
EKSPLOSJONSULYKKEN ved FLORØ 
krevde 10 varetektsfangers liv. 
Mot langenes protest ble de beordret til ammunisjonstransport 
De som protesterte ble truet m~d represalier. 
Straks før transportskipet skulle gå tok de militære ansvarlige permisjon. 

Nr. 15 I Mandag 24.· april 1950 4. årg. En ~(krlgsforbrytelse» som må få følger for de som bærer ansvaret 
________ ~ ________________ --__ --__ --__ ----------____ _L __ ~~~. for at varetektsfanger ble beordret ut. 

MAGEKRYPERE 
Av h. r advokat GU8tuv Od)e!' 

AV DENNE KATEGORI har vi flere typer. Først har vi kom
munistenes magekryperi for Sovjetstatene. Dernest har vi hatt 
en del magekrypere for nazi- og fasciststyrte stater, og engelig har 
vi våre anglomane magekrypere. Vår store Ludvig Holberg hadde 
den største beundring for den franske nasjon og dens mange for
trinlige egenskaper, men det hindret ham ikke i å ralliere over 
sine egne landsmenns magekryperi for alt fransk, slik Bom han 
gjorde det i sin komedie Jean de France. Det var ingen, Bom den 
gang fant på å karakterisere denne komedie som franskfiendtlig 
eller på å beskylde ham selv for mangel på nasjonal holdning, når 
han påtalte sine egne landsmenns mangel derpå. 

HVOR S':(OR BEUNDRING vi med· rette enn nærer for englen
dere, amerikanere og franøkmenn, har historien lært oss, at hvis 
noen av deres vitale inter •• øer blir truet fra noe hold, vil de øl: 
Right or wrong, my country. Det er megot lange siden 1801 og 1807, 
men lindon fra dl løe fjerne A.l' er like livøkrafUI 1 da, øom don 
lang Ol vil vedbli 6. være det 1 en uoverøkuel1g framtid. Vi har jo 
salløkf3 llfllka Ik.ampler derpl i Altrtlll.rko.ffmret. 0l innlkipnin, 
av tropper med okkupalljonav 110røk territorium lom mil. 

VI HAR DilRFOIt ALL GRUNN til il le ,anlkl nøkternt pA de 
Iltormakter, .um vant dM øløte VerdGlløkrif.' mIn' det er gau.kø 
uforenU. mild enhver form for ma,ekrypel', lom t 0l for II!!lIS Ul 
en hVIl' Ud Il' IlfillJko uvetrHø og ømn repre.entClfClf den VirkEJllge 
ml1filtd p& luuljOli111 holdning, Me jljum ttUl.ltlluyp"rnl1 beøkyldlilr dlilffi 
fgr, .. øm ltvilkyr denø mRgekryperl. Vi man,ler i vAre ua.er en 
Ludvig Holberg, /lJOm. kan økriV6 en konledie parø.llell til Jef111 de 
Franee om våre anglomane magekrypere. 

GUSTAV HESER 

Quisling som hindret gjennDet var 
omføringen · av den nye presseloV' 

Av Tot'ltdn lJnuMc. 
Norøk ljtl1fj~('!forbulld har tatt diktflirte nyl'l prli!!!eelov sntrt VRr 

tl1urde ~ iiflH~e .0. Malt ~ Jnr' Qltt l februar lU42, 11111r1 ble satt 
at det nettt1pP Vilt' dennti orlila~ i verk, Dst skulle v_u .lY il1ttir~ 
nilillsjollø ttlotl'lt,uld lJom rfIJrt~ til 1/!llJe A edatlil hVli N. p, hat' før ... 
at dEm IlV R.ltlruJltommiøllrilitet Furt •• IlIdt! IS 

La oss få en 
ordentlig 
"j ulereng i Bl'i n g" 

Sett i gang «en real 
mannjevning» l kring
kastingen om «rett. 
oppgjøret» 

l «Dagbladeb for 14. april 
skriver G. J. 1 spalten «Hjør
net:..: 

Det er gjentatte ganger 
Ikrevet 1 Dere .. avll!l om at det 
burde foreta. en mannjev
nlng mellom de øtrldende her
rer - Juøttrtminløter Gundel" 
øen m. fl. 116. (len ene ølde 0" 
major Langeland m. fl. pA. 
(lon anuon - um ftttøOPPlJJø
ret. I avlø"n forleden \Uldor~ 
økrlv"r en «TldUlue hJ~mme
frontmamu et Illkt lorllag, 
"OIU hlUl fInn.r uim~rk.t. 
Ulld"rteitiode er Ik k ., N.8. 

0l JOl hat dem hole ild ItUtt 
med na_Jo .. ,,1 holdwlll, mOll 
jeg Itynelt det lukter Utt øvldd 
av diskusjonene - og 1 «8. 
Mal» som jeg tllfeldigvis har 
lest et par ganger, settes det 
fram så mange beskylilnin
ger mot ml del av de menn 
lom har luttt med rettøopp
MJøret &\ he8tlUe, at jog "ynet 
d,t vtlla M.løre godt A, fA. {\II 
urdlmtUg ttjul~reuIJørlng» lIA 
vI tlHl!1' kllu fl\ reu lutt. 

I~tt 111Ull _elt 1''' tnn.bH .. 
Jøvnlul» .A det it ... l0 folk kAH 
lytte b" tt. ul'l'lJort .81 ,ta 
numJul ()fn rtitl0PPIJørlt, 

O, l. 
! 

~~~ ____ ... ~g.~. ______________________ W_'~~i1_-~·_n~ri __ ' ____________ ' __ ~.b_~ ____ . ________ __ 

Engelskmennene· Kina-kommunistenes 
·Iviktinsfe vånenlp.vp.r~nrlAr 

Lørdag 1. septem~r 19~5 kl. 14,30 ~i~ M.s. «TheIda» av Bam- ~te mere pm denne grufulle hen
bur~;t fra Fuglesk.)ærskaien i Florø. Skipet var lastet med ammu- dmg, før Johan Djupevik, far til 
nisJ I'iOm skulle senkes i sjøen ved Oddane utenfor Florø. en av de forulykkede fanger, 

D. ~Ja.r 19 mann ombord, derav 10 «landssvikfanger» (varetekt) den 28. september 1949, skrev 
som ,:m{"t protest var blitt beordret av politimesteren 1 Florø til A. følgende brev til politimestereD 
være' rntd på det farlige arbeide. i Fjordane: 

ØYPvn;v1tner vet å fortelle at M.s. «TheIda» paøserte Nekkøyosen Herr Politimester 1 Fjordane, 
litt før kl. 15, på vei mot Oddane. Omkring 1 km. fra Nekkøy fyr- F l o r ø, 
lykt l[o~randret sklpet kurs østover . farten ble slått av og ca kl For vel 4 år sldan hadde eg ein 

l . ' • • 1J0n, Olav Djupevik, som kom vekk 
15,10 l~, det helt stille. Kl. 15,15 fikk folk fra land S6 en voldsom ved el ulykke - utan at eg har 
røykllk;r slå opp fra skipet og straks etter hørtes en voldsom eksplo- i fått nærare melding om det. 
sjon og M.s. «Thekla» forsvant med en gang. Motorbåter og ro- Var det so at saka vart dYlla. 
båter~f'.a nærmeste bygder kom ganske hurtig til ulykkesstedet ned - og kvifor ., Kven var 1 grun-

• . J nen ansvarleg for utsending av den 
men't så ikke annet enn små biter av kauer og annet smAtt tre- farlege transporten 1 noraværet den 
verk ~m lA. Ol fløt på sjøen. dag? Og kven hadde ansvaret for 
E~r den oppgave som senere ble gitt av Fjordane PoliUkarn- at fll.ngar vart bruka til dete far-

mer . Hom ø gen e vare sanger. l!1g har hug Ul A tA. klarlagt om :: 
J fid tekt f • lege arbeid T 

Sv . f(\ Alen Førde, bondegutt 25 A.r (bedrlftl!lvemet), Leif Stavø- det var pol1tiet som ordra lanlane 
",tran" Svanøybukt, fisker 80 A.r (bedrlftlvernut), Ola Fagerheim, ut. 
Uomlltdlll. bondegutt ca. 25 A.r (klagemA.lukJent), Mlehal Rogne. Eg økal vyrdønmt beda. JloUtimes. 
lIo1mlttttne bonde~tt 25 A.r (fl'OlltkJern~er) Btørn Sem Mt\lø' terlln ijeva mel de opply.mngar 

t7 , J' 'y, lom kan skaftait, o, om det var 
I'J.prmum 'IS A.f ( e medlem'kap l NS ,J"ko Hellevik, Minde honk ",Uer .. llier .. muttlllr. 110m dA 
pr. BerJt0Jl, klt. hm.maun l GlopptUl - 83 A.r, OlAV DJupevik, Bar- Vilt' UlJiltl\dell pA lflot'. -- lom hadd. 
llndbott., tropp'. AT, 25 A.r (frontkJemper), Anltattla. Kong.voll, leidillitI.. -~ 111.111,11 {hd"il, 
stord .. nlAII'~ ... rhtlld.,r 05 Ar (Ikke medlemøkap I NI) In~olf Haft... Barll1tdbotn 21. .øpt. 1G"". 
• I.· I!!I 'V)'rdnMt 
vik, M'I.,y, øpmlulD, 30 A.r, ordt. 0" klt. lenømann Ol . lø Jrrt, d .Joh_Il tJJuplwlk 
HørnlhdaJ, 8 A.r, Klft 0" etttrl()t "" kOlle Ul , barn (lda,emil D.1upevikø ,krlv'hll fikk en not 
llkJeni) I . omflltkktmdt tUviM1',hJl. Fri 

trlotø bhJ Il_n IItndt til 13t1,tllld~ 
, To d~tiflt' eUtlt' dtmntl forf~rdt!~ 

11g8 trttllidie 1ntltlholdt do.gøprl:løM 

øen en Uten nottø øendt ut gjen
nom NtB at en engelskmann, 2 
llordmeIUl, 10 landssvikfanger og 
6 tYllke~ var omkommet ved 
Florø. 

• 

No~ mett! tikk ikke filmtlnhoten Vtlkfihm i Mtlflen, do1'l1'& Ul ltd ... 
fl vite urrl dellfitl frykteHStI ulyk~ n.dvukatfjn i Mold, or d. tUbClke 
ke, Det ble dødens stillhet om- tl1 Fjordane politikammer. Der
kring tragedien. Det offentlige fra gikk den videre til Juøtt.de
fant ingen grunn til å sende ut partementet, som lot den gA. til
noen redegjørelse om saken, og bake til Fjordane Politikammer 
de omkomnes etterlatte fikk ikke (Jl'orta .• ide Gl 

_______ ~~ __ --__ --w __________ --------__ -------------------------------------

Vi lfdhw cn ]"('ldic spørsmtU til dcn nye 
- o . iser av dCll franske rercslcgion, 

cl{spedisjonssjcf E. Boycsen. 
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Av Tm'lIlldl1 tUllg(~. ~r~it;r~k~;~"f~~;::;'lu'fr ~- O· t 11- iiOiI It d f I 
Mett l aMg (tØh rM! matth.. IJ ".ne, av .(~tl ·.t81'JS (e 

Norsk l Jre!lElalorbund har tait dikterte nye lml!~!lelov snhl Var' .Ievnlu.» øÅ døt hole tolk kah 
ærcsl(~gion, 

tHoi'ue - 1f~11gfa .0. Mat. =- for' gitt i februar H142, aldd bIt! slitt lytte (lI tA. 0PPIJort øag ølA Id' · · f E 
It titt nettopp Vår detltltJ iJi'/iJ1l-1' i Verk, Dat ikulle V~1'd av 1tltør~ m~nlul om rettioPPIJør,t. C '-spe ISJ O nssl C ". • 
fillasjon. motøtQfid som førte ti Giøt) , ud"fli! hVIil N. p, har fllr,,* G. I. 'J Ilo 
at dIn IV lltdghllkoffirill.IIarhltut Fort •• lido ø .... ___________. l".M"t~~hl.4.b for an. marllliMllrl AlfflllfillktJllI <,YfflftIli8Ifi ), JilV& 

-E-'n-""'o" . 'e" "I'&s-'"-"k'" .. m'-....... e .. n n' eh .. "·n· ... e ~ 'K··-I~ n-'a-· ~kt .. o--m-----.... -m-' --u"-.. --n·,.. .. --I· ... bS-·-t·-e-n-e-"""s'-· i!~~Z;j:~~i~~~1:;~ r.\::::::::::~:t::v:: 

I' "OagbludBt .. 
bla dønlt. 

MATTE TA TlLØAKE 
BESKYLDNINGENE 
MOT BAUSEM 

• 

OG DERTIL PUNGE UT MED 
SAKSOMKOSTNINGER 

I mat mAned 19'8 offentHs
.Jorde Dagbladet en artikkel 
om at en hemmelig NS-organi
sasJon med bovoosete i Uslo 
og om lag 70 kontaktpunktcr 
var l fullt; arbeide her 1 landet. 

Dagbladets artikkel var byg
get på. en fantastisk hiltone 
øom Bergenø Tidende badde 
brygget l hop. Generalkonsul 
P. l1a.raem ble slAtt opp lom 
.Jelen l foretagendet, og det 
ble rettet ondsmnede beskyld
ninger mot ham bl. a. l følg
ende økråølkre ordelag: 

. lt .. lAtt til Oltt~lf" av dim lt'llnldtt1 tltllll1 finnen Off~tlUilf kOfflmi.tt1jj,l e1l81' 
ItIrfllllleøltJJ1tltl. t)~k(Jrgrlt1I'M fortl. prt Vflt hl'llrre 1l,1tt\llnllltola 011' vil !l1l18 
fikk l den fraf1l!1ko Ittlbliiill!uttle 1 kttntl~ ftleld~ø opp Ul Artium 8tltu a18V 

V i kf i g ste V å pen I eve ran dør ~:~(J B~:J:l~orttAtt av Attlb'M.a- 1111,1' P~it:;iØ~tl:::~Ml' 
I vide kretl_r IlItlr min full. 

En stor engels k tr~ansporttlåte gj orde den 

KOMMUNISTISKE LYNOFFENSIV MULIG --------
ut på at det finnes Rykter I London går 

medlemmer i ,regjeringen av fuchs-typen 

Fra vår BerlD·korrespondent 

stendt, ufot'ltltmdo overfor d.n~ 
ne utmerkei.e, og man apør, 0l 
~r IIpent pA. l fA. vlte, om den 
franøke Ilmb,ølladør kjente til 
neden.tiende økrlv øom herr 
Boye .. n sendte ut i okkup'ljonl
tiden. 

Vi gjengir de oppøiktsvekende 
skriv: 
K.D. jnr, 7129 Bl ,O Sv. 

Ut1vllnln,. 
0.10 19. del em ber 194.0. 

Bllev IV Lmehammer kommunale 

1. liolem 

Tll d~ hø",1 &lmoillkolv IMCI 
lymnlt.lIlum. . 
KD. ,jnf. 168 m 41 Sv. 

Utvllmln,. 
0.10 18. januar 194.1 

Ilttarnevnte elever flV Molde kom· 
mUfil~le høgre AlmeJtlllkole er for prø
paranda tør dot nor.k~ køn,ehuIJ o, 
for. tYllkftendtl1,,, uttalellør o, in~ 
akrlpljoner utvt.t av .kolen: 

Harriet Th. Sakken, Anna Bolltad, 
Gunnar Gjendem, Liv HOIaen Per 
Nerbo, Anlken Melb)', Elva Nordal, 
Allau, Rei,tad, Lal'l Rekdal, Aase 

.--------___ -. SlI.lvlltlen. 

Håndballen 
Norge 

-

Engelskmennene tror 

Ikke USA tar kril for 
NOf,el Ikyld 

n.n koneervattve Lord 

De kan ikke opptas .om "lever ved 
noen annen offtmtllg kommunal eller 
priva.t høgre almenskole og vil ikke 
kunne meldes opp til artium .om ele~ 
ver eller privatister. 

mtter fullmakt 
)Il. BøY~IeD. 

I. Holem 

Jnr. 7189 El 19'0 Ilf. 
OSlo, 10. januar 19U. 

«QullUnr har ørb 
Kultur- o, Folkeoppl)'snln'ldepar-

Ridder av St. Olav, OfflHr av 
Æret1ellonen, ekaped1IJoDlIJef 

JO. Boye.ell 

tementet har meddelt at denne bok vt.l 
bli anakaflet til alle .tataundentAttedl 
folktlblbllotek. Det anl8r imidlertid 
sterkt pA-krevet at den ogllA bUr ut· 
bredt blant skolens folk, og anbefaler 
at det skaffelI et eksemplar tU hver 
skoles lærerbibllotek. 

Dette departement er enig l at 
det er ønskelig at hver .kole har et 
ekllemplar av denne bok, og J. K. 
Stenerllanll forlaL, har tilbudt l l.vere 
den til nedl11tt. pri. - forutaatt at 
be.t11l1ngene lendes inn ,jenom d.
part.ematet. Prisen bUl' da kr. D,1I0 
pr, stk. plus. porto. BetaUDlln bUl' 

urorts, .ldo 8) 

«En tar ølkkert Ikke feU når D o u ,l a I henatlllet under 
en antar at organ1øuJonen den utenriklpolitiske bedatt l 

I en artikkel -Hemmeligheten i Hongkong.. avslørte det vel
informerte sveitsiske blad «Die Weltwoche.. i forrige uke den 
dobbeltbunnede engelske politikk i China, som i kynisme og per
fiditet søker .in like. Siken krillen er en stadig strøm av vå
pen og all slags krigsfornødenheter blitt dlrl,ert til den engelsko 
koloni Honakona. Oppkjøperne er enaelskmenat, men varene er 
kommet fra Ena1and, USA 0i andre land. En har opprinneU" 
trodd at varene var _endt til Cblanl Kai Shek, men et flertall 
av de amerikanske leverandører har for sikkerhets skyld ajol·t 
krav pi at varene ikke mAtte lIå t11 kommunistene. For A tilfreds 
stille leverandørene satto enaelskmenneno opp en li.te over va
rene av militær art lom ikke kunne· aendes kommunløtene. En falitterl{læring 

har drevet en utøtrakt Ulegal Av de offisielle kommunikeer Deter etter de avslØringer lJom det ,ngelak. parlament 28. 
virkøomhet for å br1J1ie Il&- i den engelske presse, kan en ba- er gjort fastslått at Hongkong mari inntren,ende til re,le. .~ - Kommunl.hmo .rbolder bo-
lister ut av landet». re dra den slutning, at det val' har vært et yndet tilholdssted for dillen A ,j e n o p p t il drØI- Av Ivar Frlhau".O.a .YUtlt AV dm domoknltJUe triboUOI 

for It forsterke Hongkongs for- de kommunistiske ledere 1 Chl.~ telaen med Nor,e om oppret- lItprolMm /!IOtlt tAl' .1khl pA A _VIkA!. 
På grunn av dette øitat gikk svar, og at en for hver pris vil- na, Den britiske kronkoloni har tellt av flAte- °i luftlltøtte- Et pti1' dal1ske kammufl1.hll' har I fo bAdø dumokmUet 08 frihotc. Vl 

Harøom til rettssak mot Vag- le forsvare seg mot eventuelle vært et betydningsfullt sentrum. rUd ter l dette land for Enlt- det nQrako Mo1'"emblAdd blitt bU,lkyldt vet dot Ille NmrtlGn, num vI lwl Ilt
bladet, og øaken var oppe l kommunistiske angrep. Nå viser for de kinesiske kommunister. Iln l" USA. - General for 6. være «Ilaøntorlf for SovjlJt 0" ke .tanN dom fordi vAr koAIUtwlji)n 
O_lo byrett mandaa 17. april. det seg at virkeligheten er en SA snart de kjente jorden bren* Bra d e'f uttalte iføl"e -Af· ,jør Ikke notn forlkj"U pA partier o, 

S f h It d i d t j li t' k tenpotlton- 4. mai 1949, -at KomlflfoIm. Ol b\.OOet hevdet At lø. Id""lritll"r. O"'n 'air -"'v"r r"tt tll A om prole •• ullmektlg for e annen. ne un er seg e nas ona S IS eld k dende itommunt.ter reprh.nt.... ed <IV "'e .. • .. ml.. 
Harøem møtte høyelteretblad- ' China rømte de til Hongkong, lilD tl'od. on"reøflen l USA , ..... for cle nordt.k. IudlJ 1111kerblit. U'bCllde, tk.luI bant tot , endrl ~t 
vokat WIesener og for Dagbla- Enaeløk løftebrudd og fra Hongkong har de dirig(fl't ~l1I· S ,l b ttt i erklære kri" Herover ble herrl;lne llumUIND Ol I)'It4Im yl hu, men for , OU'IIt)rrtl 
det bøyeøterettøadvokat Knut Hunakona et rØdt eentrum sitt underjordiske muldvarpar- v S· tor r tannl. ble anare- Heiner _ 10m venteli, var _ høy U, det. Det er bare d.n 'pn. forr.4tr. 
Blom. Etter de undersØkelser som beide i land 110m Illdo~China, In- pet aven etor Ilt yrke" men fornærmet Ol anla lnjurl ... k mot Iko bandlln, 10m 'Imfunnet. makt. 

I sitt innle" uttalte Wie_.,~ amerikanerne satte 1 gang. viste donesia, Filippinene, Burma, Ma- hvle en Uten avdelln, lAr l bl,.det. or"anor lam Ikrlde Inn mot. At vl Vit 
, 1 k l di O l k land i Norle, vil den kan.k~e t h ._--, 1_" " ner, at det er Ikke antydning det seg at de varer som amerika~ ac a, n a O.S.V. g enge I· ikke gjøre det.. ~ Ollø byrett man,let vel «kontrak- fl ,en vel' ,""umun .. ~ er pro,raml'tor-

til holdepUllkter når Dagbladet nerne leverte engelskmennene mennene har tilsynelatende so- ten» for ø..entvlrk.omheten, men .10 pliktet til , mot&rbe1d. demokrat eta 
Ikrlver at Harlem har drevet ble videresolgt til kommuniste- vet. SUk drøftet vArt landll .tll- do, falt, ilt ledende kommunl.ter er 1ntiltellO er ~o nok. V1 kan 1ltkl 
utøtrakt Illegal virksomhet for ne, og at den liste Horn engelsk- lilll, mens vi under .tat.,oll- en tare for de nordl.lke lan4t lrikker- bob)' deM v rkilomh.t .• 
.. brlnge nazister ut av landet. mennene satte opp over forbud- En,eløke tran.port.kip aHame Ol dyrtid Ol alekena het. Sl VIt vl det. 

~lesener påstod Harlem til- te varer, var bluff, - idet det muli"Jorde den kommu· kOlllrelelal.kap klamrer Ol. Ja. vel. Men bva .l? Nlr et lands Det er den d,pne torr.",r., band-
kjent saksomkostninger og et ikke ble gjennomfØrt noen utfØr- nilti.ke offensiv til troen på Vestmaktene Ol sikkerhet planmeul, underiraveI av IID,_ der ml ventes pl. For ekt .• t 
beløp til dekning av mortitika- selskontroll. Amerikanernes kost Amerikanerne regnet med at Vestmaktene i troen på at de en ,ruppe av landets eine 1nnbn"e- noen melder HI Inn I kommunt.tpl1'-
øjonsutgifter i en del aviser. bare blokade av det rØde China den kinesiske borgerkrig skulle vil redde oss for våre blå øy- re, så skulle det vel line noksA nære tiet etter at spetaklet har be,ynt 

Dom 1 saken ble avsagt tirs- er på grunn av engelskmennenes ta lang tid, idet veiene var dår- nes skyld. Det er vel dette å stemple dl.sse karene for _ Land!!- iljen. Føret da blir det «Ie.ndasvlk» av 
dag 18. april. Dagbladet ble forræderi og løftebrudd blitt helt lige og s.o..mtidig som det var f.l som kalles forutseende uten- svikere. Ikke sant? det både for dltm o, for gammelkare
dømt til å betale kr. 200 1 saks- virkningsløs, og da de amerikan~ jernbaner. Amerikanerne ble, rikJpolitikk, noe som vi har Men ne1, det gjør ikke det, og mm- ne med Furubotn o, Løvl1en 1 .p\uen. 
o~ostning~r, og det tidligere ske firmaer spurte engelskmen- meget skuffet da de oppdaget at fått føle på' kroppen enlanl nen er _ ifølge en kommentar til «RettøoPIJør.b Di ml vel danne 
Ilterte aViwtt l 'oagbladetl ar- nene om de virkelige forhold - den kommunistiske lynoffenaiv før. nevnte dom i .t meiet anaett otpn precedena. 
tIkkel bl, mortUiøri. bl, d., møtt mod. t.D. bI.nlaiior. Ci'ortl. 114, Gl ___________ --' - dota. ai: 
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I ______________________________________________ ~._M~Q~··' ________________________________ =.=~=~~.=~_~.~.~~~==0U=.~~~=~~_ 

Vårt forbund sender henven
delse til Stortinget. 

• 

In memorlam. Et histurisk Bkfsfyklu) 

pl ....... ~::=~ H.lvon.a Føreren fot de belgiske nas. 
LØrdag 16, mara ble I'kipøreder 

aatt. Det el' vel ingen tvil om at C 
Innen alle politiske partier legges for dagen 

våknende interesse for vår sak. 

Thorvald Halvorsen 1 Berl!len bi- l-onal,'ster L ""o nOe gre Il e 
en ~:th~~rh~~nV~~:~;!::t ~::Ø~f:;; ski ldrer felttoget mot Sov/-et 

! drigJØringen-, lom la denne tlå 
.terke og vitale mann i en alt for 
tidlig grav. nen tidligere leder av de bel- tidig overalt, Han skildrer også 

F F b d t f S I I O I I giske nasjonalister pA østfron- de russiske soldaters og partisa-r " O run e O ros" p pre s n n g. Den bitterhet han måtte fØle ten, rexiltføreren Leon DeK- ners grusomhet. 
Den før omtalte henvendelse hittil A tre Itøttende til der det dene her vil få gode betingeløer n:oht sin fØd~bl Yh' ~omk lhtan lells~et reile, som er bosatt i Spania, cEn dag fant jeg en ung au-

fr F b d t til St ti t t All k d k d b O Sli, øy, t, og tI V,ll u ure e m· har i e\Il bok skildret felttoaet ropel'sk soldat som de sadl'sti-. a or un e or nge renga. - e lØ na er om Ø 0- og go ehandling. g i mange t l ha h dd • 
ble lendt til Justiskomiteen nomisk støtte forelegges arbeids- tilfelle kanlkje ogsl hjelp til å stl~usJoner og rlvse n a e i Russland. Det dreier leg om et ske rØde hadde mishandlet. De 
Itraks etter pålke. Henvendel- utvalget (styret) til avgjØrelse. komme inn i annen virksomhet skjenket hund~etuse~erb ~ kro· historisk aktstykke, lom for-. hadde sage.t av begge hans ben 
len vil også utkomme som bro- Slike søknader kan derfor ikke etter endt gårdsarbeid. D~r er ner, og som til tak e andlet klarer hvorfor de vesteurope·' i knehØyde .... En ung SS
Ijyre. Arbeidet med å få den behandles og avgjøres på ståen- mange muligheter for den som ham så skammelig, var mer enn løke tropper led nederlag i soldat var blitt korsfestet mens 

, selv han kunne bære. - "Det Ru l d tidl l h E Id bl trykt er latt i ga.ng, 0i det vil de fot, men må ligge tll møte er frisk og sprek, og lom ikke er ss ain og sam i v ser an levde. n annen 50 at e 
ijennom -8. Mai,. bli iltt mel. holdes, som regel en gang i må- redd for å sette inn lin arbeids- versie ~~ ~kke at v~ er bifr~øml hvUken fare Vest·Europa Ita- funnet dØd, Asiatene hadde 
din&' om når den bUr å få kjØpt neden. ,kraft der hvor det er bruk for ~j~rS ~am~::r :~en ~~ vi har e~l. dl, lVever l. .kAret av han. sek.uelle orga .. 
Prisen bUr ant.keltr ca. 3 kr. I den .. lv om det for en tid økul.·· I . Degrelle avholder "' fri paU. ner med In kniv o, hadde put .. 
Be.tUllnaer '0111, Inn.endel til Det er oS.l en annen ,ruppe le bU i et annet yrke enn han ,tet trkn p! 0' re.pekten for ti,ke kommentarer, O,dorer tet dem i munnen pA ham, -
Forbundet, vil bU effektuert l mennesker Bom henvender seg er vant til. menne. en., han. bok ogsA. et m1l1tært kUd,.. RUII.rne plyndret likene, J.>o 
tur 0i orden nu brosjyren or til Forbundet i stort antall: de Thorvald Halvor.en tilhørte en. skrift·, Han deltok 1 den rask. hadde ikke tid til , ta ringene 
tordla. arbeid.lediie. Jordbrukere, sjl- Forbundet Ikal opprett. et ar- gammel bergensk økipsreder-framrykkingen gjennom Ukrai- av fingrene pl folk. n. kuttet 

Henvendellon or et iodt .tyk fØrer, pruter, lærere, juriater,k1v hvor alt Bom har inter.s ••• lekt. Hana far startet Englandl- na, han støtte helt fram til,Kau- fingrene av likene og puttet 
ke arbeid lom på en laklii 0l offiserer, forretningsfolk o. fl. i forbindelse med okkupasjons- ruten,so,m Bergen senere har kaaus med sine belgiske le810~., fingrene i tine lommer. Det 
verdig måte - i Itore trekk Nå er det slik at «private- ilt- tid, etterkrigstid O.S.v. 'Vil bli tjent millloner pA, men ble nek- rer, han var . sammen med IlDe var greiere .•..• 
_ iir uttrykk for den oppfat- ke har anledning til å drive ar. samlet og ordnet. Jeg vet at det tet statsstøtte og gikk konkurs landsmenn i flere uker omringet Forfatteren var i fire Ar med i 
ning som må antas å være al- beidsformidling. Det er det of- er mange som har notert og på dette foretakende. Hans sØnn av bolsjevikene ved T.jerkas~y felttoget. Han kan fortelle om 
minnelig blant dem lom med fentlige$ sak. Forbundet arbe1- skrevet ned interessante *g fra bygget firmaet opp igjen påny og til slutt forsvarte ham Latvut. grunnene til de vesteuropeiøke 
u~ette er rammet av -rettaopp- der imidlertid med spØrlmålet, denne tid, og lom kanskj~i.hadde og betalte a1le det de skulle ha, «Idag tramper man på de troppers nederlag. 
ilØret,.. og håper å finne fram til en tenkt å få det offentliggjost. Men og grunnla Thv. Halvortens beseirede,. skriver Degrelle. «Fra Pet.amo til Svartehg

ordning innenfor lovens ramme. det er ikke alltid sA lett' gi ut landskjente selskap med skipsre~ De som overlevet felttoget vet ble den tyske arme bok .. 
Fra mange hold - innen alle Det er jo et stort antall arbeids- bØker, eller l komme til>orde i deri,kulltomt, transportfirma dØmmes til ~den ~ller kastes .tavelig kvalt under vekten av 

polit~ske p~rtier som er represen- givere som gjerne vil ha NS-folk presse ~l1er tidsskrifter, J'orbun- samt en rekke industrielle tiltak. i konsentraslon~lelre i yest- et ultramoderne krigsmaterieJl 
tert l Stortmget - legges for da- eller andre som er rammet av det er mteressert i , motta .likt lover en menneskealder var han Europa. In~en bhr aktet, mtet ~ og et tren lom ble mer og mer 
gen en våknende interesse for oppgjøret, i sin tjeneste. Det gjel- materiale - 1 original ell,r gjen- en av byens mest kjente forret- er for, helhg. V,år familie og omfattende etterhvert som kri 
vår sak. Det er et faktum at der bare å komme i kontakt. part. Det er meget vikijg at vi ningsmenn, italiensk konsul, mæ- våre hJem går t,ll ~runne, Men gen varte. Man burde ha 
sannhetstrangen er i ve~t ,l br~- ForelØbig vil jeg anbefale «8. samler dette stoff, som ;kal tje- sen og en av byens beste borge- vår uly~ke VII Ikke knekke sprengt tre fjerdedeler av alt 
de lag av folket, og at VilJen til Mai-, so~ annonseorga,n bAde for ne ~om kildematerialep,Ar his- re. ·H:vor m~nge kunstnere har oss. Den mdre holdning vi har dette utstyret i luften og 8llss 
~å rette. det som rangt er» øker ar,belCisglvere og arbeIdSSØkende. teorien, den sanne histirie, om han Ikke hJulpet? Te~tret mot- vun~et gj~nnom smerter og of- asiatene, spise som Ilsiatene og . 
l gledehg tempo. Vårt beste v.i~ GJennom dette blads spalter opp denne periode i vårt lks liv tok tusener av kroner l støtte fro. re VII allt!d være sterkere enn rykke fram .som Bsiatene og 
pen i striden for rett og rettfer- nås kontakt med crette vedkom- akal skrives. Det .kal s· til rå- ham, for ikke A tale om alle hatet og dØden, Som. solen står komfort uten oppakning. Dø 
dighet er sann 0i vederheftig mende •. I Mjøsbygdene kjenner dighet for framtidens~istorie- småkårsfolk, arbeidere og sjØfolk o:pp selv av den mørkeste natt, tyske ~ededag i Russland i 
opplYlnini i saklig og nøktern jeg flere tilfelle da bØndene har skrivere og forskere, so~ nok vil (bAde sine egne og andre) lom vli det gode seire over det on- 1943 og 1944 skyldtes rett og 
form. A spre slik opplysning må skaffet seg solid arbeidshjelp gi et noe annet bilde ~\r tidens han støttet og hjalp med rund ~e.. 11 kUd d ,slett den ting at ty Ilker ne had
være Forbundets fornemste opp- gjennom annonsering i «8. Mai». menn og hendinger enJt det vi hAnd. - «Et år ga jeg kr. 40000 egre e s rer e vans,kellg- de for meg e t materiell. De 
gave. Vi må imidlertid være klar De arbeidssøkende kan også reg- i dag finner i bØker og :flad. til RØde Kors, fordi jeg trodde het~r soldatene hadde å kJempe snublet i sine egne ben, Dette 
over at OPP.lYSningSarbeidetkre- ne med at de hos den trauste, KAPP, den 17. aprilj..1950.. det var en god sak,- sa han en ~e bunder felttoget., De m~tte 1k kompliaer. te. materiell utstyret 
ver sin tid, det er ikke gjort i NS-vennlige bondeltand i byg- Hroar 4lØvden. gang til meg. «Men da jeg aelv EI are l. sl a8 mot bolsjeVIkene, oppakningen kort og' godt s iø 
en håndvending A bringe folket" 1 i 1945 lA ayk og forkommen i men ogStt mot kulden. Ørene frØs v il il a I j o ~ e n måtte bukke 
sannheten. En smule av den dyd ., fengslet aå jeg ikke noe til RØde av folk. De ble plaget av utøy· d f ' t 
lom heter tålmodiihet vil derfor R t t · k t b l· ". t t Kors.. Degrelle hadde engang ikke vært un er or ailla ene.-
kreves av oss alle Det er en nØd- ess V l eIr p y fl e ute av klærne i to måneder. En Men det var også andre grun-

d' b t' ls' f t' 1·~1 ..' HØsten 1940 da de fØrste fem morgen orket han ikke dette mel' ner for nederlaget. 
ven 19 e mge e or a Vi SAQ f B bl dØ t t'l dØd . nå fram til det mål vi har satt h. ra ergen emi en ~an kledte seg naken i kulde og «Tusener av rumenske sol· d I l b l t ay en, tysk krigsrett for sp~ona- Isnende vind og kverket 700 lus. dater var Ødelagt av den kom~ 
Oii. me O ror neo mer, IJe" glkk Thv. Halvorsen tIl ~- Forsyningene kom ikke fram munistiske agitasjon. Det fikk 

Forbundet vil gjerne medvir· , le lnstanser for å få dem bena- som de skulle, Provianten var 40 man se under Stalingrad-trage-
ke til å jevne ut de motsetnin- det. D~ intet ~jalp telegraferte 50 dager underveis med sleder di en. Det var mot rumen!ilrlltl 
ger som opj'Jstod ~lellom; landa- Hverken L'Abee-Lund 'e.ller prof.,A, n'·d'enæs h~n direkte bl Hitler, og fikk fra ~rmeste basis da troppene og mot italienerne Stalin mEl-
menn unde14 krigen og okkupa- I " aUe str~fene nedsatt til 5 år. lå i Donetz-bassenget. Transport- get snart rettet sin offensiv 1 
sjonen, og som det etterfØlgel- kåk fl d Senere flkk han en gruppe døds f H t l de oppgjør har utdypet. Den split ma ter amu ere e virkelige forhold ' , Ørerne ble overfalt 1 steppen.... november 1942. an seire ,-dØmte fra Knstlansand benådet Fienden var ingen steder, og sam kende lett over dem .• 

. telse som er oppstått i vårt folk på samme måte. Foruten alle de 
er betenkelig, Forbundet vil ik- Hervedl legger lvi fram 15 ugjendrivelige han gjennom sine tyske forbin- --------------------
~~_v;e~~_t~~~~n::fo:_h:~~t~;- L_ •• I ____ 2 _ .. L ______ 1._ ... __ -..".1 .. 1 .... \1 delser fikk satt :~Lfri~~t._,,_ -'_ SALT I SURE 01NE 
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vendig betinge!Se Ior at VI sltaJ. & ... ~ Ira .Dergen DU! UJD.m~ "l.!. UJOU~ll Han kledte seg naken 1 .ltulC1e og 
nå fram til det mål vi har satt d f l bl· t a:v en tysk krigsrett for sp,iona- isnende vind og kverket 700 lus. 
OiS. me O ror n 8 om er sJe, gikk Thv. Halvorsen til al- Forsyningene kom ikke fram 

Forbundet vil gjerne medvlr- le instanser for å fl dem benå- som de skulle. Provianten var 40 
ke til å jevne ut de motsetnin- det. Da intet hjalp telegraferte 50 dager underveis med sleder 
ger som oppstod Illellom, lands- H /1_. L'Ab L d II f' And' en'æ' 5 han direkt~ til Hitler, og fikk fra n~rmeste basis da troppene 
mennundet krig~n og okkupa- VerKen ee- . un 'e er pro. " alle straffene nedsatt til 5 år. lå i Donetz-bassenget. Transport-
.jonen, og som det etterfØlgel- k å fl d - k I- f h Id Senere fikk han en gruppe dØds fØrerne ble overfalt i steppenf>. 

« .L UtJtU1CJ.- a v ~ u.J..u~ ..... "n.'\;O .""'A--
dater var Ødelagt av den kom· 
munistiske agitasjon. Det fikk 
man se under Stalingrad-trage .. 
dien. Det var mot rumenerne 
og mot italienerne Stalin me
get snart rettet sin offensiv 1 
november 1942. Han seiret 1.

de oppgjør har utdypet. Den split ma ter kamu ere e vlr e age or o dØmte fra Kristiansand benådet Fienden var ingen steder, og sam 
. telse som er oppstått i vårt folk på samme måte. Foruten alle de _____ ..:.. __________________ _ 

er betenkelig. Forbundet vil ik- Hervedl legger lvi fram 15 ugjendrivelige han gjennom sine tyske forbin-

kende lett over dem.-

ka være talsmenn for hevntal1- deIser fikk satt på frifot. 
ker. I dag har man mer enn til- beviser på at her ren e farer med slarv Som takk for dette og alle de 
strekkelig erfaring for at for- tjene~ter han hadde gjort sin by 
holdsregler som treffes under Jeft har .iden 1946 reist en sterett. Nr. 4 har fAtt sin of~ ble han i 1945 arrestert (skjønt En 
innflytelse av hat, hevn og fana- del over store deler av landet, fentlige stilling igjen, men nr. han ikke var NS) fratatt sitt fir-
tisme ikke fØrer til noe godt..- for å skaffe meft ny levevei og 5 straffes fremdeles av sin ar- rna og alt han eiet, kom grun-
På den annen side ville Forbun- har talt med maDfte hundrer beidsgiver (kommune~) me~ net sykdom på sykehus og til-
det svikte sin oppgave hvis det av NS. Og jeg har enda ikke utelukkelse fra sin stilling til sist i husarrest i sin villa med Den skotske prest, Peter N. være en forbrytelse lD:0t mln~e--
ikke klart framholdt at det etter møtt noen av disse som er blitt d. d. Oppsagt ~948 med vanli~ militær, vepnet vakt dag og natt N i c o Il har for egen regnini skeheten _ etter hVl1ke~ prm.-
frigjØringen har funnet sted så pent og pyntelig behandlet, norsk tilbakevlrkende lcra~t tl~ utenfor. Hans frue som hadde sendt ut en bok på 134 sider sipp framsatte, Storbritannia 
stor urett, som nå må bØtes. lom .rettsoppgjøret»s herrer i 4. mars 1941. Deltok aktivt l fått et nervesammenbrudd, fik~ for den rimelige pris av 4 sh. denne beskyldmng bare mot 
Mye av den landssvikjuss som dag reklamerer med. krigen i 1940, Uf.. av legen beskjed om absolutt ro. I denne boken gir han. uttrykk Tyskland og ikke m~t Russland 
ble satt opp i de hektiske okku- Jeg har ikke møtt noen som 6. Medlem en kort tld h~sten Denne cro_ bestod i at vaktene for sin dype moralske reaksjoll for dets a~gre~ på Fmnland o~ 
pasjonsårene, står ikke for en har fått .påtaleuDlIllatelsea 1940 og meldte seg u,~ i Janu- skjØt oppetter veggene og i vin- overfor den politikk, som førte dets voldelige mnlemmelse av de 
nærmere prøvelse. Her er skjedd uten om de som ikke hadde ar 1941. Ble av arbel(iskon~o- duene og skrålte og skrek uten- til den annen veraenskrig, de baltiske stater? Og ~tter hvilket 
rettskrenkelser og overgrep som fylt 18 år 8. mai 1945. ret pålagt å ta tyskar~eld~ for om nettene, til de hadde fått midler hvormed den ble vun- prinsipp fØrte det kng mot Tysk-
ingen rettsstat kan godta. A Herrene L' Abee Lund, pro- februar 1941. Deltok aktiV l livet av fruen. - «De har drept net og de ødeleggende virknin- land med denne påberQpelse, 
dekke over dette nytter ikke. - fessor dr. jur. Johs. Andenæs krigen 1940. Reiste fra øst-i min frue,. sa han. ger den har hatt for Storbri- når det og de andre medlemmer 
Sannheten lar seg ikke under- og justisministeren har i skrift l~det over ~verige til sin ,gar- . Den fo~erdeligste av alle et- tannia Europa og for verden av Folkeforbundet nektet å ga 
trykke i det lange lØp. Ingen og tale. framholdt, at ~S-folk. ruson (garmsonerende offlser~ terforskere, advokat (nå general- i sin ~lminnelighet. Det er en til krig mo~ Japan. for dets an. 
injurieprosess kan stoppe sann- som gdde ut av partiet lør Påtaleunn,latelse .gru~et hel krigsadvokat) Ivar Follestad ble meget bemerkelsesverdig bok, grep på Chma o~ ~ot Italia for 
heten. Heller ikke en organisert Landssvikan. av 22. januar bred. Fradømt sm stilling og . Hal k F 11 t d som nok vil virke som salt i angrepet på Ebo~la. Ingen av 
fortielse eller stadig gjentatte 1942f'f ikke er blitt tiltalt og grad etter cutrenskningslo- ~~~~e l det -:~~e7 :~~ :na i sure øyne på dem, som ennå disse~grep var ,tiendeparten så 
forsikringer om den verdighet .tra et. ven-o kl 12 1 tte f bæres oppe av den politikk berettiget som !lltlers unnskyld-
lom preger oppgjøret. Jeg skal her ganske kort få 7. Forelegg: Med tap ay rettigh~- ie~~;~~! f~rhø~gDa~~nn:tte: ~~l som dengang ble ført. ning for konflikten med Polen. 

ta fram 15 stk. av min nær- ter mot. å. søke avskJed fra Sl~l fru Halvorsen' var bisatt skrev Det forholder seg ganske enkelt 
Forbundet mottar atadig et meste bekjenukapskreta. (De off. stillmg. Tap av 4ltOveil~eg4' han til rekvireringsnemnden i I UBERETTIGET slik at Storbritannia ikke hand-

Itort antall sØknader og henven- som ble tatt over til EDftland Medlem fra hØsten 19 t . F forlan te at der å fr\l- INNBLANDING . let 'etter noe som helst prinsipp 
deIser om hjelp og støtte av nær- under raid på norskekysten mars 1941. ana og ;e måtte tli satt Om krigserklæringen skrlVer i det hele tatt, hvor hØylydt det 
sagt enhver tenkelig art. Det er 1941). Påtalemyndighetene an- 8. IdØmt rettighetstap av herreds ,ens so~e~: da fruen var dØd presten: «Storbritannia og enn påstod det.,. _ 
forferdende å være vitne til all ser a~ de gikk ut av Nasjonal' r~tten. Medlem fra hØsten 1940 mn ~f:e ~er hadde bruk for det,.. lt'rankrike begynte verdenskri-
den nØd, sorg og elendighet som SamllDft den dag de forlot til 4. mars 1941. og gen i utrengsmål ved å erklære Det var altså dengang. Fem Ar 
har fulgt i crettsoppgjØrebs spor landet. Altså før den første 9. Medlem fra 1934 til 4. mm:s Follestad sa i retten at han Tyskland krig, etter å ha blan- senere sendte det samme partis 
Det er, synes jeg, bare naturlig landssvikanordningen trådte j 1941. DØmt i herredsretten ,bl skulle kle ~alvors~n helt naken, det seg opp i Tysklands anlig- regjering småstyrker av uforbe-
at disse lidende mennesker - i kraft (gitt i London 22. janu- l år og 3 mndr. plus rettIg: han ~kulle lkke ele et,t øre. ~~ gender på en måte, som Storbri- reC1t norsk ungdom ut i kamp mot 
vårt Forbund ser en lysning og ar 1942). hetstap, 1, 2 og 4 og det pa tet VIser vel .bedre hVilke motl- tannia selv aldri ville ha funnet verdens dengang største, mest 
et håp. Og det er bare naturlig 1. Medlem fra 1936 til 4. mars tross av at vedk. helt :fra gut- ver som lå til. gr~ for de~ne seg i. Tyskland hadde ikke for- Øvede og best utrustede krigs-
at de henvender seg til Forbun- 1941. Forelegg: Bot kr. 500. - tedagene har. hatt et defekt sak. Men tross ,e~ Inndragrung urettet dem på noen sam helst makt. Selv alminelig mobilise-
det om litt hjelp og lindring. - Nektet å vedta (og av ekstra- ben som alltid ha~ forbydd på nesten 2 mIlho~er beta~te måte. Det eneste Tyskland had- ring manner ikke denne regje-
Men hva skal Forbundet gjøre? ordinære grunner) pltaleunn- milit~r æ~e og verd1ghet. Er- Thv. Halvorsen ~lt, fikk rede~let de gjort var å verge seg for å ring seg til å besl~tte, så slagen 
Dessverre har det ikke vært mu- latelse. statmngsdlrektoratet «forsov og kulltomten tllbake og relste lystre disse makters befaling, når av skrekk og så UVitende om for-
lig å imØtekomme disse sØknader 2. Medlem fra 1934 til 4. mars seg- og fikk ikke sitt krav sitt firma påny~t. Han hadde nå. det gjaldt landets egne rettighe- holdene var den. Men seg s~lv 
uten i ganske spesielle, enkelt- 1941. Påtaleunnlatelse mot å med under straffesaken og forberedt en gJenoppt~else av ter og dets eget vis å trygge dem og sine nærmeste medskyldlge 
.tående tiUeUe når sØkeren har frasi seg stilling - leveveg. gikk til SØksmål på 12 QOO, for: saken og ventet. på Høyesteretts på. Og ved denne vegring gjorde klarte den å bringe ut av fares 0-
vært i den ytterste, fortvilt\) En ganske drØY straff. Begge mentlig for fengselskotten l kjæremåls avgjØrelse. Alle er det akkurat det samme, som nen. Den tok ekstratog nordover 
nødstilstand, - og selv da bare disse deltok ved fronten under England. Har aldri hatt off- klar over at hadde saken ko~et Storbritannia Frankrike og hvil- mens den overlot til de uøvede 
i sterkt begrenset omfang <øye- krigen i Norge 1940. , Itilling. opp igjen ~ille utfallet blitt et ken som helst annen nasjon ~ed ungdommer å kje~pe, Ti Ar se. 
blikkelig hjelp). Skulle }!'orbun- 3. Medlem fra høsten 1940 til 4. Vedkommende påberopte ,seg annet enn Slst. Men han var over aktelse for seg selv ville ha gJort nere øitter de selvsamme menn 
det vært i atand til å yte eUek- mara 1941. FradØmt militær at medlemskapet var lovlig i 70 år og døden kom fØr han rakk for ingen fØrsterangs makt ville og forvalter MarshaU.hjelpen o~ 
ttv hjelp i de mange tilfelle da .tillins (underoffiser, ~eltok i hvert f~ll ti~ 22. ,januar 1Ø42 å få saken opp pånytt. samtykke i for en eneste .time å vapengavene fra USA. ~'fQ~-
hjelp virkelig trenges, ville me- krigen i 1940) av.kjeebaet fra og henV1ste hl re~Jerinien ~y- . la seS diktere sin utennkspoU- underlig kan verden være, Og hl 
let betydelige beløp gltt med, offentlig •t11lins plUi rettt,,-. gaardsvolda stratfelovlkomlte Det er i~gen hemmel1ihe~ at tikk aven fremmed naaj on, lt dem .kal vi ha tillit og overl.te 
belØp .om Forbundet desøven" hetltap, Herredsretten. dom nedaatt 1 England 12. man alle hederhge bergensere I am- landet I velferd 1 ufredøt.lderl 
ikke hu til ridlghet, Vi hlper .t,elf,.tet av Høyeaterett. 1941 Ol til jUlitiømlni.ttr Ter'· mer lieg dyrt over den mAte Thv. IKKE NOE MOØALSK La OH for fuUltendish.ttlna 
imidlertid. at etterhvert lom For- ". og D, Medlemm.r fra oktober je Vold. merknader til sam .. Halvorlien er blitt behandlet p&. PRINSIPP tkyld tilfØye; at mannen lom 
bundet utbyga'l Ol blir ,tørre -november 19"0 tll 4. man mt, Sublidiært at hin mAtte NOl IQm oilA, den Itor~ d~llake!. Nlf d t j Id b'lkyldnin. akrev boken .Tillitlmann,n. hlø 
gl Iterker., vil o",A det. inn.. 1941. Frad,ø,nt .ine .tUl1nal t komme inn under l. a. IV 10. It ved han. ~JI~tellle tV I e, oS «f lek ~l e her lanll,t krig ter Einar al"hardleln. Dit for .. 
t.ltttr flU't .Apu. at eltt Ilc,l bU t:: rttilhttltl. p i herredu... d. ... mber l~~, • 4,. dl. over la' ",&~In .. " lom tI' ,tn. or" " ~ I ~vUk" vW-'. "", _ 
-\lUt & l.... ".'1' Pd ta . •• trU\U\IUt IV -.,.. (hN ., ilC.) ... " Ul .UI "M', .t. III " • -

SALT I SURE ØINE 
skotsk prest går ti I angrep 

bugen i storpol iti kken 

på hum~ 
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som svek sitt hellige kald 

Hva de dengang sa o REFLEKSJONER II 
avt.or~:.averbrook har l I!n .ter Bevm kom f"rlt i Ikuddet, PAL BERG JIA!!, !lO!';'!)T, 7;9 eom en Apen t1ende av nasjonalistene 

veninc Stand,aJ'd- .att da han i 1920 ledet en streik i DlwG!LU'IwwaS-A.!:1J1!1, slik at han 1 stor utstreknini hadde 
l,aDl en oppsiktsvekkende dokkene rettet mot skipning av _. _. "" -'- ml"tet USA', tullt. - Det er forøvrlg 
press.kampanje mot den nye ammuniejon til Polen. Pilsudski lom lint vl! ,lemme.. Des !t7l'llte Ikke lenae mellom bver aan, Tr11-
krllsminister John S t r &\- trengte denne ammunisjon for l holdt han 111.4. 11140; da 1'1.&%\ takket ve Lie er ute for beskytning l den 
c h e y, pl det Irunnlal, at stoppe den RØde Hærs invasjon. Qulalini for ha:1.8 anavarete!e!"" OS e 1kansk j kj r 
Strachey tidligere var komm,,- Union rtf .. ogsl noen smakebiter fedrelanduiJ...n. Senere har han opp- ~~: f tide presse, ISOtml.ftnO t enn~ .-. .~m or og mener a ,.... rosa 11m 
DlBt-s~mpatisereJlde. Lord Bea- pl hva visse herrer i sin tld ut- lyat, at denne talen var ham diktert rundhet har sitt hjerte l MQSkva, 
verbrook mener at han derfor talte aV tYlkerne. Den annen holdt han 9.6. l .I.ft_ .... ft ill t in kort ~.,t " . ,se vom .... " .... r sp e eeg"" 

Pro1esøor Joaeph Kl a u sne r ved det hebraiske universitet ikke er skikket til 1 sitt nye John Strachey (nå krigsmini- 1946, d.a han forllkret at cNorge er 1 den utsatte stilling som hen Innehar 
1 Je~uøal~m har skrevet en bok om Jesus fra Nazareth. Den ble embete A kontrollere de!, vel- ster) , «New York Times», H.ok- igjen bUtt en rettsstat». Hvem lom 'helt ut 1952, hvis da FN holder ut 
opprmnelig skrevet pA hebraisk, men lenere oversatt til verdens- kje~te Intelli,ens Service ~I. tober 1938: dikterte ham denne talen er ikke opp- så lenge. Det står intet 1 skjebnens 
Ipråkene tysk 08 engelsk. Vi skal ikke her innlate oss pA noen L 5 s aktivitet. . IYlt, men alle er, vel 1 dag på det 'bok om dette, men enhver har aIlled-
omtale av boken, men bare tå ut noen aktuelle lin'er av den: . «som alle .anc;tr,,: s?Sialister tr()r rene med at prinsippet om likhet for n, til å tenke sitt. _ 

«)for Jesus betød den politiske makt intet· Giv k~seren h Det engelske blad Union hiS- jeg at et SOSlll-hstlSk samfunn loven er brutt og at rettsstaten der- Jng 

keiserens er, og Gud, hva Guds er d.v.s. det 'lø~er seg ikke vå ker opp publi~ums hukommelse med tid:en: utvikler seg til t!t med er undergravd. Man gjør derfor SOM ET SKUDD FOa 
kjempe for den politiske frihet mot romernes undertrykkelse av' også når det g~e1der visse andre kommumstlsk samfunn.. r~ttest i il. slå en strek over bt:gg,e BAUGEN 
folkets politiske selvstendighet. Hva skader det, at man betaler navn. Vnion minner o~ dengang Statsminister C1ement Att- dlsse taler. - Vi kom imidlertid til vedtok Representantenes Hua t Wa.
keiseren tribut, når man bare lever i fred med Gud, den evi e.. s~atsnunister Att1e~ l Mac;trld lee i «Problems of a Socialist å. ~innes dem l forbin~else med en øhington 28. mars et torslag fra den 

Vi kom til å tenke på disse ord, da vi leste meddelelsen gom hilste den clnternabo1';1ale Bnga- Gov ent. 1933: artikkel av Odd Eidem 1 det Bergske demokratiske representant Tog art y 
at ledende personligheter innen den franske og t ske rotestant de» med knyttnevehilsenen, og . blad «Verdens Gang> 1. april - dog fra Rode Island å. stoppe Marshall-
tisme på et møte iSe er hadde besluttet at der ~truf skal o : at han den gang ,glede~ seg over « t e: nØdvendig når en skal ingen aprils~k - i anled~ng Ole hjelper) til Storbritannia så lenge lr-
rettes et tysk-fransk br~erråd som. skal .. uttrykk for de to [E. at en rød bat~lJon Ville bruke han e, ikke å ta for ,meget h~ll- Greppa o~Wllgelse som skuespille.' ved land var delt. Togarty framhevet der) 
k S litisk fr , t skglfr k 4-n___ 1__ liI_ hans navn «MaJor Attlees Briga- syn il de demokratiske teorier Den NasJonale Scene. Om mot.1vene store rolle som folk av irsk avstam· 

er po e ansvar og emme en y - ans ~me~.I:oI.U t't' h . 'l i har ilt 1 nnl l S esiell sØnda skal . til d tte. . de-o Union skriver videre: «Hva og . ns I uSJone~, VIS ;maI>: VI f~r denne oppsigelse skriver Odd n ng sp gru egge sen og 
P, g, Vles e. .. skal man / si om Sir Stafford få gJ nnomfØrt sme saker. Vl må Eldem: cOle Grepp har aldri lagt framgangen l Amerika. Han sa videre, 

VI har v~ske~g f~r å få ?1sse to ting til å stemme. Jesus fra. C' ? Staff d C . Str _ ta sempel av Russlands system, skjul på-hvor han står politisk. Ne tt-at Storbritannia siden den første ver-
Nazareth sa JO: Mitt rike er ikke av denne verden. Og for ham rlps. or nps og a end' 

d t ikk d lit~~l- makt d t l de li ed chey ble engang ekskludert av de erke poenger, og anv e o p p fordi han bekjenner seg til den denskrig har strupetak pA. Irland og 
var e e en pa.&ØAe ,men e even v m Gud d . d tte la d '--fttill' h h b ddt b k ... lig k 1 g 1"0 ill d l h dsak l da vil kirken ha akt ikk b Labour Party på grunn av deres em en.» UUIØ mg an ar, ur e e være ru er ... r om r num , 0-
som var ~ve en. g . m J e are ?ver for nære tilknytning til kommu-I' i alles lnteresse A slA. fast, klart og lars for A opprettholde dette forhold. 
menneskeSJelene, men også makt 1 samfunnet. Men er det ikke ' Vl her i landet, The Coun- overbevisende at her 1 vårt norske Vi skal tilføye, at vedtaket ble gjort 
nettop derfor, at kirken er kommet i forfall og den levende reli- nlsmen. try o the Selbuvått, oppvise like demokrati er' ingen utsatt for fodøl- da Repreesntantenes Hua boldt mlilte 
giØsitet er bli:tt hjemlØs? Vi tror å kunne si m~ kyrkoherden V. Av den ~'UlUl:. ble Crips valgt gode. i .. ttalelser av de s~ste dager~ geIser av noen a~t!> _ Ja dette.tA.r lom komitE'. Avstemn\ngen mAtt", et
Va 11 ber g l hans nettopp utkomne bok .KrIstendommens for- av Churchill til ambassadØr i heIdi e? Ja, ganske SIkkert, VI på prent og dette vil cV. G.» at folk ter reglene godkjennes ved navneopp
tid - nåtid - framtid»: «Tiden ar gamal, allting er firdigt, in- Moskva under krigen. Crips ven- leder: estemt pA dette som på al- skal tro 'midt l denne ulvetid da for- rop senere,og dø. falt foralalet. Men 
tresøenas tid ar forbi, nuet nastan livlØst, man vantar nasten te tilbake· begunstiget av den le "'dre tvilsomme o~råder. følielsene hagler ned over c1~m, 10m det har alliltevel gjort sin v1rknlr)', 
ureflektera det «oundvikliga:.. bØlge av begeistring for rUSSerne Hvor ).nange er det so;m tIdligere taler Roma mlclt 1 mO,t. Det Clt en og det underltrekeø ved atpre'ldent 

Skulle ikke dette mane til ettertanke, hvis man da vil se li· som oppstod dengang alle russe- gikksned «Det brukne gevær~, fornærmende o, forøtemmende Wlder- T1'1,Unan har opphøyet den lLMerlkan-
vet som noe mer enn kampen om de materielle goder? Og n a re i England ble betraktet som som al bærer BorgerdådsmedaJ.- vurdering av folJui dønunek,raft. øke le,aajon S Dublin til amba.lade. 
kommer vi dithen, som vi har siktet. De uendelige partistridene «Tapre allierte». U'tenriksmiul- jer, 8~. Olaver og alt det nye Den 29. marø kom Irlanda førlte am-
og splittelsene innen vår egen såkalte kristenhet er tegn pA for" tingeltflngel på brystet? Kan dor I EN ARTJ:KKEL I .VERDENS basladør 1 Washington, John 3, 
fall. Herhjemme begynte det lenge før okkupaliljonen, Ol det skaffe. noen oppgave over dette? GANG. He ø. r n e til UlA o, han benyttet 
fortsatte un der okltupasjonen, nettopp fordi kirkens ledere tok Fraser Hvem;.rar mot Kongehuset i pro- 231 ISO M1l1t t Ek straks anledningen til et vold~lnt .nM 
parti i en verdslig strid og bidrog til å Øke dens bitterhet. Det pagandaen og når det skulle be- it"f om kri ær orlfvar C)~~ ~ grep pA Storbrltann1a. Han SG. ~t det . ' 1'.: ' , ? H s s ens orsvar sver pro eaaor urey- , . 
var, ~m om ~et forp~tet Jesus fra ;Na.zareth for ~ egen s~, Under ovenstående tittel skri- ~lges fenger til apanasJe. ar berg bl, a.: «Det er ikke tvil om at br~t1ske PB:rlament har begått en «kl"l. 
for sm verdslige makt, J~ s~lv for en 1 hØY grad re1;iglonsIlendtlig ver en journalist i siste nr. av dlsse fode nordmenn, sagt eller mange sultet alvorlig l Nor e under ~lnell akSJon» ved å op~rettholde de
stats sak, og det kunne JO ~e annet enn å fØre til hat og ond- «8. Mai- og forteller at pressen skreve noe fØr 9. april 1940 som den siste krigen, særlig i b;ene. På lmgen av Irland, Han Ville hve~ dag 
skal?' Og denne kamp fra kirkens menn var. konsekvent o~ ufor- er lukket for yrkesjournalister, skulle ~enpeke, på at? de hadde landet var det bedre, tildels bedre o~ med a.ll? midler han ~dde til rå
so.nUg. En av dem, som. har tolket dette tidsfenomen, &ler det som har vært medl av NS og et naSJonalt smnelag. Var det enn 1 fredstid. Men statistikken viser dlghet arbelde for en f~rerung av lan
slik: «Det. å v~e kons~vent ond er en" stor ,egenskap, det skal sonet den «dom» de har vært tyskerne som skaffet dem om- også. at pA. det tidspunkt fikk vi ~et og spådde at den vllle komme opp 
karakter til det.- Men denne karakter er ~e 1 overensstemmelse ilagt for dette forhold. Han har vendel~e, så bØr de. være tysker- svære tilførsler av matvarer fra be- l hans ambe.ssadørlid og han ville gjø
med den lære, som Jesus fra Nazareth ,prediket, og derfor kom og- tilskrevet både formannen og ne eVli takknemlige. Kan ~~t setteiseemakten, først og fremst 1 re en formell henvendelse til USA om 
så forfallet slik som det ble uttrykt l det beryktede skrift «~Ol- sekretæren 1 Norsk Pressefol'- norske folk stole J?å at de polItl- form av kornforsyrunger. Jeg hu ~ støtto denne sak. - Ser man dettl! 
k~domm~n o~er 'NS-, som betegnende nokførs~ ble offentlig- bund om dette forhold, men ikke ske •••••••• er blitt så gamle at ikke sett drøftet muligheten for lan- l ~cnheng med SltoU.ands og Wa~ 
gjort i tidsskriftet med det krevende navn «For Kirke og Kultur»1 fAtt noe svar. de alcp;i mer forlater sitt ~atrl()- detø ernæring ved en konflikt øst- le,s bestrebelser for Il få selvstyre, vil 
Denne religiØse svikt under okkupasjonen og den hatfylte for-. tiske kloster for A vende tilbake vesb. Her er man ved et kjerne- 11l4llt tOMt å at Storbritannia vad 11_ 
kynnelse under folkeforfØlgelsen etter okkupasjonens opphør Av gode grunner har han vel til gaten og dens bolsjevisme? punkt. De fleste vil heIlt glemme at den av de mange utenrikspolitiske be~ 
står som en skamstøtte over kirkens virksomhet. Prestene preket ikke fått noe svar, da Norsk Er «rettsoppgjøret. et bevis p~ tyskerne tok sine plikter overfor detkymrinier også har sine innenriksk. 
hat og fordømmelse, og de rumså seg ikke for i egenskap av så- Plaresseforbund hverken kan til- dette? lir det deres egen forræ- okkuperte Norse meget alvorlli (li problemer å kjempe med. -
kalte fengselsprester - enkelte endog med pistol i beltet -. a te ~ller forby noen jo~nallst å deriskt tortid de nå gjengjelder at de delte forlyningene likefrem bro- DANMARK HAR FEIRET 
håne og på forhånd dømme til dØden de arme og forsultede fan- harbelde i pressen, likegyldig pl OSI? :Prøver de A skremme seg derUg med oaa, leiv om meiet ble ET DYSTERT JUBILEUM 
ger. Vi kjenner dem. De går ennå omkring som den arme stats- vilket politisk synspunkt han selv til fen varig nasjonal hold- lendt til bunnl av brittike u-Uter 
kirkes tjenere, og de våger endog" lese Fader vår uten A blues. enn _~1 ~~~ ~:"~iatt. D~:te ning ?. ~Uer er det hele bare op- lom lurte lanla Norle. kYlt. Men Den 21. mare var det tom Ar ,I. 
Ii'ol'/Iitå Ilet.de øom.kua. . . ,. . ~ø.rN4MUt , ...... 6l1' . mIlI,,,,g ute" ... or port~? . hvorledel vl .kal It. mat unclel' en den Sheli ... hlUlbotnbardemtintet fant 

At presteskapets sterkt begrensede religiØse viten fAr bære orsk Presseforbunds kompe- Hvorledes ville det gå hvis ny konflikt, er det vellkke mange flom sted. Britiske fly ø.to ,ine bombtr 
hoveclskylden er en sak for seg. Den har i all kirkestrid, og i rseomrldeh Og formentlig av Norse fikk en tro kopi a~ den vet J:loe om. Fra rUllilk side kan man over Geat,apo. hovedparter i K"beu
all forfølgelse med bål og brann vært både årsak og virkning, en grunn ar man funnet det amerikanske granskingsnemnd ? ikke vente meget, IUk som vI har havn Oi øamtillii talt "tskllliae bom
men det ser ikke ut til, at hverken advarsler eller det stliend.e overflødig å besvare spørsmAlet. Hvil man her skulle granske folk atelt Ol., og veltmalttene vll ha mer ber over andre døler ov byen, del'l
-1" .. 4,,11 .... 1.-1.-&>1' til hgncHiml. Jeg har vært styreemd1em ay for «unorsk virksomheb? 0" enn nok med A klare line eine for- blant ovel' Don franslte .kole , hvor . --- ~ .. _._-~- _&- '-___ t ___ & ••• u d& ...... 1.'- RA h.rn nu 10 __ tre fra St. JOSCOOI-
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kynnelse under folkeforfØlgelsen etter okkupasjonens opphør , Av gode grunner har han vel til ga~. n og dens bolsjevisme? 
star som en skamstØtte over kirkens virksomhet. Prestene preket Ikke fått noe svar, da Norsk Er Cl' tsoppgjøret» et bevis p:\ 
hat og fordømmelse, og de unnså seg ikke for i egenskap av så- Presseforbund hverke~ kan. til- dette? r det deres egen forræ~ 
kalte fengselsprester - enkelte endog med pistol i beltet _ il late ~ller forby noen Jo~nahst.å deriBke, fortid de nå gjengjelder 
håne og på forhånd dØmme til dØden de arme og forsultede fan- ar~elde i pressen, hkegyldlg på Ols?~røver de å skremme seg 
ger. Vi kjenner dem. De går ennå omkring som den arme stats- hV1lket politisk synspunkt han selv til en varig nasjonal hold
kirkes tjenere, og de våger endog å lese Fader vår uten å blues. enn har eller har hatt. Dette nin8? ler er det hele bare op-
~\or8tå det, de som kan. spørsmål ligger neml~g utenfor portUni~me? 

At presteskapets sterkt begrensede religiØse viten får bære Norsk Presseforbunds kompe- H led ill d t å h i 
hovedskylden er en sak for seg. Den har i all kirkestrid, og i ~anseområdeh Og forrentlitg :~ Nor;~t fi~8 e: tr~ k~Pi ga~ d~~ 
aU forfølgelse med bål og brann vært både årsak og virkning, en fgl rdu~n å bar man unne ål e amerikanske granskingsnemnd ? 
mel?' det ser ~e ut ti~, at hverken advarsler eller det stliende over ø 19 esvare spØrsm et. Hvis man her skulle granske folk 
forfall vekker til han91mg. Jeg har vært styreemdlem av for «unorsk. virksomhet»? O~ 

Imens lever de forfulgte NS-folkene sitt eget religiØse bv. Norsk Bladeierforening, Norsk som i USA gå tilbake 20 år i ti
Mens de satt i konsentrasjonsleirene, måtte de sette ut vak1.er Presseforbund, Norske Aviseieres den? Ville det bli vanskelig il 
for å unngå forulempning av makthavernes bødlel'. ~", ... minn~1 representantskap og Norsk Re- finne cFuehser,. her i landet? -
ofte om beretningene fra de romerske kristnes katakombetilvæ- d~tørforening. Og med. mitt Hadde Trotsky noen efuchser,. da 
relse. Mange har senere, når de kom ut igjen i det opprevne og k~ennskap ~il . forholdene. mnen han bodde på HØnefoss? 
viljeløst vimrende samfunn tatt avskjed med statskirken. Enkel-l disse organls~s~oner . tør Jeg ut- H F 
te har funnet sin plass i andre religiØse samfunn, som er mer i tale, at det tllligg,er l;llgen av de • • K. 
samsvar med den lære, som Jesus fra Nazareth forkynte. De fle- ovennevnte orgam~asJon~r å u~-
ste nøyer seg med sitt lønnkammer og kjemper der tilgivelsens lukke noen ~ra ak~lvt aVlsarbeld. • 
og forsonlighetens strid etter Bergpredikenens ord. Men de hat Det er nemlIg a v l sen e S ~ l v, Her er Doe som Ikke 
lært de bitre opplevelsen smerte å kjenne oS de kan. si med Jo., som bestemmer h v e m de vll ha 

vesb. Hel' er man ved et kjerlle
punkt. De flellte vil helst glemme at 
tyskerne tok sine plikter overfor det 
okkuperte Norge meget alvorlig og 
at de delte forlyningene likefrem bro
derlig med all, lIelv om meget ble 
aendt Ul bunnll av britt.lte u-bAter 
Bom lurte langli Norge. ky.t. Men 
hvol'lede. vi .kal :tA mat under en 
ny konflikt, er det vel ikke mange lom 
vet noe om. Fra rU.Bisk lide kan man 
ikke vente meget, llik .om vi har 
Itelt OlS, og vElBtmaktene vil ha mer 
enn nok med A klare sine egne for
syninger, når hær. karen av de russ!lI
ke ubåter opererer både i Atlanteren 
og i Stlllehavet. Og denne gang har 
vi heller ikke noe tysk kornkammer 
å ty Ul, det har de seirende allierte 
sørget for. Vi kan imidlertid ikke se, 
a.t professor Kreyberg har fått noe 
svar på. sine anførsler, og enhver har 
da grunn Ul A. tenke sitt. 

LEDEREN FOR DET 
SPANSKE NYHETSBYRÅ, 

hann Edfeldt: .. ,som sine medarbeid~re. Det ene- stemmer 
Smartan lir en skulptør større an Fidias-form8.l' av skuggor ste N. P. har rett hl er å forbYsenor Juandel a C o a t a, erklærte 

oeh blod saknadens mon~ent. en uønsket å være medlem av JustisminL'lter Gundersen har 6åvidt forleden i en radiotale, BOm ble sendt 
Vi er 'nådd fraIl;\ gjennom fem borgerkrigsår, hvor bare enkelte sin forenin~. Men n:um behØver jeg huaker flere ganger uttalt seg i over alle spanske stasjoner, at dersom 

~v kirkens menn har våget å tale Erkebispen midt imot Om det - som bekjent - lkke å v~re avisene om landssvikernes tilbake før- SpruUa skulle komme til å stå over
etterhånden kommer flere som våger det, vet vi ikke, men vi ~edlem av no~n press~org~a- ing tll arbeidslivet. Han har gitt ut- for Storbritannia 1 en krig, ville bri,. 
frykter for at det er for sent. De fleste glemte kjærlighetens ~Jon for å arbeIde lomJourn~l~st trykk for at alt er såre bra, sågodt tiske krigsskip ikke kunne holde Gi· 
evangelium og Jesus fra Nazareths bud cDømmer ikke forat I l. et blad. Dette er en helt fnvll- som, alle er beskjeftiget og dette med braltar i mer enn en halv time. Det 
selv ikke skal fordØmmes,. dengang, da det var behov for et myn- lig sak som vedko~ende selv arbeide for 1andssvikere har ordnet er en hard kjennsgjerning, sa han, at 
dige ord. Og derfor må vi andre, vi utstøtte, selv søke å praktisere får t~ standpunkt til. Ennå er seg så langt bedre og lettere enn ven- Gibraltar i dag ikke betyr noe som 
det i liv og gjerning. man ~e kom~et eså langt» at tet. hel<st og ikke har noen verdi, Hvis 

man har gått til tvangsmedlem- Men. • . . .. her er noe som ikke Spania reiste seg mot Gibraltar, vil-

Kjærlighet og sabotasje var de opp
rinnelig motiver til «Tungtvannsfilmen» 

skap i noen presseorganisasjon. stemmer. Så å si hver eneste av 003 le denne festning falle i løpet av 24 
Den som vil arbeide i en avis,som bor i byer ke.n nevne en rekke timer. - Omtrent på samme tid som 

kan bare SØke vedkommende kolleger rom lever av såkalt tilfeldig denne radiotale ble holdt kom med
avis han vil arbeide i. Og hvis arbeide og andre BOm lever av Gud delel;sen om at Spania hadde kjøpt 
eieren eller eierne ønsker å inn- vet hva. 43 monoplaner av St1mson-typen fra 
ta vedkommende er saken i or- Vi kjenner høyt kvaHfiserle menn USA, og i samme åndedrett hevder 
den. Man· behøver på ingen måte og kvinner som tappert har tatt fait Lord Van 8 i t tar d i en artikkel j 

å spØrre noen presseorganisasjon på arbeide SOlll er ehelt uten ell- «Daily Mai!" at det er mere nødvendi~ 
om tillatelse. Jeg har 44 års ar- hver forbindelse med hva de virket å befeste Spania enn Vest-Tyskland. 

om beide i pressens tjeneste bak meg med før krigen. Jeg er en motstander av alle dikta-
hvorav 30 år som redaktør så jeg Hvia man er uten midler er det torer, skriver han, men Fra.ncos dik. 
også av den grunn sk~Ue kjenn~ nesten ikke mulig for en la~dss.vlker tatur er ikke så ilde som de autori
forholde!le. Som b~kJent. arbel~ med utdannelse og høyverdig praksis tære styresett ene bak jernteppet. -

Filmselskapet . klipte bort kjærligheten og tok 
med 'senkingen av Hydro-ferjf! og løgnen 

tungtvanntransporten 
Fllmstjernen Sigrid Gude, boaatt I medvirket l, ble S8llltlige kuttet bort. 

t. t. Hollywood. bar I fl. «Dagbla. Sigrid Gude hevder at hun er blitt 
det» anlagt øa.k mot det lel&kap 10m påført store økonomiske tap ved dette 
pr04userte «TungtvannsflImen». - idet hun også mister prosenUnntekter 
Hun forlanger en er.tatnlDi på. opp- ved &alg av f1l:men tu utlandet. Hun 
til 150000 kroner fordi alle hennes hevder ojså at det var hun som sam
.(lener er kuttet ut av filmen. men med sin bror Knut Haukeli kom 
Baggrunnen for saken er at Sig. på den tanke at det også burde lages 

der ma~e som Journahster l åfå noe å gjøre isitt «fag». Jeg ser Slik ser man at meningene er delte, 
denne tId der har vært medlem- her bort fre håndverkere, lJOm bører og det er bare den t.apre riddersmalln 
mer av N~. <?g mange har også tll dem 10m har greid seg best. Ola som knivholder på sin uforsonlig-
vært beskJeftlget uten avbrytel- t t Alt arbeid. er like fint, hovedsaken he mo Fran.ca-Spania, m(ms alle vå. 
se, selv i den mest aggressive tid 

f er at man utretter noe, men je" kall re gode naboer utnytter denne kjennil-
etter c rigjØringen». • ni ikke for,tå at det er l samfunneh'l in- gjer ng ette.r beste evne. Det k~ter 

Torstein Lange. 

:rid Gurie da planene om å lage tungt- en engelsk: versjon av tUmen, hvilket et manuakript bygget på kjærlighet 
vannsfilmen kom opp,ble engasJel't ble gjort. Videre hevder hun til egen og sabotasje. 
til å 'spille den kvinnelige hQvedrol- fordel at det var hun som øammen For å få filmen mere dramatl.sk tolt 
len i filmen. Pet manuskirptet som med sin bror hadde tått ideen med Il man tmld eenk1ngen av Hydro-fefJa 
dengang forelå, inneholdt nemlig og- la episoden med Rjukanferja l.nngå i og forherliget denne forbrytelse øom 
så en kjærlighetshl.storie mellom en filmen, for derved å gi filmen en ster- kostet 28 fredelige og intetanend~ 
av sabotørene (Henk1 Kolstad) og en kere dramatisk karakter. mennesker livet. Løgnen om tWlgt-
venninne av ham (Sigrid Gur1e). Sig- • vanntransporten måtte da tas med, 
rid Gude spilte rollen. Imidlertid fant enda det ikke var et eneste kilogram 
selskapet senere ut at den ville gi Ovenstående korte melding om den rent tungtvann ombord i ferja. Kjær-
«Kampen om Tungtvannet» mer til_ forestående prosess ils et fortre.ffelii ligheten ble klipt vekk og filmselska
snitt aven ren dokumentarfilm, Oi innblikk i cTunitvatmafl.1men,.. tilbl1- pet tjente pen&er. Det .1It. var hen. 
dl ~or 10m Silfld CNrit bad4e ".tø. tllD • ~i ,tt.r tA ~n, likte. 

tereæe A tvinge «bakeren til å være .således å knekke nøtter med de sto
smed». Enhver lærer, stats- eller kom- re, men vi hal' jo overfloden å ta 
mWlefunksjollær, jurist eller prest, po- av, ikke sant? 
lit1rn.ann eller kontormann må finne I 

aeg i å være fCatnEKi». Pe lever av da- OGSA TRYGVE LIE ER UT':: 
"ens tQl'tjeneste 1 de små erverv, of. I HARDT V ÆR 
te.t bor de dårlig, arbeidet gir ikke Den republika1'llske'senatOT William 
bare liten fortjeneste, men også ingen K n o w l and gikk skjærtorsdag til 
ti1fredsstille1se.' Og framtiden er alt angrep på ham og hevdet at han var 
annet enn lys, med dårlige tider VIl en erklært tilhenger av Russland og 
de små e.rverv svinne helt inn, og da at en slik mann burde fratas sin stil
må veien gå til forsorgen inntil den Ung som generalsekretær i De forente 
lykkelige dag kommer da man blir nasjoner. Knowland framholdt videre, 
alderskvalifisert til alder.strYiden 0i at 'l'rYiVe Lie ha.dde stillet sei pA det 
UD Dlit Ii.ii oU\IDlI. JIu&. kommwliI&ke Cb.1ou tJ<1, o, vilt Hi 

den av de mange utenrtkspol1tl.ake be
kymringer også har fline innenriksk., 
problemer å kjempe med. -

DANMARK HAR FEIRET 
ET DYSTERT JUBII .. EUM 

Den 21. mars var det fom Ar Ill. 
den ShIl1l~huahombar'flen,(',l).t0t funt 
,sted. Britiske fly østo Illne bomber 
over Gelstapoø hovedpader i Køball~ 
havn 0i &amth.liu falt atsldllijJll bom" 
beL' over andre deler av byen, del'1~ 

blant ovel' Den franske I9kole , hvor 
86 barn og 10 søstre fra St. JOt!Cphll
ordenen ble revet I filler, mlln man ... 
ge ble s.k.adet under det høyst vall
ISkeligerednini$lll'bc1de. D~t danske 
politi var ved denne anlednini uto 
av funksjon, hvorfor det høyst upopu
lære hjelpepoliti, Hipo, måtte ryltka 
ut med alt disponibelt mannskap og 
Isatte 1 gani et l'edningsarbc1de, fiOm 
avtv'ang tllskuerne den istørllte re~ 
sp~kt. Pe unge Hipo-menn. viste et 
mot oø en utoI'terdethet I _rbeldet 
med A redde de mange barn, som lit 
under ruinene, men Hlpo-menlll~ne har 
aldri fått noen takk. 

Tvert imot ble under 
utrenskningen dømt til mange års 
fengsel for «.samarbeide med fienden». 
Dengang refining.sarbeidet pågikk og j 

dagene etterpå var det ingen grensa 
for den takknemlighet som ble utvist 
fra de :redede barns foreldre og på
rørende, men senere ble disse like~ 
frem truet til å innta en annen hold
ning. Ordenssøstre og enkelte køben.
havnere, som deltok i redningen, er 
blitt belønnet av C.'..arnegiefondet med 
gullmedaljer og pengebeløp, menli 
Hipo_mennene fikk 10-14 års tena
,sel, ja en av dem, som utviste sær
lig tapperhet, sitter på livstid. Det 
ble ansett som særlig graverende, EI 

de hadde deltat i redningsarbeidet i 
Wliform. Slik går det her 1 verden. -

E'l'TER CHURCHILDS SISTE 
BESØK I PARIS 

ble det fortalt, at en venn av ham 
hadde oIJpurt ham om hvem lJOm eie,nt 
11i var den før,ste ledeor nv arbe.ider
partiet. Pet var CQlombus, iSvart.a 
Churchill, for han sellte over oseanet 
uten A vite, hvor han kom hen, han 
kom til et sted som han Ikke kjente 
0i han gjorde det hele på andt" be
kostning. -- Denne historie burde ha 
vært fOTtalt 1 Stortinset under fl
nans<1e'batten, tor det later til at d'nr. 
finanseksperter i A-partiet cr Colum,.. 
bi elde sønner. Det nye lys, herr Brat~ 
teli, har ufortrødent gitt seg ut på 
en farl'lg seillas, og det skjer 1 høy 
grad på andres bekostning, Men det 
hele er så enkelt, det hele er så lett, 
fordi opposisjonen riktignok proteste
rer for all verden, men er doa med 
pl ferden. , 

Vor .. 1d4e Il 
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Smeden og baker'n 
Av Helge Grønstad 

bare at det er tillatt. Pl dill Dt erkl.rt. .t o, uD4el' en.. vel tor nOl'lk produlajoft av ~ Det gjrJr derimot den IS, votere! 
Ilnnel) side ser vi at det har OOlStendl,heter Ol de nAv_ende ake krlgsmidler. de - rettsformannens - votUIl 
vært reist tiltale mot folk 150m forhold ikke .neket l fortsette 1 De. DE NORSKE MYNDIGHE- Dette votum er avgitt av et a 
har solrt noen pakker Oatbrød ~ arbeid l f6brikken men ønsket TER har nØyd seg xned Il ta det- HØyesteretts eldste og mest c. 
eller noen pakker tobakk til 'fratre stralai dø. forutsetningen er te dokumentariske forhold til et- farne medlemmer. h.r.doroml 
fienden. Mw far aldri folk til at den milltære produlæjon omgå- terretning. Professor Bache-Wiig Thomas Bon ne v i el og taler 
il skjønne at dette er en rime- ende øettea i gang. er ikke blitt dØmt. enn ikke satt grunnen best for seg selv: 

~~TTEB SNART 5 ARSERFARINGER med hensyn til eUer- lia vurdering av spørlJDlålet om For ordens skyld tillater jeg meg under tiltale. for «bistand til fi- «Dommer Bon nevle: Når d 
fon.knlni og roUsoPPIJør i sålullte -landssviksaker. kan i dal ik- bistand til fienden.. herved på Administrasjonsrådet. enden». Tvertimot hører han gjelder tiltalens p. 3 - a1t~jå knQ 
ke noen benekte det beklagelige forbold at 0PPljØret pA manae IDAG HAR BADE «KANON- vegne A bekrefte Ilt De el' øluttet l med blant dem som etter frigjø- kcbrødlevcransene '7 finner jt'll 
måter er kommet ),lå avveier og har litt resultater .om ikke atår BYGGEREN» og «faltbrØdbake- Deres still1nll ved fabrikkc.u,. ringen har nytt godt nv Olavs- domllSrtUl1lene er utulltrekkell1~e, Il 
for normal vvxdArl.ng. net synes Il bli lner OK mer innllsende at ren_ - han var forresten «knek-Bache_Wiis meldte videre at nye korsets ros og 110m i en framtn~- sluivelson uv do taktlsltc ul~lshm{,l\ 
ele bellluttende myndilheter hadde handlet klokt om de delliang kebrØdbaker- - fått sine l'espek- Sjefer var blit. t Iln.satt, 011 øt arbeider- dende. grad h.ar kunnet godskri- heter, som retten al1Sel' b(JVI~t, {Ilt. 

el. .ta.rtskuddet ømult, hudde tilluKt de advIlrende røster i ull tlve belØnninger av våre offønt- ne 011 funksjonærene ville fQrtsoUo IU'- ve seg et takknemlig folks he- dette tilfelle lltkcmnterllllo til å ~ 
faU Doen vekt Ol hudde lagt lIukens utvikling og forløp an dor- lige myndigheter. La oss se på boldet. Brevet sluttet 1IIlIk: dersbevisninger OS æreiulle OIn- fa.st, ut Ultaltl18 forhold Cl' strllfflul 
ett.r. Her o, de/1lne gung KJuldt mer enn ellers det Kumle ord dem i tur oS orden. . tale. etter I6ndasv1ldQvc.n 011 etter 61ro\l%1 
om , .være føre var-. 'Det kan faUa vanakellil Il anyte le" bAr «Hva IlnllAl' bGIIt1111n, fra de tyake ., lovens I Ba som retuwtrld1ø bl,atal 
tø,.* nelen er borte. 1. .KANONBYGGEREN. myndigheter, lIA er det truffet .l1vb\- 2. -KNltKKEBRØDBAKER'N- tU fienden. 

le om at de likal avregnes l!IO'lll en· Det jell særlig vil framheve er 
I BOKEN -OVER BAKKE· A Gl EN OMFATTENDE KRI- I 1048 avga Stortingets Proto- hver annen bcstillinil BOm våpcnfa- «Baker'nller en jevn mann ;et drolet Beg om en bistand av I 

KAMMEN. (I. 240-1) rel,,- TISK vurdering av rettsoppgjø- kollkomite en tilråding _. Innst. ,brikken tar imot. Dat vil øl at vA. med ~l~nne~ig utdannelse, men slik 6rt som okkupanten har kh 
rerer høyelterettsdommer For- rot kan ikke godt skje i en avis. O. IX A - 1948 - angående penfabrikken fortsatt vil bU ført for en ru:iftI~ og mteressert f,agmann folkerettsl1/i1 hjemmel for å kreve I 

dlnand Sch j eld e r u p aven I den stilling saken er bragt, kan «Innstilling fra Unders~jke1ses- norsk regning og under norsk lede1- som 1 193~ hadde arbCldet seg innvånerne i det okkuperte områ~ 
rapport til London-regjeringen det bare skje gjennom en minu- kommisjonen av 1945-. Det heter se. Da tyske myndlgh. har forbeholdt fram til eler av landets mest mo- Etter Haager"Landkrig8l'cglementet k< 
eem.dt av ~~n radikal ,tuppen tiøs vitenskapelig bearbeidelse her på side 49, 2. sp.: øeg å øette 1nn et forb innalsesofian, deme kne:kkebrØd~akeri, med okl~upenten kreve hva han trenger I 
i mari 1943. bl •• , føl'iml,el I,\,V ,tot~~t på: l't;lttslti, hiltoriJlt -En ~an lkkfl \.ulnlete , nevnt~· en herr kapt, Habeldank, Det el' en ny installerte maskiner og en fØr- ro.tv"r~l:' tll underholq llV okkup 

"J!PI ~! b,~tt, )g,~t," I\V .,r. 0i ,oll!"l b@'li,~D!t .. !b@i~ l!' 8,~t holdet Pled K?nl.blu', v'pt!nf_~ttld~, forholdne.el 10m ty.kerne alltid tir ,ter ans_ leveri!lØøkapaa,itet, I IIjonatroppene, Ol det ,~ l 4et tONlq 
"td.~kJ.'lIIfl!lk." en notere ti" t,.-tt opp OS Slr ItaeUs pl, 08 .,.4t' 10m. Kornilljon_n ne~pe )r,jente til, men nAr de be.tUlI: milltllll'" produkter Qkkupaejonttiden mAtte han pi aende tilfelle pi det rme, Ølt Hlt111~ 
,ledelt, jor.ttel .. .v rett"øp,- tl.den ar mo~~n v.l! dette arbtud. 10m Hh"'nt er tntlc.k.t oftentU, if .... m' vt<1 ver,utodeno, 0' ndkQmmttnd" «BQ8teU .. ch~in. fralMtill~ knek- leve,ren5U IIlY knekkebrød j tin melli 
fdøret lom en nødvendighet. resultater tVUlse les fram av seg Tyakel'oe krevd. at tflbJ;'ik,asJoD: flV akal Utke ha noe med. ledelaen av kebrØd to: Peutsche Welu:rnacht.' var tenkt anvendt og og.så ble anvet1 
Samme forståelse er skarpest selv uten hensyn til «begrenset våpen skulle bli gjenopptatt v,* ata~ bedriften å gjøre.. Det speSielle mel som trengtes til de t ske ok.kupa,sjonstroppers b 
markert l Intellektuelle krot- spalteplass- og «dagsaktuelt, jo" tens våpenfebrikkpå ~ongber4· De leverte Wehrmacht selv - helt hov. y 
lor Ol og.å hos folk med reU- urnalistisk syn-o , militære sjefene ved fabr~ mot- PROFESSOR J. BACHE- utenom de roelkvoter som tysk- o t b å h Id t t t 
"'i"'l InnatilU ....... Disse siste leg- ALLEREDE NA - UN,DE, R Ilatte seg dette o, g krevde i tll~. lle å WIIG var den 26. juli 1940 med- erne forsynte det norske marked k e Ør I ogls i °t esalt or ølyet~ladenYI 
It 1"....... OMAR JEN k d d å I i tt bl l Adm' 't ' åd t 'il k t 11 l erne se vever e me I ger Imidlertid av og til for da- pp. S - an et 1ml • f gå fra slne sti 1 nger. Ny kr~v e Hem ah v d mlS åra~Jodnsr e'h - med forØvrIg, og t . on ro Ph a- knekkebrødfabrika.sjonen. Det må 
de" • li. stor fordragelighet at lertid være på sin plass å gi et framsatt 23. juli (1940) til Bach,-Wilg an ev er enn l ag at an serte tyskerne en Wehrmac ts- tt ' , ed tt f ~. 
... a hl' d h f 11 å ' ak e er nun mening m re e rams~ en avstraffelae etter deres ret· lite glØtt bak fasaden. Selv om som medlem av Admin1stresjon.arådet. ddetn e e tI d art krv~rt u tll P offiser i f~brehikk en, D7ssu ~et le seg som helt umulig for tiltalte: 
Din".linjer neppe ville bety at fasadepusserne viser en over- I brev til rådet av 26. s. mnd. meld- e rene me algen me om lyktes d~t mn averen l en VISS nekte å fabrikere og levere til tl 
folkets rettferdighetskrav ble menneskelig iver for å holde yt- te Bache-Wlig at han hadde seltdt øje- Norge og Tyskl~d ~ortsatte utstrekning å narre kontrollen kerne det knekkebrød de etter hv~ 
mettet, Olf dette ,i.te ml en terveggene velkalket 011 skinnen fene på Kongberg føliende brev: trass i Norges kapItulasjon den og å forsyne det norske forbruks bestilt I 
ab.olutt lørg. for.. de, lå er det ikke nok. - En Det henvises til øamtale nled un- 10, juni 1940. Ikke desto mindr~ marked av tyskernes spesialbrØd e. J 
JA UTTRYKK. SOM «FOL~ huseier har vel så megen inter- derteillede i lAr l anlednin, av at setter han i verk - midt under til sam:me tid som han greide å Det er 1 saken ikke opplyst ~oe q 

KETS ' RETTFERDIGHETS- esse av husets indre. Og i dette de tyske militære myndigheter nå en angivelig pågående krig - et holde leveransene betydelig un. ell~ påstått at det gje~nom Illel~ 
KRAV,. og «folkets rettakjensle- tilfelle er det det norske folket defInitivt ønsker at f,abrikujon av ombytte i Kongberg V åpenfa- der tyskernes krav. a:vtser eller gjennom radiO fra regJ 
er gAtt inn som grunnleggende selv som er huseieren., Derfor ~ør våpen gjenQPptaa ved I~ibetg brikks øverste ledelse og det ene VED FRIGJØRINGEN BLE ringen 1 London ble utsen.dt noen ~ 
b""f1rep"'r i oppgJ'øreta terrojnolo- også folket selv -~ i al,. n egen m- Våpenfabrikk, og alene i den hensikt å bane Bak ' t t ~ og i ar~ role som kunne tolkes Ghk, at nOl~ 

"ø ... '" Ol er n.. arr~s er; . menn i det okkuperte område skuj 
gi. Overfor all kritikk og alle teresse -- s~rge for SJennom selv ----------.... --------------- rest ble han slt~ende l. 14 måne- nekte å bistå tyskerne med lever il 
innvendinger har de rettsbeslutN syn å f?rvlS~e se~ om ~yggets RO.. b · der. All hans elend0lIl: ble be- tlV nødvendige brødvarer til okkuJ;1 
tende Qg rettsutøvende myndig- forsvarlige mdre umrednmg .. - an pa prOVISJons aSIS. slaglagt. og hans fabr~ ble - sjonstroppene. Jeg går ut fra som SE 
heter . fØrt disse uttrykkene i Byggmestrene kan Wldertlden et~er en kortere men ffilslykket sagt at så ikke er skjedd. Og jeg ~ 
marlr. .. ~ IS av dem har alt som v,ære, smartere ,enn ,bra er· Spe- m:ift ,under bostyrere~ - b~rt- i denne forbindel.se minne om, at d 
har funnet sted, fått godkjenning SleIt l s~ekulasJonstlder. Av overrettisakfører Erling Ueland. leId ?I en konkurrent l ~r~sJen okkuperte Noxge under hele krigi 

og velsignelse. Bare synd at man FOR ~T PAR DAGER SIDEN Ifølge en avtale mellom de a1Uerte hetsprtnsipper. Et av. disse var at og pa meget favorab,le vilkar for notorisk var helt avhengig av imIXI 
ikke for sakens egen skyld har falt det meg tilfeldigvis en doms- skulle alle tyske eiendeler 1 de av gjestevennskapen sto høyt. Det ble ~enne. Denne bortleIe står ennå, fra Tyskland for å kunne dekke nor! 
tatt seg tid til å granske og slå ~tskrift i hånden. Den hadde et tyskerne okkuperte land inndru og regnet som niddingsverk å. gå. til over- l 1950 - me~ makt. I Oslo by. mennenea eget forbruk av korn t 
fast hvilken realitet de nevnte Innhold som forekom meg så ka- selges til fordel for de alllertesom grep, enten det gjaldt gods eller hel- rett kom omSIder saken fore. og l 
begreper dekker over. Hadde det rakteristisk. at )eg skulle tr~ at igjen skulle dele det samlede utbytte bred, mot dem som hadde kommet den 9. juni 1948 ble OIBakr'n» for roe. 
vært gjort alt i begynnelsen, bad den har krav pa en annen skJeb- etter et visst oppsatt forholdatalL På som gjest til land eller person. «bistand til fienden» dØmt til Det framgår av byrettens dOn;) 
de vi ikke i dag hatt en beklem- ne enn å bli støvet ned i ett el- Norge falt 1,3 prosent. Teoretisk har vi ikke glemt våre for- tvangsarbeid i 3 år og 1 måned grunner, at det var tyskerne som se 
roende fØlelse av at det er noe ler annet arkiv. For dem som sØ- fedres lære. Vi har sogar uttrykkelig diverse rettighetstap i 10 år og tok initiativet til den i saken omhani 
galt med selve samfunnet for k~r sannheten ?g rett~erd.ig,heten. Hva som skulle regnes lom tysk og høytidelig fastslått at endatil 1 krig til en inndragning på 350000 kr. lede forretningsforbindelse med t 
oppgjøret. at det er en skjult VII dom:men gl et glimt tll, for- eiendom, er ikke definert 1 overens- er privat eiendom ukrenkelig. Det DOMFELTE ANKET _ natur- talte, som pr. telefon ble a.nmodet Ol 
svikt i grunnen og at byggverket ~tåelse ~v hvorfor rettsoppgJøret kometen. Det skulle avgjørea etter det står i Haagkonvensjonen. Artikkel 47 lig nok _ saken inn for HØyeste- å innfinne ~g på vedkonunen~ tJ 
jo mer vi når opp i hØyden får iJ:tk,e blir møtt med den almene enkelte lande rett i hvilken utstrek- sIer: <Privat eiendom kan ikke inn- rett og slik behandling ble til- ske kontor til ~ærmere forhandl~~ge 
en betenkeligere likhet med det t~t som bør v:ære ethvert opp- ning inndragning skulle foretas. dr latt av Kjæremålsutvalget. Disse fothandl:tnger ledet, ~ ~ ti 
skjeve tårn i Pisa. gjørs selvfølgelige grunnlag. I Norge er det gitt en lov ~m flendt- ~~; stAr også l Menneskerettighet. HØyesteretts dom ble avsagt tyskerne sendte sine ~~:fer., ~ 

IKKE BARE FOR JURISTE- MITT SPESIELLE EKSEM- l1g eiendom. Etter denne lov går også erklærlDgene at Ingen vUk:å.rUg IDA den 24. januar 1950. Fire av ret- ,D~enm fra:ev:;11 Me Cl~~ 
NE men også for almenheten el- PEL t,ar sitt utg~spunkt i mil- all eiendom tilhørende tyske statsbor- berøves sID elendom og a.t øJle er Ilke tens dommere _ Grette, Thrap, gikk enne ~v ~ VI g». en 'Il 
lers må det i dag sies å stå klart org.-sJefen, maJor Langelands gere inn Wlder bestenlmOllsen., for loven. Bahr og Wold (identisk med kan - som Jeg eser dommen :- ! 

at hadde man siktet utgangspunk bok «Forat I ikke skal dømme_. Med hjemmel l denne er det fore- For land som England og Frank- London-regjeringens justismini- ke her legges a~:t eller mer l br.j 
tet bedre og hadde man lagt van- Han skriver her, s. 23: tatt inndragninger hOB tyske stats- rike er det en selvfølge at slike inn- ster) _ opprettholdt det syn at ken av ordet drivIllig» enn at tysket 
lig vekt på «landssvikets- sub- -En mann er straffet for en borgere her 1 landet, uten annen be- gåtte avtaler som de ovennevnte også. knekkebrødiramstillingen var en ne ikke anvendte trusler eller tvanl 
jektive side - slik som straffe- handliJng. En annen som har grwmelse enn denne at de ikke hadde gjelder i forholdet mellom Staten og forbrytersk bistand til fienden Jeg fremhever som et mom~t al. 
loven forutsetter at det normalt utført sanune handling er i det fått norsk statsborgerskap. det enkelte individ. Annerledes med som måtte straffes strengt. Dom~ vesentlig betydnlng at det drCle: ~ 
akal l1illlrpg __ iaveL så hadde VI hele tatt ikke tiltalt. Det er De kan ha bodd her i landet l man- Nn".,.., H.,,, to" vi t'I"t nnnonori .. '"o. TY\",n hl", lml"' .... rl'" na ? a"" tml1'lC1<lm om fortsatt produksjon og S~l g ~ 
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galt med selve samfunnet for ker sannheten og rettferdigheten, .aVl!. I:lUIU I:lKUUe ,·eE;m'lI ....... ".1-
oppgjøret, at det er en skjult vil dommen gi et glimt til for- eiendom, er ikke definert 1 overens
svikt i grunnen og at byggverket ståelse av hvorfor rettsoppgjøret komsten. Det skulle avg~øresietter det 
jo mer vi når opp i hØyden får ikke blir møtt med den almene enkelte lands rett 1 hvilkenj utstrek
en betenkeligere likhet med det tillit som bØr være ethvert opp- ning inndragning skulle for~tas. 
skjeve tårn i Pisa. gjørs selvfølgelige grunnlag. I Norge er det gitt en lov ~ flendt-

IKKE BARE FOR JURISTE- MITT SPESIELLE EKSEM- lig eiendom. Etter denne lOVIgår også 
NE men også for almenheten el- PEL tar sitt utgangspunkt i mil- all eiendom tilhørende tyske, statsbor
lers må det i dag sies å stå klart org.-sjefen, major Langelands gerc inn under best~eJ:!.. 
at hadde man siktet utgangspunk bok «Forat I ikke skal dØmme" Med hjemmel 1 denne er det fore-
tet bedre og hadde man lagt van- Han skriver her, s. 23: tatt inndragninger hos tyske stats-
lig vekt på «landssvikets- sub- .. En mann er straffet for en borgere her i landet, uten annen be-
jektive side - slik som straffe- handling. En annen som har grunnelse enn denne at de ikke hadde 
loven forutsetter at det normalt utført samme handling er i det fått norsk statsborgerskap. 
skal gjøres - javel, så hadde Vl hele tatt ikke tiltalt. Det er De kan ha bodd her i landet 1 man-
heller ikke lØpet den risiko å et- dette som for publikum fram- ge år, har sin familie, kone og barn 
terlate ettertiden et byggverk trer som brudd på prinsippet her. Enda til norske kvinher som i 
lom det vil kreve uendelig møye om likhet for loven. Det ble følge gjeldende lover blitt tyske stats-
å bringe derhen at det kommer i bygd kanoner og krigsskip for borgere ved at de er blitt gift med 
approberbar stand. Allerede nå fienden. Men de ansvarlige er tyskere, har fått beskjed om at de 
synes det ikke å være annet å ikke stilt for noen rett. Påtale- allierte trenger deres midler. 
gjøre enn med tid og stunder å myndighetene hkl' heller ikke Statens folk har antagelig hatt de 
innstille seg på en hel ombyg- redegjort for saken og fortalt gamle vikinger som. forbUde. Også dis-
ging. Når bærebjelkene svikter oss hvorfor vi i neste krig har se røvet der de kom til. Men det blir 
og grunnmuren slår sprekker, rett til å bygge kanoner og glemt at ved siden av vikingenaturen 
nytter det lite med flikking. krigsskip for fienden. Vi vet hadde våre forfedre vl.sse hederlig-

,. Ukens kronikk: ._-., 
Cally Monrad 

Av Dagfinn Gjessing ~~~_____________________________J 

En aften i det Herrens år 
189 J ~tod en ung pike på nit
ten spede somre frem på en av 
Martin Knutzens konserter i 
Kristiania for å synge romanser 
Og det begav seg at pikebarnet 
tok hovedstadens kresne kon
sertpublikum med storm, at 
hun våknet neste morgen og 
var Kristianias kjeledegge. 

En kald februardag 5~ år se
nere dØde en gammel, bort
glemt kvinne på et sykeus i 
Oslo etter et langvarig, bittert 
og smertefullt sykeleie. 

Mellom disse to begivenheter 
ligger en av de merkeligste og 
mest bemerkelsesverdige kunst 
nerkarrierer som vårt land -
ja, Europa - har opplevd. 

Skrivende folk som lager bi
ografier over kjente kvinner og 
menn innen kunstens verder.l 
plej~r gjerne: å i~nlQde verket 
j tQ avsnitt: l) Kunstneren, 2) 
Menn~8ket. Noe slikt er ikke 
~nke1ie når d.e!; drel~r 6t;!/S (lJn 
CaUy Monc*,d. Hoa henne var 
kunstneren. Oil mennesket ett 
begrep. Hun Vlir kun8tnerinn~ 
i alt i sitt liv, Hun var menne· 
ake i hele sin kunst. Det var 
det 110m gjorde henne ufQrit1em..uø ;64, Igm lMMt.kt 0l 

som kunstnerinne. Derfor kun
ne komponisten Sverre Jordan 
i en hy ldningsartikkel til hen
nes femtiårsdag skrive: «Det 
var kanskje ikke så meget den 
i seg selv så bedårende myke 
og klare stemme der gav henne 
den posisjon hun har, som fo
redragets intensitet og intelli
gens, og den geniale evne til at 
fylde og farve hvert ord, hver 
tone med sjæl, liv og indhold. 
Hertil kommer så et fint mu
sikalsk Øre, en besnærende 
kunstnerisk og menneskelig 
charme, en fantasi og en over
fØringskraft Bom aldri forfeiler 
sin virkning., 

Sverre Jordan kunne heller 
ikke nevne kunstnel'inne.n Ca!
ly Monrad uten i samme ånde
dedrag å tale om mennesket .. 

.Sje!den har vel en 6angtlrin
ne i lØvet av ',11\ kort tid blitt 
aå pqpulær IIQm CaUy Moncll.d., 
sier Hulle i bQken .. De andret, 

Det er iklt:e Qverdrevet. Gal .. 
lys ng til berømmelsen tQk en 
nat!t. J!;tter debuten i 0&10 fu./g .. 
te et triumstQg gjennom Nor
ge og Sverige, og hvor hun kom 
forhekset hun sine tilhØrere. I 
Sverije hadde hun fått øelve 
WWltlm a\tM!mmW. ~l'" 

ten og komponisten, til akkom
pagnatør. Det skulle naturlig
vis prØves før konserten, og på 
prØven sang Cally Monrad 
Stenhammars egen sang «Fyl
gia,. Rulle forteller om dette: 

«Aldri glemmer jeg Sten
hammar, da hun var ferdig. -
Blek reiste han seg opp, stirret 
på den lille, hektisk rØde og 
oppspilte dame og utbrØt: Kors 
i Herrens namn -, vern ar Ni? 
Ar Ni en engel eller ar Ni en 
hexa?_ 

Stenhammar fØlte vel den 
gang noe slikt som det signa
tm-en K. B. B. i Natiqnen ga. 
uttrykk for mange år senere: 

«Man skulel tro hUll var en 
volve, at 'hun kunne se inn i 
dikterens og komponistens in
nerste - hun synger ølik som 
man kan tenke seg de har 
drØmt om å bli sunget,1t . 

Det er store ord., men leser en 
igjennom alle artikler som er 
skrevet til hennes pris Opp gjen 
nom årene, ser det ut øom om 
ingen ord har vært for store. 

Svenskene var ville. Avisene 
var -panegyriske. i line lov .. 
taler, forteller Rulle. Men blant 
de svenske studentene ble det 
:n~rm.el'i~ revolUlje)n. De spenw 
hel!tene fra vognen hennes og 
drog hfmne i triumf gjennom ga 
tene1 (le .fulgte henne Illferdf.m. 
fra by Ul by for å høre h~nne 
om iGjen og om igjen. Hoset, 
dikt og ekteskapstllbuQ regnet 
over henne. 

og høytidelig fastslått ~t endatU l krig til en inndragning på 350000 kr. !OO6 lU1J.eW'1I8"LVJ.U"""''''''''' ,,,"u • 
el DOMFELTE ANKET _ natur- talte, som pr. telefon ble anmodet o er prlvat endom ukrenkelig. Det 

står i Haagkonvensjonen. Artikkel 47 lig nok - saken inn for HØyeste- å innfinne seg på vedkommende t~ 
i P i t 'd 1.~_ ikke rett og slik behandling ble til- ske kontor til nærmere forhandlinge ser: « l' va elen om ACW.i inn-

dras.:' latt av Kjæremålsutvalget. Disse forlhandlinger ledet 'l ~ ~ E 

Det stAr også l Menneskerettighet. HØyesteretts dom ble avsagt tyskerne sendte sine besb lnger. , 
erklærlDgene at ingen vUkårllg må den 24. januar 1950. Fire av ret- Domemn framhever ?t tiltalte «lUI 

berøves s1Q eiendom og at alle er Ilke tens dommere _ Grette, Thrap, gikk denne ~vtale frlvJllig». Men ~ 
for loven. Bahr og Wold (identisk med kan - som Jeg leser dommen :- ill 

For land som England og Frank- London-regjeringens justismini- ka her legges a~~t eller mer 1 bru 
rike er det en selvfølge at slike inn- ster) _ opprettholdt det syn at ken av ordet «friv1ll1g» enn at tyskel 
gåtte avtaler som de ovennevnte også knekkebrØdframstillingen var en ne ikke anvendte trusler eller tvanl 
gjelder i forholdet mellom Staten og forbrytersk bistand til fienden, Jeg fremhever Bom et mom~t a 
uet enkelte individ. Annerledes med som måtte straffes strengt. Dom- vesentlig betydning at det dreiet se 
Norge. Her tar vi det oppsparte fra men ble lydende på 2 års tvangs- om fortsatt produk6jon og salg 8 

folk som ~ kommet hit som våre arbeid, mens inndragningsbe1Ø- samme vareslag som tiltalte allered 
gjester. pet _ hensett til framkomne tør krigen hadde drevet med. }. 

De kom her fordi de visste at her skattekrav _ ble satt til 200000 brødfabrilæsjonen øket 1 omfan~ Ut 

rådde rettssikkerhet. Her kunne folk kr. _ eller 56000 mere enn «Ba- der ~pa.sjonen var en naturhg, o 
trygt nyte fruktene av sitt arbeid. ker'n» _ selv etter hØY takst _ uunngåelig følge av den store øknm 

Det skulle ikke bli slik. De tok feU tt å . av antallet av voksne brødforbrukt er anse eIe. t in' i N av Norge. Men det er jo en trøst at DISSE FIRE DOMMERES syn re som dell, yske . v~Jon org 
midlene går til en god sak. De all1- er i og for seg interessant nok medførte - ikke mlnst, 1 O~lo. 
erte får pengene og vi får 1 hvert til et spesialstudium. Det er li- Spørsmåelt om ~vorvldt, tiltalte lu 
fall prOVisjon, 1,3 prosent. kevel ikke dette som i denne for- vært 1 unnskyldellg rettsVillfarelse t 

(Stavangeren 21. mars 19~O). bindelse interesserer sterkest. Forts. side ti 

Cally Monrad opptrådte snart j 
KØbenhavn, snart i Berlin, 
Leipzig, Dresden. Men kjærlig
heten til Nerge drev henne all
tid hjem igjen etter kort tid. 
Snart begynte hun også å dyr
ke andre interesser enn roman
sesangen, allsidig var Cally 
Monrad alltid, i sin kunst og i 
sin menneskelighet. I 1903 fin
ner vi henne på operascenen, 
hvor hun gjør sin debut som 
Grete i Humperdincks «Hans 
og Grete». Deretter en tid som 
operettesangerinne på Fahl
strøms teater. Tilbake til ra
mansen: denne gang i Grieg
konserter i Stockholm og Prag 
under ledelse av mesteren selv, 
nye konserter hjemme og i Hel
singfors. I flere år var hun 
knyttet til statsoperaen i Ber
lin, hvor hennei Butterfly og 
Mimi vakte oppmerksomhet. -
Flere ganger hadde teaterdirek
tører ute og hjemme villet ha 
henne til å prØve teatret. Om.
sider bestemmer hun seg, og 
gjør en oppsiktsvekkende entre 
,på Nationalteatret som Jeanne 
d'Are, 

Men fremdeles var det ikke 
nok for 400ne. Lyrisk som hun 
var til det innerste av IlIitt ve
~n, var det henne ikke nok å 
ijengi a.ndrea stemninger, hvor 
meget hun enn ga av ,lin egen 
varme personlighet i hver opp .. 
treden. CaUy Monrad hadde 
ting på hjertet selv, ting som 
VR'i' hennes eget helt og holdent 
Derfor begynte hun ved siden 
IV IU de' a.udl, , .Juive, l1ali 

kom hennes fØrste «Pigte., si
den «Før dag- i 1920, og i 1922 
den omstridte roman «Petj u-· 
Vi skal ikke innlate oss på no
en bedømmelse av denne mer
kelige boken. Noen kaller den 
overspent, andre dyp. Iallfall 
var den den fØrste virkelige 
mystiske bok som er kommet ut 
her i landet. 

I 1924 utga Cally Momad 
sammen med den svenske dik~ 
ter Nils-Magnus Folcke samlin
gen «Con amo:re-, deretter kom 
«I dur og moll-, gamle og nye 
dikt, i 1929. Tre år etter kom 
«Drømmeboken" atter dikt. -
Så, i 1937, «Tolv timer i sang .. , 
formet som versifiserte råd og 
vink til unge kunstnere, og en
delig i 1941 dikt~llllingen 
«Gjenklang,. I det hele tatt ut
foldet hun en temmelig rik 
lyrisk virksomhet, og overalt 
kjente man en fylde av poetisk 
stemning, av drøm og fantasi. 
Mange av diktene var de rene 
perler, og komponister som 
Sverre Jordan og lljalmar 
Borgstrøm kastet seg over dem. 
Borgstrøm skriver begeistret at 
han sjelden ha.r gått til arbeidet 
med en slik interesse. -Hun 
dikter, når hun Hynger, og bun 
synger, når hun dikter,:. sier 
han, 

Men enten hun ni VII' lyrikex:, 
Ikuespillerinne eller opera-
sang~rinne, så var det roman
sen som. eide hennes sjel. llun 
dyrket den og ga den nytt liv, 
nytt innhold, og folk ble aldri 
tr"tt IV' hj!Irl AtnIW p' Jq,. 

Helt til hun plutselig brØt a 
da hun ble femti år gamme 
Da tok hun avskjed med 6i1 
publikum, hyldet og elsket SOl 

aldri fØr. Hun ville ikke t 
noen skulle oppleve tilbak_ 
gang, hun ville slutte mer 
hun stod på høyden av si 
kunst. I stedet begynte hun . 
dyrke folkevisen, og mange va 
de som fØrst gjennom henm 
gnistrende geniale tolking fØr: 
oppdaget de deilige norske fo 
kevisene. Og hun sang viser fr 
andre land, stilte dem samme 
med våre egne og lot oss fØl 
egenarten i dem alle. Men e 
tersom hun ble eldre, trak 
Cally Monrad seg mere o 
men tilbake fra offentlighetel 
Fra offentligheten, men ikk 
fra kunsten, det kunne hu 
ikke, like godt kunne hun Op} 
hØrt å leve. I hennes hjel 
skaptes et samlingssted f( 
mange av våre mest begavec 
kunstnere, der møttes sanger 
musikere, malere og bille, 
huggere og diktere til soire_ 
hvor hver ytet sitt, men allt: 
med CaUy Monrad som d 
samlende mJ.dtpunkt, lom b 
hersket alle med en nestE 
overn.a.turli g charme. 

Da ulykken brØt inn ov' 
Norge j 1940, v~ Cally Monn 
en eldre dame, hvis liv hit' 
hadde vært en dans - m
ikke all tid en dans på rOSE 
Nu var hun trett av dansen, t 
var tiden kommet for henne ~ 
i ta en velfortjent hvile. Hl 
Meid, i .lWlhet litt litt ta 
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· ..... --------------------------------------------------~.' 
Smeden og baker'n - - Engelskmennene • I{inakom. - Nå kan vi atter skaffe 

__________________________ "---------.-.!!r-~-,--fR--•. -.-ld-~) (Fert •. fH. .lde 1) 

Ikke fylde\l,t,jørend.oe. ~h,an<ll.t I by- del". tilfredø. Hans medlemflkap 
rettens dom, Domsgrunnene ha' om 1 Administrasjonsrldet skapte fØrte fram. Til l begynne med. mindre e'ffektiv ved at England, 
dette OOI'i.l følgende uttalelse: ham en grunnfestet posisjon. Det søkte en A forklare framgangen Frankrike og Holland tvinges til 

BIRGER KVITTINGS 
meget on1talte bok 

«Han hal' lliikkt!l'liS oilA foNt'tt. at har vært taUit om ckanonbygge- på grunn av stor sovjetrussisk li holde store styrker i Det fjern" 
hanII forhold 1 funetninalforbindelllen riet- pA Konglberg Våpenfa- hjelp samt voksende korrupsjon ølten. 

«Angrer du ikl{c» 
JUed tyake1'lle var utllbørlig,- Men brikk. innen ledelsen av den nasjonalis- K ikk USA t til A 

her er ikke gitt beskjed om hva ret- . . tiske hær ommer e snar 11. 

ten har fUIUlet Il være be v i a 1 med DEN ENESTE SOM IKKE D' ti' h k se Beg om etter bedre bundfor-, HAR d li til li. Isse ng ar no vært med- vant ~ E ? D d Il 
hel1.\Jyn til tiltaltes fONtåelH eller syn er g grunn ti væ- virk d h 'k.k ' d. e ~ uropa e o ar lom er 
mangel på fooståeløe. Ordet «sikker- re fornØyd er den lille mann i K en e" ~e 11 e f~vgJ~ren e. ofret 10r å holde engelskmannen 
UlIlt kan i den aammenben hvori gaten - _Baker'n_. Han hadde ommum~ enes yno enSlV kun- over vanne har på ingen måte 
dommen bruker ordet ikke b:ty mer nok ogsA et medlemskap A vise ngel~kmare glennOlmI. teøreks ved at, en.- vært lodt anvendte penger --I 

, til Men det var bare et p li t eUl ennene Øs ommunlste-
enn at byretten finner det «høyøt • as. v nes transportproblemer O det . 
IIl&llnsynl1g at tiltalte bar toutåttlt 0,1. ~~dl:m8k~~k i ~S. t Ogt d: hl~~P ble gjort ved at engelskme~nene Et då l" " 
v.Men ISnnaynlighet er her ikke Ul- li! ~d lt e I or ~ an dO satte inn en ator transportfllite r Ig papir 
strekkelig, Når byretten ikke har fu.l-I prosen e e syn me en avesom ble or anisert av to en el' . 
net å kunne bruke lovens uttrykk mest aktede representanter for ske rederie~. Trans ortflåten gbe: l hundrer av norske hjem hen-
«bevist. (strproloveni I 375) må til-I Norges Høyesterett. ~an må stod av et utall ae skip _ fra. ger i eiag i slass og ramme et 
talte ha krav på, at relten økal rell- v,nrh til is~tt f~ngsel igjen, o", store pas.asjerskip lastetramper papir, en diplom, med følgende 

:~ik~:~!i~:~: h-:r ~~r!~~~It~.~;:: ~h r,a~un~:r ~ o~~r h~~ -;k~~ :;~::~~il~, 0f'd~{U~keJ;'d~:n;: inskriP;jOn: Diplom 
.trldl • .,. 'tln handlemAt. o. ,,,tt.,, ~l,~i~t:t. 'leIt,t,nt 0' framtid. ei.otf.n,lv ~ .. d et} I,l~lt ,vtkter).. i 
burde 11 •. dr~tt.t om b.u. r,ttavl1l t .. • . . cle ,trøm IV ni"in.terten, De h ~d r'Jt~' t i N l 
ril I.l var 1.Ind.kyldn1n •• VilJ'tll vold.!il' .Folk,t. retttercl1Sh.et.krav Il." etore ndUt.,re fm,'aterkning"r av 1::0 ittlt tt:t i ~"o"e . . 01'1' d 
d.ut uklal'hlolt, .t bycliltten her btlru ti. mettet.. fly og krigøfartØ til Bon ko ' .. ' Il oravaret ave· 

Boken koster kr. 10,- og sendes portofritt. Alle bestillin
ger sendes til «8. Mab, boka 41, Kri8ti~8und N. 

GBlPAB I"OBLAG 

Llnolltt gulvbeleRg 
Sterkere og billigere på. gulv og trapp ennllnoleum. Be om 

pris og bruksanvisning for blanding og legning. 
G. KRISTIANSEN, Krøderen. - Tlf. 15. 

Gårdskar, sveiser eller budeie 
tAr plal' ,trak •. 9 melkekyr. Melk.ma.klø Lønn,torlanrende o. ",.nt. ..ttt.ttr .~n~.. . . 

OnD AMDAHL, BIM". It. 'fel~o.1 Levanl~' 818 a. 
RI & • f •• 1 :Id_ t _"·'·"ois/Øiill 

. 
llir om tiltalt ... fONtielao AV A hil At iet bare har kunnet IkJe var de .. ' t Y A Al. ' .. gil' ns rellndlt fra •••••••• til ., •••••• 
li' . .' d' ·tt· b'" f" . .. . . n. enes e .r._en t at Norge takker d0S • 

Mellet. cutUbørl1,;to, men. det .. vgjø· ve ._re. . akar or vipen- Chiang. Kai Shek ble fratatt ly· f Dini 1 .... ta i F ih.. k 
rende jo rn/i v.n om ,han for.toll .t smed • .;1' ipenbart av mindre be- .tftn til A hindre at varene nid- Cl' ! nna. r tltø .ampen. 

Overrettssakfører 
N. E. STENERSEN 

lUllu hllfldlønu\ta Vill' _l'.thløtidii» = tydnini. de fram til litt mll. U •• kon R. Drammen 
~toofflillQvenll I 86). 01 ... uklarheh:r H_la_ Gr;n.tad. Affæren med eAmetyat., det PA tross av ordl den mA vel Erik Børro.enøgt. 4. Tlf. 4348 
I dommen med henllyn , Ul Iilpi/msmillat engelske vaktlikip lom brØt den dette ti 11' anta; A være det Kontoret er It"uit hver mandal'. 
om rettav11lfarelae er etter min me- kommunilU.ke blokade var en .' li P P 
nln. 1 0l for .eg til.trekkeU. W at t t 1 ni b . " . .Il dAl' I.te verdipapir lom. ekl.tllta- KI.RKVN l " Fo S' k' Il" la eroppv I ni are ... 01' , ..:1111'1 1'''1'' h." t,ll.n .... i ..lette ",v.b111~t.. A 
domt.U"llen 1 denne Ultalepolt bør opp- r le 19 Inn vereln bak lut. _w .... - "' .... "" _. 
hev... Denn. øk et .6vl<1t m.a be. • y Oet U,lar langt under pari, O" Min far val' IIlirlr oa kirkUAllI_r 
kjent den føf.ta Iand.løvilulak om t 'Il' det rar. er at eia lom litter inni! lIOOl det den Ilnl h_t. Ni b.ter det 
br,,(lvareila1a tU Uenden, Ol jaa me. S .1. lng Hvor l'l1Ie kommer USA med. eiette . papir - de aller fl,- klokker. Je. har alltid, hatt en «klok-
ner derfor at in "en av de t1d11gere . tll , holde ,ode min., til .te ihvertfall - 1 dag er ,klar kerkjlllrli,heb til kirken Ol pr.llt.~ 

Argangen 1949 
. leveres portofritt 
mot Innsede/se av 

kr.. 10,00 btil;y.aterettødommer under rettlOpp.cjø Overrettssakfører Ueland .krev det ,leU, .pUl? ~ver .t papiret er heit verdilø.t. Iltapet. I 11183 kom je, til. høre el 
l'et b.r aVIJliIl'IInde bet;ydn1nø 10l' .1- i Stavanger Aftenblad m, fl. __ EnseløkmennenelJ politikk sy_ Så lanøt er det kommet .t man- p(ll1t1lktortdrlll av ,.rnlt1jonlprut 
ken. eMl\t arbeide lom foravarer i neI pi vill.' punkt.u'" v~re ufor se alltrede har fjernflt .trofeet. Kjell ,stUb. ~ wm redegjorde for NS- "------------1 

Dit riktl.e ville ettlu' min mtnln,. laJldølviksaker har fØrt meg opp .tieli". Men at de tjener mans" tra vt'ien1gjtn °i anbragt det pro,ramlfult Qa.tnb,dlilt. tllhønrn" A «NY START» 
v .. re A oppheve byretten .. dool tor i øå m~gen urett 0i bunnløs ulyk penser, oS som ad. omvei",r gall" pti. en unndra tUSJengehgplaøø, tegne IClgliommedlcmmet ttV NfLøjOIo . ' 
denne tiltll1epolltll vedkommende. Ml'm ka at Jes tror ikke folk vet hvor øke sikkert kommer frø. Sovjet l en konunodeakuue, pamørk(l~ nal Saml1na, Jaa bleireplIt av f<lrø- De lom ikke har returnert til· 
da rettetUl ØV1'lge- dommlilre bar lunnet mange uskyldige er rammet,-- er helt klart. Men det er godt mu lottet .ll~r et liknende øted. Anø dMg.tol hllnllt nll'liltrllkø 8Qm met1s .lIendt økjema, eller. på annen 
doms"runnene til,.trekkel1a 10m "runn hyor mye urett er begitt. Jeg Hg at diø.e Judail~penser kom- dre . har kan.kje aUerede bre~t lem •... Som de nut. NSMmedlemmli!f mA-te latt høre fra leg Innen 80. 
lai for fullende dom, b11r tot'.tnenUlli kJenner en familie hvor .eka per- mer til. å bli dyre. Den rØd/! det opp. I?et tume~ da heldigvl:l vet meldte Kjell Stub Illg ut 6'1 NS april kan ikke liegne med plaøer--
oillA jea nød .... t til • treffe rooli- loner ..t fortvilel.. begikk .elv- stortnflod kan en vakker dag oø~ htt. lKamfølelH iSletn hoø fm!(el~ føt.' .. 11. april 111"0 Oireddet derv~d ing. . .... 
tetiaviJørelse, 0i mitt votum må. da. mord. Det er gått en bØlge av så velte inn over de engelske ka- te. Helt .verei11øø er allikevel d..!:- prutekragen etter at tusendel' ilom Utvalget 
" ut pi frIfInnei.e før knekk.bred. fortvilelie ai .elvmord over lan,. tonier. Eller er det .ant, 110m det plomet Ikke. Om 50-100 år VII han. førtet inn i NS har lidt helvete,.-
leverin,en. vedkolD1'lWode. Med hen- det.. putå. 1 visse London-kretser, at hel.e1nnramminsen være et kul .. kv«ll\1l' øv ,in. egne llIDtUmenn. Arbeidsglad 

Ung, gift frontkjemper, hUm .. 
kaniker, øjåfør ønsker arbeid pl. 
landet hvor hus kan økaffes. 

B. m. «Allsidig, flink arbeida
kar nr. 164». 

syn til de øvr1j1l tlltaillpo.tlter er ja, En annen innstilling har lut. eiet finnes enseiake regjerings- turmUUle av :rang. . SA kom Qu1øi1np tale 1/. april. Jel 
1 det vesentlige eni/i med. de t1dl1/illl'e Itatøadvokat i landsavikaaker, medlemmer - lom tilhører ty- Jeg kjenner tilfeldigviø ikke mA.i at jagtølte mea tv11unde eU41r 
vo1erendlil. men .temmørfor at fri. advokat Trampe K1ndt. Ifølge pen Fueha? . så la av dl'" «heiter- 0& vet dønn. tøle. Men .lkom .. ttør enklr .. 
hetllliraffen ikke .eUe .• høyere enn at! et intervju 1 «Uudbrandsdølen- Det store spørsmål el' imidler- oglli ikk.e så lite ov dere. inu- kemann- denne iani .ølveilte O.lQ
den 1 .sin helhet kan reine. utaont! for 7. leptember lY45 har han tid hvor lense amerikanerne vil sats og helteiuerninger und.er btøpen Bera"rav 1 radioen og etter 
ved utholdt varetektsfengsel. JOJ' uttalt _ jeg atterer ordlydendo lmne Iles i at engelskmennene clrlhetl,(.Impen •• Under etrelnlll- hva han H kom jo, I hvortfall Ik k Il 
.temmet' for .. t Inndra,nlD,on fallet i etter bladet: eAlle NI:)-medlem. apent saboterer eieres polltikk. gen» 1 N"eialen eie!tok oglå noen til 'ajøre .som ,arn1.tQtUlpre.ttlJn A . , • 
bort. Dette er. en konaekvens av (At mer burde derfor, leiv om de u..,A.1I blok.aeie av det rlDde Cm- I:Itykke:r fra mm bygd. !Ja kulene melde mei ut flV NS. Priklede Jordbærplanter 
jei Iltemmer for frltinnelae I Ultale- ikke har deltatt "ktlVt i partiet, nI. ble v1rk.nlngslØlt tak.ket Val- begynte , su.e, Ja endog lellJlo Mitt rnlJdlem.llkap fortatt. l be- Virkelig sunde, kontrollerte 
POlIt 3,lt være sønderknust over aU dell re engels1unennene, 0& ni må 1ør, smurte heUene haser, vUlli- vl.utheten om .t oill jei mAtte v.re planter glr stor avlin • Flere o-
. Dette votum taler for seg selv. ondskap de har medvirket til. 1 en masae doUar brul:tet for 11 te av _eg UnllOrmen og .atte kur- med i tjene mitt land oa folk 1 nø- de sorter, skriv til t. Kristi!n-

Det tl'enger lOgen Kommentar. et hvert fall fAr man hape at bremse pl d.en kommuni.stisk .. seIl hJemover over (1aL oS fleH. den •• tund, Il dilt 1kke ble et elllll.te sen, Krøderen. Telefon 15. 
Hpyel:lLt!rettliuommer Jjonnevle de bllr det når sakene b.Ur opp- storxruLoei som Sår mot .I.ndo-l:ru- J. das nenger diplomet for· derel kaol Oi .wt Ihjel. Jei ment. at ila 

ma være Sjeleglad over at han rullet ved domstolene.» Dette na, .l:iurma. M,a!ac.lta og lneiOneSl& mnslIlts l .Kampen tor fedl'e.l.all- len,. foten var 1 «døl'lprekken• blø 
ingen ØI:tOnOmHUte interesser had-: smukke håp er gatt i oppfylle!- .uelJluten ble AtJ.anter.navsputen eiet pa veggen l stua hjemmel - den Ikke alltt helt liljen av tyskerne. 

Ekteskap 
de l d~a.lter·ns.. :t:abrlKK:, silk at se. Vet ma glede hans Sjel a vi. hVlS d. a.a ikk.e alLerede har Så kom freden, Oi vi NS menn og En kjekk, representativ dame, 
han kansJiJe hadde butt avesket te at mange huneire er biltt så tJernet eiet· Jeg Kjenner en ung- kvi~er oIKlm har handlet 1 hellii over 47 år, 1,65 høi, flink i alle huseta 
rad unaer ol:t.KupasJonen om «sønderknust» at de har tatt sitt Det var Quisling _ sutt, som, et par manedel' tør k.a-\ bevum1ni ut av vår nasjonale følelse gjøremål, litt formuende, ønsker 

, mtullUIIlt'lnilln IIItak.k. av bL :SverUl!.!. 0i fedrelandakj .. rllghet ble Ieaemila oek.jentskap med en herre fra .... ___ 11 __ ... 1 __ ..1 _"L,~ •. ___ .&_ 
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B. In. «Alløldig, flink arbeida
kar nr, 164». 

hetsrml.!hm ikke aettes høyere enn at et intervju 1 «UudbrandsdøJ.en» ,Det store spørømål er imidler· Oss& ik!te .t lite ov detail inn- kematln - danne Ilanø .elve.te o.lø_ 
den 1 .in helhet kan reine.ø utsont for 7. september 1~45 har han tld hvor lenge amerikanerne vil .ats 0i heltegjerninger un<ler bl.pen Serll_rav 1 radioen Ol etter 
ved utholdt vareteidsfenisel. Je, uttalt _ jeg siterer ordlydende fmne .eg i at engelskmennene drlhetslampen». Unåer .tre1nl1l- hva han lia .kom jo, l hverUali Ik k e 
.temmer for at lnndraanlDaen taller! etter bladet: «AHe NS-med!em~ apent saboterer aerea po!ltikk. ien- i j,'Hla!en deltoK også noen til A ijere 10m larnWionøpre.øten" Prildede jordbærplanter 
burt. Uette er. en .konaekvena av at mer burde derfor. selvom de u.:::>A .• blokade av det røåe Chl- aty.lC.ker 1ra mm bYid. LJa kUlene melde mei ut liV NS. 
jea atemmer for frlfl.nnelae l t1ltale. ikke har deltatt .uc,tlvt i partiet, na ble vlf.k.ningslØst takket væ~ begynte l .use, Ja eneiag lellJrlo Mitt medlem.kap fort.tt. 1 be. 
poat a._ være SØnderknust over aU deu re engelSkmennene, og nl m.i tlllr, .murte heitene haser, vrelli- vi ... theten om .t o .... jel m'tte v.re 

Dette votum taler for seg selv. onciskap de har medvirket til. 1 en masse dollar brUkes for å te av seg unllormen og aatte kur- med. , tjene mitt land Ol folk 1 nø-
Det trenger mg en kommentar. et hvert fall får man hQpe at bremse på den kon1mwuøtisk'llt ilel~ hJemover over a.al' og tJeLl. dana .tund, " det 1kke ble et ene.te 

.ltøyeil~~rett8u.ommer !ionnevle de b!lr det når sakene b!lr opp- storrruJ.oa. som går mot lndo-L:hl- J. dag nanger ålp!Omet for. åere. kiloa 0i .\.Ilt Ihjel. Jea mente at lå 
må være Sjeleglad over at han ruUet ved domstolene.- Dette na, tiurma, Malacka og lna.onelua Innsats 1 .Kampen tor tedre!all" lenie foten var 1 «dtilrapre.ltken» ble 
ingen økonomls!te mteresser had-; smukke hQp er gatt i oppfyllel- j,JElliauten. bJ.e AtJ.anternavsputen det pa veggen 1 stua hjemme, _ den ikke alAtt helt lijen av tyskerne. 
de l «!:SaKer'us- iabnkk, sUk at' se. Vet rna glede hans Sjel a vi. hV1S åe aa ikke a1J.ereåe har SA kom freden, Ol vi NS menn °i 
han kanSKje hadde butt avesket te at mange hundre er butt sa lJernet det. Jeg KJenner en ung- kvlr:mer som har handlet 1 hellli over 
rad unaer Oltk.upasJonen om «SØnderknUSt. at de har tatt sitt Det var QUisling _ gutt, lom et par maneder tør ka-j bevllil11ni ut av vAr nasjonale følelse 
brØd leveransens iOl!terettsuge SL., eget l.lv og at tallet på dem som ,P4tulallonen Itau av tI! ~verlil!. °i fedrelandakj.rllJlhet ble leiemi1a 
de, l sa tall hadde han vel mat- har havnet i galehus eUer net- J.I01·t,Ij. 11'" Imlt1 1. .l!.n l aue mater bra gutt men 0i Andel li tQlrtutert Oi kutet i fenl4-
tet dele plass med «.tiaker'n», på ve.K.hnl1tker går opp i store taU. oppailtert av hl.ililge Jøssinger. ael beaky!dt for .vik Oil landsforrfM-
tl1taleben!ten i dag. lVled ~n sl.lk mnstll.ung gar «go. tatt seg for , hindre loven? .h-Wl .lC.omtllbake 1 .u/,*~ i lrem- deri Oil d"mt uten subjektiv akyld et-

.l:-'l'1.U.t"~;:';:'U~ BACHE-WIIG de nordmenn- til sm ansVarsIU!- Jeg var nernl.1g sa heldlg Øam- moo unllorm, deltok i vanvld<let ter tilbakevirkende love. Dette Iler 
har ogsea grunn ti! a. være sær- !e gJerlUIli. :K. li; ma aas som tysxerne ira i:"real- ner .hJemme .ommeren 11:1'40 og pre.atea.kapet oi kirken pA uten • ta 

abtellullS hadde dIktert den nye llK.K natUI'.ugvlS SItt crup.10m_ da IltandpUnkt mot urettferd1iheten -
: presse.lov som sK:uHe gjøres SJet- aen tld KOm. J:1an lors~!tte til å l.lortaett fra noen tA prester. 

mere enn de fleste andre av arbeidstid. Jeg vil da først og aenae her i landet - a x~ et oegynne med a. ~ravere med ået~ Jei .. naer det 10m et lt8U, trekk 
SkjØnnhet o~ kJær.l.lghet, av irellUllt gJøre mltt tit at J.)~~ l'Jennoms!a.i av loven. te, l.KIl Jei 81lettvunne, utmel'- nAL' depal'tementet (.taten) formulerer 
henne kunne J.ano.et ltt.Ke kreve 1,orsKe 'J.eatret kan holde tram j,Jet oJ.e J.ute etter i!iammenkalt Ke!Se.tegn, rammet det mn oS kirkebønnen .lik at ~tort1niet. Kon. 
mere. Men hennes hJerte vas: som aet lover, iremme nOr/l,K t~! et pressemøte i U8JO, hvor hengte det tll og med på veS. lena råd Ol all vAr .vrllhet h.t myn
ikke gammelt, det ble aldri and, norsk lynne, bevare dEl~ oi. a. Jeg aeltoK. .t:'å d.ette møte gen, _ i min .tue. Han er nem. dlJlhet fra Gud. Den 110m har øtått I 
trett av li. elske SItt land. Ver- vaKIe norske malet og sørge Ple mauge lorhoJ.d for pressen !J.g min sønn. Vlplomet er 101-- rettalokalet BOm tlItQlt for landssvik 
for lot hun seg atter overtale goat tor aHe de taJ.enttulle urøHet. t'1:1 møtet ble <let bl. a. lengst torsvunnet bade fra veg- vet hvor håpløat det hele fortonet lei· 
hl å tre irem, o.a tunge og van- s,Kuesp:U.l.erne ved teatret..·- oesJ.uttet at Jei skuHe SJøre. en gen 0i omglVelsene, og Jeg tør Alt IØl ut til A være .skjematisk oro
skel1ge tider krevd.e aen ytter- (.:::>nen ~tter ~orges ..l\.vmder nenvenael~e Ul, lV.l.lllistt1rpleSl- Hesten garantere at hele stasen net på forhAnd. En økulle dømmes, 
ste mnsats av dem som hadde l;j/.I.J. 1ll4~).. u.ent ~Ulil.ung for a. lå loven er brent. ug uten noen som helst det nyttet lkke li forsvare lei - en 
behOldt hodet kaldt og Sjelen ::,.uk var Cally Monrad. Et ljtanset. ... eg I::uuev da et bestemt J.oranlea.rung tta mln Slde. burde vlte ditten 0i datten. En bur~ 
varm. Hun f1.kk nye oppgaver. åpent hjerte haade hun aHtid, orev tlJ. ~Lu.s.l.lng, hvor Jeg tram- de vite at medlemskap 1 NS var ulov-
Endelig hadde lanaet tatt myn- og alltId var hun Vll11g tll u. no!dt vart syn pa saken. Dagen En kan gråte blod når en miIl~ lii selv om , høyesterettsdommere be
dlgheter som VIste vlrkel.lg m· gjøre sm innsats når hun kunne etter :bkk Jeg te.lelOnopprmgmng nes tllbaKe hva. som Ioreglltk. l nektet dette. En økulle vite at vi var 
teresse for hennes store ide; en utrette noe ior andre menne- Ira KansewsJelen, at Jeg SKulle uJ.ykkesaret 1ll4l> og de :Ilærmest i krig etter at alle landets stridskref 
fast operascene i ~orge, og en sker eUer for Sltt Iedreland. Komme inn tll konleranse mea lø.lgende ar. Ve i,ablet l sm tid ter hadde kapitulert og kapitulasjons
oUentllg ::;tatens '1'eaters!tole. Tross sykdom og tretthet ga Ialwshng aagen etter. Karene cterborte l London om dokumentet var undertegnet. En økul
ba langt som ti! en fast, norsk hun ikke opp, hennes lIV l dlsse l møtet med <..lUIsUng på slottet «tre lovlØse dØgn». Yl llkk tre le være villig til å bryte folkeretten l 
opera kom det ikke, men årene var et eneste stort oUer tramholdt Jeg pany ae ullde!lge lOVlØse ar og enda htt mere, en de avtaler .som er fastøtt 1 Haage.r
'l'eaterskolen ble opprettet, og som langt oversteg hennes tUstande mnen pressen. Ug Jeg Ud da !~i::)-mect!emmenes llV hang .KOnvensjonen. 
Cally Monrad tok pa seg den svekkede nefter. tramho!dt b.l. a., at hVIS re dak- l en trad, en meget tynn trad Den gud som iir den verdslige øv
vanskelIge oppgave å være hun 11U da også fØle det - tør ene ikke var avhengIge av Sl- til og, med til sme tider. Den righet og kirken .slike rettigheter, er 
dens leaer. Ug da hun i 1942 etterpå. l!.:tterpå, da «fngjØr- ne still.lnger så vl1J.e det ikke brast Ior manges ,ve~ommende ikke min kjærlige og rettferdige Gud 
ble bedt om å gå inn i stillin- ingen- kom og ingen haade komme ut en eneste avis i Nor- men stort sett er Vl gatt gJennom - jeg kjenner ham ikke og jeg kan 
gen som sjef tor Det Norske br~ for henne lenger. Da hun geo <..lulS!mg kjente det tidspunkt skJærsl!den på en mate som av- da heller i.ltke finne ham 1 kirken så
',l'eatret, tok hun også dette på skutle tråkkes ned og glemmes. lUtet tIL «.lOven». Jeg sa ham,at tvmger respekt. Menn ~v kultur lenge kirken ikke tar standpunkt mot 
seg. hun så klart at hun her Da hennes kamp lor a bevare Jeg kunne understreke, at jeg og oppdragelse lar seg lkke kue urettferdiiheten. 
glkk til en uhyre krevende norskdommen var blitt dor- KJente presselorholdene og ma- av pøbel og ramp, plukket opp Derfor melder jeø meg ut av stat.s-
oppgave, slik som tiden var. ræderi», mngene mnen pressen her i lan- tra gatens parlament. kirken. 
lVlen hun gjorde det, . fordi Det Cally Monrad levde sine sis'~e aet meget godt, idet jeg hadde Vi går mot lysere tider på 
Norske Teatrets eksistens lito år so~en flyktning, ~ten et vært styremedlem i ~amtllge tross av Berggrav og hans' «Fol-
på apill. fast hJem, uten ~nare mntek- presseorgamsasJoner., Samt.l.lge kedom over l~.s», og hans greske og sjikane, har alle disse år vært 

Tyskerne ville ha tak i ter enn en Ilt. en livr. ente og det preSSel0J...K v.IHe være l mot den- barn (hvem· skal ta seg av alle 
å en rik tid for oss. Den har svei-teatret til sine form l, og Cally som hennes la trofaste venner ne lov, sa Jeg. Og Jeg bad ham de norske NS-barna hvis foret-

kk · f d å å b h l h ' set oss sammen til en ubrytelig gl mn or et ene m !; e- ja p enne med. Og til slutt mnstendig lK k e å sette Sitt dre er ribbet for alt'!) og alle de h t 
vare et norsk teater. Hun sa brøt det sammen over henne, navn under den nazishske lov andre med selveste justismini- en e. 
selv i sin tiltredelsestale i nQ- hun ble innlagt på sykehus og - ihverttall ikke fØr han hadde ster Ounde.rHn som øverste topp En hilsen til alle kamerater og 
vember 1942: stod aldri opp mere. hØrt presseorsan~,alljoneh(!s ut- l.1gur. kjenninger fra oppq.oldet på Fal-

«- mitt brennende ønske om .Cally ~onrad er nesten blitt t~J.,el$e -:-- S()~ .~1c;kert v.Ue ga 'J.'ro.. all motgang, trengsl~ stad og Vollan kretsfengsel. 
fred og gode arbeldsvilkår for en ,myt~ I ,v~rt land»., skreven enstemmlg 1 ~ o t lQveQ., SQ!,V og gjenvordisheter utplynåril1ø 1046. 
dem som t denne tiden ska.l kvmnelii Journa.LiJt l dV!orgen- om ty.kerne for'Øker A trum1e _. _______ ' ______________ - __ 
vise fram mennesket, menne- aviIJenlt t U~3a. loven igJennom -- ,a jeg ~ .l 4 

G. M. B. 

Virkelig sunde, kontrollerte 
planter gIr stor avling. Flere ler 
åe sorter. skriv til U. Kristian· 
sen, Krøderen. Telefon 15 • 

Ekteskap 
En kjekk, representativ dame, 

47 år, 1,65 høi, 1link i alle husetl 
gjøremål, litt formuende, ønsker 
oekjentskap med en herre fra 
by eller land, gjerne .. enkemann 
med barn. Interesser: Bøker. mu
sikk, friluftsliv. Forhenv. N.S. 
Billett mrk. «Ekteskap nr. 170 • 

Gårdsgutt og sveiser . 
eller budeie 

får plass fra nå av. Besetnil1l' 
12 voksne og 8 ungfe. Lettvint 
fjøs med melkemaskin. 

Kr. Drengørud, 
Tlf. Røyken 142. ~pikkestad st. 

Hallo damer. 
Enkem. lærer, 49 år - ønsker 

bekj.skap med enke eller jente 
med gårdsbruk eller form. 

Bill. merk. «Tidl. NS nr. 166 •• 

Slåmaskin. 
Etter grundig flåing av rett

svikerne har jeg startet på nytt 
med gårdsbruk. Trenger 1 en
hestes slåmaskin i god stand. 
Oppgi merke, alder og prisfor
langende. Bill. mrk. «'J.'røndelag 
nr. 167». . 

Kontormann, 
eldre, pålitelig, lang praksis, pri
vat og offentlig, søker stilling 
kontor eller butikk, helst bokhan
del. Bill. mrk. «Arbeidsløs nr. 
163». 

Skogsarbeide. 
Trenger 8--4 mann til tømmerhogat 

fra ca. 15. mai. Gode betingelser. 
O. S. GUTERUD, Kravik p.o .• Nore 

«Sannheten 
}-'rigjør» 

Boken sendes innb. for kr, 7.50. 
økets sjelekamper oS daslige Myter er iJern, Itiilivede, bØr Minuterpre.identen Jkk, l)Jl,- Merkantiilt utdannet mann 
strid. Dette mitt Ønske om tred .elv om de for en tid Blemme,. derøkdve en .llk lov! • Omsående levering, portofritt 
vil jeg framheve før vi i'r til 0, øl lense aang klinger mel· J ei fontAr dett" .a Quiøllns, løker pauende 1t1ll1n, eller arbeide. Alder 41 'r, artium, han: hvis beløpet vedlegges bestillin
vArt dagsarbeid ved. :qet Norake lom Norges fjell, sl!enge vil og jeS økal lkke underakrive lo- dele,ymn •• ium, eo11e,e •. 17 Arø forretningsvirksomhet lom kor- gen til: 
Teatret· Jeg møter dere id., myten om CaUy Monrattl nng ven. :::Jtolpl mitt ord, III han. respondent, kontorsjef, dilponent. Jernvarer, verktøy, maøkiner, 
med lplnt hjerte 0i øn.k,tr lev.,· O. han holdt litt ord l Bo. kJlolderi, lnnkj,. p, k&lkUl=. on, øll, rtiHVant. Elnttl.k, tyak, 
«Itf, f.M, Øl e.i " .... tlif.. D .... Q,,,,, '1'.'" LI..... ..- tøaU. a, ... • I~ . Mo '-1a •• 

«8. Mal-, Bolt 41. 
~ilti ... ",.~ Nt 
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AVERTER I Mandag 24. aJ;!ril1960 

• 
Nr. 15 - 4. årg . L. ABONNER I 

I ___ R8_Jf_18_k_si_on_8_r_I_E_k_sp_e_dl_eSJ_· o_n8_8j_ef_E_(Fo·r_t •. B_frao_s~_~~_e_n _-_ Se til Norge -! 
Om den sidit, tids .konoml.

ke utviklini 1 Norr' skriver 
<Natiollaltidende) : . (Forts. tr .. "ide IS) 

Og ferden går videre, inntil mr. Dol
lar en svart dag sier stopp. Friltstene 
er fOlrVal'slet. Det, som kommer ette .. ", 
blir nok intet mindre enn et økono
misk uvær, som Colombi sønner nep.. 
pe vil ove:rleve. -

PRESIDENTENE ROOSEVLTS 
TRUMANS TIDLIGERE 
STABSSJEF, 

admiral L e a h y,har skrevet en bolt 
«Jeg var der», som sikkert vil vek
ke atskillig røre. Han skriver bl. a.: 
A bruke atombomben mot Japan var 
overflødig, fordi landet allerede var 
slått. Ved at USA var det tørste land 
eo.m brukte dette våpen, har de t1I
egnet seg en etiak standard eo.m v1 
har fellea med barbarene. «- Ja, men 
dette passer ikke inn 1 hetzsproI>a
pndacn. De fleste virkeUie militære 
Ijefer ha1" lenge fordømt denne tra. 

ordnet fra departementet mot .enere 
trekk i kommunene (skolens) stats
tilskott. 

Bestillingene på det antall ekøem
plarer som ønskes bes sendt til de
partementet snarest. 

B. SkaDcka. 

E. Boyeesn 
Prester og lærere i hundretall 

er blitt straffet og fratatt still
ing og levebrød for langt, langt 
mindre enn det herr Boyesen har 
gjort i okkupasjonstiden. 

Nå finner vi imidlertid tiden 
inne til å stille hr. Boyesen en 
del spørsmål angående hans virk 
somhet ett e r okkupasjonsti
den. 

7. Var det Nygaard og Norum 
som ga opplysningene? Var 
det også rådmennene Hel- <Hvad er sket 1 Norge bekrætter 
land og Platou? sa.aledes en gammel Erfaring at man 

8. Var disse menn enige med kun 1 en begrænset Tidsperiode kan 
departementet i framaangs- tilsløre det økonomiske Liva primi
måten? 

9. Var det noen som ble sus- tive Kendsgjerninger ved Indgrep fra 
pendert uten å være blitt Statens Side. Før eller senere, men 
hørt først? . som Regel ret hurUgt, slaar den bar-

10. Ble noen som søkte departe- ske økonomiske Virkelighed 19jennem 
mentet i egen sak avvist? alle kunstige politiske ForanstaItnin-

11. Har departementet tør 9. ger og sUller Samfundet over for at 
mai 1945 også ståt~ i for-
bindelse med angivere fra skulle vælge mellom Sammenbrud og 
lærerhold uten å g3øre de Helbredelse gjennem Sparsommelig
anklagede oppmerksom pA. hed og øget ProdukUon. 
dette? Ogsaa en anden Ting ser man af 

1. Hvem arbeidet sammen med • de sidate Dages Begivenheder 1 Norge: 
Dem i maidagene 1945? Vi går ut fra at departemen- at Regeringens Beslutnini er kom-

2. Hvem foretok «utrenskin- tet med stor glede vil !benytte met som en Overraskelae for de tlea-
gen» sammen med Dem? denne anledning til å le,ge alle te, «BOm lidt af et Chok,.. Chok.Be-

3. Hvilket materiale forelå før kort på bordet. Dise folk (f. eks. ha.ndlingen er imidlertid aldl'1g at det 
«utrenskingen» ? Boyesen og Fostervoll) som har gode 1 det politiake og økonomiiks 

4. Fikk de anklagede adgang så. mange menneskers framtid I Liv. Konstant at .tllle Borrerneover 
til å forøvare seg? og skjebne på stn øamvlttiihet tor K.ndllirjernln,orne 0" at vænna 
Hvem skaffet departemen- må vi nå gå ut fra er Intere.aert dem Ul at a. dem 1 øjnene uden at 
tet materiale? i å vise at de 1 alle tilfeller har gen lig llluøionel', tmader en meget 

fikk 0' de taler bekls,ende om Hi
l'oahlma. Men de har .Ii lett tor A 
.glomme Hammburi 0' Dreødcn med 15. 
foøtorbombene Oi de ti tuaener a'" 
meJ1neøker lOnl mvet omkring 1 ptø 6. Ble dette materiale nndt I utvist den ytterate 'fad av lam- roU,ere UdvlkUn. o, hlnd .. r.OI' OPh.O.b. 

påtalemyndighet ol· dom.. vitUghctøfullhet, Ol vært uten nlnr at un.dv.ndt,. :Dttterhet o. For
mere? Forsvarere? afflilktpåvirknin.. uretteløeltølel •• , n .. lr ntldvøndi,e Ned· ___________________________ . Ikllllringer .kal toretarIIl .• 

no 10m brennede fakler. Inntil dødell 
Otl'IIIIlder Ibtfr1\k1e dim for do VIllI .. 

"Ittl,. Ildel... I da, vl! min holst 
,lemme <tIllIle be,lvenhetøf, men bl .. 
.tor10n ølememr Utke bru'barene, HW .. Rettssviket blir pyntet • • 

• Forbi. fro. øldu 2. -
Baken avvløt av Høyesterett. .glernt. Ilt dette rundeltrlv ,k.i· 

om de 10 mnlorherrof har dømt l, .. 
c.I.fnl fgr n.dorl.got!1 _rm~\'lf for kriglJ 
fotor)'ttl ... r, st,m pA lIlllit fiNI' kan 
mill" HI med derQl ell"ili. -~ 

\, kjæremålsutvalg uten beyun- sterte. Det har ihvertfall ikke 
J' neIse. hatt innvirkning på ovennevnte 

Samtlige disse må ansees a b- saker. Det har muligens lidd FOB A HOLDE HETZEN 

VEDLIKE s o l u t t e p ass i v e. De har samme skjebne som kapitula-

Husk 
at vlKI In annonlo t «8, MAI» 
rokkt!' Do ut over ht!lla hmdtlt. 

A verter derfor når De h9:.r noe 
å selge, når De søker arbeide el
ler når De selv Ønsker arbeltlere 
eller funksjonærer. 

Eksplosjonsulykken 
(Forts. fra "dde 1) 

med den nødvendige tillatelse om beidet -- opptil 40 stykker på. 
at saksdokumentene kunne ben- en gang. 
des til lensmannen i Kinn, og Politimesteren forteller også., 
hvor Djupevik fikk anledning til at før han ga ordre om at fanger 
å l~se de rapporter som var skulle delta i arbeidet, ville han 
framkommet i saken. forelegge saken for distriktspo-

I følge politimesterens rapport litisjefen i Bergen. Men da han 
8/9 -45, viser det seg at det ikke traff denne hjemme, søkte 
var politimesteren i Fjordane han å få forbindelse med politi
som hadde gitt ordre til at 10 inspektøren. Han var også borte, 
vareteksfanger skulle uttake.:, til imidlertid fikk politimesteren 
å. være med' på å senke ammuni- fatt i adjutanten, som mente, at 
sJonen. hvis politimesteren fikk erklær-

Politimesteren skriver: I ing fra de militære om at det 
<Lørdag formiddag den 1. aep- ikke yar noen særlig risiko, så. 

tember møtte sersjant Østby opp skulle det ikke være verre å bru
på mitt kontor. Han fortalte at hall i ke landssvikfanger enn andre 
sammen med en engell!lk aersjant . . 
forestod borttrllnsporterlngen av tid folk bl arbeIdet. 
Ugere tysk ammunisjon 1 Florø-di- Da politimesteren tidligere av 
I!Itrlktet. En båt lA. lastet med am- sersjant Østby hadde mottatt 
munlsjon ved Fugleskjærkaien 1 melding om at arbeidet ikke med-
Florø, og det var meningen A. i å . , . f 
fra kaien samme dag kl. 14 for A førte noen særlIg rlslko,ant 
lempe ammunl.jonen overbord pA. han at han kunne gi ordre om 
dypt vann, \ l bruke 10 fanger, og det ble 

Han anmodet meg om å aUlle 10 utkommandert fortrinnsvis ugif~ 
landøøvlkfanier Ul dløpollll1jon tor f S 1 d t 
al'beidet 110m vme ta omtl'llnt 8 ti- te anger. enere vate e MCg 
mer.:Io at det var bare 8 ugifte arbeids-
På politimesterens fore.IPørsal føre - slik at en gIft orsl ble 

om arbeidet medførte smrU, r1øl~ tatt med. 
ko, erkl~rte Ølltby, at det gjorde l fø1ie de opplyøninger Johan 
det ikke. Av politimesteren. rap- Djupcwik kommer med, økal de 
port fremgår det Ogl6., at den fl'ontkjempere 110m ble tatt ut 
ammunlljon lom økulle .enk •• , ha. proteøtert mot den økjødelllo 

belt od hovedøakel1, av revær- løme behandling av . ammunhiljo· 
Immuntljon o&,.ranater .on\ var neu under tl1nl/Ultil1len. trØr-Ilt file 
rOlnet for mindre r"r11" men dilt øtore IIJprtlnlbomb~f IQlt, undefut 
var ftiø' fiotm kUo ~lIabotløje. 1 luttm, .. ui OVi;!npll. dilliNG blø 
..tolt~ 110m mAtte reine. for lar .. lltgt aU tilltt". Ilmfilunbljon. Da 
lig. frontkjemperne prateøterte ble 

Politimesteren gir også opplys- de truet med represalier. 
ning om at sersjant Østby og en- Videre kommer DJupevik 
gelskmannen hadde arbeidet 1 med den oppsiktsvekkende opp 
Bergensdistriktet i lengere tid, lysni;ng, at ,de som var med i krigspropagandaen har Reuters sittet i fengsel (ca. 10 måneder) sjonskontrakten, at de angjel

pressebyrå sendt ut en mel.ding om, eneselle og i konsentrasjonsleir i dende myndigheter har «glemt» 
et om.kr1lli1 en tredjedel av befolkn1n- ca. 4% år, (nr. 9 i nØyaktig 56 at de har sett den. Hu k 
,en l Vut-Tyakland fremdeleø er an. måneder), svarende til en dom Skulle noen av påtalemyndlg- ~ 

'lOg at de fra Bergen Politikam- ved innlastingen, tok seg plut-
kon tinLU·· pnlsn mer hadde fått utlånt landssvik- 8Cllg permJsjon, øUk at de ikke 

J fanger (varetektsfanger) til 0.1'- ble med ut for å droppe luten. 
tljødlAk I.ntllA'ltlUllt. DøMe pbtand bA· I pA C8. 7 Ar etter 2/3 soning. hetene ønske mitt navn 0i adr. 
iIi!lrt!l4 pA Clti mel1!ngllUl1defillllkClllJll blant; 10. Medl(!m fra høøtC'im 1040 til kAn de fA det hOI redliktfllrCiln. -~ 
11000 11411\!IOOer l lJci'Hn Ul ViolØt .. '1'yAk.. til jul 1941. Bot kr. 500 pl Ull Ja •• tAr 0i.' til tJlInli'ift. filed 
lAnd tlM AV dLi.1ii1 ;!lVafte 71 iMt. bø", rettiøhotøtap. . naVn og tidr. pA ovgnn~vntl oUl LANDSSVIKOPPGJØRET I1l1lttendlil pA illpøtwmAlet om do VM vil .. 11. Medlem noen fA dager, til Jul da.amme myndighottllf ønakor fJ 
11'11 til Il gitte .CI' med jødlilf. lIlr ty.k~ 1941. Sot kr. 500 plu. rettiø~ kontrollere .ml.tt utøaln.. Av statur1.d. Joh"'n E, M(·tllb· ye 
Irnl V1rlU11l" .A uforbliuSorll.l? Hva . hetøtap.. .. En IV llln •• andl.lallfll.. o u u 
wl men .A .1 om førholdi1lh' IHt tot 12. Medlem tra hø.t.n lØ.l . til Don hoder,kronede bondehØv" Inn It HØytllllt.flittlll flatt_lI htlr 
jerntop",t? aenll'1l1ø.krtltwr Jaoob jul ø"mm, Ar. roraleS': Sot Skolnlls. kkBll på dlnfl, .tlt'"r . .Ild Johltl E. M.UbVIit alt 101', m@gethatlltt IIIØ pAvll'.~ 
Il.' 'dIn 11td111c. Irbli14økomtht l ø. .r.tlltnina kr. 12 000. In- l /I • ~ "k ti t k i 1 1 O 1 
Now YtJi'k Wan fortell., at dClt .r D.a lunnet 1. herr,dlnU,n. .. .kriver 1 MorIttenhildet nr. 75/BO: H~:;. :: hl~~ :tøi:'tjn ~jfmnllk"~ 
lYnt lilti ftlltlli!!&d.II11ortlli'1tlg .v Jøder Ul 18. lkko medl"m., Meldtl··a 1nn ro. ttskultura-n . JIlnk.1te IV. dettt bl~d. l ••• re til (:)ppfltning og forhold utowr 
,Ibl" tordl dØl'. (tlllllløsli oi kultu~ j. NS, men gikk ut føl' lnn~ vil kllnøkje minnCl' It J"S. utover landfihyøden, øA var neppIGh 
filll, huldnltl. Utkt. tir l uVefCltløtøll1- moldel.en ,k.o.~. til fYlkas. tør... .. .. .. . .. lI.... lA . høst. €Ill 1945 i Morgcmbllildt1t IIkU. VIIMIn økjeb. n."vlngøf IlVgjØ. roll<!" 
mlllø fil"d dll .kommUI1LiUøklf prl41" run. ror.1eas. not og entllt~ Til minne om ti.rlldlgctn "or Gt }Jar artiklor tJtfi dattd m~d tltl trufllllt. J.lvht' ttllitutct \tat' rlat Iltltd 

~~i u~ .• ~ .L'.~ ~~L_ .. ~ nina kl'. au-=<al\ 000. ti/olmt ti N~~'I 111.1" ~1~_j._~_ ..!I ~L -_ •• _ •• ~,.... - • ~- - .-

«Var det fordI do fryktet bU 
kat&tøtrofd øp"t' ,JohM Djup&
Vik, 0' l don møldJuM han hM 
1I .. ,,"dt Olillil um kataltfofou .kri .. 
vor han I 

«VI lA.r IIddfl ldarletk t døiJ.u 
te utanrottlJlle, wlderukJnl. 
0' det .kulde væro rhneleg a.t 
JUiltilidepat'tumentet øom høg'" 
Ilte Jurldtlikt It)'rØiØUakt -
"Uttl h" tltterellll. "V A. tA. kl"'~ 
.aat kor atuJVaret 11,,,, - -It 

dkkJt! hoko har lAt" mb, 
molt enn UV1111& run det VU' 
ettor lovl,," makt Ol mynde at 

~~c4I",~~ ... , .. __ .~. f' __ ~' __ ~K ••• i~.". -"'-''''''''--
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aooo personer i Dtlrlitt OM Vtlst .. 1.'yak.. ta JUl 111'.11. nUll .U. Ul/Il }JIU" illlfU IHII' U8"''' .u .J.... U~ ----_ 

limd Oil av d181!Ml SVQfto n pøt. hil.. retUøhetl'ltap. . navn og ildr, pA ovt!nn~nt. øm L A 1\ I LJ ..... '" V 11\ U I=J r 11 J . i 
l1ø1ttendø P.A øPflriltnAl.c.t om. de v,,", vll .. 11. Medlem noon fA daler, t11 Jul de sIlmme mynd1shet;r . nøkør , ' l U U .. 1 tJ t< tJ 1 Iil,uidt Ofltø ottl kø.tutfofun ~kft.. 
1111& til A gitte Ile. med jøder. lllr t1.k~ 1941. Bot kr. 000 plul retUs- kontrollere mitt ut.ain• . .. vur lU&l1I 
,ml virkilll" tA ,,dorbild,rll.,? HVil het.tap. Eaa IV En,land.- tern.. Att Jl.d I· h E .Vi tAr lkkJI klø.rlølk I et ... 
1k .. 1 tmUl il' ill om forholdenCl •• t tot 12, Medlem fra bø_ten 1941 til ' _ I V S 8 Hr fJ O fl n ., M U Il by 9 io utlw rett.le, undenøldnl· 
~.rntflPPilt7 OUnur.1øilkreh.r Jaoob jul lamme Ar. Fonl,,,,,: Bot . Dtm hederlkronede bond.hØY" J .:nn It H/6YliJt:flttl nort 11 h Ol det ,kulde vmre rimetel at 
lia t I Gtln jødl.lce arbtkS.ktlmlle l 011 Grøtatrun" kr. 12000. rrl- SkOlnllekk911 Rå tiJ Fl t t Ad J h 111 M Il lt f .. h l I (Il' JUlIltlldepø.muløntet IIlUM bu,. 
Nøw Yøl'k lutn furtellil at det et bt. funtl .• t 1 herr,dlnUtn· tø n •• • 11111' O In Ah III by. a or, møget lAr. att IQi phil''' Ilte Jurldl.k. øt,rømakt -
nnt fin møØlllldtpørtørl:111 øv Jøder t1l 13. Ikke medlem, Meldte ~'ø inn .kriver 1 Mørillnblad,t nr.7GIGO: k. IV don .tøl''k. 01'1n11;1n1 01116. "Ud. hl\. lA~i'.IIII •• tv " lA. k'llf.t!. 
Sibir. fufcll de!'~ rellMl"lIe UM kultu~ ~ NS. num gikk ut før in u.. ratlskulluI1Bn . mtlktdt. av dette bl.dlll lUllal'. ~idodpeptd~ f".!t lItøreh ~:nn:køp Ialt kor ..... varet Ull - -. 
rtlU. høldnltt. lkkø Gr l øverllnøt&m- mald.llen.kom til fylkllidøre.. v11 kanllkje minne ... ilt jlllø utover Id Mn n. til or o. u ovor dkkJe nuku har .t. me. 
m_1ø mild 411 Komin\ut1.Uske prln-- nu. rur'le,,,: Sot oø entllt~ Til minne om tiArlidll,l»n for hjll!ltUh 1945 iM.orgon. bllid~t likn1\' .l~El~b~~t:~~i~~an":ø~ :V@~~~ol~~ melt ouu UVh'D om det Vltf 
.ilpper. '.1.'11 lir •• l fAr dt ikk. rul •• , dl nin. kr. au-..ac 000. Idømt 1#. april 1940 .krivlr dIt .vønskt) et par artikler om dItt. m,d em t.fuffat Hvor mltitte J t ikk ~ etter lovlei makt °l mynett!l At 
iwl'luVlktrfiil bøtrgldør dannl fir' .ta

M 
rettllJhtbtip av hcrtredn.t.. . . . avsluttøndl artikklll • VArt indt'te. .' 18 var Cl la ordretl var "jevefi, eller om 

t_n ØQtn Øii ttmerikllnøk Iwlunl, ten men [orøvrls frifunnet. bl~d dJtt,.pollkln. bl. I. føl"en .. oppgjør». 1 blad,tø kl'onlkk 8. nu- d~~n tUerldl VId N5.parti.t~ det vø.t mfflbruk av m.aIdIlom 
M.m dl ... UVlll'il'lIP 110m I hør IIt11.d 14. Medlem vløliltnok frll høllten de. . vl1ttlbtJr ."mm. Ar. J." gjønnom.. et .ø i 193a Vlilt blitt tnedl..,m aJorde a.t flon&Jt min 0l li ... 

• tr1d,u' mot dø m •• t ulement.ru m'ill1~ 1040 til jul 1941. DØmt av '}iindollodørloppttt fulla klar~ øikk her. lønt hVIil lJom .llerfJde rfClr, t1~t.1t av de n1llnSiII virku- mera.tB.ne lunt. fawi døden l 
nMkilrtlW"hllltel', tIlle.. det lite om, herredsretten, men husker lliS/iande 111' emellertld nu tio åt VIf Ikrevet om Illken, førøt av p~:g~:m.e ~c::t.rA 1 detta bførlt~ utl'enK·mAl - IIMlnaynlll bAde 
o,. or j. ,",pa I ...... m ... tt" "",d ikke dommen nøyaktig. allont, av betydaloo !'~I du- ~dvok.1 aorh .. d Holm og Bot.- del og.' I .: •• o m~~~~ a U~:r AV uvettug Innl .. t1n.ll av Illta 

:,:,!.~,~,;:r::"; :. f.~::: .;' on: 16. ~:gl"':U vl .. lnok Ira hPelan 16r alt det ,kull. bidraga 1111 alt H:,!{~I~I·NI.:~t":~:·lkk~lrl:~: dan mlla hvorp\. vArI YfOrlV... ~~~~::':;'I::.d::pp~~ t:.", 
drill rl.~.belt 1 bvertfall inntil vld.l'!! herredsrelt~~ 1941. . Dømt av bemutra den ft>rttHjelieanda, etter avgått ved døden, men 0i.' var forø16mt og mishgholdt. nøye- lAr det ogs6., at det ble øatt ned 
,. fortøeUe hal1U'lnilln 0' øj1unen av ke dommen ~;~k~4:k~/kt lom under de fem åren efter 1045 av andre lom profeslor, dr. med. :teretta avs~relse hdf gjort at en norek·alliert militær kOlnmi-
dill lælll tyskerne, 10m Ikke enllalli av Høyesterett i siste' halv~r i lA høS srad. t1llitits att lIitta Langfeldt,. dr, jur. ~lIItrup Hoel u~d:rerd:v ukf:re ~~~h~l~nn, t~om ljan, lom skulle under.øke lrøllw 

vl1 .Ift. te. med. jødene. FOføvl'l, 1949 til , betale kr 100 000 lIiri praie1 pl det offentl1 •• livet fti jUh"-cfJofe:sor Skele som lamtw .ommeren og høsten 1940 ~t:~ ken til ulykken. Fjordane Politi· 
trocide vi, at ty.korne bedde utr;yd- plul de store økono~l.ke tap blde i Danmark och Nor,l. Vad h ge Il e I ne Iltore betenkeU" .. medlemskllp bli aUend'e e11e; kammer henvendte lei' til kom-

~~,~:t::" .~~.::,'::"ik::'::u~! v~dkomm.nde har lidd, bAde .om ldeila hlinHande alml or 1:~~~.~~:or:::'S.1 191!. lnn~t~: fornyot det uten bevla.t vilje til ~~':~~/~~ ~!~.~:.~~::':: ~~ 
være aktuelt. Det er ttoe her 110m ~g d:~e:i~ ;:~g~e in!e~n.~ri?g en beståande skamflliick pl dansk h~r fra direktør Nissens brosjyre ~v~k i el1e~ \av dVin~ing, b~e truk- litika:mmeret fIkk imidlertid don 
ikke stemmer. Kanskje er det kom- sJoner Ps om han r r:a:I v~~~ och norsk råttskultur. Detta iir «Straffen og landssvikerne», - gjorten a~ d at~ SSVlk~PP~Jøret ~~ beskJed at «kommisjonens a.rbt,l~ 
met noen gn1ssende sannhetskorn j gJenst~nd for. tyvarr ej något øverord. San- hvordan denne landssvikordning full t d' e e s~u ml' eo dl?P h de ikke er tilgjengelig for politi-
propag.andamaskiner1et _ ' . ' . hadde innført tre helt nye straf- , S en 19 uovers ue 1ge l~en- kammeret - -» 

. Samthge dlsse nr. 10 til 15 er n~gen av ~etta påstående er- rer, nemlig tvangsarbeid, tap av sJoner og trakk ut i 4-5 år lste- Uansett det resultat kommi-
som de fØrste 1-9 ~ betrakte kannes nu oppet på ansvarskan- almen tillit og begrenset rattig- denfor de. forutsatte 2 år. Dette sjonen var kommet til, så haddo 
som absolutt passive, hkesom de nande håll i bagge land.rna ocll ehtstap. Om tillitstapet uttalte at landssvlkoppgjØret på dette iallfall norske myndigheter an· 
samtlIge er gått ut av N~ fØr inses i tysthet av många fler. En- direktØren at det er en meget al- grunnlag ble trukket. slik ut i svar overfor de mennesker de 
den påberopte dato 22. Januar ,.. ' vorlig straff med vidtrekkende bredden, mens sAmtidIg mange hadde sperret inne og ansvaret 

SLAGEN FIENDE ~942 og samtlige disse har sittet dast" en fullatiindlg återståleae ofte helt ødeleggende følger fo; mennesker, som pA annen måte ligger på de menn 'Bom beordret 
og den øporten trives godt 1 Helte- l fengsel og konsen~trasjQnsleir i av ratten skulle kunna delv~ u~ den dØmte og hans families øko- hadde skaffe~ seg ~ordel av kri,ga., far;gene til dette livsfarlig. ar
Norge. Men det kan komme andl'c England og Norge l ca. 4Ya år. plAna ,~enna skam. På ett vardl- nomiske og sosiale. stilling i nu. og o~kupasJonstllstanden glkk belde. 

DET ER IMIDLERTID 

LETT A HANE EN 

'ider. Hør bare: Den øst-tyske uten- ,Dette er holdbarheten i heu I gare satt ~unde tioår~~et av tid og fremtid. Dr. jur. Astrup helt ffl, ,har skapt uendelig me· Alle politiembetsmenn hadde 
,:1kamlnlater Georg Dertinger, en av L Abee Lunds påstand. : den 9. apnl 1U40 ick~ fIfas 1 Dan- Hoel hadde noe tidligere frem~ get av bitterhet og ~istro til rett kjennskap til hvordan varetekta
,vans menn, kunne focleden dag j en Professor dr. jur. Johs. Ande"j mar~ och Norge an genom en holdt at det er vår borgerlige og rettferdighet 1 dette store fanger skulle behandles. Og den 
~tor tale love tyskerne en ny «stOl'- n~s' skriver i s~n artikkel .Opp aHmån ~esti IOr vad I~m i så straffelovs alminnelige regler. samfunnsoppgjøret. 24. august - god tid før kata
heb, hvis de bare er så kloke, at de gjør med oppgJøret" i Aftenpl.. många fall med grov oratt kal- supplert med bestemmelsene l Jeg forstår ikke annet enn at strofen fant sted ved Florø, had-
stiller seg på Sovjets side. Da vlll!'! sten. for lØrdag den 27. novembe, lats svek mot fosterlandet.. den ~li~ære straffelov, således det må være en plikt og 0PP- de daværende j~8tisminister Joh. 
'besettelsestroppene '011 trukket tilba- 1948., som VI kjenner dem fra før kri- gave for vår nasjonalforsamling Cappelen uttalt. ' 
ke og landet v11le få sin suverenitet .De aller fleste passlve NS- ed gen, som alene på rettsgyldig snarest mulig å ta det hele opp- «De (fanger) er ikke straff· 
og komme på vennskapsfot med de medlemmer som meldte. seg ut Minn ag grunn kan legges til grunn for gjør under behandling således fanger, - soner ikke straff, jfr. 
nasjoner som styrer en tredjedel av f~r den f~rste landssvlkanord- Følgende uærbødi,e petit er hentet det forestående oppgjør. Og som professor Skeie og også ad- Grunlovens bud om at ingen kan 
verden. Uttalelsen har vakt ubehage- ~ng av 2~. Januar 19,42 har nem- fra Dagbladet 8. april: konsekvensen av mine artikler vokat Sterri har foreslått. Leser straffes uten etter dom. De har 
llg oppmerksomhet og enistelse o'g fra llg fått sm sak avgJort med en «Da de tyske kriSIskipene ,tev- var den, at det burde bevilges man Skeies kloke betraktninger krav pA å beqandles som andre 
vest\1a bold klages det over, at Ivan påtaleun~atelse. ~et er en prak.- net opp OslOfjordon den fde april gri~ ~amnesti) til alle dem som i juli 1945 i hans brosjyre var~tektsfanger, ..:... anstendig 
blåaeJ.: liv l de mørke.ste sider av tY!llt lSis som flkk offislelt uttrykk al- 1940 blø det gjort lelg rnotlt.&nd bevlsl1g intet ondt hadde gjort. «Landssvik- er det både påfal- og 1 overensstemmelse med lo
nujonalieme for å utnytte det til eg- lerede i et rundskriv fra riksad- fra Bolærne. Her var maJor HIUUI Alle disse advarsler fra frem- lende og beklagelig at denne vål' ven. Det er det gått ordre om 
ne formål. Selvsagt _ I krig er alt vokaten. fra novembe~ 1945 om Ri n g e sjef. Det er den samme ma- ragende jurillter og sakkyndige ganske sikkert betydeligste jurist og den ~r blitt innskjerpet -) 
t1\l.att uten dumhet _ og dumme el' ~t det ikke skulle reises ttitale jol' Rinie som Da,bl&deUi l .. er. vil hadde imidlertid tilsynelatende er satt helt utenfor det viktigste ~en bl tross fo~ denne inn
hverken russerne eller østtyskerne. __ l slike saker ~ten at spØrsmålet huske fra. hana ypperlige artIkler ingen virkning. Vår hØyeste dom. rettsoppgjør vårt samfunn hat' skJer~else ga politlembetsmenn 
Men _ skulle ulykken være ute en- var forelagt rlksadvokaten.» her i bla.det under titlen: cHvorfor stol, Høyesterett, hadde jo alle. stått overfor. Når alt kommer til både l Bergen og Florø ordre om 
nå engang, vil nok ikke herr Ivan De h~r nevnt~ domm~.t' er av~ IkjØt ikke Mikerøyh rede i august med 7mot 4 stem- alt var vel ingen mer skikket til at varetekt~fB:nger skulle utkom
,betenke seg på å sende østtyskerne sagt tIl. fo~skJellige tlder fra For ikke lA. len,e Ilden ble det mer avgjort at det alminnelige å delta i tilretteleggelsen enn manderes til hvsfarlig arbeide -
tU Nocge for å holde oppgjør. Vi vå- 1946 og tIl .81s~e halvdel ~v 1949 delt ut ordenldekorujoner til <Sem medlemskap i NS - dvs. med. h.an me,ct sin juridiske innsikt, mot de utkommand?rtes protest. 
ler Ikke , tenke denne tanke til- og på ;torskJ~ll1ge steder l landet .om utmerket te, denganJ. Blant lemskapet som sådant - var bi- sm nasJonale innstilling og sitt Vi går ut fra at Justisminister 
ende. _ og av fors,kJe,lhge dommere og a.nnet fikk daværende major En"r stand til fienden etter straffe- kloke skjØnn med sikre røtter i G~nder8en også tar med denne 

med. forskJelhge forsvarere, utell belønning for sin i.nJU;a.tI pA. Bo- lovens § 86, og vår landssvik- norsk jord. Skeie fremhevet kngsforbrytelse i den redegjØr M 

at noen har lagt fram eller på- lærne og Rauøy. Merkelig nok _ ordning bygde på denne retta- s~raks det gamle ord: «Den som else han har ~ebudet A. legge 
beropt seg det av herr professo- for Rauøy ga opp, og det var oppfatning. VII hemna all sin harm, han fram for Stortmget. 
ren anfØrte rundskriv fra riks- Ri n g e lom hadde æren for kam- Her kunne det straks sies at gjere: sig vesall og arm». Og det 
advokaten. For, m~g ser det ut pen pA. Bolærne. vår hØyeste domstol ved denne ord gIr fremdeles grunn til etter- ~ssalgpns 25 Øre 
som de forskJ~llige, dommere, ~len han ble forbigA.tt. Formo- bestemmelse hadde fjernet seg tanke. ---.;...--------
s~atsadvok.ater, Ja tll og med dentlig slett ikke fordi han badde ira den alminnelige rettsbevisst- Johan E. Mellbye. Opplag 10,300 

riktadvokatc Oa H;yutwett:bar akr_vet 1 Il&I~ :t.tq bvorb'b het. Oi j'i kan i.kke forati a.nnet 
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