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Kongeriket Norges Høiesferett 
AV h. r. advokat Gustav Heber 

DE HØYST ÆRVERDIGE HERRER som fra 1814 og utover 
var rikets øverste dommere, har med rette vært ansett - «som en 
pryd for våre fjorde og som en hæder for sitt land,. - så lenge 
Høyesterett ble rekruttert på den særdeles kresne måte, som var 
fast praksis utover til 1884. Siden da ble regjeringen mindre kre
sen, når den utnevnte nye Høyesterettsdommere, en kresenhet 
som har vært jevnt avtagende inntil våre dager. 

V AR HØYESTERETT I FORRIGE ARHUNDRE nøt med 
rette stor anseelse ikke alene i sitt eget land, men også i våre na
boland, og spesielt var man i Sverige imponert over hvor grundig 
og saklig vel begrunnet dens dommer kunne være. I forrige år
hundre var våre HØyesterettsdommere ikke redd for å disenterE', 
selv om de ble stående alene med sin avvikende mening, og lever
te meget ofte fortrinnlige begrunnelser for sine dissenser. Gjen
nemgående var HØyesterettsdommene i forrige århundre langt 
mere utfØrlig og inngående ~egrunnet enn de senere ble. Man 
skal ha sine meningers mot for å kunne dissentere i Høyesterett, 
og man må også ha den fornØdne dyktighet og evne til å hevde og 
forsvare sin avvikende mening i de forut for dommen fØrte råd
slagninger, som ofte kunne utvikle seg til en kamp om retten. -
Med de lave leveomkostninger, som var de alminnelig gjeldende 
i forrige årh., var en HØyesterettsdommer noenlunde anstendig 
avlønnet. 

ETTER SOM LEVEOMKOSTNINGER STEG fra slutten av 
90-årene i forrige årh. og utover til våre dager, ble reallØnnen for 
en høyesterettsdommer skandalØS lav. Hans lønn er i våre dager 
mindre enn en avdelingssjefs på Vinmonopolet eller gjennom
snittslØnnen for en faglært håndverker. Tilgangen på dyktige an
SØkere til dommerstillingen i HØyesterett har derfor vært jevn .. 
avtagende, idet dyktige folk med letthet skaffet seg høyere inn
tekter ved annet arbeide. Isteden derfor ble HØyesterett mer og 
mer rekruttert av forhenværende politi eus ser, som deres parti 
som surrogat for en anstendig pensjon eller vartpenger gjorde til 
dommere i HØyesterett. De krav som den almindelige opinion 
tidligere stillet til en HØyesterettsdommers erfaring, dyktighet og 
personlige kva.lifikasjoner er derved blitt senket til et lavmål, som 
gjør at tiltalen «høyst erværdige herrer» ikke lex::.gere har noen 
kollektiv berettigelse og som derfor bØr avskaffes. 

MAN MA I DET HELE VOKTE SEG FOR tankelØst å over
føre den anseelse, som forrige århundres hØyesterettsdommere 
med rette nØd og var gjenstand for, på rikets ø:verste dommere av 
idag eller det siste deBennium. Vi har som nas~on og spesielt som 
juristec all grunh ni a være stolte av iotng'e iirhundrefl hØyeste
rettsdommere, men vi har ingen grunn til noen slik stolthet, nå:
vi ser tilbake på dette århundres hØyesterettsdommere og spesielt 
de, som gjenopptok sin virksimhet etter okkupasjonens opphør. 
Samem lStolthet har vi i begge relasjoner rett til å nære over for
rige århundres store jurister, slike som Sehweigård, Getz og Ha-
eru men i inneværende århundre har vi ingen iurist som når 

En ganske pussig 

injuriesak 
Vi tillater oss å sitere (HP)
Høyres pressebyrå: 

"Det begynner å trekke ut 
med Langeland-saken. Stats
advokat Rolv E. Ryssdal 
opplyser på henvendelse, at 
man i det siste har foretatt 
en rekke utenrettslige un
dersøkelser, bl. a med inn
samling av endel av de do
kumenter major Langeland 
har benyttet i sine skrifter, 
men forøvrig er det for tid
lig å si noe om sakens videre 
gang. 

Tiden går, sier major 
Langeland. Riktignok har 
jeg vært syk noen måneder 
og dette kan ha spilt en viss 
rolle, men for meg ser det ut 
som påtalemyndigh. ikke 
har det for travelt, og som 
om man har vanskelig for å 
bestemme seg for å reise 
injuriesak. Ettersom ikke 
noen av dokumentene kan 
bestrides, blir det i tilfelle 
mine kommentarer som skal 
legges til grunn for injurie
SØksmålet. Jeg tror i så fall 
det blir en ganske pussig 
injuriesak, slutter major 
Langeland». 

• 
I denne forbindelse er det 

også grunn til å etterlyse 
statsadvokat Mel and 8 

injuriesak mot generalkon
sul Harsem. Statsadvokaten 
,skal jo ha anmeldt ham, 
men siden har vi intet hØrt, 
og da vi senhøstes tillot oss 
å gjengj enkelte deler ~v 
statsadvokatens artikler fra 
hans storhetstid som redak
tør av «Selbyggen», trodde 
vi at det skulle være en på
minnelse for ham til å på
skynne saken. Han har jo 
.".11_ .. ________ .... 'I • 

men de våget ikke li frekke ham lor reften. 
. I n~ste~ ett år har jeg kviet meg for å fremstilole i trykt engelsk-, russisk- eller tysketer, 

skrIft hIstorIen om den norske rettsstats eksempeUøse raskap mot I men så alle folks gode sider. Men 
en av sine i to verdenskriger mest livbergende sØnner, oppfinne- da England - Unilever - i he
ren og skaperen av Norges lettindustri, i form av et av Europas gynnelsen av tredveårene for
største indust~ifo~etak .-.DE NO FA i Fredrik~~ad, - generalkon- sØkte å gjøre norsk hvalfangst 
sul, dr. h.c. Dletrlch HJldlsch, hans hus og famIlIe. Han hadde ca. sjakkmatt, for så å slå den under 
lY pa~ente~, bl. a .. på herding av hvalfett og. polymerisering . av seg, la han seg, på oppfordring 
slldolJe. slIk at dIsse fettarter kunne brukes l den menneskelIge aven av norsk hvalfangst grand 
ernæring - N~ .. uten at sma~ .eller lukt røpet deres o~prinneIse. old man, avd. konsul Kro g h 
Han hadde derIgJennom kvabflsert seg som en velgJører mot Han sen i TØnsberg og sir Karl 
menneskeheten o~ som en av de aller største skapere av nasjonal K n uds e n i selen for å åpne 
norsk industri. et nytt ma~ked for norsk hval~ 

Som alle virkelig store menn I vennlig og fordomsfritt syn på olje. Det lyktes ham å skaffe 
i næringslivet hadde han et I andre nasjoner. Han var ingen Ty skI and som kunde. 

Norsk hvalfangst var reddet 
fra ruin, og flåten kunne igjen 

t{onforsj et Dagfi =1 Torp, Brevi k, ~~1:/~!~ ~~r:~:~fa~;! ~e~:;!:I: 
konsul Hildiseh hadde reddet 

hentet varefektsfangcl ut av sykehuset ~:~;l~r~~~:.rOgahva:;~~!~:~ 
Førte 
kastet 

ham til fengslet og under
ham et brutalt forhør 

es; ledende menn ga ham dengang 
synlige uttrykk for sin store 
takknemlighet. 

Like før generalkonsul Hildisch 

Den syke klarte ikke påkjenningen og begikk selvmord døde 
16. september 1949 henvendte 

Potemkin seg på hans vegne til 
fagorganisasjonen nektet utbetale kr. 1000 en av avdØde konsul Krogh-Han-

.. sen/S sønner i Tønsberg, for å 
! som mannen hadde Innbetalt i organIsasjonens høre hva man på det hold kun-

begravelses kasse ne huske om Hildiseh innsats for 
norsk hvalfangst. 

'\ DET ER MANGE HJEMMEFRONTKARER som begynnel å OverrettssakfØrer H. D. Krogh
f.øle seg ille berørt over alle de avsløringer som er kommet fram Han sen s svar til Hildisch av 
om deres virksomhet i 1945. Men idag tjener det ikke til noen at 10/8 1949 gjengis her i sin helhet 
enkelte værhaner innen denne errorgjeng raser f.eks. mot «8. Mai» da det ikke bare er av betydning 

DE BERETNINGER som vi har offentliggjort om legemlig og ved en rettferdig bedømmelse av 

\s.ieJelt., tortur, lar seg ikke feie bort med grov kjeft. Heller ikke Hildisch, men fordi det ogsA 
fører"'1åpelige trusler om saksanlegg fram til det ønskede mål: ti farlig krise i norsk hvalfangsts 

'!sette en stopper for vår opplysningsvirksomhet. Det er ikke vi farlig krise i norsk hvalfangst 
som stål' til ansvar for hjemmefrontens uhyggelige virksomhet, historie samt . over staden av 
enten den nå fant sted i konsentrasjonsleirene eller rundt om i de DE NO F A. 
ulykkelige hjem hvor gangsterne innfant seg. Det var ifke. stor O.r.sakfører Krogh-Hansen skri· 
~llenneskelighet karene la for dagen -,når de stormet in,n til de' ver: . ,.!~! 

;,. toriulgte kvinller og mindteårige øa:..'ll; Heller 'lkkt> ble ~e~ta .. \; ~Dt: ·ha:.' &l1::)!.,J{lt;t mt-5) ~m '"r~ 
hensyn til syke og gamle. De som var satt opp på liste~e skulle uttalelse om Deres arbeide for de 
arresteres. norske hvalfangerselskapers in-

SIDEN TERRORHERREDØMMET tok til i 1945, er mange teresser, spesielt omkring år 1931. 
tragedier utspilt rundt omkring i landet. Dagstøtt får \'i meldinger Jeg tillater meg i den anledning 
_ den ene verre enn den andre om mishandling, forfølgelse og å nevne hva jeg idag kan huske 
Lo.l ...... "'It!1II .... na.l ....... Al;!lr'rll1l'1inn'A~ nu ""'ft"a I'DnIYA~ ~ ______ Lt.:..,., 4,_ ... _", _!!. .n_ ...:1 ______ 1_ r\_ .... -- 4_ --- .. - ... --
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gJør at tlUalen «nroYI:iIo t::l"Vær"Ulgt:: Ut:,lU:l" J1\..1\.1: U::LlgCUl "eu uv~~~ 
kollektiv berettigelse og som derfor bør avskaffes. injuriesak mot generalkon

sul Harsem. Statsadvokaten 
.økal jo ha anmeldt ham, 
men siden har vi intet hØrt, 
og da vi senhøstes tillot oss 
å gjengi enkelte deJ.~f ev 
statsadvokatens artikler fra 
hans storhetstid som redak
tør av eSelbyggen», trodde 
vi at det skulle være en på
minnelse for ham til A pA.
skynne saken. Han har jo 
ellers vært nidkjær nok i 
tjenesten, når det gjaldt 
andre. 

(;re:tltåpel1ge trUsler om saKsåfilegg uam tIl aet ftnSKeae mal: a 1all1/S 1\.1.L~g ~ .uv-,-"'" .uv .. ~ ...... u&.n. i' tte en s~opper for vår. opplYSningsvirksomhet: Det ~r ikke vi f~rl,ig. krise i norsk ~"al:fangst 
. m står til ansvar for hjemmefrontens uhyggehge VIrksomhet, hIstorIe samt . over starten av 

ten den nå fant sted i konsentrasjonsleirene eller rundt om i de DE; NO FA. 
MAN MA I DET HELE VOKTE SEG FOR tankelØst å over

føre den anseelse, som forrige århundres hØyesterettsdommere 
med rette nØd Qg var gjenstand for, på rikets ølverste dommere av 
idag eller det siste desennium. Vi har som nas~on og spesielt som 
'juris~er aU grunn -ul a væte stolte av forI'lile århundres hØyeste
rettsdommere, men vi har ingen grunn til nOE')n slik stolthet, når 
vi ser tilbake på dette århundres hØyesterettsdommere og spesielt 
de, som gjenopptok sin virksimhet etter okkupasjonens opphør. 

lykkelige hjem hvor gangsterne innfant seg. Det var ild'e. stor a.r.sakfører Krogh-Hansen skrl,~ 
I epneskelighet karene la for dagen - når de ~tormet htn til de ver·: "; . ";:':;1 
'·tortalgte kvim1er ogmindteårige barn. Heller \ikku itle~e~ . tatt '"-De 'ha:taiim:)t3.ct mt.IS~"m. 'c:.1:. 
hensyn til syke og gamle. De som var satt opp på liste~e skulle uttalelse om Deres arbeide for de 
lirresteret, . norske hvalfangerselskapers in-

SIDEN TERRORHERREDØMMET tok til i 1945, er mange teresser, spesielt omkring år 1931. 
tragedier utspilt rundt omkring i landet. Dagstøtt får vi meldinger Jeg tillater meg i den anledning 
- den ene verre enn den andre om mishandling, forfølgelse og å nevne hva jeg idag kan huske 
helt ugrunnede beskyldninger, og om fanger som er blitt truet på om denne sak. ~et er jo nu man
livet, og som etter timelange og djevelske forhØr har tatt sitt ge år siden, og Jeg var den gan-

. Samem IStolthet har vi i begge relasjoner rett til å nære over for
rige århundres store jurister, slike som Schweigård, Getz og Ha
gerup, men i inneværende århundre har vi ingen jurist som når 
opp ~ høyde med dem. Nu kan vi hverken av hØyesterettsdom
mere eller juridiske professorer forlange, at de hver på sitt om- eget U", gen kun tilknyttet norsk hval-

Forts. side 4 fangst i egenskap av fast jurist Forts. side 4 
for Aksjeselskapet «Hektor., -

Avslørende opplysninger om den nors~e lega
sjons v i r k som het i Bue nos A ire s 

I 
Imidlertid fulgte jeg naturligvis 
forholdsvis godt med, fordi jeg 
den gang bodde hjemme hos min 

Samarbeide, plan og organisa- far. Han var sammen med sin 
sjon er det som preger tiden, en- kompanjong konsul Finn Bugge 
keltindividet trer i bakgrunnen, enestyrer for det norske hval
sa a-partiets parlamentariske fangstselskap Aksjeselskapet Hek 
fører, den nyutnevnte fylkes- tor fra dets start i 1910 tnntU 
mann Tor p fra Vestfold under hans dØd' i 1946. 
trontaledebatten. Hånden på 'Jeg erindrer at min far ved 
hjertet:. Er ikke dette nyfascisme flere anledninger har nevnt at 
av reneste vann, noe av det, som DE NO FAble startet på Vic
det forkrøblede demokrati av all toria Hotell i TØnsberg. Jeg for
makt skulle bekjempe .. Du skal stod ham derhen at det var De 
værsågod bli organisert, bli en av som dengang var primus motor, 
den grå masse, handle og tenke når det gjaldt å få hvalfangerne 
etter flertallsprinsippet, utslette interessert i det nye foretagende. 
individualiteten, bli robot. I denne anledning hadde jeg 

Den norske presseattache Leif Borthens løgnhistorier er 
BLITT TIL «SPESIAL TELEGRAMMER» I DAGBLADET 

De norske makthavere har gjennom en slik representant ført sin lovløse menneske
jakt inn på en fremmed stats territorium Det er dette, vi alltid har fryk- igår en konferanse med konsul 

tet, vi som har hevdet individets Bugge som fortalte at· han meget 
rett til fri utfoldelse under so- godt husket møtet på Victoria 
sialt ansvar. Og vi har så god tro Hotell her i byen ca. 1912, hvor 

Ærede redaktør! 
I et intervju den 14. november 
i Verdens Gang med fhv. pr~s
seattache i Buenos Aires, Leif 
Borthen, fremkommer han 
med den insinuasjon mot meg 
«at jeg var den -eneste nord
mann som under krigen gikk 
over til fienden og at jeg er 
viseformann i de norske na
zisters forening, hvor tidligere 
SS-mann, Holst. Torkildsen er 
formann». Dette frekke hjerne
spinn fra herr Borthens side 
skal ikke bli stående uimotsagt 
fra min side, og jeg tør derfor 
anmode om plass for følgende 
redegjørelse: 

Av E. LJosaa, Buenos Aires 
Jeg må derfor gå ut fra at den om det arbeidende folk - og her såvidt han kunne erindre, De og 

Denne artikkel av norsk-argentineren E. Ljosaa ble sendt Ver. store velgermasse av det norske tar vi med også de fagorganiserte herr Norenberg hadde bedt ham 
dens Gang som svar på et intervju bladet den 14. novembe! folk måtte tro at det ikke var så i LO. at det etterhånden vil og min far samt et par andre av 
194!:J hadde med fhv. presseattache, Leif Borthen. ille som stortinget sa, hvorigjen- reagere mot denne ensrettetheten hvalfangstens menn i TØnsberg 

Artikkelen er ikke blitt offentliggjort i Verdens Gang. - nom hele situasjonen ble tilrette- og forteller sine høye herrer, de opp til en konferanse. Resultatet 
Det L;t1>saas skriver, har selvsagt ikke passet bladets hatsstem- lagt for landsforredernes senere små Mussolinier, at det er noe var at der her i byen ble tilsagt 
te innstilling til Argentina og de nordmenn som idag søker overtakelse av makten, dannel- som raker høyere her i livet enn tegnet omtrent halvparten av den 
til dette land for å finne et fristed mot lovløsheten og forføl- sen av «Mot Dag»-gruppen i stu- de knappe matedelle goder, som kapital som var nØdvendig. Blant 
gelsen i Norge. dentersamfundet og samfundets rasjoneres med hård hånd. - annet husker han at han og di-

Det er med glede vi offentliggjør herr Ljosaas artikkel. senere overgang til de rØde. Rid- At livets lykke er noe mer enn rektØr Gmeiner hver tegnet kr. 
Den avslører klappjakten på nordmenn som de norske makt- derne av det brukne gevær fikk det daglige brød. Det gjelder 100,000 og min far kr. 50,000. _ 
haverne endog søKer å drive på fremmed stats territorium. fritt spillerom, og forsvaret ble bare om å vekke til ettertanke. Dessuten hadde De gitt tilsagn 
Den avslører Dagbladets grumsede kilde når det gjelder «opp- redusert til et latterlig minimum Men - bortsett fra noen sakt- om tegning av kr. 100,000 og herr 
lysningene» som har stått i dette blad i den siste tid om Ar- og offiserene spyttet på i årevis modige humanister er vi bange Norenberg kr. 50,000. Så snart 
gentina og de tidligere NS-folk som har søkt tilflukt der. som terrorister og klassekamp- for, at vi ennå står alene med TØnsberg-hvalfangerne var gått 

Ifølge Ljosaas opplysninger, har ikke Borthens virksom- forkjempere mot forrederpartiet! alarmklokken. Vi skal imidlertid med, var det gått forholdsvis 
het som presseattache i Argentina ført til noen styrkelse av Er det til å undres over at jeg i ringe så ofte og så kraftig som lett å skaffe den Øvrige kapital 
det norsk-argentinske vennskap, og det skyldes bare de ar- min mangeårige utlendighet kom vi kan. DE NO F As' betydning som av-
gentinske myndigheters overbærenhet at han ikke ble utvist. til å reagere mot denne utvikling taker av norsk hvalolje er såpass 

JEG HAR ALDRI VÆRT med- hos det folk som jeg hadde for- med den helterolle som Norge kjent at jeg ikke går inn på den-
lem av Nasjonal Samling og for- vilje til selvhevdelse og som avløst enigheten og samfølelsen latt som kjernesundt og friskt? skal ha spilt ifØlge sin propa- ne sak her. 
lot allerede Norge som ung mann ikke mere skulle være under- fra mine unge dager, og som det DA SA 1940 KOM og Norge ganda. Hele den korte krig var Med hensyn til Deres arbeid i 
i 1907 etter å ha opplevet det kastet noen annen nasjons for- verste av all råttenskap i norsk fikk svi for ridderne av det bruk- på få unntakelser nær en så yn- årene omkring 1931 erindrer jeg 
strålende år 1905 og vært kalt mynderskap, slik som det hadde politikk fikk vi i 1932 gjennom ne geværs politikk ved at landet kelig militær fiasko, at krigs- at Aksjeselskapet Hektor ved 
under fanep.e sammen med tuse- vært tilfelle i den lange unions- Quisling avsløringer rede på at ble tatt av tyskerne så å si i en historien neppe kan oppvise ma- sesongens slutt hadde en usolgt 
ner av andre for i tilfelle å for- tid med Danmark og Sverige. arbeiderpartiet med sitt samspill jafs og de virkelig ansvarlige ken. Noe annet var jo heller ikke produksjon av hvalolje på ca. 
svare vår nyvunne frihet med I DE MANGE AR SOM SE- med Moskva hadde begått det feigt flyktet ut av landet til Eng- å vente med det elendige og 300,000 fat = 50,000 tonn. 
våpenmakt. Dette er mitt livs NERE ER GATT har jeg dessver- reneste landsforrederi - Hva land, - da, herr redaktør holdt umobiliserte forsvar som de Dessuten hadde andre Tøns
skjønneste minne, og da jeg rei- re vært vitne til fra utlandet hvor skjedde det imidlertid etterpå? det på å briste for meg og jeg styrende var skyld i. . berg- og Sandefjordselskaper 
ste fra landet var det i bevisst- dan omslaget i vårt den gang så Istedet for å straffe landsfor- ble uhyre forbitret på de skyldige JEG HAR DERFOR ALDRI usolgte kvanta. 
heten om at jeg forlot et sundt sunde folks mentalitet er kom_lrederne ble intet foretatt av det Jeg gremmet meg usigelig og kunnet godkjenne den heltedyr- Den nær sagt eneste kjØper av 
°i luaftii folk med en utpreaet met. Klassekamp 0i klu.ehat har boraerlije :flertall i Itortmaetl har aldri kunnet forsone meg (Forbi. aida 4) FOJ1e. Ild, • 
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~------------------------------------------------------~~~._~----------------------------,-----------~~, . ~!-~!!~-~~ 
delt .ltk at projekteringen av 

finert ble utff6rt 1 Brehmen, menl );)., tiL 8 ai" OE-NO-F A.' s gl'unnleguur Aksjetegningen ". selve herdingsanlegget med raf-I C1l.re.... cm I 
planer oS detaljer for resten'av _ " • H 

(Forta. fra .1de 1) anlegget, likeså utubeidellen av ..... ----------------------11 ittil te~net kr. 46 600.-
, fabrikkens generalplan skulle ut.. EN PUSSIG SAK FIlA. TRONDHEIM kvirerte politiske Ianler til lik.rav .. 

hvalolje, Unilevertrusten, hadde .rett •• ·.tat,1l Norr', med bl. Il. arbeides ved hana kontor 1 Kri.. I juni måned 1949 ble Arnljot Hel- nina sommetlen 1945. Han er lmidler-
trukket seg tilbake etter l hA over Zy, lrl ulovli, varetektl- stiania. Som illustrasjon av ar .. le I Trondhelm byrett dømt til 2 dra tid ikke alene om det. Sjefen for Fal. 

. KjØpt store kvanta til :E. 25 pr. fen,lel ute n dom O" beidstempoet i Norge dengang tvangs,arbeide, bl. a. ble han dømt tnr' Btad-Ieiren, Kr. Bjarne Halvorsen er 
tonn, og hvaloljeprisen falt etter re t ter, aD,. Han latt i to lorteller Holmboe at tegnearbei- medvirkning til at be,styrer Sæter ble en av samme slaget. Han l'ekv~rerte 
hvert helt ned til ca. :E. 8, uten at Ar pA eneø~lle. Hans hjem det ov~ byg~ngene ~le. iga,ng .. fjernet fra sin et1lling ved Trond- ikke bare fanger til l1kgravning, men 
ud var mulig å få avsatt oljen. DrammensveIen 81 var, menl satt 5. Juli 1912. - 23. Juli reIste heim Arbeidskontor. Nå fortelles det sendte også kvinner opp lor å bivåne 
Man ble da nØdt til å lagre oljen han satt i fengleI og uten hans han til Brehmen med sin gene- imidlertid at Hegle har anmeldt Sæ~ det uhyggelige skuespill. Da han øå en 
i egne hvalfangstskip og legge sak var blitt reist ved domstol, ralplan for å få den godkjent. Det ter til Poiitikammeret idet han mener dag kOIll tilbake til leiren, tvang han 
disse opp i den fØlgende sesong. I enn si avgjort o, uten hans første spadetak ble tatt i Fre- at Sæter bør fjern~ fra sin stilling en av de kvinnelige langer, en eldre 
uumtlige hvalfangere ble arbeids-; eller hans famille~ samty~e - drikstad. 14. august, og til tross skyldig i landssvik. Han sier i sitt bondekone fra Trøndelag, til å knele 
ledige og verksteder, kjøpmenn, revet ned med tJenerboijg o, for at Vlnteren 1912-13 var me- brev at Sæter startet og finansierte ned og lukte på sine sko. Det var Ilk.-
kommuner og andre som mer el- garalje. Boligen inneholdt 14 get streng dernede, så ingeniØrer, entreprenørfirma sammen med Henry lukten fra Falstadskogen, bun skulle 
ler mindre stod i avhengighets- fullt monterte rum, med store formenn, baser og arbeidere ofte Segtnan idet Sæter skaffet kapitalen bli de1aldig i. 

En ~odl ~P111't til o 
- '-';l 

nårVl krOIlI r 50 000,-

og han fikk ikke anledning tU å gjen
ta sitt eksperiment med å belære sine 
ufrivillige gjester. Han følte ølkkert 
også selv, hvor ille han var ute' blant 
rena/lie mennesker. 

ER VI SA VAPENLØSE'l 
Det skrives tll eB. Mai»: 

forhold til hvalfangsten kom i en kunstskatter, verdifullt utstyr slet vondt ble arbeidet ferdig på og arbeidskraften til firmaet som had- Det kan nok fortelles flere slike hi-
. meget vanskelig situasjon. og . ~~o som var hans etter rekordtid. De~ 28. april 1913 ble de bare tyske oppdrag. Se~tnan fikk storier fra fangeleirene fra den tiden, Vårt forsvar er stadig framme 1 den 
Enkelte av hvalfanstselskapene -fngJørmgen» avdøde hustrus vannstoff-fabnkken og den 13. for sitt forhold 6 måneders fengsel og da galskapen huserte. offentlige diskUSjon, og det fremhoI-
gikk konkurs, andre fikk mora- særeie, ifølge tinglyst ektepakt mai resten av fabrikken tatt i kr 50000 i inndraging mens Sæter Trønder. des at vi mangler våpen og materiell 
torium eller akkord. av 1896. Skyldtes den i en så- bruk og forsØksdrift satt igang. f~ tilbake sin stilling' ved arbeids- og må stole på forsyninger vestfra. 

1"a grunn av sin dominerende ~t rettsstat eksempelløse ned- F Hv~ DE NO FA har betydd for kontoret. Jeg sitter inne med de nød- I ANDENÆS' RYGGB Jeg får ikke dette til rildig l stem-
~tl.Lting som eneste kjøper av r1Vmnr aven feq,let Ol kom- redrlkstad og Norge skulle det vendige dokumenter og opplysninger Herr redaktør I me. Da tyskerne øikk til fredelil J,ta-

hvalolje kunne den store olje- plett verleløl lammel manns være overflødig å gå inn på her. til å dokumentere dette sier Hegle 1 La også meg fA lov til 6. fortelle en pltula.jon i Norse Oi vArt land ble 
trust diktere sine betingelser og I hUI at mall vUle Ik.jul~ at det! I den ~is~e sa~tale jeg hadde sitt brev tll pOlitikamm~ret datert 10. liten historie fra mitt fangeliv: okkupert av de allierte, Il der her i 
foreløbig meddelte trusten at· pA forhilld var tom~, la p1yn- med Hlldlsch lIke ~ør han døde Juli ifjor. Da han imidlertid intet Det hendte inne pl Falstad., 10m landet milltere foreyninøer for ca. 
man overhodet ikke Ønsket A dret for me kUDItlJenatander omtalte han med tilfretshet den hørte, skrev han en måned senere til ble omdøpt til Innherad fangeleir, -- 400,000 mann 1 mer enn to ir. Det var 
KjØpe hvalolje. l den situasjon or iDAbo? kontrakt han sluttet med A.s lagmannen 1 Frostatinget men' denne visstnok etter forala, aven gråtende både våpen. ammuniajon Ol militære 
som da forelå ble der dannet en . Ja, det er rrunn til , anta Hafslund om levering av inntil svarte at Hegles anmel~else og be- pressemann, BOm frekventerte anstal. forsyninger forøvrig. Hvor er det Få 
organisasjon av de hvalfangst- det. 12,000 elhk. til DE NO FA for oSkYl~inger mot Sæter ikke vedkom ten under okkupasjonen uten å lære blitt av elt dette? Vi har nok hørt om 
selskaper som hadde usolgt olje Etterp~ oppfører man ved et 3/4 Øre pr. hk: Han fortalte ved lagmannen eller lagmannsretten, men folkeskikk. Det, som jeg vil· fortelle at mangt og meget ble styrtet på 
for å forsøke å selge oljen i fel- -kons!rtium» p~ tomten tre s.amme. ~edru:ng ~t han var den påtalemyndigheten. Og slik står sa- vm, fant sted en tid etter nyttår 194B, sjøen, og at der i stor utstrekning ble 
lesskap. Min far ble formann i 5-etasJers ~J~gårder ~ed tØrste l ;:)kandinavla som hadde ken idag. Det kan tilføyes, at ordfø- da anstaltens sjef, Kjell Bugge, økulle stjålet fra leirene, men troas dei1t! 
organisasjonen, som ble kalt Ivære . underJordi~e garasJer anlagt et overhetet dampanlegg, reren i Trondheim pr. brever blitt un. belære oss om oppgjøret. Han var en skulle der vær~ mer enn nok igjen til 
0cugskomiteen av 1931. (Ol tilfluk~om:-) . for den med en .overhetet dobb. cyl derrettet om saken og om at fullmek- tro disipel av regjeriniSProfessor An- vårt forsvar, hvis det da ikke bar tatt 

Han kom i denne egenskap i retta- og nalJonalbevuste beau- dampmaskin. tig ved Trondheim arbeidskontor Hans denæs, og under et møte med fangene andre 'Veier. 
forbindelse med Dem. Sl vidt jeg monde i 0.10. .. • Bye og ktiserer Bye ved Jernbetong holdt han en forele.m,ing i samme lei. Hvia man l det hele tatt 'VUl. foreta 
erindrer fikk De i oppdrag A åp- Alt dette skal ~r~tatmng.dl- Dir. Holmboe forteller videre var med i firmaet. At dette ikke er Kort tid forut hadde noen av guttene en oppstilling OV8l' d.e verdier, SOm 

ne nye markeder for hvaloljen. rektoratet 08 Hildisch-boeneø at han etter å ha fullfØrt sitt bare munnsvær fremgår av at Sæter smuglet inn en av direktør Vogts av- tyskerne etterlot lei her etter 5 hs 
Spesielt kan jeg erindre navnet såkalte tilsynsmann, h.r.adv. arbeid i Fredrikstad ble kalt til under byrettssaken mot Segtnan er- slørende artikler, og den var så okkupasjon. ville man komme opp l 

på det store, tyske firmaet Gunnar M e Il bye, hans full.. Lever Bros. store fabrikker i kjente å ha vært med på slik virk- grunnlaget for motinnlegg l samtalen I fantastisk~ tall, som ~ert ville opp-
Brinchman og Mergell som De mektig, o.r~. N-:rga~d og Port Sunlight i England, hvor somhet. Både finansrådmannen og etter fangesjefens redegjørelse. Argu- veie verdIen av de skader som ble 
satte hvalfangerne i forbindelse flere andre, l detalJ bli kon- han bl. a. ombygget oljehydrer- A~beiderav1sen.s rettsreferent hlU'l mentene var ikke til å komme forbi, forvoldt. Jeg tenker ikke bare på de 
med, og Deres planer om å starte frontelt med i denne frem- ingsanlegget med bruk av de er- fått kopi av brevet til ordføreren, men men fangesjefen hadde en snottet ut- militære forsyninger, men også på 
et stort raffineringsverk i Wil- stilling. faringer og den apparatteknikk like stille er det. vei. Han tok fatt på den fraværende veier, jernbaner, industrielle anlegg, 
helmshafen, hvor såvidt jeg Sot her e y o u are, som som var anvendt i DE NO b'As Slik står saken idag. Det er ilGte direktør Vogt og sa, at denne var jo kaier, hus o. l. Det ser i~dlertid ut til 
erindrer, store tomtearealer ble det heter på nynorsk. 'anlegg. Dette var selvsagt ikke min mening å legge noe i veien for litt stripet under krigen, såpass stripet ,at alt dette skal ~useres,ln absurdum 
stillet gratis til disposisjon. • ciav. formann i DE NO F A's styre disse herrer, men når jeg tenker på at hadde han hatt en stripe tll, ville Jeg spør ikke til forsva.r for dem, 

Videre husker jeg godt Deres 14'or ytterligere , belYle Hildisch noe videre begeistret de mange, som er blitt dømt til fri- han ha vært helt svart. Dette var jo I som vant kappløpet om å besette vårt 
arbel'd med å få smeltepunktet bakgr ....... en f d t d t ile svært modig "''''gt "V smågutten,"""", i,land, men fordi det nu snart, bør bli ~ . or, om e var me re te e r hetsstraff og er ribbet til skinnet, sy- .,.. .. .,.,,~ 
på det herdede hvalfett ned fra for JUS~ls~ol'det mot gener~-urette vil Potemkin overlate ,til nes jeg at det er . rett og riktig at sa- var beskyttet av piggtrådgjerdet, men I litt orden i regnslæpene. 
ca. 40 til ca. 30 gr. C. for å gjøre kor;sul Hildisch og for å V1S~ lesernes bedØmmelse. l ken blir kjent som eksempel på, hvor hans mot ble ikke særlig påskjønnet, I 
det mer egnet som spisefett og til hv~e lange røtter dette har I l 1911 oppsØkte ing. Holm oe vilkarlig det hele er blitt. 
mnblanding i margarin, og ar- fortidens hendelser, og altså C. Hildisch Læderfabriker. et Ola Trønder F J' N d 
beldet med å få bort katalysator- i k kei det påståte, og i k k e bØr bemerkes at nå er det v J:-' • y k e s m Q n n . , O r Q, n g e r og 
smaken i det herdede fett. - i en rett beviste medlemskap ide n 5 man ne n Holmboe m DET VAR NOK FLERE ENN 
Husker jeg ikke feil fØrte dette NS. er det nØdvendig kort å om- taler: '., ' S L'ABEB-LUNDI h df 
Ueres arbeid til at man kunne tale interessante kjensgjerninger .På kontoret ble jeg' vilt nn ans O r ø re re 
fremstille en margarin som med med hans grunnleggelse av De til firmaets sjef Dietrich . _ Jeg har med interesse lest om den 
hensyn til smak, lukt og øvrige Nordiske Fabrikker i 1912, og disch. Han satt ved sitt &kr ve- berømmelige politiinspektør, som re- , 
egenskaper sto fullt på hØyde videre ledelse av konsernet. bord, iført jakke, ulltrøye i og Et. dokume::nt fra det gode samarbeidt:tI:i tId 
med en hvilken som helst plante- Til /1,4 lede byggearbeidet har bukser med en rem ruadt 
marg<Jl'in, og .om var fremstillet, han o~pl)"st fo~ undertegne!ie at Uvet-. , . l 
av 100 pst. hvalfett. han IUilsatte den visselig frem- På samme side skriver han: fØl'; 

Jeg vet at min far vurderte rakende ingeniØr Carl Fredrik gende avslØrende bemerkning og 
hel,e Deres innsats meget hØyt. H o 1m b o e, med en årsga~je av nå er det vel skadefryden dver 

Som nevnt måtte hele den nor- 12,000 kroner. - Denne sikkert den falne storhet og tidligere sjef 
ska hvalfangstfllte gå i opplag store og vel internasjonalt aner- som ytrer seg hos herr Holmboe 
__ !< ~_ ..a' .L!_"J_. _______ 1_~ ___ .... _ 1 ______ .!.L .... __ .... _______ -' _..Il .... •• 

slag fra meg nektet Lever 
Br91. DE. NO FA kreditt, hvis 
Hildisch fortsatt skulle ha le
delsell. 

Dette virket Ol vi så ham 
ikke mer. Etter en tids forløp 
lol,te han sine aks~er til A.I 

REGJERINGSP~TIET HAR rere til møte på Hamar i Festivl
SPESIALISERT ,seg på fylkes- teten, mandag 24. februar fk. 

( kl 11 " 
melliD ut fra den gamle veDl tre- 'På • t t vil NS f V'dk . . . _e.~ l ~ 
re,el om pa~tifel~er i alle om- Quisling tale. 
bud. Noen fIkk lIn belønninr Fylkesmannen vil redegjøre for 
før okk':1pas~onen, _ noen ~tter. enkelte særli~ a~tu~llekommu-

, I 
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Veres a~b~id til at man kunne tale interessante kjensgjerninger .På kontoret ble jeg vist inn nans oroTørere '1 Jeg har med interesse lest om den 
fremstille en margarin som med med hans grunnleggelse av De til firmaets, sjef Dietrichlli-

N I,. berømmelige politiinspektør, som re-
hensyn til smak, lukt og Øvrigeordiske Fabrikker i 1912, og disch. Han satt ved sitt s~ive- EL dokuIDt:nt fra det gode tlamarbeidet~ tId 
egenskaper sto fullt på hØyde videre ledelse av konsernet. bord, iført jakke, ulltrØY~ og 
med en hvilken som helst plante- Til ~\ lede byggearbeidet har bukser med en rem r~dt slag fra meg nektet Lever REGJERINGSP4-RTIET BAR rere til møte på Hamar i Festivl-
marg~rin, og ~om va\' fremstillet han opplyst for undertegnede at livet». , ,'" Bro~. DE NO F A kreditt, hvis SPESIALISERT i, seg på fylkes- teten, mandag 24. februar fk, 
av 100 pst. hvalfett. han ansatte den visselig frem- På samme side skriver han fØI- Hildisch fortsatt skulle ha le- f d l ml tr kl. 11. 

J 'f d t ak cl' . C l F dr'k kn menn ut ra e.n:ga .e vens e- På møtet Vl'l NS fØrer, Vl'dkull eg vet at mIn ar vur er e r en e mgenlØr ar re) gende avslØrende bemer ing, og deIsen. 
hele Deres innsats meget hØyt. H o l ru b o e, med en årsgasje av nå er det vel skadefryden over Dette virket og vi så ham regel om partIfeller l alle om- Quisling tale. 

Som nevnt måtte hele den nor- 12,000 kroner. - Denne sikkert den falne storhet og tidligere sjef ikke mer. Etter en tids forløp bud. Noen fikk sin belønning Fylkesmannen vil redegjØre for 
ske hvalfangstflåte gå i opplag store og vel internasjonalt aner- som ytrer seg hos herr Holmboe solgte han sine aksjer til A.s før okkupasjonen, noen etter. enkelte særlig aktuelle kommu-
på gl'unn av at de tidligere av- kjente kapasitet utnevnes i et I med sin patente «nasjonale- Lilleborg Fabrikker». En av den fØrste kategori var nale spørsmål (budgettforbere-
takere av hvalolje trakk seg til- herværende dagblads nyttårs- holdning: * Knut Nor dan g e r i Bede- deIsene, forsyningsspØrsmål, den 
bake. Opplaget hadde som kjent nummer til «norsk fettindustris I .35 år senere ville skjebnen(?) Som man ser gikk det for- mark fylke. administrative nyordning i kom-
meget alvorlige fØlger for det grunnlegger. og rangerende på at jeg skulle stå ansikt til an- holdsvis lett munene m. v.) og ordfØrerne vil i 
økonomiske liv i samtlige de høyde med Sam. Eyde og prof. sikt med denne mann iført å få fjernet Hildisch fra hans Han var i funksjon en god den utstrekning tiden tillater det 
kommuner som er spesielt av- Birkeland.. samme antrekk. Men da .var hjertebarn og livsverk DE NO F A tid ut i okkupasjonen og var med I få hØve til å ll;ttale seg og. sti~le 
hengig av hvalfangstinntektene, Dette, må no~ bete~nes som en han fange i Aakebergvele,ns - med britisk hjelp. En slem an-I på å tilsette, nye ordfØrere. Ja, spørsmål om tmg av særlig m· 
d. v. s, en flerhet av kommunene forsetthg og utllbØrl1g underVU1'- fengsel». støtssten var jo hans store aksje- han hadde Igrunnen et godlt teresse ~or kommunene •. 
i Vestfold fylke, herunder byene dering av generalkonsul Hildisch Senere i boken beskriver han post, 1154 .aksjer. «Han solgte samarbeid med mange av de Ja, disse var ordene. Og d~t 
Sandefjord, Larvik og Tønsberg. ~om sammen ~ed noen nors~e I slutt~n på samar~eidet mello';ll sin~ aksjer til A.s Lilleborg», staut~ menn, som tok ansvaret var dengan~. Tenk bare på, hVll-

Når hvalfangstflåten atter kun- mteressenter, sm svoger Bru- dem l D.E NO FA l 1920. Her gIr sknver Holmboe så greit og til- for sm kommunes ve og vel på ken betydnmg det hadde for ord
ne bryte opplaget ett år etter, nings og B.B.O. (Brehmen Be-: han en meget kjedelig avsløring forlatelig. Men det foregikk nok seg i den vanskelige tid og som fØrerne å få en orientering av 
skyldtes dette ikke minst det ar- sighelmer Oelfabriken AlG) er! avarten av sin eg e n nasjonale litt av hvert bak kulissene før etterpå har fått belØnningen i den anerkjent dyktige kommune
beid De hadde utfØrt for å åpne initiativtakeren og den virkelige I holdning slik som den nå engang dette salg ble fremtvunget. - form av dom, fengsel og inn- mann, ~nu~ Nordax:ger. Det ~al' 
nye markeder og anvendelsesmu- grunnlegger av DE NO FA. er hos disse britiske nordmenn og Hildisch påstod at det voldte ham draging. Som et bevis for den uten tVIl bidratt tIl at alt gikk 
ligheter for hvaloljen-o . tilstår et regulært for red e r i. et milliontap. Deltakere her var gode forståelse skal vi gjengi et så bra som det virkelig gjorde l 

... I direktør Holmboes bok, .- - Det var en slitsom og etter hva er opplyst de avdØde sirkulære, som fylkesmann Hedemark. Men men.- det hele 
DET BEVEGET GENERAL- «IngeniØr ser seg tilbake., som vanskelig tid. da alt pu~~ivt (?) samfunnsstØtter, direktØr Nils Nordanger sendte til Hedemarks. v~r etter ~ondonrøml1ngenes me-
KONSUL HILDISCH ånder aven eiendommelig uvilje' arbeid ble mistenkeliggjort av SØrensen, advokat Wilhelm Nico- ordfØrere, datert 17. februar 1941:: nmg ulovhg og Nordanger burde 

meget å få dette brev like før mot arbeidsgiveren Hildisch, for Dietrich Hildisch. Det var til- laysen, Creditbanken og· Lille- «Etter oppmoding av Nasjonal: derfor ha slått føylge I?ed sine 
han døde av den behandlina ikke å bruke et sterkere uttrykk, slutt intet annet å gjøre enn å borg. En må si med Max Manus: Samlings fylkesfØrer i Hedmark, ordførere, da de ble stillet for 
han hadde fått av vasall- og skriver han at arbeidet ble for- få ham fjernet, og ett e r for- (Forta. lide 4) innkalles hermed fylkets ordfØ-: retten. 

._-=ez=: 

A I d I • ,å kunne servere lØse rykter gjen- kolonien (hvis et slikt uttrykk inn på denne gang, men der~ot den ene har v~rt gift med et VS øren e opp ysnlnger - no~ «spesialtelegrammer» (mest overhodet kan brukes) Øker langt vil jeg påpeke at det argentm-. medlem av Nasjonal Samling og 
luftpostbrev) enten herifra eller hurtigere enn den andre, som ske publikum er særdeles godt i den annen selv har vært medlen: 

lt'orta. tru. wldo l. fra Montevideo i nabostaten Uru- sikkert ikke er oppe i det 500 vant og kresent på musikkens i TILLAT ~EG A DE~ENTERJs; 
guay, hvortil herr Borthen øyen- tall som herr Borthen angir. De område og at Norges største og I at det her ~ landet. fInnes noen 

kelse, som de ansvarlige flykt-, det at jeg respekterer deres flid synlig er reist. når temaene har forfulgte kommer hit fra alle en av verdens aller største nu-I ~orsk «Nazlst~orerun~. som, tar 
ninger er blitt gjenstand for etter \ og dyktighet på samme måte som vært for farlige til å sendes fra mulige kanter og gjør det stort levende sangerinne, fru Kirsten I Imot og orgaruserer hJelpen til de 
deres tilbakekomst i 1945. Min i jeg tar en bestemt avstand fra den argentinske hovedstad. I fire sett bra, når de blir kjent med Flagstad, har vært her og lagt i forfulgte. En annen sak er det 
sa~vittighe~ forbyr me~ dette, i den fortsatte menneskejakt på år har man måttet dØye denne forholdene. Det er som bekjent hele den ckulturlø~e ågentinske I it.IDdl~rtid at de som kan hjelper 
og mnerst mne nærer Jeg den I NS-medlemmer som deu norske Peron-hater og alle hans infame sorte får i alle land, og det har hovedstaden» for sme fØtter. For-' sme lidelsesfeller etter beste ev~ 
dypeste forakt for den politiske: legasjon her i Buenos Aires prak- I angrep på dette landet og dets også vært noen blant dem som uten henne har operasanger Ot-, ne til tiden er inne til ~ danne en 
ledelse, som det norske folk ved tiserer. Jeg har nemlig uomtvi- nuværende styre. Det haclde er kommet hit. Ved enkelte an- nes gjort en strålende lykke her' virkelig stor organisasjon og søkft: 
valgen~ i oktob~r har gitt ~n stelige beviser i hende på. at den vært den letteste sak å oversette ledninger har jeg med sorg sett i byen, men ved intriger fra den I oppreising overfor det nuværen .. 
overveIende majoritet i stortm- norske legasjon har brutt borg- alle hans lØgnhistorier til spansk at det finnes dem som lider av norske legasjons side kunne han I de norske s~yre som forsø~er å 
gat. Det er hverken rett eller freden her i landet og skadet og og forelegge dem for de argentin~ forfØlgelsesvanvidd og sØker Ikke utnytte sin suksess og reiste tåkelegge sm Moskva-fortId og 
rettferdig å gi forrederpartiet vanskeliggjort tilværelsen her for ske kretser, som ville ha på- trøst i flasken. Dette er forståe- videre. Etter forlydende skal han har tatt på seg en patriotisk 
carte blanche til å sitte i hØysetet mange av de tidligere NS-med- skjØnnet hans virksomhet ved ut- lig når man tenker på hva de sitte i en god stilling i en annen maske. Dette minner uhyggelig 
og, slå seg for brystet o~ dertil lemmer, som den fØrer liste over. visning, men selv om dette av fleste har vært utsatt for av for- sydamerikansk republikk og om ordskr~et o~ den prostltue~~ 
dnve en uhØrt menneske~akt på Jeg har all grunn til å anta at det hensyn til det norsk-argentinske følgeiser, men ikke forsvarlig. - kommer sikkert til å la hØre fra te, som blir he,llig når ~un b~L' 
medlemmene av det partI, hvis fØrst og fremst har vært herr vennskap burde ha vært gjort ForØvrig har jeg under mitt anal't seg igjen. gammel, men l Kreml vil utvil~ 
stifter og leder avslØret lands- Borthen som har vært mester for er det blitt unnlatt. Jeg har imid- 43-årige opphold her i landet ANDRE STORE SANGERE som dette styre være ansett for 
forrederiet i 1932. Denne min denne heslige trafikk og om hans lertid all grunn til å tro at de ar- truffet atskillige andre nord- MED INTERNASJONALT RE- I overlØpere og bli behandlet der .. 
oppfatning er så sterk at jeg har «velsignelsesrike. virksom:het gentinske myndigheter har vært menn, som ikke har lidd av for- NOMME som kan tilfredsstille I etter hvis de~ nye store ,kriS 
holdt meg borte fra de anderl.. som ~re8seattache i Buenos Aires fullt oppmerksom på mannen og fØlgeisesvanvidd, men allikevel det herværende, ifølge hr Borthen I kommer. Om Ikke fØr, s~ vil di. 
des tenkende nordmenn her i skal Jeg få meddele fØlgende: hans fiendtlige innstilling, men trøstet seg med flasken! «kulturlØse publikum- har Norge i det norske folk komme tIl å foto. 
~l'gent~na for ikke å ve!?'e unø- UNDER SITT FIREARIG;E de har utvist en så høymodig PA SLUTTEN AV INTERVJUET såvidt meg bekjent ikke, bortsett: stå at det er ~litt bedradd av 
dlg sphd, mens det derlmot or VIRKE her har han øyensynhg overbærenhet mot ham og en slik sier herr Borthen at «argentiner- fra fru Kaja Eide Norena, som, dem som nu lutter ved makten. 
den frekkeste løgn at .je" er ansett det som lin hovedoppgave tålmodighet at det må beundres. ne undrer seg over hvorfor de nu trekker sterkt på Arene. Det' og som er ansvarlige for den 
gått over til fienden under kri- , sverte Peronregimet etter no- l Nu er vi Gud skje lov kvitt den- aldri får besøk av gode norske er derfor ikke godt å se, hvilke: klappjakt som drives av den nor· 
gen,., som Mot Dagisten Leif ter ved enhver anlednins, særlig ne utglidde, intellektuelle salon- kunstnere. Musikken danner det andre store norske kunstnere, ske legasjon på tidlisere medlem
Borthen insinuerer. For tyskerne I ved hjelp av Dagbladet, ,hvor han kommunist, som sto til Dagblad- eneste lyspunkt i den ellers så som skulle kunne utnytte argen- mer av Nasjonal Samling på lin 
har jeg nemlig aldri hatt noen tidligere har vært ansatt som ets tjeneste ved enhver anled- fullstendlg kulturlØse byen - tinernes interesse for norsk mu- fremmed stats territorium. 
forkjærlighet og likeøå litt nu: journalist. Nevnte aviJ har nem- ning. Buenos Aires- - Dette hans nye sikk for tiden. De to store som Bueno. Air •• ultimo jan. 1900. 
som noen sang tidligere dyrket liS viat .eg l v.re «vel' under- ~LLERS, HERR REDAKTØR, taktløs. angrep pl Argentina har v.rt her har herr Borthen • 
derel leliikap. En annen Hk er I rettet. nU dei har vari tale om KAN JEG BEK.RJ:i'TE at NS- aka.l ja" ikke komme narmere utvihomt for.Øk.t å tie ihjel. forcli .. 14 ..... 
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«8. MAI» 
Utgiver og redaktør 

Kristiansund N. 
Bolt 41 

Forretningsfører 

Per Kvendbø 

Frimodige spørsmål til!II~RFFLEKSJONr~~~{ I 
direktøren på ncbu 'D~T MAl AlLBElDES MDI! Do vill, det v"; mulig'" fo, f, • ., Nils Vikdal 

Kontor: Fløyveien 25 - Telefon 1330 
,Abonnementspril!l kr. 12.- pr. Ar 

Positive og nasjonale 
oppgaver 

Eplet faller ikke lan,t f'tA 
stammfllll, sier ordtaket. M.n 
det kan senere komme pi trUt 
- og er terrenget bratt o. 
glatt, vet vi hvordan det de8.~ 
verre kan komme til la gå. 

else å bruke en kriminalfange 
(morder? i sin tjeneste?, - syns 
De det går an for Deres gode 
na.vns skyld, - for husk at De 
l~r da Ikke alene om slektsnavnet. 

Såvidt jeg skjØnner er denne 
Westbø den SJl.mme som sonet 
en dom på 10-12 års fengsel 
for å ha stukket ned en mann 
med kniv. Var det ikke omtrent 

Jeg måtte meditere over del
te da jeg i c8. Mahs julenummer 
leste at det er Hel g eGleditsch 
som er direktør på Ilebu ex Grl-

Folk flest vil ikke ha noe mere snakk om rettsoppgjøret. De ni. Det har seg slik at far min Kan vi så si at på tjenerska-
var med i den første tiden under den oppiskede stemning, de var var en stor beundrer av hans far, pet kan herskapet kjennes? 
også med under de første skuebrødsprosessene, da de ennå trodde som også var offiser. Senere falt Da jeg leste Deres navnetrekk 

det i min lodd å få daværende under den landsforvisningen av på oppgjøret. Men nå er folk trette av de snart fem års uavlade- S dl l t 
major, senere oberst K. G l El- N -fangen, ti 1gere øy nant 

lige hekseprosesser, de f~ller ikke lenger rettssalene' og de leser dit sch til sjef. Herunder kom Helge GledHsch, da ble jeg me-
knapt nok referatene, hvor farvet de enn er. Det eneste kan være vi hverandre nokså kloss på klin- get bedrøvet på vegne av Deres 
når en eller annen stor entreprenørsak kommer for retten, men gen. Min far hadde ikke tatt feil; fars uplettede navn og særdeles 
o,sA d" drau: ut og vi blir ikke ferdir med dem fØt kanskje neste Herr Gleditsch hadde betydeli4 gode renome. 
år eneang, Ol da blir det bare små -.epiloder - hvil da ikke selve ge evner, i ~ærlig grad som topo-l Sagaen fortelle~ om st?re o~ 

graf og direKtØr ved Norges Geo, små menn. Også l fremhden VII 
den prinsipielle prøvelse av hele opp,dørets crunnlag kommer in- grafiske Opmåling. Men størst menn - små fordi de ikke heI-
nen den tid. forekom han meg alltid som inn", ligholdt redeligheten fremfor alt, 

Men - alle de dømte, de straffede, de ribbede, hva med dem? siktsfullt medmenneske, den ube- og det gode, gamle, norske høv~ 
Jo, av dem forlanges det at de skal angre og glemme. stikkelige redelighet, en mann dingesinn. 

Jet må produseres mere, det er dag- her i landet også. Men la erk,lennels'!n 
ens makthaveres stadige omkvede, komme, før det blir for sent! 
hver gHng de våkner opp av sin' 50- • 

Iliul i stiske rus og Ber hvorledes van- ENUL.I<;NDERNE ER ET MERKELI(; 
.kl'lighl'leJH' tårner aeg opp om. kring,' I"OLKIH"ERD 

dem. Men dette forhindrer ikke, flt 
NS-foliwne Rkal holde~ utenfo!' ,IH 'h vi lid' 1,lyt< ;\ lære vv (km. 1.1'." 
.' I , o);: dIlIJangt, HV dem Jnå henslepe (li tllle lille hL.,tol'ie: 
.Il' I kon"entrasJon"lcirene og dermed For1edl.'n var det i London premiert' 

For det første punkts vedkommende skal vi nøye oss med å av ære, kultur og tradisjon .. 
. Det gledet meg ytterligere da 

,pille både sin og en hærskare av på en engelsk politifilm .The Bluc 
vakte'r:; produktive arbeidskraft. . __ Lamp> .. Rent bortætt fra den fiimdt
Makthavernes formaninger faller ikke iske prestasjon var premieren intere,,
alltid i god jord blant deres egne trop- sant, fordi man lærte en hel del om 
p€r. Ved Moss Glassverk fant 21 dr- forholdet meliom lJvliti og ",imenhet 
,);idel'(~ på å gå til nedsettelse av ar- pt helt anne! forhold. enn på fastlall -

beidstempoet og bedriften var nødt III det og 1 vår egen avkrok. Blegnenac 
å gå til arbeidsretten med saken. -- er det at et stort søndagsblad brakk 
Denne gang sa a~beidsretten enstem- sin omtale av filmen under en flre
mig, at denne fonn for sabotasje var: "paltet overskrift .How Wonderfull ou 
rettsstridig, Parolen holdt. Kommun- Policemen are». Den gjensidige sympi'l
,·.tbIRdet med det betegnende navn ti me11(lm publikum o~ politi air ;;~g 
"Friheten» er rystet over slik enstem~ .og$1 praktiske utslag. I det .siste ~lr 
miihet. Tenk. at Norge er sunket så dal det vært usedvanlig mange mord 
dypt, at det skal være forbudt å sen- i etorbyen 0l alle disse er blitt opp
ke arbeidstempo'et. Det er da måte på I klaret takket. være offentlighetens bi
tyranni, som arbeidernes egen regje-, stand. Når tlllit~orholdet er så stort, 
ring setter igang. Det er ikke umaken: .ikyldes det først og fremst politiman-

Den skuffede. verd å ofre mange ord på dette, men nens hjelpsomhet og fl8nS for humor 
gjengi sluttreplikken i Birger Kvittings bok «Angrer du ikke?-, Ellen Gleditsch også tilførte 
aom utkom på Gripar lorlag ifjor: slektsnavnet ære ved sine sml l E. S. 

.. 

- Etter nøye å ha veiet for og imot ble de synsmåter men litterære perler, og den un- Etter at ovenstående var skre
jee nå straffes for så sterke, at de ble til en overbevisning ge og håpefulle lØytnant Helge vet pa grunnlag av det jeg har 
_ en tro som jeg fulgte og som jel av ærlighet overfor Gleditsch viste seg å være en hørt og lest om Ilebu 1945-46, 

meget tiltalende idrettsmann 08 har jeg truffet en Ilebu-fange 
mer selv ikke angrer på. At denne mangel på angel' skal skisportsmann. som ble innlosjert der i 1949 og 
være en så stor feil - kan jeg ikke forstå. En kan da Da jeg så hørte at en Gleditsch kom ut nå til jul. 
ikke angre på noe som en har gjort ut fra den beste hen- var blitt direktØr ved Ilebu, Han forteUer at det var et 

tenkte J'eg at godt, så blir det såre trøstesløst sted, hvilket vel sikt og mening-. 
ikke bare navnebytte og ny dia- er planmessig tilsiktet? Om enn 

Og slik er det vel med de fleste. Når begivenhetene kommer lekt, _ men systemskifte og ve- helsa var skral, så var ha.n dog 
mer på avstand, blir den følelse stadig sterkere: Jeg handlet rett, sensforskjell på tysk og norsk arbeidsfør da han «åka inn», men 
selv om prisen ble høy, og jeg ve t at jeg hal)ldlet rett. Uten meg' konsentrasjonsleir, på krigsleir gikk betydelig ned i vekt og kom 
og uten alle de andre offervillige ville vårt land ha blitt et pro- og fredsleir, på tyranni og de- ut som sykehuspasient. Men, si-

d mokrati. - ~. er han, ørkenen Pinebu var ikke tektorat og vi alle flådd til skinnet, mens sannheten er, at e som 
Men hva nå, herr direktør uten Oaser. For det første ka

fant veien hjem igjen ved de alliertes okkupasjon, kom til en vel- Gleditsch? Skal vi tro halvdelen meratskapet blant fangene, og 
ordnet administrasjon og til et folk, som takket være felles inn- av de skamlØse, svakt motsagte for det andre: direktøren, over
sats hadde overlevet fem års besettelse. skildringer som er sivet ut fra legen og reøe~elegen. Uten ~e 

Og så skal vi glemme! A nei, så lett går det ikke. Vi tenker Ilebu i årenes lØp, må De etter medmennes~ehge. egenskap~r dis 
bak . odd min vurdering enten være kom- ~e synte, vI.lde lIvet på Pmebu 

ikke bare på dem, som ble sperret inne plggtra en un er met på trilt som de sier på Vest- Ikke være til å holde ut. 
mindreverdig ledelse og med et vaktmannskap som var en skam landet eUe'r De har av andre I Etter hans mening gjorde di
for landet. Vi tenker kanskje mere på kvinner og barn, som ble grunn~r ikke vært oppgaven vok- Irektøren det han kW;llle ~or.å 
igjen hjemme uten forsørger, uten forsvar og som i mange tilfel- sen. Var direktivene fra hvem i bedre forholdene og reIste. til Os
ler ble l'aget fra sitt eget hus. De var som utstøtte av samfunnet Oslo for overmektige, - eller 110 for å tale fangenes sak l Feng-

hvordan" selsstyre og Departement. Men 
og føler seg fremdeles som satt utenfor. Det er merker på både Når j~g nå på toppen av alt?å .vidt han k~ne ~ors~ v~r det 
kropp og sinn etter dette, og det kan ikke og skal ikke glemmes. det andre leser at kriminalfan- l disse høyværdlge mstitusJonene 
Og den som på en eller annen: måte forsøker. på det, vil til enhver gen W e s t b ø _ etter oppdrag . bøygen bo~de, - her ~oldt man 
tid bli stillet overfor det faktum, at hun og han er fraranet sine av politiet? har fått boltre seg fremdeles l.sfrontens sl.ste skan
-tatsboraerliae rettigheter. Og mange av cl\e økonomisk ribbede på Ilebu som tyster og plovoka- ,s~. - At direktør Gledltsc.h ko~ 
'" ... tør med «innsmugling» av bren- ti.l kort overfor denne mldlert;i
opplever fremdeles, at Erstatningsdlrektoratets nidkjære og til- nevin (judasdrink) , arrangerte dlge ~akt, kan man vanskelig 
dels nye koster er ute med sine krav. Det er således ikke lett il r. Ømninger osv" da må det være I b~bre~d~ h~m, Hadde han satt 
glemme, selv om mM aldri så gjerne vil. tillatt å spørre: s~n stIllmg mn og gått fra borde, 

Det er under disse forhold at Forbundet for Sosial Oppreis- - Har De hatt kjennskap til l, vllde man :vel bare fått en hård-
,._ ... _____ 1: __ : __ '" 'DAUalr" ............. fn .. t_ dette? Og i så fall, selv om det ~~:t.~~J:~hl .. ~~ec::"t~~!i!: .. l~: 

bladet kunne jo for en gangs skyld' - noe OOID våre egne burde legge seg 
_,pørre den store !I'elser i Moskva,' etter istedetfor bare å være politistat
hvorledes han behandler folk, som tiI- ens representanter. Dette er ikke noen 
lalel' t>eg å senke arbeidsteIllpoet. bebreidelse mot den enkelte politi. 

., mann, for han gjør det sikkert så godt 
,,/SOM KJENT VAR HELLER IKKE han kan under pisken, men det er e:l 

den norske frigjøring et Verk ev det anklage mot systemet, som er blitt fiji\{ 

norske folket:o. Dette leser vi i en at barna skremmes med konstabelen 
utenriksoversikt hjemmefrontens slik som de før i tiden ble <skremt med 
spe.sielle organ «Verdens Gang» 4. f-a
Ol uar bJ50. Og vi som trodde, at det 
var Berggrav med tåkeluren, Pål Berg 
med takketalen, storkorsridderne og 
hele den hJemmefronten,som dukket 
opp 8. mai og deretter, som hadde 
frelst landet. Riktignok er det blitt på .. 
fallende stille omkring dem i det siste, 
men at erkjennelsen av deres ufor~ 
muenhet skulle komme fra deres eget 
ho!organ, var og er en overraskelse, 
.som gir løfter for fremtiden. Kanskje 
de også en lys dag vil komme til den 
sannhetens erkjennelse, Elt Norge ikke 
var i krig etter 10. juni 1940 etter høy
tidelig og skriftlig forsikring av den 
eneste ansvarlige, som ble igjen i lan
det sammen med oss andre dødelige. 

Pavens 
radiohuds.ka p 
Lille-juleaften sendte Paven ut et 

radiobudskap, hvorav vi gjengir et 
avsnitt som ha.dde adresse til noen be
stemte land 1 Europa., hvora.v også 
Norge. 

'P,nr,on "U'AnI'lAP ana" nlnt nn _nm ha_,. 

feieren. Og systemforaTldriu.gen må 
komme ovenfra. Men det er det lite 
håp om med den nuværende topp
ledelse, som mener at individet er til 
for hans og statQllS skyld. 

• 
HVEM KJENNER IKKE DR. BALPH 
DUNeHES NAVN? 

Han var grev Bernadottes. etterfølger 
som FN-meglel' i Palestina og vant 
del' en personlig stor selr. Farre vet J 

vel, at han er neger og at han idag 
forbitres av det amerikanske rasehat. 
I «American M,agazme» 13/1 1950 sk;,L 
ver han, at han ikke kan oppholde seg 
i den amerikanske regjeringsby på 
grunn av rasefordommene blant den 
hvite befolkning. Etter at han var 
kommet hjem fra sin seir i Palestina 
ble han av Truman tilbudt stillingen 
som viseutenriksminister, men avslo 
etter sigende, fordi han ikke ønsket å 
bo i Washington på grunn av de man
ge rasefordol1liX'tei" i denne by. I tids .. 
skriftet «American Magaizne,. skriver 
han: "Når jeg oppholder meg 1 Wa
shington, kan jeg ikke kjøpe et mål
tid mat, bestille en drink, gå i kino. 
eller - med ganske få unntakehser -
innlosjere meg på et hotell medmindre 
. - - L ~1 ~1 ____ .... ,. ...... ",H h,.,,.~nn ~Q'1'o,.1r'r.!;IIrtf~r 
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igjen hjemme uten forsørger, uten forsvar og som i mange tilfel
ler ble jaget fra sitt eget hus. De var som utstøtte av samfunnet 
og føler seg fremdeles som satt utenfor. Det er merker på både 
kropp og sinn etter dette, og det kan ikke og skal ikke glemmes. 
Og den som på en eller annen måte forsøke..- på det, vil til enhver 
tid bli stillet overfor det faktum, at hun og han er fraranet sine 
stats borgerlige rettigheter. Og mange av 4e økonomisk ribbede 
opplever fremdeles, at Erstatningsdirektoratets nidkjære og til
dels nye koster er ute med sine krav. Det er således ikke lett å 
glemme, selv om man aldri så gjerne vil. 

Det er under disse forhold at Forbundet for Sosial Oppreis
ning hnr be"ynt sitt arbeide O" har muli"gjort Rettskontorets fort
satte virke. Tusener O" atter tusener av de forfulgte har sluttet 
opp om Forbundet, og der kommer flere og flere etter hvert. -
Dets mål er klart: Full sosial og økonomisk oppreising og revisjon 
av hele rettsoppgjøret. Det må gåes helt til bunns i problemene, 
ikke for å straffe de virkelige skyldi"e - vi har hatt nok av pro
sesser nå - men for å finne frem til kjensgjerningene og bringe 
fred og forståelse inn i samfunnslivet igjen. 

Dette er positive og nasjonale opp"aver. De, som overvintret 
i den hårde tid har me"et å lære av hverandre. Det første burde 
være iordra"eli"het og bor"fred. 

Da føEst vil vi bli ett folk. _____ ~ ________ .,_-___ -_---r,,.~.,~..,. .. · 

I ryggen istedettor · på ryggen 
En som våger å SI fra 

I dag er det ikke mange e.v nærings rik5handelen. For oss er det framfor 
livets menn, som våger å sl fra. De alt nødvendig å øke eksporten. Vi kan 
frykter represalier fra den store bøy- ikke bygge vår levestandard på gaver 
gen. Hvor berettiget denne frykt er fra eller lån 1 utlandet. Vi kan heller 
skal vi ikke uttale oss om, men vi ikke vente at våre amerikanske vp-I
finner det velgjørende, når noen uten yndere skal holde oss under armene 
hemninger sier det, som alle mener, lenger enn strengt nødvendig. Og vi 
og er villig til å ta konsekvensene av bør gjøre oss fortjent til den hjelp 
det. Betegnende nok sies det i anIlQ/l- vi får. 
form, noe som kan få cn utenforstå- Som det sømmer seg et fritt og an-, 
ende til å spekulere på, om der ennå .stendig folk,bør vi instille oss på at 
finnes rester aven såkalt »borgerlig.. hver vare vi importerer til syvende og 
presse her j landet. Annonsen er fra siøt skal betales ved hjelp av ekspol"t 
firmaet Anth. B. Nilsen & Co. kjent - eller tjenester vi gjør utlandet. Til 
ikke minst fra .sitt opphav, den be-j det trenges pågangsmot og hardt ar
rømte Elias Kremmer, I:iOm har gle-beld. De fleste utlendinger mener at 
det mange mennesker med sme bølter 'I vi synes å væl'e godt rustet for opp
om glade borgere m. m. Da denne an- gave/l, med var ef.fektive handelsflå. 
non"e skyter midt i blinken, tillater vi te, vår erfarne eksportørstand, våre 
u .... il gjengi den i vare tekstspalter: veltWlderte banker, vår gode tilgang 

MARSHALL-PLANEN 
ill' 0& en støtta som vi ikke k.an verd 
.setre høyt nok. Vi får kull, olje, ma
SKInel', korn og en hel del andre varer 
og kan på denne måte spare på våre 
begrensede valureserver. Men Mars
hallplanen er også et uttrykk for en 
økonomi.sk ide om et utvidet sama!"-

på kraft og råvarer. Men det er ikke 
alle som er appmerkoom på, at det ali! 
..a tl'enges en forståelsesfull og fram
/lkritisvennlig innstilling fra myndii~ 
hetenes side - en næringspolitikk som 
befordre,· konkurranse mellom produ
sentene og tillater og oppmuntrer dis
se til å finne fl'am til de beste og bU
Hgste produksjonsmetoder. Det trenges 

beid mellom frie land. Tanken er il ingen subsidier -bare måteholdenhat 
øke varebyttet på et friere økollomklk fra statens side. 
gl'Uffil1ag - også ved omfattende toll-
unioner mellom større grupper av land 

For Norge er det en livsbetingelse 
, bli med i dtmne aktivlørlna av uten 

En fordomsfri fabrikantstand med 
Staten i ryggen - istedetfor på "Yl.
gen - er den best. laranti for økt 
eksport. velatand 0' frih.t. 

sen. Var direktivene -fra hvem i I bedre forholdene og reiste. til Os
Oslo for overmektige, _ eller lo for å tale fangenes sak 1 Feng
hvordan ? sels~tyre og Departement. Men 

Når jeg nå på toppen av alt ~ .vldt han kun.ne ~ors~ v~r det 
det andre leser at kriminalfan-1 1 dIsse høyværdlge mstitusJonene 
gen W e s t b ø - etter oppdrag bøygen bo~de, - her ~oldt man 
av politiet? har fått boltre seg l fremdeles l.sfrontens s~ste skan
på Ilebu som tyster og pI'Ovoka- I'!~. - At direktør GledltsC.h ko~ 
tør med «innsmugling» av bren- b~ kort overfor denne mIdlert:i
nevin (judasdrink) , arrangerte dlge ~lmakt, kan man vanskelig 
rØmninger osv., da må det være b~bre~d~ h~m. Hadde han satt 
tillatt å spørre: s~n stillIng mn og gått fra borde, 

_ Har De hatt kjennskap Ul vllde man :vel bare fått en hård
dette? Og i så fall, selv om det ere herre l stede.t. Ansvaret for 
muligens f. t. går an for norsk forholdene ved Pmebu Kultur~eir 

litiledelse norsk justisled- n:>-å ~e:for falle på de herre~ JUs-
po og tIslmmster Gundersen og dIrek-

Katynskogen og 
Sachsenhausen 

Takket være den rømte polske stats
minister Mikolayzyk fikk vi da vite 
sannheten om myrderiene 1 Katyllsko
gen. Det var ganske enkelt slik at rus~ 
serne ønsket for alltid å bli kvitt bry
somme og farlige nasjonale elemen
ter. Offiserer og menige i titusenvIs 
forsvant j massegravene. På kanten av 
graven fikk de sitt nakkeskudd, og 
dermed var de på plaS8. Enkel, billig 
og praktisk metode, får en vel si. Ik
ke så med tyskerne. De må ha vært 
m\!r enn alminnelig upraktiske o, 
dwnme, når det gjaldt å avlive større 
mengder 'av t. eks. jøder og norske sa
botører. I stedet for å bruke russernes 

tøren i Fengselsstyret Kyhn Glø
ersen (samt hans styremedlem
mer). 

Om overlægen og reservelæ
gen sier fangen at de aldeles ik
ke var beslektet med bullbiter
ne. De var som læge til paslent, 
som menneske til menneske. Vi 
er mange som velsigner dem for 
deres dyktighet og godhet. Men 
de karrige forhold og det nåde
løse reglement satte trange gren
ikke blir skiftet ut - av den 
ser, men leg er og samaritan
ere, det v,ar de. Og jeg håper de 
grunn. 

D.s. 

• 
DIai» «8 

enkle og billige metode, går de hen og går uavkortet inn fe r 
bygger uhyre millionanlegg av gass-
kamre og krematorier, bruker opp h \ 
millioner av mark i dyrebare materia- sann eten, 
ler, arbeidskraft og elektrisk strøm, og 

og kreve r 
det midt under en storkrig da alle re- r ett f e r d i 9 het I a I1 e 
surser trengtes for krigføringen! 

Nå, jeg forstår ikke dette, hvis det spørsmål. 
ikke kan forklares ut fra deres med~ 
fødte sadisme som er egen for alle 
ekte tyskere. Eller også må de ha ...... -----------
fått varig svekkede sjelsevner etter det særlig var mot slutten av kri gcll 
første verdenskrig. Den gang var de at gassingen og kremeringen tok til 
i alle fall så praktiske og sPEIrSOlffime~ [or alvor, idet tyskerne var redd for 
lige at de brukte falne russere og at fangene skulle sladre til hele ver
myrdede fanger i tusentall til såpepro- den om grusomhetene 1 leirene. Noen 
duksjon og grisemat. Vi husker vel ble riktignok løslatt eller sendt hjem, 
dd? Forstår ikke at de ikke gjorde men det var vel helst slike som ikke 
det samme nå, da tilgangen på råma-, kunne tenkes å ville sla~re, f. eks. 
terialer var så meget større, jøder i Olav Røgeberg. Ellers kunne det. væ
Jøder 1 milliontall å ta avl Kanskje re av interesse å vite om anleggene 
million tall å ta av! Kanskje har de stod ferdige allerede ved krigens be
fått smør og fett nok fra Norge. gynnelse, hva slagS' gass som ble 

Hva gasskamre og krematorier an- brukt, og om folk flest i Tyskland 
går, er det ellers meget som ennå er visste hva som foregikk. Det burde 
dunkelt. Ifølge norske aviser i 1945 og de jo visst når de så og luktet den 
1946 skulle tyskerne allerede i 1942 kvalme røken tl1 hver tid. Forhåpent
ha gasset og kremert ca. 4 millioner. Ug vil historieskriverne få pålitelige 
Dette skulle tyde på en kapasitet pA opplysninger, slik at de nakne fakta 
ca. 8-10 000 pr. døgn, etter at det kan bli stående i ?istorien og ikke hU 
var blitt noe videre å te BV. strøket som histonen om såpeproduk-

Herr redaktør Røgeberi derimot, Aj'JOnen. o. H. 
ølvidt j., arlnd.tw, 1 radio forleden at 

........ 1.'1;;;,0 .. -.;,:; Q.l~VOCU..U6C', DUU' Ult: lbJ\:U ... .lc;U.~-

det sammen med oss andre dødelige. 

Pavens 
radiohudsika p 

Lille-juleaften sendte Plwen ut et 
radiobudskap, hvorav vi gjengir et 
avsnitt som hadde adresse til noen be
stemte land 1 Europa, hvorav ogsA. 
Norge. 

Paven vender seg mot de som har 
ført tusenvis av uskyldigo mennesker 
i ulykke, nød og elendighet, idet han 
uttaler: ) 

«Da. spørsmålet om skylden for en 
ulykkelig krig og også. spørsmålet om 
det politiske ansvar ble reist og ut
løste bølger av hatefulle straffefor
holdsregler, ble Vårt hjerte fylt av 
bitter smerte, ikke bare på grunn av 
denne nye ulykke 110m har kastet tusen 
vis av uskyldige familier ut i nød og 
elendighet, men også. fordi Vi i dette 
måtte se et nytt tegn på frafallet fra 
Kristi ånd. Den som vil være en ærlig 
kristen, må kunne tilgi! <Du onde tje
ner,> heter det i lignelsen i evangeliet, 
«skulle ikke du også. ha forbarmet deg 
over din medtjener, likesom jeg bar 
forbarmet meg over deg h Kjærlighet 
og barmhjertighet står ikke i mot
setning til rettferdighet, men det gjør 
tranghjertethet, hevnfølelse og gjen
gjeldeIsestrang, særlig når gjengjel
delsen øves av offentlig myndighet og 
er rettet mot medmennesker som mere 
har tatt feil enn feilet, elier når en for-
i:Jent straff forlenges ut over alt hva 

grwm av rasefordommene blant den 
hvite befolkning. Etter at han var 
kommet hjem fra sin seir i Palestina 
ble han av Truman tilbudt stillingen 
som viseutenriksminister, men avslo 
etter sigende, fordi han ikke ønsket å 
bo i Washington på grunn av de man
ge rasefordonunel7 i denne by. I tid:;. 

skriftet «American Magaizne" skriver 
han: «Når jeg oppholder meg 1 Wa
shington, kan jeg ikke kjøpe et mål
tid mat, bestille en drink, gå i kino, 
eller - med ganske få unntakeLser . 
innlosjere meg på et hotell medmindre 
jeg holder meg til byens negerkvarter. 
Den amerikanske antireligiøse og an
tirasemessige opptreden gjør såvel dC:1 

amerikanske grWlnlov som De forente 
nasjoners charter til tomt blendverk:> 

Vi skulle ha lyst til å komme med 
en liten bemerkning, da vi er sikker 
på, at våre egne høye herrer 1 men
neskehetens navn vil fordømme den 
amerikanske bornethet og de tåpelige 
fordommer. Men - da ble vi nødt til 
å fortelle, hvorledes de samme herrer 
behandler sine egne landsmenn 
ikke de to hundre tusen tyskarbeidere, 
men dem som av overbevisning og tro 
tok åket på seg og reddet landet fra. 
kaoo og tysk formynderstyre, da de 
selvsamme herrer hadde lagt landet 
åpent for okkupanten for omgående å 
innskipe seg til øyriket Englands sikre 
tilfluktsrom. Vi behøver visst ikke å 
rippe opp i det, for nå er det kjent og 
erkjent av nesten hele befolkningen. 
Vi skal derfor nøye oss med å minne 
om mannen som satt 1 glasshuset og 
lekte med stenene. 

• 
rimelighet tilsier. Må Gud fylle alle SEL V I DAGBLADET 

som er gitt ansvar, med tilgivelsens kan man finne enkelte gullkorn. Hel' 
ånd; så sant samfunnet ikke er truet, er ett av dem, hentet fra 21110 1949 og 
bør man snarest oppheve alle sær
lover; så mange år etter kamphand-
lingenes opphør skaper de bitterhet 1 
familiene og hos de enkelte menne
sker mot det fellesskap som, de er 
tvunget til å. lide i 

Vi gjentar derfor VAr bønn til de 
ansvarlige myndigheter særlig i krist
ne stater at de i Jesu Kristi navn nå 
gjør storsinnet bruk av sin benåd
ningsrett og lar den mildhet og rett
ferdighet som er kommet til uttrykk 
l den alminnelige lovgivning, råde. Re
ligion og fromhet svekker ikke lovens 
kraft og np.dsetter ikke borgerens 
aktelse og respekt for loven. Tvert 
imot vil handlinger som er diktert av 
et ekte kristent Ilinnelag, bevirke at 
de Bom får sin straff ettergitt, vil be
gynne et nytt liv som følge aven opp
riktig og vedvarende sinnllforandring 
i troens tegn. Vi ber sammen med alle 
Våre sørgende om denne trøst, for 
Våre barns glede er Vår glede. Alle
rede nå takker Vi de regjerende myn
dIgheter som har oppfylt Vårt ønske, 
og som har gitt 0118 tilaaan om at de 
vil oppfylle dat.:. 

undertegnet A. H.: 
«At kirken har hele æren av den nor

ske motstandsbevegelsen under Okkll
pa. ... jonen har vi hørt før. Men at dette 
dogme er gjort til obligatorisk pensUtn 
til eksamen artium, et' det kansd:je 
flere enn jeg som ikke visste. I biskop 
Fjellbus lærebok for gymnasiet «Hva 
er kri.stendom» står det :eid,., 39, under 
«Guds evige krav» med rene ord at 
det var kirkens budskap som ga vårt 
folk mot og kraft til å holde ut da'1 
tyske okkupasjon. Dette er også lorl
kjent av Kirke- og Undervisningsde
partementet 19. august 1946. 

VI skal ikke innlate oss på å disku
tere denne påstanden, som er frem
satt med biskopelig pondus, men inn
skrenke oss til å konstatere, at herr 
Fjellbu stakk av tll Sverige sl matt 
anledningen var der, og han kan såle
des ikke personlig innkassere takken 
for at kirkens budskap ga vårt folk 
det påståtte mot og kraft. Men det 
t~nker vel hverken han eller hans 
tilhengere pA. Hovedsaken er jo , lå 
..,t d.t 
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AVER TER I ABONNER 

Kongeriket Norges Høyesterett DE-ND-FA' s grunnlegger - Divaner 
(Forts. tra side l) 

Fort5. fra ølde 2. 
ride skal prestere noe som raker opp over. det almene eller mid· 

Bestillinger mottas pA. divaner, framstillet av førsteklasses maO' 
terialel. Kr. 130,- pr. stk. + frakt + etterkrav. 

Kjell Wentzel-Larsen, Raufoss. Telefon 21 b. 

Arkivgransking 
Tidligere NS-mann og mangeårig assistent ved Statsarkivet i 

Trondheim, påtar seg underSØkelser i Statsarkivet om slekter og 
gårder fra Møre, Trøndelag og Nord-Norge. 

Bill. mrk. Arkiv nr. 55. 

delmkdige. Vi k~ nemlig ikke forlange, at ~e skal ha mere vett Det vil helst gå bra og transak~ har uH",·~~ :,fl,nn~"r~'!iing for 
enn de har fått 1 vuggegave eller større innsIkt, enn de ved nor· sjonen kom ikke fre:n for offent lønn ;nennom lange tider for 
mal flid har vært ,istand til , tilegne seg, men hva vi kan f~rlange ligheten i form av en hØyere n: andre. Og i øyeblikket gikk 
av dem er, at ~e ikk.t: ved opplagte ~umheter e~ler tåpehghe~er nansiell kriminalroman a la Up. den bare med halv drift av sin 
.kal komproInlttere sm stand eller SItt fag. I hVilken utstrekning ton Sinclair - - kapasitet. Den hadde altså all 
våre jUrid~kel:ofe~sorer har g~ort s~g ~y~dig ther~tskal )eg for Dette i Osi~~' forretningsver- mulig grunn til å ta imot mitt 
nærværen e e ga nærmere Inn pa. enmo a er Jeg noe den dengang ytterst pikante tema tilbud. _ Det viste seg imid
::ærmere å se på, hv: d;n ~~ede . H~y~ster:'itd ~~er enkelotf uttrykker Holmboe, som UN!- lertid at den avslo min anmod-

øyesterettsdommere ar ore a seg I re asJon lee spørsma. LEVER i 1921 tillot å bli teknisk ning som «uten interesse», men ---------------------------
HØYESTERETTS LOKALER OG KONTORER her i Oslo direktør i det såkalte norske først etter .så lang tid, at for- Svensk pojke Hvem kan hjelpe? 

og samtlige høyesterettsdommere som enten var bosittende i Oslo Denofa, på fØlgende uoppsikts- sinkeIsen ikke godt kan for-
eller Aker, kom SCl.L'lllllen med, at Oslo og Aker ble okkupert sam- vekkende måte: klares på annen måte enn ved .. øn~kar for bekantskap brev- Ungdom som leser på egen 
tidig i okkupasjonsmaktenes vold, og Høyesterett mistet derved «- - og Lilleborg fant det at man hadde oppholdt tiden vaxh?g ~ed .. e~ no~sk pike (med hånd, og som alt er på god vei til 
ethvert skinn av statsmakt, som de ntidligere måtte ha ansett seg forenlig med sine interesser å med å forespørre hos trusten» nordIsk mstalhng!) Interesserad å ta igjen det handicap krig og 
Il være i besittelse av. Hva man enn måtte mene om omfanget og overta Hildisch' aksjeinteresser (Unilever). av sång, musikk, politik och f.o. fred har påført ham, men som i 
utstrekningen aven slik hypotetisk statsmakt, kan der vanskelig i DE NO F A. Som følge av «Det har betydning å fastslå aUt sunt. ~ Svar till «Svensk siste runde er ved å måtte gi opp 
h~ske tvil om, at den var opphØrt, idet HØyesterett kom i okku- denne transaksjon ble der dette». pojke>- nr. 48, grunnet sykdom og uforutsette 
pasjonsmaktens vold. Det er for det fØrste en grenselØs dumhet etablert et samarbeid mellom. .------ vanskeligheter i heimen, ber 
av Høyesterett å ville forsøke å utøve en statsmakt som den selv DE NO FA og Lilleborg... DA STORMEN FRA DEN Hallo Østla d t snarest om å få låne 300-400 
burde være den fØrste til å forstå, at den ikke lengere var i be- Enkelt og smertefritt og så NASJONALE RETTSBEVISST. n e kroner. Sikker tilbakebetaler. 
sitt else av. Selvfølgelig har ethvert medlem av HØyesterett som fremrakende nasjonalt handlet at HET BRUSTE INN OVER Frontkjemper og frontsØster BilL mrk. «Spartaner:t nr. 56. 
privatmann hatt s~e rett som enI:tver cu.men n?r~ann ~il å det var verdt flere Olavskors, HILDISCH .OG HANS HJEM med 2 barn ønsker leie hus, hytte 
tre i forbindelse med sme landsmenn l det ølemed a fa organIsert you bet! eller leilighet hvor som helst på 
den sivile b~folkning på en slik måte, at denne kunne gjennom Men Hildisch fikk et kjedelig Kl. 12 den 9. mai 1945 stormet Østlandet. Har fast stilling, 
dertil valgte organer åpne forhandlinger med okkupasJonsmak- innblikk i denne «aksjetransak- 8-10 mann av Gjemmestyrken Bill. mrk. «Husløs siden 1945>
ten om en modus vivendi, men det er en komplett misforståelse sjonen>-s indre mekanikk, idet inn i generalkonsul Hildisch' nr. 51. 
av Høyesterett å tro, at den kan gjøre noe sådant i egenskap av han under okkupasjonen fikk se hus, Drammensveien 61, Oslo. -------------
en 3. statsmakt. Verre enn en forbrytelse er et slikt opplagt feil- en viss hemmelig protokoll på Banden var delvis uniformert, B kf . 
grep. Hvor liten forståelse av den foreliggende situasjon det var Lilleborg, og det hevdes at en forsynt med H7 armbind, og O øring 
blant de enkelte medlemmer av HØyesterett, viser den ting at en- viss advokat formelig dØde av bevepnet til tennene - De for bØnder og mindre nærings
kelte dommere forsøkte i bortgjemte paragrafer av Grundloven å skrekk ved tanken på hva Il i trengte seg inn til fru Hildisch, drivende kan overtas. - 15 års 
finne hjemmel og norm for, hvordan Høyesterett had~e å opptre sin r~ttferdige vr~de kunne kom- som nettopp var kommet hjem praksis fra ligningsregnskaper. 
under den foreliggende situasjon. En annen komplett mI~forståelse me til å foreta seg! fra sykehus etter en hjerne- Skriv etter nærmere opplys-
var at medlemmer av Høyesterett antok, at den 110rSKe konge- blødning. De forlangte husets ninger. 
makt fremdeles hadde noe å sii de territorier som gjennom ok- Advokatens sønn, nøkler og Hildisch skrev i ~t J. Oskar Birkebæk 

Revetal på TØnsberg. kk ' kt ld brev til sin forsvarer, adv. 
kupasjon var kommet fast i o upasJonsma ens vo . disponent Wilhelm (<<Bubbe,.) Heueh Bugge, at en av dem 

ETTER FOLKERETTEN VAR DET OKKUPASJONSMAK- N i c o l a y sen, Grav hovedgård unnså seg ikke en gang for å 
TENS plikt å innsette en øvrighet eller et styre ~ ,de ~kkoupert; J,ar" fikk i den herlige frigj~r~ rive et halssmykke fra fruens Gartner 
territoner. Hvis der fantes nordmenn som var VIllIge bl a blsta tid l Morgenbladet for 25. Jun hals. Hun ble samtidig etter For en dyktig og pålitelig gart
okkupasjonsmakten med råd eller dåd i dett~ øyemed, var det 1945 fremt~edende plass for fØl· hva det er opplyst tvunget til ner elI. gartnerske er plass straks 
eneste som var l1Ødvendig, at de fikk. okkupasJonsmaktensappro- gende utVIlsomt straffbare opp· å utlevere kr. 50,000 til disse ledig. Attester med lønnsforlan
basjon på hva de forsåVIdt måtte foreslå. F'i~ de ikke ~n slik ~ordring til rettss,tridig eien~orn~- representanter for rettsstaten gende. 
approbasjon, ville deres forslag være helt dØdfØ~t., Men fikk de mngrep. Av artlkkelen, gjengls Norge. Dietrich Hildisch ble Reins Kloster gartneri, 
den, ville enhver approbasjon fra den norske ,regJermg e~,ler kon- føl~ende som t1lstrekkelIg kal:ak- omgående «arrestert», og da Rissa pr, Trondheim. 
ge være helt overflØdig. DIsse ganske enkle tmg har meCi.le~er tenserer den daværen,de brØlEm- han i avskjeden omfavnet sin -----_______ _ 
av HØyesterett manglet enhver forståelse av. Deres forskJelllge de, nasjonale rettsbeVIssthet hiQs hustru ble den 79-årige mann T W 
deputasjoner til regJeringen eller kongel1 har derfor vært h~lt beau~onden: . I brutalt grepet i nakken og re- rygve oxen Johansen 
1-.1ottet• ior' en- 1-. ver praktlsk betydning, hva e,nten de hadde fatt u V l har kjempet for ,frIhet, !bv t kk f h 'h f It ... il! _ L ve ve ra enne, sa un a bes oppgi adr. dette blads eksp. 
kongens approbaSJon på hva d~ foreslo eller Ikke. Det eneste po- o~ re,tt. Ved de ~lhertes vd- bevisstlØS om på gulvet. ___ . _________ . _____ _ 
sitive resultat av dem ville bh, at okkupaSjonsmakten ~ik:k rede dige ~nsats og va.r kamp ute I banden, som ble ført aven 
på hvor regjeringen og kongen oppholdt seg så den derIgjennom o~ hjemme ha~ Yl ,v unn e t to-tre hovedmenn, befant seg 
fikk. full rede på hvor den skulle bombe. VI har da rett til ~ vIse en vi~s en sønn av direktør Carl Fred. 

HVA SOM HER ER HØYEDFElLEiN VED HØYEåSTER.ETTS :;:~b:;:t:t~ f:e~er!:r sk;~~ H o 1mb o e. Den unge Holm-
, opptreden like etter okkupasjonen er at,den forsøker ,opptre som som falt i kamp, ble pint Itil boe, om hvis innsatser for Nor-

en statsmakt. Det skulle den helt avholdt secg fra. Denmot sk~lle døde eller på annen måte led ge sagaen ellers intet melder. 
dens medlemmer ikke forsøkt å legge noe band på rettens ØvrIge ltd kk . t pekte på et kostbart dokument-

, _ di t' -- , hadde full over as un er o upasJonss y- _l __ p l' rosentre og sølv som 
medlemmer, men sagt til sse, a ~es~m norctmenn ret har vi ikke lov til å vise DAfI , 

frihet til å handle slik som de fant sltuasJonen krevde de~, men at svakhet. Mange av ~åre egne Denofas direksjon hadde skjen. 
de skulel unnlate derunder å opptre s?m represent~nter for HØye- har kjempet ute. Mange f. eks. ket sin grunnlegger Dietrich 
sterett eller i egenskap av høyesteret~sdommere, påberopende seg i marinen som har hatt kone Hildisch på hans 75-usdag og 

, ~ -'~~~">Hirlt li'r,t' "." lltpnfor!'ltående ser det ut som om der. • .'~.., . ,. I ropte: 

Sveiser 
får plass fra lste mars eller 14de 
april på trivelig gård. 12-14 
melkekyr + ungdyr. Melkema
skine og drikkekar. Eget væelse. 

Att.avskr. og lønnsforlangen
de sendes 

A. P. Aass, 
Rud, Skreia st. 

Pålitelig hushjelp 

Sæterstue 
i Østerdalen med peis og senge
plass til 6, tilleie for påske- ,eller 
sommerferie. 

Ola O. Furuseth, 
Stenvika st. 

Pikeplass ledig 
Frisk, grei pike søkes til trive

lig Hedemarksgård ved Mjøsa fra 
14/4 1950, God lØnn, ordnet fritid. 

Bill. mrk. «Familiemedlem:t 
nr. 54. 

Gårdsgutt 
får plass fra 14. april 1950. Atte
ster og lØnnsforlangende sendes 

Magnar Brateng, 
Øvre Snertingdal. 
Telefon nr. 310 a. 

Bondegj('..,te 
27 år, med husmorskole, søker 
selvst. post fra april. OppI. og 
lØnnstilbud til bill. mrk. eNr. 49,. 

Hushjelp 
søkes av ingeniørfamilie i Kri
stiansund N. Gode betingelser. 

Bill. mrk. «Bare voksne nr. 44» 
-, -~-,-----------

Hjemmevevete puter. 
Etter bestilling leverer jeg 

h":å ___ ""'_"'I'å+.a 'r'}.'I'~_'II!!II ~,... l"''I'\A~A 
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blottet ior· enhver praktisk betydning, hva enten de hadde fatt 
kongens approbasjon på hva de foreslo eller ikke. Det e~este po
sitive l'esultat av dem ville bli, at okkupasjonsmakten fikk rede 
pa hvor regjeringen og kongen oppholdt seg så den derigjennom 
fikk full rede på hvor den skulle bombe. 

HV A SOM HER ER HOVEDFEILEN VED HØYESTERETTS 
, opptreden like etter okkupasjonen er at: den forsØker å opptre som 

en statsmakt. Det skulle den helt avholdt seg fra. Derimot skulle 
dens medlemmer ikke forsøkt å legge :noe bånd på rettens Øvrige 
medlemmer men sagt til disse, at de som nordmenn hadde full 
frihet til å handle slik som de fant situasjonen krevde de~, men at 
de skulel unnlate derunder å opptre som representanter for HØye
sterett eller i egenskap av høyesterettsdommere, påberopende seg 
autoritet forsåvidt. For en utenforstående ser det ut som om der 
har fart en politisk djevel i samtlige eller i et hvert. fall de fleste 
medlemmer av HØyesterett. Når vi nu etterpå leser deres dag
bøker fra okkupasjonstiden og ser me~ hvilken stolthet hv~r av 
dem har spilt sin rolle i de dagers beg:venheter og m~d h~llk~n 
forkjærlighet de dveler derved, ja da gal' vår tanke uVllkårhg til-o 
bake til fader Holbergs skildring av Jeppe l baronens seng. Det 
samme gjør den forØvrig også når vi leser dagboken fra den som 
i våre dage, røkter Baglerblspcns kall. 

Oslo, januar 1950. 
Gustav fiolm. 

Kontorsjef Dag6.n Torp -
l;'ort8. fm shlc l. 

Av et brev fra en ulykkelig Sundvår, Brevik opp sammen 
kvinne - en mor med 3 uforsØr- med Dagfinn Torp. Da fangene 
gede barn gjengir vi: så Torp, ble de rasende og de 

«Min mann var elektriker ved ville kaste seg over ham, men 
Dalen Portland Cementfabrikk en medfange fikk forhindret 
og ble i 1941 medlem av NS. dette ved å tale dem til rette-o 

«V i fial' KJempet lor Il'tnct, lUV 
og rett. Ved de alliertes vel
dige innsats og v å r kamp ute 
og hjemme har vi v unn e t 
Vi har da rett til å vise en viss 
overbærenhet, men for vår 
egen skyld og for deres skyld 
som falt i kamp, ble pint, til 
døde eller på annen måte led 
overlast under okkupasjonssty-

. ret har vi ikke lov. til å vise 
svakhet. Mange av våre egne 
har kjempet ute. Mange f. eks. 
i marinen, som har hatt kone 
og barn i England (og kanskje 
kone og barn her hjemn:1e? 
P.s anm.), har hatt så knappe 
lønninger, at de har brukt opp 
alle sine sparepenger til under
hold av familien Samtidig 
må de se på at landssviker nes 
hus beboes av landssvikernes 
familier Jeg er klar over 
at husnøden ikke løses ved at 
landssvikernes hus blir over
latt nor li k e, men alt hjelper 
O" selve forholdet, lom d. t 
n å ø r viser en svakhet som 
vi ikke har lov til å vise 
Der finnes nok av tomme brak
ker - glimrende varme og 
kostbare brakker. 

Brakkene er kanskje nå ele 
alliertes eiendom, men en hen
vendelse om utlån til dette for
mål vil ganske sikkert bli 
møtt med velvilje. - -

9. mai 1945 ble han fengslet. ... 
Han var ved arrestasjonen syk DEN FORULYKKEDE HADDE Og det får en jo si døn ble! 
av magesår og levet på streng VÆRT MEDIÆM . AV FAG- Artikkelen ble nok skrevet l~r 
diett. I fengslet ble han henvist ORGANISASJONEN å få fru Hildisch og datter ut av 
til å spise samme kost som de i omlag 27 år. Da hans hustru I fr.u H.s eiendom Oustø<=:n. Hun 
friske fanger. Av dette ble han henvendte seg til foreningens I gJor?e ~a også herr. Nicolaisen 
selvfølgelig verre og måtte formann, Rudolf Skui, Brevik om. I og lIkeSInnede den tJeneste Cl dØ 
sendes på sykehus, hvor han å få utbetalt et belØp på 1000 nokså omgående av de ved ~fri
ble operert. Det viste seg da at kroner som hennes mann gjen- i gjØringen lt forvoldte li?e~ser .••. 
han hadde fått to nye sår, og, nom disse ål' hadde innbetalt i e.a I Da generalkonsul HIldIschav 
det ble et lengere SYkehUSO!)P-1 begravelseskasse, fikk hun etter I norsk hvalfangsts ledende mep.n 
hold. en tids forløp beskjed om at hen-I ble anmodet om hjelp da det 

Før min mann var blitt helt I nes søknad var blitt avslått av stod om å være eller ikke væ/re 
frisk, kom Dagfin Torp (kon", forbundet med den begrunnelse, for den norske hvalfangstnæring 
torsjef ved Trosvik Verksted) l at mannen hadde vært medlem fikk han anledning til å konsta
opp til sykehuset og forlangte! av NS. tere den nasjonale holdniuli i 
min mann utlevert. lian tokl SA VIDT VITgS ER IKKE Venolas ledelse etter at han var 
ham i sin bil og kjørte\ PENGENE utbetalt. Den rike I sparket ut av Denofa med herr 
tilbake. til fengslet med ham og fagOrganis.asjon unnser seg ikke I Holmboes og engelskmennenes 
underkastet ham et brutalt! for å stjele fattige enkers og hjelp. 
forhør. Torp slo i bordet og! uforsØrgede barns penger. Den Han skriver i 1931 et brev til 
han ropte så høyt, at de andre forulykkede måtte begraves på Salgskomiteens formann, kOrl;;ul 
fanger hØde hva som ble sagt, Iorsorgsveseents regning, til tross Krogh-Hansen. Av brevet hit
bl. a. at min mann var den for at han hadde spart penger settes: 
største banditt i Telemark, og og som hans kone hadde full rett ·Skal hvaloljen finne ny kjø-
at han skulle sørge for at min tH å få utbetalt ved hans død. per må den først foredles ...•. 
mann fikk mange år innenfor Fagorganisasjonens egenmek- Neste ledd i oppgaven var der-
murene. Så syk og nedbrutt tige avgjØrelse er helt ulovlig. for å· få denne foredling fore-
som han var, ble dette for me-I Organisasjonen har ingen rett til tatt. Jeg henvendte meg først 
get for ham og han begikk å tilbakeholde en manns opp- til var eegn norske fabrikk, 
selvmord ved il kaste seg ned sparte penger - og av den grunn DE NO li'A, som jeg jo har hatt 
fra 3. etasje. ytterligere legge sten til byrden en ganske nær tilknytning til, 

Da selvmordet ble kjent' for en kvinne som av makthaver- og anmodet den om å besørge 
blant faltaene 0i politiet bud-I ne var blitt frarØvet .in for- foredlingen for lønn. Det ville 
1lUtdt, _it. poUW"lh:aaektJc l,irlv. ha nart magat naturUc. Da I 

vet .vekk fra hen~le, så hun falt bes oppgi adr. dette blads eksp. 
beVIsstlØS om pa gulvet. 

I banden, som ble ført aven s. ---
to-tre hovedmenn, befant seg VelSer 
en sønn av direktør Carl Fred. får plass fra lste mars eller 14de 
H o 1mb o e. Den unge Holm- april på trivelig gård. 12-14 
boe om hvis innsatser for Nor- melkekyr + ungdyr. Melkema
ge ~agaen ellers intet melder. skine og drikkekar. Eget væelse. 
pekte på et kostbart dokument- Att.avskr. og lønnsforlangen
skap i rosentre og sølv, som de sendes 
Denofas direksjon hadde skjen- A. P. A~88, 
ket sin grunnlegger Dietrich Rud, SkreIa st. 

~ .,-_.- -F'J < -

27 år, med husmorskole, SØker 
selvst. post fra april. OppI. og 
lØnnstilbud til bill. mrk. «Nr. 49» 

._----------

Hushjelp 

søkes av ingeniørfamilie i Kri
stiansund N. Gode betingelser. 

Bill. mrk. «Bare voksne nr. 44» 
,-, -.. -----------
Hjemmevevete puter. 

Hildisch på hans 75-årsdag og 
ropte: Pålitelig hushjelp 

Det er min far som har 

Etter bestilling leverer jeg 
hjemmevevete puter og løpere. 

får plass på Victoria, Egersund. Bill. mrk. «Pent og solid« nr. 32. grunnlagt Denofa, og den ____________ _ 
gamle forbryteren der har 

HUSlIlOIl laget dette til seg selv! //8 . M a ,. \ \ 
Skapet forsvant, lUen hysj - \ \ / / 
hysj! Snild, kvikk bondejente, helst 

Det var uten tvil med full Postgiro: litt eldre, får plass hjå ein einsleg 
bevissthet om r\erme og Hg- Kontonr. 818 27 bonde frå no eller 14.' april. 
lU:"cl, n+.-. ...,.'. t Hjemme- LØnskrav med vitnemål sendes 
frOllld.ls wdcr, n.r,justitiarius glødende mann i retten. Han merk. «Tele. nr. 48. 
J'aal Ber g ved Høyesteretts visste for meget, og han hadde ------------
første møte etter kapitulasjo- i sitt utrettelige, skapende ar- Fjøskar nen 14. mai 1945 bl. a. uttalte beidsliv gjort mer for Norge 
disse pompØse ord, som sent vil enn aUe de ~ylaged~ landssvi~- ordensmann med beste anbefal
bli glemt, og som vil lyde i og rettssvlkn;'yndlgheter td- inger, 15 års praksis søker fra 1. 
hans Ører på dommens dag: sammen. De VIsste a.t straffe; event. 1414 ny plass på moderne 

«- - Men ulvetiden er nå lovens p~ragrafer sto l kø for a fjØs ca. 16-20 melkekuer i Stor
over. Vi er igjen et rettssam- karakterisere deres framferd Oslo. Rommelig leilighet ønskelig 
funn av frie borgere med våre mot ham Henv. A. Thomassen, RuWl 
grunnlovshjemlede menneske- . Disse ko.mplet~ u~ovlige «fengs- gård, Nittedal. 
retter og borgerretter. Vi har hnger» skjedde JO Ikke for å be- ____________ _ 
atter her i landet retten til å skytte «landssvikerne. mot fol-
ytre oss fritt i tale og skrift.' ket::; raseri, som det så vakkert Hallo bønder! 
Atter gjelder Grunnlovens for- het. De ble foretatt eller støttet Dk' ål't r økt Øk 
bud mot tortur mot vilkårlig med kaldt blod av virkelige y . tl~, P l e Ig r. er IS er 
fengsling, og m~t å straffe noen kompromiterte personer, et lite n'! stIllmg. LandssvIks,traff» fer-

t tt l d Att fåtall desperados og angstbitere dIgsonet. Gode anbefalmger. God 
u en e er ov og om. er , 'l' h f dr Skr'ftl' t'lb d 
gjelder forbudet mot å gi en hvis naVll idag er et motsigelsens I~I Ig et or es. l Ig l u 
l t11b k 'k d kr ft V· tegn for hele det norske folk. tIl Alf Due-Ødegaard, Ramsum 
ov a eVIr en e a.l. . ård Stokke 

er atter et samfunn av frie Det skJedde for å fremme tII- g, . 
menn, som bygger på det gam- egnelse a~ j~stisofrenes hus,. eien- ------------
le budet i Gulatingsloven: deler, sbllmger, forretnmger, SJ'åfør altmuligmann 
«Med lov skal land byggjast... penger og jord, for i det hele tatt 

... få dem ut av sagaen, og for å Flink, pålitelig sjåfØr sØker ar
hindre dem i å forberede sitt for- beid. Laste-, vare- eller personbiL 

SA BLE DEN GAMLE, svar og sannhetens fremkomst så 5 år som drosjesjåfør, legevakt-
SYKE MANN lenge som mulig. sjåfØr i New York. 6 år som la-

slept ut av huset og etter kinn- Den skyldbevisste presse ble gersjef. Tar gjerne lagerarbeide 
skjegg og hode heist opp på mobilisert mot dem. Sivile og eller hva som helst. Nevenyttig 
lasteplanet til en apen bil og til militære «historikere» ble mobili- kar med arbeidslyst. Gjerne jobb 
mengdens forlystelse i den kjø- sert. Kommisjoner og juridisk som vaktmester, altmuligmann 
lige kveld kjørt rundt i Oslos plankton a la And e n æ s ble etc. 1 rom og kj. må skaffes. 
gater, før han omsider ble mobilisert. Alt for å legge mili- Bill. mrk. cOrdensmann» nr. 46 
slengt inn på Møllergaten 19 tære, juridiske og rene historiske 
til en opplagt ulovlig frihets- fakta under jernlåkk. Alt for å 
berøvelse, som tilsammen be- skjule h v e m de var de virkelige Argentina. 
løp seg til 2

0
år o!' 7% måned, ansvarlige for Norges 9. april, og Endel personer kan få bli med 

derav ca. 2 ar pa eneselle. for det som deretter hendte av å bOt fl S -Amerika mot inn-
Noen dom fikk han aldri. nasjonale ulykker, Nå er spillet Pk d~ Il kudd -To kostpenger 
En 1I1a~8 tiltalebeslutning, av snart u~e og sa~nhetens motstø~ ~il~ak~b~~tes i pesetas etter an-

den vanhge Rocambole-roman- er satt Igang. FIre av dem som 1 k t dit B m «Nr 47. 
aktige type, greide myndighet- den anledning aldri må glemmes oms ... . • 
ene å sammenskrive en ganske i Norge er Skeie, Scharffenberg, Opplag 9700 
kort tid før hans død i septem- Martha Steins vik og Moseid. - ____ ~--------
ber 1949. En kvinne og tre menn som filØt 

Hildisch' død hadde de ven- skriket til å stilne i halsen på LØssalgpns 25 Øre 

t;a;t pl med ånden i halsen. De pygmeene. 
vAaat ikke l. dr. cJ.enn. gamle, 

, 

Nordmørapoatant Trykkwi Poiemk1n 
• 
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