
Here Aage Gynler 
Nils Juelsgt.38 l 
O s l o fra I. juli 

er 

blodpengene 
Kr. 4,00 pr. kvartal 
Kr. 16,00 pr., 61'. 

Nr. 21 , Mandag 12"luni 1950 I 4. år,. 

Sannheten om interneringen og frigiY;elsen av de norske tropper i Sverige. 
Krigen var slutt og Londonr~gjeringen fant at våre 
menn måtte nytte høvet til å dra hjem til Norge. 
Soldatene ble utlevert til tyskerne hode for hode mot lojalitetsærklering. 
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Signaturen 
lyver ikke 

hø UZm • Ve.tt-Tyakland fcw
teUea følgende historie, Bom 1uJr 
.sin egen moraL En bilfører bIe 
~v trafikkpolitiet Uagt muZkt. 
jord. han ikke hadde gyldig fø
rerkort. Mannen nektet li betale, 
fordi det pel hans førerkort stod 
<:,GyZdig tU 1.6 S 46 eUer til krig
ens slutt:.. Saken kom for retten 
og der hevdet bilføreren at kor
tet leIvsagt var gyldig. «Jeg har 
ikke hørt noe om at det er slut
~et fred og jeg kan derfor ikke 
,1kjønne annet enn at V1 formelt 
befinner OS8 • krigstilstand». -
Ingen kunne bevise det mot8atte 
og saken ble henlagt. Mannens 

I førerkort er fremdeles gyZdig. 
Og krigstilstanden vedvarer. -V, forærer historien tiil veiTe 
hjemlige mJlnåigheter, 80m fort
I/att lever høyt pel krigl/Ulstanden 
med TJll/kland og Japan - og 
aUø 0.8 andre, som har beviser 
lor at krtgen. Norge .Zuttet 
1.0. juni 1940. Hvis de ikke va 
tro 01/8, kan dø bare henvende 
8eg tU UteAriksdepartemøntt, 
lwor dokumentene ligger og 
8C1mlør stø'v. Det er behørig lest 
Qr11 d'herrer Nygaardsvokl, KoM 
op Ljungberg, seZv om dø ikkø 

, 'liA være ved det 4d.ag, , 

. Msn ngnat"ren IJIver (kTø, 

Uortodokse tankera 

I tilfelle av et vepnet angrep 
VED KGL. RESOLUSJON av 10. juni 1949 ble det gitt direk

tiver for militære befalingsmenn og militære sjefer ved vepnet 
angrep på Norge. I disse direktiver heter det bl. a. at militære be .. 
falingsmenn uten videre skal gjøre motstand mot et vepnet angrep 
med alle midler som står til rådighet og sette all kralt inn på for
svaret i løpet av kortest mulig tid. Stortingets protokollkomite bar 
avgitt en innstilling om regjeringsprotokollene og kommer her også 
inn på denne kgl. resolusjon. Komiteen finner at .aken bør hrinlel 
frem i Odelstinget, idet man også bør ha klare og konsise bestem
melser om hvordan krigsmakten skal forholde seg i de tilfelle hvor 
den politiske ledelse i vårt land plutselig settes ut av funksjon ved 
et fiendtlig lands inngripen. Komiteen er enig i de direktiver .om 
er gitt, men vil uttale at det bør overveies om tilsvarende direk .. 
tiver ngså bør utarbeides for andre grener av statsadministrasjonen, 
kringkastingen, transportvesenet, Norges Bank osv. 

NAR MAN, HAR OPPLEVET EN INVASJON med påfØlgende 
okkupasjon og har sett hvilket kaos det er oppstått i folks tanke
gang og handlinger såvel under som etter krigen, forekommer det 
en at det også bør utarbeides klare og konsise direktiver for sivil .. 
befolkningen i tilfelle av et vepnet angrep. Det kan selvsagt inn
vendes at man har Haag-konvensjonen å rette seg etter. Men for 
det første er Haag-konvensjonen et temmelig ukjeiit begrep for 
svært mange i vårt land og foi det annet har det vist seg at Haal
konvensjon~D har, fått en noe' varierende fortolkning under Ol etter 
krigen i vårt land. Det het seg under okkupasjonen at man kunne 
drive handel med og utføre arbeider for okkupasjonsmakten.
:t~tterpå er folk blitt straffet for det, tildels av de samme jurister 
som avgav uttalelser om at det var helt i sin orden å drive handel 
med okkupanten. Slike kaotiske forhold vil vi ikke risikere mer. Vi 
vil ikke oppleve en gang til at en eller annen professor Baehe-Wiig 
setter igang produksjonen av krigsmateriell ved våre våpenfabrik
ker til fordel for Sovjet-Samveldetr hvoretter det etterpå skal hete 
seg at dette var i sin skjønneste orden. Dette sies ikke for i in
juriere professoren. Han mente sikkert at han gjorde det som var 
riktig når han satte igang produksjonen ved våre militære bedrif
ter til fordel for tyskerne. Han er jo heller ikke blitt straffet for 
det, så den saken må være i orden.Men vi må tenke på fremtiden. 

. Jf,~~_I04l rO. " -', '. ( , 

~andsvikspolitiet 

(Forts, Bide 4) 

• 
I Oslo arre-

....... L _ • 
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Vqaorcku fra JDtu.uør1nl.Ist&ben i FUipstad med }..Qndou-urJeriDgoDl meddc1elH om at 
• loldatøne burde :reise hjem. 

TI AD ER NA GATT dden l. rUvisjons øtyrku gikk over grensen tU SverIge og ble internert 
du Qverenl8t~e.ndø med krigens ... e,le ... Men eDDå el' det Ikke kOlnmet noen fram:stillinljf av, 
hva det virkelig skjedde bOl'tseti flll tJndelstlkelseskommisjonens høyst mang,lfulle beretninr. 
Vi akal derfor fors~ke å løfte IiU pA sløret, tiltross for at det ikke foreligger· tillitrøkkelige do .. 
kumentu til A kunne ai den hele og full., sannhet. Det skulle være i norsk interesse å bringe 
hel klarhet l dette forhold, Ol vi mener at offentUgbeten også bar lU'av på dette, men likegyldig. 
heten synRte være parret med myndlgh,tenes intereise av at detta fortaatt må bU skjult. Lik •• 
lom kapltulaJtjonsavtlllen høre .. til de dokumenter, som ikke skal omtules, øka! heller ikke tilba
keaendelaon av l. divisjons styrker, da "'ilen var ,l u t t for alvor utførlig omtales, da det slår be
na under London-ra.jeringens og den • dag herskende klape. pAltlilld om Id bmpon fortaatte 0l 
.e detmed alle NS·folk ~r skyldig l landssv~ 

.t;,y "'... v "fj'11,.ru~;:,..,u.~pu.Tc.e7lU~:n"c;, 

,'hvor dokumentene ligger og 
1,s<l.mler 6tØV. Det er behørIg lest 
(l.J (l'herrer Nygaard8vold, Koht 

I (Jf} Lj'ungberg, "elv om de ikke 
~ ,Z være ved det #.dag. 

~ Men aipnaturen Zyver skke. 
t. . 

~ '\~/J)- . .'·:"";"""'f;c.Oi'-=--rr-_~_.--.._a _-_. ___ &, 

L 

sener Igang proUUKSJonen av KrIgsmaterIell ved. vare Våpenfabrik
ker til fordel for Sovjet-Samveldetr hvoretter det etterpå skal høte 
seg at dette var i sin skjØwleste orden. Dette sies ikke for å in
juriere professoren. Han mente sikkert at han gjorde det som var 
riktig når han satte igang produksjonen ved våre militære bedrif
ter til fordel for tyskerne. Han er jo heller ikke blitt straHet for 
det, så den saken må være i orden.Men vi må tenke på fremtiden. 

(Forts. side 4) 

Landsvikspolitiet i Oslo arre-
1946 Isterte NS-barn i 

Barna truet til å tilstå ting de ikke hadde gjort 
,Ble satt i selle på Viktoria Terrasse og utsatt for nattlig forhør 

En mor retter anklage mot de som tillot slik behandling av barn 
It mars 1946 foregikk en kastet åndelig 3. grads forhØr. merksom på at de brukte ånde
omfattende arrestasjon Han ble truet til å tilstå ting lig 3. grads forhør. Jeg bemerket 

av NS barn. Min sØnn ble 15. han ikke hadde gjort, truet på at gutten måtte heller bli fØrt til 
mars kl. 13 arrestert idet han det gemeneste, at han skulle bli MØUerst. 19 enn tilstå ting han 
:tkulle gå inn likoleporten. En fØrt til MØllergt. 19, jagd ut av ikke hadde gjort av frykt for 
bil med landssvikpolitt og on skolen, sendt til BastØ og skulle truselen. Jeg måtte forlate rom .. 
17 års frontkjemper som pro- ikke komme hjem til far og mor met, og gutten ble ført til Vik· 
vokatør til å utpeke min sønn mer. For riktig A sette hardt på: toria Terrasse isteden. 
ventet utenfor økolen. Var det «Du skal ikke få komme hjem til 
nødvendig å gripe inn og for- den nazimamman din mer, så du Om natten kom en J.1UUlD 
1jtyne skoleundervisningen? har il tilstå med det samme .• - fra landssvibvdelingen inn j 
Den 31. mars 1946 kl. 22 ble Jeg var selv tilstede under for- sellen, vekket gutten og ville ha 

,utten arrestert igjen og under- høret og gjorde disse folk opp- ham til , tilstå. Nattlig forhØr, 
_ gutten var ikke 15 Ar. Hele den 

Fra det, konstituerende 
8. Mai A.s 

• neste dag var han i forhØr u.ten ID ø tel stans. Jeg ringte ned til land,s.. 
svikavdelingen kl. 10 neste dag 
(altså l. april) og ringte hver 
annen time hele dagen, og hver 

Erling Okkenhaug," Trondheim formann 
det nye selskap 

gang fikk jeg det svar at gutten 
i satt 1 forhØr.· Da jeg forlot gut.. 

ten aftenen forut ble kamerater 
hentet. PA gnmnJ., av da ennA 'sanerende offiserer burde holde, Vette framgår aven dagsordre 

øuutgeUulle dokumenter tilbake og. bringes over ~il, Engwallerede 15. ju.n1 194~. SA begyn~ Konatituerende generalforsam- Til formann i styret ble valgt Je, kaD forteUe 
Ibl vi øl.llkevel forsøke A gl en land. Så liller U~i , cReSJer111gen te det il gå litt hurtigere. 19. ju- Ung i a. Mai A.s holdtes i Trond- agent Erling Okkenhaug, Trond- om et tilfelle hvor en lUtt ble 
øamme.nhengende fremstilling av hadde :naturligv1s lk1i;e frie hen- ni 1940 ble det fastslått at alt heim lØrdag 3. juni. heim. 
det som økjedde. .. der i qeU{;! spørsmål •. Pe ,inter- Bom angiJm frigivelsen av ~e nor- Møtet ble ledet av redaktØr Etter at de på dagsordenen Fort&. .a4o " 

Da 1. divisjon under general ~erte måtte enten ralSe tllbue ske styrker måtte gå 8Jennom tii1s Vikdal. oppsatte saker var behandlet . 
Eriksen Bikk over grensen, ble tll Norg~ e .. ue1' forbli i Sverige. Internering. staben. ,SA kaIn: det l IfØlge innbydernes redegjørelse møttes deltakerne til en liten sel- arbeide, og han gikk ut fra at 
den internert på behørig måte i Forhar:dl1nsene o,m slutt på in" fra den norske mili~ærattasJe i IViste det seg at den tegnede ak- skapelig sammenkomst.. arbeidet ville fortøetta til vi 
Filipstad. AUeredo 81. mai kom terner mg en foreglkk mellom den Stockholm en innskjerpelse av 'jekapttal var pllH,OOO kroner. Formannen i det nye selskap, hadde vunnet og atter kommet 
den fØrøt, antydning om frigivel" svenske ngjerins oS de tyske æreaordet, det flom senere av I Det bla besluttet å gå til stif- herr Okkenhaug ønsket velkom- inn i rettierdlge samfunnsforhold 
.e idet dot i ot ordrepunkt til di" myndigheter, men den norske re- den brukne sevwra regjering ble telse av selskapet. Videre ble de men, og han uttalte sin glede Kaptein Hroar Hovden kom l 
vi~jonen .10ø, at vilkår '"r blitt gjøring ble ikke boldt underret- liatt tilside 110m noe den heItt aksjeloven påbudte saker be- over den vilje til kamp for vAr sin tale inn på de viJdigste spør ... 
8t1llet fra den norske regjering. tut om dille forhandlingers uvedkommende. Dat akal finnes handlet. rettferdige sak som hadde synt mAl Forbundet arbeidet med . .-
I undersøkelseskommisjonens be- gang.. en skrivelse om dette datert 27. <JOM STYRE BLm VALGT: seg å være tilstede i fullt monn Etter denne oversikt han kom 
retning (Ilenere i denne fremstil- juni 1940, Dagen ,etter,iilier UK, Av.nt lIJrling Okken"'auu, TronciheCm hos alle. med, har en god grunn til .. være 
ling benevnt UK), Iles det, at Allerede dl ••• bemerknln- telesrafe~te leguJ.?nen i London Bonde Bjarne Bokset"', Fro.ta I velvalgte ord rettet han en tilfreds med det som allerede er 
snart etter regjeringen. a.nkomst ler er llluatrerende til legasJ,onen 1 Stockholm en R(åakt.r Arvia B. Artlt.en, Kr •• und. varm takk til redaktØr Vikdal, gjort. 
til England reiste det lIeg spØrs- oS UK'. mangelfulle dokumenta- melding frall'oflilvarsdepartemen- Butlet. Andet·" Bkog,tllå, Spongdal som nå på grunn av andre gjøre- Til slutt takket redaktør Jo--
mAl om, hva det skulle gjøres sjon trenger derfor atskillige tet (he~ e~ det t~le om den røm-Bt/tlde Per Lie, Kapp. mål hadde sluttet som redaktør. hannes Knudsen for det arbeide 
med de styrker, lom var lnter- supplement .• Vl vet at frigivel- t.e re~JerlUgs forsvarsminister! ?EaSONLIGID ~ARAMENN: Denne takk ble understre~et ved som våre tilhengere hadde gjort 
nert i Sverige. Swrlig gjaldt det sen _ fordi krigen faktiak var :som gikk ut pA at bortsett fra P.M. lI1idøm, HegHJ at samtlige deltakere relste seg for «a. Mai., og i sin tale fØrte 
styrker av 1. divisjon, General slutt og at dette var anerkjent ~en foll<~rettlilligf;! side,f, eks. om Fubr~kkøiør lIJ. arm FaaHng, Hedmark og hyldet Vikdal for hans store herr Knudsen os. ut over dagenø 
Fleischer fremholdt for regjerin- av Sverige _ måtte behandles 1llterne~mgen var opp,hØrt, ville Kund ma.g. N. B. Fløttrs, O,lo ban~brytende arbeide.. arbeid og inn i de store frem .. 
aen, at divisjonen ikke burde de- for samtlige styrker av norske, det væ:u.l heIdis om krlgsskoleut- KJøpmann Lovkert, Ve,ter4len Vikdal takket for den ~lllit og tidsoppgaver hvorav allere~e en .. 

_ m9bW.'J'N Qf. II\t , aUlliU i vm- ,nu-sko Qf trilkt mrndi~neter. Fortl. "do' lIona. J"~'I Fo"Cød. af'rf" forttlelse han var bUtt V1St i sitt del Usser oS venter pA A bUlpj.t. 
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Gonnralstabsjef oberst Hatledol krevte 
Illohilisering alt 5. april 19401 
Men Generalstabens fortvilte anstrengelser ble 

IGNORERT AV DEN ANSVARLIGE. REGJERING 
Vi.slo NYUitl'(ltlVolds rogjoring 5. apl'iI om Vestmaktenes planer med Norno? 

Turde 

I 

Ikke 
kamp 

regjeringen mobilisere av 
med engelske og franske 

Av Odd Fossum 

frykt for å komme 
InvaSjonsstyrker? 

l denne artikkel kommer LO', tidU'.... fonnawa Odd r e I~ .tehlndlopplYInillier fra TYR
I U ID med nye 0Il opplikt.vekk.o.de opplYIJdqer fra de kritiIk. lant;!. En landskjent representant 
dager i 1940. i for norsk skipsfart hadde vært i 

l~tter disse opplysninger Ol hva vi nå vet om de eqelske og Berlin i et meget viktig oppdrag 
frUllske forberedelser til okkupasjonen av Nor,e, er det all grunn som det lyktes ham 1 bring o i 
til il spørre: Var Nygårdsvolds regjerma allerede 6. april 1940 vi- havn til stor fordel for nOl'ske 
tende om vestmaktenes planer? Turde ikke Nygårdsvoldø re,je- interesser. Under heimfarten 
ring mobilisere av frykt for å komme i kamp med u,eIøke o, møtte han herr Koht i Køben
iranske invasjonsstyrker? Satt re,jeriqen bare rolig o, håpet på havn og avtalte konferanse med 
at England skulle komme først? ham under jernbanereisen gj$l-

nom Sverige. Utenriksminister~n 
Bladet «Østlendingen» forteller I riksminister .K o h t - 8omvit- fikk da de aller mest alarmer~~ 

Lands
forrædere 

MOIkva radlu lIondte don 
1'1. mai kl. 2l ut en puUtl.k 
konunentar til det llUllike 
folk pA norsk. -Alle norske 
stortingsmenn er lands" 
fou'rodere» het det 1 kom
ntcntaren .i og med at de l 
strid med det fredselskende 
og arbeidende norske folks 
syn o, interesser har bundet 
landet litt - Norge - til 
den amerikanskledede kri, ... 
hisser blokk mot endre freda 
e!:skende naøjontlJ.", og gjort 
landet til et økonomisk 0l 
politi.k ve.talliert under
bruk-. 

Det er kanskje ikke lA 
dumt' ofre denne rualiøke 
pastand en smule ettertanke 

Og de ,ode og nasjonale 
norske Itortingsmenn har 
visstnok all grunn til å hol
de se, reiseklar i det til· 
felle, at noen av herr Stalina 
drabanter økulle finne på å 
ta Ille, eD promenadetur pA 
Karl Johan. at kongebautaen i Elverum nær- terlig satt inne med de bes~e og de fØrstehåndsmeldinger om hiva 

mor seg. fullførelsen og kan ven- mest alarmerende opplysnm~er som var i gjære i Tyskland ov.r- 1 ____________ ..... 

ter:; avduket den 11. juni i år. Den - hadde den trygt sovendes m- for de nordiske land. Han ~le dersom en velter skylden over på 
skal stå der og minne etterslek- tetanende mAte A vu~d~re på. - meget tydelig og meget inntr".- andre for å tilvende se~ selv ufor 
ten om det kongelige nei tysk- Dessuten var regJ~rmgsmenn gende rådet til å mobilisere så tjent ære istede~fo~ nksrett, da 
erne møtte på J;<.;lverum da for- sterk~ opptatt av ko.nutemøter og effektivt og så omfattende s m kan dette først tIlglS n~ det er
handlingsli.njen ble brutt og kon- budsJett-tanker, - hvorfor Gene- bare mulig, da rederen anså fIl kjennes og de fryktel~ge følg.er 
ge og regjering tok fatt på den ralstabens represent~t ble høf- mobilisering hurtigst mulig s m ~et har fått t~s. opp til samvlt-
sagnomsuste etappe Elverum- liS men bestemt aV:VlSt• siste og eneste sjanse for No ge tlg~letsfull revlsJ.on. . 
:rdondou--Oslo. Den fedrelandssmnede oberst til å bevare freden. De som da blir stående igJen 

Dette minn.er meg om et ~et Hatledal so~ ~åde .følte og for- Hvordan den sjølkloke K~ht med ~alm~gr.einer i hendene bØr 
kon~~eHg li e i, et nei som fIkk stod situaSjonens alvor, kunne reagerte, vet nå alle. Norge fikk kanskJ.e f~ sm. bauta. ,Deres an
langt større betydning for land d~S .ikke slå seg ~ ro med re- betale og de forhåndenværent;!e tall bhr VlSst lkke støue eIlI). .at 
og folk gjennom mange skjebne- gJermgens sove.nuddel: - «Me syndebukker fikk skylden _ det . sk~e være ove:kommelig. 
tunge ill' enn det oppreklamerte stend pA nøytralitetens trygge Dersom utenriksministeren Inntll vldere bØr en shlle seg av
nei 'på Elverum. l historiens do.tn grunn!- (Som f. eks: under Alt- hadde gitt sin konge, regjeriO.g ventende. 
vil det også komme til å veie me- marksaffæren i Jø~mgh8:vn.) - og storting sanne og fullstendige -- - -
get tyngre - uten bauta. ~bersten, sØkte de:for pliktsky~- opplysninger istedetfor halvkve- Og det er uforklarlig at våre 

Under krigsfangenskapet på d:igst au~ens hos sm hØyeste.nu- det vise, må en kunne regne m~ «krigfører,lie» . har valgt ~agen 
Grini i mui 1940 fortalte oberst lltære sJef, .H. M. Kongen. Under at det ville blitt reagert noenliJJl.- ette~ kapltulasJonsavtalen tIL av
.ti a tIe d al viktige ting som ik- denne audiens bad han kongen de forstandsmessig. Istedetfor ~t dukmg av denne kongebautaen! 
ke ble tatt med i hans vitnefor- påvirke sitt hØye råd, slik at kongelig nei til oberst Hat1e~l Er det for å demonstr~e at en 
klaring i Quisling-saken. De er mobiliseringsordre .kunne bli den 5. april, ville det ve,teUg fremdeles ikke kan husk~ å ha 
heller ikke på annen måte kom- sendt ut snarest mulig, - tiden blitt et håndfast j a. Og noey.:9:Q.- sett den avtalen som likesom 
met offentligheten til kunnskap. var jo etter alle solemerker å gelig nei på Elverum ville d.t danner grunnlag7t fo~ den Ny-

. Etter hva obersten har fortalt dØmme meget knapp. Me~ i lik- ikke blitt behov for. . . . ..'. g.rdsvoldske «krIgførmg». -
medfanger og offisersvenner, het med de tyske forhandlere på Det er forståelig at en hå e(ttG-Er det tillatt å sI?Ø':rre om kon~ 
gjorde han den 5. apI'U 1940 på Elverum, ble ogsA. Generalsta- på SØker å lege Bamvittig~tens gen holdes ordentlig underrettet 
Ueneralstahells vegne fortvilte bens ~epresentant møtt med et åpne sår med bautaer og p~mpø- eller om også han fØres bak ly-
forsøk på å vekke en sovende re- kongelig nei. se betraktninger i tale og tkrift. set av opportune grunner? 
gjel·ing. - Han oppsØkte reg j e- På dette avgjørende punkt var I sannhetens navn kan en dpg ik
r ing enN y.g å r d s vol d og det altså ingen me~sforskjell ke frafalle den moralske rett og 
anmodet den så innstendig som mellom konge o, reluering. plikt til å helle denne malurt i 
mulig orn å sende ut mo b i li- ~e~ bØr det t~lf~yes atytanriks- makthavernes beger. Det er all-
QAr'inrr"r> .. ~ ... <> "naro"t mlnHlhlrpn-tttllpaattlrlAl:Il,. ... _ .~d nl~"" __ .J~_ R. _! ______ 1.., __ 

~<Patriotilme og landasvik». 
Salgsretten for' 2net opplag~ I 

10,490 ekspl., er overlatt 
Y1"! .. _ • "Il I't. Q.. L 

... f,O • ~~ .. u ; "'" ~U.~&~::f ';: "So\. 

~:~::~~"_*!.~". '''J:"\'''. .. 'I!~' "~ 
t Ort VI Y N rWlI'iilli".WIfUU"""j"-ar- ,. . ~ 

Dagøpreleen 0111 

dr. juris Gustav Sme<lal. bok 
I .lmAl,nenolil Amhltltltncln .krl" , Pr, ImedIlla Itn lom blll.l\ laqUra 

VI" H. P. om Or. Jm ill QUNhloV ørml'" IU' al'l1~ OJD, el' ti.t hfll. J,1;I.wl/:1l1vlkan
t'~' bOK, d·lltJ·loU,llIjlJ····I .. amhIIVUn I 'H'llnln,en er itUnnlov.lfll'llllac. deJUI 

«n.n kjente jUl'IJil 0l Or"nl",llI- I.llJll1vol •• hlA Jlllll'lIl11tlt b.l~!UHOIi aom 
kJempu, (lr. (JUlt!\V l41l1QIlal røUer l ulJl!Il~ur. D"n Ill' i øLdd ml.ld l1()l'øk 

'''.nM boltCln oL an.;rqi p/\ vllløll døl.t !p'ullulov (Il' lvv, DfJt 'l' h."ll"t uL dlln 
av reUll01'llgj0r11t l Not's'ø .,Uor ]tr1- øJmllo lnntel'\\ mJlthu·. øtralCoulIlIl.I\m
"fIll. UlI.tlU 11.1111''''1' kll.ll umulIg unnI at, moll/or, 0l dUr!lll' v&en en øla". 
.. gjøre virknin,. Dot. er en viton- allUltJf:ltUov l forhold tU .td. I 86. .
skapUlnll.lln som legger frem IIlno re- Dr. Smellal påpeker punkt tor punkt 
lIultator 1 denne boken, og det gjør hvol'lodll/ll Landø/:lvlkanordningen 1 vir
a.t den ikke er .A. lett A overse 1 det kellgheten er en utvidelse og stnun
lange løp. ning av atrafton i strl. I 86. For det 

I første del av Bin bok gjengir dr. første er de subjektive krav tU strat
Smedals bok gjelder «Oppgjøret». - febetingelaone praktisk talt blitt opp
hvor han belyser mange 1nteorssante hevet. Videre er det innført en rekke 
ting tH bedømmelse av den tid, nye straffer av økonomisk art på for-

Den annen, og betydeligste del nv .kjelllg måte, og 110m er ukjent av 
Smedal. bok gjelder .oppgjøret:.. - straffeloven. Dette for bare .. nevne 
De.t er en hård og flen&,onde kritikk et par av hovedpunktene. 
av Land.øvikanot'dningen 08' av be- Dit er to meget vikt.,. ISommer 
handlinBen l det hele tatt .av <.1e pa8- av Høyelterett dr. Smedal meiet 
live NS-medlemmer. inna-lende behandler, Pen tør.te er en 

Dl'. Smedale IIterke dokumentaljon dCim 1 19'" bvor PUII1vt mec1l.m.kap 
er overvelenClo' /.litt omtani. Hans i NS mod 7 mot 4. st. 1 Høye.terett 
bok bør lesel av ikke bare enhver ble dømt .tr&ftbart etter atrl. I 86. 
jurist, men av enhver lom for etter
tiden vil luen A. ha et øtandpunkt 1 
di/Ule saker, et standpunkt .om de . vil 
bry andre med 1\ høre. 

Ingen nøktern, moden 0i uhildet 
Jurist vU ida, nekto at de 4, hadde 
rett. Men tusener er dømt l henhold 
til denne dommen». 

land"t-nn.de menn '01/l t'ar red. til ('/. Mitt annet J' eg olre Cl I t lor af \I' her hjemmCl .kulle 
kunne lev. vtel.r.. '100 av dine fapre .• 

Bn Iremragende oll1,ser 80m deltok UlIglI menn m4tt. o/re livet of} a •• om. 
pti ØstIronten 4 kamp mot bolBJevf,t. kom tilbake vet v4 likk /flngtl 'enu
men ble «belønnet» med '1 4rl leng.eZ, selslJtrafler lar .m 4m18at8. D.e har 
da han kam hjem. Han var ikke med· n(4 demret lor UBA. N(l lortttdr man 
Zem aN NB, men lant det ,om atn at de var p4 len .ide den U Il n fl, 
plikt (\ gjøre hva hem eVnet lor 4 mEIn det vil kOBte mmiarder ('1.' aoUar 
holde bolttjevtkene pel avstand ,4 de og mange monne.keUv lor ('/. o fl fl • 
,kke Ifkk anledning til og84 (\ /Mllane rEIt t I.l Il k n li I.l ni Ndr vil rc~tcn av 
Norge ,om de anlalt FinnlantJ. P4 det nOr,lHJ folk lorBttJ .itt f()iltf"nt~J 
Ilebu skrev han' arrclIte11 neatm- og Mr vil al) !li vdrtl I ro,. t It: j e '1lii p-
8i4enaø linjer 80m eS. Mai» har 14tt el r fl lun ou 11,51 oppr6"'''11 med 'f'-
anledntnu HI 4 gJengt statning' 

Fra Norge deltok Il tu.ten ledre-I 

Du kan stene, håne, krumme min rygg -, 
Når det gjelder min tro o~ min ære 
du rokker meg ikke, jeg står der trygg, 
selv på knærne - om det så akal være. 

Du kan pine, ploae, piske min kropp -
men selv såret med ned bøyet nakke 
l kamp for san D het jeg aldri gir opp, 
med din dom tar jegl ikke tiltakke. 

Du kan trampe, tråkke, knuge mitt bryst. 
Når om Uvslyst og livskraft det ,jelder, 
det nytter i k k e - hjertens· lyst 
jel kvitterer med sla" som deg feller. 

Du kan baste, binde, sette meg inn -
men du vil ikke finne det fengsel 
som fanger mit t stol te, frlbåme sinn 
Det bryter med letthet hvert stengsel. 
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vil det ogsa Komme tll a veIe roe- lUaJ.AaCLI.J.ø::u:U .lo UJUilIilIl.,uer.u •nu., - ug I:iI~UUJ.u~ øA1111o;;; vEI ... , ............... ,.-;, .. 1 -
got tyngre - uten bauta. Obersten sØkte derfor pliktskyl- opplysninger istedetfor halv.ve- Og det er uforklarlig at våre 

U adel' krigsfangenskapet på digst audiens hos sin høyeste mi- det vise, må en kunne regne ltIed «krigføre~e. . har valgt ~agen 
Grini i mai 1940 fortalte oberst litære sjef, H. M. Kongen. Under at det ville blitt reagert noel'l.ijJ.n- ette7 kapItulasJonsavtalen hl av
li li t led a l viktige ting som ik- denne audiens bad han kongen de forstandsmessig. Istedetfot et duking av denne kongebautaenl 
ka ble tatt med i hans vitnefor- påvirke sitt høye råd, slik at kongelig nei til oberst Hatlteal Er det for. å demonstrere at en 
klaring i Quisling-saken. De er mobiliaeringsordre kunne. bli den 6. aptil, ville det Ven~ig fremdeles ikke kan husk~ å ha 
hel. ler ikke på annen måte kom- sendt ut snarest mulig, - tIden blitt et håndfast j a. Og noe on- sc.tt den avtalen som likesom 
m~t offentligheten til kunnskap. var jo etter alle solemerker. å gelig nei på Elverum ville det d~ner grunnlag7t fo~ den Ny-

Etter hva obersten har fortalt dømme meget knapp. Men i lik- ikke blitt behov ~or. i _ ,. ,J,z.. gardsvoldske «kngførmg». -
medfanger og offisersvenner, het med de tyske forhandlere på Det er forståelig at en nå et~ tr det tillatt å B1?ørre om kon
gjorde han den 5. april 1940 på Elverum, ble også Generalsta- på sØker å lege samvittighetens gen holdes ordenth~ underrettet 
Ueneralstaheus vegne fortvilte bena representant møtt med et åpne sår med bautaer og pompØ- eller om også han fØres bak ly-
forsØk på å vekke en sovende re- kongelig nei se betraktninger i tale og r.krut. set av opportune grunner? 
gJcl'ing. - Han oppsØkte reg j e- På dette avgJØl'ende punkt var I sannhetens navn kan en dog ik- -----------
r ing enN y går ds vol d og det altså ingeu men1nasforskjell ke frafalle den moralske rett og ,~<Patriotiame og Iandllvik». 
anmodet den så innstendig som mellom kouge og regjering. plikt til å helle denne malurt i Salgsretten for· 2net opplag 
mulig om å sende ut mo b i l i- Her bØr det tilfØYes at utanriks- makthavernes beger. Det er all- 10,490 ekspl. er overlatt ' 
ser ing s ord r e snarest. ministaren - i tillegg til de alar- tid aktverdig å si sannheten. Karl See~, Oppegård st., 

Men overfor en så tungt /!Ioven- merende telegrammene han gikk Det er menneskelig og tilgive- der ansetter forha.ndle:re og 
de regjering måtte den våkne med i jakkelommen - en må-llig å være utilstrekkelig og der- agenter. 
oberst gi tapt. Sjusoveren, utan- neds tid tidligere hadde fått fØr- for begå feil i god hensikt. M.en Boken koster ltr. 12.- innb~ 

==- :::=: 

~lv på knærne - om det så skal være. 

Du kan pine, plage, piske min kropp -
meu selv såret med uedbøyet nakke 
i kamp for s a u n bet jeg aldri gir opp, 
med d i u dom tar jegl ikke tlltakke. 

Du kan trampe, trAkke, knuge mitt brYIt. 
Når om Uvslyst og livskraft det gjelder, 
det nytter l k k e - hjerteJlfi' lyst 
jeg kvitterer med ølag, som dea feller. 

Du kan baste, binde, sette meg hm -
meu du vil ikke finne det fengsel 
som fanger mit t stol te, fribårne sinn 
Det bryter med letthet hvert stengsel. 

Du er en lpgneJlfi og urettens trell, 
som en hund Du burde deg skamme
Snart er det slutt med ditt snedige sprell, 
men min sannhet skal lyse og flamme, 

En sorenskriver går fra bordet venhetene sommeren 1940 har te jeg meg på det groveste be-I tidlig som 21. september 1940. og innrettet seg pl en måte 
virket noe forvirrende på til- dratt av det samfunn som jeg Det er påfallende at dette li- som vitner både om en bevisst 
taltes svake hjerne, hun for- måtte verge. - - Det hadde te tenkedyktige kvinnfolk vilje og en omhyggelig tenke-
teller i retten merkelige beret- gått ille med de samfunnsstøt- skulle være den første. Det kan evne. Hun har alltid ført et 
ninger om manglene ved det tene som hadde ledet vår ut-- skyldes bennes forvirrede hjer- meget respektabelt liv og er Av o. r. eakfører Helge Grønstad 

Sorenskriver Harald Thomas funnets matforsyning. -Når norske forsvar. - - Hun må vikling, dersom soldatene had- ne, men det kan også tenkes omfattet med respekt og aktel-
på Horten er falt for aldersgren- arbeidet var unnagjort betegnes som et helt ufarlig og de fått anledning til å trekke at det kan foreligge påvirk- se av sin hele bekjentskaps-
sen og har etter 20 års funksjon kunne de settes inn igjen, sa so- nærmest passivt medlem.» dem til regnskap i de dagene. ning i hjemmet.» krets. 
i Vestfold overgitt sitt embete renskriver Thomas på Horten. Hvoretter hun i premissene - - Jeg kjenner 'soldater som Dette får en jo si var «eine At sorenskriver Thomas 
i nye hender. Jeg kjenner ikke Og det var jo både smukt og takseres til en bot på kr. 2500( gjorde sin plikt i april-dagene, grausame Salbe», inntatt i en trekker henne inn i en offent-
mannen og har derfor ikke noen menneskelig tenkt. Helt på linje hvorfra dog skal fragå kr. 2000 men som på grunn av lignende offentlig dom og opplest i et of- lig avsagt dom på den måten 
slag:> personlig oppfordring til å med den humane behandling som for ca. 5 måneders varetektsar- følelser gikk over til Quislings fentlUe rettsmøte. At datteren som er anført, er etter vår 
/;krive om.ham. Det er ikke men- ble Hans Nielsen Hauge til del, rest, noe som dog ikke er korn- side.. fikk et sjokk er et mildt uttrykk oppfatning helt malplasert og 
nesket Thomas jeg akter å berØ- dengang han i 1807 ble tatt ut av met til uttrykk i dom.skonklu:~jo- At en nervØs kvinne - tiltal- Det er jo ikke hver dag at et får i enhver henseende stå for 
re - for alt jeg vet kan han pri- fengslet og sendt omkring for å nen, som bare lyder på en bot pA te hadde aldri vært i en rett fØr alminnelig menneske får sitt sorenskriverens egen regning . 

. vat være elskverdigheten sely. lære bøndene å brenne salt. Han kr. 500 pluss 10 års tap av ret- - kan uttale seg noe uklart og pass påskrevet i den grad som Yi som kjenner frøken N. N. 
Det er «skriver'n» jeg finner ble også prompte satt inn igjen tigheter etter anordn.s § 11, 1 og ikke fullt så klart og distinkt her var tilfelle. Heldigvis, får en godt - og har gjort det i Ian-
grunn til å ofre noen ord på når da arbeidet var gjort. Et slikt 2, samt kr. 50 i saksomkostninger. som en scenevant jurist, kan ik- vel si ge tider - vet i et hvert fall 
han nå går fra borde. lØslatelsesprinsipp er selvsagt bå- At tiltaltes opplysninger om ke klandres henne. Hun burde i FrØken N. N.s fØrste tanke var at karakteristikken ikke har 

Alt ved «oppgjøretlts begynnel- de stort og edelt, rimelig og :rett- manglene ved vårt forsvar var lå så fall ha vært hjulpet til rette å gå til injuriesøksmål mot so- noe med det faktiske forhold å . 
se ga sorenskriveren i Nord- ferdig. Først har fangen gleden merkelige, er i seg selv en mer- av dommeren, istedetfor å bli renskrivel'en, men under trykket gjØre.» 
-Jarlsberg, Jakob Bredrup, åpent av å kunne arbeide for SamfUll- kelig anførsel. Det synes helt beskyldt for «svak hjerne», cfor- av alt det som hennes hjem og Refleksjonene gjØr seg· etter 
uttrykk 10r at han ikke ønsket net, deretter. har samfunnet gle- unØdig å forutsette at tiltalte I virring» og «merkeligheter.. l familie ble utsatt for, sviktet mo- dette formen~lig selv. Og det er 
å ha noen befatning med lands- den av å kunne putte ham inn skulle ha «en svak hjerne. for å! sin kritikk av forsvaret var til- tet henne, og hun ga det opp. i et hvert fall ikke frøken N .. N. 
sVIkssaker. Det er den samme igjen. Like for like. øye for øye. kunne komme med en kritikk talte nemlig - og er det den dag Imidlertid hadde hun henvendt som behøver å fØle seg brØsthol
sorenskriver som ved sitt 50 års Tann for tann. Sikkerlig et sundt over vårt forsvarsberedskap i i dag - i særdeles godt selskap, seg til to av bygdens eldste den ved en dom som denne. 
student jubileum skrev at «det er juridisk prinsipp, sprunget ut av 1940. Ingen - selv ikke en ser og det med folk som såvisst ikke «jØssinger» - begge over 70 år Selv om en landssvikdommer 
blitt lavt under taket i tingstuen et godt og edelt hjerte. Og der- renskriver på Horten - skulle 11 skal beskyldes for hverken «for· år og den ene bygdas mangeåri- er hØyt hevet over den gemene 
i Norge i dag». l hans sted tråd- til helt uten skadevirkning for mars 1946 behØve å være i vill- virrethet. eller «svakhjernetheb ge ordfØrer - og bedt om deres hop, er det dog visse grenser 
te sorenskriveren på Horten tiL straff-fullbyrdelsen. Den tid som rede om at vårt forsvar i 19,*0 Dessverre ble ikke dommen erklæring. Den fikk hun uten som det i all anstendighets navn 
Han hadde ikke den samme inn- gikk med til det samfunnsnytti- var beheftet med alle de svai- påanket. Det burde den ha vært. videre, og den er såpass karak- ikke går an å overskride. A trek
stllling eller de samme skrupler ge arbeid, fikk fangen anledning heter et forsvar overhodet ku~ Jeg kan ikke tenke meg annet teristisk at den fortjener å leses ke datteren inn i farens sak på 
som. kollega Bredrup. Fra soren- til å sone opp igjen senere· . være utsatt for. J~g griper \i ell? at dommen i så fall ville i sin helh~t. Erklæringen som er den måten som her ble gjort, fo-
skriver 'l'homas's hender har Yel, om dette kunne kanskje fleng blant dagens a1{lser - Vet- blltt opphevet. egenhendIg underskrevet av beg relå det ingen nødvendighet for, 
dommene i landssviksaker flytt sies både ett og annet. Jeg skal dens Gang for 29. april 1950 ...:.... ge de foran anfØrte, lyder: og aller minst med det språkbruk 
trutt og jevnt. Rundt om i Nord- ikke innlate meg på det. Derimot o~ f~er en artikkel av Tote Il· cl anledning av at landssvik- som her er nyttet. 
re V(!stfold sitter mangen en bra har det falt meg 1 hende noen GJelsvik der det bl. a. heter: Den 11. juli 1946 ble i samme dommeren for Nord-Jarlsberg, Jeg kjenner som jeg alt har 
bonde som vil sørge for at Tho- dommer som er avsagt av den -Yi ble systematisk opplært rett og av samme dommer avsagt sorenskriver Harald 'l'homas, sagt, intet som helst til mennesk-
mas'!) navn og virke vil bU be- lamme sorenskriver. Og qm dem til forakt for alt militært. vl- dom i sak nr. 87 1946 mot fore- Horten, i en den 11. juli 1946 et Harald Thomas og det er hel-
vart for etterslekten. tror jeg det kan være irunn til re soldater i de sidrumpete gående domfeltel far, en 72 år avsagt dom over gårdbr. A. A. ler ikke ham jeg tar sikte på med 

At sorenskriver Thomaa har " li noe. uniformene var bare gje4- gammel bonde, bunnhederlig og har funnet det passende i pre- denne artikkeL Men tingstuen er 
Aterke so~iale interesøer, er det atand for. billig spott. DuddfJ veianakrevet pA alle hold, hvil- missene å omtale denne. dat- fremdeles en offentlig sal i dette 
ikke grunn til å tvile pA. Det var l. en ikke til noe annet, øA kult' ket ogsA. domspremi.sene uttryk- ter, frk. N. N., lom -et lite land, og det som foregir der, er 
rllllødeH ham som i sIn tid gjell- Den ID. mari 1946 ble dom av- ne en _akten. bli offiser. A a.~ kelig mA innrØmme. l disse pre- tenkedyktig kvinnfolk. med noe .om vedkommer Oil' alle. Der 
110m Muq{tmbladot slo Iterkt til I.St av lorenakriver Thomal i beide for forsvaret var b'~ I misser finn,er vi fØlgende emer. «en forvirret hjerne., ønsker for har jeg funnet A burde . li 
lYll fur at num, 1 måtauldngen. Holme.tr.nd hl1'redarett i .Ilk unpldvendig og skadelig. -~ "·1 keligheh: vi lJom kjenner henne godt, ,fra. Tingstucll bØr ikke gjøre. 

__ il\tQrw~aø skulle ta de feI18ø1edlll nr. 40 1046 mot en 41 lr gammel JeS skal ikke glemme den 11&* I .1)en fØr&lte lom meldte leg uttale: lavere under taket enn at man. 
hYi.'.ldCl'ut 'lV arte. aten t onne· dam •. I domaP. remiuene het. er ten jeg lA i framskutt, s. t.illin • , inn i til. t. hus var merkelig no. k Frøken N. N., som er 4 .. 2 Ar kan Sl der med løftet hode. 
tlde!l(~ IIHk at de fikk .1'lled· d.t bl. a.l 08 ventet det fØrst. f).endtLi I datteren N. N. (foregående til- lamm.1 har iiden hun blei Hel,. Grønatad. 
nlug til l m.dvirke Ul ... ,. ,D., ........ ,nli. at II.-.i.. I1ljrep.t. - - DN' ja" 11 t~ l talt.), lom mtldt, "i iwl M vok1en.' v."t Hlverhvel'vmd. Il. 
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~ __________________________ ... lemhIll' Ul A pAl ... ,. konunuJlIm!) ny. d •• At kM .tater kan klaJe "ndro ' 00 

Den sene rettfcrflighct 
Det lyvel .ldri lA me,.t lom undø.r en krig. Det hu vi aUe 

lAtt aanne. Uetzpropagandamaskineriet settes igang lor fullt bea 
Ol ingen blir slJart. Med eller mot sin vilje gripes lUIln av det 8t01:" 
valseverk og kommer ut igjen i den skikkelse, som propagandaen 
tilsikter. Enkelte får kanskje et. øyeblikks ro til il spØrre seg ,selv: 
Hvem er den ukjente, den mystiske makt, som tyranneriserer oss? 
Men ingen svarer, og så durer maskinen videre, øredøvende og 
uten sta us. Det er således ikke noe å undres over, at dr. juris 
Gustav S med a l i sin dagbok (se -Patriotisme og Landssvik») kan 
skrive allerede 4/9 194:0: -Det er underlige m.ennesker i Norge. De 
fleste er enten. helt engelskvennliS-8 eller helt l'uasiskveonliae, 
tf,kvennU,e, franekvennliie eller danskveulige. Undertiden leng. 
ter man etter nordmenn 110m er nor.kvasmliitl, 0l 110m, vil hevde 
landetl lnter.".e" uten bensfD til hva en ,Uer _nnen 1cUiuglill ... jon 
mAtte "ulSke. Denne kril er en etorm.akt.kri" lom vi er brakt opp 
i meget mot vAr vilje. Vi hu virkelli Lqeu grunn til , være noen 
av partene takknemli,e. At vi kunne ha unngått ulykken, hvis vi 
hadde holdt vårt forsvar i o.rden eller i det minste mobilisert i tide 

. det lille forsvaret vi hadde, er en helt annen Bak. De fOl'SØlwneller 
.om er gjort. fAr vi diskutere lenere». 

Og uå er tiden kommet ill å di. kut.., r e. Ikke forsømmelsene. 
elo totale mangel på krigsberedakap her hjemme, 1.01 den el' kjent 
av aUe idag, Illk lom den var kjent for de allierte og tyskerne alle
rede før krigen tok til for alvor. For hver da, som lAr, blir. det 
lettere , diskutere, for DA beiynner kortene A komme pA bordet: 
)~;r.t Cbunhill. Apenhjertede aVII"rina"r, .A Liddell Harta viten
.kapeU,e dokumentasjoner, hvorav vi kjenner boken -The other 
Side of the Hill. (overlatt til dansk) Ol ham artikkel i det e11&elske 
maiasin -John Bull» og lord Hankeys bok -Politit, Trials and 
Eventslf, som alle tidligere er omtalt i vårt blad. Beteg.nende nok 
har de kjelllgjermnger 110m hel' fremlegges om Norge som kaste
ball for I'ormaktsinteressene bare i ringe grad beskjeftiget den 
norske presse. Får den lkke lov, så lenge den politiske rettsforføl
,else ennA fortsetter med uforminsket styrke? 

net forferdende i de faktiske opplysninger lom nA er fremlalt 
Ol som ikke lenger kan overdøves av propagandamaskineriet, er 
kynismen overfor en vergeløs liten stat, soni ledes av blåøyede 
amatører .Vi fristes igjen til il sitere fra dr. Smedals dagbok: -Når 
man er vitne til en sli4 elendighet, forstår man i noen grad den 
temperamentsfulle uttalelsen som nylig kom fra en av våre mest 
kjente professorer: .Hvis jeg hadde visst at Norge etter 1905 skulle 
være fordømt til la ha idioter til utenriksministre, ville jeg ikke ha 
stemt for unionens oppløsning-

Og midt oppe i dette har det norske folk vært holdt uvitende 
om det som skjedde og det som skjer, på tross av de store ord om 
-demokratiet». Vi er fullt klar over, at dette er skjedd med velbe
rAdd hu - ikke minst for å få bed for folkemeningen, så den poli
tiske hevnakt overfor de tidligere NS-medlemmer kunne fullbyrdes 
i størst mulig ro, så egne synder kunne dekkes over. Det gjaldt jo 
også la sikre seg et folkeflertall i valg og holde dem som ikke var 
fradømt sin stemmerett ved hjelp av fellesprogrammets velsig
nelse. At dette var klart, fremgår av et forholdsvis ukjent doku
m.ent avfattet aven komite som Londonregjeringen Nygaardsvold 
oppn~vnte 16. februar 1945 for å. forberede det kommende valg. _ 
KOmlteen bestod av bl. a. C. J. Hambro (det skal man merke seg 
pa grunn av hans forunderlige internasjonale forbindelser) og den 
naværende justisminister Gundersen. Komiteen uttaler. -Et valg 
s~m foregår for nær opp til overveldende begivenheter i et folks 

. ....:1 .2. LY.! ________ 4 'I "I~'I 'I 

t".lo utiilt.,l', I)olllle utvlkJlns: er be- "'.l6J' to .. brmfl1 pA. ~t(lnVlllljl.m.n. Dem •• mal Joate je, on iLrtJkkel a .... beld. flypl ...... fot t.)t~" 
teululllt;, fordi man elter bV4!rt mA, l\l"lId enlualt)}erll'OnN' o.UfIJ' uotftlil&Ue ),{(lrgen\lJad.' underlIkrovet :raul Vet var man". Na-folk II(1\m kJ--
l'C;~UQ ll\(l(l .lt øknlJ1ion l IfllU\,l1l1nn~ 1!t.t'lllll.lnl!1utuln~(lr ikltø kan klf\go Jrj'ank, pet mot tyllkome pl JUngertke dua 
t<llltt.lf vil u!O!i,pe opp. Do ulil'saVar (.'Vtll' "In o,en øt"t, 1)en dD.nøko dele- Dot falt me .. mod en Sa.n&' inn bva glWl, mon det tAllv vel ikke' Klo 
Bom Ul' lill,(t :t'fllm '\liser at (lo mtlat L'tt,rlu i kormniøJonen, prOIOUilQf lI4&x øjefem for milorg'. 1 Stavanser, h"y.~ det burde vel k&Illlkje UtUe at det vu 
vanskc!igl1lmo komnlUner ot;nc\ har ~løl'(tnllCD fra AarhWl bekjcllipet ut- sterotbladvokat Klule økrev 110m en mange codø nordmenn 10m ant.tt. )d.. 

den slrengcstQ beøkatn1ni og det fø- !,aHltit meget energisk, ikke minst av slags konklusjon i IliIl bok: «Holder tø l iTe.sl.lt for mauDøkapet fra d1IIIe 
rer til sltatte!luM. hensyn tO det danske mindreteJl i vi mål.» «Jo 1vl'igere los~n går mot busser og fly? 

Ja, 'Ill ha.r i Qen siste tid vært vitne SydSleSVig, men han fikk ikko med- NS-tolk dess lenger går de fri de NS-folkene fikk skylden for Feldt--
til, at man i flere kommuner begyn- hold. Og de som hadde håpet pA. at som virkelig var skyld i den 9. aprU.» numnmordet. De fikk ogsA. akylden 
ner å tenke tilbake til den tid, da konvensjonen skulle kunne verge et Herr Frank vil kanslt:je få det til for bankmordene og kassarøveriene, 
NS-ordførerne styrte kommunene og innenlandsk mindretall mot overgrep, at det var NS som fikk den engelske de fikk skylden for våpentyveriene or 
brakte dem økonomisk pA. fote i en må nok slå, den tannen ut. Vi har så- martnea.ttasje til A. narre Nygårdsvold morde~ pA. vaktmannen, ja til og med 
ellers vanskelig tid. ledes ikke noe å håpe av konvensjo- Koth og Ljungberg til ikke A. 'mobUi- 1 Stortinget ble det uttalt at det VILl' 

Dette har ført til at man tenkelte nen l denne ol1li'&n&'. øere og ikke legge ut miner T antakelig NS-ramp lom &'t'Y' ~ 
bygder begynner .. nærme ",ei de Kan-kje det 0('1. var NS .om bad- økyting av ren pA Flnnmarktvicld&. 
fOl·.kutte oS' parlamenter,r om .. t de EN LONDONBORGmR Id betenke de fAtt narr.t de lamm. horrer til H.ldirvu 'bl, d.t oppdafrft hvem 41ft 
rnA overta ledolaen iiJtn ved førlIIt. Itg to ganger før han be8'U' IØg ut pA. .. benekte at de hadde lett kapitu- var, og lA vidt jeg h .... k.r bl, III 
anledning. Svaret er nokia. kontant: ,~tene 1 viesIl diltrlkter av byen, .11. laajonsbetf.ngeleene, troll. de med .1- denne eNS-rampen) frikjent. 
Først bel oppreis1ng for alle de po- en deler.,t ved den farUce lentralor- ne I.nl.tialer hadde underlkrev.t pa. Det p .... er nok ikke h.rr J'rU\k a. 
UUske dømte, Ila. kan vi tale. ved. - p.n1saajolll år.møte 1 Nottingham tor.. Beive dokumentet.? nevne noe om dette. Heller ikke noe 
For det går an å gjenreiae kommu- leden. Kanskje det oCIIA VIll' NS lom l om de 200 000 tyskarbeidere. Det mAt-
nen. økonomisko Itilling, bur., det Han fortalte, at 1 visse do1er av aprildagene fUtle beordret lIS buuer te da mInIt være NS di .. e arbeider-
blir en tut hånd om hele _tellet. t.on<101' roper be.colknina-en "Sleg mod tYllke lIoldater mot d. nonke ne .om vm, arbeide pl tyUe r--. 

Dot er 1 ltommunene lom 1 !U1Te\ .. Hell».A .nau't en jøalll vilel' .ei'. Floro .tyrker pA Rln,erlkt? Spill' aen .tor- nina-.lUlle" QI' blmk .... :nypl ...... 'li 
uingaUvet: En mA ha &navar.t, idA I'år jIIIdiiikll Wli'l1omaklubbor bw: lnAtt.et tlJlIiCamann lom var ty.kllrna behjel- ammuruaJonøtabrUckIll'f Jlvor4an med 
det bl'a. Men kan ikke dett."" 0&,1a. Ol'.~aer. konvoier, nAr ao be&,lIov .ec pell&, mea dette om han var NB-mann. Awa-brannen T 110m bevirket at Il. 
foren.. med det Il. opp.krytte demo- hjeul fra møter oc mane' Jøder tør Var c.t.t kan.kje NS .om beordret ~. nor.kt .tu_tv blt dtponen 
krati; hvor de m&nl' kokk,nt;) har Delten ikke vile '" pl. (aten. 200 arbeidere til Fornebu for l. opp- til 'l'y.kland, hvor maure (!øde, 
Iq.t latand et on .. te.tort pengea,,17 Ar.møt.t uttalte lUl uro over at Herr »'rank nevn.r at det • korn-
Vi .pør, torc.11 det .nart bliynner l. ruehatet I den .oner. tid er voklot met til eD mentalitetllforandrlnr 10m 
hute, og be.luttet l. oppfordre LO tO A. redWleror rettaoppgjøret. Nei, hen 

FRA mN REPLIKK AV DR, 
SCHARFFlDNBERG MOT DIREK
TØR FRANK l ~Morgenbladeb iQ/IS 
19110 gjengir _vi: «En klok mann kan 
føle det liom sin plikt 6. opponere mot 
en dum regjering og det endog under 
en krig, 'men han må naturligvis være 
forberedt på. følgene hvis han ta.per. 
Den seirende parts feUvurderinger 
blir tilgitt og dekket over, den tapen
de parts feilvurderinger bUr straffet, 
men selr eller tap a.vgjør ikke hvem 
del' har' rett (1 høiere forstand). Den. 
systematiske hlstorieforfalsking lyn
kverver almenhetens omdømme». 

J:a, er det igrunnen noe mer li. s17 

kreve kraft1ie motforanataltnlnger Frank. Når det tørlt .kal vere It 
fn. reijeringelll side,. SUk er det altd. oppcJør sA rnA alt tal med - fra 
i England, men hadde det vært i før.t tO .ist. I retust.ten Norc. .r 
Tyskland eller et aMet land .kulle det jo ø' at alle .kal vere Wc.t tor 
man ha fA.~t høre hyl om na.zUime 0i loven. 
liknende. Utgiverne av vArt blad har Herr Frank nevner ikke noe om at 

besluttet å. forhøye abonnementa- det var' landssvik og forræderi a. 
DEN TIDLIGJ.ll.RE DA..~SKlll FI- prisen til kr. 4.- pr. kvartal - komme med forslag om , aVIiI.tt. 

NANSMINISTER THORKIL KRI- kr.16.~ p~. år. Forhøyelsen gjel- kongen. Det var nemlig ikke NS-tolk 
Sl'ENSEN har i en. tale l Vest-Jyl- der fra 1. Julil da det nye kvartal NS-folkene lOA bare brukes til ayn_ 
umd kommet med noen bemerkelses- begynner. debukker for A. skjule og tor A trek-
verdige utta.lelser om forholdet "st- ke de virkelige landssvikerne ut av 
VNlt. Don amerikanske propaganda er 5. l,olonnene og søkelyset. Berggrav - bevepnet med 
et .;erhånden nådd opp i den samme sin «dobbelte bunn:. og cFolkedom-
Høyde som den russiske. Det er far- d .. ekoraSI· onene men over NS», er med og roper .topp 
Iig, lom det iår, og det kan ikke tyven. Skal det ikke være bistand til 
va,re tvil om, at den kalde krig"il En spØkefugl i det danske blad fienden at Berggravs sønn var stor· 
etige 1 tempOl'atur og bli til en varm «Information. har foreslått fØl- entreprenør og bygiet flyplaas Ill. m. r 

> ll'N.a MENNESKERETTIGHETS- krig, hvis ikko en avspenning kan gende paragraf inntatt i loven - Nei llUUl skal nok bare forbette 
KOMMISJON har nå etter to måne- fl'emk&lles. om 5te kolonne: va og rope: «stopp tyveJU. 
ders besværlig arbeide avsluttet første Vesten har ogs6, Bin del av skylden, .StraUen for landsforræderi Herr Frank aynes det er n.dal .... """" 
utkast til en konvensjon. Men det" Kristensen, og overfor meg har en varierer fra livsvarigt fængsel de at ,det er aviser som Apnel' liDe 
later til at ikke alt er lom det burde kjent amerikaner uttalt, at man i til de højeste æresbevismnger spalter for nedrakklng av rettlopp-
være. Hvis JlU1.I1 setter Ingen. pA. spis-'·lBA slmp~lthen er nødt til il holde såsom ordensdekorationer eller A løpe etter IA.ngelands Ga.tnlt.' 01&-
sen, betyr utkastet at USA og andre DefoUmingen. opphilset gjennom pro- tildeling Rf høje poster i sam- gjøret. - Tenk .det Hedda. - Folk 
forbundssta.ter ikke behøver å rette paganda for å få senatet til A bevilge fundet, alt efter, om landsfor- som professor Scheie, Martha Ste1na-
seg etter konvensjonen,· mens kontra- de enorme øummer som USA bruker ræderiet er begået til fordel vik, Scharffenberg. mIlorg.sjefen 
henter som ikke er forbundsstater mi pA dette område. for den tJlbende eller sejrende Langeland og Kluge, samt en bel del 
oppfylle den til siste para.graf. Er det under disse omstendigheter magt i kommende krige-, ~v vAre mest fremtredende juriater. 

Det heter nemlig i konven.sjonen at noe å sl pA, at den russiske propa- Vi oPptar forslae:et 028å for til og med en del motige prester ID. 
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stemt for unionens oppløsning.. syateMl11.1l:1lt1;! IUl:ILUUW-UU.I:U/s.i\.U'8 ;;3U~' W~.l"U" .,uu", ",,",u ....... "-"" ... u • .&J"~ "A u. ... - a 
Og midt oppe i dette har det norske folk vært holdt uvitende kverver almenhetens omdømme.. Hg, som det går, og det kan ikke BKOrasIUuUIU::J tyven. Skal det ikke være b18tand W 

om det som skjedde og det som skjer, på tross av de store ord om Ja, er det igrunnen noe mel' å si 7 være tvil om, a.t dell kalde krig vil En spØkefugl i det danske blad fienden at Berggra.v!; sønn var litor~ 
-demokratiet .. , Vi er fullt klar over, at dette er skjedd med velbe.~t..tge 1 temperatur og bU til en varm «Information» har foreslått fØl- entreprenør og bygget flyplaa ro. m.1' 
r~dd hu - ikke minst for.8. ~å n'ed for folkemeningen, sa den poli- FN.s MENNESKERETTIGHETS- itrig, hvis ikke en. avspenning kan gende paragraf inntatt i loven - Nei man skal nok bare fortsette 
~lske hevn~t oved?r de tidlIgere NS-medlemmer kWllle fullbyrdes KO:r.UUSJON har nå. etter to mli.ne-I fremkalles. om 5te kolonne: va og rope: «stopp tyv~. 
1 størst l,nullg ro, sa egne synder. kunne dekkes over. Det gjaldt jo dere besværlig arbeide avsluttet førstel. Vesten har også sin del av skylden, ... Straffen for landsforræderi Herr Frank synes det er nedallt',..l~ 
også å sikre seg et folkeflertall l valg og holde dem som ikke var utkast til en konvensjon. Men. det aa Kr18tensen, og overfor meg har en varierer fra livsvarigt fængsel de at det er aviser som åpner ø1ne 
fradømt sin stemmerett ved hjelp av fellesprogrammets velsig- later til at ikke alt er som det burde l'!.jent amerUtaner uttalt, at man 1, til de højeste æresbeviSninger spalter for nedrakking av rettsopp. 
neIse. At dette var klart, fremgår av et forholdsvis ukjent doku- være. Hvis mll-n setter ingene på &i'is_:"T~A simpelthen er nødt til A holde såsom ordensdekorationer eller å løpe etter Lo.ngol.auda Gamh,' OlA· 
ment avfattet aven komite som Londonregjeringen Nygaardsvold sen, betyr utkastet at USA og andre befolkningen opphisset gjennom pro- tildeling af høje poster i sam- gjøret. - Tenk ~t Hedde.. - Folk 
oppu!'vnte 16. februar 1945 for å forberede det kommende valg. _ forbWldsstater ikke behøver å rette paganda for å få senatet til å bevilge lundet, alt efter, om landsfor- som professor Scheie, Martha, Steizul.. 
KOIDlteen bestod a:y bl. a. ~. J •. Hambro (det skal man merke seg seg etter konvensjonen, mens kontra.- de enorme summer som USA bruker ræderiet er begået til fordel vik, Scharffenberg, milorg.sjefen 
p~ grunn av. h~ 1,o~underlige lllternasjonale forbindelser) og den henter som ikke er forbundsstatel' må. på dette område. for den tJlbende eller sejrende Langeland og Kluge, samt en hel del 
navæ~end~ JustiSmlnlster ~undersen. K.omiteen uttaler •• Et valg oppfylle den til siste paragraf. Er det Wlder disse omstendigheter magt i kommende krige». av våre mest fremtredende jurtater, 
som foregar for .nær opp til overveldende begivenheter i et folks Det hetel' nemlig i konvensj9nen at noe A. sl på, at den russiske propa- Vi opptar forslaget også for til og med en del motige prester ID. 

~v, ka? lett komme til å bli preget av Øyeblikksstemninger, som forbundsstater bare er forplilttet til A ga.nda forteller den russiske befolk- vårt lands vedkonUnende. Noen fl. e~ disse som skulle drive med ned
ikke gIr noe sundt grunnlag for fire års politisk arbeide i Stortin- overholde konvensjonen så. vidt for- Iling at USA vil krig og Sovjet tillivs ytterligere kommentar synes rakking av rettsoppgjøret. Disse folk 
get og som he,Iler ikke er eller kan være faktisk underbygget». bWldsregjeringenll myndighet rekker. på denne måte. - Dette. er Apen- unØdvendig. er det altså. herr Paul Frank mener 

Dette er fatale ord! .Men: - det gikk som beregnet og fortiels- _ Det betyr f. eks. at U.S.A. kan hjcrtede ord. aven framstå-ende poU- har en farlig feilvurdering av for-
ene kWllle for~sette. A;t en ",:IS5 frykt allikevel var tilstede fremgår anklage andre stater for bl'udd på. tiker og de unnlater vel heller ikke ti. han under en lunsj etter at han var brytelBen landssvik. Det er diHe folk 
av herr Oksviks manIpulaSJoner med valgloven, som velberCO'llet menneskerettighetene uten selv å en- gj:Jre sin virkning. blitt utnevnt til æresborger 1 byen. man ikke får med seg til l rope 
iørt~ dagen.s mak:hav:ere .til ile~tall i stortinget på tross av mindre- I dro særbehancllfngen av negrene 1 Det er ikke slik en. stor nasjon skal sto P P t Y v ø n. Det er mot diue 
~ll.l folket. Og sa star V1 der ulag og stamper på stedet, fordi alle Syden. ll'OR .ENGANGS SKYLD EN HON- behandle en annen, selv om den er folks aksjon for A. komme til bWUlll 
bd!lg~re NS-folk er ~at.t utenfor, mens de fem statsmakter: LO, Disses stilling faller under delstat- NØR TIL !vlR. CHURCHILL l Fra blitt slått. i sannheten herr Frank roper Bitt 
Prlsdirekto~atet, ~egJermgen, Stortinget (med S.) og høyesterett enes myndighet. Da Tyskland likesom Worhester telegraferes at mr. Chur- Det fortelles ikke noe om. hvorledes varsko. Hvia herr Frank ville ta ... 
<:me ,! h.) kjører vld~re som om illtet er hendt. Utad klynger de seg USA er en forbundssta.t, kan den 111- hill har uttalt, at han var chockert hans tale ble, mottatt, men bare det tid til å lese disse fremragende folks 
!1l "\i esten uten å vite at de er en liten brikke i et stort spill og tuasjon oppstå, a.t landet ikke be- over at britene var bekymret eVer at at han hal' sagt det, er nok tU at skrifter vUle han k8l'.8kje komme til 
~~d zuykker de seg med K.eiserens nye klær. Ingen må si ~oe. høver A gjennemiøre en mindretaJls- tyskerne var begynt å synge sin na- mange vil slutte med sin hetzpropa.- erkjennelse av at det er han selv som 

.e er stat~, som de lovet sitt folk, er blitt til en politistat og behandling 1 overensstemmelse med sjonalsang «Deutschland tiber alles.. ganda, som bare fører til større split- har en farlig feUvurdering av forbry
V,l som er rammet av den politiske forfølgelse - det er en hevn konvensjonen Wlder henvisning til, at Jeg fo~' min del var chockert, sa telBe 1 en tid, da. det er om å. gjøre å telBen landssvik. Landssvikoppgjøret 
sIer Toralf Elster - vandrer omkring som en paraiakaste i det så dette spørsmål faller inn under del- lum, da. jeg så at vi laget stort 0PP- samle flest mulige under Vestens sam- tåler Ur.ke kritikk - det er øaken. 
opplyste og !olke~tyrote Norge. Vi vet, at. det store utland ser med statenes myndighet, mens f. eks. Dan- st>·., fordi noen tyskere begynte ti. drelttighet. Derfor tar vi hatten av Man skeJ fremdeles forsøke A knElb-

u.ndrendc blikk pa vart styre og stell og ikke minst Ilå den verste mark som ikke er torbundsstltt vil syuge sUl nasjonalllang. Og dette aa I denne gang for mr. ChurchlU. Fort&. lII4e .. 

• = 
!,tterk.rigsfor~øl.gelse som . verden har opplevet, men av frykt for 
hverandre vd lnge~ av disse makter si et åpent alvorsord. Vi ma 
n,Øye oss med de vItenskapelige granskinger, som for hver dag av- ,. l1kflns kronikk: 
~ekk~r undergrunnen og som forteller hvorledes folk flest er blitt 
andelxg Ha~emt, slik at de ikke har pust igjen til å protestere. 
Det hele mlU~er om den lenke,de bibel, som ikke var for hvermann l 

--, lom et bedre liv blir hindret ved I NASJON OG SAMVELDE 

I splittelsen illnen Europa. Vi tren- Det er riktig å tale om Euro
ger hele vår tro, vår energi, vår pa som en nasjon og ikke som et 
tid, for den oppgave å skape og samvelde, fordi der innen det 

l bygge ut vårt Europa. Vi har in- nye Europa ikke vil bestå noe . Under slIke forhold må VI føre vår kamp for sannhet og rett. 
VI fører. den åpent, med blanke våpen 0i usvikelig tro på den sene 
I.'ettierdiihet. 

Sommerferie for 'politiske fangers 
pårørende 

Nasjon, ikke fødrasjon 
Av Oswald Masley gen tid til overs for mindre ting, overherredømme utøvet av noen 

og sikkert ikke noen tid til små qver andre, bare gjensidig tjene-
'--------------------____ n-''' innbyrdes tretter. Vekk med ste av likemenn. Europu sam-

gårsdagens nasjoner! Gjør plass velde vil ligge utenfor EuropIlt 
Il. plass for skinnsyke og motstrid~ for dagens nasjonl Denne nasjon i slike land som Afrika. Disse 

Når vi sier Europa en nasjon, ende interesser. Dette er den er Europa! utenomliggende land vil bli ut-
så mener vi det, Ik..1;:e noe ynkelig enl~ste vei til stordåd og fred. -- viklet som kolonier til 6, økaffe 
fØderativt kompromiss med blbe- Der fantes ingen fred innen Stor- LIKESTILLING FOB Europa alle de livsfornødenheter 
hold nv alle det gamle systems britannia så lenge den nasjonale FOLKENE INNEN DEN som hører med til en tull og hel 

Av Hroar Hovden mangler, og uten at en oppnår splittelse bestod, der var ingen EUROPEISKE NASJON tilværelse, men ikke kan bli 
, , " noen av det nyes fordeler. Hvis fred innen Tyskland, mens de Innen den nye europeiske na- fremstilt her hjemme. Kolonier 

:;ra fa1':gekolleg~ fIkk Jeg IfJor landet og i Telemark. De fleste en opprettholder nasjonale skil- statlige skiller ble opprettholdt, sjon vil der være gode sjanser er nØdvendige for livets fylle og 
v - gJenno::n fengselsprestene familier kom fra byene (Oslo, ler, suveræniteter, eller kall dom der gas ingen fred innen Frank- for enhver, men ingen forrettig- storhet. Denne utvikling gir 'Også 
-, en arunod~g om å søke å Bergen, Drammen,' Fredrikstad hva du vil - så lager du bare ril,e fØr dette land nådde frem heter for noen. Europa vil være et nytt og mangeartet uttrykk 
ordne ,med feneopphold for fang- o. fL), noen enkelte fra industri- stater innen staten. - Ethvert til å bli en nasjon. Der blir ingen en nasjon bestående av like- for folkets storhet. 
fers par~~ende, først og fremst strØk utenom byene. Enkelte fa- spØrsmål vil bli betraktet - ikke fred i Europa før det er blitt en menn. Hvert folks innflytelse in-
or fanuh~ som hadde d~t ~ondt milier kunne betale sin reise til ut fra europeisk synspunkt, men na$jon. nen den nye nasjon vil uteluk- GJENOPPRETT HJEM. 

og vanskelig og s~tt dårlig l det og fra feriestedet selv, men de ut fra de gamle staters interes- kende bli avgjort på grunnlag av LANDETS FOLK OG 
Økonomlsk. J,eg patok m~g opp- fleste måtte skaffes reisepenger, ser! De nasjonalistiske manØvrer REDD FOLKET OG dets dugelighet. Et :folk - i lik- DERES LANDOMBADER 
~aven, som VIste seg å b~l atskll- Disse ble gitt av folk som av for- en kunne midlertidig overfØre TJEN DET het med enkeltpersoner i et vel~ Men Europas vesentligste liv 
lig mer omiattend~ enn Jeg ha,d- skjellige grunner ikke hadde hus- fra slagmarken til korridorene i Først da kan europeerne bruke ordnet samfunn - vil skape seg vil være knyttet til de europeiske 
de ventet. S~lv utke ~ed mltt rom til å ta imot feriegjester en eller annen debatterende for- hele sin åndskraft, vilje og be- sin stilling ved sitt bidrag til det hjemland. Alle folk og landom
førstehåndskJenns~ap tIl «retts- men som Ønsket å være med å tå samling, men til slutt vil syste- gaveIse, på sin tidsalders egent- felles beste. Der vil ikke finnes råder innen Europa må bli gjen
oppgjøret. hadde. Jeg drømt om den planlagte ferieordning i met bryte sammen, slik det gikk lige oppgave. noen herrer, bare tjenere for al- opprettet. Særlig må Tysklanda 
ft så mange mødre og b~rn, ~am- stand. I noen tilfelle betalte vert- med Folkeforbundet, og med et· Denne plikt består i å heve menvellet. Kun store tjenester folk og landområder bli fØrt tU-
~ og unge, led under SJelelIg og skapet også reisen. hvert annet system som snarere dell store mengdes liv opp på det vil bli belØnnet med hØY stilling. bake tU Tyskland og til.Europa. 
ø onomisk nød. Flere av familiene hnr i tiden har opprettholdt enn avskaffet plan, som videnskapen gjør mu~ Den europeiske nasjon vil søke Uten denne vesentlige betingelse 

Re~ultatet av fjorårets ferie- etter ferien nydt godt av den for- nasjonale skillet' innen den euro- Hg, og europeeren Ønsker. Hvor- ut d.e beste og nyttiggjØre seg kan der ikke skapes noen fred. rdmng ble,. at bortimot et halvt bindelse som korn i stand. Enkel- peislte folkefamilie. Der kan ikke ledes skal vi kunne ta fatt på dem fullt ut i folkenes tjenerte. eller noe europeisk samliv. Hvor-
undrf famlli~r ~ nv. stØrrelse te skriver og forteller at de også være s~ridende stater inr;ten sta- d~tt~ stor~ arbeide, denne, uav- ':erdiene for den hØyeste dug~ le~es og når dette skal ~kje vil 

opp ti 4 perso~er - flkk et gru., senere (jul, påske) har vært in- ten, hV19 denne skal bestå. Euro- v.lsel1ge plikt, fØr den nasJonal- hghet og moralske karakter Vil bli omtalt, fØr denne lille av
t18 ~g 1 hels~bnngende sommer~ vltert til Bitt ferievertskllp fra pa må utgjøre en stor enhet, be-, iaUske strid innen Europa er opp- bli satt i de mindreverdig es sted. handling er avsluttet. Vi vil har 
opp ~ cl pA 3-4 uker hos vel~ ifjor lommer., andre har i.ått sen- sjelet av bevisstheten om å ha en Ihørt? Arbeidet med å redde fol- Alene på dette vis kan nujonen stadfes.te det helliie mJl; Europa 
.t.tn\~1 b;nd,r oS andre pl Ø,t.. (,J'orts. ,. "~') .tor nlJljon, ikke VItU" en torv.. "tt 0l , tjent d.,t' d.ta _nake bU li0d.~ b,tjMt iJNJ.Opp".ttt~ 0i tWflDt. 
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AVERTER Mand., 1%. iPi 1950 Nr. %1 __ 4. h._ ABONNER 
•• 

Sannheten om interneringen - Uortodokse tanker - Hotellbetjening. 
Vi søker for sommersesongen' 15. juni til 15. sept. kokke spise-

dann d saljomfru, kjøkkenhjelp, stuepike, oppvaskpike og eD i vaskeriet. 
(Forte. fra olde l} For~ fra side 1. 

e e cxffi5erer under 45 år nerte soldater i Sverige til Nor- NAR MAN TALER OM HAAG-KONVENSJONEN må man Passer best for folk som setter pris på fjellet og en vakkel' 
kunne komme over til leir i ge foregikk 24. juli. Det var nøl- også huske på at vi forrige gang hadde å gjøre med en vesteuro- natur. 
Skotland for å gjøre tjeneste som ge UK ialt 1100-4200 interner- Veisk stormakt som i all fall til en viss grad påberopte seg og over- TUDDAL BØIFl.ELLSH~T.'I'. 
instruktører. Det samme gjaldt te. De ble ved innreisen til Nor- holdt Haag-konvensjonen. Hvilken garanti har vi for at en mer Telemark "' .... ............." 
flygere. Befal forØvrig, som for ge avkrevet loyaliteiserklæring a~iatisk betonet stormakt vil gjøre det samme hvis skjebnen skulle --------------------------
.tørstedelen var vernepliktige, av tyskerne. Da den norske lega- glØre denne stormakt til en angriper mot vårt arme land? Når man BUTIKKDAME 
og utskrevet beial med sivilt yr- sjon beklaget dette overfor sven- har sett hva Sovjet-Samveldet har forefatt seg med befolkningen i 
'L.e Yl"lie vel 1____ till fr'tt k .. ,I, '~d d t t E tI ti L . med eller uten praksis .. får plau a"'~ 1 __ • T......... .....·ter ta.J.44 _11_ 
& , AW.lUe s es l S ene~ IlKK en a svar a sven- san,. aitVla og Lithauen, el'. det litt vanskelig ål tale om Haag- tal • ",w.-WUJ .LIIQA.Wl "a. u...... "-U_ 

med hensyn til å reise hjem. Le- skane :ikke befattet seg med sa- !'onvensJonen. Og dog var aUe disse tre landene fri" III a v h €l Il. g_ ave. Kost og losji. 
gasjonen i London ba om forslag ken etter interneringens opphør. l g e, 51 U V €l l' æ ne stater, som var anerkjent fullt ut av Sovjet- 8. B. WOGNILD AlS, VognUJ.. 
angående befal som ikke var ' Samveldet. Idag er mesteparten av befolkningen i disse landene Oppdal. 
nevnt ovenfor, altså befal som Dette er altså historien e~ten.l~v~dert .ell~ i. beste fall flyttet østover til konsentrasjons- --------------------=~------
ikke kunne eller ville reise bjem i korte trekk lene l SJbu. VI vil gJerne i det lengste tro godt om alle makter, AGENTURER 
til Norge, og ba om tilnærmelses- Svenskene fastslo at krigen i men. vi må ha lov til å stille oss skeptisk overfor Kremls vilje til å V~ søker age~turer i elektro- og masldnbransjen. 
vis oppgave over antall av dette Norge var slutt og handlet over- overholde Haag-kOllvensjODell. så lenge millioner av baltere ve- Bill. mrk. dfirdma.Jm + Frontkjemper:., nr. 243. 
befal. - 3. juli 1940 telegraferte ensstemmende med dette uten at smekter j Asia. 
den norske legasjon 1 London til det ble nedlagt noen protest, og R • 
legasjonen i Stockholm en mel- vi I1Qm var hjemme, delte den- DET ER EN SANNHET det landets totale forsvar i egenskap epresenlativ. Ul maIW 
ding fra Forsvarsdepartementet ne oppfatning og handlet deret- ~ors.ke folk bØr se i øynel1:e jo av hjelpetropper, utstyrt etter søker. stilling. God almenutd., publlkumøvant, kontorprakliøt 

sålydende: ter. Senere da krigslykken vend- Ør JO heller, og. det ~r a~ Vl må folkerettens bestemmelser med erfar~g fra skog-, landbruk- og anleggsvirksomhet. 
«Dette er regjeringens stand- te seg for tyskerne, fikk pipen fø~e en total krIg hVIS V1 skulle de nødvendige kjennetegn av mi- Bill. mrk. «Fra høsten», Dr. 236. 

punkt: Vi vet her intet om i en annen lyd, og da var æresord bli utsa~t for et vepne~ angrep Utror art, og med klare og kon- -::===========~------;,::-:------
hvilken utstrekning og hvor loyalitetserklæringer intet verd. fra SovJet:"Samveldets SIde. Selv sise forholdsordrer. Det vil kre- r HJ" ap. 
lenge interneringen opprett- På den bakgrunn må man også om det skJedde mangt og meget ves meget arbeide, våpen og aT!.l- H W-l o d 
Jaoldes ;av Sverige. Hvis de in- se de motforanstaltninger som gruso~t under ~et.tysk~ felttog i munisjon til et slikt totalt for- • I sgar 
ternerte 801dater får anledning tyskerne tok, men det er en an- No~ge l ~940, ma VI aldrI glemme svar, men det er den eneste vei 
la reise tilbake til Norge, bør nen historie som ikke vedkom- at InvasJonen dengang ble fore- å gå. Båtsfjord 

iD&en betydning under de nå- Hva vi undres over, er at UK d~ls av Østerrikere, .som.i sitt dan tyskerne den 9. april be: Skipsmegler - fiskeprodukter 

Kven vil hjelpe em tidlegara 
NS-bonde som vantar heilt kvin .. 
neleg arbeidshjelp. 

Bill. mrk. «Tele», nr. 248. 

Hushjelp søket 
d. nytte dette høvet. Det har nier oss i denne forbindelse. _ tatt av et veste~ropeisk folk, til- N.AR MAN TENKEH. på hvor I 
værende politiske forhold å hol ikke har beskjeftiget seg med hjerte syntes. at hele lu~asJonen satte Oslo, må man gripes av for- Telefon nr. 69 
de gående i Sverige 4-5000 dette mer grundig og at den ikke va~ skammelig og som Innenfor tvileIse og ska m! En by med ~------------" 
norske soldater. Hvis vi kom- med et ord nevner den sØrgelige krIgens harde lover ~økte .å opp- hundretusener av innbyggere ble Sætergjente. til å stelle huset for 2 personer. 
mer tilbake til Norge med trop kapitulasjon i Britannia Hotell i tre ~å skånso~t og ndderlig som tatt av noen hundre fremmede Eget værelse. Sentralt, en times 
per bør vi ha med oss bevep- Trondheim, den som fikk tituse- mulIg .. Det er lkke vår mening å soldater. H vor for? Fordi in _ Fin sæter med 8 kyr treng reise fra Oslo med buss eller tog. 
ning til ny oppsetting. Da vil neI' av strevsomme borgere her i fremstille tyskerne og Østerriker- gen visste hva man skulle gjøre sætergjente i 10 uker fra 8. juli. Bill. mrk. «Hushjelp»,. nr. 238. 
sikkert folk straks kunne opp- landet til å tro at nå var det ne s?m eånglekr. Måen det er vår Man hadde ikke på forhånd fått O. H. Hugda.l, Snøa.n st. Bekjent.kap!, 
b)' •• » slutt for denne gang og at nå n:enmg ,pe e p at det er en nOE!!1 forholdsordrer, ennsi våpen 

gjaldt det å gjøre det best muli- VISS f?rskJell mellom tyskere og eller ammunisjon. Hadde vi den- NS-mann, 
Den svenske regjering ge ut aven sØrgelig situasjon. Østernkere på ~en ene si?en og g.ang hatt heimevernet og ved 

fikk så meddelelse om at London Resten kjenner alle. De rømte r~sere, kauka~lere og kmesere SIden av dette folkets egne hjel- 49 år, med middelskoleeksamen, 
regjeringen ikke hadde noe å inn kom hjem igjen og svingte hev- ha den ~en Slde. Nu når Kreml petropper, ville invasjonen aldri 2-årig handelsgymnasium og 
vende mot frigivelsen av de in- nens svØpe over dem som tok ar l~g~ sm klanune hånd på ha lyktes. Tyskerne hadde neppe lang, allsidig kontorpraksis samt 
ternerte under forutsetning av styret i det forlatte land, og den- hele Chm~, er det bare ?t spØrs- tatt F?rnebu flyplass, og hadde 2. kl. kystskippersertifikat, hå
at det fra tysk side ikke ble stil- ne svØpe svinges flittig den dag mål om tId når a~deli~ger . av de greId det, ville de i all fall ha per herigjennom å få noe å gjøre 
le); noen betingelse for frigivel- i dag, fornt folk flest skal glem- den nye røde arme l ~hmn Dlir vært meiet ned under sine for- - gjerne som skipper eller styr
sen. Dog måtte det tas forbehold rne de rørntes tyngende skyld i forflyttet ves~over «til forsvar SØk på å rykke inn i byen. VI mann i kyst- og/eller nordsjøfart 
overfor dem, som ikke ønsket å all ulykken som ble ført over av Russlands mteresser i ,Eul'o- burde ha gjort det som Churchill (tysk og engelsk). Bill. mrk. «Or-
bli frigitt. Legasjonen meddelte land og folk. pa». D~r hvor ty~ker~e drepte Jen lovet ved en invasjon av England densmann nr. 228:.. 
også til det svenske utenriksde- e!ler tI mann, vil aSIatene drepe Han sa at engelskmennene ville 
partement at interneringen etter tItusener og hundretusener kvin- slåss på stranden, på markene, i 
folkeretten ikke kunne bringes L d neI' og menn. gatene, i husene. Og vær sikker 
til opphør fØr fredsslutningen an svikpolitief - VI ~ ~AGT MERKE til at på at engelskmennene hadde 
uten samtykke av den norske re- Konge? l sme. taler stadig kOlll- gjort det hvis en invasjon hadde 

En farlig -
Forts. fra side S. 

gjering. Forts. fra tdde l. mer tIlbake tIl et moment av vært forsØkt. Det innvendes ofte 
Så kommer endel opplysninger over~rdent1ig stor betydning - at tyskerne den 9. april hadde le pressen og med alle micller å tie 

f>om ikke er nevp.t i UK's rede- dratt opp av sengen kl. *1 om nemlig at vårt land allikevel bombardert Oslo og jevnet byen kritikken ihjel. 
gjØreIse: 8. juli 1940 ble det i natten med svær bikkje. Han slapp så pass lykkelig fra k..'1- med jorden, hvis vi hadde gjort Hvorfor avslo Scharffenberg 6000 
Sverige tatt beslutning om inter- skalv som et aspeløv under for gen. D~t er. m~ge faktorer som motstand. Det er et argument kroner som årlig æresgasje ? Her er 
neringens opphevelse. Det var da høret om natten, og disse stats- ~ar sp~et mn. l denne forbin- som man den,gE1I!-g vel måtte bøye enda menn med mannsmot 1 landet 
klart for den svenske regjering råd Gundersens lakeier unnså else.,vl skal Ikke komme nær- seg for, fordi VI var totalt ufor- vårt. De mest fremstående menn i 
at krigen var definitivt slutt for seg ikke for å drive gjøn med ~ere mn på dem. De er for vel- beredt. Men man må vel ha lært Hjemmefronten innser også at bunn-
Norges vedkommende i henhold gutten fordi han skalv. Er det kjente og .f0.x: n~r~opplevde til noe siden dengang. Og trusler fallet som kom ovenpå i deres bob-
til internasjonal rett: Internerte å undres over at et barn som det. ~~n VI vil gJerne fremheve om bombardement av byer må lende gryte i hetstiden må fratas hel
.kal bli til krigens slutt. Det ble blir så brutalt dratt QDD av ~;!1-"11 :k~~. kan regne me<! en ikke i fremtiden godtas som en teglorien. Vi kan vel være enige 1 at 

Dame 46 år, medeier i lønnsom 
bedrift, ønsker bekjentskap med 
ungkar i samme alder, med' mer
kantil utdannelse. Dyktig mann 
kan regne med fremtidsstilling, 
eventuelt ekteskap, om felles in
teresser. 

Bill. mrk. ~Sommeren 1950», 
nr. 237. 

I mitt arkiv mangler jeg dess
verre «§ 100» nr. 6. Kan noen 
skaffe meg ett eneste eksemplar? 

Nyttårstider mottok I jeg brev 
fra en mann nordpå ang. et 
kalender-spørsmål. Men da jeg 
etter noen undersøkelser skulle 
besvare brevet, var det som sun
ket i jorden. Vil vedk. vennligst 
sende meg sin adr. ornigjen? 

Toralv Fanebust, Hommersåk. 

Ferieopphold l 
_ ~~ gård i Midttelemark er 
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bli frigItt. LegasJonen mea.a.ene J.iWU uK ,"UJA.. 
eller ti mann, vil asiatene drepe lian sa at engelskmennene ville I mitt arkiv mangler jeg dess-også til det svenske utenriksde- ---_ 
titusener og hundretusener kvin- slåss på stranden, på markene, i En.r l.' verre «§ 100» Dr. 6. Kan noen parlement at interneringen etter 

folkeretten ikke kunne bringes Ld· k l" t" t 
til opphØr fØr fredsslutningen an SVI PO I le 
uten samtykke av den norske re- f 1,1 L 

ner og menn. gatene, i husene. Og vær sikker J.ar 19 - skaffe meg ett eneste eksemplar? 
VI HAR LAGT MERKE til at på at engelskmennene ha dde Nyttårstider' mottok ljeg brev 

- Kongen i sine taler stadig kom- gjort det hvis en invasjon hadde Forts. fra side 8. fra en mann nordpå ang. et 
gjering. . Forts. ra Jf uC mer tilbake til et moment av vært forsØkt. Det innvendes ofte kalender-spørsmål Men da jec 

overordentlig stor betydning - at tyskerne den 9. april hadde le pressen og med alle midler A. tie etter noen undersøkelser skulle 
nemlig at vårt land allikevel bombardert Oslo og jevnet byen kritikken ihjel. besvare brevet, var det som sun-Så kommer end~ opplysninger 

som ikke er nev;ut i UK's rede
gjØrelse: 8. juli 1940 ble det i 
Sverige tatt beslutning om inter
neringens opphevelse. Det var da 
klart for den svenske regjering 
at krigen var definitivt slutt for 
Norges vedkommende i henhold 
til internasjonal rett: Internerte 
.kal bli til krigens slutt. Det ble 
samtidig avtalt med de tyske 
myndighter at de internerte skul
le utleveres til de tyske grens·e
myndigheter mot kvittering pr. 
individuelt hode etter identifika-
ljan. 

/ 

I denne forbindelse gjen-" 
gir vi et dokument 

som har en ,spesiell interesse. -
Det er en gjenpart aven dagsw 

ordre av-9. august fra Intern:.~i' 
ringsstaben i Filipstad og her he
ter det i punkt 260: 

«Avskrift av meddelande 
frin Kgl. Norsk Legasjon, 
Stockholm, til Forsvarsstabens 
Internerlnisdetalj. 

-Bjemsend.ing av norske of
ØJerer •• 

-Den norske regjering har 
meddelt aom sin oppfatning at 
i Svertae internert norsk ulønt 
Ol utala.vet bola! 08 loldater 
bør nytte høvet (anledniJlion) 
tU , komme tilbake til Norge 
Db mtHnøringen blir hovet. 

Det faatlønte befalltille. og· 
I , fritt, men dette IpørunA! 
ml Ieee l forbindelse med de 
betingeisU' lom måtte bU .tU. 
let av de tyske myndicheter. 

Mllitærattaajeen vil være 
takknemlig for at ovenatående 
kan bU meddelt de norske m
ternerte. 

Ærbødiist 
uIO. StrUiltad-. 

dratt opp av sengen kl. ~l om slapp så pass lykkelig fra kr.i- med jorden, hvis. vi hadde gjort Hvorfor avslo Scharffenberg 6000 ket i jorden. Vil vedk. vennligst 
natten med svær bikkje. Han gen. Det er mange faktorer som motstand. Det er et argument kronev: som Arlig æresgasje? Her er sende meg sin adr. omigjen? 
skalv som et aspeløv under for har spillet inn i denne forbin- som man dengang vel måtte bØye enda menn med mannsmot 1 landet 
høret om natten, og disse stats- delse. Vi skal ikke komme nær- seg for, fordi vi var totalt ufor- vårt. De mest fremstA.ende menn i Toralv Fanebust, BOID.IJl8l'IJA.k 
råd Gundersens lakeier unnså mere inn på dem. De er for vel- beredt. Men man må vel ha lært Hjemmefronten innser også. at bunn-
seg ikke for å drive gjøn med kjente og for nær-opplevde til noe siden dengang. Og trusler fallet som kom ovenpå i deres bob- Ferieopphold l 
gutten fordi han skalv. Er det det. Men vi vil gjerne fremheve om bombardement av byer må lende gryte 1 hetstiden mA. frat&a hel- På gård i Midttelemark er 
å undres over at et barn som at viJ ikke kan regne med en ikke i fremtiden godtas som en teglorien. Vi kan vel være enige i at dobbelt rom ledige for somme
blir så brutalt dratt opp av slik utvikling en gang tiL Eller unnskyldning for overgivelse. - »Gulosten» finnes pA. begge sider i ren, helst ektefolk som vil stelle 
sØvnen med skrekkgyden bik- for å si det rett ut: Vi har prak- England overga seg ikke på alle partier. «Gulosten som aldri seg . selv. Adg. kjøkken, godt 
kje ved siden aven brutal be- tisk talt ingen sjanser med min- grunn av tyskernes bombarde- burde ha sittet ved vAr konges bord. ørretfiske, vakker beliggenhet. 
tjent og ført til nattlig forhør dre vi stanser angriperen ved ment av London. Til de gode velmene.nde norske Bill k K 1382 "A" 

ikk ka bl' li? . mr .« .0. », nr • ..-. skjelver og' e n l ro g våre grenser, eller tilintetgjør DET ER PA INGEN måte gitt menn og kvinner som samler under-

Gård til leie. 
Denslags kaller en lege for ham totalt så fort som mulig at vi noen sinne blir overfalt skrifter for et amnesti til fordel for 
sjokk. Gutten ble løslatt om etter at han er trengt inn i lan- igjen. Vi vil i det lengste gå ut NS-fanger, vil jeg si: «Slutt med det
natten 1. april kl. 3. Han måt- det. fra at vår store østlige nabo ikke te. Det nytter ingen ting allikevel. De på Sørlandet er en liten gård 
te gå alene hjem tiltross for at . VI HAR DESSVERRE ikke nærer noen som helst onde hen- som har makten tør ikke.» til leie. Før 3 kyr og hest, imll. 
betjenten som arresterte ham fått noen ny forsvarsordning to- sikter. Forbindelsen er formelt Små menn erkjenner nødig sine elektro lys, redsk. og en liten bu
hadde lovet hans gråtende mor re1øbig. Men noe må vel VlQre vennskapelig. Men av hensyn til feilgrep. Heldigvis gAr det nA. opp for skap kan følge med. En som. er 
at han skulle bile gutten hjem gjort siden 1945. Under disse om- vårt folks fremtid har vi ikke lov det J!.orake folk hvor forferdelig urett- vant med skogsarbeide kan rek
om han ble lpslatt om natten., stendigheter er det dobbelt vik- til å sette alt på ett kort. Det ferdig dette rettsoppgjøret bar vært, ne med greie vilkår. Bill. mrk. 

tig at landets forsvar så å si byg- gjør ingen, aller minst russerne og hvorfor NS er blitt Iyndebukker. cV. Agder nr. 229». 
Neste dag måtte gutten ger på hver enkelt mann og selv. Major Sagen skriver om rettsopp- ___________ _ 

sitte på skolebenken og kon- kvinne i vårt land. Heimevernet Notabene. gjøret i sin bok «NygArdsvolcb: eDet Bekjentskap. 
sentrere seg om lekser som om er her en meget viktig faktor. ~ er den største ulykke som har vært 
intet var hendt. Men ved siden av heimevenlet, i Norge siden Svartedauen.:. Troende gardbr. i satt alder. 

så å si bak heimevernet må man S ,* f· Professor Scheie øluiver om det som hev fint bellg. gard i turist.. 
Selv måtte jeg slul-ve snarest mulig organisere si,vil- ommer erle - samme: <Aldri har det herllket _tør- strøk, ynskjer bekj. med kristel ... 

k min h d sinnet dame i 34-40 åra &Id: for. ' I meldebo en at lØnn Il - befolkningens totale forsvar. Det . re rettslølhet I Norge.:. 
de forsømt skolen på arunn av er ikke en sivilists sak å kom- (.l;i'ort&. fra aide B) Det kan være undskyl~ for de å ordne med drift av større pen-
aykdom. Dette måtte jeg akri- me nærmere inn på hvordan 1mA. menn som har fått l ltand den- sjonat event. hotell. Send o~l. 
ve på g1'U!1Ul av frykt for hwr dette skal skje i detaljer. Men i dende mat og klær og andre nyt- ne olendiihet at de forsøker A. for- og foto. B. m. «1901-T», 111'. 7. 
rektor, lom i fdgjØdllisdagene store trekk må dette totale for- tige ting. Fengselspresten i en av svare ø1n iJern1ng tU det liste. 
brutalt hadde utvist dilse 14- svar organiseres gjennom klare de leirer som ~el~ok i feriearran- Tenk om vi hadde hatt en jUlWl- BIltyrerhme - Syeraker. 
åringer fra .kolen. Skjelsorde- og konsise direktiver tU sivUbe- gementet skrev tll meg og brukte minister som kunne at med Fredrik 
ne haglet nedovw guttene på folkningen, slik at hver enkelt sterke ord om den glede og sunn- den _tore: cDen er den atør_te felt
lærerværelset den 16. mai. - sivilist, hver voksen mann og het som fulgte ~ed arrangemen- herre 10m kan overvinne _eg aelv.:. 
Landsforrædere, forbrytere, kvinne, automatisk trekkes inn i tet, - ja, i ett tilfelle mener pre- Oslo, 21. mat 191:10. 
måtte ikke komme l 11. mai sten at både mor og barn «ble BGne 1I11111"m. 
toget, 0i det var aldele. for- reddet. ved denne leilighet. 
ferdelig hvilke akjelsord herr mitt navn og min adresse og nav- Iår har jeg atter fått anmod~ 

ltonfekøjonsaystua søker aelv
stendig bestyrerinne, helst m. 
svennebrev. Samme sted. anøettea 
øvede syersker. Værelser skaff ... 

B. m. .Ved Bergensbanen», 
nr. 246. 

rektOl' benyttet. Tilalutt gjorde nene på disse «bolde riddere» ning om å SØke å få istand en lig- skje kunne greie sin ferie selv, 
rektoren guttene oppmerkiom so~ hadde arrestert .gutten~ Bu,r- nende ferieordning som den ifjor. ikke er. i stand til dette iår. 
på at de ikke måtte bære det de ikke herr ekspedlsjonSSJe~en i Jeg har svart tilbake, at selvsagt I mangø tilfelle hjalp familien På bondegård l østerdalen til
norske flaai. Rektor kalte gut· embets medfØr h~ unders,øk" om skal det bli gjort som gjøres ifjor til på gårdene med inne- leie 1 møbl. v. og kjøkken, Amt 
tene inn til skolegang iaJen, jeg snakket sant. avis jeg lØY, kan. Men iår har vi vårt For- eller utearbeid, - ja, på en av liten hytte. 
men utviste guttene ganl på hvorfor lot ikke ekspedis~onssje- bund for Sosial Oppreisniug, og Totens storgårder «overtok» den Bill. mrk. «Straks" nr. 24:4. 

Feriefolk. 

gang. Rektors forfø1ielse av fen meg arrestere? Talte Jeg sant det er naturlig _ og i samsvar gjestende Bergensfamilie «helel ___________ _ 
VI kj.DnU' til at det Ul ,uttene resulterte i at disse to hvorfor har ikke ekspedisjonssje- med Forbundet. mål og mening gArden» mens huabondsfolket Hushjelp 
eD vil. ,rad klassekamerater ikke fikk eka· fen t~tt affære? Går hans tause _ at Forbundet iår søker planen reiste på ferie I 

ble øvet prel. på dem, som ikke amen i matematikk. holdmng inn under tjenestefor- gjennomfØrt. Forbundets store Jeg ber alle som er in.teres.ert helst yngre, med godt humør får 
ville reila hjem. For dem stod _.. forSØmmelse? skare av tillitsmenn og venner i å hjelpe til med å få Istand et plass på Toten gård .traU eller 
det ingen annen utvei enn å ta SA vidt me, bekjent I utover hele landet må være de feriearrangement for fangers på- senere. Henv. 
jord- og Ikogsarbeide. Ellers gikk har. det aldri blitt sendt rund Hvor merlet kjennet rette til å ta et lite lØft her. Jeg rØrende i sommer, å sende mel- Pa.ul Sukkeltad, 
det hele .mertefritt. Det var vep- skriv fra Kirke- og undervisnings justisminister Gu~d.er.en har ennå ikke mottatt oppgave ding til Forbundets adresse i Oslo Lena, ø. Toten, telefon nr. 29 a. 
net svensk vakt på toget ved departementet om utvisning av t~l denne hårreisende mlshand- fra fengslene over de familier eller til meg. Oppgi de ønskemål 
hjemaendelsen og alt gikk strikt NS barn fra skolen. Hvem har hng av våre barn? Eller er det eller enkeltpersoner som iår bør De har (antall personer som kan KompamjoDI 
militIBrt for seg. Dette skjedde gitt herr reittor bemyndigelse til Dem helt ubekjent herr justis- nyte godt aven eventuell ferie- tas imot, kjønn, alder etc.), B~ søkes til å overta en ',odt Inn .. 
12. juli 1940 og hjemsendelsen slik lastverdig atferd? minister? Eller kanskje det ik- ordning men det er vel sannsyn- skal det t størst mulig utstrek h teak am1e 
var avsluttet 13. juli 1940, samU- Jeg har fortalt om arrestasjo- ke spiller noen rolle når det gjel- lig at ~tallet ligger pA omtrent ning bli tatt hensyn til disse. Vi! f'!~gd:: ;~C~;:k. es 0-
dig som dagsordren gikk ut på nen og det gemene nattlige for- der NS barn? Jeg tror ikke her samme nivå som ifjor. Visstnok De heller sende penger til arran Sa 240 
opphevelse av sensuren. 16. sam- hør av disse skolegutter til eks- bØr snakkes for hØyt om mis- sittet ikke lenger så mange av gementet, sl anfØr uttrykkelig at Bill. mrk. « elt, nr. • 
Ule måned ble interneringsleiren pedisjonssjef i fengselstyret Jo- handlinger i andre land. Vi ~ar våre kamerater i fangeleir, men belØpet skal brukes til «Ferleord
i FWpltad avviklet og et kapitel hannes Halvorsen. Han raste og et gammelt ordspråk: som sier. - det må antas at påkjenningen for ning 1950». 
i vAr krigshistorie avsluttet. kalte mes en aladrekjerring og «Fei først for din egen dør.». de hjemmeværende familier Øker Kapp d.en 26. mai 1950. 

J:)ta .it kW~Qrt IV lAt",- vilt, ml' o,ftll. Hau bad.d., "it LvlII .Jo....... flik.~ IQ ~amWt 'OJQ Wor klA- JIrør JlOy .... 
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