
Skogn t'lt. 

OVERFALLET på Norge ble 
planlagt av England 

, VI var de første, sier lord Hankey i Overhuset 

Han forlanger am nesti så fort som gjørlig # 

---..~------------::--:-:-------,----. Mr. Churchill 
Nr. 10 I Mandag 13. mars 1950 I 4. årg· 'ha 

vedstår seg ansvaret 
det tyske angrep på 

for å 
Norge forvoldt 

SANNHETEN SKAL FREM Fornylig utkom en bok i England bindelse med felttoget mot N or
forfattet av The right hon. Lord ge, har vært utsatt for justis
Hankey P. C., G. C. B., G. C. M., mor~l. Lorden forklarer videre 
G. c. V. C Bokens titel er POLl- hvorledes man ved vitende og 

I o o I" d k fl· TICS TRIALS and ERRORS. vilje gjorde det mulig å få av-Vi sqm har evet ar av vart IV lenors e ange elre,'1 sagt en dom i strid med alle I 
, I Som ventelig var har den nor- kjennsgj"rninger, ved å hindre I 

CHURCHILL oppgir aldri kampen mot sannhetens jske presse ,ikke meg bekjent, at de tiltalte fik anledning til å 
.1 'Omtalt denne boken med et ord. nevne den engelske side av sa- _------------..... 

d k I I Når man har lest den, forhatt- ken. Og ved at de dokumenter og re t ten sun ert r y < e re p ses man ikke over dette forhold. som klart beviste Englands skyld 
I Dette tiltross for at det denne ble tilbakeholdt. (En framgangs-

HI'slorl'en om konsenlrasJ·onsleirene i NOI-.n, p, skal skrivps gang er en Lord, som vier et helt mate som minner uhyggelig oml 
~t ~ kapitel til omtale av Norge, og fortielsen av kapitulasjonsdoku-

Det vil b I i dell frykteligste del . . de årsaker som påførte oss 5 års mentet i det norske «rettsopp-
V å; t I a f, ds his tor I e, okkupasjon. For å muliggjøre gjør •. ) Lord Hankey siterer fra 

«en verdig avslutning på reUs- sine taler i The House of Lords, 
lulet maklllli~bJ'ud uy illuell politilUl'Por kml hilldr'u OSS i å 100'lelle dnt; oppgjøret. er det nor~~e folk hvor han på .~e skarpeste kri~i-

. . ." ..; snart alene om troen pa at det serer både Nurnberg- og ToklO-
lIorske tolk om de uhyl'lighntHr hJommefrontell oy lallJsvlkpolltJet safte I SVIII[J var Tyskland som overfalt Nor- krigsforbryterdomstolenes fram-

. . .•. ge den 9. april 1940. Men myten gangsmåter. Han beviset klart at 

Nerlandsdalsfanger 
på likgraving 
i Sunndalen 

HJEMMEFRONTEN GA 
ORDRE OM AT LIKET 
SKULLE PARTERES 
MED SPADENE 

Av H. F. K. 
stemme eller Berggravs salyel-I fo~holdene l ~e russIske fange-' om dette overfall er livsnødven- dette ikke var domstoler men tri 
s~sfulle røst protestere mot dIsse lelrer ved HVIteh!lvet, vakte dell' dig å opprettholde, og står i nøye bunaler, som hadde til oppgave lalle de rapporter vi har 
tmg. en voldsom oppslkt hele verden ilammenheng med «rettsoppgjør- å ta hevn over slagne motstande- fått om overgrep mot vare-

MEN FOR A TALE MEN DEN over. Hvorledes tror man det. ts. runnla re. tektsfanger, viser det seg at 
I DET SISTE NR. AV TIDS- FRANSKE FORFATTER: Vi ville bli dersom der kom ut en e, g. USA oppnevnte offentlige for- likgravning har vært obliga.-
SKRIFT~T «SPEKTRUM» er som har oppl~vet livet i ~e nor- nØyaktig, .vitnefast og helt. igjen;-' Da Churchills bok svarere for de tiltalte i Tokio. torisk straffemiddel 
der tatt mn et opprop av den ske demokratIsJ.te fangelelrer og nom saklIg og sannferdIg bok «The Gathering Storm» Da dommen var falt rettet disse Endog ikke ikonsentra-
franske fangebo~forfatter Da- fØlt deres helvete, med fangemis- om forholdene og tilstandene i d" kom ut og ble anmeldt i norsk forsvarere en samlet henvendel- sjonsleiren i Nerlandsdalen, 
vid ~ouss~t: .TIl enhver. SOl~ handlinger, straffeekser~is, to~- norske konsentrasj.onslei7er som· ~;resse, ble det ikke nevnt et ord se til general MacArthur, øverst- Kr.sund, som den hjemlige 
h~r SIttet l en konsentrasJons t~r, su~t, utkommandermg tIl ~eren 1945~ Det VIlle ~h en. bok om åt Churchill vedstår seg au- kommanderende for de allierte .. hjemmefront i dag betegner 
leir». Opprope~ er først ~g hkgravmg og utekommandoer, sa forferdelIg at det vllle sla det $varet for å ha forvoldt det tys- Den sluttet med fØlgende appell: som «sol~kinnsleiren»,. unnlot 
fremst rettet til de to fr~nske dyssenteriepidemier, og sett ka- leesnde publikum med gru og ke angrep på Norge At han med «Hvis vi setter vårt håp til man å gjennomføre «likgrav
fangeforeninger, og for~slar at merater bli helseslått for livet, forferdelse. Kan dette virkelig vilje og overlegg tv~ng Tyskland en verden bygget på lov og ningsordren». 
der skal dannes en ~omIte som mens andre ~r ~litt . Ødelagt av yære s~mt? Kan slikt ~a foregått} til å angripe. ledet etter lov og rettsprinsip-' Siste gang fanger fra; Ner-
s~al hen,:en.de seg tIl den ~us: skjØrbuk og oen ben eller an- I et fntt og demokratIsk Norge?y . per, må vi ikke selv gjøre oss Ilandsdalen ble tvunget til det-
siske reg~erIng .og be om a f~ dre sykdommer, skal. også vi LA OSS SE HVA SOM ALLE"': Lord Hankey behandler' skyldige i forbrytelser mot lov I ~ ufyselige arbeide var ~e 
komme tIl SovJet-Rus~land 0& være tause og av felghet eller REDE FORELIGGER: Den fØrJisin bok «Polities Trials and Er- og rett. Intet godt, men pyra- pa Sunndalsøra. Under politi-
~dersøke forhol~ene ~ de rus- makelighet la dette forfer.deli~e ste bok som kom ut var Marta ;'orslt spØrsmålet om ansvaret for (Forts. side 3) ~ransport ble de uttatte sendt 
siske konsentrasJonsle~er. kapitel i det norske folks hIstone Steinsviks «Frimodige Ytringer .. Norges okkupasjon grundig. Så mnov~r, og de ble motiatt 

Selv o.m man .k~n g~ U! ~i~ I gå i glemselen? Det var en oprekning av mis.. grundig at der ikke kan være ~v hjemmefrontens leder -
at en. slIk henstIlhng lkJ De aller fleste av de mange handlinger og tortur som hadde hoen tvil om den rette sammen- L Sponås. 
fø~e til noe, er dette opp~~p tusen som har satt i en eller forekommet under arrestasjon~t heng. Dette gjør han neppe av « il g In H nil» Før arbeidet ble satt i gang 
alllIke:1 ~t ~~erk~lsesv~r d 19 flere av de 31 konsentrasjonslei- og i norske fengsler og fang~ ~ensyn til Norge da han sikert opplyste Sponås, at hvis noen 
yspu It, or å fiet VIser a ker rer som ble opprettet her i Nor- leirer sommeren 1945. ·Boke~ ,l."ener at en hver'. nordmann med Vedeleropplordl'et gjorde tegn til flukt ville ,det 

tross a tenn ns mennes e- 1945 f . D akt 1di 'k bl' ",. bli k tt te el . ål f dr ge sommeren , er nu n. ev eve g OPpSI t, men,! normal hjernevirksomhet den he su u n vars 
l~ghet og forst e se or a:, :: har alle sin historie, alle sin tra- selvfØlgelig i ~en samlede press, I}~ tid «må ha vært seg bevisst,. t·l o ti' '11' I de to første gravene var , 
lidels:rl b~~t d enk:~lt ' t- gedie ~,f.Qrt~l1e. Og .de sto~e t~~- _:n~tt .med, sknket: ... Løgnl0V~!")\.dr.t var England som drev l a a rivl 19 det bare benrester som fange-
,~Qm .. ~ to\e"'~d - f~'sk-:l- -gedrer'SO'm forekom l en leIr, som anvelse, propaganda. l stortml. Norge inn i krigen. ne måtte plukke opp l kistene 
s~andsbevege ser 1 e o J selvmord, sinssykdom på grunn get ble der harsellert over den... t.,yskO[lHI1bel"de med bare hender. I den siste 
bge land. av tortur, eller drap, kan alle de gamle, nærmest åndssvake fru Når Lord Hankey tar (j grav var liket ennå ikke gått 
DAVID ROUSSET GAR SA som slapp levende fra det be- Steinsvik (Vi minnes Knut Ham- spørsmålet opp, i forråtnelse, og det ble et 

LANGT at han sier at selv om vitne. sun med de «nedsatte sjelsev· sl er det fordi han mener at I 1943 utferdiget han tiltale meget vanskelig og nlvst ar-
kommuni~ter ~g ~ndre p~står at DA PROFESSOR TSJERNA- ner,.). !ru Steinsvik henvendte i de t skere som ble d rr:t av mot 10 menn som nektet å beide med å få kadaveret opp. 
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Bt en SUA n.,U5U1UJIK 1."" V 11. 1 ,-- --- - .. --- -------.. ... -~ I ~;S ... "'ll',U~ .~ ueJ. J.AAt! .lUlIl vær!:! 
f re til noe, er dette opprop De aller fleste av, de mange handlmger og tortur som hadde ~loen tvil om den rette sammen
Jlikevel et bemerkelsesverdig tusen som har satt l en, eller for~kommet under arrestasjoner, eng. Dette gjør han neppe av 
l nkt f di d t viser at der flere av de 31 konsentrasJonslel- og l norske fengsler og fange-, ensyn til Norge da han sikert 
t~::au alt' e:~å fi:a menneske- rer som ble opprettet her i ,Nor- leirer so~meren, 1945. 'Bokeutnener at en hver' nordmann med 
lighet og forståelse for andres ge somm~ren ,1945,' er nu ~rl. De vakte ve~di~ oppsikt, men ble ,or:r;nal hjernevirksomhet de~ he 
lidelser blant enkelte av de har, alle sIn hlStorle, alle sm tra- selvfØlgelIg l ~en ~amlede press~:l~ tId «må ha vært seg beVIsst» 

«LHglnann» 
Vedeleroppfordl'et 
til Et ta frivillig 
tyskerarbeide 

l5lIil W ...... u.a.&&&&u .... uaavu&JLUII ... ..,..,.,U& 

Sponås. 
Før arbeidet ble satt i gang 

opplyste Sponåø, at hvis noen 
gjorde tegn til flukt ville det 
bli økutt uten varseL . 

d It k . d s&kalte mot- gedle å.fQrtelle. Og de store tr,-møtt med sknket. LØgn, 0Y":*'~j, I~ "det Val' England SOIn drev 
. }10m ,e o " J, ~L."~,, . ~ .', i-' edl:er"sOin forekom i en leir 'som ~d:tivelse p'ropaganda l stortiri~ 'Mh • • kr" 
I standsbevegelser I de forskJel- "', .I.~"rge mn 1 1gen. 

I de to første graVene var . 
det bare benre_ter som f~ 
ne måtte plukke opp Ildstene 
med bare hender. I den siste 
grav var liket ennå Ikke gått 
l forråtnelse, og det ble et 
meget vanskeUg og nlvst ar
beide med å få kadaveret opp. 
Det ble da gltt ordre til ,å par
tere. liket med spadene, men 
da det viste seg a.t spader 
egnet seg svært lite til Uk· 
partering, fikk fangene ordre 
om å ta hesjestreng omkring 
liket og på den måte fA. det 
opp av graven og l kisten. 

li l d selvmord, sinssykdom på grunnget ble der harsellert over den' .... 
-ge an • av tortur, eller drap, kan alle de gamle, nærmest åndssvake fru! Når Lord Hankey tar 

DAVID ROUSS~T GAR SA som "slapp levende fra det be- Steinsvik (Vi minnes Knut Ham- spørsmålet opp, 
LANGT at han SIer at selv om vitne. sun med de «nedsatte sjelsev.. så er det fordi han mener at 
kommuni~ter e.g ~ndre p~står at DA PROFESSOR TSJERNA- ner lO ). Fru Steinsvik henvendte\1 de tyskere som ble dØ~t av 
de som sItter l dIsse leIrer er VIN SENDTE ut sin bok: «Jeg [seg da i flere åpne brev i avisene l Niirnberg-Tribunalet for aggre
«forbrytere mot folket», reak- taler for de tause,. som skildret Forts. side 4 :, sjon (i Norge kalt overfall) i for 

I 1943 utferdiget han tiltale 

mot 10 menn som nektet å 

ta arbeide for tyskerne 
sjonære, tidligere SS-folk osv., ________ ' _______________________________ _ 
så har dette intet å bety. Det er Etter 1945 følte han seg ren 

nok til å plusse statsadvokat
ens påstand fra 12 til 20 år 

konsentrasjonsleiren som sådan 
vi må bekjempe. Vi som på vår 
egen kropp har opplevet livet 
i en slik leir, må under ingen 
omstendighet godkje~e kon
sentrasjonsleiren - likegyldig 
hvem som sitter der. Vi må av
sløre konsentrasjonsleirsystemet, 
som det forferdeligste av alt som 
er hendt t menneskehetens hi
storie, 

Dette er en helt annen tale enn 
den som fØres av våre egne 
hjemmefrontledere. De fordØm
mer konsentrasjonsleirene så 
lenge det gjelder dem selv og 
deres meningsfeller, men når 
det etter «fngjØringen- var de
res politiske motstandere som 
havnet i konsentrasjonsleirene, 
da kunne de ikke få gjort dem 
umenneskelige nok og ikke få 
mange nok innenfor piggtråden. Er Arnulf' Øverland 

viHig til å kaste 
vannstoffbomben? 

Arbeidskontorets bestyrer drev 
entreprenørforretning under 

okkupasjonen 

I sin 'leder lØrdag 25. februar 
skrev Stavanger Aftenblad litt 
om Presseskikk. 

Vi vil i den sammenheng min
ne om Rasløvsakens be~ 

En av fangene forteller, at 
det var et fryktelig arbeide, , 
og meget hensyn til de døde 
og gravfreden ble det Ikke 
tatt - selv om preeten var 
tO stede. 

Ha" skaffet fi r m aet arbeidere gJ'ennom handling for ,ærdomstolen som~ _____ meren 47. ' 
. <ILagmann_ Bernt Ved eie r 

5 I N 5 T I L L ING 5 O M BES TYR E R ble påstått inhabil, fØrst fordi 1----------' 
----- • • .. -, han i egenskap av statsadvokat gjenstand for selv den minste 

Etter «frigjøringen» fikk han i,Jen Sin stIlIang, men hans kom· - i april 1940 - sammen med tvil». 
panjong fikk 6 mndr. fengsel 0l SO 000 kroner i inndragning kongelig norsk .fylkesmann Det var den samme Vedeler 

.. . . Nor em, ordfØrerne l Stavan~er som kort tid fØr eller etter denne 
AV ALEK I mann alltid lIdenskapelig mn og omland og andre offentlige episode fØlte seg ren nok til å 

for sannhet og rett, hva han i menn, oppfordret entreprenØrer plusse statsadvokatens påstand 
kraft av sin ubestikkelige, varm- og arbeidere til å ta fri v i Il i g fra 12 til 20 år. Slikt er kanskje 

I nr, 7 hadde vi et brev fra en hjertede karakter og, dype inn- ty s k er arb eid for å unngå bare tØrre tall for enkelte dom-
trønder om forholdene ved, Arbeldt- sikt i norsk straffeprosess og tvangsutskrivning som en fryk- mere? For fangene er det 7300 
kontoret i Trondheim. En av våre s!raffelov er fortrinlig skikket tet kunne utvikle seg til en lan- dager av hans liv. 
medarbeidere supplerer brevet med til. - deplage. Og var det ikke det samme 
følgende: Det har, vært kjent at herr Videre ble det av tiltalte, en- Aftenblad som korte~. inn NTB.s 
I saken for Trondheim byrett Hegle satt, mne med opplysnm- treprenør Ra s l ~ v, fremlagt fo- referater fra «Fanebust-saken» 

mot tidligere bestyrer ved Trondger ~om Vlste at ,bestyrer ~ed to~tater av tIl t a le b s l u t - slik at alt som tjente til fordel 
heim arbeidskontor ArnlJ' ot arbeIdskontoret l Trondhelm, n lng er som samme «lagmann.. f 'k d katen ble tatt med 

' S . t d bl V dl' k t t d or rl sa vo , , He g le, som på en fryktløs må· æ er, sammen me a. e: er, l egens ap av s ,a sa vo- mens det som var til fordel for 
te varetok Trondheim-arbeider- gartner Henry Segt~an hadde ~t l 1943, hadde utferdIget mot Fanebust ble strØket _ av plass
nes interesser under okkupasjo_startet et e~treprenØrflrma un- tI unge menn, s?m nektet å t~ hensyn? 
nen forekom flere interessante der okkupaSJonen. Etter hva der utskrevet arbeld l tankgraven pa P kikk' 

Han får da melde seg til den inniegg Det forlyder fra pålite- er opplyst skaffet Sæter den Jæren. « resses , . - . 
amerikanske generalstab lig hold, at lokale avisers for- nødven~ige ar~eids~~t ti~ fir- Aftenbladets unge referentte- • Det tØr VIdere ~ære grunn tIl 

Det stilles krav om at æres
boliggjesten blir ekskludert 
av forfatterforeningen 

I DET SISTE HAR TO AV 
V ARE HJEMLIGE «nasjonalhel
ter-, Berggrav og Øverland dre
vet med massemøter og opprop 
til fordel for de greske, bortfØrte 
og hjemlØse barn. Vi møtte in
gen slik humanitet og mØtevirk
somhet fra de samme helter da 
det gjaldt norske barn som ble 
gjort hje~Øse ved massearre
stasjonene i maidagene 1945. -
Nei, da skrek de samme herrer 
i kor med pØbelen at landssvik
ernes barn måtte gjøres foreldre-
lØse og kastes på gaten. Hva de ____ ~ 

håndsbehandling av denne sak IP~et gJennom, sm ~tilling pa ar- lefonerte til sitt blad og fikk re- a spØrre om det lkke var e~ av 
- med en utvilsomt straffbar beldsko~toret l begynnelsen av daktøten, selveste formannen i Aftenbladets nærmeste menmg~
forhåndsgjengivelse aven fanta- qkkupasJonen. Sta van g e r Pr ess e f o r- feller som l~et, tyskerarbel
sifull «tiltalebeslutning» m. v. - Herr Segtnan fikk for sitt for- en ing til unnsetning. Men av dets hovedutsknvnmgskontor for 
foranlediget en skarp påtale bå- fold 6 måneders tengsel og kr. referatet ble det ikke mulig å Stavanger og Rogaland, og so~ 
de fra aktor og forsvarer. Den 50 000 i inndragning. finne ut hva tiltaltes påstand altså skrev ut de nevnte. 10 tll-også i mange tilfeller ble, når A v K l a u s 

begge foreldrene ble arrestert og ble ikke gjengitt i pressen! Herr Sæter har fått tilbake sin egentlig gikk ut på. . talte s~m nektet å gå l tank-
Forsvareren, overrettssakfører stilling ved arbeidskontoret! Måtte lagmannen dekkes? graven. barna kastet ut. Med hensyn til 

konsentrasjonsleirene har vi det 
samme forhold. Flere aviser har 
omtalt David Roussets opprop og 
gitt det sin tilslutning, (selv 
Uagbladet). Og «humanistene_ i 
vAre aviser korser seg stadig 
over fangeleirene i Sovjet og 
de grusomheter som skal foregå 
der. Men våre egne konsentra
sjonsleirer, opprettet av vår de
mokratiske regjering etter 1945, 
og .alt det som foregikk der, 
hvorledes er det med det? Vi 
hØrer ikke Øverlandl forbitra 

, 

OVERFOR EN DANSK AVIS 
skal Arnulf Øverland ha ut· 
talt, at vannstoffbomben bør 
kastes. Det begynner nok A bli 
for stille for ham. 

P. B. We t ter gre en senior, Ved behandlingen av S~gt- Stod denne rettens hårde herre De~ne utskriveren er nå blitt 
leverte en skarp og vektig pro- llans forhold dengang denne fikk så svakt? stortmgsmann for Venstre, m~ns 
sedyre og framkom herunder sin dom ble det av ham opplyst «Statsadvokat» . Galtung Eske- h~ns underordn,ede på utsknv
med flere interessante opplysniill- at bestyrer Olaf Sæter var med- land henstilte til retten å gi til- mngskontoret flkk. eIl; del å~s 
ger. Herr Wettergreen senior har innehaver av entreprenØrfirmaet talte en bot for uregelmessig fengsel fordi han l ti~legg til 
som uredd forsvarer for sine kli. Sæter mitte lom vitne innrØm- opptreden! idet en slik innsigelse dette underordnede blstandsat-

Etter en Oslo-avis gjengis enter i de såkalte landssviksaker Øle dette. måtte være framkommet fØr. . beid var medlem av NS. 
her et utdrag av. et brev som skilt seg fordelaktig ut i det Det samme framkom Hegle Prippen herre den plettfrie' Vi refererer igjen sorenskriver 
forfatterinnen Torborg Nedre- triste «juridiske» landskap. Full med i sin sak, hvor herr Sæter Galtung Eskeland. Bredrup: «Det er blitt lavt un
aas har sendt Den Norske For- av vitalitet gikk den aldrende også var aktoratets vitne. Herr Herr Vedeler ble erklært ha., der loftet i tihgstuen idag-o 
fatterforening i sakens anled- Hegles forsvarer, som også had- bil, og en må uvilk4rlig minnes 
ning: om at vannstoffbomben bør de vært herr Segtnans, overreits sorenskriver Bre d r u p s ord 

«Den uttalelsen lom Arnulf kaltes, er en uttalelse 'lom in. aakfØrer Wettergreen sen., be- som 50 års student: _I min ung. DAGENS EPISTEL 
Øverland har latt falle i et in. tet auvarlic D18lUletk. kan kreftet Heglea oplysninger. dom var det utenkelig at en Det er bare i slette romaner at folk 
tenrju mocI Bulinpk. Tidende i'ortI. Ikle 8 Fortl. tide 8 dommers habilitet kunne være blir eniler av overdreven motpn,. 
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2 l. MAl ~~ ~!: ~~1!!~,_ 

Alle gode krefter 
------------------------------------------
I Ber gen var forholdene i mai

dagene 1945 forferdelige 

, 

! 
I et intervju i Arbeiderbladet I lin nyttårltale kom ,tat,ml-l det ,jelder l vinne over vanlke .. 

8. april 1948 uttalte Itatsråd crettlopprjøreb, or la bl. a.: ne, 118" de sår «rettsoppgjøret. 
Høn I val d om Marøhalhjelpell «Mange av dem lom har Ijort har slMt. . 

Fang:r 

pøbelen 

fengslet og 

dem. 

ble tatt 

skulle 
ut av 

mishandle 

vaktene, fra tårnet 

stillet ut på 

Espeland I 
gatene for at 

fangeleir sl<jøt 

.Vi hører til i førøte gruppe, niøter Uerhardøen ogøA. inn pl Vi har nemlig nA etterhAnden 

.ammen med Sverige og Por- opp med samfunnet kan vel en- fått mange gode krefter som vil 
tugal, .Uke land Bom ikke hat' na. ha øine vansker 6. Itri med, bringe de ulykkelige hjelp. N6. 
vært krigfØrendeø • men med hjelp av alle gode kref- sist hadde vi henvendelsen til re-
Ja, Belvllagt. Og det fAr vi ogsA ter, får vi håpe at en vinner OVU gjeringen fra kristenfolket. fø-

betale for den dagen da regmn- vanskene.~ - rere i dette land. med biskop 

etter fangene 'i leiren gen blir lagt på bordet. Men hvor Ja, det er nok sikkert at tuøe- Kristian Schjelderup i spissen. 
blir det aå av nordmennenes ner av crettøoppgjøret»s ofre har Men det trengs sannelig. ogsl 

NAR MAN I DAG - fem A.r etter 
- forsøker A. gjenkalle l erhul1'lll. 
gen det !Jom hendte. de torferdelIlle 
uker Ol måneder rommeren 19411, er 
til.et lJom å gjenopplive et mallerltt, 
en vanvittig drøm. Ol likevel er det 
en virkelighet, .å. forferdelig at 111_ 
gen av OSII wm opplevet det kan 
Ilemme det .å lenle vi lever. Det 
ble villIItnok fra 'ljiut av lanlert fra 
L.ondon og lenere bvllket rundt I 
bel. landet at alr dr .. l.r1n ..... 
kom .kulle .t •• lln,ene bl.... I 
Norle tA tre lovi.l. duer, - tre 
daler da de kunne mfrde, rane o. 
øtjt:le lå melet de ville. Nf, har vi 
lInart batt fem lovl •• e A.r. For der 

akap. For det er intet lovbryterne e;g 
Jadlstene frykter mer enn sannheten 
som avslører deres onde handlinger, 

La det nå bli slutt med skriket om 
at vi nordmenn er lå meget bedre enn 
tyskerne Tyskerne opptrådte mot frem 
mede under en krig, De supetnasJo
nale nordmenn opptrådt langt verre, 
mot sine eine landsmenn, men det 
var fred. 

HANDEN PA HJERTIT JØSSIN. 
GEa, tor.øk for en ,an,. .kyld , 
vare ærll,e: Hvem reddet landet fr. 
bor,.rkrl.? Hvem var det anm red
det landet fra bor,erkrill lOmmeren 
1114&1 

fins vel ikke en av de nl"",O tu- Var det reljerln,en l London 10m 
&ener øom hu opplevet Dorlk rett.- hløet tU hat o, hevn? Var det hjem
vesen -på. ,i,kl kropp, IDD) vil P'ltA mefronten Bom hadde latt tulener av 
at der fins noe 110m kalle. lov o'l ukyndl,Cl fl våpen, Ol 10m rast. 
rett i lUn mate Iø.nds.vikerDe el' Iljennom iatene med bUer, arr ... terte 

blitt behandlet på? Fanler ble tatt rente 011 .tjalT Var det .venakepolltl~ 
ut av fenglilet o, ført ,JonnolD ,a.- et 10m kom bevepnet til tennene over 
tene "vå ut.t1ll1n,,,, for a.t pøbelen Ironien Ol bare ønsket krll? 
.kulle IParke 0' ... dtm 
llik som hjemmefronten ,Jorde ber 
I Btlrgert i maldalent! 1945'1 

«Forepøk» ble fanger tatt ut av 
5ellene og h'uet med at de skulle ilky
tes. Det ble ,ik tet på dem med ma
skingevær og de ble fortalt at nå var 
del'es siste time kommet. 

Fangene j Berlen. Krebfenl.el 011 
på «Lenken» pl E.lipeland var cpå ut
still1ng», slik at hvem som hel.t 110m 
var med i h,llJnhilefronten eller kjen
te en politi eller en vakt kunne gil 
inn og se på dem, true dem, .kjelle 
dem ut, ,!!pytte på dem 0l Blå dem de 
før&te ukene etter «frigjøringen.. da 
lov og rett var innført påny? 

Her .tod noen hundre tusen tyakt 
soldater I landet med det belte kri, ... 
materiell som kunne .kaffel, her var 
7-8000 forntkjempere foruten aUe 
andre bevepned. avdelln,.r, ikke en 
av dem løst. .t .kudd, alle leverta 
våpn.ne Ifra Hia' viata, tra •• den 
ærele.. måte de ble behandlet på, 
den milt møn.ter,yldile c.UI1plln. 
ldall er det manIe110m an,rer pA det, 
Ol sler.t hadde de visst hvordan de 
ville bli behandlet haddde de .kutt Men 
de IIjorde det Ikke. Den appell Qu1R_ 
lin, kom med med fredag 6. mai i (jin 

sillte radiotale, om å forholde lei ro-
1111 011 aldri bruke våpen mot landa
menn ble fulit. Man kan mene hva 
man vil om QuLallng som politikeJ.', 
om det er .elv hans ministre ueniie, 
men han. rollia oi verdlie opptre
den kapltulaajonsdll,ene, mA alle be
undre. Hadde han oppfordret til 
kamp hadde vl fått et blodbad, 10m 
Inlen {- d., kanbeakrlve .. 

VI MA NOK VÆRE ENIG MED 
DR. SCljARFFENBERG nlr han .a I 
et foredrai: «Hva man enn ~an .i \.1m 
QUlll1U1, al reddet han Nor't fra 

lA. 1 dag.vi. 1 .engene og .krek av heroiske kamp i okkupasjons- «vansken å strl med _ det er alle gode krefter - for V1 har 
.merte, bankljef og ordfører Bjørnlltad årene, som faktisk har fØrt til at nemlig et temmelig mildt uttrykk nok av vonde krefter, .som vil hol
fra Herdla ble helt knekket av dYI. mange av 45-heltene tror, at det for det å ha mistet stilling og de forfølgelsen ved l1ke. ~ .kom
lenteri, kom hjem lom et vrak o, var de som vant verdenskrigen. levebrød· for folk som er i 40- munestyrer, fylkesadmmlstra
døde like etter . .A. klage ellex: be om Og hvor blir det av det juridIske 50-årene og har utdannet seg for sjon og i departement~ne har vi 
forandring I kOll ten nyhet ikke, vi og moralske grunnlag for hevnen en stilling i Statens tjeneste. mange små, hevngjerrIge perso
ble stadig foret med lIolslld. Antagelig mot NS-folkene, som alltid har Men også andre har store van- ner som stanser alle søknader fra 
var det en plan at vi Ikulle ødeleggell. hevdet a.t den norske krigen sker med å komme inn i arbeids- fhv. N~-folk, selv om de - som 
VI fiklt allUd fOI' Ute mat, o, noe sluttet 10. juni 1940 og som livet igjen. . statsmmsteren sa «har gjort opp 
mA.tte vi Ipise for 1 leve. Mange .plste handlet deretter til landets H ilk k å' med samfunnet». Det er de men-
bAd. rornor melke i den .alte .01. beste? f v en amp m tte ikke lil - neøker mil-ors.-sjef major Lan-
.ilden or ble ennA .yker., IU'Idrt rotot b' oppla"t lom folkebedrattut iøjr TryiVe Lie utkjempe or geland i .in bok kaller «allilt .. 

• • , en A tl lov l litte bak rattet 1 bit-re,. 
t bOllb.tt.nt tor om multI a. tlt.nt ROt er, ml nl aile kr,efter lettea inn uelv" te LO'. f rm n K.o d ... , 

g ",I o an, nra Det .tlr l .tatlminl.tereu 
avfaU t .tme hun,eren med, pi A fl .lutt pA denne marg- Nordahl, hadde han i mot ",. hlnd i dille et Pauli ord. 

DilT VAR I DIIlNNIil TID liN AT Itjelingen av :tolket. Vi har ikke Skal alt nå rå. lettere? Det ml 
LIV KOOTERllkrev 1 MorD'enivillen l.nger rid til å fØre denne kalde å f· Og han blir ikke alene nlr • en i ut ra. etter statsminister- han nl vil vinne over vanakene 
at landllvikerne pA Illpeland .plllte .lEngen. Det er ikke bare et øko- ens tale. Man må gå ut fra at _ det vil vel også li å la dem 
.teik og flelk or fikk motta pakker nomiøk spørsmål men ennA mere han og regjeringen «vil sUlle øeg som har gjort opp med øamfun-
og drakk melk. HetIIn og hatet mAtt, et moralsk problem. pb de gode krefters lid. nAr net få sine øtillinO'er 00' sitt ar-
holdel v.dUke av Itadig nye lørn.r, oJ • • 
a .. v,il,ene var Ikjø,en 1011l .1&&, .olgtt I I beide igjen. Mang. tingmenn -H V a a n d r e S I e r oglå av han. eget parti - med 

. hjertet på rette .ted, er nl eni, 
Til dette kom aUe mllhandllft,ene. '-.. ____________ •• ___ •• F _______ ... rtI i at alle gode krefter må lette. 

l d.n fllr.te tid var det n08n unit inn Ikal vi ikke for altid bli et 
hjemm Il tutt t .. lo. t. I IiTABTIlW. I Or,anilaljonenena. feUllr'd bar 14ron, er .Olll _ 8rrO.,..er splittet folk. 
leinn. Bare det at <.t. ikke likte an.ik- Utdr", av redakøjonlartikkel l Ad. .endt feirende rede,jørell. til d, Ul. 
tet eUer navnet tll en tange var nok re .. eavl.en onlldag 22. februar 1900: Iluttede orlani.aljoner: Regjeringen taler sl meiet om 
tu A "'i ham Itraffe-ek.er.ill el1e" .etta «l:{andellminllteren, Btatlråd Broioll, ' bygge ut og gjenreise landet -

D ... PA. aUe lamfunnslivets omrAder bar t k f l tt 
ham pA eneleUe.· Han fikk fele det .a forleden dag: «VI har ikke noe e mennes e som ø er seg ure • ... der 1 di&se daier foregått en utrensk- f di b h dl tO-bli i d 
kommuneinaeniør Iblen, .om ble ført fattia land fra naturenl .ide. Men er g e an e. r ngen gP • • ning av dem, lom gikk landllvikernel j i D t ;. l .I. d.ll 
opp pA barakk.n med ene. ellen. en .tartvanlkene er Itore.' genre ser. e <lr ve ogøa. tLr-ærender. O,IA innen vAr kirke har li pl k i å Iht td 
kveld men. to vakter .kjøt mellom Vi er altlA bare i .tart.n. g anø onom a øg u an· dette vært ijort. Det vil 0'1' være nede folk gjøre arbeide lom folk 
føttene o, over hodet pA ham, bare Norgel hiltorle .trekker "' eUerl nødvendi, A gjøre det innen vAre kri· uten utdannelse gjør like ,odt _ 
fordi han bet Iblln. SA beIYnte lik- over mer enn tUBen Ar. Allikevel mener Itelige organi.aljoner. - Det lier ler kanlkje bedre. 
rravnlnren. Hver morgen menl vi a!tsA hrr. Brofolø at vi bare er i Itar- leIv at alle Forn har vært medlemmer 
.tod pA appeUplulen ble numrent ropt ten. VI .kal kanskje lette en .trek av NS I denne tid rnA tre tilbake .om 
opp pA. de fan,er lom Ikulle ut Ol over alt lom er Ilkapt o, by"et gjen
grave opp lik. Politlbll.n stod 0' vert· no, de tu.en Ar. Vi øka! kanskje lare 
tet. Selvlagt var det. ulovl1, I. bruke . opp igjen og tro at det var et uut. 
varetektllfanger lom var utllultet og .. bygget og t1lbakel1g,ende land .om 
.yke av dy •• enteri til lUkt og ,l dem; Oerhard.enl regjering overtok i 1940? 

Kommentator 

en llik behandl1n, .. Men hvem kunne I 

,jøre noe med det nAr øelve POliU4\t Sannheten er at ingen re,jerin, har 
gikk i spillen med lovløøheten't 4t hatt en .A. gunøUg utganglllt1lllni' 
vi ikke aUe ble .yke eller døde av lik· .om den nAværende hadde i 1114151 Ikke 
.tanken or l1k,iftten lom han,i,jtn bare pol1ti.k, men ai. A. økonomiik. 
i klærne pA. de ian,ene .om hadd.1l Det daværende fattige Danmark hen
vært pA. liki'ravin, n'r de kom bje1l\, .viøte til «mlll1ardæren» Nori'e. Det var 
er et under. ; 1 194t5., 

MEN DET SKULLJIl BLI VJIlRR'. . I 
For ni bl. vakt.n i leiren overtatt It/V MIlNNIlIIIKIlLIVIlTIII HIlLLIGIglT 

p, .n barakke .om ble kalt «Lenken, (redaktør H. m. Willøf): 

medlemmer av It yrer eller andre til· 
litsverv. Dette bør ,jøres konlekvent. 
- Vaktmestre i bedehus eller andre 
eiendommer tilhørende organi.alljone
ne eller andre .om har vært fut løn
net pA en eller annen mAte og lom 
de .i.te Ar har vært medlem av par
tiet mA luspendere •. - Vanlkeli,ere 

Politikk, 
dommer 

og leil. 
er det med Ityremedl.mmer eller løn. Lolld Hankey, som 1 1941 deml.~o-' 

VAKTENE I TARNET SKJØT med 
skarpt etter fanger som stod utenfor 
barakke 11. på Espehmd? De to ty
ske le1rsjefer Eberl og Spengl.r ble 
Elfl'C!:Itert i maidagene 1943, tror man 
de hadde sluppet ,så lett fra det der
Bom slikt hadde forekommet I dere, 
SJefstid? En fanlle på Espeland fani'
lell' ble akutt IIJennom :ry,.en mon, 
han .s(Qd og kledte på lell, det var 
frontkjemper Knudsen fra Mathopen 
fJom ble truffet. 

Masl>ene løp som avsindlie iJon
nom gatene i Bergen og overfalt, .10 
o s ente h. el elø menMlLker. All-

borierkrii." 

.ven.kepolitlet, lom i'jprde mi'han:~;" . l bladet «For tatti, o, rik> aa.l. 
Un, o, tortur til en d.a'U'da,. Ung. I· 1900 leMer vi 1 en reaakliJonøartlkJI.el 

hadde ty.kerne innredet .mA enel.Uer 
. omtrent .om kaninbur, o, der ble de I «M.nne.kel1vet. helllghst '1' ukren-

fan "'er man ville pla"'e .att inn. 1 ..... ·1 kellg. Et uhelbredeli" lykt o, IAret 

nede arbeidere lom l denne tid har nerte "som medlem av Mr. Churchills 
vært ntrlpede». Styret mener her at ministerium, har akr.vet eri bok: -
man ved .jælel"rgeri.k samtale rnA «PoUtiCI, Trials and Errors» (OXfOl'd 
.øke A. tA dille Ul frivillig A. trekke le, 1960). Denne bok er melet leseverdig; 
tilbake for en tid. Skulle de verre Lorden kommer 'bl.' a. Inn på NUm' 
•• , ved' dette, bør man i onkelt. Ul- bergdommene Oi herunder 01.6 hm 
fell, overveie om d.re. forhold har på Norle. InndraIInin, 1 krillen. Etter 
vært .A rraverende at dehlidlertidl'at lorden var ,Att ut av re,jerinilD,Il 
bør fjern ... _. Medlemmer av vAre uttalte hen l Houle of Lords den 6. 
for4mlnger .om .amtidl, har .tAtt 1 mal 1949: 
NS bør 1kke utein videre utelukkes. «Den br1t1ake plan ilkk ut pA , 
Det bør være Ityretl o, de ledende sperre de norske tarleder, allk Mr. 
brødre. oPPiave I. hjelpe dillle folk· Churchill meset tydeli(C hadde ijort 

Hvorled.. bit vi .1 behandl.t vi· • ... . 
so .. m ble tatt under polltiet.ol hjem. i dille tran,e .ellene .om de .Avidt ·1' "Yr '1' det rett »A hjelpe til I. dø,. 

• • , , _ , _ . , • lIif .. n mA"nAalu,lIvat. at.lI.r I an h .. lt. An. 
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skarpt etter fanger som stod utenfor 
barakke Il. på Espeland? De to ty~ 

.Ilke Idl'l.ljefer Eberl og Spenller ble 
arrestert 1 maidagene 11140, tror man 
de hadde sluppet så lett fra det der
som slikt hadde forekommet I dere, 
.lJefstld? En fange på Espeland tanje
leir bie akutt 'Jennom fyuen n'um. 
han sto,d og kledte på .eg, det val' 
frontkjemper Knudsen fra Mathopen 
som ble truffet. 

Mas~ene løp 110m avsindile IJen
nom gatene 1 Bergen og overfalt, Ilo 
og spente hjelpeløse mennesker, hu
jtmde bander jagetl6-17-1B-lrl"e 
jentunger, holdt dem fast under meni 
dens Jubel og klippet 'hål'et av dem, 
us hJommefrunt ai pol1t1 lot pøbeltln 
h",rJe 1 forl'Otninier og kontorer oa; 
OitJal med lteg det de fant? 

Slik opplevet de vidunderlla; kulti. 
verte og dannede, supernailJonale nord 
menn med sitt motbydeligelavlom 
humanilSme 0i demQkrati og .Itt lov
pr'i~te «rettave&en». Hva akal en mann 
med «lov ai retb når han med myn
dighetenes bifall OS under malsen.s 
jUbel er blitt jlått fordervet Ol hel",,,. 
løs for livatld? 

MAN VILLE HELST SLIPPE BA· 
DE A SNAKKE OG SKRIVE om det, 
så forferdelig og motbydelill er det ,.\ 
tenke tilbake på det hele. Nei, clen 
liom har opplevet A .e mennesker han 
trodde var sode oi dannede, menn Oi 
kvinner han hadde omgåe. iI10m «ven
n~r», Oj mennesker han hadde hjlupet 
på alle mater under kri,en, - Ja, rod
det frll døden, ~ at' foran lO' o, 
Ilpythl oi hUJe lom trollende kathtr 
~ han vil hellit tie, 

Der hendte noe I de dalene, noe 
som er verre enn all mliihandlinl 0i 
all terror de,' hendte det at tUlOnvl. av 
mennesket' 1U'lIItet respekten lor 0/1 
troen på menu,ellken., 0' dø ku al· 
dri få den tilbaIle. 

Det hjelper ikke om de 10m v~ 
med på (jelte i dal iler at de .nlrur 
0i at de ij~ke kan gjøre det en jani 
til. Vi har sett dem fra pruten Ul 
iute/;(uttenavi1øre en alik feilhet, ond 
l:ikap 0i dJevelskap,at vi kan t1l,,1 
dt:m. mt:n aldri tro på dem mer. 

Nt;l, MAN SKULLE HELI:iIT TIE 
OM DE'I'. MEN SANNHE'l'EN SKAL 
FHANl. 1 fem år har alle I~ndiltll avi. 
at:l' Vli/l!rtstenst for fU'u:mheten om det 
lI:Iom hendteliommeren 19411 Ol årline 
del'etter i fanseleinr 0l fen1111er. o. 
nå da vi har vårt flllllt talerør .. ø« 
Mai», vårt ell:! ol'illn IIk .. 1 •• mnhllten 
tram om d!3t nonke tollu fallhet, 
råttenskap 0i ondskllp, rør •• nnb.ten 
frigjør. 

Vi driver iklte propa,anda fElr l his
se til hat mot mennesker ,som har en 
annen politisk oppfatnlhø "Iler mldn. 
nesker som tilhører en annen Pa.jo". 
Vl vil bare at tolket .kal fl vit ... nn. 
heten om .ln e'ln 'øf'lr4~l.. 'l. 

" 'HHV .aau lIiIav _" ...... "';'" ,",,,," = __ . ~_ om OBt er leiV n8111 lUllllltlUI l.l1OU111", 

men han. roUle og verdi,e opptre
den kap1tulasjon&cta,ene, ml alle be
undre. Hadde han oppfordret til 
lwnp hadde vl fltt et blodbad. 10m 
ingen i dal lc&nbeskrive .. 

.tanken Oi" lU~iiftten lom hang i,jeJ,l bare politi.k, men oglA. økonomilk. 
i kllllrne pA. de faniene lom ha4dt Det daværende fattiie Danmark hen· 
vlllrt pA. l1kiravini nA.r de kom hjem, vilte til «milUardlllren» Norie. Det var 

nede arbeidere som i denne tid har nerte ~lIOm madiem av Mr. Churchllls 
vært «Itripede:.. Styret mener her at ministerium, har .skrevet eri bok: -
man ved sjlllle.ørgeri.k la.mtale mA. «Pol1t1cs, TrijlLa and Errora. (Oxford 
løke A. fA diøle til frivillig A. trekke øei 1900). Denne bok er meiet leseverdii: 
tilbake for en tid. Skulle de ve ,re Lorden kommer bl. . a. inn pl NUrn
.e, ved' dette, bør man l enkelte til- bergdommene Ol herunder 01.1 iU1'1 
feUe overveie om dere. forhold har på Norges lnndralnlnl 1 krilen. Etter 
vlllrt Il ,raverende at de· midlerUdi'at lorden var gltt ut aV re.jerin •• " 
bør fjern... -. Medlemmer av· dre uttalte hen 1 Hou •• of Lords den Il, 
for~minier .om .amt1dlg har .tltt 1 mal 1949: 

er et under. I i 1946.:. 
MEN DET SKULLE BLI vERaE'1 / 

For ni ble vakten i leiren ov.rtatt a.J. MENNESKELIVET. HELLIGIQlT VI MA NOK V ÆRE ENIG MED 
DR. SC]'iARrrENBERG nlr han la l 
et foredraa;: «Hva man enn kan II -Jm 
QuiSling, Il reddet han Norle fra 
borlerkri,.» 

.ven.kepol1tiet, .om gjprde mllhao/',~; ... I bladet «For fattlr Ol rik:t 22.1. 
Uni o, tortur til en da'Uid ..... titlJ; 'lIJOO luer vl 1 en retialuJonørtikj\e.l 
PA. en barakke .om ble kalt «Lenken:. {redaktør H. E. Wi.løf): 
hadde ty.kerne innredet .mA. ene.eUer 
omtrent .om kaninbur, o, der ble de, «Mennelkel1vet. hell1ihet er ukrøn· 
fanier man vme pla,e .att inn. Inne IteUi· Et uhelbredelii, sykt 0' .A.ret 

NS bør ikke utein videre utelukkel. «Den britt.ke plan gikk ut pl å 
Det bør vlllre .tyretl og de ledende sperre de norske farleder, ,lik Mr, 
brødrea OPPIave A. hjelpe dl •• e folk· Churchill meget tydell, hadde ,jort 
A.ndeUI til rette. Erkjenner de o, rede for det 1 det memorandum hall 
and rer de lin synd, bør vl ta 1 mot offentlliijorde i «The a;atheril1i 
dem lom brødre i det helllie .am· storm,.. Denne operujon, A Iperre de 
funn. - I det hele bør vb'e ledere tyske farleder, var en kria.soperujon 
være oppmerksomme pA. de oppgaver av første klasse, og Mr. Church1l1 for
.om nA. UilGr for Ol. i Ijelelorl blant klarte den fordi den fulliitendi, av
dem, lom 11kk .ammen med land.· IIkar den ty.ske ho·vedtilf;rsel av malm 
Ivlkerne. - Kretiene o, de lokale for- til .stålproduksjonen. Mr. Churchill &a, 

eninger bør bU ,jort kjent med den at hv1a vi kunne ,jøre dett., ville vi 

Hvorlede. ble vi .1 behandlet vi l di •• e tranie tellene .om de .Avidt dyr er det rett :tA. hjelpe til A. dø:.. 
Bo.m ble t.tt under pollt1et,ol hjem- lV.Len menne.kel1vet Itir i en helt an. tikk .nu lei l, mA.tte de .tA. re-tt, ,jøre 
metronten. beskyttelse 1 diase daaer? ,ymna.tikk, Ale pA. ,ulv et, Ol bU IIA.tt nen .t1lling. Det er bare Gud lom har 
For det het jo .skjønt at politiet 0i Ol .parket av .ine voktere. Det var retten over l1v 0' død. (Uthevet her). 
hjemmefronten akulle «beøkytte. 011 pA. en .Uk lelle politibetjent Rutledal ~A. har menneaker heller Ikke rett tll 
mot menadena ra.eri. ble Iparket .A. nyrene løsnet 0' han li. fremakynde døden, selv om man me-

ner man ijør det av menneakekjlllr· Hentet l hjemmene med ma.klnie- fikk den sykdom han .enere d.de av. 
l1ihet. - Vir lovlivnlnl er oil Il. klar 

vær, ført gjennon, aatene "jennom en HVER FORMIDDAG BLE FANGE- pl dette punkt Ol vil mll.tte vlllre det, 
hylende pøbelhop,.t1llet med nelen NE P.A. «LENKEN:. tatt ut til .prin,- Il lenge det bYiier pA. Guds 10v:t. 
mot v .... en I tena;slet. med pappagut- marlj, Itraffe-ekur.il og lUn,. Alt 
ter bak .ea; med ml ... ldnlevær, dedrc1 dette foregikk under trUIler o, .krik, 
transporteJ't til Elipeland fanaela1r .park o, Ilai fra vaktene. O,., kvin
hvor vi ble mottatt av to nIende 1'10- nene i leiren, .om bodde i en barakke 
lit1menn 110m fNltok OlS alt inntil bly. for lei .elv, ble tatt ut til .traffe
ant Ol lommekniv Ol for hver tin, vi ekle nil 0i ellen utskjelt or tiltalt. 
la opp på bordet tor dem fortalte 08:1 med ord .om ikke kan gjen,l. pA. 
at vi akulle bil akutt .å vi tikk ikke trykk. Omlkolerinlen var bennt, vi 
bruk hverken for ur ell.r pen.er mer. .takkarl brutale nui.ter Ikune llllrt 
I barakkene var .It et rot .tter dt dannelie Ol demokrati av vlr. vokt •• 
10m hadde bodd der t.r. Relter av re.
livenlkø- Ol dan.kepakker oa; Reda 
Kora-pakker l' ,lIn,t utover, .lt .1 Ul 
avinet at det ikke var Ipll.U,. Dat 
tørøte vl mltte ,jøre var ... kufte ut 
Ol 'Jøre rent. Senero Ilkk manae og 
,rov i hOI.hin,ene etter dloe pakker, 
om do kunne tinn. re,tene av et 
.vanllk knokk.brød. Selv tikk vi .ldri 
noe !ra Rede Kors. 1ra d.n da, 
landuvlkerno hl. arr.,tert opphørte 
all Rød, Kora.hjelp tU fanlent. Vi 
var akAn •• U .. t utlevert til .ult.n. 

BUk ble vi holdt innelperret, be. 
voktet av ladi.ter lom kunne finnt 
pA. hva lom heIlt, .tundom ble vl hen· 
tet 0' latt Inn i enpolitibll for' kjø
r" ned til byen til forhør pl 1andl. 
.vlkavdill1nlen. Syke Ol utlultede bl. 
vi ført inn Ul forhøreren, Ol 110m 
ofte.t be,ynte forhøret IUk: «3., vet 
at De har gjort d.t o, det. O, jt, 
har midler Ul A. fA Dem til l .nakkt. 
Hvil D. ikke vil torteUe alt .Uk 110m. 

jel vil, ., Ikal De tA. .itte i.olert p" 
eneleUe pA. «Lenken:. eUer pA. :a.rg8l\o 
hUI inntil De rA.tner bort,:, SUk om· 
trent var tonen under hele torhøret, or 

DER LA ET STORT LAGER MED 
SALT8lLD laJell etter tYllkerne. O, Vl 
ble foret med .,.Itaild mor,.n, mldda(J 
Ol atten. En kopp .vart katfeøratat- nlr dette demokraUlke forhør vl. 
nin, .t atykke kri"brød. en bitteU. over, ble vi I,tt Inn 1 en av torhø • 
ten klatt marlarln Oi et .tykke ult •• eUene pl landli.vikavdeUn,en, , 
ild k t ø k ,.. fl mAtte litt, d.r Ul vi ble kjørt o,p 

Il' var Oi en mor ,en o. ve"" 0" I 
til I.l· d t . 1t lid l 'Ijen tH Il.peland. om kvelden. utf .. n 

m .... ' var e u I oa; pu ver- mat eUer drikke hele dalen. De\te 
suppe. kold pl aemmelt tyall luppe- lom forhørerne kom med var ikke 
pulver, 10m utover lOmmeren begy'l. bare truIler. N:anle ble etter ordre d'a 
te l vrimle av makk, ølt..ilden Vill' landl.vlkforhørerne holdt l,ol,rt p, 
Nl~lt. det var oIIOmmer Ol Vflrmt, uet eneleller 1 mA.nedlvil, uten b"k~r, ut,n 
bla; .Iutt med potetene Ol vl tikk rA A tI. loV til A. .kriVe eUer motta br,v 
neper eller bred Ul .. H.Uden. Vi holdt trI. .ine plrørende o. uten A tA. be
pA A drikke ou tordervet, men tik), I.k. Direkte milhant\l1n, under f~. 
ikke noe annot enn Ialt atld uk, ot. hørene forekom Oillå, og anmeld .. I". 
ter uke, hela lOmmeron. Der brøt ut nyttet d.t Ikke l sende inn. 
dy.enterl I 1,1ren, Alle bli Imlttet o, 
vi var InnelAst pl barakkene om net·. 
ten., med.atore t.nner 1 lan,lme hvor 
vi .tod i kø for , Ij.re vArt fornfold. 
ne, Man kan tenke atag atmo·.fllllfilll, 
Til .lutt tikk vi lov 1\ løpe ut Oj opp 
pA WC 10m var l den øveratt! b.rak~ 
k.n, men bvl. vl ikl4:. løp tort nok el .. 
I .... tan,et ap, .kjøt vuttne tUef Ol'. 

M,,,,. flkll "I.d,nde "' ............ .. 

Man mltte aldri kl.,e over no., ,l. 
len tikk m.n Itrakl ",beh.pll,tlet.l', 
brevlperre, beløk.forbud eUer atre"t 
tengl.l. Uten arreltordre ol' u~n 

fengliellkJennelle ble vi holdt inl\Øl' 
Iverret for .lden l hold .. t fangeleiren 
tArevil uten lov og dom lrmtU m;yn, 
dl.beten. hadde fltt .att .ammln ,n 
tUtl.le"ulutnlnl løm me.t IV." ml'" 
n.t ."" .ft .vtntvrbøk _, " t."e. til 

Dette er .krevet med henblikk ploventor antydede tramgan,.mAte.:. bringe tYllkerne i en melet van.kelia; 
dilkuljotlen om barmhjert1lhet.drap, Di .. e var ordene. Om de er over- øtllllni 10m følae av deru under.kudd 
men hvls maner helt konaekvent, rnA. . enlltemmende med Ikriften, lom de pl· at ål, Ol \ deres ammuni.jonltllvlrk~ 
det vel o,.A. ,jeldta dødl.traff, noe I høye tyranner alltid pAberoper lei, er nin" v1lle bli lammeb 
lom mange av kirken. menn l litt. en annen tale. Men felgene har vi alle «Det er hva man kan bete.ne 10m 
Iyndile hat til NS-tolkene .yne. l i erfart. «Folkedommen over NS:. er 
ba ilemt. I ikke D'lemt. Den vil lenere tidl kirke- en kvelnlnglloperaøjon. Hva tyakel'uo 

I D Ba var: ~<v1 kan ikke tillate dette, men 
hiltorie komme til A. belkjeft1,e .ei t d 

DE UI.mUGE ORGANI...... med .. mmen med dette rundskriv fra vi kan Ikke hindre det u en ve .n 

I operaajan pl kysten.» De liadde In~ 
.JONER OG N.. de .1 aUerkri.tel1le organilujon.r, gen aj.makt Ol ina;en flyplas .• 8r pA 

I «F ... tU o Rik:. . 14 1;'6. lom dekreterer at det var .ynd , o·mrldet. Det fante. ikke noen måtlt 
or It a g, nr, I.tl lom medlem av NB. 

leier vi føliend. direktiver tor, de kri· pl hvilken de kunne møte denne tru-
Itellge organllujonera forhold Ul NS· I ' • .el· uten ved en okkupasjon av landet. 
folkene: I Mens vi .llede. var klar tll l kvele 

dem, var de klar til l gjøre innlall 
1 Ol be.ette Nor,e. Jel "nlker .A aj.

B1akop Berssrav talte pl re.tnmgll- re lordene oppmerkIOm pA at d.t er 
plu.en I 0.10 17. mal 1940. Selvtølge- her .p.r.smllet bllr øå v,anakell,. Er 
111 mltte han tale - i heytteler Ilk- det ikke like aå galt l kvele en malln 

Nyorientering? 
Den franllke .tatsmlnll1ter Paul 

kUrat 10m da han under krilen vlren lom å Itlkke ham ned? Jel Iynel .t 
Reynaud har til amerikanlJke Ol bri- 1940 var ute i Nordmarka med sin hvLI vlr operasjon ikke var .ilresl", 
ti.ke journaU.ter uttalt, at han kan- høyttaler utlånt av ty.kerne for l da var dere. - 10m de foretok 10m 
skje kunne tenke &ei 1\ lamarbelde kalle hjem .In .ønn Ol de andre den eneste mlte de kunne redde lIel 
med «a1n laml. venn Cherl" de 
Gaulle I en ny re,jerinl. Her kan man 

kjempende lutter. Vi har tatt for 018, tre A bli kvalt - l1kesål1tt agireslv. 
hva biskopen la på restnlnllplau'il Jea var medlem av reljeringen den
og Ijeniir etter Morlenpo.ten. refe- lang, vi nærte inaen UlUljoner om .... 

vel bruke det ,aml. ord om: at når IIat t"I,.nde Ilv.nltt: ken. AU. visste at tylkerne mltte gJø., 
nøden er .tørlt, er hjelpen oærmellt. _ '. re det.» 

il l Ik '«Oet tlnnel bern Ida, hvl. far var 
Men hva v .1 u onrad alerne Il? NS. De kan ikke noe tor line Lord Hankey er tydell.vll et mea;Gt 
- End verre er det •• t Iteyn.ud ved fedus ml.ljernin,er. Gudlord Iter I,oeit og opplYlt menneake et foto for-
samme anledninø .a, at det kan Ikko t ~ d I j I ø k~l lan I boken v1sor oi'" et tiltalende yta • Oolll a .e rene. m B, ern n.er li! ..... i 
eksLstere et Europa uten Tyakland, komme over barna, men la ON en- re. Hanl bok Inneholder man,. t ni 
men at Ty.skland vil komme til 6. <lo.. deUI huske på at det er Herren av øtor betydning for aUe 10m ø11.liker 

k I t d tt d t er Han å .ette .el inn 1 ukjent. detaljer av 
It'" t "'n I d H 10m aa a leg av e e. e 

m neI" e ."uropa u en MO i an. i\n 110m .kal ajengjelde, ikke vi. Vi økal verdenskatastroten. Prisen er etter for 
håpet at de en,elake venner ville Ikke øpytte pl diue barna _ def U holdene herhjemme ~e •• t lav. 
være nde til A ,jøre de nødvendile fedre økal fl lin !lullge Itrafb, P. t. AulNt.d, februer 111110. 
ofre. Skulle man ha hørt noe III ,alt.,' . . Am. a.rl'vIk. 

Ja, Ilik talte han I Men hva vet vel 
Det heltemodi"e Lan.e~NQr.e må Vel han 1 .in en.omhet I Erkebilpel,rd.n 
etter dette meld., ø., ut av bue-lom NS.barna •• kjebne l de fem l~m.1II 
korplet. Ar _ om lult o. nid, om hAn o, for. 

-------------- I f.l,elle, om derIIll redael for alt Q/J 
det komedieteater lom kalt.1 retten,· alle? Det var pøbelen lom herjet, den 
hvor dommere flom t tYI1tertiden hadde pøbel .som tll dalH. er skjult l ellen 
dømt etter okkupujonltldenl lover o, fredelige ølnn. Den ribbet hjemmene, 
l lIamarl:!eid med døt tylke likklrb_tl· . jal,t kvinner Cl' barn pllaten. kli p-
poUtl ... tt Cl' aømte. I p.t hAr.. av u.kyldi•• ...mmln med •. p........... ....... d. .kylcl'.. - o. d..t IIkJ.4tle. O\lIn. 

kirken. menn .tad t"u.e o. Il pl. 
Det er den ubarmhjerU.e hevnen. 

Jehova, 110m taler .jennom biskopenl 
munn, Ol er det dø noe l undre.s over 
at den norake kirke rYlt.. 1 ,ine 
,runnvolder. Dens menn har torrldt 
klr.kens Id. o. mA ta dut tulle anlVill).', 
nAr d.n bar ml.tet tult "min .. 
" ... a . 
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Oppgjør • 
l rettsoppgjøl'st 

Syv .tortinglmenn, repre.entante.r lor lamtliie politiake pat· 
tier i tinget, har satt fram et forslae om løslatelse av alle de poU· 
tiske fanger, som er dømt til 20 års ~engsel eller straffarbeide eller 
mindre, at loven om utrenskning i oftentlig tjeneste skaloppheveli 
og at tradønunelsen av de borgerlige rettigheter skal settes ut av 
kraft. De foreslår at dette skal vedtas med virkning fra 9. mai i 
ål, 

4' 
· ....... .. 

--~--------------------------------.. ------------------------------------------_._.~~~----

... ~~I:!.~~~~~~~b~d~JI REFLEKSJONER ~n 
De er ansett for , veere en leerdele. djevelske pAfunn av.tedkom, hvor BER KAN MAN BE I .tortin,et,. hAnd. Det er et .kjønn.s-

.. tren,herre nAr det Ijelder A hivde mange hundre .tudenter aom tikk sltt hva lille de svulmende ord om men~ .pøl1lmAI 1 hvllken grad det kan dele. 
og hellløholde Landll8vikloven. provlø .tudlum avbrutt og ble deportert - neskerettlghetene er verd. Represenø gere ø.in myndighet, men det er eik .. 
Borium overfor NS-folk. Man,II flV Ol hvor \nønøe øom ikke vendt. le· tantenes hUll 1 Washington har fOl- kort at den delegasjon som har lun
diM, an.øer Dem for A være .en av vende hjem.- . katset el fo:mlag fra president Tru- net Bted etter krigen 1 alla :tall 1I,ger 
de vend •• , - hvilket på jøu1ng- De ville pAltA ham dømt .atrengt men om like rett for hvlte og farvede langt hinsideII det demokratiets lor
nor.k ventelig betyr en a v d. b e~ men :rettferdig" og ilkjerpende ret- ved ansettelser. Fol'tllagetble møtt kjempere 1 vårt Land noensinne har 
ste, 1nntll videre ihvertfall. nina vUle De påberope den b e· med en voldsom opposisjon av syd. drømt om. Direktorater og styrer tum

Men dersom nA f. ekt. en ay «do v l. ill t ond e hen øl k t, altså .s u b- statdemokratene og republikanerne og ler med veldige millionbeløp oø har 
fryktede og hatede frontkjempere., - j e k t i v ø k y l d, og at helvete l debatten verte natten igjennom med fullmakt til Il tolke og supplere lover 
for A bruke en objektiv høyesteretts- utrengsmAI ble enda hetere. det resultat at det skal oppnevnes en og iSkattebeslutninger pA en mAte som 
dommers ord - under en permISJon Men nAr en forvirret og kynisk kommisjon, som skal «oppdra» ar- demokratisk sett er meget farlig og 
fra Østfronten hadde unnfanget og «jøssing" avstedkommer det samme i beidsglverne tll ikke å anvende unfair ytterst tvilsomt forfatningsmessig sett. 
praktisert ideen om Aula-brannen I tilsvarende ond hensikt, da tier Bryllø ansettelsesbetingelser overfor farvede Det er hyggelig for oss utstøtte It 83, 

den hensikt It hisse opp tyskerne mot jult Bull og ville kanskje ikke ha noe ansøkere, altså bare et slag i luften. at det er noen som våger å gå mot 
de norske motstandsgruppene, da er imot å henge et rldderkors på kultur- Hva dette negerhatet, for å nevne saø strømmen. Ellers er jo de høye herrer 

Det at represententanter for alle de politiske partier i tin- det ingen tvil om at det var blitt reist sangeren - så sant det gikk an for ken ved dens rette navn, koster &amø mest opptatt med å forsikre hveran. 
get har fframsatt dette forslag, gjør at hele den politiske rettsfor· en meget alvorlig tiltale mot brann- skams skyld? funnet, fremgår av et forslag fra ne.. dre at det var de forferdelige NS
følgning er tatt ut av partipolitikken. net nye stortina er ikke stifteren - sAsant han hadde ovwle- Det er denne dualisme 1 crettsopp- gerskue.spiller Frederik O'NEAL tolkene, 10m krenket loven og pro-
bundet av det famøøe tellelprogrammet, og for A hindre at noen vet IOmmeren 19'&. gjøreh Fan ebu ti t bete",ner nor Il k Han foreallr at Hollywood Ka! fetene og øom torrAdte dAlmo~ti.t. 
av partume .kulle hø~te laurbær på den av,Jørende IviDiniq i Som. aktor I !!liken vi.ll. Oe ftl Mn., 411 r j u. t 1.. oppta en til1'l. hvori dAlt dok\unet),- Kanl5kje det .\1141\1 oid kan bli 
folkemenincen hva rettloPPljØ!'et -Dl'r, bar d., ,jon ,.kea upo· " I. - Nt.erl.dft1\9 1 trSA hevd.w .t tuI.k klart ..... for ått amerlkan/Jke ,,1:"80' lyd l fl tor OH, .cm l .n kri. 
Utllk 0' sl .amlet .e, om et felle. «ram.t;t. For.la.et .lr ni til politi o, dom.toler ,Ar •• r del., publikum, It rMediakt'lml.n •• jonen It'- ttek ,t\\n6 rt6d.et landet for Il l 1.W.r. 
justiskomiteen, 0l .elv.a,t vil o,., juatl,dep.rtementlt ha et ord Overfallet pa Norge-. t re n '" t fram mot negrer 10m for. It, koster Amerlk.5 tkattytere e mil- le'V~re det flom et dekket bOM til 
med 1 laget. ' .. r seg overfor hvite, men a l t tor liarder dollars. Det er, eler han, hva dem, eom idag med lange mAl for øye 

Det er for tidlig Il Ipi noe om forslagets skjebne i odelsting ,Forts.· fra. side 1. lem p e l i g fram mot hvite som forgår EUIlerlkanerne må betale for å OPPø bruker sitt flertall til å krenke de 
og lagting, men noe vil skje før femårsdagen for. dett. .kjebne....i mot negrer. Det, sier de, b r y- reUholde et dobbelt skoleø, transport., mest elementære regler i det demo-
vangre indrepoliti.ke oppgjør kommer, 0i det er virt hAp at det midalt ondt vil bli resultatet te r ned r es pek ten t or loven bolli-, hospital-, vali- og Bundhets- kratiske spill. Men v 1 har ingen 
'vil .kje mfl. t mulilt. av Tribunalet. dom, som den 1:1 A d e b I and t n. gr. r og h v 1 t.. system av frykt for at avarte og hvlte .tatBborgerlige rettigheter. men. d.a,. 

Vi er .. lv.agt takknemli, for det for.lai .om er fram.att. nA .tir. En frykteslØ' Itabø Denne yankeejuetia fordømm.. av ekal komme hverandre for n.r. Den en.I kr.nk.re .. m1et all malI;t 1 ela 
Det er et Urltt 1 den riktige retp.iJaa, men bare et Ikrltt. Forbundet mann.behandlini kan ni· red- hvert entat. mennuk. her 1 landet, fUmprodulent 10m vme gA igang med engere kert .. 
for boaUll Upprelsmng Vll om kori tid s.nde .tgrUnaet en .aklig de meiet av den pre.tilje, .om .tatadvokat Br)'lljulf Bull, j\LItl.llnt• .n 1l1k film, ville medvirke tl1 et .tør- .iporme UtIlmli\C'. 
framabllini, hvor retnina.linjen.e for vårt feU.. arbeide .11 bli en .lik dom aven liten gruppe n!.ter G un d • ri. n o, blapen re fremakrltt 1 t.ndet enn noe annet 
klarlagt og vare krav formulert. Det er ikke bare amn"tl vi øm. dommere vil tape for vAr, land Ber"" r .. v medr.gnet, - ja endog alden boraerkri,en og Ilav.rleta OPP" DET D BROGn I D.AJi:tU.JlK 
Iker, men et helhjertet oppgjør. t"'ørst og fremst må aUe de dømte Vi henstiller til nem at en aV det jur1diake plankton ut. l Sar- hevelse. Men det er neppe noen, 10m FOR TIDEN 
pohtlske fanger frigis. Skulle det stille seg vanskeligheter i veien slik handling rnA bli gjort.. \Ull. våger seg pA en slik helsløs gjernilli og okkupaSjonen kaster tremdele.t 
l første omgang for dem 10m l en overopphetet tid har tA.tt mer Brevet redegjør i detalj for all Men hvor mange h~r vært istand 1 Gods own Country, dertil er fana- mørke skygger over dagens omstridte 
enn "u ar, ma ulsse dommer tas opp til revIsJon med en gang. )Jet den uhumskhet som kleber seg til å se Beg selv og sin egen nynorske tismen og fordommene alt for fremø menn. Den sosialdemokratiske justis.. 
b h å d o f' d . d t fengslen og ved Tribunalets framgangsmåte. negerjustis, enda den har vært meget herskende i dette de tekniske frem- ml·nl·ster B"""h..Jensen \.._- omsida -egyuner å aste n me a a e InneSperl'e e u av e D t k l 'kk tI" f d . ......... ,...... . .. 
konsentrasjonsleirene, hvis de ikke skal komme til å henleve resten .e satill f e vet send tlg~kkoral~k- mer iøynefallende fordi den 1 gang_ skritts foregangsland. Selv om hoved- måttet trekke seg tilbake etter å ha. 

t t l . a d lig og legemlige vrak. Dernest må alle ret- rmger or a el' 1 e .terstatene anvendu and eta l J, fodatteren av de såkalte menneske. vært under beskytn1ng fra ~mart sait 
av SI IV som n e e .. godt kunne passe som en brak- de her \"-r va t n endt en tti h t i i li tlghetstap oppheves, og de dømte gJeninnsettes i sme gamle std- te . t'kk Art t tta mens n ,.... r .. v re g e er er en amer kaner nne, gr alle kanter. Han erbl1tt stemplet som 
hUier, hvor dette er mulig, ell~r d~ må gis. tilsyarende stHlingtlr g.;~,.l av vege «re ,opp- ,ross. det nok henne som det gikk med WiI- umulig pA justisminlsterposten etter 
i Sitt lag. lJette gjelder bade oUenthg og prIvat. Det ma bli slutt l L d H nk k i' En gang var der en r 1 k 8 dag s- son og hans l' punkter. Det var an- alt det som ble brakt frem 1 hans pli~ 
på tagorganlsasjonen. dommer tribunaler og ekstrakontingenter tOl' t r b ka el i O~CtI' bra n n 110m vakte almen avsky. Men dre, som vedtok dem l forandret form vate injuriesak mot gamle venner av 
gjentakelse. Det rnA bU &lutt pA. alle eksklusjoner av fore- • n . o og... nn p.. hva nA herr Brynjulf Bull og Ukest1l- og han vendte hjem skuffet og ned- .samme halvkommunistiske støpning. 
tunger og selSkaper. Det må bli slutt pa diskrlminermgen ved all· de forarbeider som ble gjort av lede? brutt til døden. De dansker er lett tellet, som bekla-
setteiser, bade privat og offentlig, noe som har vært en høyst de vor.dende «.anklagere., hvor VI BAR INNFØRT DIKTATURETS ger hans feil, dette tu tross for at 
\t1ovhJemlet tilleggsstraff baret fram av ukontrollerte motiver og det gJa~dt Tnbunalenes sam- Arbel'dskontorets bestyrer PRINSIPP I NÆRINGSLIVET, han i en vanskelig tid gjorde sitt beste 
av md og nusundelse. Det må også bli slutt på Erstatningsdirek· mensetmng og framgangsmåte sa h.rakvokat Edvard L øke n i et som balansekunstner, etter a det gikk 
ioratets prokurator virksomhet, s~m har vært til ubereg~ellg. ska· for Il sikre seg «en rask o~ ,rett· !l'OI·ls. fm sldo 1. foredrag i Oslo Handelsstands For- opp for ham hvilket skjebnesvangert 
de bade 10r kommunenes skattefundamenter og for nærmgsbveta ferdig straff. over de tiltalte. ening forleden. Det er ikke noe nytt misgrep han gjorde seg skyldig 1 med 
armslag, savidt som man da kan tale om armslag und~r det fot· Denn~ framgangsmåte Ugg~r Arnljot Hegle opplyste dessø for oss, som har fått føle diktaturet på gjennomføreIsen av de tllbakevirken-
mynderstyre, som vi har ~ dag. Men det store og endehge mål er °t;PP ttll. dNen som åha.r værtt ~raåkø uten at han, mens han satt i stilø kroppen gjennom snart fem år, men de lover 1 1945 akurat som våre eøne 
tln full revISJon av hele rettsoppgjøret, en erkjennelse av at det Iser l; orge n l .snar u r. Hngen, hadde greidd å få hevet det er alltid en tilfredsstillelse at også lovsvikere. Tusentall av dansker har i 
hele har vært et farlig og splittende politisk spill. Denne revi· Og man, tar neppe fell ved å an- de dårlige lØnninger for funksjo- andre begynner It våkne og vil si ifra. de siste f~ år ønsket alt ondt over 
sion ma få som endelig mal full æresoppreisning og tilbakebeta- ta,. at d he~rer som laget lands- nærene ved arbeidskontoret. - Vi skal derfor gjengi et kort &ammen- ham og hans banemenn av l~g, den 
lmg av beslaglagt gods, reelt oppgjør tor ran og overgrep og ord,~ sVlkanor~lngen har mottatt in- Sæter derimot hadde anvist lis- drag, av hva advokaten anførte: tidligere statsadvokat, landsrettsaak
ning av aUe lønns- og pensjonslorhold. Det er et langt lerret a strukser. l London om hvorledes ter over funksjonærers såkalte Det må stå folkeflertallet fritt l E't fører carl Madsen. Først falt stat .. 
bleKe, men det blir ikke fred her i landet før all skade er ,~on man. på bekvemmest m~te skul- «o v ert i d s arb ei d-, som demokl18.tisk samfunn å 1nnføre de advokaten på en nattlig bilferd 1 noe 
god IgJen. Vi venter ikke alt dette i første om,ang, men vårt lor· le glØre opp med «quislinger.. overhodet i kke var utfØrt, slik torsvarlige økonomiske ordninger, som som ble kalt cpatologisk rus" 0l ni 
bund vd ikke hvile, før m.alet er nådd. .' \ at det på denne måte ble \!a. det finner riktige - såvidt ikke ele har han selv styrtet sin venn og over· 

Enkelte vil kanskje innvende, at det er uklokt pA d~t nå" Da ~ord Hankey tok saken dobbelt lØnn, altså et eiendom- demokratiske menneskerettigheter ordnede, justisministeren. Men dette 
værende tidspunkt It formulere så vidtgående krav~ og at. dette opp • Overhuset melig forhold overfor kommune- krenkes. Men det er utilbørlig 1 et er ikke nok. Minister Buhl er blitt 
vil få våre utorsonlige motstandere, som ennå utvllsomt. fmnes, ble han imøtegått av the Lord kassen l demokrati å innføre en i alle fall halv- Busch..Jensens etterfølger i justis
til a gå tll motaksJon. Dertil vil vi svare, at vi har alltid vært Chancellor på nøyaktig samme Sæter selv hadde ikke behov permanent ordning, som setter hele ministerembedet. Det er denne mann, 

, ._ .. __ ... ~ __ .a_H .. _ ........ 4 lI.d. I AilA land. som er måte som av våre hjemlige tor- for slik inntektsstigning, da han l vArt næringsliv under diktatur. Det som direkte og med sin autoritet som 
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____ ........... ---.-a:--". II .. ~ •••• _ ... UiI;;&U,lLli ",,"ul IUoj 'U~·iIj 1,i,\,i IV""'''' .... U~U QAUliI&. I5U.&U vare -Ill-
en tull rtWisJoii av fiele rettsoppgJøret, en erk.jennelse av at det ~l5eH 1) .l'lurge na l snart Il ar. Ungen, hadde greidd å få hevet det er alltid en tilfredsstillelse at ogdå lovsvikere. Tusentall av danskerhatl 
hele har vært et farbg og sputtende politisk spd1. Denne revt- Og m~,~ar neppe fe~ ved å.'~n- de dårlige lØnninger for funksjo- andre begynner å våkne og vil si ifra. de siste f~ år ønsket alt ondt over 
sjon må få som endellg mal tull æresoppreisning og tilbakebeta- ta,. at e~rer som get lan Il- nærene ved arbeidskontoret. - Vi skal derfor gjengi et kort sammen- ham og hans banemenn av ~i, den 
lmg av beslaglagt gods, reelt oppgjør for ran og overgrep og o"d~ sVlkanor~lllngen har mottatt in- Sæter derimot hadde anvist lis- dreg, av hva advokaten anførte: tidligere statsadvokat, Iandsrettuak
ning av alle lønns- og pensjonslorhold. Det er et langt lerret å strukser. l London om hvorledes ter over funksjonærers såkalte Det må stå folkeflertallet fritt l !It fører Carl Madsen. Først falt stats
bleke, men det blir ikke fred her i landet før all skade er gjon man. på bekvemmest ~åte skul- «o v ert i d s arb e i da, som demokratisk samfunn å innføre de advokaten på en nattlig bilferd l noe 
lod IIJen •. Vi venter ikke alt dette i førlte omaa ... , men vArt for- le gJøre opp med «qUlslinger~., overhodet i kke var utfØrt, slik forsvarliie økonomiske ordninger, som som ble kalt «patologilk rus-, Ol Dl 
bund vil ikke hvde, før malet er nådd. . ,. \ at det på denne måte ble 4!a. det finner riktige - såvidt ikke de har han selv styrtet sin venn og over .. 

Enkelte vil kanakje innvende, at det er uklokt på det nå,. Da ~o~d H:nk~Y tok uken dobbelt lØnn, altså et eiendom- demokratiake menneskerettigheter ordnede, justisministeren. Men dette 
værende tIdspunkt i formulere så vidtgående krav, og at dette oPP.. ver use ,. melig forhold overfor kommune- krenkes. Men det er utilbørlii 1 et er ikke nok. Minister BuhI er bUtt 
vil fa våre uiorsonlile motstandere, som ennå utvilsomt finnes, ble han Imøtegått av. the Lord kassen I demokrati å innføre en i alle fall halv- Busch-Jensens etterfølger 1 justla.. 
til å ga bl motauJon. Dertil vil vi svare, at vi har alltid vært Chancellor på nø~~tlg samme Sæter selv hadde ikke behov permanent ordnini, som setter hele mlnisterembedet. Det er denne mann. 
apen i var ferd og akter å fortsetter med det. I alle ~and, som ,er måte som av våre hJ~mlige for- for slik .inntektsst~gning, da han vårt nærinøsliv under diktatur. Det som direkte og med sin autoritet 10m 
rammet av det pobtiske rettsoppgjør, hvis opphav hittil har bg- svarere av «rettsoppgJøret» b~- hadde sme store Innkomster av hjelper ikke, at ,man sier at loven statsminister i 1942 tilskyndet de 
let utenlor var k.ontroll, er det reist en stadig omseggripende be- nytter, når .d~tte uts~ttes for kri- entreprenØrfirmaet. Således kan ikke vilbl1 misbrukt eller at den lUt- handlinier som senere er blitt bedømt 
vegeise 10r total revisjon av hele kompleklet med det mål og for- tikk. «PolltlCS. TrIals. and Er- ne:vnes at han etter få måneders til ikke er blitt misbrukt. Det er ikke som landsforræderi av høyeste arad, 
mal a samle aUe byggende krefter om nasjonena velferd og sik- rors- går også tIl kraftIg angrep drIft sammen med to andre. had- det, det spørres om. Det det gjeld~r og han skal altså treffe bestemmelae 
kerhet. Sa faretruenue som verdenssituasJonen er i dag, ma det p~ «den betmgelses1Øse kapitula- de hevet ca. kr. 20 000. er at vi har innført diktaturets prin- om hvorvidt dødsdommer skal ekse.. 
otres både vllbg og meget for å nå dette mål, og jo før det skjer, sJon- som ble krevet aV,Roose- Etterat herr Sæter under ok- sipp i vårt næringsliv. Lex Thagaard kveres over personer, som mulli i ø1tt 
de. bedre for Ol. alle. ve~t. Lord Hankey rede~Jør fO,r kupasjonen ble avskjediget ved er fra forfatningsmessig demokratisk fOIlSvar vil påberope sei hans utta .. 

hvilke ulykker dette krav til arbeidskontoret fikk han «pen- synspunkt den mest r~jonære lov lelser. Ingen er idag mer uegnet til , 
KOMBINASJONEN AV LOVGIV- «Aksen- avstedkom, som verden Ijon» med ca. 5000 kr. pr. år. vi har. Den er bare et ek.sempel blant forestå den resterende del av «ut-

Er Arnulf Øverland - I T kunne ha vært spart for. Smn alminnelig i disse saker mange - kanskje det mest drastiske rensningen- enn han, sier de koMet .. 
ENUE OU l)Ø~1ENDE ~ er Som en avslutning vil jeg si- er også i Hegle-saken bortkorn- Men den er et utslag av en tenden~ vatives hovedorgan. - Danmark her 

(Forts. tra side 1) tyranniets vild1iste irunnp ~r! sa tere hva Lord Hankey skriver met dokumenter bl a innberet- som mer har gjort seg gjeldende i således sine problemer likesom vi. _ 
USA:B 4. pres1dent, James M 8 I 1,' o n om de britiske planer ansA,nde ningen fra revi~or~ne' i Samor- norsk offentlig liv 1 dette århundre I F skj 11 bar t d t l Da 

unnlate å ta .tilling til. Opp- som 1 1787 hadde sin ,store ande' den invasjon i Norge: . ganisasjonen som var i herr Den lovgivende forsamling og dom- n:.k ~::Ut:rres å~yst, ~en.s pr; 
muntringen til ~ ~llkeliggJJsre amerikanske forfatllmp utfo~ini'(Re~erat av Lor~ Hankeys inn- Hegles varet~kt, og som han hau-stolene gir makten fra sei til admin.i- øen her hjemme synes fullstendig i 
en fo~m for mllbondra~ .som Denne mann må ha v,:,t ukJ=t for legg l debat~en l Overhuset 3. de overlevert sin etterforsker strasjonen. Grunnloven har lagt den ha mistet mælet, hva det nå enn 
ennå Ingen ledendlei pObt~t er, demf' somD tutf~rmet ntdssd~ __ pahr.- Forts. Ilde" her Kaare' F a ane s. Alek. ' lovgivende og bevilgende m:Y.ndilhet kommer av. 
militæreupert . e er VI en- gra ene. e V18er seg, a __ ar . 
lkapsmann har våget å gi noe vært en flokk naraktige 0i kortsynte ============-============================================
tilsagn om å anvende, kommer menneaker, som har overvurdert a;lu ,. Ukens kronikk" -------•• ----- Iven under iren 194()...-43 vant den 

lagliga regeringen. Detta Ir utgAngs
punktet fBr den s.k. London-le.ggiv
ningen och den sena.re rlttsf6rftsljel • 
len i Norge. 

synspunkter Iven ,e det nOl"l1m 
folket en mycøt 6verdriven b1l4 
av den hAllning, som folket sjllvt In
tog under oCkupationlA.ren. I reali
teten var denna hA.llning utprllglat 
opportunistisk och f6rnuftsbetonacL 
Det kunde lnte undvikas, att norlkt 
arbetsUv stIlldes i ockupationsmak
tens tjinst oeh att mycket viktiga 
grenar av detta arbetsUv cUrekt tjlL
nade ockupationsmakten& kriga
behov. Detta gav leke upphov tiU. 
kamp och motstAnd. Norska myn
digheter fBrs6kte tvlrtom Annu me
dan kriget pAgiek l landet att W
llmpa f6rhAllandena pA bilt. mtljU
ga sitt sA. att arbetslivet kundtl 
fortsltta och sl att varje mera om
fattande kris inom dette kunde und
vikaø. Major Langeland har l IlD 
dokumentariaka bok cDømmer ikke:. 
givit en rad, utmll.rkta exempel hILr
vidlag. Han plviøar bl. a. hU1'U8OD1 
den aenare norøke justlsmin1ltem 
Gundersen aktivt medverkade ftlr 
att skaffa norsk arbetøkraft tIU 
latAndslttande av flygfIlt f6r deø 
tyska mUitiren. Han viaar Iven, att 
Nlmnden fBr industri och omøltt
ning Ar '1940 helt lnrlktade øl, pA 
att hAlla arbetllivet i ,ln, 1 .~
arbete med tYlkarna - 1 nlmndeø 
var Landaorgani.ationen repre.ente
rad genom øin divarande orclf6ran4e 
Eliu Volan. Han pAvlaar ytterll,an 
hur Oslo kommun, med den senare 
medlemmen av Londonreprinlen. 
Hartmann, lom finanarAdman, ord
nade Uknande .amarbete f6r arbetM 
pA Fornebu fl)'ølat8. O ... y • 

fra en norsk dikter med æres- egen betydning og har vært bytte fur I · 
bolig, diktergasje og posisjon skjulte,internasjonale ~efterB sP,ill. M t d k h · 
av ære~medl~m a,v Den .Nor- De forrå,dte norsk lovi1vnl.np hellli- « y en om en. nors a erolsmen» 
• ke ,l4'orlatterlorenmgen-. ste prinsipper, var selv både lovgivere 

Til slutt heter det: Ol utøvere av loven for å få ensartetw En svensk analyse av forholdene i Norge 
D N k F f tt f het 1 domshevnen over NS-folkene. !I(,-. _______________________ Qy~ 

.. en ors e or a er or. ltat t i a_l. j . 1. _. .. 

ening har plikt til å ta stilling Resu e Hr v : R-....s onen er AO~ 
t 'l Il, l dø å d' k met, selv om hevnsødmen ennå kil-
I 7"ver an n væren e Vil - d· ·~nn i . g a .. l1nnlo .. ata 

k f rer •• .... ·ie ganen, o ___ o v .... -
somhet. En . avstandta en ra ten erblltt en politistat med ~I dens 
de brannfQfbge uttalelser som brutalitet og vilkårlighet, slik at man-
Øverland har tillatt seg å fy.re båd t hj b i j 

til kk l · . nh ge e u e og emme e ynner a 
av, er u stre e li lever speide etter det meget omtalte jel'n-
annen form enn ved eksklu- , 
j f f f tt f ni· teppe. FIlken av det har vi forlengst 

I on. ra or a er ore ngen». takket være den evnukaktiie dags-

UTEN ALT KJENNSKAP til presse, 0i det ml en opprenaki~g til, 
k l , . k f T en stormfylt vekkelse, før VI når 

hvil en po lt18 opp atning or- fr til d ... n i k li .. t 
b N h må am en .p e acenu v r e gue 

org edreaas matte a, d ff tI' h t f 11 k t 11 
man erklære seg enig i hva hun un er o en I1 e eM u e on ro . 
skriver, med forbehold av at 
man ikke må bli sett på som en SOMME TIDER KAN MAN 
påtrengende person som vil søke hØre ham i kringkastingen. Med 
å påvlrke forfatterforeningens en stemme som kan få det til å 
disposisjoner. snu seg i noen hver, legger han 

NA FRAMGAR DET RIKTIG- ut på vers og prosa om hat, un
NO~ ikke tydelig hvem Øver- dertrykkeise, menneskerettig
land mener at bomben bør kastes heter og alt det der 110m er så 
mot, men da han så vidt vites er populært å preike om. Sist gjaldt 
antikommunist for tiden, rnA en det de greske barna lom er bort
hypotese om at det er russerne ført til .tugoslavia. 
han tenker pA, ansees for 'være DET ER UNGER I RUSSLAND 
begrunnet. En eller annen har ogsl, Øverland. Jeg har sett 
sagt eller skrevet at den som mange, mange av dem./J eg kan 
kan hate dypest, kan elske forsikre at de er akkurat like 
høyest. Hvil dette er riktig, lig- frekke og like inntagende, like 
ger det ner , tro at Øverland snørrete 0l like deilige lom 
ml vere 11'1 elekv av virkelil una~ i alle andre land.. 
kl ... " lUa .. 

I det frie 8veuke blad Dagspoøten, som utkommer I Stock
holm, har en OslokorrespoD4ent økrevet to a.rtIkler under fell .... 
tltlen «Myten om den norske heroismen». VI gjengir a.rtIklene l 
dag og I neste nummer, da også vår store' lesekrets vil ha inter
esøea.v A. lære A. kjenne dette speilbilde a.v de selvgode nordmenn. 
For Ikke år svekke inntrykket gjengir vi a.rtiklene l origlDal
spriket: 

DEN 9. APRIL 1940 droga Norge 
In i ltormaktlkriget trotl ltats
makternal obetingade 6n.skan att\ be
vara landet neutralt; Vid denna ~d
punkt fanna det 1 Norge intet aS>lr 
av den heroilka eller moral1ska qp~ 
fattninI', lom lenare vid villa tid
punkter Il ltarkt prlglat nOl'lk 
preil. Det fanna nlppe11gen n1ron 
norrman, lom iLnIlg, att baM land 
hade n1gon moraUlk plikt att del
taga I kriget mot nazilJl1en eUer att 
haM land av nlgon orlak borde 
kuta .ig In l ltormaktakript. 
Ønlkan om att bevara nt utralit,ten 
var den gAn,en lika allmin lom "en 

. vid nA.gon tidpunkt kunnat vara 1 
Sverige. 

Den 10. juni 1940 kapituleralle 
Norge efter det att de alUerade trup
perna hade lImnat landet ooh ... tt 
de nor.ka trupperna 1 stiok,t ooh 
etter det att deua efterhand """t 
twnp.& att .t upp kampen. De 
UIIka ~ Ila l*lUt 1lii 

pl den .tAndpunkten, att Norge 
aldrig kapitulerade trotl att det gavl 
order om kapituJation· dl kungen 
och regerin,en llmnade landet. Man 
Iynel ha hyat uppfattningen att det 
med hil.nayn tiU regjeringena juridi
ske. och maraliska rAtt att upptrlida 
som laillg regerini ben under exiJ
'ren verit nødvlindigt att hiivda, att 
kri,et fortIatte kontinuerligt. Denna 
punkt har en Itor betydelie f6r ba. 
d6mmandet aven rad handlingar 1 
landetllenare hi.toria, t det att de 
poftU.ka ltglrder .om .ommaren 
1940 vidto,o. I Norge hade .om bak
,rund att landet ,enom kapltulatio
nen tritt ut ur kri,et och att folk
rlttsUl't .ett oekupationatUlltlnd 
bade 1ntrltt. DlI.rmed skulle den fak
ti.ka ragering.makten 1 landet ha 
6vergltt Wl ockupation.makten. 
F6rnekar man e111ellertid, at kapltu
lation Irt rum och hlvdar man, ati 
krl.et fortatt. kontlnuerlia't - lntiU 

d ...... -"'Ur~ 

MEN DETTA Ir ocklill utgAng ... 
punkten for uppfatningen om att 
Norge fortsatte att beflnna sig i en 
heroisk kamp mot Tyskland och att 
det i denna kamp intog en moraliskt 
.ett sirakilt stark sWlning. 

NORGE KREVDE JU INGA terrt-
torle11a fBrdelar och giek inte in 1 
terrorkriget med egna mUitil.rforma.
tioner. Dess krigsmAl var befriandet 
av landet frAn f6rtryekaren samt 
nedkimpandet av den nazistiska ter
rorn 1 Europa - d.v.s. det tog, en-
11gt egen uppfattning, del l den euro
peillka befrielsekampen utan att 
krlva nAgot annat fBr lin egen del 
In befrielsen. PA. en Idlare grundv&1 
kan intet land f6ra krig. 

Det .om blir framhlllel kan Inte 
exemplifieral med citat och ord .om 
kunna tjlna till bevl.. Det Ir emel
lertid uttryek f6r den rent plylda
ka in.tlllnin". lom man under dØl
.a lr har m6tt t Norge. Och den 
"Ald.amma moraliska f6rkutelae-
domen Bver dem lom under ocku
pationairen togo del l det f6rvalV 
nin,lml'liga och adminiltrativa 
arbetet 1 landet har lom .in f6rut
slttning just denna uppfattnin, om 
att de Iveko 1 den europei.ka fri
het.kamp, i vIlken Norge. befriel.e· 
kamp var en del. 

.Det har vet n6cSvlndilt att ,om 
- )'t.teru,an u_..... av "-
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I AVER TER I Mandair 13. mara 1950 Nr. 10 - 4. Ira- I ABONNER I 
Sannheten økal frem -

Forh. fr. IIcle 1~ 

direkte til juatlaminllteren 0l ba fremst alle de av vAre kamerater 
om at der mAtte bli nedsatt en lom bl, drevet 1 døden, til selv
komite til l. undersøke hennes mord, til sinnssykdom eller som 
påstander og d, tilfeller av mm- så meget som en arrestordre, 
handling hun hadde trukket uten å være dømt, fratatt alle 
fram. Der kom selvsagt intet rettigheter, bevoktet av bevepne
IVar. i Det eneste som ble gjort de vakter, mange av dem er blitt 
var at riksadvokaten satte igang isolert påeneseller i månedsvis, 
en undersøkelse for om mulig nektet å lese bøker og aviser el
l få fru' Steinsvik straffet. Men ler å skrive ener få besØk av si
undersøkelsen førte til, at når ne pårørende, etter landssvik
unntas et par misforståelser og politiets forgodtbefinnende. 

,mindre feil, var alt det fru I SOVJETS FANGELEIRER 
Steinsvik hadde skrevet riktig. ER der gjennomført arbeidsplikt 

Forbundet for Sosial Oppreisning 
VArt kontor t Oslo er 'pnet l Kjershows sate ~ (ner 

Sasene kirke, ved busl- Ol trikkeholdeplass), 
Telefon 37 76 98. . 
Post, penger m. v. sende. heretter til kontorets adruse: 

FORBUNDET, 
Kjerschowl gate 5, 
0110, 

ellu til formannens adresse: 
KAPTEIN HBOAB BOVDEN. 
K a p p, Toten. 

Formannen treffes på Oslo-~ntoret· hver fredag. 
Tillitsmennene bes innsende' oppgjør - aDdre be. sende 

sine bidrag - til eD av de ovenfor BeVDt. adresser, hetst, 
så snart som mulig. FOrmaDDeD. 

._ •. ,3U==WPL. ~. 

Safe - Konvolutten 
(Patent"øm,) 

. har innvendl. for.,.lirl' o. kan ikke lpn,. av uvedkommende. Van
li. konv.priø + kr. 8.- pr. hundre. Alle lorter kan Ikaffes. 

Fra lager hvit forr.konvolutt kr. 15,- pr. hundre + porto. 
ØAKO, postboks HZ, stavanger. 

Brukte maskiner 
.. Kornrensemaskin, hakkelsmaskin, ugraskjØIesprøyte og halm

vifte rimelig tilsalgs .. 
PER LIE, Kapp, ø. Toten. 

Skal De kjøpe radio! Det eneste myndighetene gjorde uten lønn for ane fanger. I de '-_____________ ----------J 
'Var. å tie boken og saken og alle norske konsentrasjonsleirer er O c. Il N' '. lIaJ lIDe Iedeade merkeJo pA "er. - BimeUge bet.beUDpJIer 
:mishandlingene ihjel. det samme gjennomført. :Fange- . verla et på orge Gamle appal'll.ta tMs I bytte. 

SIDEN ER DER KOMMET ne kan kommanderes til alle :sun, 68 36 97 eller skriv til E.B.M. Post Bu 17, Bekkelaplløda. 
FRAM dftt ene forferdelige ctil- 31aga arbeid. F;rst VQ' det uten (Fortll. fra. likte l) Jeg sender Dem oppgaver og forslag. 
fenelt etter det andre •. Ikke minst lØnn, siden med en clønn~ fra 10 ------------------------
1rallebu og Bredtvet gjennom Øre 'ill en krOlle pr. dag. m.ai 1949). Når det-derfor hevdes at al- _______ El_ek_trl_* __ "tatyr ____ OI.;;;..Iil_o_"'_'_'P_:reI'_. __ ..... __ _ 
ca. Mailt. Ingen av de hende1s~r Den sovjet~russiske statsorga- cl motsetning til den a!minne- le NS-folk tok parti for fienden • • 
og 0l!prørende tilfeller av nus- nisasjon GOULAG kan selge el- lige. oppfatning. ~ ikke den .. hi- så v dette det stikk motsatte av .- ' FJøsrøk ter 
handlinger og planlagt tortur ler låne ut fangene for betaling stonske framstiling som Nurn- deø historiske sannhet. At man I ' . 
med påfølgende død, selvmord, til andre statssentraler. Det sam- berg-dommene og kjennelsene her i Norge tviholder på denne For en ugift solid røkter er plass ledig fra 14. april 1950. Fjøset 
livslang helseløshet eller sinns- me' er etilfelle i Norge. Jeg selv bygger på nØyaktig. Jeg har fo- løgn, påtross av at Mr. Churchill er tidsmessig innredet med mel~emaskiner, drikkekar og varmt 
s~kdom er blitt imØtegått, be- og mange med meg er blitt solgt r~tatt en nøyakti~ sa~menlik- ikke legger noen skjul på den vann. N.R.F. besetning, 18 dyr på bås. 
VlSt å være us~t eller stempet til skogeierne til tØmmerhugst nmg mellom den mvasJo~ av faktiske sammenheng, tyder på Søknad med attestavskrifter sendes til, 
aom lØgn. Myndighetene har he- for så og så stor betaling som Norge, som er beskrevet l dom- ~oe so~ Lord, Hankey Øy~nsynlig Harald B. Sween, Valsig, Furnes pr. Hamar. 
le tiden valgt cden lange linjes ble betalt til fangeleiren~ altså men og den framstilling Mr .. Ikke finner tidspunktet mne for __ ..... _____________________ _ 
taktikk~, å tie alt ihjel, fordi de til staten utregnet etter det ar- Churchill gir i sine memoarer å avsløre. 
vet at det er sant, i det håp at beid vi p~esterte. Fangeleiren pa «The Gathering Stormlt. Når man tenker på Mr. Chur- Jeg søker: 
tiden skal legge sitt slør over alt Jessheim f. eks. hadde en strål- chilla norske cæresdoktortiteh 
dette forferdelige som er hendt ende inntekt på de 11 skogsfor- Selvfølgelig val' ikke og de taler som ved den anled- 1. Snild og flink hUshjelp - helst fra før påske. Gjerne en som pl 
i demokratiets og frihetens navn legninger den hadde vinteren disse memoarer mng ble utvekslet, så kan man egen hand kan overta husholdningen i sommermånedene. 
og at den s~ede ensrettede 1948. det påståes at leirens un- offentliggjort på den tid, men gjøre seg. opp en mening om de 2. Interessert og villig bondegutt, fra ca. 14. april. 
presse skal være lukket ~or a~t derskudd ble dekket av det skogs dette vitnesbyrd hadde vært til- tmg, som må skjules koste hva 3. Sveiser eller ,budeie for 16 melkekuer og ca. 25 geiter på setra, 
om de no~s~e konsentrasJonslel- arbeidsfangene innbragte. MellS gjengelig hvis tribunalet hadde' det, koste vil. fra ca. 1. juni. Melkelevering. ' 
rer, samtidig ~om. den er fylt fangene når alt ble fratrukket ansett det umaken verd å skaf- Lord Hankey avslutter sin bok Opplysninger og lønnskrav sendes 
med gruf.ulle skildrmger om ~or- fil,tk en «lØnn. såvidt de kunne fe seg det. Men deres dom var med en alvorlig henstilling om O. M. Nordrum, Fåvang st., Gudbrandsdalen. 
holdene l de tyske og rUSSiske betale de barber- og toalettsaker utelukkende basert på de bevis et amnesti, så fort som gjØrlig. _______________ -:-_____ ~--
fangeleirer. . samt lommelykter og termosflas- de hadde skaffet seg fra tyskerne Alle norske dommere burde 

DA DEN OPPRØRENDE MrS ker de måtte kjøpe i leiren. - De fant ikke ut hva som hadde lese. 'denne bok, og hvis de skul
HANDLING AV LEIF BJERT- (Mange hadde underskudd på foregått i de allierte land. Jeg le være i besittelse av de egen
NES OG WILLY MOSS på lands ckontoen •• ) vil bare nevne et eller to punk- skaper, man venter seg hos e~ 
gymnasiet på Voss fØrst kom NAR DET PASTAES AT det ter. _ dOmlner, så har man grunn til å 
fram ble det selvs~gt stemplet var frivillig fangene dro på I anta at skamrØdmen måtte stige 
som lØgn og overdrivelse. Men skogsarbeid, og at de selv meld- Hadde dommerne anmodet dem ~til, hodet. 
da sogneprest Madland tok det te seg er dette en tilsnikelse. - lik it sbyrd 
opp og tilslutt fikk det fram i Forhoidene var så elendige og . om sev ne 
stortinget kunne ingen benekte kosten så forferdelig i leiren at Ville de ha oppdaget, at plan-

B. F. It. 

det lenger. Selvsagt fikk de som vi som var utsultet etter 3 års leggeIsen av aggresjonen (over- Sveiser 
hadde gjort det bare en, minimal fangeleirliv simpelthen var nØdt fallet) fØrst begynte i dette land som fra 14. april i ca. 2 mnd. kan 
betinget straff. Men spørsmålet til å melde oss fordi den ene- Det var den 29. september 1939, + f 
er jo heller ikke å få, alle de ste sjanse vi hadde til å få skik- fire dager fØr admiral. Ra.eders ~::' t7s~z!::~u~re ~d~:' 
hundre hjemmefrontfolk, sven~ kellg mat var å komme på skogs memorandum, som alltld siteres Nygifte eller forlovede kommet' 
skepoliti, vakter, landssvikpol~ti arbeid. Dette understrekes. og som det !ørste skritt i~en tysk~ også i betraktning! særlig ~vis 
eller andre som har begått Ill1S- bekreftes av inspektørens stadi- planleggmg, at Churchill anmo kvinnen kan delta l husarbeIdet. 
handlinger i de norske konsentra ge trusler om at den som ikke det om planleggeise her. Det vart B.m. eNord-Gudbrandsdab nr. 88 
sjonsleirer straffet, men å få sa- hugget nok ville bli sendt tilba- begynnelsen til den' plan for de 
kene fram og' få dem saklig be- ke til leiren. Slik som på Jess~ som eventuelt skulle bringes til k.øk 
lyst, så hele folket får se sin heim var det i de fleste leirer. utfØrelse, mineleggingen av_ d~n Garvar - ompanl ap. 

. na !;lin hrolrlp T_ T ___ 1.-_! __ 1.-1 ______________ ..,,,, .. ,,lr,, l"d ~n,..., 1\/1'., ("h .... nh,ll 

Plass for lidelsesfelle 
(Må ha boplass i Oslo). 

Eldre grossist i frukt og grønnsaker, leverte litt grønnsaker til 
tyskerne. Straff sonet, ruinert og helsenedbrutt. Har i Oslo grossist
vevilling, lokale, telefon, kundekrets og flink salgssjef. Men manglet' 
kapital og bokholder. Søker aktiv kompanjong for 48 % av forret
ningen mot 25,000 kontant (eventuelt noe Lavdrag). Ellet' blir det 
fra mai ansatt bokholder (diversemann) som og kan passe torvet 
engrossinnkjøp. Eller hele forretningen ovet'dras. Konferanse pri
vatbolig telefon Drøbak 506. 

Forpakter 
Solid gårdsvant mann søkes til forpakter på middels stort 

gårdsbruk. Helst tidligere NS-mann, som både kan og vil arbeide 
Gode betingeiset' • Arbeide i fabrikk o. l. kan påregnes utenom 
gårdsarbeide. 

Eget hus med lys og vann. Velstelt fjøs. Særdeles lettdreven 
gård. Masklnet' og besetning medfølger. 
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ua l;Ugllt:.pU:!l:;~ J.y~aUlallU ~U.r.. UC~ te seg, er dette en tilsnikelse. _ 
opp ?g tilslutt f~ det fram l Forholdene var så elendige og om slike vitnesbyrd H. F. K. 

Sveiser 
stortmget k~mne mg~n benekte kosten så forferdelig i leiren at ville de ha oppdaget, at plan
det leng.er ...... elvsagt flkk ~e .som vi som var utsultet etter 3 års leggeisen av aggresjonen (over
ha~de gjort det bare en mmlI;lal fangeleirliv simpelthen var nødt faHet) først begynte i dette land 
bet~nget straff.. Men spØrsmalet til å melde oss, fordi den ene- Det var den 29. september 1939, so1Xl fra 14. april i ca. 2 mnd. kan 
er JO hell~r lkke å få alle de ste sjanse vi hadde til å få skik- fire dager fØr admiral Raeders s~ene ~7 melke~uer + ungfe, og 
hundr~ . hJemmefrontfolk~ sve~~ kelig mat var å komme på skogs memorandum, som alltid siteres slde.~ l sommel være gå_rdskar. 
skepolitI, vakter, landssvlkpol~tl arbeid. Dette understrekes og som det fØrste skritt i den tyske Nygif~e eller fo710vede ~omm~r 
eller andre som har begått mlS- bekreftes av inspektØrens stadi- planlegging, at Churchill anmo- og~å. l betraktmng! særlig ~VlS 
h~~ger i de norske ko?sentra ge trusler om at den som ikke det om planleggeise her. Det var kvmnen kan delta l husarbeldet. 
sJonslelrer straffet, men a .få .sa- hugget nok ville bli sendt tilba- begynnelsen til den plan for det B.m. «Nord-Gudbrandsdab nr. 88 
kene fram og få dem sakllg b~- ke til leiren. Slik som på Jess- som eventuelt skulle bringes til .• 
lyst, s~ hel.e folket f~ se sm heim var det i de fleste leirer. utførelse, mineleggingen av den Garvar - kompanIskap. 
synd, sm s~Jendsel og Slz;t brØde. Ja, Jessheim ble av mange reg- norske led, som Mr. Churchill Eg ynskjer å koma i samband 
Så det går l s.eg selv og mnrØm- net for en av de bedre leirer. litt senere beskrev, at den had-

lU:LplLal U~ UU1UIUIUel". OlO1\el' I:L1\LIV 1\UlllJ:'AllJUll/S LU.L ".I:U IV AV LV.L.I . ..,,,

ningen mot 25,000 kontant (eventuelt noe i avdrag). Eller blir det 
fra mai ansatt bokholder (diversemann) som og kan passe torvet 
engrossinnkjøp. Eller hele forretningen overdras. Konferanse pri
vatbolig telefon Drøbak 506. 

Forpakter 
Solid gårdsvant mann søkes til forpakter på middels stort 

gårdsbruk. Helst tidligere NS-mann, som både kan og vil arbeide. 
Gode betingelser. Arbeide i fabrikk o. l. kan påregnes utenom 
gårdsarbeide. 

Eget hus med lys og vann. Velstelt fjøs. Særdeles lettdreven 
gård. Maskiner og besetning medfølger. 

Lofoten Bygg og Betong, Mortsund, Lofoten. t d t kk b d.oo med ein garvar, som eventuelt 
mer a ~ l e er e . enn Når man vet alt dette og så de rang aven riktig krigsopera- kan gå i kompaniskap. --------------------------
andre. nasJoner. når det gjelder sammenligner de fraser som bru- sjon (a major operation of war)~ Bill. mrk. «Ute eller inne» nr. 90 EI· n vant gardsarbel· dar 
brutalitet og dJevelsk framferd kes i de russiske fangeleirer, om Han ~skuterte da I:n:uligheten. av 
mot andre. . at fangene skal comskoleres,. de at hVIS dette ble gjort, så VIlle E ·ft dm 

FRU STEINSVIK NEVNER I er sperret inne fordi de må :be- tyskerne spre seg til Norge og n ugl gar ann fær god plass på større fruktgard i Ulvik frå fyrst i april til 
SIN BOK bare kort Harald Pe- skyttes mot folket», oppdras til Sverige, hvilket han tenkte vil- med stor formue ønsker å kom- midten av novbr. Send lØnskrav til 
dersen fra Lyngen, som i nesten «sosialt ansvar,. O.S.V., da har vi le bli til vår fordel, og i den hen- me i brevveksling med jente, L. L. Undeland, Ulvik i Hardanger. 
2 måneder måtte sove i en lik- i sannhet intet å rose oss av. Vi sikt unnskyldte han seg med, at helst NS. Foto og brev til dette 
kiste på Sydspissen fangeleir ved kjenner frasene og lØgnene igjen han ventet dem, selvom det ~e- blad. Bill. m. cAlvor 4747» nr. 91 
Trom~ø. Men de nærmere om- De norske myndigheter har san- tØd en kre~kelse av nØytrahte- ------------
stendlgheter var langt verre. - neHg intet A rose seg av mot det ten.1t Og VIdere uttalte han: - Ansvarsfull mann, 
Harald Pederøen måtte ikke ba- system de fordømmer ~ andre «Den meget viktige operasjon, . 
re sove i en likkiste, men lak- land. mineutleggingen av 'den norske 3,0 lr! gIft,. 2 barn, søker frem-
ket ble lagt på og gjennom et . i led, fant virkelig· sted den tldu~llmg 1 by eller på landet: 
hull i lokket heldte plag~it11delle DE VI MA FORLANGE EP. 8 april og ble kritisert av nord- Allsidig utdannelse og praksi~ l 
vann i kisten så han lå i vann EN KOMITE kal k· mennene Den tyske gJ' eng]' eldel- kontor og landbruk. Alt har m-

I '1. som s grans e . ' t Arb'd '1' dessuten tok de ham etter tur f h Id . d k k se var akkurat under utvikling, eresse. el SVI Je og ansvar. 
E" . or o ene lenors e onsen- d De beste referanser has NS-

opp om natten il straffe~ksersls trasjonsleirer fra sommeren de protesterte mot ette, men f h Id . t Bill k 100 
og slo ham med kØller l hodet. 1945 og utover objektivt og det kunne være det samme, tys- ;r. o ~ppgJor 92 . mr . « 
Harald ~edersen ble siden over- sannferdig. Selv~agt må en slik ker:f1e kom oden neste dag ~en 9. 'o mnsa s» nr. • 

Hurtig handeL 
En meget god buskap (Sidet 

Trønder) tilsalgs, gr. røkterens 
helsetilstand og snarlige avreise 
til Debu fengsel. 

Axel Skuggevtk, Glærem. 

flyttet til ~ershu~ der ble han komite være sammensatt av tid- aprIl. Så bade hvor det gJelder 
sendt på RIkshospItalet og rønt- !igere fanger fra disse leirer planleggelse og utførelse var vi 
genfotografert, med, det resultat sammen med andre sannhetssØ- de første. Jeg .syntes det var en 
at hodet var slått l stykker, og kende menn og kvinner _ ikke god ting, og Jeg tenker at Mr. 
han var blitt seksuelt impotent; av politikere. Så får vi hØre hva Churchill her vis~r en stor for
Etter påtrykk fra doktor lival pa «humanistene- i norsk -åndsliv .. u.tseenhet. Men VI begynte fak
AkersJ;lus ble han . derfor på har å si til det. Det er så lett- tlsk. planleg~ingen og vi. begikk 
grunnlag av denne dia~nose be- vindt å skrike opp og dØmme det faktisk den fØrste aggresJon, om 
nådet .. Men z:nåtte underskrive man kan sette fingeren på hos enn vi bare ~edet med et lite Bk. 
erklærmg om lkke å omtale s~- andre nasjoner, men når det sam fors~rang. HVIS ~ommerne had- e Jentskap. 
ken ~år han k?m ut. NØyaktlg I me eller enda verre ting er fo- de fatt dette Vitneprov, ville Ensom enkem. i 50-årene (tidl. 
som l de .russI~ke fengsler og reg ått og kanskje ennå foregår dommene ha vært anderledes.- gl).rdbr.). snild, kjekk og grei, 
kons.entrasJonsle~rer. hos oss, hva da? Får man da hØ- Inted godt humør, ønsker bekj. 

Slik kunne VI fortsette med re skriket fra Øverland og Berg- De logiske slutninger med snild, hjertegod dame, ugift 
hundr~r av eksem~ler, langt for- grav og alle de som har ansvaret man kan trekke av denne fram eU. enke. Et barn ingen hindring. 
ferdehgere e~n tilfellet Harald for konsentrasjonsleirene i Nor- stilling er, at regj~ringen N~- Helst en med eget hus, gård ell. 
~edersen. ~g mgen av dem kall ge? gårdsvold tok parti for angrl- annet. Brev med foto, som retur-
tllbakebevls~s eller stemples som Men det forferdeligste er at peren, grep til våpen .mot neres, sendes - B. m. cHuslig 
lØgn. ~yndlghete~e foretrekker det i dag er straffbart å skrive Tyskland, ~om var fullt beret- hygge», nr. 104. 
derfor l . sama~beld med den o mkonsentrasjonsleirene i Nor- tiget til å forsvare sine inter- -------------
cs~erdi~e,. fne norske presse:. geo Den som gjør det må rekne esser, hvis Norge hverken ev- Lån. 
å he dem ihjel. med å bli forfulgt og fengslet net eller ville verge sin nøytra-

LA OSS SE HVILKE LIKHE- som Harsem, eller tilSvinet og litet. Folkerettslig var tysker- Er det noen som kan låne tidl. 
TER d~r er mellom de russiske kalt kverulant of løgner som fru Ine i. sin gode rett og Engla~d ~S-.med~. kr. 1500 a 2~00 i et år 
fangeleIrer som chumanistene» i Steinsvik og major Langeland. angrIper (aggressor). Følgelig tIl mnkJøp av avlsgnser. God 
våre aviser går til storm mot og Så langter vi kommet i det «frie tok de nordmenn som gikk rente. Slkke~ betaler. 
de norske, demokratiske konsen- demokratiske Norge,.. Englands ærend parti for fi- B. m. «Gnseoppdretb,'nr. 105. 
trasjonsleirer. IfØlge Sovjet-Sam- MEN J\LLIKEVEL VIL OG enden mot Norges anerkjente 
veldets st~affel?v kan ~ennesker BØR BOKEN om de norske kon- nøytralitet, Brevveksling. 
sperres mne l fangeleIrer uten sentrasjonsleirer komme, og den ' Valdresgutt i 40-årsalderen som 
~ov og do~ bare ved et dekret bØr. sendes s?m et document hu- plikt som har gjennomgått dette eig ein liten fint beliggende 
ra m~ndlghetene. I Norge ~e- mam både til FN og de franske helvete å tale for de tause. Med Valdresgård, ønsker brevveks

høves mtet de~ret fra myndIg- o~ a;?dre utenla:f1dske fangefore- de tause mener jeg da fØrst og ling med ei snild påliteleg jente ,i 
h.etene. Tusen~ls av nor~menn er nmgaer og komIteer for menne- er blitt helselØS for livet av 0PP- 30-årsalderen. Helst ei som har 
11de17 1945 blitt ~oldt l~nesper- skerettighetene. holdet i disse leirer. vore medlem av NS. 
ret l fanieleirer l hem uten Vi har vlt plikt, 0i det er vh Norsk konaentrujoul.hfanl.. B. m. cPllitele,:t, nr. M. 

Bokføring 
for bjllnder og mindre nærings
drivende kan overtas. --- 15 års 
praksis fra ligningsregnskaper: 

Skriv etter nærmere opplys--
ninger. 

J. Oskar Birkebæk 
Revetal på TØnsberg. 

Tilsalgs. 
4 par dame-skøyter billig til

salgs hvis handel snarest. Litt 
brukt. Bill. mrk. «99». 

Gårdsfolk. 
Ektepar der mannen kan påta 

seg forefallende gårdsarbeide Ol 
konen husstellet for 2 å 3 mann, 
får plass på mindre gård på tri
velig sted i Innherred. Gode be
tingelser og selvstendig arbeide. 
B. m. «Gjensidig hjelp», nr. 93. 

Gårdsfolk. 
Til v. bel. eiend. ved Øiern i N. 

Romerike, søker ordens!. Konen 
stelle et fjøs på 8 k. + 3 ungd. 
og 2 g. Mannen foref. gårdsarb. 

Husrom på gård. 
Il> Ny leiiigh. 2-3 V. + kj. lnnl. lys, 

Yng. b.løst ektep. søker hus
rom + lite verkstedrom på gård. 
Kan delta i alm. gårdsarb. i som
merhalvåret. Noe øvet. Evt. bytte 
i mbl. rom, kj. bad, nær Oslo. 
Nærm. konf. 

B. m. «Helst Østlandet» nr. 97. 

Tidl. frontkjennper 
m. fam. søker hus, 1 a 2 rom og 
kjøkken. Tar hva som helst i nær
heten a v by eller på et større sted 
Bill. mrk. «Malen. 

Kunststopping m. m. 
Jeg søker forbindelse med 

damer som er øvet i kunststop
ping, oppmasking, plissering, 
knappemontasje, hullsøm m. v. 
De rette kan opparbeide seg en 
god stilling. 

B. m. «Start, Oslo-omr», nr. 106 

HalloI 

v. og vask. 
Bill. mrk. cOrdensfolk», nr. 87. 

Tidl. frontkjennper 
m. fam. tar gårdsarbeide, hvor 
god leilighet skaffes. Opplysnin
ger og lønnstilbud under Bill. m. 
«Hånctverkkyndig». 

NS-mann, 44 år, 
godt utseende, ønsker å komme i 
torbindelse med en mørk, frisk 
og real pike eller enke, ~kke over 
35 år, som har eget hjem. Foto 
ønskes. 

Bill. mrk. «Hjemløs:. nr. 107. 

Gardsgutt 
får plass frå 14. april på større, 
lettbrukt gard i Lesja. Allsidig 
drift. Passer for ein som vil lære. 
Lønn etter dugleik. Søknad med 
vitnemål og nærmare upplysnin
gar innan 25. mars til 

Per A. Einbu, Lesja. 

Håndverker, 29 år, oppgjort Opplag 9 700 
NS-sak, ønsker forbindelse med -------------
pike 22-28 år, helst NS, eller LØssalgpns 25 Øre 
sympatiserende. 

B. m. cHå.ndvwker», nr. 96. NordmØr,pOItenI Trykkeri 
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