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Herr uørgen ,;;,,\vurvOQU 

Skogn st. 

IEngland og Amerika står bak 
kampen mot ~ong Leopold 

'\ 

Nr. 11 I Mandag 200 mars 1950 

VAR L I NJ E . 
Av Erling Bjørnson. 

40 årg o 

Det frie ord. 

Da milliardene 
rullet og 
ole borte 

Sannheten om 

okkupasjonskon-
En . betydelig norsk dikter BOm en~ 

gang var medlem av NS sendte for en 

tid tilbake et manuskript tU et nori'k 
I EN TIDLIGERE ARTIKKEL har jeg fremstillet de grunn- toen i Norges 

Han er en Innett motstander av 
SOSIALDEMOKRATENES 
MASKEPI MED STORFINANSEN 

Leopold vil ved en eventuell hjemkomst 

omgjøre regjeringen Spaaks overlateise av 

Belgias uranforekomster til England og USA 

linjer, hvoret.ter jeg mener vårt Forbund må organiseres: Ikke i en fOrlag i Oslo. Verket ble av kjennere 

henvendelse til de enkelte, men i en samlet æresappell, hvor vi alle verdsatt høyere enn noe annet han Ban k [] I h' d· I· t d t 'k 
skal være med. før hadde skrevet. BI. 6. skreven er or ar Isse pro l eren e S orma .. 

kjent forfatter i en konsulentuttalebe Av Sverre 
HELE VAR INNSTILLING under okkupasjonen var et felles til forlaget at det utvilsomt var det ter ved hl· elp av sosialdemol\rafene flg 

arbeide for å holde tyskerne mest mulig borte fra det norske nær- beste X hadde skapt, og at X for- Det måtte være en interes-
ingsliv og fra administrasjonen. Og for denne nasjonale holdning øvrig, etter hans mening, var en av sant oppgave for 'en som hadde' I il g, O (l gan I· S, ~l 10 o n en.· 5 n r h lO n d (l e t 
er vi alle «dømte», mens de som flyktet ut av landet, eller de få diktere BOm vil få en plass l/aUe de' nødvendige tall for U U 
ble an, brakt i tys,ke konseritrasJ' onsleirer for brudd på Haager- L~ cl I å l'tt • k ; hO k t 

fremtidens I1ttel1aturhistori ske vurder- .... n en se J nærnlere pil on gen sle m oms 
konvensjonen, med mord og ødeleggelse av norske verdier, fikk ing av diktningen i Norge etter for- hva okkupasjonskontoen i Nor • 
store ordener da «freden» kom. u k tI' f rige krig. Forlaget fant imidlertid g4tH Dan ' egen 19 er or noe. 

EN STØRRE ÆRESSKJENDSEL har aldri tidligere vært veder~ ikke å kunne utgi boken. Vi må til- Jeg vil her forsøke å sette opp 
faret en nasjon. 60 a 70 tusen av Norges beste kvinner og menn er føye o.t boken var uten politi.(lk tiI- koJonnene, så får den som kan 
dømte for landssvik. snitt. •• ite inn de helt riktige tall .. -

Og som tiden søkte å legge slør over denne skjendsel, kommer Det ser ikke lyst ut for de åndens hvis det da er noen god nord-
justisminister Gundersens tale i «Sosialistisk Forum». Den er faUt menn ,som ~ot seg lede av sine na5jo- Mann som tør ta på seg en slik 
ned som manna fra Hirnlen til alle oss, som nu må samles i ett nale instinkter inn i Nasjonal Sam- oppgave1- A spre tåken har 
Forbund. Det var en hanske, kastet oss midt i ansiktet, som vi ling, Men på den annen side ser det nerulig aldri vært noen takk. 
ikke kan ]a ligge. ennu mindre, lyst ut rundt de nasjo- DeruHf ,bbb i dette landet. -:-

HER ER INGEN HJELp· ELLER FORSTAELSE å finne, påny nQle forlag som på en så lumpen .Gå utenoM," sa bøygen. 
er vår ære og vår rett krenket, og «de dømte», som ikke føler dette, måte bringer politikken og sin nasjo- ~llting flyter, debet og ~redit 
har i sannhet tatt skade på sin sjel. nale mindreverdighetsfølelse inn j fØlges ad. ~et som er utgIft på 

«Ønske om harmhjertighet må ikke føre ut i villfarelse», sier den I vurderingen aven stor dikters ar-I ~enenc er mntekt på den annen. 
kyniske diktator. I helde., ,I SOle"k1, urt! Men - -

(Forts. 'side 6) I. T. S. (Forts. side 6) 

og «den Krisepolitimnstf:ll'en i Roualand J lIstisministeren 
\ 

Ilalminllelige rettssans» 
Av Hroar Hovden 

SOM VENTET rykket herr I redrag i «Sosialistisk Forum. bl. 
Gundersen straks ut og «avviste I a.: 
bestemt» det private lovforslag I .. For den alminnelige retts-
om amnesti fra endel stortings- sallS vil et slikt amnesti forto-
menn, hvorav tre av herr- Gun-I ne seg som uforståelig og ube- ' 
dersens egne partifeller. grunnet,; hos :,,~a!l~'!.s~v~kt[rn~. 

I 'følge «Aftenposten:. nr. 109'· selv ~Ire det ~ape en hj.elpe-' 
~ . f løs bitterhet over den mdre 

uttalte herr Gundersen l et 0- ttf'" d' h t . . t 
~ '". '...,.\ .. ~ ~ 

;;:~M!;.',. -''''" .•... . 
ure ",r 19 e 1 oppgjøre .» 

EN SLIK UTTALELSE vitner 
om en nedslående mangel på 
kjennskap til stemningen blant I 

har fått seg en flott v iJ I a Stavanger 
", 

Fra vårBern.korresponde~t 

Belgia holdt søndag 12. mars folkeavstemning om kong Le.,. 
opolds skjebne. 57,68 pst. av landets 5630000 stemmepliktige 
kvinner og menn sa med sitt ja, at de ville ha kongen tilbake, 
men avstemningen er bare rådgivende, idet det tilligger parla
mentet å treffe den endelige avgjørelse. Det kan være av inter
esse å notere, at det er stemmeplikt i Belgia og at det kan koste 
en sum av 150 francs- å unnlate å stemme. Ni, når avgjørelsen 
er lagt i parlamentets hålnd, kan det være av interesse å redegjØ
re for den sanne bakgrunn for den eiendommelige stillini, sOln 
landet og kongen er kommet i. Det er dobbelt årsak til å gi 
denne orientering,-da pressen i sin alminnelighet ikke har for
mådd eller våget å si den fulle sannhet. 

nen 4. juni· 1940 sa Winston I pold begynte sin evakuering. -
Churchill i det britiske under· \ Det er en gj en takeise av histori
hus: «Plutselig og uten fore- en fra krigen i Nord-TrØndelag. 
gående rådslaguing og med Allerede den 21. mai hadde 
kortest mulig varsel, uten å admiral Keyes, den britiske for
rådslå med sine ministre og på bindelsesoffiser i Leopolds hØY
sitt eget personlige initiativ kvarter, latt Churchill forstå, at 
sendte han (kong Leopold) siu· den belgiske. arme ikke kunne 
representant til den tyske over holde ut mange dagene til, hvis 
kommando, kapitulerte med ikke trykket mot den ble lettet 
sin arme, blottstillet vår flan- ved et fransk-britisk motstøt. -
ke og satte vår retrett i fare.» U omstridelige dokumentarisk be 

vis foreligger om, at denne ad
DENNE HISTORIE- varsel kom Churchill i hende. 
FORFALSKNING. '. '( .' Han avf,~rdiget ~len tned et irri-

tert uttr5'kk for sin egen selvopp 
som den britiske krigsleder grep tatthet og med en ordre til beI-
til for å velte skylden for sitt gierne om å kjempe til siste 
nederlag over på andre, er bare mann (telegram til general Cort 
en av de forvrengninger, for ik- 27. mai). Allerede 25.-26. mai 
ke å si di~ekte lø~nak.tig~ fra~- begvntf' opn hrit,i~kp pvakllf'rim1 
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SOM VENTET rykket herr I redrag i «Sosialistisk Forum» bl. I 
Gundersen straks ut og «avviste I a.: 

representant til den tyske over I holde ut mange aagene Ul, nV1S 
kommando, kapitulerte med ikke trykket· mot den ble lettet 
sin arme, bloUstillet vår flan- ved et fransk-britisk motstøt. -
ke og satte vår retrett i fare.» Uomstridelige dokumentarisk be 

bestemt» det private lovforslag I .. For den alminnelige retts-
om amnesti fra endel sto:rtings- sans vil et slikt amnesti forto-
menn, hvorav tre. av herr Gun-, ne seg som uforståelig og ube- . 
dersens egne parhfeller. grunnet, hos .. IrmdsFyik!?1"ne 

I fØlge «Aftenposten» nr. 109 1. selv v~lle det ~kapeen hj.~lpe~· 
DENNE HISTORIE
FORF ALSKNINq~ 

vis foreligger om, at denne ad
varsel kom Churchill i hendeo 
Ha}! avf~1rdiget fen med et irri
tert uttrykk for sin egen selvopp 
tatthet og med en ordre til bel
gierne om å kjempe til siste 
mann (telegram til general Cort 
27. mai). Allerede 25.-26. mai 
begynte den britiske evakuering 
hvorved belgiernes hØyre flanke 
ble blottet og uten at kong Leo
pold eller Keyes ble underrettet 
om det. Det var således i k k e de 
belgiske troppers kapitulasjon, 
som truet den britiske retrett, 
det var tvert imot den britiske 
retrett som gjorde den belgiske 
kapitulasjon uunngåelig. 

uttalte herr Gundersen i et fo- løs bItterhet over den Indre 
urettferdighet i oppgjøret.» 

som den britiske krigsleder grep 
til for å velte skylden for sitt 
nederlag over på andre, er bare 
en av de forvrengninger, for ik
ke å si direkte lØgnaktige fram
stillinger, hvormed man framfor 
alt på britisk hold 4ar forsøkt 
å gi verden et vrengebilde av det 

Hroar Hovden 

Det beste 

EN SLIK UTTALELSE vitner 
om en nedslående mangel på 
kjennskap til stemningen blant 
«landssvikerne». For det faktiske 
forhold er jo akkurat omvendt 
av hva herr Gundersen har ut
talt. 

Men jeg skal ikke kommentere • 
I som virkelig er kjernen i det bel
giske kongespØrsmål 

herr Gundersens uttalelser de Dr. Gulbrand Lundes hus i Stavanger. 
«kommenterer» seg selv. 'Der- .. . SANNHETEN OM DEN 
imot skal jeg sitere hva en an- Hvem VIlle Ikke ønske. se~ I Dr .. Gulbrand Lundes umyndige BELGISKE 
nen av ~rbeiderpartiets jurister denne flotte mo~erne v!lla 1 a:-vmger. fratatt boets mest ver- KAPITULASJON 
og stortmgsmenn sorenskriver Stavangers beste VIllastrØk. dlfulle gJenstand. I (Våpnene ble lagt ned 28. mai 
Stavang, uttalte' til «Arbeider- . Det gjorde i alle fall krisepoli- Og vi tillater oss å spØrre om kl. 4) er så langt fra å være over 
bladet» omtrent på samme tid tlmester Odd Galtl.lng Eskeland landets myndigheter finner at ensstemmende med Churchills 
som herr Gundersen holdt sitt yed. Rogal~nd Politikammer. Og dette er riktig. Og ·finner staten påstand. Det var nemlig brite-
foredrag. Herr Stavang sier: l stillhet SIkret han seg byttet at denne tjenestemann er «ver- ne, som svek ved at de uten å 

. • Huset kunne vel neppe opp- digh 

DETTE ERKJENNES 
NA ENDOG 

av kong Leopolds motstandere 
i Belgia og utenlands. Det med· 

Forts. side G. .. Jeg vIll~ fa ut av fengslene fØres for 150,000 kroner idag. Det forklarer meget at Galtung gi forhåndsvarsel ·til kong Leo-
de landssvIkere som har fått . Eskeland er formann i Arbeider- -------~--------inntil 20 o t ff b Od b Odd Galtung Eskeland kjøpte 

ars s ra ar el, ort- d . d f 50000 kr partiet i Rogaland og således til-sett fra t t . t °km l enne elen om or, oner 
or uns er og sm e - . k' fId t d hØrer o'l'ktaturkll·kken. dere da. I øyeblikket er det og l Jø~et u gte . essu, en me . 

det jeg mest av alt ønsker å en tomt l Madlavelen! 635 kvn::" Han sØker nå stilling som dom-
få gjennomført.» som er meget verdlfull. Bare mer ved Stavanger byrett. Da 

vi har sett når det gjelder kultur- .... denne byggetomt antas å ha en han har partiboka i orden, .reg-
Hvem av dlsse to A-JUrIster verdi av 20000 kroner. ner mange med at han er sikret 

Den franske Revisjonshevegelse 
HAR STORMET makthavernes 

~aurras på saEnEne ~åte 1001 

~an før tilhørte Joccey-ldub
ben-. 

tidsskrift ble forleden presentert oss i representerer «den alminnelige Hvem so~ har vært behjelpe- stillingen. 
«Deutsche Zeitschrift fUr Literatur, rettssans» ? Herr Stavang eller lig med denne handel kjenner Vl Og får han dette embede, vil 

SISTE SI(ANSE 
Wissenschaft und Geistesgeschichte» herr Gundersen? ikke til. han sikkert befinne seg dobbelt 

Kapp, den 8. mars 1950. Men vi kan ikke unnlate å vel 1 Dr. Gulbrand Lundes tid-
Et utrettelig arbeid har DEN FRANSKE REVl-

Tidsskriftet utgis av 3 tyske forlag. 
Blant redaktørene er flere profes-

sorer ved det kjente universitetet i 
Hølderlinbyen TUbingen a. Ne., der
iblant Paul Klockhohn som er en av 
de fremste kjennere av romantikken. 

Tidsskriftet vil være uunnværlig for 
den som overhodet beskjeftiger seg 
med åndshistorie og litteratur. Dette 
siste nr., forøvrig det første etter kri. 
gen, rummer en overordentlig L'1-
teressent artikkel om den såkalte ab
solutte lyrikk (Baudelaire - George 
- Rilke), et Novalisfragment o. a. Et 
av de nærmest følgende nummer vil 
bringe en kritikk av Toynbees noe 
oppskrytte verk om historien, et ar
beid som vI skal forsøke å komme til
bake til. 

De som har råd til å følge med i 
dette tidsskrift bør gjøre det, Ild 
bringer nyheter o·g beretninger fra en 
side av åndslivet som er nesten to
talt ukjent her hjemme. Men prisen 
er dessverre altfor høy etter norske 
forhold - ca. 50 kroner pr. år for 4 
hefter. Men det må 1 sannhetens in_ 
teresse t1Itøyes at dette ene hefte har 
brakt langt mer lv verdi enn hele 
den norlkt I:Iokhø,t 19'9. 

Hroar Hovden. peke på at på denne måte er lligere villa. ført til en fullstendig av. SJONSBEVEGELSE 

Fordrukne natteranglere 
antastet fangene· på Innherad Fangeleir 

Og leirens 

EN EPISODE 

LEDELSE lot det skje 

SOM IKkE BLIR GLEMT 
DET VAR STORT «DYRSKUE" på Innherad fangeleir som

meren 1945. Seierherrene som hadde kjempet mot den nazistiske 
sadisme og brutalitet for humanisme, menneskeretter og demo
krati kom i flokk og følge til fangeleiren for å beskue de fangne 
«udyr». Heltene hadde med seg sine damer. De kom fra store 
festligheter, natten var blitt morgen og brennevinsdunsten sto 
tykk ut av deres åndedrettsorgf.lller. Og som en behagelig og sen
sasjonell avslutning på orgiene hørte et besøk i fangeleiren. -
Bleke og halvfulle med utesveveIsene malt på sine ansikter, 
gjorde herskapene sin entre ledssaget av smørgåser, som selvi! 
og krypende tok imot og førte dem rundt. 

. .. skulle ifølge denne korrespon~ 
slønng av humbugen l det dent fØrst og fremst være en mo-

Smarte personer i -, . . tesak og i aller fØrste rekke 
FRANSKE «rettsoppgjør» skulle den interessere seg for 

statens tJe eneste Action Francaises høyfornemme 
E db l . Charles Maurras .. 

En viser til dagens artikkel om n av motstan evege sens Det er på hØY tid at «befriel-
ckrisepolitimester» i Rogaland og fremste menn arreestert for sen»s skjendige ilddåd og justis
senere «krisestatsadvokat» for k f mord gjøres gode igjen. c Under 
landssviksaker i Rogaland, Odd tortur av varet~ ts ange okkupasjonen av Frankrike var 
Galtung Eskela~d og hva som Petain på en gang deres nasjo-
kan henne når for unge og hov~ Fra vår Paris-korrespondent nalhelt og deres nasjonalhelgen 
modige personer blir satt litt for og noen av de. vestsveitsiske avi-
hØyt på strå. Der er uten tvil Det finnes -franske proble~ ser har likefrem vært hovedor-
flere tilfeller som vi kunne nev- mer, om hvilke det tales ho- ganer for VichYlI sier vår korre-
ne og vi skal muligens senere vedsakelig utenfor Frankrikes spondent. 
nevne navn. Saken er jo i aller grenser, og til de~ hører re~ 
hØyeste grad alvorlig for sam- habiliteringen av de ledende 
funnet og spesielt er det nesten Vishy-mennene ,sier korre-

SpØRS~ALET ER ~ 
O~ ~AURRAS OG 
PETAIN utrolig at arbeiderpartiet finner spondenten til det sveitsiske 

å kunne benytte som toppfigurer blad -Die Tat- i et Paris-brev fortsatt skal holdes i fengsel l 
personer som legger for dagen 30. januar iår. -Man skal ikke Frankrike benåder man idag på 
en slik grad av manglende soli- forveksle rehabiliteringen med lØpende bånd og frikjenner unna 
daritet og samfunnsånd. amnesti, det er ikke tale om for unna «samarbeidsmenn» og 

Det hele kan JO nesten sam- benådning eller straffeeUer- «krigsforbrytere». Selv kommis-

I EN TRANG SELLE satt der 
to fanger. Den ene var en 18 år 
gammel frontkjemper, en ung 
student fra en god heim, hvor 
kultur og danneis. alltid hadde 
'M'mwkM oppdrajeliea.. Gutt_ 

menlignes med at en Stempelpa- givelse, men o~ en hØytidelig saren for ungdomsbevegelsen er 
hadde meldt seg til fronttjeneste pirforvalter gir seg til å kjØpe erkjennelse av, at de fransk- fortsatt på fri fot. Av 50,000 som 
bare 16 år gammel. Han ville menn som i 1940-44 fylkedes er dØmt for samarpeide med 
kjempe for sitt fedreland mot u s te m p let sigarettpapir med om marsjall Petain er blitt be- fienden, er nå bare 8000 igjen i 
bolsjevismens truende spØkelse. andre ord - bondens hest og handlet urettferdig. l de for- fengslene. Riktignok er det al-
Oi han hadde i to 1r ligget på bondenl havre. illemme kertser tilhører man minnelige amnesti, som det har 

(i'f.lrw, ,idt '1 X. icl... Ik.jomomit, for Fort... Ikle ti 
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' ___ • ___________________________ .. _M_A_l ________________ ....... _ ........... .;.:lUwn~ ~.' ,v.,., ,~ 

Justisminister Jens Gundersen viser seg 
, 

å være preget av kampen 
Gjennom et fo.redrag «Sosialistisl< Forum» svinger 
--~~--........................ --................ ~ .... --------~ .... --......... _--......................................... ----.... --.................... --.... --~---. 
_h_a_n~p_a_r_t~ip_i_s_k_e_n __ o_v_e_r __ d_~_s_o_m __ ~g_år __ l_n_n __ fo_r __ a_m_n_e_s_ti 

, 
Han beb-.der en stor ccvåroftenslv - - » og kampen skal rettes mot 
alle som har rettet kritikk mot' makthavernes rettsoppgjør 

~ 

Til den tid får vi håpe at de normale.forhold i v~rt rettsliv virl<elig er kommet tilbakE 
.LovfOJ'tdl1Uøt fra endal øtorUngflttumn bm amntløti avviøe. be- .vlkern. pA den annen .Ide pA d ... • 

"temt RV jU$lUrunlnillltenm, IiItatlllråd O u n d e rø €l n, og Regjeringell IU. mAt.n. 
IILår bøk ham. Pi et pø.rtimøte frld,," 3. marI kom juøtl.minløt.,nn ror den fi1mll1nIlU", rett.øllnø vII flt 
lIWt'hUIN in.n pA dett, forlla".,t 0" blørunnøt tnn"l,mae hvorfor lUkt .mn~.tl fortone ••• It!:lftl idor .. · 
HfiJgringtn tar blstem,t aVltand tra cl,et. Hin omtalte O"., don kri- .huIll. o. Ub"lrUl1tt,t, hOi l'lll1tbIlVUC
tikk og d. angrep .om i don •• n,r. tid har v_rt rett.t mot d. myn.. IJfM f~lv vill" ttvt iIIkttPIL fin hjelp,I •• 
di,hettr .om hat elrlvet rett.oppgJør.t, Ol antydet at dhl •• for .. blUerh.t over den indre \,IrottfloJl'4I,. 
hold vil bU klarl.,t VId d.omøtolene i lØpet av vAr_in. lnøen lom het I bPPiJ ... tt. 
har ftetm •• tt b,.kyldnlnler har arunn til A n.re noen etnø.tel". 
hvil det er 'Innheten de hil' bAret fram og rettferdigheten de hal' 
tjent, øa jUltiøminløterim. Men har de faret med ondsinnet ølarY og 
talt mot bedr" vlhmde, rnA de VEre forberedt pA A bH trukket til 
ansvø1 • 

I{l"itildtCll og. un

gl'(~pel1c mot 

DlO It lhaverne . Det var 1 .Sosialistisk Forum- justisministeren talte. Aften
posten som alltid et tJcmestvilliA for A:regjeringen 1 slike saker hlu' 
fått anledning til A referere hans foredrag, og da hans uttalelser in· Juøtt.minl.øteren kom o •• A med _1 
.terasserer vide kretser og de som er rammet av rettsoppgjøret og bemerkninger l ø.nlednlnlJ ilV de an. 
ikke leser bladet, skal vi referere dem her: .rep 10m 1 den .enere tid har Væ,t 

".n. Gunclerlea 
Jwstlsm1nløteren minte om.t det tom vletere pekte pA at men kan ,,1 rettet mot de myndlJheter .som bar 

prlv~te lovfor818,ot lA pA linje med noe tlLøver.nde om det andre unn·. drevet landuvikop'Jøret. Dette om
det øom for kort tid .lden ble antydet t.aket - peraoner .traffet for le,ems- fatter ca, 110,000 per.oner 10m er dømt 
fra en begren.et kreta blant kirkens torn.rmelø og lelemsbeakadllel,ae, .- eller har vedtatt foreleg., Dertil køm- 1-ladde veutet fl ngrep 
tolk, Han hadde den lanl offentlIll SJcaI folk 10m ulurperte de øver.te mer et ganske stort antall hvis for. 

Til 

De tusener dømte 
og forfulg,te! 
«8. Mni» 

«8. 

'_'ør i66, land .. .,ih',mpl,f .om mø6'. 
1Iø.,,,n, ."d laj,lp ø., Iai,'ori,,.. .,,,,.,, 
r.,,,,.,ind,1 laør pdd,,,,, o ... 

Mni» 
,dr der/or Inn lor lall "ui.jon øø «"tt.
opp,j."t». 

Er D" enig 1 dt~Ue. 
har D. '''fl .n ti., • • J", , 

GÅ INN for utbred.I ••• a, 
«8. 11lai» 

ABONNER SELV, O, SKAFP EN NY ABONNENT 

1950 
md bli arb'id,f., .ømUn",., o, kamp,,., dr til 

,f"Ie, 0' .,i, 

MANNHELG meddelt at Reijerlnien tok avstand .t1I11n.,er 1 domstoler Ol pAtalemyn- hold nok bl. tunet atralfbert, mild JusUlm1nl.teren fremholdt at man 
fra torslaøet o, ikke ville være med dlihet Ol .som Ntt dor 1 hele retta. k10m a!likevel .Iapp påtale, Hvis mall tielvføliell• mAtt. vente atilkUHi kri-
på , fremme en .lik amne.tUov, O', krenkel •• n. og fornedrel.en5 tid, til dette antfAII personor leil!lør alle tikk og angrep. VI måtte vente at an. Av h,,'advokat GUJtav Hebe, 
.tOl'tinglimenn 10m nu har fremsatt komme 1 en annen og bedre øt1llina dem 10m .. tAr de dømte land~svik'l'Ø arepene v111e bli tørt fram med vold,. Alle frie menn har helt fra de mann med et hunkjØnnlord pA 
forlilaget måtte aåle<ie. ha vært på dut enn .U. de som ble øtt til A ijere den nær Oi 10m føler filli 1101Idariske med ;;qm fllllel,øeBmeSllg tynide, li.eelle ut. eldste tider r Norge hatt full et et yr som f. eks. purke eller 
rene med at de ikke ville få .tøtte fra korporlige del av dette akltne ~l'beid? dem, blir det In,en uah .. l!, ilUP),l1J Illnlllpunktur tor kritikken kunne det mannhelg. Trelle hadde ikke gelt, overmåte meget verre enn 
R'.uJ"rltl""n" .øl,de, Hensikten ,Ja ju- Et ,Ilkt fOl'slag bryter den mOl'alsl<:e flV vårt t~11t sOlm på den enetdler, den huller ikke være vanøkeUi å finne, h l f l tt a "alle ham et IVln, men skJ'ønt 

... ~~ .~ " .. 1 t annen mtlte fø er asg ramme aV' Opp for tell tritt kunne ikke rettsoppgjøret mann eg, men ra Il u en av A 
at1~minjl>h!1'cn, har vel vært A il etsammenhcnl re tsoppgjøret, og .ia .. , ,- det 12. årh. fantes der ikke trelle det bie telt temmehg strenge 
funnelt uttryklt for dIn amne.t1pl'o- kan Ikke iIll! at dat kM foreneø med iJøret. Minøt Ilke øtor 10m lalid.viker- IolJlnnomføres.-·- Hele nttuppal'oløt i Norge. Barn og tyende hadde dommer over sivelIllike injUrier 

. cl ' . h le tldutl hllrledlllld. d, prluølpplIl' '" r,ttutat bllll' følge. ill'upprm er bnldlel·tLd den !tl'eta av mAtte bYlles opp pA nytt, o. tl1 A be- heller .ikke full mannheld, for som baktaielier Off 1]J< lVIIIer, har 
paølln IlIKJm li ,. ' ' , ,. ' per.lKInor øom nok ikke "jul'dl no&.. lynne med Vill' ølør.øhlpjll'hm av de - - I 

anlrepone pl rettliloPPljøtet. Dertil kommer at hvl. matt "kulte føl ... l!itl'affbart undet' kr1.en, mon hvis tJen •• tlllmelln 30m to,k del I oPPijøt'llt, husbonden og han Il hustru hadde den tankegang vaut helt irem-
Det .ltte, r Idag 1130 fanaer I vAre ill d, I •• e unntllk.litflilen, ø, vUla det /lU- • Id l' , k It1"" t l ," cl f Ik pA forhAn'" ..... ita rett til , refse dem med kjepp med tor vare fOrfedre, at dett. 

d h I t dl ilO tin. valdu l' M 0i o1'u •• ltD, nye o. uøv e o . Il U" ..... l d ik1• d cl k 11 til t kL. li 
lQtidlllivlkanøtoltllr, illO av 1m ar tølelig røn, t l Il 4/11 aV ,"BOrtOm am- Heller ikkl denne ru, Illkuune vi vente at mange fell vlIIll bli' Ilol't e ler von ,men ",e me od Il u e, være I re Ae g gfunn 
.. tndfot' pA 20 Ar Ol dC!lt'under. De nII.tløbl ht>vodrelol OmfaUtif, villll talle, .. MItt kil pp. t • M kt t bit f I It ... " "n " ..... eller egg. Jfr" N',L. 6-5 -5 og O. tIl a bmt1e inJurIanten, iJ/lr tll'lS-

l ill Ulll1i.. ~ø gene I.l Ilt l' len I orm av () ~ry e a re ø t!1!1iI v." "A..... D j ldt f h'" f t 1.l 
.t.,røte ,tuppene har Iltr.:.,r pA 10 Ar, utenfor al1molit et. En femtedel v "skar o !.al b Ik tt t \" tllUn helt uforlih\elii hevnl øt kunne tA ut. et samme g a or prellten:! mennene Iwae, unne grunn l 
12 Ar, ,111 Ar Ol 20 Ar. Tlllllmmen ut. nyte godt flV det. Kan nOen tor alvør ned: ~ • in o Q 'lai ap \ItJ:. oil, .. la. i handlinger 10m fkkt var et rett.- vedkommenaljl holt til da u~de~ a etømme ham. Dette ~ar. da ojsa 
øjør di •. IIG .rupper VII halvparten 1.1'1 mane at dilt er fornuftil 'funn til A t.a ur er 'll ~v tO.I po Il O ..... ør verd 11. Olav Kyrre fIkk full mannhelg l .enere vært den· herskende opp-
hele antallet. Av lIv.tidd.nler ar det lett. dennG GUilIi femhu1eliln 1 Cln •• 1'. p av aMe. ee ... J G. 15, menl de fØr hadde vært latmng, og dedor har vi lKKe 
Su, Av '4. tan.ene.om hill' de lavutI .tUlln.? .... anlett lom tyende antagaltl Il· noe IKlampel pa, at nOln pl tor-
.tNftl.ine rtl,het iV..IIU.mlnl.~r.n .nld Om man lA rillyfet u"ntaklr~llenli G llUderlcli )~cl'kJ' ellner ,at det er vel: undttr den husbo~d, I ho. hand er butt arrelitert ~or in-
at ant"ell, at"r.t.parten kunne 1 •• - Ol .lapp ut aUe 10m 11l1l1dø IItr_Uer hvem de beede lom under bispen luner 'eller bak·tal,user. lJat er 
latl' på prøve iløpet av ArGt ~ enhom opp ulaO Ar, ville miln eth.f jUltlil- begått. feil VAre s.ø.mle. lover veMet med J.!Drllt na 1 tie IInere ar vi har .ett 
pA relul",t' måta eller ved benldnlf11.· lJ)inillttlrena oppfatnll1i1 o".A 10m en ItO,r omnu frie mønnl frIhet eklempler derpa, uten at eter 
Ved ølutten av Al'ot re'fiet hlln mild nødvendl, kOllIekven •• 11ppe ut dllm Men nAl,' vi ni ur tdba.ke p' ctl1lllnilt over mAiet. Ofte ble det latt gjennom aine mannhelsebolker, nerl0r, el' pre.tert e~ tilnoormel-
.t det vil være mellom 360 og 400 flin- aom Mddll fAtt IIV.iVarli f!ilfillilul. Før tell 10m t~ldtlfk blo bedtt Ol V .. I,'- 'Yt rykter Q.II b~kyldnll1li1Qr !!IV ~n mil. nN HAt ...... j n\t .... W\~t .. .. ' .. 'R ..... Hl_ dellvia hola bar ort aktverttu,[ Br-

Stiftelsen norsk Okkupasjonshistorie, 2014

SNO



LI"" m>'"'' ....... WUV. ----•• -.: .•. -- -1 .. 9 _. __ V~ .... :_ .. U_ - •• _ .. -. • •••• __ o --- holdning v«lde kritikk 011 !hlrg(jHil'l nye ug Ui7vue IUIK, ra lun"HI'U uu"','" 

la.n. d. /il .. ~. Vl.1tll l1stal.tClI.'. 400 liV dem. har t41".0111 fØt'Il ... hl. Ilt 415 .Il. v. disso flom i1m~ Ha.Uet' Htke. dill. nn.tl grupp.. . .k.uflnl! vi ventil at mUl1gc feil v.· Ille bl. I "Jod 
Iltt'Mfer pA 20 il' Ol derunder, De ne.llthlt. hOVlldt:CUt11 omfaU",r, vil10 falle utJn6iå følgene etter kt'igen .. fOllIl liV 0" frykta at bitre følellief Ol ell ikltl.l 

IiItøt'I'Jte .grUPPIilI10 .har .IItrllt~r pA 10 1\.1.'. ut:.1l1for .~tnliioiitiet, En femtedøl v1ll~ .~It.al't.) .IIt1S1al. ~ø. Ikotl, ... tap . ;;iil11nIl, hll .. l!. ufor .• tåtllig. hevnlyst kUntlll få ut. 
12 år, 15 ar og 20 Ar, TiI.ammen ut. nyte godt liV det. Kan noell fot' &l.lvot nedvurdllrin lAV .oslai p t.~oll 011 slag 1 hlAndlillgel' /ilC/In lklta vat' et rettlil-
gjør dl"llIo "rupper vel halvporhm IlV mllne at det. er fornuftig "runn til il t "1 . ..., h ør verd1i 
bela antalI.l. Av lIv.tlddanglJr er det lette chmull en" t;mtedtllen 1 en lær-IP av Im.ell l.. t o .... IIJ • 
!lO, Av dø tungene $Om hill' de lavelte ItillinII? !",' 

.h'QUllfill nørlet J\4øtlømlnI1l1'.ren ttJ.ed Oi.1 mAn Il ,Iøyltit unnttlk,I1'QlllltKt Guuderscrt'l;Cl'ltjcIlDcr at det el" 
Ilt llntagullø st'f.øtupnrten Itl.lnM lø.· dl ølnpp ut alle ,om hiidde IItrllff~r 
lates på prøve iløpet /lV Aret ~ entcn opp til 20 Ar, ville mAn Iltt~I' jUlltlii. b'.:l.flåLL" feil 
på l'egulæl' mAte lllhlt' ved benAdl11nl.l,· tl)in1st~flll\" opptlltn1ng oillA ~m (111 '"'~ 
Ved slutten av ilrut fegnet hllll mild nødvendig kOfisekvl1ltlll I!UPPIl ut gtlm MGn nAr vi nA Hr tl.lbake ~. du lanat over mAIIIt. Ofte ble det latt 
at dllt vil vætll mellom 350 og 400 lan~ !lQm hadd" fått lIv3vnfilil tllnilllill. .For teU IWm f&kU.k ble bellAtt Ol Vill'. ut fyktet og I:lil.kyldllinglir 11'1 en me-
ger tilbn!t.e, Stort Ilett vII dlltttl VWl'\! forskjellen lue110m forbrytelser ljott'! dører dom pA bak,runn av 'lit vi let ondtilnl1llt oi klart Iitl'l"ltfhllr kør. 
ds 80m gjorde sei ,skyldig i de livor. medfører 20 års fengsel O" Iivilvlilr1å er pl\ forbånd mAlte vente uller b~dde akter, Men det ville vwrt uklokt om 
ligtJtll o!.l grove~te f(Jl'bl'ytel~liIr under Ikke li li IItor ~t uen bilgrullllef nOlln Irunn tu li frykte, mA vi klUtn., III pi\talliltllyndiøhehm til eI1hver Ud had. 
krlget1, Det kall Ikkø .!ii1e.s noe ifilMrelt aV"JlilflHlde for."kjell 1 bllhantUll1ien. at de er Ik"'l1 auuet enn IIlJllll 11\ . de miltt ,Høle IiItlgrepøfill med Iltrufh.l-
om hVOl'vldt det ur mulig ved benåt'l-- mørke punkter. I et eUen IYlt bUullovfiltl 1 hAl1d,. Det betyr ikke Ilt mYll" 
nlng li f;rkorte iIIon!nø.t1den for dl,3f;l lnt. ct' d., lr·lllillne blo f-.rr. Ol mind .... ve-. d1ghetene oveføA ryktelltl og be.kytd. 
tungilne. mell de er til enhver tid UH" hensyn til .,ntll;, enn vi pA lurbÅnd med ri. 'I· n111"one, Vi hnr Imtdlilrtld latt ytr1ngll 
dOl' ObfwrvLlØjon AV fengøelømyndl-r- mell.het hadde kunnet 'Venh) 011., . frlhetel1 fA hil ft'1tt løp .elv om deh 
ht'tcno, Bcnådnlnistuvalget -- ,110m be~ de pårørende Kritikken Ol angrepen, lJum kom I of til. gikk ut ove~ de grel1111lr .om 
.tlt'uv to fl'omtredlmde jurister oa ·on etter hVlltt ~{J"t hele Uden "McleltJ.14 .traffeltJvøn letter. -
psyk111ter - vil bedømme hVlll' ,øal{ JUIltl.llttllhlatoren nevnt a oi:!A hlm-
p/1 dell. aget "rul1l1la" 0i il Innøt1llinlil lIyent Ul de pårfilrendil .om er ø.nføl't, 
tJI tcng$!llaøtyrl1lt i spørsmålet mn Ol;!- oi .a at dette hønayn må tlllci.ali 
nAQ111ng, vilkt. Men, Bil hall, ør det berett1g12t tl 

Det er mot denne ordning, fort!!!uHe lelll atørr'e vtlkt pA dotte hl!llll!)'n nl\r 
Iltlltlltåd Gundersen, de 7 ,tortInIlIs. det iJe1cter lalldlllivlkhmaer elln naf 
mllnn I.tiller opp tlitt alterl1atlv. De det IJliIlder Ilndre funger i vilre feIlga
lIIler riktignok Ikke at /llle med litr .. f~ ler? DIs8D øiwte. Illntl1ll lir tre lanjer 
ftlr på 20 år og mindre ti k Il l ølipPcll lII\ IltOl't. 
ut, men at de kil n tJlippea ut. Men Det ,1ell og.A Ilt Il1nwllvlldotbrytelllenu 
det dreiel' lIei her om en liiMlatelløD på 'lat' et utlilal BY krllllm, vl m6 kOltlmlil 
prøVe, etter de "umme prlntilpper 110m på f.1'tldslot IjJell, forwne 01111 mød 
IlJeider, ved on.1illæt prøvel/llølatoløl1. fortiden ol Innrette ON pl A levCl tre~ 
0" det vil bare l mlliet IIjelctnlll Ulln- deBil ømmen l fremtiden, Ja, Øll ttl1't'I~ 
hlk!,tHfelle kunnlJ bl! liIp0flmAl om 111 dl'ng.holdlmm, men kan 'Il lA ut lrll 
l!u1dø 1101;111 tHbllke 110m el.lllrll .Ar lill! .t 1/1lld~hvlltet VfU at flnøflnillilfønoltltlni 
under den ICtlei'.,U" ~ClI!I$li At det tllhØl'lll' hlli(orhm ug b4u'" hl-

IItol'IIIn1 ~A lunill fOl'btylell!llll' blir lJe-

I-Ian kllraklcl'iscrcr 

for SUUD-konlpen 

het og l'ett som 

ondartet 
Men I ue øillte pal' ArenG hat .,r€!" 

peM fått en Htlldii mer ondartet ka
ralthll,', de vl .. el' trekk 10m tydet j;"l 
Iltl'ateg1ak planle""1n,,, Oj de ()llr mil~ 
todi.k 'jelll1omfø1't. l ell kJl:tlt'''mil.i~ 

ørklærlni til laMItlflnnlJlreHen torleuen 
uttalt., en .hatsadvokli! som arbeltier 
mød et av ryktelwmplek!!ene, at det 
nå «foregår en hevisst tilsiktet tIIsvln
ing av dommere, at:lvoklitlilr m, v" ølt 
piA faktl.k uriktig irUt'lnll1g og 110m 
det øynes mdt bedre vilenda, Etter 
d~ uudeul!lkeller påt.altlmyndi,htilhm 
hill' f01'lltatt, hlil' InIlI1 il'unn til å IlIn. 
ta at det hel' foreligger en .t01'litilt 
01'ganl5ert ba.kval!kel~lilllkumpQf1je mut 
l'att~QPpgjøl'et I ly e.v preaøe!l'Ihuten, 
men (J1i~il. ved et eklatlU1t m!t"brUk av 

En Dlcl'l,cllg iUlu'onullclscl 

eller vond, men ikke med odd skulle være tlløtrekkfil'ug grunn 
eller egg, Jfr. N.L. tJ-...5 ~5 og 13. hl I binCie 1nJunllnten, l.lDr tU'lg~ 
Det samme gjaldt for presters mennene haCiCie funnet grunn tll 
vedkommend9 helt til de under a dØmme ham. Dette har da oglA 
Olav Kyrre fikk full mannhelg i senere vært den, herøkende opp
G. 15, menll de før hadde vært tatmng, oS derfor hør vi HeKt 
anllett 110m tyende antagelig .... noe IKlemp.1 pa, at noen pA for· 
vol: under åen h\1l1bond, / hOI hind er butt arretiltert lar 1n
hvem de bOlde 110m under billpen Jurl.r 'eller baktaHuøer. Det er 

VAre iamle lover vetmet med J.ørøt na 1: tie lenere ""i' vi har lett 
stor omnu frie menns frIhet ekøempler derpi, uten, at der 
gjennom sine mannhelgebOlker, netl0l'. el' prellltett e~ tiltullrmel· 
og det var i overmMe IIJeldne til- stIliIvia holClbar og . aktverCilg ar .. 
feller at nOen hadde rett til å restgrunn, !vJ.an vil dert or være 
binde en fri mann. Det var kUll, n(6at tli A IØke denne utenfor d~ 
når han var en urolig s1nnsyJt l loven oppresneeie .. Men ~a VIl 
eller ble grepet pA fersK gjern111g det ossa iorstaell, at den l Urunll
som en tyv, rØver eller mann~ loven hjemlede ytrmgøtrlhet tør 
draper aUer fanget pl frillke Vilile seg a bil temmeug lHullor1øk 
spor. Ellers hadeie den foruret- og at uet IItI' pakrevet, at vi far 
tede Il lnnøtevne ham til fjor- et tottøinstitUtt, lom kan ta øeg 
dungstinget, og hvis han blø av. klager . over påtalemyndlg
dØmt der, var ting mennene fOl'. heten, nar denne oversKrider 8m 
pliktet til A assistere sakøøkeren rett til A binde folk eller berøve 
med å få dommen fullbyrdet. - dem deres perlonlise frihet. -
Hvis en konge, jarl eller lemø- b'mner . en torh(6ractommer at 
mann krenk~t mannhelgen og Iverksatt frihetllber!1lveise i form 
forgrep ses pA en manns tormue av arrest er u!oVbS,. bør han 
eller hans esen eller hans sette clen arresterte l frihet, selv 
hustrus eller døtres person, så om patalemynd,lgheten paanker 
var hele tingalmuen forpliktet hans kJtmneJ.lle. iJ~t bør 10r ham 
til 6. SA mann av huse i opprØr tortone lies liom Iorbundet med 
mot reUsbryteren, slik 110m de større riSikO A oPl'rettholde en 
SJorde mot Håkon S1surdslløu trlhetsberøvels., 110m han er pA 
Jarl, da denne begynte li rekvl- det rene med er ulovlig, enn mot 
litte ut trøndernes hustruer. patalemynd1shetens protellt A ii 

V l uAtt °i lIA lenlt vl rnA rein. mod .t 
. lOIl 8UnUUCll lcug -de kIli bli beliått pil ny, al' 'Il mllJt Ul 

Med hensyn til lIlkjelsord, bak- tien arre.terte hans frlhet t~i .. 
talelser og nidviølr hadde vi ut. bake. A fJerne munnkurven pi 
fØI'U;, straffebestemmelser i en penon, lom allerede er un· 
Lanei.loven IV .- 24~6. Det VIU' der rettslii forfølgnini, kan 
•• rlii il'averende A ltalle un neppe v.re synderlig l'iSlkabelt, 

HV01'fol' hl'" ikke jlu~t".wiuh.tel·cu øøl'gct 1'01' ut VAI·t da man 1 et hvert fall blir nødt 

llled l'eU~8lult.~U8 

priusippCl· 
M~u \Hlnhlkllløli ettet' foriil.lI11t .r /lV 

VI1l~ilutlll bl.ltydn1nl O" omfatter .1&11'

døl\J$ numl"', 11'1.)1' det t"l'.IIl. likal ti li

II V el' Il Vl.lll'ti unntatt. NI.! et' IlJl/,\' ",,11 

1l1l1~n . kiM tllI IlVllt'1lI11øul fOl'urytdl4'!lI" 
ka ttllot'i. tlet til' Ikke definert I lov aU 
amt.tt",r vel I '1iIImlrm«!1i1 'lJt'Akbt'ul\ 
.l1tnelti~lliur m, v, f1'11 de mIlIIt betyd. 
llllla!lllll!~ til de a11l1r gruV\llitu, Ullt ør 
kl!td ~t det Ikltlil flu!I IImm l'hnel1" 
Mt'unn tu A 1111tt!! "Illil dluli! Mr hu' 'IV 
tOlbryll!lMl1l' lillImItIll lIt1l1ll1l1, Ull IlIHlll 

itIlmll'e lu~n d~t v.u btlNlttllllilt A I!III!HIi! 
toll !ltlllilv<lr I1\Rd t'lllttUvl Iltt/!I\ IoItt'~tr l 

tltll?t\ (lihIlMtll'ti etlJIIU/il (l 1111 dil (i1l11\ 

!lItll'tll' hovl'lrtal\l!\flilt'&lt ful' llltli!~hjllj.j" 

ItiHliliI~\H'il~I1Jt1h 'l. tl\Ak !.;lV Ilt';lllll W\~ 

ri!:!! Itd.eM, O. hVil IIIU'il )1l'HI øl 11m 

fr/Ilt illitli I ItIHtllr@tl!lh!h! J1!1I!IAtlllil1!11!>.t' 

var illed tJA A !leite etlilVt'tlet I AY~ 
19!elil,stJm måltdIt ahmeldelselle ug 
haiidlet tJA IiItUrlhlagavdli!lti? Mate 
VIi!U A sIlIle spl:it9ltiAll't j trtå hlat1 SE' al 
fMte ikke lliHl vætE! htJtlfi. ttiri1l:!lli' til 
um'hll" tlljll,.. jUltitMiftltt'U1lllj 

A .traffe forbl'yternll. PA ,mnon milt", 
klilll vi lltlle 011111'CUholdtl l'øltø./!IQmlullw 
flet. ()rn vi nu plutlllllli Oil mnd. Gt! 
.IIhlg lot de 11'\lvlMte lOl'bt'ytm'lltl 1411plill 
med Oil -~ l'lllatlvl Illatt ",." bl'llIkdlll øv 
dell .øtrøU /iUm da I!!ItIA tiltIt, .øA vl1l~ 
vi bryte IiInhvur Liammetlhlltll. 

1'eU.liv er kOUllUol iuu I DOl'mule fUA hold? er .att Inn lor , lede ettel'for.klllnilln tll A fjerne den, n'r han lom til. 
') (ja forumle!'øk,lllene, FNL ham o. rik" 

Det IH' ApiHlblrt pA tide "t vl! nti elt OVllt'mAte 'Iltod antull ambot.. Ol ukvokllhm 'Ill det bli lUt en h'amltll. talt møter under hovedforhand-
tfU' daWlll IUllIlpflnJulI mer .lv()1'll,onll !.Itlttl!.lihunllll l\ l tloHIl, pAIlllllmyudll.lh()t Una .'1 SlIlultl pA bt't.1I1t arunn!al, o~ ling i den mot ham reiste sak. 
vl'/h1ttll hlll' ijol't, fortaatte JUMtI .. ~1nl~ og domøtoltlr, Pl'I'~lJnl1i' bOlllult (lVIH' hil- dun.Uer vil 0'16 her OPPIJllr4lUI f.,l. Hensikten med' berøve haln 
"hu'eH. le ltuulu!. U.t 1i.Y11C1lå VWl'Q ,mi ølra- l.. friheten bør jo ikke være , hin .. 

VI er m .... t an .... t tIlblikti I/I'J'D I t"'ill 1 dIlIUH! bllø.kyldnhlg.kllltllJlllljlol, dre ham 1 A forberede litt for. 
nOl'm&le tOl'hold I vArt relhillv, 0" 13alHltldllnllltl av denn. Ilnll!l't'lpa· Ja, det er på lide 1 Ivar eller A .amle det bevt,ma-
ilA fAr Injurianter Ol rykt.lmtdllf 1I1'1IJ,llJl1Il U(Jl!iyU1HU' A I1tøfmUIJI\l14 IIll.lt~ 

Ingcubol'lllbJCl'tighcl pA ny rinne MI l " .tA Ul "!lI'VA" i ten, .1uøtl!lllltnhltet'ull op),llyøtll at Ih~11 Juøtl.mlnt.tren flinet med at I lø- ter!al., han i det øyemed mAtte 
tor bva de "ler Ol dør - uliIIli ""t' V\lllt.t å fA illUHtllIluliI fl',," JlIlHt.l1'lkø·t\U. pet MV vAren vII an dett, kunne bli ha bruk for, for det er no. han 
elet tjelder 1a.ltd .. vlltoPPldørtt lill vO!tatu.tl OUl ell tl1Ull~dø tid \lUor lo), luftet ut ved 110miltolllllO, Dilt 1011' PÅ ti leIv vil kunne gjøre betydelig 
.elv ønt man forlltAr dOll bItturbIIt HaU 1I1l~1t ut frl'i ut <.illIUla lU1l.øtilUl1allu <le, tor mUlla. av dum 110m gjellnom bedre enn en av det offentlige 

~.~ Ja, er Jkl(ø blind for ilt oaall 
IOl ... onlnll og blu'llIhjlll·tlghlstt h"N!' 
InC/å I Itl'afful'Ilttllp11st1el1, Øll j uøtilimltl!. 
Iitt'll'UII Ul III1\.1tt. 

øum dt'1V111' dem. pti 1.H'ud bMt. vl! I~ OlJP hgla Ull",,\), I1Hl.ll'lul"lit'lnme hIl' gitt hl!hl øin tir-
e. b,· t1øk.lkket forsvarer, IkandalØlit 

ltl;\mpl;\11Jtl11 h'll'Wi fNlttt gjllrlltom .n~ lJllt til IJuly.øtlllll!l 011 kiil'akttltløtlldt,OI uuiå.kt't\ft l reUøplø1lilnil tJcmeøtil, bli-
Mtlo bannhJlrtl,høt o. vllkArfl"hllt gl'1l1/ I to 1II1'\.Ip"II1', O'I)plYMhl JU.tI"'tli1n~ .• dl/1'ettur vil (hit fett.llilla "),lPIi4I11!'llt gy 1111 IIlt' nok , .yue •• t de har Kl'oiV lavt avlønnet etter tariffer dlk~ 
er lItk. Il"t ... mmu, Ud .tlm "Il b .. !!lIl1'lin. lJ~fI I1IIirJ II'U1J1JtHl <IlV Au"tUp r"li.. pA dflU ul.krit.l.. 110m .n r,Ua.hIt tert av jUIUldepartementer \1ttn 
et .t.rra mM av bll.rmldtu·UMhet 11111 llilHl'l' I!IGlIl Itltll 11m tllli Il" 0111 tJlilfillldtl~ lJen .~dt'l!I ,fupPllln Omlll.Utf cm.rlilp rnA II l'lItt.lInt. tmll1n. A være godkjent av noen j\1r1cU.k 
l llifU11111VIklltJp,J"lIt, mA \lU.. lit lill/tUI Ivt' dlH'tlll hnldllhlll \Hldlll' kll'IIHI Hl()t 91111..141118" n!il IJGtIllllttJtllllntl tm' "'"- lnøl'lll 111m 11Iu h'loiml.tt b .. ltyldttln- fllgftlrening. 
tillA dlllH IltÅ ut." .... lill'" At lIIu! til. 11/1 1llt!t'liø hill' 1111HI kllllAlIlIll"f,!l't Ite!il nI' lt1.YI1t1I,hlll~llhWltli'!I l'itltJl.' kl'I."m 0li "1;11' t'll\1f 110m kUh1.f11Ii1K hl • ICJIIIU dilt, 011110 :a3t:I 19&0, 
Mill, .1\ hUI,. Jlu.mtlfllktdl. mUUlti 1m, iI!!t'MflJHIt Ililin 11I1{qj' lul.,," IUH' t.H ~!,tIt'lllC \l Il th'" n'II/llltJ1!!lJ"'I'lJt, Hl-jr h!ll' hill' ""\Hm III Il mur. fiOlin l·flll"hIIOd Oulilv Ø,b,., 
holumdlll" likt. U~t fUl·IlIl .. ~odll r..... ,Ifll .I i'tltl~li1jtj.J.,t'tlt, Dllltli.YltlUltlalllll,J RI1Ml'l!~~t\1:i falt lille Ihll1' 11111'11111, (iM Ul hvl. dt\t lir 'lU\flh*,h~ft d. hltl' bi rut 
"'.I)! vl.1 " .. ph.!'lI vl lltt\I'II'''tlhm tit tit IW' \Il llA 1\ Vl~i\l IiIt t:lIllAIl fnllHHHI VIU' d~lti Ill' lI11t Øl\~Hf!itili i'eiR! "hAthllMllUlt ft'Aft1 til rultf, rdlljhil !lU1 df! };ltu:, tjlfit, 
Ilttlltl.iil ptbllll1ttili III,@ Ulh!lIt! vUtf! hil l!tlte h~dtB Ulilllll' J.i'lrt<111 j;\ljjj dit FGIU !IlO I dliitl jilfHjl har Ir·atrtlililt b\i!"ltYltt~ sluttet Jtlltllimlfil.hmm, 1:;)11 IiIlud Illlv" 
flehliHtthd hltlllt'l!lIht, Ulf 'lJfliltJI:!IIIIti! et' blttt d,'lHH fUt' olwHt. Il Ilt 1\1' titHtl!\' Hltl.tolle, Mett hR!' itijldhHth1 dat ålete! e!ililf lA tii!ti lt'li!.i!tt ilttllift!l til '~i!tlt 
tUfllUIi vlllf! Dli bl!iuUlltll.!~ IIttt. !\otlUl tJvllt'skrllti'!H .)Jfiil111iet HtIt.!! ftif 6it 1 halve !\tet thel-I!!,! eli ltdllsehh'åSJtHI A bm! siH@ liillhtlhetøbllvltt M\1!rt Bli!:' dl! 
vUh~ hllllt!tl lltltll elhH' tiUH I!IkJlullt ikke seiv c!!kål dl11tll11es» MUllet e!l_IfI~ Ul! I!rt tl1 t~høde IkafnpElHJt!tij 8utti fat! med tJtltislhhet elat'v, l1g hl:\f dl:' 
UlitlHA Huen ftlftJl.ltllHIt illlllltliH liMIt. Jrlt!h et! uhyre !hehøtle beskyld.dll1§!!f, g.ltH·cle det l1edvetldli!i OM Hlulli!l A !laiIt talt mo! bedre vHelltlej /!lA fAr dl'! ol!j" 
tUlillt -'''-' Seil ,lllilltH.@Uj tllHidtiilli!! lhslth.lål!jdtll!J:'1 fdtleøtiln(ferj tJl1tll!illllUj!~ le I:Ihdet\!!øltE!leenl: hted i!ilde pA e<ld vl'i!te !orbøtedt 1;1& , WAtti .t& til 
UU ;.;;,o;; ,A hø IHtI Ilia i' liB"I~ il Sj ft;fVritla. ~\lfd'flli.'1i tiH •• I1!\il •• iitoot ilIli"~liIrl ~ri "'j" .i ....... ~.Mt ØI,"'I 

HUlk 
.t VId In iil1fiUUIl~1 I ,,8. MAli 
fijkket tl" ut tjVtili' helg lInt.het. 

A vertø!:' clli!rlør hAr Ull! httt holl 
A l!I~iøe, hA.t Di!' l!iøket l11'b~idlil lill .. 
let hEtt' 1:1. SlUV IIrt.klt itbøilillrlt 'U., .\6n.ilI~.n.l'''i 
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'Spørs·mål til forhenværendel~ REFLEKSJONER II 
ri ksa d vo ka t Sven A rn tz e n \ooI1IN'--'N-.l-IlR-VI-lKK-~-K-OM-M-:m-.'-.am-b-M-d -me-d -de-tte-" A-lt-"-d,-n-r,-n .. Utt 

Ana_ likheten for loven Ol tllllt,n til retten lM(Jt t poUti.taten NOf,t, at ,t.t.- .tatasoliaUøme t A,ndIUv(\\. VJI lom l 
advokaten har rett til \ltlt~dell1a. av varll'lkuMllhetenl m.rkeate tidefalde. 

I "t ........ 'r " d.t blitt uøket - den .. nlen, Men hva har myndl.- reec:pt. pl, dat .annhet .. erum, lom mtl1'l, kjempet for Individete frihet 0' rIt" 
Ol IlIre"e' nok., m .. et om ........ hete ne tor lovene Ol retten. o, llk- Den. ~ak jUl'uteplIot anvender, nAr de vll be aJle ,ode maktn - hvil \'le 
r.lpreventlve OmlYD', 0l under dl- hetelWl skyld føretatt tCI ml etterpa? Ikal ha bokJønn.ellene kl')'.tet ut .. V' ennA. ekøiøterer her 1 landet - om , 
vene ~tøror'.lrnln .. r Ol rett.. Det er .Iv •• t In,en grunn tii , øino ofre. .Ii'ramganilm't~n betrakte. befri OIø for den 111.... 'udeUI ~. 
aker pl\beroper en le, .t det .... øA tvile pA at rl.k.tledvokaten før.t oli! lom uanltendil, Itel eler pA. bøye.te ra.nnl, -

• Ik~ Ior 1\ oppretthold. .. .. pek ten fremIt a.r til at ban. selv holder lei hold. Ho. Oøl. nøyer ,'etten le, med 
Det to........ eom Øl' fnm_tt av .,V ltortlnlllDtUUl derlblaat 'or loven o. ..lenrel.. tilliten Ul Forta. Ilde G kø.t.tl,orllk A erkllllre, at tiltalte, var 

tL. I t MANNEN, SOM SLAPP DEN FØR. 
tre 'ra arbelderpa.rttet, om lempnlDlØl' l det polltiake rettll0PPIJør. r. UIIn. O, .... de øl.t. Il.... vlut _ pi det rene med, at Norge var 1 B'rE A'l'OMBOMBE I VERDEN -
har fAtt JuøUømInløtcren to .. 8vlnle pa.rt1p.f&kea over alne menlnge. tren... I all.r lI.y •• t. ,rad, Men krig med 'l'yakJand), leIv om stakkar- dcn over Hiroahlma, 5, augu.t l04IJ 

er nA alt dette .. "orll. ment., M. d en 'ODl er blitt trukket tor retten pA. _.... bar vendt verden ryggen o, ,Att 
fdu. l noe 86 'lot; IIIOJn .Soølllolløtllk Forum» bar ham kategori. Det er et halvt Ar .lden høyeste- Inneor det meøt hlr(lnakkedo benekter det. t klollter. Han bar .lden denne heiv •• 
erklært, at regjnrlngen .., aVltaa.d fra forølaget. I a.lmlnnellg øprAk- rett~dv()k6t Reidar Da h l ørev i Vi vet .o.nneUg ikke, bva som er verat, des ugjernin" lom ble belluttet av 
bruk vil det øl, at rogJerlu.gØD I nødø.fall vil øette ..... ItllIlDg bm pA, Dasbladet om amåbrUker Holmsen CALLY MONRAD enten bllol'blturøalt~t, IODl jernteppe-den allerkriatel1ge president Truman, 
at fo.røl&gøt Ikke bUr vedtatt. Og lA ma\ m.a.o bel)'llD8 1\ telle pi I/lOm 1 194.3 hecide skaftet «øut.,. på er dØd vel 70 Ar gammel. Hun menene tvinier i tiltalte, eUer parole- vært plaget av den frykteliglte IUUD-

fingrene, om de kaD. Dl.ØD.Itre det nødvendige flertaU for lin bArd.. skauenIl noe .slakt. For dette ble han dommen, som rcttergaQgen ~ot NS- vittighet, forteller amerikanllke blader. • 
i OaIo byrett øamme Ar dømt tU kr. debuterte i J899 som konsertsan- tolkeqe er by,get pA. Re8u1tatet er Men hva skal man sl\. Id om de bri-

. Dakkethet - noe øom vi tror at deD gjør. SA BD.IIrettet lIOIll parUet 300 1 bot 0' kr. 100 i inndragin" (da geriDne og i 1903 i" operaen - i hvert fall det samme: Dommer pA Uske bombere, &om 8prøytet brennen
er og med den dbdplln øom rår I rekkene, rnA man repe med det. en heldilvia ikke vl.sste hvem mot. «Hans og Grete- på Nationalte- løpende bånd og konscntraøjonøleir de svovel over hodene pA. Hamburgl 
Og dermed er vi kommet Wbake til utga.ng88tlll1.naen: NS-folkenes takerne var). Men det ble razzia j atret. Hun har senere sunget en sotn neøte resultat. Men uten ølike befolkning, 110m I den fortvUte :natt 
frigJørelae 08 lOølaJ.e oppreiønblg rnA bU dere. Ø{Cet verk. Va\rt felles huset til Holmsen. Gestapo tant vA. re~ store operapartier og best overgrep kunne jo ikke NS-tolkene sA ut 80m lysende fakler inntil t1e 
arbeid må fortaette for , skape en folkeoplDlo.D., 10m bryter alle p~le8er o, småbrukeren havnet på minnes vi henne lSom den vidun.- dønlrnes - Øl da lA. - falt. om 110m utbrente veker, eller hv., 
fordommer. Vi ma\ først og fremst framtvinge de doku.m.enter lOD1 «Nr. 19» og avanserte til Tårnet på derlige «Madame Butterfly». - • vil man i bumanitetens historie for-
viser og beviøer, at krilen var slutt 10. juDll940 _ dokumenter Akershus. Derfra kom· han 1 mai 4.5 Hun gjestet også utenlands og FOR EN GANGS SKYLD skal vi telle om ødeleggelsen av kunstens 

ut som en ribbet mann. Konen hadde var 1909-11 knyttet til hoffope- siterer Dagbladet: cVi mA. tA. borger~ skjønne by Dresden, hvor· en kvart 
ØOID eksisterer - og dernest må vi økatfe klarhet om den over- .. ~... 'tt t t rt hIt' raen . B lin M t f mrak d 'lli n flyktning ble den -'-"vittige o..,.. Sl e arreos e e elden og .'1 er . es re en e se. Kirkens monopolmakt over opp.. ml o er ._. 
enøkomst, som ble sluttet i LondOD. 16. mal 1944 og om de krefter pengene var vekk, tatt av Gestapo. _ var hun imidlertid som roman- Kl k ødeleggeIses ofre sammen med byen8 

. . h åd se. rens monopomakt over opp- egen befolkning i løpet lv mindre enn 
som stod bakom den. NA.l' kortene bUr lagt pAl]ordet og ~enb.eten L1ke vel ble han i Ar og dag fo.l'- sesaogermne og . ar som s an dragelsen må brytes. Avkristningen 
både hu hjemme og i de 8Ddre forfølgelsenes JåDd fA.l' den fulle fulgt av drigjøringsmyndighetene» erobret hele Norden. I 1926 de- mA få uttrykk i lovgivningen.> _ 24 timer, angivelig for A hindre l'UJII-

sannhet Il kjenne, el' var tid kommet og først da • • • • .som lot ham hente i Svarte-Marja og buterte hun som skuespillerinne Dette er klare ord til løssalgspris, serne fra å komme først 1 kappløpet. 
Vi &kull ly sm.lDJs arrestere til han fikk låne beløpet ve<},Nationalteatret i titelrollen i og en 8vis spør, om dette er crøsten Det nytter ikke A svare med, at luf-

e ha st W gjennomgA JusU teren.s foredrag i dets og 'betale boten fra 1943. _ Ran had- Bernhard Shaws eJe~e d'Are» fra London». Larvik Morgenavis vil tens terrorister handlet etter høyere 
enkelte avønitt, 'meD. det fører fOl' langt. For øvril har våre Ieøere de j() forbrudt seg mot de dagjeldeI1- og var under okkupaSjonen en ikke si hverken ja eller nei til dette ordre, for bvor ma.nge er det ikke, 
øelv beUngeJ.øer for A gjøre seg opp en meø.I.og om det. Men DDe.n de ruJoaerlDBsforskrlfter. Og eret- tid sjef ved Det norske teater. men lar det forlyde, at den selvsamm~ som er blitt dømt for A ha gjort det 
_I_el d ..... 11 _lin.. A t n å å in H h t 'tt p t· samme? Seierberrene dekorerer sine __ te e--."er økaI vl_ev.el se Iltt p.. e »m g S gang - så lenge det un ar u gl romanen e e JU», røsten om ikke sA. lenge skal avløse 

gj Id de " .~-~, i )1 fl r d"ktsamli' g' b dødsfugler for plikttroskap, men leg-Vi er meget l.iIlU't tilbake Ul normale forhold I vArt rettøUv. sa e er AOTSv ....... øse hvert la . e ø l nger o run rev.,. redaktør Skavla.nd, som faller for al-• '''1'_ 'f I d lin Hk' b ger de overvunne, som bar utført 
J .... "~_I_I .. 4-~_ .. Heri Ugg". _A vidt vi 1. __ fOI'8~A ",n .,. ..... .;.,. .... el.... • ......... l ø se esamme rasjonerinis- sam ger. e.nnes s Je ne vart dersgrensen, noe som vel ikke kom-
__ J.UAI,l ... ~..,..... ...... _ _... ........,.~ ~ f •• ..1 t t h bl dl NS sine overordnedes ordrer med den sam~ 

ora_.f ene var det - da som itå - a un e me em av og mer overraskende for bladets lesere. 
av, at det har vært unormalt. Hvor langt han vil strekke seg i denn" strengt forbudt å bygge .seg n fli d _ derfor skulle hUll ties ihjel av Det får være som det vi). med dette, me plikttroskap, på steile og hjul 
erkje l kal ' ikk kUllll l' d ek tr di t d d år fId ilt ' fordi de ikke har forstått. bedre, Og nne :se s. VI e es, men en s aor nære, li an - ven di g hus uten myndighetenes em som r or an og r e men det må være tillatt Il spørre, om 

t k · l h h d f I 'd ennå sier de, ~t de førte krigen tor 
re tSB tlge rettsp eie som an. ar vært en ørste representant fot øyye. - Og liIelvsagt enda strengere l ag. dette ikke er et skudd for baugen å komme brutaliteten og tyranniet til 
gjennom diS88 livarte Ar, har lntet 'l'unnIOII vAr IovaIv.o.lni og den forbudt å bygge leg en u nød 11 . etter presteskapets forræderi mot livs, og får selveste kirkens veI-
vil bU øtAtmde øom en akømatøtto over hatAJta poUtlkere Ol over Ilportshytte.FREDBJKKE WOLD kjærlighetens evangelium i de Idste signelse over sine Udstprutende re,D-

Nå lUln en spørre: Hva har øå pA- A.rene. Med sin folkedom over NS, 
de Jur18tur, 110m vWlg Kikk l del'oa tJeJ1elte for Øll b6.ndtull hullede talemyndigheten o, den nidkjære del en kjtnt og avholdt kvinneskik- 110m do godtok 110m en biskopell, skyer over byenes befolkning. 
kroner. Juathunlnllteroo aler vldfU'Ø at feUenø lom ble begA.tt under øv IXlliUet forQtatt øei 1 .mlednin, !lV kelse i Trondheim gjennom en bø.nnbule uten A. repertere Bjer,pre- •. 
rettøoPl,gJørot var ferre og mlndro voaenWge tulIl DUW med rime- at <lav_rende h.r.advokat og øenere menneskealder. er avgått ved dØ dlkenen, har de forrådt den norske INVASJONEN FRA MARS er fore-
U",het høddt.l kUJUlet regne mod. Ja, da. bar fordri.ngouc ttI «retta- 1kIadvokat Sven A r n t z e n midt un. den 65 Ar gammel Hun var en kirke, og da er det lltke il. forundres stående, mener commander Robert B. 

"
stuten» vært ømA. blant de fhv. (lJ.arte..folk Ul blant det bruJm.e der . okkupasjonsårenes rasjonering allsidig utdannet lærerinne, som over, a.t usurpatorone 1 deres byper- McLaughlin som I det amerlkan8ke 

by "de seg en tørstekl",a.a .. a "por.~ .. .,tte gik helt opp i sin gjerning ved naøjona.lo lolr benytæt anledningen til tidsskrift True Magazine påstår, at de 
geværa menn. De har alt.å Ned fullt overlegø gått med på. e" pOUU_I.. . .._-.. ....." 'f dh f lk , • 11.1 ;11... i ØyfjeIl i Telemark? ron eim o eskole •. De mau- et na.kkeskudd. NS-folkene står som flyvende tallerkener er utsendt av 
rettsoppgjør, hvol' vlJ.kArUgheteu kunne rAde - og det t et land stod han seg .så godt med de cia- ge hWlJre barn, som fikk 'sin passive tUskuere til dette. de fleste av levende, lntell1gente vesener pl. en 
lom tidligere stod høyt l kun og hvor lov og rett ba4de aln gode værende myndigheter at han 1 strId fØrste utdannelse hos hennetel:- dem fortsatt som vern om kristen- annen klode, nærmere betegnet MarI. 
klaug. Heskjedenhet er e'n dyd, luer man. men beskjedenhet i prak. med lov og rett og sedvane fikk un- sket henne over alt og helt til dommens grunnverdier slik som de Vi hadde nær sagt at det var pl. tide, 
tlsering av 1u.ndetll lover er ikke DDe mindre enn en forbryteløe" og derhåndsløyve e. l.? Eller bygget det siste 'var de hennes sikre vell ,jorde det i de harde år, da. prestene at det kom en invasjon tra den kan-
dell vU sette merker etter seg l manle A.l' framover. . . han «på lIvart.? ner. Hun var også en årrekke svek lin torkynnelsesplikt. - ten, slik som jorden8 menne8ker bar 

JUILUsmJ.nistere.n aWler «den abnlnDelI.ge rettalkafne 1lULIUl» opp Her kI8n bare ett av to være til- medlem. av bystyret og var supp- • .stelt seg i de siste halvhundrede 
10m motøetnJna W «la.nduvlkerne». Blant de rettalkalne befinner felle. Det første bør vi vel kunne se leant til stortinget. Populær blec ENNU ET SKUDD FOR BAUGEN: år, og at det er pA. bøy tid at det 
lreg vel ogsA Iut.nø henimot 200.000 veJaere, som arbeldet for tysk- bort fra. Så ijenstår det forhold nt hun i enn hØyere grad som sek- Erling Svendberg bar 1 tidsskriftet kommer Impulser annetstedI fra. O, 
erne IUlder okkuplIBJone.n Ol hvorav ha.n Ilkkert kjenner mange det for en mann! hans bransje var retær .1, Trondhjems-forellingen, <Vindueb tatt opp spørsmålet om hvorfor ikke tra Marll~ som neppe 
fm do bevegede dager l Trondheim, da. hau. som soalalrå.dma.nn med- gode åringer? Pengene burde vel pla- og aV~ldt var ~un av alle, som kvalitettskontroll med åndsprodukter kan være sl1111e faren som vår klode. 
virket Ul at de gikk til arbeidet på flypla8flenø. Det er nok A al detteseres i noe jordfast? Da viser de på .kom i nød. Hun var alltid i virk- i relasjon til åndsfrihet og trykkefri- Situasjonen er 1 dag oppriktig talt 
denne gang. ymse måter mindre igjen? Ble ball somhet og tenkte aldri på seg het. Han mener, at det skulle være slikt at hva som helst vil være bedre 

Av ,tor lnterØJI8e for 088 øl' det A lese JusUømlnlstereu fanta,t;.. .hektet, vel sA ble det nok en rAd med selv. Da okkupasjonen med aU forsvarlig med en del lovtekniske til- enn det, som vi opplever, den evl,e 
erler om. ustrategisk pla.nleggelse» ,BrV BrIlgrepen6 pA det poUtløke I å rette på det når frigjøringen kom dens elendighet for skolen kom, tak og nevner konsesjonsplikt tor frykten, den utrettelige forfølgelse, 
rettsoppgjør. Vi tror oppriktig tnJt, at han er kommet så langt Brt Men hverken «gode» elJer «dArlig~ .. ble hun medlem av NS og deltok alle som vil utgi bøker, tidsskrifter nøden og sulten midt 1 overfloden, 
han !Jer luøkeløer ved høylVI du.J[ Ol[ det er nokIA be~e1l1[ for e.o nn'lVl ........ n .. rlleø.lb __ .. _ .. n_n'.alld\.ohM der med alt mulig hjelpearbeide. o. 1., importkontroll og regulerlng av massemyrderiene og konsentraøjona-
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som lJuugllre swu 11"3" ~ IUU-S UH UVUC lUV UK C""" I~U" sw gua" 
klang. Hcskjcdcllhet er en dyd, SIer man, mOll beskjedenhet i pral,. 
tiscrlng av landets lover er Ikke noe mindre enn en forbrytelse, og 
den vU sette merker etter øeg I mange år framover. 

værcl1ae mynmgneter at Mn l G!l'lU 

med lov og rett og sedvane fl1<k un
derhåndsløyve e. 1.1 Eller bygget 
han «på lIvarb? 

...... __ "... ..o~ q""_<iIIU Jav.lI'a • 'V.I;... U.lJ;A ;JIS05IiJa\.a .. ". • ... 

;ket- -heine over ~it- og -h~it til dommens grunnverdier slik som de Vl hadde nær sagt at det var pA. Ude, 
det siste var de hennes sikre ven gjorde det 1 de harde år, da prelltene at det kom en invasjon fra den kan-
ner. HUl-l var også en årrekke svek lIin forkynnelsespl1kt. - ten, slik som jordens mennesker har 
medlem ~v bystyret og var supp- • stelt seg i de siste halvhundrede 

J ustblluin.løterell øtlller «den aJm.lnneJ1ge retts8ka.fne mann» opp 
øom motliletnina Ul dandssvlkerne». Blant de rettaska.tne befinner 
treg vel også bana henimot 200.000 velgere, som arbeidet for tysk
erne under okkupasjonen og hvorav b.a.n ølkkert kjenner mange 
frll, dø bevegf.'4:le dag~r i Trondheim, da han som sosialrådmann med
virket til at de giW! til arbeidet på flyplassene. Det er nok å sl dette 
denne gang. 

Av stor interesse for 088 er det å lese Justlsminllilterens fantast
erler om «strategisk planleggeise» ,av angrepene på det politiske 
rettsoppgjør. Vi tror oppriktig talt, at han er kommet så langt at 
han ser spøkelser ved høylys dag og det er nokså :tletenkeJ1g for en 
justisminister. lIadde det vært p l a n i dette arbeide, ville vi ha 
vært kommet meget leugere l dag og da ville vel heller ikke justis
ministeren vært så kaut og uforsonlig. Dessverre er det bare en
kelte, til dels altfor spredte røster som er kommet tl1 orde,.men vi 
håper, at det med tiden skal bU et samstemmig kor, som ka,p. over
døve hele regjeringens rop på fortsatt hevn, fortsatte konsentra
sjonsleirer, fortsatt uforsonlighet. Vi lover å gjøre vårt til, at det 
skal skje - og det vil skje åpent og ærlig, uten frykt og under 
offentlighetens fulle kontroll. NS-folkene kjemper for t;in ære, for 
den er mere verd tor d t1 In enn s~lve livet, OM da vil de oiså tåle de 

Her kan bare ett av to være til
felle, Det første bør vi vel kunne se 
bort fra. Så gjenstår det forhold nt 
det for en mann i hans bransje Vill' 

gode åringer? PetJ~ene burde vel pla
seres I noe jordfast? Da viser de på 
ymse måter mindre igjen? Ble han 
hektet, vel så ble det nok en råd med 
å rette på det når frigjøringen kom. 

leant til.' stortinget. Populær ble ENNU ET SKUDD FOR BAUGEN: år, og at det er pA. høy tid at det 
hun i enn høyere grad som sek- Erling Svendberg har 1 tidsskriftet kommer Impulser annetsteds fra. Og 
retær ii Trondhjems-foreningen, «Vinqueb tatt opp spørsmålet om hvorfor ikke fra Mars, som neppe 

h 'dt h 11 kva.litettskontroll med åndsprodukter kan være sA ille faren som vAr klode. 
og a.v Ol' var un av a e, som Situasjonen er i dag oppriktig talt 
kOIn l, ·"Ød Hu' n var alltl'd l' vI'rk i relasjon til åndsfrihet og trykkefri-

~. . - slikt at hva som helst vil være bedre mh t g t nkte aldri på seg het. Ha.n mener, at det skulle være 
SO e O e enn det, som vi opplever, den evige l D kk a 'o n med all forsvarlig med en del lovtekniske til-
se v. a o up sJ ne frykten, den utrettelige forfølgelse, 
d l d ·gh t f kole kaIn tak og nevner konsesjonsplikt for 

ens e en l e or s n , nøden og sulten midt i overfloden. 
bl h '" l NS g delt k alle som vil utgi bøker, tidsskrifter 

e un me\.LI.em av o o massemyrderiene og konsentrasjons-Men hverken «gode~ eller «dårlige» 
nordmenn gjorde noen vanskeligheter 

d d lt l , h' l b 'd o, 1., importkontl'oll og regulering av 
er me a mu Ig Je pear el €. leirene, Men problemet blir: Hva skal 

I d t 'd h ldt h h kl' utenlandsk tekst- og billedstoff 1 Ull-
enne l O U S O e l v i gjøre, når Marsinvasjonen kom-

. kuublt, som følger mett cn sUk k.unp. " " ., ,. " 
Det som vit skje j Norge Il s~ortml llrr, bUr 1 hvert fall et opp

vu!(, en ldarl!dørinij av forholdene så lalngt !lannheten hittil har 
maktet det. Og regJerlng0n vll neppe vinne noen moraløk seir, selv 
om den med partipisken og truilen om kablnettakrise kuer litt 
urettmessige flertall 1 tinget til å bøye nakken • 

......................... 

Dl!1NN1TI HAALLNING 110m myn
digheterl,a oeh al'betllkratten tnto,. 
har fl>ga gemenøamt med den. Bom 
pUSfl.r MammAn med uppta.ttnlugen 
om en kontinuerlig' horollk kamp. 
Den betral{taø ftlrdenøkull lom en 
føl',gtu føl'vJrrad oeh misdørstådd In
IIUiUning, 110m øteg for IItej' kQrrt
gerade. och I øttUlet ledcle fram tUl 
en klar aeh skarp motlitåndøhAllning. 
Htlgerledaren Hambro uHryckte den 
auktol'iøtll'ade upPfattnlngan mycket 
tydligt l 1I1utol'den i ett anfUrande t 
stortinget på øonulllt.ren 1049, dl. 
lHln fl'll.lllhilll, att tiot leI(o var de fA 
Ull IlUmlW\' !fll.lIda mltllllon 1 e~llen 
110m bUl'lt lfu\(~nt liA IitoJt fram genom 
kampåran uLan att llet Vill' de mAnKa 
llImmløs!A d!idllmuntl, Bom øA herohlk 
hudlJ gfll1omC.u·t !ihl /itUl" kaml), 

makt. Ett fHrnuftBbetonat folk b6jde 
.Ig, ovllltat num motlllåndalO.t fHI' 
detta f6rhlllande oeh inriittande si, 
dItretter. De kratter som ftlrde ett 
aktivt partisankrill' - oeh som etter 
maj 1046 kommo med i landetl led
ning -.- utiJol'de en Uten minoritet, 
110m delvis Ull stor økad., fUr tolket 
oeh Ull myoket liten /Ikada ftlr ooku
pationamakten bedrev sitt sabot~e
krii. Penllll. Ull.. mlnol'itet h&de 
/lJlj.lvta,llet folkets moraUaka. IlWd, 
men folket 110m helhet Int.oj' en helt 
annan. palilsiv hAllning. 

KLAl}l' Mt lIlMlIlI ... l.lIlRTm, at det 
palllll1l fulket utmilrkt oc11 1I.11«101e. 
/lilrakUt dem øom arbelat pil. ty.ka 
bll!Il.IiLnillifllanlll.ggnluj'ar alt etterAt 
bli fram.Ul.l1da 110m lllJroløka kll.mpar. 
Inillll av dt;1ll idllmel' Illiot behov 
av att }lrotelltCI'IJ. mot en .Man bl
øtorleøkrlvlntt1 0111 ert man hade va
rlt. eYlllllOl~att i t.ro Ar. tid pA .~ 

lYllk. befll.lIlnln.øø.nlll.jnrn1na.A bl" 
han lute ftlnlen.kull IIU1l1d lnftlr rlt. 
ta ttUf)1' dl>md -- han kunde Jo /l.nd" 

'va.ra. en utmlirkt nu.Uonttll norrnlan. 

sitt hJ' em og sørget på denne må- derholdningsgenren, luksusskatt på (' 'kk tid 'k 
magasiner og ukeblader, «kunstner- mer? Det b Jr 51 er «an SSVI ere,. 

te for at barna ikke skulle få o f lk i 

Til abonnentene! 
Vi sender i disse dager ut post

anvisning til dem som skylder 
bladpenger. og ber alle ordne sitt 
abonnement snarest. Vi er klar 
over at noen av abonnentene ølt
ter i trange økunomiske kår, men 
pA. den annen side er bladetø ek~ 
sistens avhengig av at blad~en
gene kommer regelmessig Inn. 
~end derfor pengene straks, så 
unngår du stans l 

tionella ttlrftiljare mot den fl,vgrln
aade minoritet - Nasjonal Sa.mlinr 
-vllkcn billv utpekad 110m repre.en
tant ttlr ttll'l'!l.der1et. 

ULL LANDSSVIKERNA 'HORDm 
Qolt." dll, Bom inholltat vinster av 
ockupatiolllln, Bom kommit Ull makt 
och 110m allvlnt denna Ull materiell 
ftirdcl. T1ll en Vill8 grad var detta 
Ijll.lvfallet riktigst - tLven om oekeA. 
tiotusentall tyskarbetare 1 myeket 
Mg grad frivilligt hade utnyttjat 
ookupattonBt1lllltll.ndet Ull lin egon 
fHrdel. Deh bland dem betunno lig 
DeksA tu.entall bl)nder, lom anvlint 
/lina. Itora extrainkomstor Ull at stlr .. 
lina gA.rdar /lkuldfria. Pet har eme!
lertid ft\releilLt exempel pA matorlellt 
utnyttjande av IIltuaUonen jlimvMJ 
från N.S.-lolkll aida - øllunda. tlngo 
de nouka nepreøentaUonatilllLgi:' pA. 
dubbla. ml111øterHlnen. Sådant lAter 
øl, IJIi.1vfaUet utnyttjal agltatorilkt. 

Dette 11.1' em eller Ud bara detaljer. 
Det II.r av IWrre betydelBe. att man 
gav IIAvll.l folket som lelul mlnøt ut.. 
landet ettlntryck av att Norge ! 
myoklllt Mg ,rad had\'l Mit Ikada 
under ockupaUonlAren Deh dlLrttlr 
bUrde Ull rnartyrllLndetna, (Ulr end.lt 
en ltt.en fI'rllpp, lom med de tylk ... 
bajonetterna. bjlUp k.ommll un mak
tell, dro, Ilkonomllk tUrde! av ø1tu .... 
Uonen. 

lønn» til gode novelleforfattere, stats- da også og hundrede tUsen L - o 
noe avbrekk i sin utdannelse. - M forlag som skal utgi «verdifull litte- invasjonsherrenes tjeneste, en en 
Da så de nye herrer kom, ble d t t d 'l d t ratun og endelig et kulturråd som trøst er e, a enne gangen VI e 
hun satt i konsentrasJ' onsleir, -- f i t d å fi f en skal treffe skjønnsmessige vedtak i ikke bli noe r s e nne or 
men selv der ble hun som er mor . flyktende avvepningsregjering, som 
for de arme kvinner soml var -------------- klamrer seg til en forutseende Kothsk 
blitt revet ut av sine hjem. Da krefter var uttømte. Nå er hun utenriksledelse, ingen bombeølkre rom 
hun Omsider ble lØslatt, var hun borte. Bitter og skuffet over men for dem 110m late, sitt tolk 1 eUkken 
knekket, og hennes eneste trøst neskenes ondskllp ønsket hun å for d. å vende hjem pA. andreø rYllr 
var' stelle tor dem, som var i bli bisatt i stillheh uten følge og for å dømme· dem eom n,r d. for
nØd. HCn,llf;S gamle elever glem- uten blomster. Men hennes min- maatelige at de styrte la.ndet, mena 
te henne ikke, de samledes 001- ne lever blant alle som hadde de var borte, Dene gangen vil sik
kring henne i restene av hennes lært dette strålende overskudds,. kert deres hoder bli presentert de 
gjestfrie hjem helt til hennes menneske å kjenne. overlevende på flyvende tallerkener. 

syne. hiivda. att det bortsett frA.n 
Danmark leke fanna nAg-on plata. 
dlir ball hellre ville vara '-- qels ftlr 
att ttll',sl)rjnlngen efter omstii.ndig
heternu var fHrhållandevtø bra, t det 
att' oc!tupaUonømakten sjlUv 1 øl 
stol' utHtrltcknlng bidrog hltrtlU, bl. a. 
genom sp/:lJlluuA.ls- och øockel'import. 
Ooh dell fl:lr att fl:lrhållandet tm be~ 
folkningen Å Ullvida var korrekt, ja 
på ~tJ platøer oeh inte minst l Nord
Nor.e sA gott,. at ockupaUonllmak
terul trupper ktLnde .tg trygge 1 lan
det. Det Itr ooksA den allml1llna upp
tattningen bland tYIJka soldatar, Bom 
le,at i Norie, .. tt dlir leke fanna 
nåj'On allvarlIg motståndsrHrelse. 
som de behtivde frukta. Det lilla. som 
tanna tog IlI.okerhetstjti.naten hand 
om, trupperna berHrdes leke dlirav. 

I lIlMIGRANTAGITATIONlilN UN
Dml\ deB8a. Ar har emellert1d landfIts 
Udandon ooh Hdelll.ggelller omfittligt 
I:IverdrivltB. Och Inte minst 1 Sverige 
mtltel' man otta fulløtlindigt falak
Ur upptatninj' om vnka. /idelig-geIsel' 
aom !Lgt rum. Det nar sålunda hlint, 
att man under de aenare åren frA.gat: 
,Men bo.tadnllden 1 Oølo orsll.ka. 
vil ock.A av de !ftore tldelli. ... ellerna 
undfll' ockupatlOtl.t1dllln h 

ge. Summan av all ft\rstt\relse i Nor
ge lir av oerhtlrt små dimensjoner 
jiimnførd med dt!ll oom øvel'gått de 
verkliga. krigslltnderna. 

OFTA HAR MAN I SVER10m 
Å VEN HAFT Intrycket, att norska 
lnsUtuUoner o<:h organlsa.tioner i ht\g 
grad øpolierados och cnaziflserade8» 
under ockupationen och att kostbart 
och IIvårt rekonstrukUonsarbete va
rit nt\dvti.ndigt. Dena uppfattnlng har 
varit ett ledd i arbetet pA. att skapa 
martyrglorian kring landets namn. 
Men den har Uka Utat med den øan
nil. verkligheten att skaffa. 

GENOM MANGA FAKTORER 
AV slag som har nimnbl slogs det 
fast, att landet hade gjen9mgått ett 
martyr-Hde som få, Odelltggelse oeh 
ruin hadde tlvergåt,t Norge. Men un
der den hårds. storm som rasade un
der fem år, stod folket herolskt oeh 
manllgt i strid mot den ondlltnta, 
I:Idelti.ggande ockupant.en. Det var den 
na folkets herolska och lojala hAll
ning, som gav regerlngen 1 exllen 
desø moraliska styrka att fHra ett 
kontinuerlig krig och att utan annet 
krav lin be.frielsen gtlra sin øtore 1n
sats i det europeiska frlhetlJkriget. 
På øA. ølt~t voro regering oeh tolk 
genom sin hAlInlng under desse Ar 
intimt forbundna. liven om de I{eo
grafisk voro økllda it. Och dA Norge 
1 maj 19411 upplevde befrielsen var 
denna samUdigt ftlrbunden med den 
europoiska befrielsen. Norge var 1 
sin fasta og starkt mora.l1ska håll
ning ett excmpel ftlr de linder, som 
ftlrt denna kamp fram til europeisk 
seger. Det var berlltUgat att inhtløta 
denne segen frukter. 

Du,mON lurt aftUNDlI'AUJK. Den 
har lngt'lt lI,tt g/Ira mild dtl fR kUsk., 
ftlrhAlllI,n,ltmll. Norla bada Itapltu. 
leraL Dell! arbllt.Uv vII.r bermmdf! av 
IIllmp,rbetet med ol1kUpaUOlJllmo.kton. 
Och dan liR utbygglte flYipJatiet (101'1 
befl1lStnln"øa.nltl.gilnlllj[IU , n1yekøt 
Iltor omfI!Un\lJg. ØVtlralt Illom lubetl! 
livet onh vid lIllJlt.lirIt1l1IigQ'lllnlllrna 
fannIS dej; frlvlHlj' HOrllk arhetilltraft. 
Jnom landet 110m helhet, hada otlku
paUon,malcten '"' kl ... ooa. 01.11\\&",.4 

D"u uIJpfat,nllli', 110m l\uktorlleradG', 
pallBade ./l,vll.l myndll"hetterlla lom 
folktIt. Ouh den ,jorde det mlljl1kt at 
t.o.m. ell,aiera lie lnut lojal .. tYllk· 
ar~ot.rnl .o~ u~'rk~, ftorlka RI-

I mltrkvM.rdl, moblltlnln, Ull 120.-
111& &uktar1lerade upplattnlni'ar atAl' 
den uppfatnln., lom man enl1,t de 
lakkunnigas mening øwter pi liVer
aUt t Ty,kland OQh t>"terrik •• Jiln,var 
lom , ... t ... \fllc .O~I' , Nor._ 

PA. .AeIa.nn. frA,or kall man bara 
.vara, att man Vil tlnit'arna litt 
kan rikna dø huø. .om under ooku
Jjlat!onlln Hdelades 1 0810 och att den
ne 6delll.giel •• lnte .pelar no,on roll 
16r de bOltad •• vArllgheter 110m man 
nu k/l.mper med. Dellmark 11.1' det 
lUld lom kom lll,t,ta..t ,eMIn ooku
,.UQut.&4.., "k dk""'" t0!Jtr H,'-

I samma rlktning har den vanUga 
emlgrantframsUUlningen gått om 
landets tOl'sorjnlngssvårlgheter under 
ifråg'avarande år - svårigheter Bom 
tlverdrevos oerhl>rt o('h varvid det 
ftirtegs, att ockupationsmakten øjlUv 
i ølor utstrilckning faktisk bidrog Ull 
att uppr!Ltthålla. en llAgorlunda lev
nadssta.l1dard, lIåvtl.l direkt gjenom 
import lJom indirckt genom utbygg
na.d a.v nilringølnduHtl'ln. Bamtlriigt 
har man enlldlgt betonat ockupa
tlolJørrl.aktenø tldel!l.ggeløer 1 landet, 
men man hal' Inl.(1 tal Ilt om de storli. 
arbetena av aAvltl fUrbereljll.nde in
dustriell karø.kUl.r t'lf,lm vll.g- och jll.rn. 
vl1glllll.nlll.ggnlnill.rna. Ty det rAd et 
fuget tvivIll om att det vid. øldan 
om faktløka Iltora tidel/l.ggeløer liven 
fAnnIl store poslUva arbeten, eom 
under deøse A.r utfl:lrdes i landet. mtt 
enstaka exempel - f/jrarbetena Ull 
den atorindustrilllla anll1ggningen 1 
.lrdal 1 lop - ml VIU'" ij11rlcJc~ a_,! 

Det II.r loke oriktlgt att hivd ... 
att de upptattnlngar och den pllIyko
log-føka InøtliUnlnr, som under de 
efbrt61jande fem åren (19'fI-l!O) l 
etor utøtrlickntng varlt karakterlit· 
iNka. ftir d(jt norak.. folket, "om .in 
bakgrund har ett sådant ldeaUserat 
lntryck av landet. ooh folket. hl1l
nin, 1940--'11. 

B.M. 
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~ETh~~~~~!~~DI~~I~_B_~_~_~_~_:_e_ø __ t_l_L_'_~_~_d_:-~-~-~-n-~-V-:-:-~-d-ø-e~J 
beidsløysa, og en kan vel si at en liknende samling komme i illntil videl'il ditt månedsbidrag dlrek-
det var på slagordet «hele folket Arbelderrerjerinren alapp tU, or vAl' halvskaps politikk, sitt omsyu til stand i vårt land ville det være Hver I8nI Jet leeer «8. Mai» vibre-
i arbeid» at arbeiderpartiet ved ramle linje var ubrukellr - det var Sovjet og sine forsøk på å dekke slutt med tanke~ på arbeider. rer min aamvittilhet fordi jeg te tn ~bundet, Kierschow!; gt. 3, 

d fl t i M d t 'kk tt Jo d b k ! Oalo. Glem nå ikke dette og ta din valget hadde fått en økning på e ea e en g om. en e e.·. ti over, se pti. enne a grunn partiets klassediktatur og par- ikke aktivt kan være med å alA lA 
hele 22 representanter i tinget. øå lett A øl ja, nAr man 1 en menne- Det var ikke nasjonalkjensle i tiet kunne si farvel tn' håpet om slal far oppre1s1ngen. Det er _ øotn bealutning allerede idag, hVd! du l d~t 
Og nå hendte etter hvert det som økealder har øagt nei. dette ~rd~ hellig~ tydni.ng lom et overstorting i Folkets Hus. De selv uttrykker det _ en æressak hele tatt vII være mt..'<i på din egen 
ingen tidligere hadde drømt om: De~ ~an være nyttig til lam· var drivfjæren til arbelderp~r- Tanken var skremmende, og ut for elle BOm bar vært ofre for orgien,) sosiale oppreising. Blir du ikke med, 
bondepartlet gikk til forhandlin~ menbknmg å t~ekke fram hva tiets tøvete såkalte kursendrmg fra denne rent partimessige red~ 1 1945 og framover li være med her. har du ovBkåret dcg den morahlke s'eU 
ger med arbeiderpartiet. Resul- en stor mann gJorde, ?a ha~ så i 1936 og følgende halvskaps po- sel må en se det når der i de år For vAre bamø akyld tørøt og fremst. tn å kle.ie. 
tatet av dette kameratskap var at. han hadde handlet Ille. ~lvert litikk. Det ville vel også ha vært som kom foregikk en slags fam- Jet kan foratå at det ofte må fø- lied bil.øen tta 
at den 20. mars 1935 overtok J.~lelsen, den n.ordlandske gJeter- for meget forlangt at et partI lende og vikende nyorientering i les bittert å ba inntrykk ev flt ikke VellelwDuatea 19U. 
arbeiderpartiet regjeringsmakten gutten,. som ~1l slutt vant fram som' i ,nær en mennesk~alder arbeiderpartiet. alle fullt ut forstår Il verdsette det 
med Johan Nygaardsvold til sjef, LIl å bh Stortmgets første mann, hadde søkt å drepe nasJonal- M li å si t . arbeid som utrettes fra redaksjonens LEN8~NEN 1110111 VAB pA 
Halvdan Koht utenriksminister hadde i sin tid også vært med å kJ' enslen i folket et parti som . en e et fakS ker'kk Bå ndYOrtlen- side Det kan I'""es &om om mange 

. å Tt t ifte M ' termgen Sle s yp. -' ,,-- n8'KAJI.BEIDE 0l det brukne geværs lakei li'r. knIpe p mI5 l æruk g ne. en hadde heist den raude kluten pa Noen måneder fØr landsmØtet trekker seg inn j skyggene for Il over-
Monsen til «forsvarsminister». så kom 189 med rlgstrusler fra kommunebygningen i landet!> ' . f d' late denne verdifulle innsats tll andre. I «8. Mai,. blir det Btadig fremlagt 

Kort etter at regjeringen ~v.~z:i~\pa så ~a~ ~~r~ htd~e hovedstad og bare ventet på den ~:g:r~n~artiec~ors;:r~~~:Jster~ Men her vil jet få ai en ting: Selv- eksempler på hvordan det såkalte 
Nygaardsvold hadde tiltrått kom ~!~e~s 72~~ °å~ e~ ~le fr:npr:~~ dag de kunne ~omm? ti.l med det Oscar Torp i Stortinget, og det om De ikke alltid synes , høre ek" rettsoppgjør praktiseres. Skulle alle 
harenø budsjett opp i Stortinget. dentøtolen. Han la i denne talen, også. pA stortmgsbJ gmngen. et ble gjentatt og understreket av koet ~ ])(lrOli tusener leiere, lA sbl Uhyrligheter i denne torbindelse kom. 
Arbeiderpartiet foretIlo prtn8ipalt 150m har vært otte Iltert !tiden:' pa~ti lom i. en 'rrekke hadae ar-I partiet. ordfØrer i Stortina.~, Di v_u klar rN.r It d. er <It f. mt pl trykk, vill. elet apre:ni@ blado!tbs 
It 'V'~.nøvel •• nG økulle Bløyfel NAr Je, har vlI'Jrt med pA ... tUl. bCldet for " legse necl hel, virt I Stø_tid. nOln ukt". etter: Med helIQ: .in Inte .... , meeS all .In spalttr. I ct. tl'i~~ bytr o, bygder 'Il' O, .u .1d.ll1rt at de ble faøtøatt for.la, om .. oppta tit ,tetrr •• tatt forøvar .uk at virt land kunne ' 11 1"'- t harmt, ~ hel. aUt .. lvb.vl.,t, Je, neie: IkMmpl.H6 pl l\umbulen 1.,10. 
til 48 dager. For.laget ble ned- iAn tor a. fremme vArt fOrivarilJveø$~ bli helt lpent for flentltg an,rep J~I vil ,kevel t~o WIItt ~ ret.ljJe- De følger kampen 0' opplyaningen. - Je, vil navne fl"4 min bYid: 
votert, men l&møtundeø ble et, og invasJ' on _ at dette 'parti nngena O" regjeI1ngapar e .. - 111 ni 0' en dag følger de øelv(med I front- Den øamle lensmannen, øom hadde 
f l f d t b li - - - og når jeg nå. vil a.nbefale . ' tU lUt net kj nt Vl har • ram egg ra e orger ge plutselIg skulle bli nasJ' onalt! . m ærvese er e. linjen. Men vær klar over dette, at vært l""a ...... n- 1 by"'da gjennom :W-
k ite tall f k · Il t'l pil. det varme Ilte A. Itemme for iler- H.l._ endr t 1 å t 1nsi l 11 _........... .. 

, om Uer om ors Je 1ge 1- UndersØkelseskommisJ'onen av.......... e noe v r ,pr pe e så ,"".n<te nå by"aer opp en ny til. 2" år, funaerte' og'-" under' krigen. l øl i bl t t fl tallets innstilling, vil jeg 1 denne i å h d V ått •• _- - ..._.,.. 
eii øyv nger, an anne 1 aftenstund komme med en alvorlig 1945 gir denne forklaring: .Det ayn .s enseen e. - l gå r u ra værelse, - de må sikre seg en grunn Han ble NS-mann og .søkte alltid å 

feueøøvelser ved divisjonene, og- er ikke tvilsomt at det var na- det 110m må .være .ledetr den !l)f å stå på. De må arbeide seg opp nye "J'øre det ~å bra som mulig for by~-l. f k tet bekjennelse, o~ det er at jeg ved l å 11 t litikk t N Co"" 
• or all • denne handling vil legge for dagen sjonalsosialistenes overtakelatt av he e v r m I ærpo a. org.. inntektskilder før dere. ak:SJOlllIOOQ1...\ defolkut. Etter onlilkndighetene ilJs:k 

Den internasjonale stilling var at jeg erkjenner at jeg har vært makten i Tyskland som i første vil ikke og kan ikke føre kng. us kan utvides. De vil mer enn gjerne det ogaå svært bra. Han holdt hodet 
nå denne: Avrustningskonteran- med A handle ille dengang da jeg rekke brakte arbeiderpartiet til Visstnok var der enkelte me- v_re med å yte, bAde tll Forbundet kalt stod lut 0i bI'WIt med §ine 1am-

aen var brutt sammen 1934, i var med A apare bAde pA land- 0i å foreta en kursendring i tor· ruge i partiet lom fra 1937 og og til 81n preNe, men D.ru lønn bYI~i1niar, og praktiak talt alt folket 
Sovjet·Samveldet hadde opprust- marineforøvaret. Jer trodde lom IllVarapolitikken». Til dette er dog frametter holdt pA en mere ak- strekker bare til for dalen og der er var t.klmemlll mot ham, fordi han = ~~~~~i ~~~!k~:~o~r~'~~~: manie andre med mei at det var A si at nettopp i de årene n"sjo. tiv forsvarspolitikk. Men de var store huller fra fenpeleårene.s tid som stadi, arbeidet for derea bute. Sl 
l oktober 1935 kom Italias an~ en noksA brukbar polit1kk, or jer nalsosialistene tok over makten vildringer som ikke hadde mere skal fyll". Men jeg kan love Dem det- kom «freden», den freden som bl. en 

å Eti i i 1936 kan medgi at den til vi .. e øyemed i Tyskland, var det arbeiderpar~ vekt i partiet enn at Nygaards- te, at etterhvert øom. vlre kamerater ufred aven annen verden. O, hum~ 
~re!. inm~~r~j ~g Rh%~:~d. ' kunne være det. Men je, kan aldri tiet hos oss, riktignok for .iste vold i et hemmelig stortings- gjennom ain dyktighet 0l hederlighet bugen tok til. London-regjerlnien 

I de da,ger da Haile Selassie erkjenne at vi la nogen viødom for gang, la fram sitt forslag om hel møte så seint som, i mai HI39 gjenvinner sine posiajoner, vU De nyte sendte OM på halsen en gutt aom j 

flyktet og Mussolinis tropper dagen ved 1\ gjøre det. NA vil jeg avrustning. Så det stemmer ikke kunne avfeie en av dem med at godt av øket støtte og oppmuntring. endel år hadde vært lensmannsbetjent 
rykket inn i Etiopias hovedstad, ved alutningen av mitt liv være med ganske. han ville cfå lov å si at de be- Vi skal ikke glemme dere som har men som under okkupasjonen gikk 
holdt arbeiderpartiet sitt lands- på. å gjøre godt hva jeg derved har Men noe er der i det. Her had- traktninger som herr Colbjørn· gått foran her, vi skal ikke glemme helt og fullt inn for tyskerne. Med 
møte 22.-24. mai 1936. Her ble gjort 111e. - St.Tid. 1895, B. 2097. de arbeiderpartiet så lenge pre- sen kom med om militær bud- de mange som h~r trådt fram med hest og bil drev han sin gjeming for 
vedtatt en militærpost, som be- Der er både høgd og mjuklynde ket sitt diktatur, at karene tok sjettets hØyde vel får stå for åpent visir og hevet lanser for vår dem, og selv satt han på et bygge
gynner slik: over denne talen, som varslet den til å tvile på det selv. Så samlet hans og (høyrerepresentanten) sak. Men undertegnede må med sorg kontor på Værnes. En NS.mann, Bom 

Det norske arbeiderparti vil kursendring i venstre som skulle folket seg i Tyskland om Hitler, Sverdrups egen rekning.. - som .så mange andre - leve i han drev geschæften sammen med, 
bekjempe enhver rustningspoli- føre fram til 1905. eh samling som ikke gikk gjen~ Monsen hadde i 1933 da han la kampens skygge. Fordi forholdene har selvsagt fått fått straff, men 
tikk. Militærvesenet omlegges til / Hvor små, hvor usle og ynke- nom borgerkrig, men ved valg. fram forslaget om avrustning gjør det absolutt påkrevet. Hustru og likesinnede Ul avsky og skrekk, mpn 
vaktvern. Oppgaven i den kom- lige små blir ikke våre riddere - Og da Hitler kom til mak- holdt fram: Vi kan ikke" og Vii bam har lidt tilstrekkelig til at man <<lovens arm» nådde sjølsagt ikke vår 
mende 3 års pel'1ode er å forbere- av det brukne gevær med sin ten, innførte han sitt eget dikta- ikke forsvare oss. På partiets påny - i betraktning av at man ikke mann. Tvertimot, for sin ~lnnsats ble 
de denne omLegging - - - landsmØte 1936 endret Halvdan er økonomisk uavhengig - kan kaste han fluksens utnevllt til «lensmann» 

«Oppgaven i den kommende 3 Landssv.-k og lojal.-teC Koht dette til: Vi kan ikke og vil seg ut l arbeidet for lov og rett. Jeg i vår bygd. Han kom på dagen og tok 
Arø perIOde, det vil si i 1937-38 ikke ha noe «sterkt militær ve· er oppmerksom på at det er et spør.>- fatt på sin gjerning med å .arrestere 
-3l:1, er å forberede denne om- , . sen ... I nyansen mellom disse to mål som kan være gjenstand for dis_ skikkelige folk, .samlet dem på bed~ 
legning». Der skulle gå troll i ord. ht svar 111 pa810r Alex Johnson utsagn ligger partiets cnyorien- kusjon: hensynet som her er nevnt el- huset og oppfordret pøbelen til å hyle 
l og med kapitulaSJonen i juni '. termg,., Det var Kohts linje som ler en hensynsløs, åpen kamp for rett mest mulig. Og ferden gikk fort vekk 
1940 ble den grund.Ig gjennom- Res. kap. Alex Johnson har i mnger,~ n~rlngs1ivet mAtte hol- ble regjeringens politikk, og til å og opplysning. til Falstad. Dit førte han folk som a1_ 
ført. en rundgangsartikkel i høyri3- des op~e, hjulene holdes gAer:-d~. gjennomfØre den var satt av. Jeg tenkte muligens _ og følte dri 1 verden ville ha vært med på 

Men forvirringen i arbeider- pressen ved nyttårsskiftet tatt u.s. v. J.j;tt.er dette ble alt~å 10Jal~- rustningsmannen av 1925-1934 trang til å g1 uttrykk for det - at slik framferd under. krigen som den
partiet dengang, i 1936, var også. for seg begrepene landssvik og tetsforphktelsen å. overfØre til Fr. Monsen. Resultatet måtte bli redaksjonen ville sette pris på noen ne karen hadde bedrevet. De ville 
grundig. !Jet viser resten av lojalitet. Hans argumentasjon tar den tyske okkupasJo?S~~t. og deretter. De lØyvinger som, ble ord fra skYigenes rekker, og som ikke for alt i verden ha iImlatt seg på 
militærposten. Omleggingen til sikte på å fastslå ethvert lojali~ med d~n n~rske regdJetlllg~1 m~- ,SItt i regjeringen. :Nygaar~svoldskunne oppmuntre den i dens videre tyskarbeide. Nei, de holdt seg hård
vaktvern skulle forberedes: tetsbrudd overfor enhver regje- rØmme se. ~t dvar det e a e e fØrste år, dekket ikke engang arbeid. Slik jeg føler, føler en mang- nakket helme og utførte gagns arbeide 

•••• bl. a. ved å innføre en befals· ring under en hvilken som helst gJorae som l ag Ømmes og '. k . f ti 1ft tt t til f I t b • t d' h t l d'k t ff fId 'k D f l t mmlmums ravene l orsvarsor - de av oss. Ho d or sa fram, snar o ke s eSLe. 
ordning lom 8ikrer at rekrutteringen omTs1.lenå b1ggye nsomm Qdnf SSVl} 'ld sk ra es 'hor ant'II,sSVl. ~ u geningen av 1933, og da endelig noe følger vi etter for samlet å fylke oss Og slike lensmenn er det som he!"-, 
kan foregå fra de brede befolknings- . ene e ram 'lO er ongens ens l mg og sm egen ' d f . tIkk i 1 
lar. - Alle samfunnslag må ha den pastoren, at de forskjellige kate- trang og vilje til gjennom sin ble gjort, var et ?r sem. e under oppre ~ ngens banner. jer mellom oss, som panter våre 

d til Il t d l i tt gorier som altså stiller seg illOy-IIOjalitet overfor de tyske makt- bare for forutset~mgen om at Ha tålmodighet med ossl eiendommer og som går i spissen med 
:~mm~ea g::g rnilitm::'ASeAnp~_g s:m: al overfor de rpsnpkth,p rl"1111"rin_ hn"n~~ ~ ~I.~ ____ "' .. "J __ 1 ____ 1_" "c_,_ forsvaret skulle VIdere utbv!2'l!es Med takknemlig htl~n ~ --'-'---- L ,-,,- -, ----,--,-,- --
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al·ti !:'tlnUUtl,UeL Vl! III l J.t1.lI-.)O --•• ~..... .... "6 ... , ..... _.,- iKKe 118. noe «SterKt WlltærVc- er oppmerksom på at det er et spøra-
--aU, er å forberede denne om- I sen-o I nyansen mellom disse to mål som kan være gjenstand for dis-
legning». Der skulle gå troll i ord. Et svar til pa8tor Alex Johosoo utsagn ligger partiets cnyorien- kusjon: hensynet som her er nevnt el-
I og med kapitulasJonen i juni ' t· D t K ht li ' 
1940 ble den grundIg gjennom- Res. kap. Alex Johnson har l ninger ,_ næringslivet lx\åtte hol- ermg-., ,e var o, ,s nJe ~om ler en hensynsløs, åpen kamp for rett 
ført. en rundgangsartikkel i hØyr.:3- des oppe, hjulene holdes: gående- bl,e regJermgens pohtikk, og tIl å o, opplysning. 

Men forvirringen i arbeider- pressen ved nyttårsskiftet tatt U.S.V. Uter dette ble alta' lojali- gJem~omføre den var satt av- Jeg ,tenkte muligena - o, følte 
partiet dengang, i 1936, var også fo~ ~eg begrepene landssvik og tetsforpliktelsen å ovedøre til rustnmgsmannen av 1925-193~ trang til å g1 uttrykk foz: det - at 
grundi,. !Jet viser resten av lOJalitet. Hans argumentasjon tar den tyske okkupasjonsI'.'u akt og Fr. Monsen. Resu~tatet måtte bh redaksjonen ville sette pns på noen 
militærpoøten. Omleg&ingen til sIkte på å fastslå ethvert lojali- med den norske regjerib.gs inn- dere~ter. ~e, IØyvmger som, ble ord fra skyggenes rekker, og som 
vaktvern skulle forberedes: tetsbrudd overfor enhver regje- rØnunelse. Det 'yar dette alle de Jpt~ l regJerlI~g~n.~~g,~~c!svolds 'kunne op~muntre den i dena videre 

•••• bl. a. ved A. innføre en befal.- ring under en hvilken som helst gjorde som i dag dØmmes og fø~s~e år, deKket ~kke engang arbeid. Slik jeg føler, føler en mena
ordning .om .ikrer at rekrutteringen om~tendighet som landssvik. straffes for landssvik.' De fulgte ~lmmumskravene l forsvli!sord- de av ~. Hold fortsatt fram, snart 
kan foregA. fra de brede befolknings- TIl å begynne med framholder kongens henstilling og sin egen mngen av 1933, og da en~ehg noe følger VI etter for samlet å fylke oss 
I&a. - Alle øamfunnslag må ha den pas~oren, at de forskjellige kate- trang og vilje til gjennom sin ble gJort, var det f?r semt. Ikke under oppre~ingens !)anner. 
n.mme adgang til å ta del i og sette goner som altså stiller seg illOy-llOjalitet overfor de tyske makt- bare for forutset~llngen om at Ha tålmodlgh~t med ossl 
.itt preg på militærvesenet, som al overfor de respektive regjerin- havere å, skjerme fedrelandet for forsvar~t skulle vldere ':ltbygges Med takknemlig hl.laen \ 
derfor må bygg-e pA. alminnelig ger ikke er bevlsste land~vike- eie ulykker og lidelser som sabo- når ,kngsfare truet, blitt, helt Bpeotator. 
verneplikt. Med sikte på de vanske- re - de mente og mener alle å tering av lojalitetsplikten ville neglISJert, ~en kravene til for-

fett på slfi gjefnlng med å .arrestere 
skikkelige folk, samlet dem på bede
huset og oppfordret pøbelen til å hyle 
mest mullg. Og ferden gikk fort veltk 
til Falstad. Dit førte han folk som al_ 
dri 1 verden ville ha vært med på 
Blik framferd under krigen som den
ne karen hadde tredrevet. De ville 
ikke for alt i verden ha innlatt seg på 
tyskarbeide. Nei, de holdt seg hård
nakket he1meog utførte gagna arbeide 
tl1 folkets beste. 

Og slike lensmenn er det som he!'-, 
jer mellom oss, øom panter våre 
eiendommer og som går i spissen med 
å ødelegge oss åndelig, økonomisk og 
korporlig. MeD ba.o var Ikke NS. 

BOD4 .. 
lirheter en krig fører med seg, opp- ville det beste for sitt land, det føre med seg. Krigens lover er svaret var l de årene. da det DE SOM ARBEIDER FOR OSS 
tal et .energi.k arbeid for å gjøre være seg NS-medlemmer, en Kuu hårde og nådelØse hva mange brente under fØttene ,blItt skrud~ I FOB.BR"fTEBALBUM 
Norge melt mulig selvberget. sinen i l"innland eller våre hjem- «gode nordmenn,. har fått føle i så langt ned at da kngen kom bl Såv~dt je,g h~r, erfaret har de, 
Gode borgerlige saker alt sam- lIga kommunister - ingen av de vanskelige årene. oss sto ,vi der med bare 7000 sbomdslittkker hl SPtlSSen ford~å~t ~~':: Det går så mange tanker gjennom 

men. Sæl'Hg er dette godt med dem har subjektiv skyld _ men Når pastoren hevder at det må mann hte øv~e og elendig vep- un. e ~t noen go "gJør~ oss, øom pA de fleste prekestoler og i 
den alminneHge verneplikten, som landssvikere er de, eller skal vi være spilleregel nr. 1 i ethvert nede tropper l hele Sør-Norge. for Sltt arbelde. Dette er opplagt pressen landet over blir· kalt landa
arbeiderpartiet nå fører opp etter kanskje f. eks. for våre kommu- demokratisk samfunn at lojalite- «Det er derfor meget beklage- galt. Vel er disse folk fylt a.v en svikere, u.slinger eller liknende. Vi 
1 en menneskealder å ha preket msters vedkommende si det slik, ten til den lovlige regjering opp- lig,., sier den ,~orsiktige und~r- mteresse for saken, som VI be- tenker Bå mangt. Er det virke li, ,lik 
militærøtreik og bort med all at samtidig som de bedyrer sin rettholdes, så er vel dette riktIg, s~kelseskommlsJonen, «at regle- undrer, ~en vi ~enenker er nå at vi var uslinger, at vi svek vårt 
verneplikt. «ubrytelige lojflitet mot Sovjet.. men når samme regjering ikke rmgens ledende n:e~ satt så engang slik, at VI trenger noe å land? Vi flOm elsket dette landet mere 

Hvorledes omlegging til vakt- helhgholder de lojalitet nr. 2 over lenger. er lovlig,' når den lom i ste~~t forankret l SlO gamle leve av. . enn andre. Vi 80IIl kunne gråte de 
vern kan gå sammen med almin- for den hJemlige regjering _ et dette tilfelle ved hendinger slik uVlIJe ~ot forsvaret. at de ~- ~ort: VI meni~e utover landet ærligste tArer, bare vi sang en av våre 
neU, verneplikt er ikke godt å si, vanskelig spørsmål, hvis lØsning de fant sted i vårt land i 1940, er lot å gjøre det som l den~e tld må ~telle det slik for d~m, som fedrelandssanger. Vi som gladellg 
og lar seg neppe logisk forklare, herr pastoren kanskje kommer satt ut av funksjon, hva så med b~rde ha vært deres phkt A ar~elder ,for oss, at ~rbeldet kan kunne gAtt i døden for land og folk. 
uten som et dekke i forvirringen nærmest når han i slutten av sitt lOJaliteten? Den kan vel neppe gjøre, og som langt mere ener- bli stabilt, utrettelig, uten det dets forbryterelbum med fingerav
over øtridende retninger i partIet. oppsett betegner kommunistene «deles_ ell~r effektueres til to Sl- gisk ble gjort i ~uropas andre ~ste honorar for sitt virke ~an trykk og allting. Jeg husker godt at 

Da Tranmæl på landsmøtet som representanter for en femte- der _ land, også de nordiske_o VI ikke vente annet enn at lO- jeg på kommando satte fingeren pl 
ø~U:lle forklare denn~ forvr~vlede kolonne «som betyr en fare for S~m vi vet oppstod her hjem- Gik til sin gemlng de norske mænd teressen får et knekk. Vi må papiret. Det ble en svart flekk tilbake, 
militærposten for Sl~ memghet, hele landet.. me en motstandsfront som altså viljeløst vimrende, vidste ej hvorhen huske, at ogst disse våre ledere en svart flekk på papiret, og menin" 
1& han:. «r;>et er et l1vsspø~smål Det essensielle i artikkelen el- fastholdt sin lojalitet til den skrukk~r sig hjerterne, smyger sii er Økonomisk knekke de menne- ien ~ar vel også A sette en svart flekk 
for SovJet l dag å sette seg ,l .for- ler det som mest inntrengende landflyktige regjering og .tillet sindene, sker. på llvet vårt. 
øvar8sta~d. Men da skal VI lkk~ skal fastslåes, er imidlertId at seg i mer og mmdre :t6rdulgt op- veke som vaggende vidjer for vindene DerfQr: Tegn deg for et fast Anel, vl kan ta det med ro. Vi har 
~~~~a1~e~0t;.:r. f.x~ ~~ .s~m ;I~ alle som, begikk lojalitetsbrud~ posisjon til okkupasjonsmakten. ~,åned1ig bidrag til For,b~det. ikke fOrrådt vårt land, tvertimot. Da 
forsvare se a t k' Je ,s a I mot regJe~lngen Nygårdsvold 1 og den av samme godkjente re- XIX VIdere må du ta en aksje l «8. landet var r nød, satte vi noe inn på 
ml vi se pf' ; er Jenf'~f. Vl. Dai 1940, det VII altså si ,N;:;-medlem- gJering Quisling. Ved valget 1936 hadde arbei- Mai •• At du er abonnent på bla- å hjelpe det ut av faren, ut av trengs-

Arbeiderpa~tfe:g;: it~el~i~st m~r, aktive som pas~ive, er lands At denne' lOjalitet ove~for en derpartiet fått 70 representanter det sk~lle være sjØlsagt. FØr lene. Hvordan hadde det iått med 
Tranmæl hadd . k _ sVlkere. For å beVIse uholdbar- - etter grunnloven - meffek- og de andre partier tilsammen året rinner ut skulle oPl?laget vårt folk, om alle hadde mistet fat-
alder arbeidet e f~r e~t m:in~~~l~e heten a,: denne påstand, er d~t tiv eksilregjering til en vi~S. grad 80. Arbeiderpartiet, som etter være vokset til 20 000. . ningen, skapt uro, ,foranlediget sabo. 
legge vårt eget land helt å ent nødvendlg å re~onstruere begl- var bygget opp på tradlsJonell dette ble sittende med regjer- Bj. Bo tasje med repressaher I lange baner. 
Forsvare vårt eget land, p det venhetene omknng 9: april 1,~4~ hengi vennet ~or edet konstitusjo- ingsmakten, hadde således ikke Jei tør ikke tenke på hvor mange 
økulle vi ikke. Men nå, da det så med den tyske h~rs lnnmarsJ 1. ~elle monarki_ kan en vel iå ut fullt 47 pst. av mandatene. ER DU MEDf norske I1v der ville ha gått med, nvis 
ut til at Sovjet var i faresonen vårt land. En ~~sJon framp~ovo- fra., Den var altså fØl,elsesmessig I stortinget hadde Monsen ka- alle disse ubesindige karer hadde fått 
ble tonen en a,nnen. Sovjet mått~ sert ved de bntls~e ,nøytralitets- . og lkke forsta~dsmesslg. Om den- rakterisert . nyordningen av 19a3 Kjære kamerat I ture frem som de ville. Lande,t kan 
forsvare seg, og vi skulle slutte krenkelser o~ dengjennom fullt ne mots,tandsfront er de~ vel e~- som «et mIlitært narrespill som Takk for sist. Siden vi taltes ved takke oss for at så mange beslndige 
opp om Sovjet. Derfor måtte lo~hg etter mte,rnasJonale retts- lers å Sl, at. den neppe l. framt!- ikke bare er uten verdi for lan:- er Forbundet for Sosial Oppreisning karer styrte i bygder og byer i dissa 
partiet endre signaler i norsk ~rmslpper. Våre få og spredte dens, bedømmelse' vll. bli beteg- dets forsvar, men som like fram blitt til virkelighet. Noen få handle- vanskelige år. pe styrte godt og fikk 
militærspørsmål ! :torsvar~st~rker , ble nedkjempet net som en velslgnelse for landet. ved sin eksistens er en fare for dyktige kvinner og menn av vår egen som regel det beste ut aven ytter.st 

Men da det så seinere viste seg lOg 10. Jum kapItulerte den ~or- Når lojalitetsbevls~r overfor el~ landets frihet og selvstendighet midte har stablet det på bena. Men vanskellg materie. Det mente også 
at Sovjet-Samveldet meget vel Ske hær med sme samlede stnda- flyktet regJermg glr seg utslag l i stedet for et vern_o St.Td. 1933 aka! det bli istand til å handle, må storparten av befolkningen i okkupa
uten Tranmæls hjelp forsto å kretter. smkmord på landsmenn og hær- s. 275. Samme Monsen var det det ha penger både til sitt kontor og øjonena år. Men så kom røml1ngello 
greie sine egne affærer - vea l og med dette var alt~å Norge ver~ på no~ske ·~edrifter b~ vel som i 1925, 1927, 1928, 1933 og til sakkyndi, assistanse, og her må tilbake og var så overnasjonale. Og 
overenskomsten med Tyskland et hærtatt land underglt~ ,tysk gevinsten liten 1 forhold til inn- 1934 hadde satt fram eller frem- både du og jeg være med. Du har de beiynte .• trampe ned og ødelegge 
Ol overfallet på Finnland høsten okkupaSJon med tysk ~dmlmstra- satsen I . met forslag om hel og full av- ikke penger, aler du. Nei, det kan for fote både liv og eienC\om. De, som 
1939 - ble det tranmælske om- sJon så lenge okkupaSjonen måt- 110rbindelse med rettsoppgjøret rustning, og ellers på. annen v_re sant nok ,Ilk 10m makthaverne hadde .. tt noe inn på å ijøre det \ 
.yn til Sovjet hengende i luften. te vare. var norske regjering var erpast, Johnaon pA det rene med mAte skjøttet dette sitt verk. _ har behandlet deg, men du får epare meat mulig leveli, l de tunie Ar, ble 

Arbeiderpartiets tidligere dermed som .Adan, satt ut av at d~t har skapt «et, ocean av Denne mann var ni satt til dor- en pakke av atataalcatt-tobakken oi knust. Og de, 110m hadde hjulpet ty-
reneraløekretær, stortingsmann funkSjon og den understreket elendIghet i tusener hjem 1 lan- svarsminister_, og da han var .Iiarettene pr. måned eller amøl· .• akerne pA alle måter, kom høyt pil 
Olav Okøvik, har gitt en for- selv de,tte ved sammen med kon- deh, .men han fastholder at dette syk en tid, fra 20/12 35· til 15/8 mariarlnen tyndere pl brødet en tid atrl. De ble ordførere og lensmenn 
klaring på rotet, som låter mere gen å flykte fra landet. Før kon- oppgjør var nØdvendig 0i derfor 36, ble Oscar Torp konstituert 1 fremover, !Så du kan yte Forbundett osv. Slik er det i min bygd og sUk 
Iympatlsk, ,dersom en da kan gen fOrl?t ,landet sendt~ han et må man altså ikke «i misbrukt ,stillingen, den samme mann som noen kroner pr. måned. Det er for er det manie endre ateder. Er det 51 
bruke et .dikt uttrykk når det opprop tll folket om å. vIse lydig- medlidenhe~ forfuske begrepet i 1924 var blitt fradømt retten deg, din hustru o, dine !)am Forbw\- å undres over at vi føler avsky over
fielder arbeiderpartiets meriter.[ het mot okkupanten «som forelø~om landssvlk_ .. Til dette er , si: til å tjene i rikets hærl Med det arbeider, oi da flr også D u ofre for dem som .tyrer idai - avsky 

an .krev i Tid~ns Krav for 14. bii var den hJl)yelJt~ myndighet i La det først bh klart hva lands- dette er også regjeriniena sjef, Itu. ·lCanakje blandet med en ømule med.-m&r:c.!.0: dette. landet - ikke lrntere ham 0i svik Vil' 08 hvem lom var leda .. Johan NYiaardlvold, latt pl Det vil bil tiUltAønenn for J'orbun- IScienUt • 
...... " ... h)'e I&'\I"~". lo~alt Dø1' • ., I.or hau .... ei- 1'011'" Nd,.. plUa l paviot._ bUl.ediall .. i. ... l aUe dl.trilctw .tt ... lavert. KJea. -........ 
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Justisnlinister Gundersen mener «Presseskikk» Safe - Konvolutten 
(Patentanm.) 

Stavanger Aftenblad hRr ny-

!~k:::·~~n,.:;:::.U be- at deltakelse I NS-Idrettsstevner t:'k~:=I!"':.g~~~.\~~~t~:~:i!°':i::'~~ Van-
Fra lapr hvit forr.konvolutt kr. 5.- pr. hundre + porto. 

==~?::: fra 19.4 O -4 5 ikke er straffbart ______ 8A.K._o,_poø_tboJiø_~12-Z-, 8_ ... _v_&IIIfJI' __ • ____ , .• ~, 
~~~e~~~g~~~_~===~=~=====~=====~======~ Skal De ~øpe radlol 

i reite med • Vårt Land. og .Da- M H 
gen. 10m nettopp hadde nektet ert øyesterett var i 1947 av motsatt mening 
A ta inn a_onNn om pastor __ ========= _______ ===========================_======= __ ===_====================== 
C. HBvi,-Gjel •• th. bok .Sann-

Je, ... lIDe ledeadø merker pA lager. - BlmeUp bet.~ 
Gamle apparater taea I bytte. 

Rin, 68 36 97 eller skriv til E.B.M. Post Box l "l, BeIdIeIApJaø .... 
Jeg øender Dem oppgaver og foralag. 

heten frigjør.. Atter et bevis for 
.Her er VArt Land og Dagen 

at en revisjon av 
HØYESTE GRAD 

«I and ssv i k. ... _____ El_ek_tl'I_lk_u_ .. ...:.t>'_r -.;O.I:..IIo_m...;.ly_ ... _, ___ -

inne pl en farlis vei. Uten hjem- oppgi-øret» 
.mel i .Norlk annonseprakli.-, pAKREVET er • I 
utgitt av' NOl'lke Avllutglve,.. VI øk .. r f.l.ende meget tntere,.,- Il.tt Ikke var av dem 10m uten videt'lII iklee tinne at lovanvendelll8n' Clr urlk
Landlforbund, Øver nevnte to sinte artikkel fra cAdrC:iIIMvløn. tor lodtok avilref,rater, Hvla det var .lik til, 0' kan derfor ikke .temme for 
avi.er an beviut form for pr... 11. dmn .. : • at je, I dette tl1&l1e hadde tatt feU, be. 1rf"lnnel .. 10m p"t4tt, Dommerne Jo. 
.... n.ur., .tod det 1 lJaabladet, VI hlr-cnottatt '11 .. ,,4. IMI, •• et. kl.pt je. forhold.t o. vSlle tnldu!. _n.uen o.lven .. var enl. med 

ti d.t l.nø. løp Il' dlt.a11t1d t.r It (ore-Uer.n tor.~.v .. ".r økt ",in: ''''11'111 tllbtkt. C .... tvoter .... , O,., dømmer hel-
b.lt I hold. ••• . tU "annbeteD. plul for det I fl,r. 0'10 .... ,,"1r1 Dit v". '" at -VIFd.n. CItIn,_ a" ... o, ~".tltl.rt\ll .t.n, VII' IV ull 

l' novembtr 111'7 inneholder ckn _In, at cleltaktl •• n I .t.vnen. var 
P. n er vlfillkellsA tieihJet., Fr". Aften holdt IIoIiall,tlJlc stu.. ~Mlt.d. dom pl t'Nte ,Ide under ."tf~r, mm d1.utnterhi IONvr1l, i.la 
.tad det. dentl •• o, Soalall.atl.Jk Forum lUt, 1 ovel\lldlftln: -Dit var .tl'Affbut A' .. ter at rtktt·.h.ten av min OPPfø .. øl 

-Er boka lann virker denne Uranlenborlvel,n 11 om Ianduvlk- delta· I NS-Ic1rettutevner under kri. iI~liI. er brakt pA det 'renI, kan det 

pre ••••• n.ur lom et uhyggelig :f!:I~~::~t~~~::.~~~n~le I~~d,tnll.Vtt·el~: len. 'Pu.øI, pr1xwdppaak hvor H8)'Ntll" v.re grunn til A .pørr,: dllr .t,t ... 
.... • rett var ttren, re enn At I "'1.. rØen av den menin, at H ..... ter.tt. 

Pu.t fra tiden vi hel.tvil ,lem- !øll.nde debatt fr -'--I ... t j • bl ' a p ,I emynl.& .. - , J . amnv 1.&' • a. beten.. dclnmer •• r idioter? 
me, nAr V Art Land. og Dagen be· 10m min .Ilera ov.r~vJ.an1n1 at ~ram.. O I ~ lNO 
Villt forsøker' hmdre boken. tidena r.ttavit.nlup ville finn. ditt Ved, und_k. laken l H".)'lltg. • o, .' lM1'I J • ...... • ak 

komloak nAr Høy .. t.rltt bar av."t rItt kunne det korutatere. at VIdkom. ID' • P .. , 
utbredellc!l», øtod det. . dom pl at dIltakeIM I Idr.ttaat.vnltr menda joumal1at hadde rlflrert dom. .t\ld, jur. 

0i øelV om. boken hadde vert under okkupal~onen kan ramm .. av men rikU •• SI Hø)'e..teretta kJenn.lø 
veienthg usann, mener Uagb!a- .treffelovena • 88. 1 .. k 8 Nr. ~17 .. S.nr. '!0/19~7. Dom-

. det at eten eventuelle llllon må. men .r Q .. A ,jen.itt i :Rettltidlnd. 
". I atn.luttrepllkk benektet ."tlr6· .. mme Ar øicle 89l1, I'o.I'hoIdei var .t 

av.lørel pa en annen mate enn den at noen .lik dom var blitt .v .. ,t, .I.oiv. tUornaul var dømt ved 01110 by- J Forta. fra Ilde 8. 

Spørsmål til --
Vlc;t prellllesemur . .Il.ir ~et l"'",e sa'! o, pA hana forupørAl om hvor 11' rett bl. a. for' ha deltatt j en re~1it 

.baue uagolauet 0i l::Itavanger hadde lut dette, opplYIi jet at re~.. ldr,tt,tevner, PAtal.myndl,heten an. Iov,n Ol llkhlten for loven ettIrrett.,. 
Aitenblad vet altsa ,æraeJ.e. rat.t hadde .tAtt 1 «Verden. Gen,», ket tu IkJerpeløe av .tratien Den !II, o, dermed .ørler for A IJenrel.&e 

Mitt .var ble betvilt av herr Gunder.. mente pA ømme tid at deltak~I,en 1 tUa-ten Ul aU often~lli llv, La o., der. 
goat hvordan tingene a'" a l .. n, 10m videre anførte: «Hvla noe ldretts/jtevnene i o, for .el ikke var far få høre hva han har betalt I bot 
være - nu det gJe!uer and r e. ~Adant hadde .titt i «Verden, Gan,- atratfblU', o, med rlkladvokatenl øm- - Ol etterUknet .katt? For han kunne 
lV.Len IIU egø' AJ". ,er, Ue lU.' 'mAte det v_re en idiot aven journ'l- tykke nlcUa Aktor, .tatadvokat Rolv 'e1V\\iast i~e 11 hytta opp til IiknlllM 

VI minner i Cl.enne .ammen- 11st. En jur1st 10mtror pA .int, er Ryudal, pA.tand om frifinnei.. an- C:UI~' .. an •• n1 lJen eA vel lkk. dalen,. 
heng ae glemsomme reUaK.tj2)L'el' Ikke noen ,od jurilib, sående dette punkt, da han mente et 1YI,før under formuellrellatrertn.en?, 

Etter møtet ,ikle: je. bort tU .tats. byretten hadde anvendt loven uriktig. .Ar vi .p.r om bYI.,n.. fore,llc.( 
~ om at .LJagoLaaet ,.sommeren .1.1:1"'0 raden 0l framhOldt at je. trodde. Dommer Jen.sen var før.tvoterende «~,~arb sa menes lkkde :ebr;nedb b:U~ 

neKtet a lunta annonse mec;t lØJ.- kunne .kaffe referatet. Han .varte: I H.)'e.terett Ol uttalte snalende del u ID øyve, men om e • e a1 
geuue teKst: 418 !UUt - !'Ij)''' :111'.' «'J:ror De virke1li at høYNt.r.Uldom.l de fant en itr,nler •• traff pallende - ov .... t p~~ for arbelid tø~medar ol. andre 
klo.un.e IUa,I. merne .r idloter» Jes .varte at j ø tak 1_ I i . ~ er .. er, - aLi om e iJe1dendG 

• . I. e .. en drett.utevnene: «Je, kan ol unere Iprolonlerte priaforlikr1fhme 
bl"aHøn .I. Il' 6 ble Stavanger - bli overholåt eUer overtridt? Vl har 

AUt;tnOlad' tUltl11et en annallIlie Beste I' k' k JO VAre anel .. r, men det er alltla 
om lflll'Ste .nelte av Ite"ol,al11o mme sene, om «ø onomls lands- I4r_t.A fA .Uk. oppiyanmler fra fel'-
l'euu'lue' ira -"·a,,.&n"'~."Ken. "t, hAnd - for lovens Ol rettena Oi 

som iKKe tane dagenl iy •• , og sVjk) gjelder ikke for framtredende ~:~~øn;o::' ~~te~err:. r:p~:: 
eventyr- os lesenUUDo",en .\';OCK.- III 

,talb. medl. av Den Faglige LandsorganisasJ" onIlV_~n:vor4an .)'n .. du forresten det 
J.~J.anu.kript og rekvlliljon ble . Ill' med IJlnrel.lnaaverket ditt, herr 

av ~tavau~er IUttlnU.lau IIItU,U.U Sakcn moL «BoUgbyuu» bcnlal.lt.· L.O. folk val.' julla'''il'v- '''''1nt"en1 lJu er blitt" tiende, Du har 
00 g 1M Yei Ikk. latt .amme .yu 110m !:tIri' 

tUDaKe tli u.)'raet ml:lC1 814uan pa-, takere og UUdtl;;huvc1'c. Nt:ltU1'OA tJene_LCD va,' 14,',0 UoU lrav? . 
ttl~lhl1g: -...,,,,,ue aawOJØe I.ua· ner..... .Adr ..... vlaen_ lIeriver 10, mar.: I v1rklomheten I bYlIin, av fl)'haller. • EnaliBe 

'y l mInnes oss å hvem som midt Etter alt A dømme ser det ut til at underJordlake bunker. Ol veier ved ' 
den økonomiske landsavlltaaken mot l1tll'åia 1lvnlau nrt hvrt.in" .. u "ar,t heløt 8Ilekkerkvndiar mann 'oar 

Fjøsrøkter' 
For en ulitt lolid røkter er pla •• ledig fra 14. april 19150. Fjøut 

er tidlme.li, innredet med melkemaskiner, drikkekar o, varmt 
vann. N.R.F. beøetninl, 18 dyr pl bl •. 

Søknad med atte.taVikrifter .endi. til ' 

Harald B •• " .... Valtli. rum. pr. Hamar. 
- I 

.li • wc MS'" •.• T.r I ø J 

Plass for Udelsesfelle 
(Ml ha bopla •• 1 0110). 

Eldre Irol.løt l frukt o, irønnøaker, leverte litt Il'ønnøaker til 
ty.kerne. Straff Ionet, ruinert og heløenedbrutt. Har i 0110 ,rolIllit. 
vevi111ng, lokale, telefon, kundekrets og flink øalgslljef. Men man,ler 
kapital o, bokholder. Søker aktiv kompanjong tor 48 ro av førret .. 
nln,en mot 2~,000 kontant (eventuelt noe 1 avdrag). Eller blir det 
fra mai anøatt bokholder (diverøemann) lom og kan pa •• e torvet 
'IlIrol.lnnkjøp. Eller hel' forretwllIen overdras. Konferanø pn
vatboll, telefon Drøbak 606. 

Forpakter 
Solid glrdsvant mann øøkes til forpakter Rl middel. .tort 

glrdsbruk. Helst tidligere NS-mann, som både kan og vil arbeid •• 
Vode betinielser. ArDeide i fabrikk o. 1. kan påregnes utenom 
gårdsarbeide. 

Eget hue med lys 0i vann. Velstelt fjøs. Særdeles lettdreven 
gArd. Maøkiner og besetmni medfølier. 

Lofoten Bygg og Betong, Mortaund, Lofoten. 

Såfrø tilsalgs. 
«Gullregn li. og «Sol il., «Herse» bygg og «Torsdagl' erter. 

Alt premiert ved Landsutstillingen 1950. - Selset. 
, PER LIE, Kapp, ø. ~oten 

Hytte til lelge. 
Hytta ml «Vosøevangen, i Gullverket, Eidøvoll ved buallina 

Oalo-.Nord-Odal, 8 mil tra. Oølo, til lelge frå 16. april. 
I. FR. VOSS, GIæ.tadhaugen pr. UJøvtk 

Agl'onom. 
fAr plas. pl min glrd fra 14. april' (ungkar). Girden er pA. 230 
dek. med maskinell drift. Gode beungelser tor en dYktii mann, med 
edarlng i maskiner. ~øknad med attestavskrifter og iønnatorlan .. 
iende sendes 

!NOV. LANDE~, Landet ilrd, Stal .t. 

T • I ••• I I I 
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Altl;lno!ad' tllstl.lLet en anno,lfie B t ~. k· k d JO vire anelser, men det er alltl<1 
om ll'lrlne helte av IteuOlram- es emme.sene om «o onomls lan s· areit_t, fi slik. opp!yanmler fra fØl'-

. , ",te band - for loven. Ol retten. o. 
r."erM(,8t lra «.l"aueoUoat'.&&.Ken • • f . 
lom lue talte Claøens LYSt, og sVjk» gjelder Ikke or framtredende :~~~e':o;" !:tll:.rr,!. r:Pek~:: 
eventyr .. og lesenUUOO.Ken -\';OC.K- . • • 'ven .... 

. tall-. '.. bl medl. av Den Faglige Landsorganisasjon gi; ~~~or:::nr:~:;'~:r=r:~:;:n h:;! 
,/,v.l.anulkrlpt og rekvililJon e 'S k l B l' bh' . L o ,. Ik '" l å4ntlen'l lJu er blItt" tlend •. Du har 

av bt.av&&u"er IU.ttlnJ)U4U IitUlI.U U en mo « o Ig )'gg» CD a~t. . • • aO ~al' lulluat v- vel IKke IaU ... mme iY~ 10m Heri' 
tu.06Ute til l;),yrMet mect øuuan pa-o takere US uudt!1.ba~Cl'C. Nt:ltot'O.llJeuclftcD Val' 14',OUuU grav? 
ttl"nmø: -u",,"e anuo"le reua- __ - ________ _ 

nerøs-, -Adr.ueav1aen. skriver 10, mar.: I vlrluomhet,n I by"in, av tb'hallor, 
V l mlnnes OS., hvem lom midt Ettet alt • elemme ler det ut til.t underJord1&ke bunker. Ol veier ved 

den økonomiske Iandlltvl.kaaken mot lliere!!a flyp!au o. bYlilnll av verft 
unuer O.KKUp~IjJollen oe.K!~set se~ ande!.laiet «~I1ib.Yill. 1 OSlo, som 011 en rekke andre arbel<181' ved liøoY-
overlor KUUU1'mmllter l..Ju~grau~ uttørt, arbe~c1er tor store mlillonb,e.t.øp bUKtmoen flyplUI, Kirken ... 
l.J U n u e at aV.lsuruten lØnn..,t un<1erkrlaen, har voldt vi ... vana.k.e- l'IettofortJenelliten pl uenne vlrklom
aes uarllgere enn en var vant tl!~ Illheter. \led fiare anlednlnier har het, etter at .atter var trukk.t fra. 
hvoretter a.et ta.K.Kencte ble tat' ",r~en forDekt i fl vite hv~r denne utiJor.d, 1,4171J,1I1J1I kroner. 
. noe Wiedvan1lle .traffeøken 'lI.nUIII • 
lmot en trJ/lstesJeK.K pa kr. ou,uuu .. tad, men itaa1j uten relllultat. Uet hllt VI vll .jern, tuf"y. at vl ikk. er l 
- lemtl tUBen itroner. at aVIJørelsen enna ikke var truffet. mlnate tVIl om riktljheten av , hen* 

lIilen ØKOnOmlS.K landssvik, be- Saken er av betyde!l' lntereøe lkke leli' denne Wlk. 

Enølitre, 
h.t anekkerkynd.ig marin' og 
n~tru som .kan stede en ku far 
gratiS 0PPllOld pa gård. 1 noen 
ulliUleder. 

W". m. cOrd. NS-folk» nr. 110. ----,. __ ..... _------
GArdskar, ' 

altm..m., ,jerne frontkj., tAr 
plus hOI en snill bonue. BIll. 
mrå. cLønnuorJ.al1,enCle nr. lU~. taLt prop~ian<1a auer lUe.ltJene- bare fordi den 'Jeluer .tore penll.- lV.len vi ,lu'tVer likhet !or loven. O, 

ate var u,,, øelVsast' Ikke. 'J.'vel·t belep - ervervet ved Il~b.ld for fien .. da mi et stort antall dommer opp.. Mindre lell' .... h""'t lediø' 
, . . ., <1en -, men Ol'" fordi man 1 vlllla nev... Kort H,t, det tren.. \In IrWl- ..... .. 
Imot er <:tet naø"uoal hOldwu, Kretaer aom eller. er melet nielkJære <111 revJ.llJon av rettaoPPIJøret. 
lom nar vasket seg, nar den bal'e I .llke &aker. helat Bynes i v11le Ilem- ,HuI-reilene bGliKytler lkke bare 
utfi)ves av a.e Ulel.lOal'lise, ~mM me Alten om cl;io!1ibYli», DeUe er aå .I.oU-!OIX Ol medlemmer av Arb.ldll'

fr. 15. april pA bondegå.rd 25 
km; tra Uslo tor tam4ue hvor 
!:ru.en· kan hJelp~ til. 

ik.Ke 10rVel{11ies Ip.ed. 8.It1nnbar- melet mer paf,aUende, fordi «Boh~- partiet. 
lise), .. : bYll» var et utpre.et faltorenln •• t11- • ________________________ _ 

. tak med framtredende LO-fo!k 10m 

tiaUllana, UOkØ 53, Ski. 

.t1.eciaktØr Ska v l a n I teoret- mitlatlvtakere Ol endelmavere, En an .. 
iske mnstlHmg er den at selV nen side ved elenne sak er da den 
om han nærer en VISS UVUJO nmeiOnald1je navnevlrklomhet eSc .. 
overtar cl .LuU-, st krever :nal1 llibYli_ bar drevet Ilden tyskerne 
SelvsaSt uen samme rett tll yt- Kom i ~II410. Idal er - .lvldt man kall 

følle dlale man1pulasjoner - A.a Fal
nngslnnet lar If ane b U s t og oYil 0i AI L lJulinad BYI.eaelakap 

forbundet for Sosial Oppreisning 
HOVEDKONTORET (akret&riatet): 

Postadresae : Forbundet, 
. Kierschowsgt. 5 I. 

0110. 
Telefon: 0110 37.76.98 

"y,~e ~II lelge. 
Hytta mi «Vossevangen» i Gullverket, Eidsvoll ved bUlIllna 

Oalo-Nord-Odal, 8 mil ,ira Oslo, tillelge frA 15. april. 
J~ FR. VOSS, Glæltadha.ugen pr. (jJøvlk 

Aglllonom. 
fAr plala pA min gArd fra 14. april' (ungkar). GArden er pA 280 
dek. med malkinell drift, Gode betlngelser tor en dyktig mann, med 
erfaring i maskiner. Søknad med attestavskritter og lønnatorlan
gend.e lendes 

INOV. LANDE'!, Landet gård, Stal at. 

Linolitt gulvbelegg. 
sterkere og billigere på gulv og trapp enn linole
um. Be om pris og bruksanvisning for blanding 
og legning. 

Dreng søkes 
til mindre gård i Viksdalen, 
,;:IunntJord. Poutisk innst. ingen 
oet.yd.n. Bill. mrk. nr. 116. 

Brevbytel 
Bonde og skogeigar, ungkar, 

60 år ynskJer å smte brev med 
ei lan<:tskvlnne, gjente eller enke, 
ca. 35 år, med tanke på gjefter
mål. Må vera interessera i oonde
yrkje, mild og arbeidsglad. Brev 
Reel. toto senuast eksp. Hill. mrk. 

G. KRISTIANSEN, 
Kl'øderen.Telef. 15 

GArdskar 
med interesse for frilandsgrønn
saker får god post. Helst neste
og traktorvant. 

Sigurd Bjoner, 
Såner It. 

Brevveksling. 

ei"~l'~gralen_ lom han krever leelle arvtakere etter «SohloYij». _ 
for st::S selv og Uasbladet. UØlill\i rivor vldt det er disse to •• J.ljkaper 
hans egen uttaleise. wom økaloverta de penler «opphavet» 

Adkomlt: Buø. eller ttil~k til Sagene kirke. d'l.S. '.1'elemark». 

Valdresgutt i 40-Arsalderen 10m 
eig ein lltell. fint behggende 
v I:lldresgård. ønsker brevvekI
ling med ei snild pållteleg jente i 
aU-l:lrsalderen. helst ei' som har 
vore mecilem av NS. 

B. -m.«Påliteleg», nr. 84. 
l uet ltlgJorte l~orse skal det tJente pl &in ~irkiomhet for tYlkerJle. 

være J..LlUllit' lar loven tørst og er vel for tidiij • ba noen b~ten1t 
.tl'timSt nVI:l tenKe- tate- OS trY1\- men1nlom Ida,. Man får i det lenaate 
ke.i.l'!nt!ten aug&&r,' nevder llan håpe at .å ikke skJer - av h.enayn ti. 
teoretlsK. de framtredende pol1t1Bk:e navn aom 

_ .I.v.um hvordan forholder det har v.rt nevnt 1 forbindel.. me'" 
ses meu teorIen l pra.KSIS herr "b'albYII" Ol cDulnad,., 
b.lt.&&vum ( !1.voruan PL·~K~lli1e.t'te Eter hva det nl er opplyst 1 en dak 
""lJpe I:l1ne llum~ne oS' SOilale av liknende art aom cl;H)ulby",». har 
t~lJuer som prutlserttnCl.e ba- .. tataadvokaten 1 Oilo like før Jul hen
ran (I ug nvol'uan lornolut .!Jag- lagt lendaavlk.iaken mot «Bohll»'ii·· 
blauet lit:g tll uet lornoid at under okkupaalonen drev Hlakaput 
l'IMrveøen AlolkKompa.m nektet en bYilev1rJtaomhet for fienden .. !or ot 
l tOl'tsette 101'1l~uullngen av ..atnlet beløp pa 141,11'/3,44111 kl'oner .. -
.'l'roUlIl"ulet~ og '8 J.uu. etter ali JI'oruten .plkrml av brakker beatuu 
om.el.1unøen vl:lr butt laretruell" 
de .tor·( 

AKK, vi lever vis.t blant in
kOml4Uc.vente OPPol'tum.ter i et 
utrltt, terrorilert Ol .kompromit
tert land. 

«8, Mai» 
.. 

PøRtllra: 

Kontorl'; Ul " 

«Sall1111etea 
l?l'igjør» 

Boketl lind .. innb. for kr. 7.00. 
OmlAtnde levering, portofritt 

hvil bllØpet vedlegle. b'-ltUlln-
len til: " , 

-8. Mal-, Dox ti. 
Kril'.I"" •• X. 

Kasseda,er: 

Konferanleda,.r: 

Alt. yrkeda,er, unntatt mandag 
og lørdag. 
'Mandag, onsdag og fredag. 
(Andre dager bare etter for
hAndsavtale). Ekspedisjonstid 
10-:-15. 

Formannen treffee pA kontoret hver fredag. 
RETTSKONTORET: 

Poatadrasll: 

Telefon: 
Ekøpediøjonltid: . 

FORMANNEN: 
Postadrelse : . 
Telefon: 

Rettskontoret, 
Skippergata 44, 3. eta.lje 
0110, . 
0110 41.63.03 
lO-US. Lørdag 10-14. 

Ka~ein Hroar Hovden, 
K a. p p, Toten. 
Kapp 470. 

NYTT OPPLAG' 
Dr. JUI'11 GUlt"V Smedula . 

(CPatrtoCllme 0l landssvik» 
Pri. kr. 10,-. Innb. kr. 12, ...... 

Ilk.ptdt .... ni olnliende portofritt, ett.r mottakll.ln av MI. -... ~ lMI*W&q tdl .a. Kalt, KØtdUNM M. 

, 
Hallo damer. 

HalloI Forretningsmann i fast still
ng, disponent for bedrift pA Håndverker, 29 Ar, oppgjort 
vestlanuet - noen formue - NS-sak, ønsker forbindelse med 
tidl. N.S.-ordfØrer, søker torbhl* pike 22-28 år, helst NS, eller 
.J.el~e med bra N .S.-dame 30-40 l:Iympatiserende. . 
.. r, gJerne med formue. Brev med B. m. «Håndverker». nr. 98. 
.. oto ønskes snarest under Bill. 
Ilrk. cPasken 1950» nr. 118. Gardsgutt 

Ung dame (25 år) får plass frA 14. april pA større, 
lettorukt gard i Lesja. Allsidil 

.msker bekjentskap med kjekk drift. Passer for ein som vil lære. 
,:oug herre. alder 26--35 Ar. ;b'oto Lønn etter dugleik. Søknad med 
dnoel. Bill. mrk. Ærlig nr. 111. vitnemal og nærmare upply.mn,

gar innan ~5. mari til 
. Per A. Elnbu,' 1MJa. Arronom - Iløkter 

og en landbruke1ærling løkee til Tilsa"" 
~, m~~~~to~~::::~~~år~ft~: 4 par dame-Ikøyte,.. bWs, T tfl-
eUler u.ifte søkere lender atte.t- salgl hvis handel Inar.at. ......tt 
.v.kritter o, lønnaforlan,ende brUkt. Bill. mrk. «99 •• 
Inareat. Tidli,ere N. S. inn hm- O lajf 9700 drinl. ____ P;;.;;P.-;;.a ____ _ 

Lara Kl'llierud, 
Lunner at., Hadeland 
-rtW. :&:.....-11 Å. 

Lølla1lprll 25 ør. 
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AVER TER Mandai' 20. mara 1950 Nr. 11 - 4. hi. I ABONNER I .--.- . .-
v A R LI N rE - Den franske Revolusjonsbevegelse • Da milliardene - Landsvik og 

(I'orte. trI. Ilde 1) (l'orU. tra side 1) (Forts. tr. Ilde l) Forts. fm. ",Itle 4. 

Det øynes meg 1\ være rettere i li, at dikw.turet må ikke kverke vært talt om så lenge, uteblitt, samarbeidsmenn, hvis de viI la La oss anslå antall arbeidere svikere i Norge under okkupasjo-
l·ettierdlghetell. Men statsradent'l strategh.ka linje er et hØyere men det skyldes, sier vår karre- seg verve til militærtjeneste i som fikk lØnn over denne konto nen. Og når man er kommet til 
mAl, nemlig å staMt) det menneskelige hUhlane livl:J8yn og den mo- spondent. Maurras-vennenes re- Indo-Kina! til rundt 100 000 menn og kvin- sannhets erkjennelse, la da de 
ralske velanstendighetl visjonskampanje. De krever ner. La oss sette en rund lønn tusener som er blitt dømt og 

TUSENER KVINNER ba om nåde for de kvinner og menn, som nemlig ikke amnesti, men hØY- DETTE LITE for disse 100 000 med kr. 4000 pr. straffet uskyldig vederfares rett-
litter fengslet, enkelte varmhjertede stortingsmenn ville åpne fengs- tidelig rehabilitering, en ydmyk OPPBYGGELIGE år, det blir rundt 400 millione.c ferdighet og all tenkelig medli-
let. porte for de politisk dømte, men statsråden skulle komme dette erkjennelse av at retten er pA INTERIØR kroner året og i 5 år 2 milliarder denhet. En slik \1urdering vil 
himmelske solglimt i forkjøpet. Han har svaret på disse ønsker, og deres side og at forbrytelsene kompletteres av det britiske blad La oss endelig bruke runde tall! særlig være en kirkens tjener 
lite kjenner man det parlamentariske system, dersom man tror mot Frankrike ble begått av «Time«: «HåplØs forvirring mø· Under krigen ble det gjennom verdig. 
humanismens barmhjertighet, rettferdighet bærer seier frem foran motstandsbevegelsen, disse gang~ ter den som forsøker å få svar ført 20 prosent tvungent skattea I nettopp offentliggjort artik
«den kompakte majoriteb. sterbandene helt fra de Gaulle på spØrsmålet om samarbeids- trekk. Dette kom på et meget tid keI nr. 2 om landssvik i relasjon 

TIDEN ER NU INNE TIL HANDLING, og jeg må atter spørre til kommunistene. prosessene i Frankrike er rett- lig tidspunkt, det var gode nord- til NS-medlemmer stiller Ale:,,, 
vårt Forbund for Sosial Oppreisning, om der ikke snart skal sam- OMFANGET AV DEN ferdige eller ikke. Sikkerlig hal menn som satte det i sving. De Johnson det konkrete spørsmål: 
menkalles til et større landsmøte, hvor linjene blir vedtatt for frem- FRANSKE -UTRENSK. mange overdrivelser og mye non samme gode nor<1menn satte og- «Er vi forpliktet til lojalitet mot 
tidens arbeide. sens forekommet om prosessenes så i sving trekk {or tidligere for konge og regjering eller ikke?» 

NING. omfang og, virkninger. sorgsunderstØttelse, og tvang Jeg mener i ovenstående it ha 
DA DET SYNES Jr.. VÆRE NYTTELØST å vekke våre myndig- etter befrielsen er vanskelig A DET· FRANSKE DEMO. folk over i tyskarbeid ved it nek- prøvet å klarlegge dette spørsmål 

h~tera Bl:lJllvittigbet gjennom D.OfSk dokwnentaajon av at «krigen» fastslå. Men umiddelbart etter KRATI ble således gjenopp' te understØttelse. Men det er en som jo i virkeligheten er selve 
opphørte den 10.6.40 og at den. nOfc;;ke konstitusjon var ute av kraft befrielsen var særdomstoler be- rettet gjennom innstiftelsen av annen sak som vi skal si hysj" den krumtapp hvorom problemet 
i okkupasjonstiden, og dermed fjernet et hvert grunnlag for dands- tydelig strengere enn de er idag, en pariakaste, som omfatter al- hysj om! Disse menneskene sit-skyld eller ikke skyld i lands
svik:., bør dette forhold gjennom vårt Forbund forelegges uten- Mange av de tiltalte har \ pa le dem, som har uttrykt tvil ter i dag hØyt, meget hØyt. Kast svik for NS-medlemmer dreier 
landøke sakkyndige. grunn av sakenes mengde måttet om, at dette demokrati var det ikke sten mot månen, det nytter seg. 

LlKESA MÅ VI INNHENTE disse sakkyndiges uttalelse om den tilbringe 4-5 år i varetekts- rette uttrykk for tesen -frihet, så allikevel ikke! Men det var At der må skaffes klarhet i 
rettsstridige beslagleggelse av NSafolks fonnue for å dekke det fengsel likhet og brorskap». Gjennom dette skattetrekket, la oss ennå bedØmmelsen av skyldspØrsmålet 
såkalte solidariske ansvar, som av NUrnbergdomstolen. ble eragtet I En selsom spesialavdeling' .ys- munnkurvbestemmelser trod- holde oss til et rundt tall, nem- er uomgjengelig nØdvendig, og 
å være stridende mot en sivilisert stats rettspraksis. ler med, etter hva det avsløres de demokratene å kunne for- lig 20 pst. av 2 milliarder hvil- som man vil forstå er meningen 

For å fremme disse mål må alle de sem er rammet av rettsopp-- i bladet -Liberation», å benåde hindre all ubehagelig kritikk ket utgjør 400 millioner kroner" med det opprettede "Forbund for 
gjøret være med å ofre de midler som kan unnværes. ' - ofrene for utrenskningen som fra denne kontoen i Norges Sosial Oppreisning" å tilveie-

M~n - her må d~t handles! Hva nøl~r man etter? Har man inngåtte avtale. «Die Tatt» frem- skulle ties ihjel og sannheten Bank gjennom tyske firmaer og bringe denne klarhet på grunnlag 
flere Vltnesbyrd behov. Gundersen har talt. holC1er at Leopold har desto stør- om motstandsbevegelsens ill- tjenester og norske firmaer gikk av dokumentariske opplysninger 

VI MA TA SAKEN I VAR EGEN HAND. Der er mange som re grunn til å rase mot denne gjerninger og justismord skuI- til den norske stat og norske so~vel neppe bØr karakteriseres 
lider og trenger hjelp. Visstnok har man tatt våre stillinger, våre ettergivenhet overfor de britiske le for alltid holdes skjult. kommuner. Men belØpet står som «pamfletter,. selvom de brin-
midler, men mallge som vi er, vil selv det minste gi meget, når vi interesser som Chamberlain så R,EVISJONSBEVEGELSE' I framleis til debet for den tyske ger syndere fram i dagslyset! -
er trofaste i vår Sjel og i vår ære. Og vi må SØke støtte hos alle, som sent som i 1940 i sine forhanda FRANKRIKE er meget fremher- konto i Norges Bank. i Det skal ikke glemmes dette ~om 
eier evne og innflytelse. Her trenges penger, penger. linger med Hitler forsØkt$ li skende. Den. har fått ytterlig ,La oss si at nors~e og ty~ke pastor Johnson m~d rette kaller 

Og diase mange små beløp skal dryppe som blodsdråper fra vlre spU.!e ut belgisk Kongo som el. styrke gjennom en skandalaffæ- f~rmaer hadde en gJetmomsmtt-: e~ ~cean ~v, ele,ndlghe~. Det han 
hjerter og gi nytt håp og blod til alle som uskyldig lider. bytteobjekt for' å tlliredsstille re som har stillet motstandsmena llg bruttofortJeneste av 30 pro- nktIgnok l sm SIste artikkel redu-

Men det haster! Tysklands koloniaspirasjoner i n~ne i en avslørende bengalsk sent, det, skull~ ste,mma så noen- serer til bare it gjeld~ landsfor-
Aulestad, i mars 1950. Afrika. «Etter krigens slutt be- belysning. Det dreier seg om en lunde. SIden ,VI driver med run- rc:ederstempled~, A nel, så lett-

Erling Bjørnson ' gikk Leopold den uforsiktighet i hØyere politimann, Andre Achi- de tall, ser VI bort fra at Verne- vmte er, nok ikke tusener for-
__________________________ en skrivelse til den britiske over- ary, som spilte en prominent rol- ~akten hverken betalte omset- fulgte og straffede la,ndsmenn 

England og Amerilia 
o h befalshaver, general Montgomery le i motstandsbevegelsen. Et mn~ss~?tt eller beregnet s~g no- k?mn:et o,ver de matene!le o_~ star ak. uttrykkelig il understreke, at han av - ofrene for hans virksomhet en for"Je~e,ste. Så setter VI altså: sJ,elehge lidelser de er påfØrte l 

lrorb~. fm. !flllo 1. 
ikke hadde til hensikt il god- var direktØr ved fosfatgruvene i opp 2 mIlharder plus 30 pst. er dlsse årene etter. «freden». Der
kjenne regjeringen Spaaks kolo- Marokko Paul Ventron som lik 2 milliarder 600 millioner. - ror må oppreisningen også bli 
niale avtale. Den belgiske al- fikk sin ~ak for retten i m~i 1949 Omsetningss~a~ten er 1/9, meget hel og omfattende" og den mit 

gis ogs~ i ~n for den kongefiendt I ta~. H~ns, plan e~ at broren skal menhet, som hittil ikke har hatt etter å ha sittet arrestert i 5 ar, rundt 300 nulhon~r kroner, som komn:e s~al den o~plittelse som er 
lige agItaSjOn meget betegnende I tvmges bl å absIdere og at sØn- kjennskap til den hemmelige-- av- Prosessen fikk en sensasjonell fra denne ~onto gJe~nom, norske oppst~tt mnen vart f~lkesamfunn 
artikkel i Manchester Guardian nen Baudoin utropes til konge. tale, setter nå begge de vestlige avslutning, aktor fratf"lt sin til- og tyske fIrmaer glkk til den noensmne kunne utJevnes. 
(7. februar 1950): . Deretter skulle han selv forts et- stormakters interesse for av,. tale og Ventron ble satt på fri- norske, s~at. Men belØpet s~år K. M. 

Kong, Leopolds innstilling te som regent, ihvertfall så len- talen i direkte forbindelse med fot. Retten uttalte at det istedet framle,lS bl debet for den tys~e 
før krigen og hans beslutning ge Baudoin er mindreårig. Det de innenrikske motsetninger l burde reises tiltaie mot Achiary konto l Norges Bank. hadde kommet til Norge, så had
om al gi. ordre til ildens opp- er kjent, at regenten har gjort Belgia. Informasjoner fra .t:$elgia «for den avskyelige mishandling La oss ikke feste oss i bagatel- de den norske stat allikevel fått 
~ør etter 18 dagers kamp kan fo~sØk i Roma på åfå paven til nå omkring folkeavstemningen, han hadde gjort seg skyldig i ler, det kom inn en slump i både skatt og avgift innbetalt på 
~e dadles.» Me~, heter det å mtervenere ~ot Leopold, men setter trUSlene fra fagforerung- overfor Paul Ventron", som un- trygdekru:se~e fra ,denne kontoen vanlig måte. Og la oss framfor, 
Videre, -den tragiske milifor- paven har avvlSt dette forsøk på ene og det sosialdemokratiske der Achiarys ledelse var blitt pla og det star framlels en konto for alt ikke vær~ smålige, vi bØr ik
forståelse daterer seg fra dell å engasjere katolisismen i det parti om i nØdsfall med vold å sert naken på en briks, bundet overskuddet i arbeidsIØshets-! ke se så nøye på millionene. Vi 
tid, da kongen vegret seg for a belgiske kongespørsmål med på- vllle motsette seg kongens hjem- på hender og føtter og prylt i ti- trygden til disposisjon. Og StOl"- er et stort folk, det er vi som 
følge sin regjerings enstemmi- falle~de kulde., ,komst i forbindelse med de uten- mevis av syv politimenn for så tmge~ bevilger av disse «penge- vant krigen. Egentlig skulle vi 
le rå~ ~g bestemte seg. fo.r _å ,Pnnsregente~s pnvate aspua- landske anstrengelser for å hina å bli utsatt for tortur med elek- ne,. tid om annen støn~d for ditt ikke se så nøye på milliardene 

. overgi SID. ege~ .~,!rson ~d fU~!l-~Jo?e: er, ~?~ ~~-=};~!? ~~~e; dre en slik. hjemkomst så lenge, triske apparater, Achiary ble ar- og d,att! Men la oss lkk~ yære heller! D,enne kontoen i, Nor~es 
, -- - _L __ .L L____ _._1.J~____ ~ __ ~_ l'lmålll;te, tall under 100 mllllOner R:m k F!r 10 et stort null l og ior 
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lige agitasjon meget oetegnena.ej ~vlnge5 101.1 il tlUtilUel"e ug U~ 111011- JS.JelUltlJS.ClJ:l ~.u. uen "eu.u ..... ~ r .... - •• ~~-~~--- _____ --- --'--___ ~------ , 'o 
artikkel i Manchester Guardian nen Baudoin utropes til konge. tale, setter nå begge de vestlige avslutning, aktor fratfalt sin til- og tyske fIrmaer gIkk tI! d~n noensmne Kunne u~Jt:vut::::I. 
(7. februar 1950): ',Deretter skulle han selv fortset- stormakters interesse for av- tale og Ventron ble satt på fri- norske. stat. Men belØpet står K. M. 

Kong o Leopolds innstilling te som regent, ihvertfall så len- talen i direkte forbindelse med fot. Retten uttalte, at det istedet framle~ til debet for den tYSKe -----------
før krigen og hans beslutning ge Baudoin er mindreårig. Det de innenrikske motsetninger i burde reises tiltale mot Achiary konto l Norges Bank. hadde kommet til Norge, så had
om å gi ordre til ildens OPP- er kjent, at regenten har gjort Belgia. Informasjoner fra Belgia «for den avskyelige mishandling La oss ikke feste oss i bagatel- de den norske stat allikevel fått 
hør etter 18 dagers kamp kan fo~sØk i Roma på å få paven til nå omkring folkeavsteIl).$gen, han hadde gjort seg skyldig i ler, det kom inn en slump oi både skatt og avgift innbetalt på 
ikkedadles.- Men, heter det å mtervenere mot Leopold, men setter truslene fra fagforeru.ng- overfor Paul Ventron», som un- trygdekassene fra denne kontoen vanlig måte. Og la oss framfor, 
vider.e, -den tragiske m.ilsfor- pavenha~ avvist d~t~ forsø.k på ene og o det sosialdemokratiske der Achiarys ledelse var blitt pla og det står fra~eis en. konto for alt ikke vær~ sm~ålig~. ,vi bØr ik~ 
forstaeise daterer seg fra de~ å engasjere katoliSIsmen l det parti om i nØdsfall med vold å sert naken på en briks, bundet overskuddet I arbeldslØshets- ke se så nØye pa mllhonene. VI 
tid, da kongen vegret seg for il belgiske ko~gespØrsmål med på- VIlle motsette seg kongens hjem- på hender og fØtter og prylt i ti- trygden til disposisjon. Og Stor- er et stort folk, det er vi som 
følge sin regjerings enstemmi- fallende kulde. komst i forbindelse med de uten- mevis av syv politimenn for så tmget bevilger av disse «penge- vant krigen. Egentlig skulle vi 
ge råd og bestemte seg for _å Prinsregentens private aspira- landske anstrengelser for å hin- å bli utsatt for tortur med elek- ne» tid om annen stønad for ditt ikke se så nØye på milliardene 

. overgi sin egen person til fienw sjoner er dog ikke hele hemme- dre en slik hjemkomst så lenge,' triske apparater. Achiary' ble ar- og datt! Men la oss ikke være heller! Denne kontoen i Norges 
den. Han innså .ikk~, ~t. ha~ ik- 'ligheten i d~t komplott, som i ~ at overenskomsten om KOngo restert tross voldsomme prote- småli~e, tall under 100 millioner Bank er jo et stort null i og for 
ke had~e rett til ~lvllhg a be- å~ h~ for~m~ret L~opold fra a har fått rettsgyldighet». , ster fra motstandsbevegelsens~or skal Vl se bort fra. . seg. . 
rØve sltt folk- SItt lederskap. gJerunntre l sme rettIgheter uten ganisasjoner. Han var jo en av Så er det de tyske kjØp i Nor- Det skal komme et regnskap 
Kongen kan derfor ~': lellier at d~t be~giske folk h~ fått .an- TIL -DIE TAT-s OPP. deres' fornemste .. menn, belØnnet geo Det ble kjØpt mangt og rne- for London-regjeringe~ ogs~, noe 
kreve respekt eller tillit.- ledning til å uttale sm menmg. LYSNINGER ER A med motstandsbevegelsens me- get av kreti og pleti. Også fra er vel kommet. Her VII utvilsomt 

Det ~r et meget ster~ere ~otiv BEMERKE dalje og æreslegionen. Videre er gode nordmenn, frivillig eller den norske evne til å se stort på 
DENNE FORKLARING for VlSSe ~lementer til å hindre at kong Leopolds omtalte pro- han medlem av de Gaulle-beve- nØdt og tvungent tjent-e disse tingene ~jøre ~eg ekstra godt! 

forbigår helt det betydelige fak- kongens hjemkomst. Det er de test ikke var adressert til Mont- gelsen og har som sådan mekti- «penger på tyskerne» og syntes Det vl! ald~ komme nO,e regn-
tum, at kong Leopold i en dags- elementer so;m har, skodd seg gomery, men til den hØyeste ge besky~tere. Det kan tenkes at at det var sårt, når de da en- skap for skaltmga ?g. v~ltlnga un . 
ordre under 18-dagerskampen ga under etterkrIgsoppgjØret og som C1omstols ordfØrer som så slr.Ulle han - I3lik som liknende «helter gangs!:ikatten kom måtte gi fra der den såkalte frIgjØrmg. Det 
sitt æresord på å bli hos sine f~ykt~r .at kong,ens hje,~komst gi almenheten beskjed, men et- i andre land» - kan reddes fra seg toppen av kra~sekaka. Men ble valtet IIl;eget! endel er sene
tropper til slutten ~ det var en VII bli slgna~et tll en revIsJon av ter et halvt ars betenkning over- straff, men affæren har skutt et de hadde en god bit igjen. Vi re kommet l, aVIsene, men den
ordre 110m med vestmaktenes ful- unntakelsestllsta,nden mot de lot han det tillVlontgomery, _om formelig grunnskudd i.m?tstands k~enner typene. Svært mange av slag~ sensasjoner o glemmes så 
le samtykke ble utferdiget for A såkalte sam!ll'beldsmenn. umiddelb~rt sendte det videre bevegelsens allerede tldhgere il- du,se akk så gode sa i 1940 opp hurtlg. La oss se stort på det, de 
ta brodden av den tyske propa- , Men det fmnes også andre mo- til den britiske regjering. For- de medtatte renome. Og kravene sine folk og drev dem over i di- gode nordmenn som skaltet ml 
ganda 00'1, at kong Leopold spil- bver, , som dessuten for~l~rer de kla;ingen på dette finner man i på revisjon a~ de politiske dom- rekte tyskarbeid. Det skulle ha e~delig få b~holde ~åde sin pro
te britenes spill, at han hadde til lherdige forSØk fra bntIsk og den l,(ategoriske uttalelse at mer vokser I 'styrke. Før eller vært interessant å kikke gjen- flt, - og sme fortJenester. Det 
hensikt å ofre sine soldater for amerikans~ hold på å forhindre Leopold betrakter alle de avtaler senere må d~nne revisjon finne nom ut- og innmeldelser hos er ~0I:?l'.?et, et militært regns~p 
å redde det britiske ekspedisjons kongens hjemkomst. som den belgiske eksilregjering sted i Frankrike som andre ste,;. trygdekass(>n i enkelte av Nor- for fl'1gJØrmgen, schwamm dru-
korps og deretter med dette for- .DEN UKJENE BAK _ har inngått, som ugyldige, idet der, om ;man v~ke~ig skal kun- ges byer fal det herrens år 19401 ber! La oss se st,ort på, det! 
~~~e h~~r~;dD~!o;~d e~t::::~r~: ORUNN FOB KONGE- de savner kongens underskrift. ne overVInne krIgstldens hat- og Men det var de tyske innkjØp Men tro det ~kke tIl ~Y\Tende 
ne troppers sviktende kampmo- SPØBSMALET- Djette var altså a~lerede i 1944 hevnpsykose. ,-dagdrømmene får fare. Hvor og - fØr det bhr sent :rIl lØnne 

O Ch og aet forklarer VIdere general meget skal vi si at tyskerne kjØp- seg å hl:1ske på at man ikke kan 
ral. g den ga uI'chill mulig- er l den, titel, som / det sveitsiske .t.ilsenhowers dekret Bom lorbød· te tor pr. år i Norge? Skitt la gå få både l pose og sekk? 
heten for å lovprise «underet ved b ad Du~ Tatt (102 1950) Iilettet .delgias konge å vende hjem. til 'Fordrukne - 1 milliard for året med hud og Tyskerne pl~ndret Norgel Vel 
Dunkerque.. 0:ver en redegjØrelse for de ellers sitt eget land. Like naturhg var (Fort.l. fra .Ide 1) hår skulle ikke være i overkant'! ~en det kan ,Jeg av eg~? erfar-

KONG LEOPOLD Ilte omtalte forhold omkrin~ det for Churchill å fortsette, ,in Det blir en liten rund sum. på mg, si med slkkerhet: Iyskerne 
HOLDT SITT ORD :~panjen m.ot kong Leop~lcl. smedekampanje mot kongen og Østfronten, langt inne i Karelens 5 milliarder, la 058 bruke runde så Ikke stort p~ det, men fØrte 

Hvorfor skulle han ikke forbli b~I~~r:arJkal tjO på bde 81s~e tor den britiske arbeiderpreøse skoger. Tre ganger var han biltt ta11l Og 1/9 utgjør la 018 si 550 et mege~ nøyak~g, r~g~skap ~ed 
1 sitt land slik som kong Chri- innenriks o~~:n:: 0z:r t ~r~r e - eksempelvis New StatelUall såret, men livet var i behold. millioner kroner, som gjennom «plyndrmgen». ngJørmgen , om 
stian av Danmark uten at det Bl' P å s o se mnger - til å true med «voldstiltak og DØREN TIL SELLEN ble bru- norske firmaer gikk til den nor- så sp~ntant at .regnskape,t lkke 
hadde oppstått noe «kongespørs- ~ lf gla p :tormaktenes !lem- sosial uro», hvis Leopold veltet talt revet opp. En hatsk stemme ske ltat. Det får vi jo tro dal ble gJort k~rt, I ,~ange tllf~ller 
mål»? Han kan endog henvise til ne~eg~i~:~:e e~::.en~ o~ef~n- seg for å abdicere til fordel lor gneldret rettlOg de to fanger Men belØpet står framleis til de- rakk kanskt 'kfrtgJørerne ~~ke 
kong Georg av Englands uttryk- bestemt stormaktenes atJon:: mere medgjørlige kandidater. strammet seg opp så godt de bet for den tyske konto i Nor- anne~ enn Sl re seg:t s .~;-
kelige erklæring, at han ikke un har i atombombens tidsalde; Det fortelles, at da Churchill kunne. Det var ikke plass for ges Bank, ikke sant? maskmer og regnemas ,mer l e 
der noen omstendigheter ville uranfunnene blitt utslagsgiven- fikk Leopolds politiske testamen- dem i bredden, de måtte stå den Nå kan man selvfØlgelig si ble tatt av andre'å h~l~et ro: 
forlate England. Ja, han kall de De st rste ur nf i d~ te i sin hånd, .kal han rød av ene foran den annen. som så: Hvis min bestemor kUll- sies var e~ god m te mnlegge 
henvise til, at dronning Wilhel-. ligger i telglSk ~on~r:,n hv~~~t~~ s~e ha utbrutt: Det lukter ilde SA BEGYNTE DEFILERINGEN ne kjØre sykkel så kan min mor ~~g fortJene~t~ på. D~ norske 
mina bare o mot sin egen vilje fØlger Canada USA' og Russ- (It stineks). Og det akal mediis, De besøkende Ilodde på de to, kjØre bill Hvis ikke tyskerne fIrmaer som Ik ~lvar lå edet aVl 
kunne fØreø bort fra Holland, land Utn ttel~ at det lukter ille, men det er Ol hver av dem hadde et ord· gode no~dme~n e s tt over-
idet man narret henne til å gå Kongo-pr:vinse~n ~~t~~:n::ea; kke fra kongens økrivelae. eller to til. hiben. Det var eie- hund! Gutten forløker , ta et ende, met~l~' fIrmaer i d ~k~':lrat 
ombord i et for England bestemt d b l i • verte Ol dannede ord fullt pA kke d samme s l mg men me or Jen-
fly under forespeiling at at fly- o!~rla~tgt~r~n:~:~~~g~~~e~i~~ Her har man litt av bakgrun- høyde med de gentlemen do fi,,:!ttd!::: h~: ::~end~r :: te dmenn i spis~!n fik~ tid til å 
turen gikk til en annen og øik~ h li tID t d tt nen for den folkeavstem~i.ni, var, de lom hadde erklært det kl tit å or ne seg me om rammene, 
tere del av Holalnd. - Den tred- g;::~g~e a;chl~boli~-se;~:p:: som er avholdt. Den er inter •• - nazistiske barbari kri,. - Din itor t~~ytt att rt'l de:y~:nn~r hurraene og 17. mai sløyfe-sho-
je årsak til at Leopold skulle ha i ak' ' sant i mer enn en henseende. - DBlidjevell - Ditt udyr! - ron emperen I ha wet! . 
mistet retten til sin trone - at ~:g s pA s;:~efs~: ~e:~;r b~~~:~ Den viser ~vorlede, Itorkapita- Snart skal du sky tel ned ditt d:d~r:r f=::::d~Z~:~!':' Men blant krigs~~~e~e gikk 
han hadde innSått ekteskap med for utnytelsen av felten~ 20 mill. len tar SOSIaldemokratene io lin avskum! - Du har vel nOPP,e Og den fine damen vakler vi- det mangen tysk Oh o d~r kog 
-en kvinne av folket. ~ er det dollarl tll den belsiake øtat. Hit- tjeneste for A forfølge sine mil manae dalene iljen , leve! Til dere omllYinget av sin velUl undret seg over .om I Ons t Ø k~r 
vel msen lom tar alvorlig nlr fl d l 10 00' og den viser videre hvorledes helv.de med dere I - La mel i og kasse stemte nu fl· en e 
argumentet framføres av B~lSias ~al~ :!i1k::':t;er J~~ n'!~~~ lolket skal ofres for «høyere ,m- fl kaldkvele avina f"rat lom ~:!~~ l fr. restaurantene på de flittige norsk,e revis~rer 
sosialister oS kommunilter. d ' . tlresser- uten å fl den sanne sist I . o m. som gransket •••. or det gJor-

I en e pris av 44 dollars pr. tonn sammenheng å vite. Ennå idas SA KOM DET EN UNG vel- Frontkjemperen har ikke glemt de de vel? . 
BAK KOMPLOTTEt MOT :~:;~g h~ ~~! ~n å belgisk: ;r~ er det få belSiere som kjenner klædt cl,ame, en overklasse- den unge damen, hennes bilde Men det ple sett stort på tin-
KONG LEOPOLD en norm l forS ~ mese ve sannheten, for den Itøretedelen 'kvinne, ledlalet aven un, har prentet seg inn i erindringen, gen, og om det var noen som 

må det altså ligge helt andre mo. a øelS ng-. av presaen er mulebunnet oS det helt med battledres. Ol di- det vil ald5i bli visket ut. Og en ~jente på situasjonen så var det 
tiver enn de, som er anfØrt. Av DET ER KJENT frie ord bare en frase. Derfor ltJ.nksjoner. Hun Itanser foran gang håper han l. treffe henne lOgen som tapte. For staten er 
en vil. b,tydntn, er den ltiUinø at L.opolcl bll.t,mt har litt = denne orienterini lom kan brin- den uqe frontkjemperen. -- igjen: insen denl 
IOI'A .. dv •• eit r, •• ' iaA.. imot cl. ~V' r.ø.jtriDIlA Sp .e ,itertuJc, 0'" ~ .. i lIA'''' llIrlkw H' K.o. UnD .... dl", rer. IvU'l''' , 
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