders bekjennelSer kan tenskapelige kjennelse som pr~ Men husk også på at her må hand- Disponent Gunnar Dahl, Skien. 
la være å lese boken her er in- fessor Langfeldt og hans kolleger les hurtig, her må du ikke tenke på I og med de beslutninger som 
gen anger, ingen e~kjennelse» avsa: eVarig svekkete sjelsevner» det, sove på det - eller ufsetjas1: på ble tatt på møtet, skal alt arbeide 
av noen begått brØde.' Det er Dertil sier ,han selv: eDessværre heilnorsk vis. for revisjon av rettsoppgjøret nå 
spredte notater, påbegynt i 1945 ja. Og de var blitt haar~t sve~-Dovre i oktober. overtas av den nye landsomfat-
og fØrt videre fram, med side- ket netop ved Opholdet l Psyki- Ola FjeD. tende organisasjon Forbundet for 
sprang både hist og her, fortid atrisk Klinik.» Det er for'~erden- --'-__ Sosial Oppreisning, og de tidlige-
og nåtid i en fargemettet blan- de å lese Hamsuns bere~g om m blitt til en bok, og det en re organisasjoner som har gått 
ding, glitrende og skinnende sbm oppholdet, men en k~ ~evel ~o k er er fra filosofi til inn for å gjennomfØre dette &r
en språkets regnbue. Om ikke ikke bare seg for å le riktIg be- o • dom. s~enn Det er. intet for- heide er opplØst. 
enkelte tidligere kolleger lærer friende og hjertelig enke~te gan- spra ~rv~~gtrenger han ikke På møtet hersket en samsteIn
annet av den, så vil de i alle fall ger. Hvor meget rØper ikke en ~~arb ~rer intet direkte angrep mig begeistring over de vedtatte 
lære å skrive norsk. liten hale som «Professor Lang- h li e f m kyt r ikke sRur- beslutninger. Og representantene 

Boken er ikke bare interessant feldt kunde skalte og valte med . e er, dO~ an s o; man ka;ter reiste hjem med de beste forset
den er også et uhyre tragisk do- mig som han lystet - og han ~:~e~eikke ~~~~~ nå . a det er ter om å gjøre organisasjonen 
kument. Et eksempel kan nev- lystet meget». I det hele er be- k sko f ~ gt It skriJ , setnin- arbeidsdyktig og sterk. Og det 

. nes blant de mang.e. Hamsun ta- retning.en om oppholdet i "8.S!- ::: J: ~:: kunne bJe olitikk var en alminnelig uttalt mening 
ler om tidens uvanghet, om dens leb blftt mer enn en per~onhg :v det og det passer så ;ørgelig fra alle mØtedeltakerne at nå 
relativitet, og utbryter med en beretning, den er heller blitt en dO r '. d f b' dels burde alle som har vært rammet 
viss overbærende resignasjon: - herlig og besk satire over vårt ar 19 i enne or ID e. elelr ei interessert i å avhjelpe 
«Jeg mister en Smule Navn i norske seminaristeri og over den Hamsuns bok er en studie i de forferdelige ulykker som 
Verden, et Billede, en Byste, det psykologiske vitenskap overhodpt norsk råtte:t;tSkap ~o 1945-46, rettsoppgjøret har fØrt med seg 
ville neppe ha blitt en Ryttersta- Skulle ikke Hamsun, som han og er fØlgellg av tldsddkumenta- for vårt folk og land, slutter seg 
ty. Men noget er det verre med skriver, vite like meget og ennå risk interesse. Men det er dens til organisasjonen, og· hver på 
- endog at tale om. Jeg hadde meget mer om psykologi, det 1~ re~t menneskelige innhold som sitt hjemsted går inn for å skape 
trodd at jeg stod godt med BØrn. vende livets og menneskets psy- griper en og holder ~ fast - resultater. . . 
De kom jo nu og da med sine kologi, enn de herrar som had- sammen med beundringen og Alle henvendelser til FOl'buD
lIIUla Bøker til at skrive mit de ham til behandling? undringen over stilens vidunder- det for Sosial Oppreisning *l«' 
Navn i, og de neiet og takket og Er så dette bokens _handling, lige mykhet og rikdom. Det ~r til: Direktør Arne Bergsvik, 
~ var glade sammen. Nu brukes er dette det hele han skriver om? Hamsun, Hamsun fra perm til Billingstad. 
jeg til Skræmsel for Børn.,. Det- A nei, han skriver om alt og in- perm. En bedre anmeldelse kan -~N:~==;::~;;;:;---
te er altså den hamsunske hjerte- genting, det er spredte notater ingen bok få. N~ frIkkeit 
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