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Vil Norges bønder og 
bruke tillitsmenn som 

ogeiere fortsatt To geledder 
, d o sverger mot 
ar vært me pa hverandre 

o 

a utarbeide det nye 
Direktør Peder Holand : «Jeg forstår ikke hvor 

var henne da avsnittet om «skogen menn 
med tilskiping av jordbruk» ble skrevet»! 

Høyesterettsadvokat Jens 
betyr kort og godt at 

P. Heyerdahl jr.: 
enhver 

sløyfet» 
begrensning 

«Lovfo'rslag 

med he 
syn til avståelsesobjekt er 

I forrige artikkel omtalte vi 
hva utkastet til ny jordlov 

inneholt, hva jordbruket an-
går. Vi skal nå kort omtale ko
miteens «Tilråding» hva an
går det den har kalt «Skogen 
i samband med tilskipning av 
jordbruk». 

so rasjoneli skogsdrift på den-/nYlig gitt ut sin «Innstilling» 
ne måten, men ein får her slå nye skattebestemmelser for 
av på kravet til rasjonelIt skog og skog. Der foreslåes 
bruk». rekte likning av jord- og 

bruk og et viktig 
Har man hørt på maken til be- det anfØres at det vil 

traktninger! årlig, jevn avvirkning. På side 
FØrst så tales det om å skaffe i «Innstillingen» sies det 

arbeid til folk og hester året lig: 
Komiteen foreslår rundt, men i neste åndedrett får «En kan ikke se at det i 

at det skal legges så meget skog l bli li 
til «familiebruket» at det blir vi hØre at folk og hester kan leg- tiden vi noen sær g 

ge seg rolig i årevis og spare opp ning til å samle opp __ 1, ..... "" 

nok. arbeide for folk og hester «eit reservefond». Dette er vel av hogstmodent virke». 
om vinteren». Det antydes at det l d 
h t'l t 240 320 d k nesten det verste eksemplet på Hvor b fr et så av 

er l renges - . e ar ?r. komiteens selvmotsigelser, og på miteens «reservefond»? 
bruk. Enhver s~m har d:t mm- at dette komitearbeide er ytterst Om driften av den skog 
~te·clfje~~ka~te bi :k~:sdnft l : slett i det hele, bortsett fra hva er tatt fra andre og lagt til 
klml oerll Vtl a te ke are ta il f - man mener om lovukastet ellers miliebrukene» sier komiteen. 

e pa ang nær s re ker or «For å unngå for sterk 
2 mann og 1-2 hester. Allerede Dessuten burde jordlovkomiteen deling bør ein som regel 
~eti~ ~l'IhOld b:rdef v~re ~OkKtil hatt noen fØling med skattelovs- ja ut skogen til fellesskog 

.s a ena un er ors age. 0- komiteen av 1949. Den har også _ Fortsettes 'f1tl8 li "-
miteens medlem Ødegård spØr 
nemlig ganSke riktig, om hvor --------------------------'"""1+' 
alle denne skog skal tas. Formah 
nen i Norges Skogeierforbund 
kan imidlertid ikke sees å ha 
hatt noen bekymringer i så 
måte! 

I neste avsnitt 

Sifter Jens Christian Johansen 
Hauge og venter på at politi
mester Welhaven skal bli 70 år? 

jordlovsutkast ? 
.. 

SIGURD HOEL. 

Sigurd Hoel bisetter pro
fessor Gabriel Langfeldt 

Plaget av åndelig uformuenhet I Men menigheten lytter m~d respekt 
~krev jeg nylig til professor, dr. med. full, åpen munn når magIker~e av· 
Gabriel Langfeldt og stillet <l.,!!t spørs skriver «sjelsevnen» hos en tnst ~
mål, om hans vitenskap, kort, konsist koholiker, som har tr~l11pet ned ~ltt 
og forståelig for den gjennomsnitts- eneste lam, og som lkk~ er SOSIalt 
opplyste, . kunne forklare hva «Varig forankret : kretsen eller l beaumon
svekkede·· sjelsevner» er? Og hvilke den. 
mldbai'e evner det er som da er ska- Etter «frigjøringen» forlangte den 
det? herskende klikk et storverk av pro-
. Professoren ringte dagen etter og fessor Langfeldt: Den hadde et sterkt 
henviste til sin «Lærebok i psykiatri behov for at han skulle redusere N?r-
for jUrister». ges åndelige ener til noe psykiatnsk 

. * t:formuende. 
Er' vårt folk blitt så tvangsforet Mens emigrantene kriget i London 

avviker de imidlertid noe fra 
dette prinsipp idet der sies: -
«persom det er rikelig tilgang 

på slikt arbeid (skogsarbeide) er 
det ka~skje mindre grunn til o. 
gitJruket ,tillegg av skog, .Sli,kt 
tillee:e: vil det· særlig bli tale om 

med passende «opplysning» at det og stockholm under okkupasjonen, 
, glemt å tenke? Er dermed gro- hadde Knut Hamsun - Norges stør

skapt for. vitenskapelig troll- ste sjele- og menneskeskildrer inn-
I ventetiden går han omkring som en slags føderådskall _a.nnlsvi,rkllom beslektet med den tatt et u-Londonsk standpunkt. Han 

stammene ved Kongo- rømte ikke ut av landet. Han :)le fast 
oppe på kontoret i Det Norske Arbeiderparti øVre løp? Herhjemme har hos sin familie på Nørholm. Han oPP-

Mreetn. al~;.' ·"vJ.ele~!.s kom rå" .. , P,å, " st1:lre psykiater og mag-ikker (?) førte seg slik, at han i kraft. av sin 
UA.". .' brødre i ånden -muligens noe gamle og store aut()rit~t i det tyske 

Bruk var det ikk .. for håm, f>,,~,"j;,Bt1·.·'hl-t(jO!lttf'(>Hil!'l?,t ii,~14t .. m..a,mii\iq,n~~a· ,~k.1s1.j»-n",'y~re .,.t/;,.ljl$J~~"iQ~ v~tfe . 
•• ~- {" in.,. .. n A. kaste ut. Men han skjebner. På statens vegne har de for det besatte·,:Norgeømte~i!I$er 'Vis 

• --.-----~ __ l._Hft ~~. t<lølt m .. n rund a vis okkupasjonsmakten. Han ad-
-.. - ___ "-"-_ ... 1 .............. 

Fangenes pistolprov 
er bare syner, 
SIer Tråen 

Men provene er spekket 
med en vrimmel av detal,ier 

Gjort kjent med lagmann . Lundt>s 
belæring om mened, avla tidli

gere fengselsprest Kari Andreas 
Egeberg TRAEN: ed på at han ikke 
bar pistol under sin tJeneste i Aaltil 
bergveiens fengsel i de hektiske da
ger etter 8. mai 1945. Hans davæ
rende kollega, nåværende feltprost 
Erling Ulltveit SOD). hadde delt kon
tor med Tråen, sveI'get også i høy
tidelige former, at han hadde ikke 
sett Tråen bære vå,pen,. Det var 
han hundrepl'osent sikker på, sa 
han. Ulltveit var i JiIdtet med de 
avhørte og for Tråens oppfatning 
svergende fengselsfunl!:sjonærer ·til~ 

hengr av den sakalte nøkkelteori. 
Det vil sl, at de som har sett Tråen 
med pistol, har forvekslet denne 
med en slags stabbursnøkkel. Imid
lertid kom det fram at flere vitner 
har sett Tråen både med nøkler og 
med pistol samtidig. 

Tråens hukommelse har ikke reit 
gert på 10 til 12 beedi~de vitne
prov, om at han hadde båret pistol 
på sine besøk i seU".ne. Tråens for
klaring svinger mellonr nøl{kelteo
rien, hallusinasjoner og en slags na
zistisk konstrnksjon aven ny «vir
kelighet». 

Den megen svergen og svetting 
på åndelig grunnlag, har skapt et 
makabert inntrykk hos de tallrike 
tilhørere, og dette inntrykk vil' over 
leve dommen og følge dem i gra
ven. 

Saken har åpnet øynene for sann 
hetens lys hos menigmann i Oslo, 
og sympatien for dem som kjem
per for oppklaring i rettssalen, gil' 
seg da~lig man~e utslag, men en 
skal Urke bare laste DQrenfeldt. _ 
Han gjorde kanskje sitt beste un
der forklaringene av forsvarsvitne
ne I Tråen-kapitlet. Selvsagt var 
han krenket over den ene tiltaltes 
erklæring og protest mot nedvur
dering av forsvarsvitnene og mot 
at saker skulle drives som en 
mannjevning mellom jøssinger og 
tidligere NS-folk, men han sier selv 
at han &,jør sinpIikt og at han sø
It~ > etter sannheten! HaL uttalte 
ogsa, at han trodde. på. forsvarsvit-

, i1er~snbjektiv6 . gOde tro og hele 
tro\lerdi'gb.e~ ~øt«ttoiti. 'VekJt!, 

Om ti år er han enig med pro-
.._~-~- c:.'I'I ........ I~ Un.., "IrAI ilo_ "nl"UA'.Gltp. 
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dette prinsipp iC1et uer SIes: -
«Dersom det er rikelig tilgang 

på slikt arbeid (skogsarbeide) er 
detkaJ;lskje mindre grunn til li 
gi ,bl'uket tWegg, av skog. Sli,kt 
tillegg vil det særlig bli tale om 
der det er lite tilgang på slikt 

I ventetiden går han Omkring. som. en slags fød .. erådSkalf.. . .... : n' ::".~~~.·-;~i.;k."S.-;~h.-et~. 'b~';l-~kt~t med den tatt. et. U .. -.L ... ondonSk stan.d. pun.~.t. Han. • k "d" " , . ,som henrykker stammene ved Kongo- rømte Ikke ut av landet. Han ,)le fast 
oppe på kontoret I Det Hors e Arbel erparti j' flodens ø\Tre løp ~ Herhjemme har hos sin fam~lie på Nørh?lm. Han opp-

-Men mr. Jens kom ;tå på partikont:. denstd'1'I'r psykiater og magikker (?) førte seg shk, at han l k;aft av sin 
ret allikevel!, .".,. :....; ~med1:>r~?re i, ån~ell,- muligen~ noe gamle og store autorite.tJ, det tyske 

Bruk var det ikkJ for. ham, fbr ' et' ~tU!~"!!). . ~~!tM: :m~:r.~,3k~,.~lk.,~,u.v1,:\~.';'.~re~t l\~o1~" .. ?g~~],"g~., 
var jo ingen å kaste ut. Men han it1 skjebner. På statens vegne har de 'for det besll.tte:Norgesmteresse,r'\l1S; 
ter nå der og venter og venter og el" b~limuset enkelte, og t..tdelt med rund a vis okku~asJon~makten. Han ad
ler dagene. Dagene går så sørg lig hånd inappellable, ånd'e~ige dødsatte- varte mot Il~egahtetens nyttesløse 
sent det oppe. Ennå er det IV: år til ster: «Va~lr svekkede sJelsevner». blodoffer og ras.kap som truet. det be-

mannjevning mellom jøssinger og 
tidligere NS-folk, men han sier selv 
at han (;jør sin plikt og at han sø
It~ etter· sannheten! HaL. uttalte 
også, at han trodde påforsvarsvit
~.~., " subJ~~f1.:v~ l!:()tJ~trG, . O&, . .lIele 
tr6l'erdi'gllet. 1)bfllltfA!llat. ie!rl'vekst! 

arbeide». 
Det er g-runn til å spørre: Blir 

det mere skogsarbeide i nabola
get om man lar noe av skogen 
skifte eier? SelvfØlgelig ikke! 

På side 22 i «tilrådinga» sier 
komiteen noe som vi vil be folk 
merke seg: 

«Komiteen vil og nevne at 
skog i samband med jordbruk 
har mykje å segja som ein re
serve for eigaren som han kan 
ta til når han treng kapital til 
serlege tiltak som t. d. større 
byggearbeide. Ved å la være å ,JENS CHR. HAUGE. 

ta ut tilveksten gjennom fleire Ved årsskiftet ble landet kvitt Jens 
år, kan eigaren av eit slikt jord Christian Johansen Hauge. Han had
bruk legge opp eit reservefond de da ryddet godt opp i hær og flåte. 
som kan være godt· å ha og Landet og det arme forsvaret hadde 
som kanskje i elt knipetak kan I fått nok. På selveste nyttårsAften, i 
berga garden for eigaren og midnattstimen, ~v~d denne herre seg 
I kt D t bl' k k' 'kk' ut av norsk polItIkk - forhåpentlig 
sea. e Ir ans Je I Je for alltid. 

Slik kan det sies 
D en engelske sosialismes store dux, 
fhv. utenriksminister Herbert Morri
son, fikk forleden besøk aven fransk 
venn, et sosialistisk medlem av na
Sjonalforsamlingen. Gjesten ble vist 
oml{ring i det engelske parlament og 
spurte under dette: Si meg - han 
var etter alt å dømme en av de anti
klerikale - er det sandt at man her 
i England har en særlig parlaments
prest? 

.-- Ja, svarte Morrison, det stem
mer. 

- Men hva bestiller så den man
nen, ber han for parlamentsmedlem
mene? 

- Nei, det gjør han ikke, forsikret 
Morrison, men når han kommer inn 
i parlamentet, ser· han seg gransken
de omkring - og så kneler han ned 
og ber innerlig for vårt arme fedre
land! 

Forestående 
politisk amnesti 

i Tyskland 
el 

Bonn: Privat til «8. Mai». 

Man regner i politiske kretser med 
at den vesttyske regjering vil 

betinge seg som et ledd 1 sine av-
taler med vestmaktene om landets 
frihet og suverenitet at samtlige 
tyskere som ennå holdes fengslet 
av de allierte blir løslatt umiddel
bart etterat den kommende «gene
ralavtaler er undertegnet mellom 
Vest-Tyskland og vestmaktene. 

Det forhandles livlig mellom for
bundskansler Adenauer og de alli
erte overkommissærer, og som 
mot-ytelse har Tyskiand lovet å av-
gi en høytidelig erklæring om at 
det ikke vil tåle at det reiser seg 
nye store krigsindustri-konsemer. 

Men hvor skulle det så bli av mr. 
Jens? 

Man spurte, man gjettet, men in
gen visste noe. Skulle han få pensjon, 
fo:' han var jo pensjonsberettiget et
ter de nye pensjonsregler for avgåUe 
statsråder. Ble kanskje pensjonen for 
knapp, mr. Jens har jo vært godt vant 
i de siste år? 

Dagbladet var ute og været, og 
bladet været riktig. Han skulle pla
seres på det partikontor, der han 
sjel og sinn aldri har ff?llt seg hjem
me. Der ville han Einar ha sanger
broren sin sangerbroren fra 
nyttårsnatten. For han Einar kvad 
også på selveste nyttårsaften - han 
kvad flere vers av avskjedhymnen, 
men sluttversetvil han ta en kveld i 
året. Og han Jens kom på partikon
toret, for han Einar ville det, - eller 
kanskje var det hu Wærna som ville 
det, for hu Wærna vil visst både 
mangt og meget, og hu Wærna be
stemmer både over han Einar og over 
partiet. 

Men ikke alle i Sentralstyret stem
te for at han Jens .skulle på partikon
toret. Noen stemte både mot han 
Jens og han Einar og hu Wærna. -
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I Ved evakuering I 
! skal mor tvangsmessig I ! skUles fra bam over 2 år. I 
- -~ HVORFOR PROTESTERER i 
" IKKE KVINNEORGANISASJO :il 
~ NENE. li 
! I 
I U nder evakuering i krigstilfelle I I skal mor skUles tvangsmes- I 
__ ~ sig fra barn over 2 år, skriver ___ æ 

«Folkehæren». Bam over 2 år 
! skal evakueres klasse vis og inn ~ 
i kvarteres i barnelnternater. Mø i 
æ drene til disse barn skal ikke 1i I ha adgang til å følge sine bam. I 
- Dette er en ganske rigorøs be-
i stemmeise, skriver bladet. Hvor li 
i er så kvinneorganisasjonene, i 
!i
l spør vi. Er de ubekjent med __ -.. ! 
.. disse mannfolkbestemmelser? _ 
1111!11111111111111111111111111111111:11I!111!llllllllll'II1'IIIIIlllllrJlIIII'IIIIMllIIJlillhil 

politimester Welhaven blir 70 lr 1. Konsis(:'~ forklare menigmc.nn på sattc !olkE eksl~te_ns. Ha~ hJalp og 
10. 1953). det skjønne samnorsk hva. sjelsevne han hJ,alp. Men Ikl,e alle hkt~ at h~n 

Om ti år er han enig med pro-' 
fessor Skeie. Han vll da forkaste 
an. ordningenes bud om salg av po
lthsk forfulgtes eiendeler. Men kom 
mer han noensinne til å bedømme 
slik tilegnelse som tyveri? På nr. 19 ønsker man imidlertid er - om den' kan måles og veies viten sang sm gamle sang om den hlle kVIst 

tiden må snegle seg langsomt skapelig ~ det gjør de hvite kapper Thomas Gl!:thns ~k()g, sangen om 
at hver måned må bli lange som ikke. - Fortsettes side .. -
Han Frantz i kriminalen ønsker 
og mange, mange med ham. De g 

Kanskje, hvis det går utover ham 
selv! 

for ryddesjauen som pleier å ko e 
der han Jens komm2f, for han J ns 
er nemlig gutten som kan rydde, et 
vet iallfall både Helsetten og 
Hansson. 

Nå sitter han Jens på sekret.
lønn, og den er sikkert noe bedre enn 
pensjonen. 

Rykter går ut på at Sverige søkes 
dirihert inn i en merkelig alliansepolitikk 

Storpolitisk Statsm inister Erlander hevder imidlertid 
nøytral itetsl i n je aksjon i emning? at Sverige vil fortsette SI n 

I og med at svenskenE- er sterkt in
teressert i Finnlands skjebne, er det 
ikke utelukket at de, hvis de skulle 
ventilere saken nærmere, kan tenkes 
å ville gjøre det i den form at Sveri
ge og Finnland begge omfattes av 
formelen om «total-allianse». Dette 
vil innebære at Finnland skal sup
plere sin allianse med Moskva med 
en ny allianse med vestmaktene. 

Søker Churchill 
en sam rne,nkomst 

med Stalin? 

Amsterdam: Privat til «8. Mai». 

Den svenske statsminister Tage Er
landers besøk, i USA har frem

kalt mange spekulasjoner i Vest-
Europa, og etter hva Deres korre
spondent erfarer foreligger det i 
Paril opplysninger om at Erlander 
under sitt ophold i Washington di-

Bonn: Privat til «8. Mai». " rekte ble spurt om hva Sverige ville 
, : gjøre i tilfelle av et sovjetrussisli 

E' tter hva det opplyses her, har fen angrep mot Vest-Europa. Erlander 
kjente amerikanske finansmtam skal ha svart, at Sverige holder 

Bernhard Baruch nylig passert ~st fast på sin nøytralitet og vil fort-
Tyskland på reise til Moskva."et sette sin nøytralitetspolitikk inntil 
siste man vet var at han tok :~et det skulle vise seg at fremmede 
ordinære hurtigtog fra Berlin"':'tn makter krenker eller gjør forsøk 
Warszawa. på å krenke den. I en slik situasjon 
I politiske kretser minnes om" at vil Sverige forsvare sin nøytralitet 

det i november i fjor ble meddelt fra med våpen i hånd. Sverige er be-
London at statsminister ChurChill redt. Det kan mobilisere et første 
skulle avlegge først et besøk i wash- oppbud på fem divisjoner i løpet av 
ington og deretter et besøk i M-osltva. noen· få timer hvoretter stadig stør 
Under sitt opphold i USA b(ldde re troppestyrker vil strømme til 
Churchill flere dager hos sin gamle samle-forlegningene og bli dirigert 
venn Bernhard Baruch i dennes luk- til de truede steder. 
suriøse hjem i New York. Denn~del Det foreligger ingen autentiske opp 
av Churchills besøk i USA var uOffi- lysninger om Erlanders fortrolige for 
sieIlt og det ble ikke opplyst hva.~ handlinger med amerikanske stats
talen mellom de to gikk ut på. j mennob disse ømtålelige problemer, 

Bernhard Baruch betraktes '~om menn og disse ømtålelige problemer, 
den amerikanske politikks «grand old i Paris - at et overfall på Sverige 
man». For en tid siden brøt han med fra øst met ett slag vil blåse bort den 
Truman, 'da Baruch mente at Trutnan alliansefri politikken. Svenskene vil 
ikke var smidig nok i sin storpolitikk da enten selv be om hjelp vestfra el-

Etter besøket i USA ble det 'helt ler motta et slikt tilbud om hjelp som 
stille om Churchills plangate besøk j vil bli forebrakt momentant vestfra. 
~6skva. Det antas nå - i følge ~el. Det hevdes på vel underrettet hold 
dmgerfra USA - at ChurchilL og at man i Paris og London har venti
Baruch. ble enige om at den ri,mle lert spørsmålet om en eiendommelig 
amerikanske statsmann skulle fon- formulering av allianse-problemet. _ 
dere terrenget i Moskva først.. Det skal være blitt foreslått at sven-

Det Churchill først og fremst' øn- skene i stedet for alliansefrihet un
sket å oppnå var en storpolitisk' av- dersøker muligheten aven politikk 
spenning, dessuten øket samhandel som bygger på «total-allianser». Tan
mellom vest og øst. I Bonn regner ken går ut på at Sverige allierer seg 
man me.d at Baruch, som Så mllnge med Sovjet-Samveldet (på samme 
ganger tidligere, er ute på en stor- måte som Finnland) mot overfall 'fra 
politisk misjon. vest og samtidig allierer seg med vest 

RASEHAT - NEGRE. 
«Daily MalI» ,'s Pariserredaktør på

står at han på en bar på Moritpar~ 
nasse har hørt denne bemerkning fra 
en sydstatamerikaner: - Det er to 
ting jeg avskyr mere enn alt annet 
her på jorden, og det er rasehat og 
negre! . 

maktene mot overfal fra øst. 
. Denne tanke har ennå ikke vært 
drøftet i Riksdagen i Stockholm _ 
het~ det i Paris - men det forelig
ger tegn. som kan tyde på at den ble 
nevnt under Erlanders opphold i 
Washington. Initiativet til en omleg
ning av Sveriges politikk må. nød
vendigvis komme fra svenskene selv. 

:t og med at russerne først og fremst 
synes å være interessert i å få skapt 
et belte av sikre nøytrale stater mel
lom Sovjet-Samveldet og den vestlige 
del av Europa, er ~et grunn til å tro 
at russerne vil gå med på en slik al
lianse-politikk. 

Fransk amnesti 
på trappene? 

Paris: Privat til «8. Mai». 

Den nye franSKe statsminister 
Antonia Pinay, som på en så over
raskende måte erobret en del av 
de gaullistene i nasjonalforsamlin
gen, slik at de støttet hans regje
ring, har avgitt en offisiell uttalel
se om a~ han forbereder et omfat
tende politisk amnesti. 

Det antas at amnestiet vil kunne 
komme i løpet av mai og at også 
livstidsfanger vil bli 1øsl&tt med 
øyeblikkelig virkning. Plnays tan
ke er at det hurtigst mlig må ska
pes ro om fortiden i Frankrike av 
hensyn til kommunistfaren. Etter 
amnesiet vil han systematisk fore
ta utrenskninger i politiet og hæ
ren for å få ut .ilotoriske kommu
nister. Alle stillinger i staten skal 
åpnes for folk som har vært dømt 
for tilslutning til marsk. Petain un
der krigen.. Pinay selv stDt!'et Pc-
tain under krigen i det såkalte na
sjonalråd i Vichy, men trakk seg 
ut etterhvert og ble i1{ke berørt av 
depolitl~ke utrensninger etter fri
gjøringen. 

~11111111'1!llllI111IIllil!llllllllllilil!IIIII!IIIIIJI11111.!IIIJII.1111J111111111111Iillltllll~~ 

I Hva sier Friheten I 
" F ra slutten av september 19S5 æ 
~ ble alle kommunistpartier i I rundt om i verden satt inn på i 
~ kampen for Tyskland. I okto- iS 
" ber s. å. sendte samtlige fran- " 
~ ska kommunistdelegerte ,presi- § 
~ dent Herriot en henvendtlse om ~ 
~ å godta rutlen fredsvilkår og ~ 
~ det britiske kommunistiske par I 

!
_, ___ !! __ i lamentsmedlem GaJIacher gjor- i,, __ ---:-__ ~ de en liknende henvendtlse tll 

Underhuset. 
«Pravda» skrev 30. septemI ber s. å.: «Det beror bare på ~ 

; England og Franluike å slutte ~ 
~ denne krig, som ble begynt av ~ 
~ dem mot deres folks vilje. Om æ 
~ Russlands og Tysklands an- ~ 
! strengeIser blir forgjeves, er det ~ 
! ~nglands og Frankrikes regje- ~ 
Si rmger og herskende kløsser 1i 
~ som har ansvaret.» ~ 
~ I et «Pravda»-intervju 30. no- ~ 
i vember s. å. sier Stalin: «Det ; 
~ er ikke Tyskland som har an- : 
~ falt England og Frankrike, i 
i men England og Frankrike som ~ 
ti har angrepet Tyskland». ~ 
~ Slik er det, når 'man har hu- ~ 
~ kommeisen i orden. Hva sier ~ 
! så «Friheten» og de dertil inn- ~ 
i rettede historikere? ~ - ~ 
~111~1:lilll:I!'!I!III!III!IIIIIII!ltll'IIIIIIIIII!llll1!1!llllllliI:I:111111111:1)11111:fll:I\li'~ 

Den britiske garanti 
til Vest.Europa 

D en britiske garanti om automa-
tisk hjelp til Vest-Tyskland, 

Frankrike, Italia, Belgia, Neder
land og Luxembourg, er blitt mot
tatt med den største tllfretshet av 
den vesttyske regjerinp,'. Det min
nes om liknende britiske garan
tier til Belgia. I 1914 OJ!,' til Polen 
i 1939 og det tilføyes at England er 
rede . til å sette sin nasjonale eksi
stens på spill for å oppfylle sine for 
pltktelser. 

A v spesiell betydning er at Eng
land .for første gang i moderne tid 
inngår en militærallianse med Tysk 
land. Man regner med at dette 
skritt vll ha dyptgrlpeade psyko
logiske virkninger i selve Tyskland 
og danne en nødvendig motvekt 
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• o. lun. 

Redaktør· 

Boken om ,Solbris' fantastiske flukt og ferd kommer 
ForretningsfØrer 

Aruid B. 4rnt~en Pe7 Kvendbø 
Utgitt liv lfifffeSlrentskapet 8. Mai 

verd 

Den 'er en av de mest spennende, under
holdende og velskrevne bøker som er kom

met ut he, i landet etter krigen E:r:_",de:l umal{en 
kjempe? 

på å skaffe den 

Forskucld~betal 

Vær med 
kapital: 

nødv_ndige 
boken! 

N· å Itleider d&t seg påny det stadig gjentatte spØrs 
,mål: Er det umaken verd å kjempe videre for 

fl en 1. august kommer R. Astrup Nielsens bok om flukten fra Norge 
med «Solbris». Det er Martinllssens Forlag, Bergen som har antatt ma-

nuskriptet til utgivelse. , 
soSialoppr-eisning og revisjon av det politiske retts 
oppgjør? Spørsmålet reises ikke minst av den des
illusjonerte ungdom i byene, åv dem som ser det 
som Sin nærmeste oppgave å skape seg en eksistens 
og som stadig b lir slengt i nesen, at de som tidli 
gere NS-medlemmer får takke til og være glad 
om de kan. klare li tjene til det daglige brød. De 

f Det er et stort løft Forlaget hel' har tatt på seg, men på grunn· av 
bokens sensasjonelle innhold, fant Fod,aget at det ikke kUnne si nei ta.kk 
til forfatterens henvendtlse om ut",oiv!'lse av manuskriptet. Men det ko
ster penger å gi ut en bok i dag. Både boktrykkeri og bokbinderen vil ha 
en hel del av sitt arbeide betalt før boken kan leveres, og så. stor som 
boken blir legger den beslag på. en så stor kapital at en mann som også 
sitter oppe i andre forretningen ikke mw. makte det alene. ' 

, " dukke.r nakken og går unna vanSkelighetene i et 
s~kt håp om, aten gang blir det vel slutt med de nerveslitende for
f-ølgelseroiat en gang blir vel det hele glemt. Spørsmålet reises og
gA tid otnanlien .av enkelte blant de eldre, som har gitt opp kam
pen og som 'bane vil ha fred, fred for nærsagt enhver pris. 

Vi ftll'står dette spørsmål. Det kommer ikke båre fra de elemen
ter, so--., uten noen indre overbevisning sØkte tilslutning til NS, men 
ogSå ',slike verdifulle mennesker, som gikk helhjertet inn for NS' 
sa:k, Ofret alt og fikk intet igjen tilslutt. Til dem alle vil vi svare: 

For å kUnne skaffe tilveie den nødw,ndlge kapital, hat MartinU8Sens 
Forlag i samråd med Forbundet 10t 89sJa,1 Oppreisning og «8. Mai» be
sluttet å sette igang et forsk1lddllsalg av'. boken. Og for at F.orbundet og 
«8. 1\111.1» skal få litt igjen f.or sitt arbeUle, er det inngått en Avtale med 
Forlaget at «8. Mai» og Fotbundet hvet skal få 1 kr.one for hvert eksem
plar av de første 1000 forskuddsbetalte bøker og kr. 2,00 f.or hvert 
e\isemplar over dette tall som forskuddsbetales. For avisen og Forbundet 
kommer Ileune ekstrafortjiineste godt med, og vi henstiller til alle våre 
meningsfeller .og sympatiserende .om åt. støtte denne aksjon,F.or at våte 
lesere skal fl\, anledning tU, å følge med 1 hv.ordan. salget går, har ,1. la
get til et barometer som frn. ulte ut 1I~ vil vise hvor stor tUshttningen, 
vår kampanje får . 

Jo,.øet l",ytteråkjempe, og nå er tiden inne til å aktivisere kamp· en. For at våre lesere skal få f'n liten forsmak på hva. boken har å by, gjen 
gir vi her en forhåndsomtale av den,s\)m vårt F.orbunds formann, kaptein 

J:t.iktignok lar ,enkelte seg lokke av autorative uttalelser om, at det Hroar Hovden fant li kUnflE! ri etter ~c 
er ·motsf,an~n 8Orohår vanskeliggjOrt deres «gjenopptakelse i sam- at han hl'ddr Ipst rflanusltrlptet: ........ ~""""""'"''''''"''=.,''''_ .... _ .... __ ... _''''-.,...,--''''-",.-''''-''''-~ ... _~ 
ft~nnet, og at det tIå må bli «ro Olnkring rettsQPpgjøret,;.Men de I Alle husker eventyret., om «Sol
ilfMJner, M de i almenhetens øyne er dømt for landssvik og at de I bris)}, den mystiske slruta 110M tor 
til 'eviga tider vil figurere i strafferegistret som forbrytere, ja som snart l) år Siden førte en flokk 
fO't"h~·t~e. Og det må da være en brist i deres karakter, hviS de ikke «landsSvikere» ftafangenskap og _. , ' demokratisk gråvær i gamle Norge 
aV all 5111 evne slutter opp om kampen for sosial oppreisning og for - tIl frihet og Solsldnn I Syd-Atne
klarlegging il li den histonske sannhet omkring okkupasj onen og rilta. Det var en ytterst dtaitUi.ttsk 

BAROMETRET IDAG 

tettS€)p~Jøret. flukt og en eventytilg reise l uker 
..... t 1 'kti og måneder over . lange hav og 
ue er _'l . gIlok så, at i byenes jag kan slike ting komme i bak- innom mange land. Ovetalt ltådde 

grunne',' og ataeter forholdSVis lett å gjemme seg bort og late som flyktningene de norske myndighe-
alt er glemt. Men i landdistriktene er forholdet langt annerledes ters klamme klo etter seg, med den 
folk ID r ni n tt rt k dIkt f l l l l d 'følge at det ofte j!,"ikk nå livet løs. . , e el. lee an e og er er ses ø e sen angt anner e es Myndighetene gikk tilslutt l !IlD " 
utviklet. M.annens og slektens ære betyr mere, de er bunnet av tra- h'er etter å. knipe solbris.-liAl'efle !lÅ 
diS'j-onerog tenker på ettermrelet. Derfor blir det naturlig nok ogsa langt at Ile aksepterte de Uforfal
derfra f'u'nyelsen skal komme for full kraft. Vi har kunnet fastslå 'lkelle sjørøvermeto!l~r f.or A få tal{ 
d t't· l·" i dem: Norske skippere i Syde c Unt er ue store møter som i de siste måneder har vært holdt Atlanteren fikk «polititnyndiA'h0t» 
pa Hedemark, i Oppland, Akershus, Oslo og nå sist i TrØndelag. De for anledningen. Off ordre oM A. fan-
foftfller onl stigende tilslutning til vårt gj enreisningsarbeide og I{e Sol brIs og f.olka ombord -- og 
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19000 i~: 5000 
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omen innbItt vilje til å ofre og kjempe for felles sak. Hertil kom- bringe dem hiem ;q «rettsstaten» 
Norge! 000 .; I 

mer at beginnhetene ute i verden og avklaringen av krigens og ok- o L Om. Ilenne fantastisk, .. flnkt og ~ ~ .. 
kupasjo~eps opphaV stadig gir oss våpen i hende. Vi noterer ogSå ferd, ,som endte lykkelIg l Ai'gen- "'.ttOO 
med gleae.t qennorskamerikanske presse nå gir plass for faktiske tina, har Astrup Nielsen, sofb vat =< ..... 1 O '-, 4000 
oppl!lsl'litlger:<1tf!; ""lye synsmåter, nåt det gjelder vårt land Og de po- med, skrevet en bok som Jeg til ~ ~ I 
liti8k forfUl'*,eli IltUlifig. min glede hører flå vII bU ttYkt ult • ~ ~ 

5' komme i handelen. Når jeA' .,ier åt -O 
't'idet arbeider fot oss, men vi har grunn til å vrere utålmodige det er med gtede jelt liØtef titltM, j+:i:;, 

n<rml. dfjr.-for ~elv 9.tbeitle,i.·.taktmttd den, S-elv i politikken vii Sann- kommer det av at .legallefede' l .. ..fl! h;ten 8elfe tilsiutt, Ol det er vår oppgave å fretnskynn~ denne seir. vintet lellte manuskrilJtet oi;ble .~] , 
V ~. .. . .. klar ove" at \1 het har en bok... 'rg E 9000 _ 3000 
år~ v.å!)en et I'OtbUtil.let for sosial Oppreisning og vårt blad. Deres høy verdi. Den er en av tit! mf!8t - o 

rettninW.lnjer er. klare, '. deres mål innlysende, men farten bestem- spennende, interessante. underhol-,:l:: '" 
mes av styrken i den forente Vilje hos de politisk dØmte. . Her må dende og velskreVne høker solli er ,fl .... ~ 

..,; kommet ut her i lafidet ettet kr'\t\\Ii: ~ 
UhgdOmrtm for alvor komme, med. L'ra kortsentraSjonsleirenes pigg- - KOD~Tikl-bokii.medte/Ø.et. M4!fi .. J;; 

tråc1l1egn st;>e!det de unge i lange måneder og åt utover landet .. De Astrup Niehiefi.s bOk lia'" verdlli\JlIft '1I):U 
var fyl1t av forbitrelse over uretten og av viije til å ta fått, når fri- ut.over oppgaven å gi Itod W1di'· ~ to 

""., . holdning' bOka. /tir nemilt et IiUlt c (1,1 

hetens time slo; .når de så kOlll hjem igjen og det kalle gufs fra et og avsi, Milde gløtt i1Ui i Dorske . GI bO 5000'" 2000 
:fotk"'ak1et\~åh11t1nn bølget lrl'6t'tlem, kjØlnet både motet og viljen, nydeMokraterli ooptre(leh O,It me- t >.. c:: 

Det,~t.ftlt~tåelig, men nå et tiden kommet til å innfri løftene. Nå todet overfor politi_Ire motstande· ".~I ! 
Ol' htilid.liri~~nSt1d ,mne. De unge har båd~ ,mre'ti og fremtiden a: re, ok boka. vil derfur f<l,bstydttfilg· ;(.,~ .. 

, som historisk klldl!Skrift. ~ 
kJEimj)e, fot, og <le må tenk.e litt ut over det daglige brØd, tenke litt Takket være "åt ensrettede, d'e.. ~ O _. _ "D 
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Det umenneskeligste og bru
faleste historien kjenner 

Odd 1'\ansen skriver i sin bok 
«t ellevte time» følgende om en 
av verdenshistoriens støtstø 
tragedAe.t: 

'VOLK3DEtJTSCIIE. Denne beteg
nelse brukte Hitler om «alle som er 
utgått fra den tyske folkestamme». 
men som hadde slått seg ned i og 
blitt borgere av andre lahd. gitler ga 
aIle diSse tysk borgerskap i 1936. Det 
var et ledd i hahS Stor-Tyskla.nds
prOgI'am. 

Ca. 23 pst. av befolkningen i Tsjek
koslovakia før krigen besto av slike 
Volksdeutsche. De bodde vesentlig i 
Bøhmen, Måhten og Sudetområdet. -
Praktisk talt alle - ca. 3,5 milliner 
-- ble utvist av Tsjekkoslo'/akia i 
1945 og 1946 i «overensstemmelse» 
med Potzdamavtalens generelle ved
tak om at f6lkeflytningen simIle fo
regå «in a orderly and human mafl-

PolitistAten 
tlorerelJ 

Uinnskrenket adgang til 
avstAelse 

I forslaget til den nye Lex Tha
gaard heter det: 

«Foruten i de tilfelle som er nevnt 
i § 55 kan Kongen kreve avståelse 

Måten det ble gjennomført på. hø
rer til de umenneskt!ligste og bruta
leste historien kjeNter. Bortsett .fra 
den fysiske oK' $jeltllge lidelse f1ykt~ 
hlngelle måtte g-j~!Jttigl bItt m
ålen av deres t!itl!fisiom Q' re~tm •• si' 
ge interesser i 1'sjekkosllWak!a, som 
uten vid,Te ble fr\l.tatt dem, regnet 
til 25-30 millioner dollar. Alt de 
fi~ ta med seg' var 55 kino av pel'
!onlige eiendeler Ol 1500 DM. Selv 
dette ble ufte nektet dem, og otte 
fikk de Mre noeh timers frist til å 
forlate landet. De fleste av Sudetty
skerne kor, til Bayer:, og ca. tre 
hundred tusen til 0sterrike. 

Itillegg til de «Volkueutsche:ll flykt 
ninger fra Tsjekkoslovakia ble over 
150000 av samme' gruppe utvillt fra 
Romania, over en halv million fm 
polsk land, flere hundrede tusen fra, 
Jugosla'la og Bulgaria og et par hun
drede tusen kolonister av tysk av
stamniug flyktet fra landområder i 
Sydvest4'lUS!iland. ltndeUg ble lille .. 
rede i 1939 og 1941 ca. 30 000 «Volks
deutsche» etter a.vtale mellom Stalin 
og Hitler cwerført til tysk <lIfirAde. 
Senere ble dette tallet etter hvert 
øket til ca, en halv mUlion. 

Bykassereren i 
Svnlvær ·.lår sin 
RtHlInQ tilbake a) dersom han fitlfiet lit etl ervervs· 

drivende driver sin virksomhet 
på en måte som ansees åpenbart 
UtilbØtlig eller til betydelig skade 
fot almene interesser, Bykasserer i Svolvær Kaare Tolo 

b) detliom en ervervsdrivende gjen- meldte seg inn i NB. t 1941 ble han 
nom aksjebesittelse, bUer på ah- under det ilkalte .VOl~.f't.id, tatt 
nen måte har kontToll over an- ombord i et britisk krtrsfllrtøy og 
nen bedrift eM den han dtiver rørt til England, hvor han satt inter
under eget navn e~ler hat vesent· nett inntil august 194ft ltntc11ertid 
Hg økonomiske interesser i en var det i jUli.!. 1\. blitt ansatt ny by
slik bedtift, .og det finnes at kallBerer i Svolvær, 'l"010 ble satt un
han utøver denne innflytelse på der tiltale for sitt medlemskap i N.S. 
en måte som er åpenbart utilbøt- og ved Lofoten herredsrett dømt til 
lig eller til betydelig skade far l'ettighetståp, bl. å,. tap ål' enhVer of
allnene interesser, ellet SelVe fot- fentlig. stilling. \red l1øyeøterettll dom 
bindeIsen ansees å være av slik ble imidlertid strAffen nediatt til tap 
karakter .eller !tv stillingen .om fenrik i hæren. Et-

C) dersolh avståelse ellers finnes ter høyesterettsdommen søkte 1'010 
nødvendig som ledd i en regille- om å få sin. stUlihg tilbake, men tnøt
ting etter deMe lov som må. an", te avslag, idet kommuflefi hevdet at 
sees å være av stor betydning han var liiViitj9d.iget. Oette ble god
for aimene interesser eliet åV- kjent av fylkesmannen. 1'010 teiste 1'18. 
ståelse ansees påkrevet for å hin sak for å få avskjedlivedtaket. kjent 
dre motVirkning aven sUk re- ugyldi,. 'Ved Lofoten herredllrettble 
gtIlering •• ». 9volvl'f1t kommUfle ftit'UMet. 

<<.Avståe1!le kan kreves til Staten, Høyesterett hat nå med 3 filot :! 
offentlig institUSjon, fylkeskommune, stemjner aVllagt sAdan dom: Svolvær 
by- ellet hertedllkolt1tnune eUer pri- bystyres vedtak, godkjent av fylkell
Vate. Avståelse kan kreVeS ålt alle 
slags' ting og rettigheter derunder mannen i Nordland, om avskjedigelse 
OBså av bedrift med ung og tettig- av Kaare Tola frlt 3tillUtgen som by
hetet som høter med til dt!n eller har kasserer i Svolvær, kjennes ugyldig. 
naturlig økonomisk tilknytning til 
deh .• ». Formiddag'sbtyllup'" .. ' 

«Det kan kreves at avståelsen gjen .. . ..• 
nbmføres med en ~å.ng mot kontant 
be~llng av vederlaget eller mot be
~ggende flikltt'rhet fqr betalingen. 
Om nødvendig kåh avståelsen kreves 
gjllMQi'nfØtt med politiets hjelp». 

. z""· 

feiret i Holmens Kirke i Kobenhavn 
av frk. Vigdis Waldetnai'sen og fo'r
lagsrclø.ktør Arne MlIorquard PaUS!! . 
Påuøett. ~.SrtHieparllltø adtesse. 
Tålien alle 16. V. Aket, Os:o. 
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tråclliegn spe~det de unge 1 lange tnåneder og åt utover landet .. ve 
var tyllt av forbitrelse over uretten og av vilje til å ta fatt, når fri
hetens time slo; Når de ,Sil kom l1jetn igjen og det kalle gUfs fra et 
f(jtk'·akl~~l.ibifunn bølget m"6t;tl~~, kjølnet både motet og viljen, 
Det,~t.,f~~t~elig, men nå et tiden kommet til å innfri løftene. Nå 
e't hÅriciIingtlllstidinne. De unge har båd~~reri og fremtiden . å 
kjempe.!Or, og de må tenke litt ut ovet det daglige brød, tenke lit: 
på famfUcn og ætten. De lliå målsettesin katnp: Ikke fortsatt a 
}EWe og ikke dØ med landssvikstemplet på sin panne. 

Astrup NieHiens bok ha~ verdlillfljft ,,' 
utover oppgaven Il gi god ubder",' 
holdnfuW bolta j!ir nemilt et iWlt 
og avsI, rende gløtt inn i noi'ilke 
nydetnokraters ooptl'edeh 6ft Ule
toder overfor politiSke motstande. 
re, ot bolia vU dei'fot fA. bstydilfJlj 
som histoi'lsk kildeskrift. 

Takket væte vår enørettede, de" 
mokratlske presse bal' Sølbrisfet • 
den bittil stått sorti et mysterium 
for de fieste, og de memt som var 
med ble regnet som ølmtker ....... 
Astrup Nielsens yppt>rUg'e bok Il'ir 
oss oppklaring-ett på . mysteriet. Nå 
kan enbver fft førstehånds Aten otn 
hva. som virkelig foregikk og hva 
!llay,s Jmrer det \'11.1' !lom dl"'tok. 
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.c. naturlig økonomisk tilknytning til 

deh .• ». 
«Det kan kreves at avståelsen gjen 

Mml'øf'es med en gång mot kOntant 
betaljng av vederlaget eller mot be
tryrgll!l1de siUIt.rhet fot! betalit1g'ol1. 
om hød\Tendig kåh a,Vstfleleeh kreves 
gjiiMoififøtt med p611tietli hjelp>. 

en ~t . ( -

FortUiddagSbtyllup ' .. 
feiret i Holmens Kirke i Kobenhavn 
av Irk. VlgdisWaldernarsen og fot-
lag.redAktør Arne MatquardPauss· 
Pau/tett. ~Srudepar.ts adresse. 
Tålen alle 16. V. Aket, Os:o. 

Forbundet for Sosi,al m-·" 'tt 1 
g 

"O 

Bamble 
., 
III 

J 
Oppreisning 

holder tn.l/lte i ungdomshuset «FR AM» på Tynset sØndag den 2'1. 
aprU 1962 kl. 17. Fore<1mg a\' bonde Anders Hafskjold,' Uer,og 
o.r .sakfØrer Helge Orønstad, Oslo. 

Kapp 31. 3. 52. 
HROAR HOVDEN. 

FORKLAlUNGEN. 
Bamble-saken har på mange VIS vært en oppbyggelig sak 

j! 

U. 'nder'ol~kupasjonen var det svart
~jQlel)t. .som ,rottet seg sammen 

i _bot8.øjeklikl{ør og som unde~ det 
BerWav-HallesbYske førerskap prøv 
dtl ågjøte situållijonen umUlig' for d!m 
som i far,i)Jl$,.stund mente seg forplik
tet Hl '1 ·t!Øke å berge J!fid og foilt så 
la1lgt'l'åd'. var. Etterfredsutbryddet 
et det di!'!!' I!lelvsålnme kretser som 
i Sin egenrettferdighet har forstått A 
nyleinQåt.· ør _ l1øyest, på. . straff og 
«#jMlgjeida1MlI'. PA. '\l1e kantet var de 
:med to ~~ opp lien menige mann og 
A. .pl-e .. død ·C!Jt,torderveISf. meliom 

$ -w ff .rt" .~;.* -; -fr' t,· '. 

Prestene 
'o~ 'fullsvflrp,f 

Un t$1lke prester har vært engagert 
Il 1. ptøseayre . far forsvaret . og en 

aV 4øn ,et', dl' .. philos res. kap. Olav 
Va1eIl'H~endståd. Norges Forsvars 
foreriitlg gåil . selvsagt int f(ji' dissa 
pre!~rs;'provog underatreket den 
ktis~e$plas$ og plikter i samfunnet, 
idet den fremhever hvorledes disse 
skrifter .. l\;atJ hjelpe dem $Om på reli
giøst gruIlnla~ hai'. vanlikel;gheter 
fot å bære våpen. 1l'enes for alle dis
se skriftet etA,rettferdigg'jøre solda
tens'Virke (iverlor det kristne evan
geliUm. Ble,def «Folkehæren» har fo
rela?,"!; dette for. en som har studert 
disse ting og han uttaler: 

«1<'01' meg- er ikke diSse skrifter av 
prestettlikløvEli'et Valen - Sendstad, 
Kjal1.Petet tlahJ . og Madlanrl noe 
nytt. leg har lest alt deUe før i Hai
lesby~ Illil!lehere. Professor HallesbY 
har i .. sannhet fått mange disipler. -
Han har . seiret stort, men det kom
met an. , pA. om Gud og Kristi evange
Humør In ed på seir~n. Kiærlip,'hetens 
evangelium vU nok overleve dette tre
kløverskQtstog fot sverdet. Men 
frostnett~r vil komme, frostnetter , 
hVis It yrke 'Vil øke prOpoejonalt med 
('en ~d trekløvetet får Ud tll å vIrke 1 

* 
Vi Skal ikke blande oss opp i stri-

den bmkirkert. religionen og forsva
ret.VI Vil bate pek>! på. hvorledes 
preetenelCan. engageres til hva30m
helst .... · ikke minst tn hat og hetz 
niotdemøom fant sin stilling oVe.'
for denttuende fare fra, 1st, lenge 
før presten J våknet ')/0: som med pre-
steneS stormende bifall ble naglet til 
marterpelen fo.rdi de var fremsY'1te 
:/1"I,~ og tok følgene IlV det. Vår re
spekt lot prestene er således ikke 
overVett~ stor. De bu.d~ oppriktig 
talt hels:t tiepm den ting, beskjeftir;e 
segined,: $ine . egne anliggender og 
"~ke bland seg opp i det som i bunn 

: grunn et' roHUkk og selvhtvtielse. 

plikttro 0b fedreland:.;beVisste lands
menn. Selv var de store, gode, rene 
og edelmodige. Ja i dm grad uangri
pf.lige at de ikke .Innså seg for på 
trykk å skryte av at de gjemte radio
apparater og illegale dokumenter un
der kirkens gulvplanker (jfr. sokn9-
prest Ludwig SchUbelen: «Kirkekam
pen slik jeg så den» s. 208-9, med 2 
helsides illustrasjoner fl" det (:hellige 

Arene som har gått har vesentlig 

Danskenes gjennomsnittslengde sti. 
ger stadig. Man har påstått at Arsa, 
ken hertil er våre dagers bedre leve
vilkår, en teori som dog forkastes av 1-. ...... ---.............. - ............... ------1 
«Tidsskrift for bedreVidende». _ Vi ,peres ene forskuddsbetalte 
har en annen og ganske sikkert rik- ' 
tigere forklaring, sier tidsskriftet. Vi ,bestilling Idag, er viktigere 
tror, at det kommer av d~ stadig enn ti bitl et halvt Ar. 
mere innviklede deklarasjonsdokum~n 
ter, som skal utfylles. De fåt helt en
kelt folk til å vokse med oppgaven! 

, 
• 

1'11tnøtet innby I tntereil!lerte fra ytre og Øvr~ lten<1al, Alv
dalj FOlldal, Tynset, KVikne, Tolga og Os, og i Øvrig atle andre som 
har mulighet for å kunne møtt) og som har interesse tor 'orbuD." 
dets arbeid. Det 'V11 bli orientert om aktuelle einner av største 
betydning for hver enkelt under den foreliii'ende situasjon. :Det 
vil anbefale seg å SØke dannet fe llesreiBer fra de forskjellige di" 
striktet ved hjelP av leide bUSSet 

Forbundet Ønsker alle velkommen! 

Forbundet for SOSial OppreisnJ4g. 
gjemmested»). ~ 

redusert prælatenes. innsats og. betyd- :-== ~ 

ning. be tomme kirker er talende vit -=====:=========:::i:!!::::!!!~=-=::\:::::II::!Z======t!!!!iI::::::===:::cI~::::::I=========::::::=:::!:!~J~' ==wlI!::!~::=!!!::::!:l!' =1=:=ll:!!Ctlllillillllllll::illliMilliliM!:!:Iii_=-tifillllit!:::= ... _ nesbyrd om at hederskransen har ViS- .. ••. [,' - - ., 
net i folkets bevisstilet. Folk har tatt \ , 

Kierschow8 gt. 6, Oslo. Tlf. OsloS"7 '7" 96. 

til å forstå at det er fot,-kjell på en "llff~nl'ikskr(Jnlkk·--I.I.' .... _-........ -_. __ • satt !lå fri fot og begynte allere- nestemåneder er et tragLsk epos 
fa.lsæisk geistlighet og en oppriktig I de i 1946 sin forfattervirksomhet o~ han summerer opp en teKke 
kristendo,n. . som har vært a\' stor betydning årsaker til at det tnAtteg~ som 

De innen presteskapet som ennå O ' .' I t Il' k' b f t ikli i ,.,...·k 'd tikk t' Usl . 
har snev av samvittighet i behOld, en stor' epans' h a o te er lke are or u\'· ngen ".r B - eg· utt: 
rr.~ ha. krympet seg under de avslo- . ' . ergj."'.~:""'." ner r" . land, ,men Også fot Atlanterhavs I l. Hitlers orclre til.<.ten t'.Ske 
ringer som Bamble-saken brakte. M,. forsvaret. hatr om å. stanse fl"emøtøtet i 
1{ement råttent val' J9t he:e at det Guderia var en avgjort mot- nordvest, c19. aen med letthet; 
'1ærmet seg det utrolige. Almenheten k i i 19"9 ' h 'O' .. _ 
~iLk en hundreprøsents anskuelseSl.ill-·, stender av r gen u, men mnne a tatt unkerque rør \;RIII 

dervisning i hva det VirkeligJ.€ten D e fleste er vel forlengst trettI k*g første år ble muliggjort ba- som soldat gjorde. han sin Plikt engelske evakuettng. 
var søm gjemte seg bakom «heltene . av. k~igSlitteraturen. Den er re~ired de panserstyrker SOfi} Ou- ?g gjorde sin fØrste oS.tore inn~ats 2. Hitlers beslutning- hØsten 
'1{ kirkefronten». Slik så de ut (le her forØvrig sa omfattende ogi tnan deAan hadde skapt og trenet O!lP Il Polen og dernest l Franknke. 19,41 om å erobre Oktalne fØr det 
rer som følte seg kaldet til å væ re . l h f kk Hitl d j 
med op: avsi «folk"oommm» over NS! ge henseender av så tvilsom ver- og.;ved hans dristige ledelse av Al crede da an 'i ers or - aVgøren11e fremstøt mot Moskva. 

Utluftningen i Bamble var av det di, at man gjør rettest i å. ge seg diS$e styrker på tross av hans H! om ti bretI18e sine panserstyr- 3. rorsØmmelsen av i ,Od til1 , 
~ode. Den renset godt "lpp i lummer- for,. innen man tar fatt på den. oV'eJlordnedes forSiktighet og Hit· l:er foran DUhl~erque, fikk han ruste den tyske hær møt kulden 
heten og den åpnet øY_l€nepå mange HeldigviS er det mange unnta- !er.~frykt». det første stikk i hjertet, men l Russland Vinteren 1941-42. 
som trass . alt i1~ke hat villet se tin- to. 
~ene slik de faletisk var. keIser, og blant dem inntar den.A,..,år tidden Hart kan. Skrive ennå hårdere følte han Pitlers . 4. li'orgøinmelsenav .. ! ol'ga'hl-

En annE;n ting er den at man ikke tyske pansergeneral Gud er i - s1i~~ må tnan erindre at han amatøraktige ordrer under vtn~ sere motstand en masse og 1 drb
'Codt kan gjøre seg blind for det for- ans bok «Erinnerung Eines 801- selV var en av panservåpnets før terkrigen i Russland i slutten av den mot den allierte inWSjon i 
hold at re:tens domspr~misser - for daten» en særstilling. Den er nett st~) talstnenn i England og Gu- 1941. Dette skildrer han med ator rrankrlke 1944. mentlig ført !, pennen av den impulsi- " 
ve soreDl!krivet" Ludvig Munth<: - Opp utkommet På engelsk Under derlUn Sier ela ogSå l1kf''',:,~tn i bitterhet i Sin bok og det gir rne- 5. lUtlets fUllstendig forv1tte-
har fått et tilsnitt som mer gjør dem titelen «Panzer Leader» ager tor sin,. bOk, at det var i fØrste tekke re enn noe annet forståelsen lI'V de administraSjOn 1rV 4e SIste ty .. 
til uttrykk for et op})",ior etter gam- synt med et. forord av ingen rin artikler og· bØker av englenderne den dypeste årsak til konflikten ike styrker i de kritiske vårm~
meltestamentlig opskrift med kristen gere enn den ,fremr.akende .nUl1- Fut.:'," r, ti<1deU tIart od' Martel, melldm Hltl.er. og hans gener.a.- neder i 1945. dommens fiender enn akkurat en dom ~ Q 

e\.ter direkte strafferetslige foruts~t- tærkritiker, B. 11. L i dde 11 ,so~ hadde takt hans interesse ler. Da hovedkvarteret ikke ~t11e Man 'Vil gjerne tale 01n dolke-
ninger. Ifølge avisreferatet heter detH art, hvis na\1Ilvil være vel fodpanserv~pnet. Disse fremsyn- gå med på hans krav om tilbake- stØtlegender, når Tysklands ne
cksempelvh; i domsp'.·"missene at kjent av våre lesere. Liddell Hart te'Oldatør, aier han, prøvde al. trekning av hans ånnen panser- derlag 1 to På h'Verandre følgen. 

øC;;:'a:Je~e: :;e~a;;:~~ (~~ago;e~~:-;~ SkriVer i Sitt forOrd bl. a.: let~e dengang å gjørt noe mere hær til' sikrere stillinger, tok "an de verdenskriger behanc11es, riien 
trang til selvhevdelse. Det ~tikker «I denne bok gir en mann, som ut., tanken enn bare et Våpen a.vskjed og' regnet da med å være her har GUderian med mi1it~r 
Ikke Ilte aven diktator i himi. Det har skapt historie i den store stil til.tØtte tor infanteriet. De så. sivilist testen av sitt liv. Men den pesisjon trukket opp linjer som 
farlige er at han har store sugge- oss sin egen skildring av, hVor. det,: 1 sammenheng med Vår tids dag kom, at Hitler sendte bud ikke unnskylder, men nøkternt 
3tive evner som gjl r aten liten ledes h~n gjord,e de .. t \'e.d hjelp v01 .... e. nde motoriSering O". ble så.. 1: .. tter ham og erkjente åpent at forklarer. Hans bok er SAI .... e'" gruppe følger ham blindt. Det p.r '"It () ~ "'''' ., 
meget &om taler fo'.· at han føl~r a'V en ny ide og hVorledes dep. le .. led~ pionerene for en'tielt. ny han ikke kunne unnvære ham. ikke bare en veiledning fOr sol .. 
seg som litt aven profet og at han det til en aVSlutning, sotn hall krilPfØrsel l den helt store stil. Den 1. mars 1943 ble Guderian dater, men' ogSå. for politikere, 
også kan fortone seg slik for enkle ikke hadde forutsett. Guderiilon Han sparer .'ledes ikke 11'- aner- generalinspektØr for panservåp - som gjerne vil ha. et ord mec1 i 
~:l~ri~~~lø~~d:~n~~~~er~~. sanne har hatt en mektig i1lhflytellie pl\ kje~nelSG og er samtidlgbeSl(je- net og etter juliattentatet 1944 laget når det er tale om krig og 

nok er val ikke dette noe egentlig begivenhetenes forlØp i vår tid. d~n' flok til å gi dem æren som på Hitler overtok han general- forSVar. Det er en nøkkel8kild'" 
straff-skjerpende moment med hen- hadde det ikke vært for ha.m j er hadde de første ideer. stabSsjefens plikter. Det var imid ring !t'V den tYSke mlUtærmakts 
I"likk på den spesifikke ihjuriesak. det sannsynlig at Hitler hadcle Gnderian var ikke nasjonalso- lerUc1 allerede for sent, idet in- sammenbrudd, men samtidig en 
Det vitner neI om at domstvlene så møtt mot. gang 1 Sine offenlli've sialist, men en t'''''''lsk prøitstrof.. 'Vasjonen allerede var i full gang. pekepinn for hva det l' en kom .. lenge har fyllt sine dandssvikdom - il r il 

snakk, at de ikke har vært inn på anstrengelser straks. ved krl,enR fiser. Og ennskjønt hAn vel har Hans hjerte var forøvrig å dår- mende krig kre\'es a\1 Il~n måkt 
mere sivile områder. begynnelse. For i 1939-40 vat koste~ de 1l1l1erte tnere enn noen Hg og hadde vært det i lengere eller de maktgrupper sonl vil 

I dette tilfdL har ,og dette vært Tysklands styrker i alminnelig- annen tysk 'general, ble det ikke tid og 28. mars 19,15 fikk han sy- gjøre seg håp om å overleve. 
::tV mindre betydning. h t ikk t k k 

Den kalksLo graver blitt åpnet. _ €l eser e nok til å ned - reis~ tiltale mot ham for «krigs"' epermiBjon. Han var således ik-, 
Og stanken var vederst:'::;gelig. kj empe noen stormakt. Hans Se- forbrytel!le~. Ved det totale n&oo ~e niedt.å det endelige nederlag. 

It. N. H. rie seirer i den åhMn '\Terdens;.. derlåg ble han nesten ()mgående Bans hjeroo var forøvrig så dår-
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Fredag 25, april 1952. 

En dreyfusprosess 
eller hva? 

U rtd/)t' deMetltel !lkriVet AXel Ahl· 
mann en .nnl4ildelse i <<Helsingborgs 
Dagblllcb Av l'tofeSlIOr Adolf Hoels 
bok <dilt oppgjør med landilfb.e1l.n»: ~ 
Han slutter sin Uforbeholdne aner
kj ertneise slik: 

Den enskilde individens grymhet 
och tnoraliska ruttenhet må irliel1er· 
tid vara hu!' Ohyggeli!t lom helst. Det 
ror sig dltrvidlagdock Mldaat om just 
enstakaoch oansvariga individer och 
deres reaktionSittt," mot vilket sam
haVet i det" långa loppet har medel 
att l!kyddfl sig. ~etrutktlig'are ilr, 1111.1' 
den allmlfiha ' fotfaljåi'nietttAliteten 
gefioin rna.sUggestion ooh obemott 
hysteri auktariserø.s av oUerttlig myn 
dighH' 1 form av off'entlig myrtdighet 
i fOrm I'I.vdom, SMt førefaller å.ttnirts· 
toM en tWmiJtåertde ol6tkllli'1igooh 
lika gryriJ1'som någonsin kroppslig 
miøshanåel. 

bet år ej utall starka skal, man 
hitr tVintas" att iiamntanstl!.11a man. 
nert Alfr~ Dreyfuø o. Adolf lroel. ~ 
ProceSIluNJ. m6tblda synes Ilv f6re
liggartdEt "dokument att dQma åter ~ 
och fl:\r vtlken gAng? ~ visa hul' 
fruktansyi.:.rt farligt det lir, rtår mot 
den levande rlittvill!!j} st!l.l1es det ste
rila be$'i'lIPpøt prellttge, det mil. HU dra 
perll. "ia.Idl'ig øi.palitisk O<lh natio· 
nell drakt. ])en obrutna røda trMen 
i alla i·· oken tillgltnglige. vittnestnål 
ltr, att MolfHoelaldrig vart lands
forrådare, " aldrig c nazist, of tast stått 
i opPo9iti!iltl mot, varje ything av ty::;k 
herrei'olk8l'll!!fitalitet,·· och att han all
tid alskat Norge lika uppoffrande (jch 
hagt som n~l'on aMan. 

Husk kOfltinflenten 

Ketil Harnoll 
Mun~.d~tnåveien 5, OslO. 
Tlf. 42 21 :lO. 

ri 

Vekkerur. 
Kr. '18,10 ~ 21,!>O - 23,50 -
24,75- 25;&0 ~ 27,50 og 34,60 

get'ldes mot oppkrav. 

Ul'filakel' it. Gjtf!Slng. 

Drammen. 

OBS F'lettverk OBS 
Gjærdefabrikken .GREll KOlbotn,· 
. leverer fl'lrliteltl$.sseli flettverk 

i alle dimensjoner. BestUUng 
fot' levmng til viren motta!l 
nL 'Thor IL SlUidoff. 

Sl uU opp om den frie 

høiltirkebeve!!clse! 

8. MAI 

o , 

Are t sb O k -s e ns a s Jon! 
t. 

\ 

Beretningen om eD sjømandldld 
80m hele ,erden måtte beundre 

A U G Ul T kommer din I 

,Pø 

AV de forskjellige forhåndsuttalel
ser hitsettes: 

POt'tageu f,rttelCOUtllelltl :Dtt var 
111.'" »tor inteteøH o, ett ildet liten 
pør»jon skllplliø jeg tok fatt pA. den
ne oppgaven. - Boken er en absolutt 
pOSitiv overra.!lke1se. ~ spennende, 
humørlyllt og elegat\t skrev.t, -
En «teilile.lCildrin,» fullt pA. høyde 
med det aller beste. 

ForIagetfJ II.JIilenkOJllulent: Det fal
ler ikke vanilkelig ll. anbefale ut;ivel
se av dentte boken. - Forfatterens 
nøkterfle fremstillinG og' mAtehold i 
uttrykksmåten· nOe 8,V det gtMeUgste 
ved boken, øg mest uventede. 

KapteIn Hroar Hovden: Boka inne
holder så mye sol og t'kte humor, så 
mye salt og pepper og ikke minst 
spenning at den burde kunne få ri· 
vende t.?Setning både irtMrtfot og 
utenfor «vår:!' krets. 

lf'or & imøtekommD bibliofil

interessene} vil førsteoppløget.<; 

ekifempl(J'&t' bli 'lIummfl'f'1tt og 

fØ1'synt med følgende tekst: 

«Dette nwwmerette ,"r.tøut· 

~ gave-eksemplar tilhører -» med 

~A.nOP;;i .Iat, til cl ...... ~g .. , ... 

~ R;kt "' ... """ m,d ',g'''g". og fot .. 

Kr~ 21.- Innb. 

• p 

'l'rykkeri og bokbititteri ønsker imidlertid sine arbeider forskudg 
betalt. Disse beth.gelser makter ikke forlaget å oppfylle aleh da .. ~ 
bøken blir stol' og kostbar ifremstllling. -- I samrid lUed d. 
Mai)) 0l Forbundet for SOfjlal Oppreisning mtb.er vi i kuhne' 
oVervinne denne vanskeligheteil .,d at flest mUltg. kjØpeN tør. 
skuc1c1sbetaler boken. 

La ikk-e Itapitåt .. tnangel før§ib,ke utgivelsen dtt5ol1) De ItAn hJelpe til· lIled å fbrhltidte 
det. - Send derfor postAb.visning kr. 23,- pr. Iklllpi. t b A Cl tI Dang Marth111SSet1$ Forlag 
Bergen, og De får boken olUkostningsfritt tilsendt så snart ø... for.tit,et. - Skriv Dote 
eget haVn og adresse TfOltlO. - :På forhAnd takk fM skllJl;trtaket. 

Hilseh 

Hans Martinussens Forlag - Bergen 

Die Bl'iicke zu 
Deutschland 

Gulvbelegl 

I 
"' 

BULL-DOZERE: 
ANLEGG - INDUSTRI - VERKTØYMASKINER. Og ~aDS 
PORTMATERIELL frå ledende norske og ~ .. 
'Vtrk. ~ Innhent ti1bUd. 

Siviling. T. EGG E N, - pc;>stbob 353. 
Tlf. 22334, 52778, Trondheim.. 

ters --_ .•.• 

Dre~ser~ sydd etter mål. 
Vi mottar staåig brev fra beg(lilttec1$)tuncStt •. OmVtlat .. 

. brev lnt1lJholdet disse ordene: ...... ~(- mt.1I 'tar Jer ........... 
4ig - eller dere et tlsednfilig flJnlte- dertil Il "'eure pti. 
ser -". Sestill dress De også. - la. våt lan,. prålUls kOl':Dfti.e DtID 
tUg()de. ~ Skriv etter tø1PtØvet Ol tttltskjtirul.. . 

P. SPOR.SEM KONFEKSJ()NSFAØRtKK - AUt •• 
. -.- -----g 

ARENA 
Kristen Revy: BlBEL og KrSatAm. 
liV, Helse og LaJgekunat, .... ·oe 
Samfunn. lf'ritt og ua.VhenlSt. 

Apent for alle kristne samfunn. Allsidig og interessant, Jære.i." 
riltt og nyttig innhold: 

Bibelehs Bortkomne Bøker. 
GudS Lov. 
Israel og JUda. 
Kvinnen og Adams ribben. 
Bibel-Kronologi. 
SpØrsmål og Svar. 
Bok-meldinger. 
Prease-Revy. 
Urte-MediSIn : 

Einer, Kjerringrokk. 
Malurt. 

OsV. 

Lebesbymannen. Krig 1"3-
PeLeG, et underUg ord. 
st. SUIUuva 1 Jtatam., 
Wa.erla.nd og dieten. "~il" 
Bibel-Problemer. 
Vet du - ? 
Kan dlren fare VW? 
Fotografi av Jl8t18? 
C-vitaminets tracedie. 
!tinset parafin. 
Pella.gra 1 Norge. 

osv. osv. 
AR liI N A er lesernes, a'bonnentenes og de averterendeB etft 
blad. Kommisjonærer: abonnet'ltSiåtnlere og fothan41.ere øil
skes overalt, gode betingelser, ml væte abQlU1ent. 

.. :his pr. år: Norge: kr. 13,00, Da.nmåtk ... Sverige kr. 18,00. V~ 
det forøvrig: 3 dollars. 

Pr. halvår i Norge kr. "1,00. 
Kan bestilles hos våre kommlsjonærer Ol pi llQ.tlU1Sene:: 

Skriv tydelig navn og riktig po stadresse. Abonner iGa11 
Averter· i ARENA. - støtt ARENA med gMe·abonbemellt til 
venner og kjente samt med gaVer til vAr b1aclrf.USJO!l! 

Oet sist utkOmne 

ARENA 
OLAV FARSTAD, 

KopetV1k:. 

ASChehougs Konversasjonsleksikon 
15 bind. pris kr. 606, ........ ~. 'Kun et eksemplar. 

HEURECA Forlagsagentur 
Marldalstfeieh 205, Oslo. 

Forbundet for 
Sosial ODPreisninl 

'Str 
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• . 7 
_~~A~_ -~:--:~_ ..• ""l ___________________ ....... __________ -l 

Die Bl'ucke zu Gulvbelegl 
Deutschland....... .. 

SI uU Opp om den frie 
høildrkebevegelee! Va.rt goc1e Ma.gnesittbelegg fremdeles På lager. BruksanviS-
Prest, predikant .... lek og lærd DeutscheDamen· u. Herren ning for lein. sendes gamt. mefli Vai~.:. . ...,.,... 'l'elet. Krøa.erøn lD. b. 

innbys. . sUchen freundschaftlichen tlrief- KItØtlEREN FRUKT Og BÆR. 
. . wechsel mit Norwegen. Alle Al- .! ~ 

Den. Apostolisk EpiSkopalt kirke tersklaSsen. SpraChen: Oeutsch, 
·(med. apostolllSk suksesjon). Post Enaltsch o. Fra.nzØgiseh. 'l'he -' 
boX 1306, Oslo. Inen: :ferienauatausch, ll'reizeit-

Ford lastevogn 
42-rnodell, akselavstann ca. 4 m. 
nyoverhalt, timelig tilsalgs grun
net andre bestemmel~r. 1 'OOD~ 

Husholderske 
ge8taltungJ Vølkerversøhnung so ... .. . .. 
wie alle Hobbles. Vtrlnittlung søkes av eldre, enslig dame i helt moderne villa På trivelig sted 1 
dUtch Gg. Hanssen (20a) Wals- 0sterdaleli. På Samme sted er hu~ ledig for l~ndgens .~ltte&. eller 
rode (Hann) Langcstr. 14 - søskenpar, h'vormannen må ha oøpsyn med eiet ens hus og hage. 
Deutschla.nd. ' Anledning til skoggarbtl(,\e aret l'uJtdt, og kona. event. ogsa hjel-

pe til med vask og denslags. 
Bill mtk. «Flihke nr. Uh. G:ES forhjulstrekk model HI45 Haakon Meyr: «Ett annet syn" 

med reo.uksjonsgirkasse tilsalgs. '. . . . . . ---.-------... ---........ ------------
er kommet og kah bestilles Aldrende Norsk Atnetikafi sø-

IVI\f' Andreassen, ispertesboren. 
Rikstelefon Mohamn. fta li lt tI R:E C A Forlagsagentur ker en intelligent kvinne, helst 

Matldalsveien 205, Oslo. N.-Amerikan med noe forMUe ... _ Sol Il. r~n$et og beiset. Spirer 

Frøhavre 

Hyg. Gutnmivarer. God kvali
tet; men bUllg pris. skriv til 

Vtket'Stlb.d Vatelager, 'Vikersund. 

'Mn - wm- ·r 

. 96 pst. tilsalgs. 
Pris kr ... 14,70 .innb. .Ubetinget HAr hus og heim. Sentralt steet itANS tiE 
en nv de beste omkrmg retts- 13 «Ekteskap nr. 130». ' 

oppgjøret. Den bØr alle leSe. .m. Fall It. - Telef. HOV 6 B. 

& 
-, - "[ t ., . 

dere, at Regjertn.~en. selv h~t1e hOlt norske myndigheter. 
«8. Mai»s I kronikk 25. april 1952 ] 

seg inhertfor sAvel folkerett som lan Med overgivelse tuntrær således 
dets lov, og at «landssvikel'Jle» skul- ,automatisk okkupasjonens folke
Ie straffes «strengt, men rettferdig;> ··rettsbestem.te fredstilstand, det er 
etter gjeldende lov og rett.. ikke nødvendig å uttale det ord at: 

Etter disse generelle betrliktrtin· . ",nU et tred inhtrAtb. Overgivelsens 
ger 'Vil VI fastsU\, det lepte forhold' rettslig" Karakter er bestemt ved 
mellQM okkUptU1t og befOlkning og I de tolk~tslige traktater, selV om 
mellom Eksilregjeringen,. det. Mrske 1 deres _ ihMOld ikke gjentas. Det vil
territorium og deM befolkning i ok- le endog være en unr.takel!!eom ok
kupaSjonstiden. .. ultpa.sjofletili tettsordnende fl'Eldstil· 

Vi sliriver 
dom 
x. 

• 
l 

N· orgils stilling etter den fullbyr
ded$, toWe okkUpaSjon var al

deles klar, dell vat' gitt aV Haager
kQrtvetJ.sjotten 190m var høytidelig ra 
tiflSerl avStottinget. Dette er ube
strldt. 

Likeledes. kan ingen bestride at 
den rettstilstand som inntrådte dert 
10. jUfii .1940, den besto tiforil.hdret 
tU 1. 'fI1Q.i 1945. Det skjedde i.ngen 
endring i de t'ettslige forhold, kunne 
hetler ikke skje, den tyske okkupa· 
sjon bMto Uforandret og uomtviste
lig hele tiden. 

EkaUreg,eringen 'Vlit ikk(' istand 
til å 1'ot'ts~te sin fUliksjon. Den 
ha.dde haller ikke noen myndighet 
hertil. nens stilling 1f1. Haagerkon
venSjol,1en var, at den ikke hadde 
rett til a ØVe beste:nmende innfly
telsepå. bOrgerne i okkupert norSI{ 
tertitorlum. 

«Ilikevel handlet den Som om den 
befant seg på ikke-okkupert norsk 
område. Helt ulovlig utstedte den 
a.nordninger, som er blitt praktisert 
på. norske borgere etter okkupaSjo
nens opphør. 

Videre V!lr d~t til den ytterste 
grad folkerettsstridig, når den gjen
nom sine beful'mektigede, i hoved
saken over BBC, oppfordret befolk
ningen i Norge tii sabotasje over
for okkupanten, videre når den del
toki, resp. godkjente overfall på 
norske statsborgere og norsk eien
dom, og nl\r den søkte å legge hin
dringer i veien for oldmpantens ad
ministrasjonsorganer. 

r>et var ikke bare rettsstridig 

historiens 
dag • 

overfor okkupanten, det var en 
forbrytelse ove1'1'or det norske folk, 
da tYSkerne fiKk folkerettslig ad
gahg til og jUridisk hjem.tnel for 
straff og represalier. Ved at Eksil
regjeringen gjennom Kurerer og ta
dio satte i gang rettsstridig oppoSi· 
sjoh, utsatte den folket for de lidel
ser, som det måtte gjenhemgå ved 
attestasjonet, r~ziaet, mord og li
kVidasjoller. Regjeringen må b~e 
deft allt overveiertde skyldbyrde for 
okkupantens aksjoner. 

Eksilregjeringen opparbeidet der
ved en borgerkrigspsykose til skade 
for allE! og eh kah si: uten for oklm
pahteh selv. Hvis det iegges for 
mange 'Vansker i veieh for en okku· 
pant, kan en frykte for at- okkupa· 
sjohell utVides til protektoråt eller 
anneksjon. p§, den ahnen side kan 
den okkuperte oppnå bedre betin
gelser for folk og land, når han vi
ser okkupanten den imøtekommen
het som denne har folkerettslig 
krav på. En kan på den måte skaffe 
seg innf1yt~lee hos ham, hvorved 
han f. eks. kan frafatel krav, unn
late aksjoner og i det hele tatt gjø
re livet leveligere. 

Men gjennom sin agitasjon fikk 
EksilregJeringen innbillt folket at 
sabotasjehandlinger var loviige og 
patriotiske, og at alle ulykker som 
fulgte i deres spor sky1ltes NS og 
tyskerne. 

Ved okkUpasjonens opphør var 
det lykkedes Eksilregjeringen og 
Hjemmefrontens ledere å gi prale
tisk talt hele folket den falske fore
stilling at NS-folk bare var forre-

Tilstil.hden under pA.gåeflde ktig stand 'gjorde uttømmehde rede for 
og etter derts siutt kjennetegnes ved '. alle den endelige ftedsslUthifigs be-
forskjel1 i må1 og midler. tihgelset. 

Haa.gerkonvensjonens krlgsregie" Krigsreglementets art. 10 og 35 
ments 3. de1 «Om rniUtæt rnyt1dig.. bestemmer videre: 
het på den fientlige stats område» «NA.r li.Vta.ler om oVergivelse er 
bestemmer at der skal råde rettstil- " slUttet, skal de ovetholdes samvit· 
stand l"'l.€'l1om statene nå.r en makt tighetsfuUt . av Mgge pa.rler». 
har okkupert et annet l!1j\d. Kon - Bestemtrtelsen i art. 43 ~ og i al
vensjonen er tiltrådt aV Tyskland le de t.wtige artikler i landkrigsre
og er ratifisert av Notge 19. sept.· glemehtet ~ 'er en traktat mellom 
1910. Dens art. 42 bestemmer: stater som har vedtatt den for il. 

dilt område betrakteli som besått klargjøre de rettSlige følger aven 
(OkkUpert) når det faKtisk be1'in- okkupaSjon. Norge har vedtatt dert
ner seg under den 1'ient1ig-e arme's M traktat og har derved bekjent 
myndighet. Besettelsen oitif/Uter 1>11\ seg overfot- vetden som foregangs
re omrlder hvor denne myndighet· stat for ret.tSpOlitikk. Norge skylte 
er befestet og kan utøves. Bestem.. derfor seg selv og verden å Vise sin 
meIsen er således bindende folke.. tro aV liine gjerninger. 
rett i forholdet mel10m Norge og Etter dttnne traktat er handlin-
'tyskland. gllt", soM v11le være rettmessige i 

Art .. 43 lyder! . ... krigstid, trtenSOiti i fredstid går 
«Nllr den lovmessige makt fåk - mfl. under straffeloVens kap. 12,'13 

tisk er gått over til deh 110m har eUer 14, også i okkupasjonstid for
besalt (okkupert) området. skal brytelsi;!t'. ikke krigshalldlingei'. 
dehne treffe de forhOldsl'eg~er, som Det foril.hstående til. orientering 
der er adgang til, for sA.vidt mUlig for konst. rlksadilok.at 'l'hOnimessen 
A. gjenopprette og sikre cl.fl of1'eht. sOm i St.itield. hl'. 64 S. 3 siei': 
lige adm.lnistralljOh og det offentli.. . «Den krigsti1stand som inntrA.lte 
ga liv, idet lan.dets gjeldende lover. 9. april 11140 ble ikke bråkt til opp
skal respekteres, nåi' der ikke fore- hør 9 •. juni s. år. Ert eventue11 be
ligger apsolutt. hindringer bet'tOh. stemmelre om fredlslutning mAtte 

Ved okKUpasjonen. er sAlGdell inn- fra 110rskside Være blitt truffet a\' 
trått den avgjørende efidtin( 1 for- Kongen 1I'JtatllrA.d •• ». 
holdet melloM de kf'igtøi'tftde pAr- .V~d okkupasjonen er okkUpanten 
ter, at ki'igeM. fomll, maktefiØ rett trAtt inn i den tidl1gere øvrighet.s 
e~ .. "løst a.v fredens {okku9alljofill~ st~d. og dert okkuperte stats borge
tIdens) formAt, rettens MOt,. som re er lt0Mmet i samme lydig-hets
bestern'fI1ende lov tor 4ft gjensidire forhold t1i okkupil.hten som. tiditgere 
forhold. voldstllli.taMen '1' OPl?hørt tU sitt øvrighet. HVerken deres tid
og . rtlUsotdnitlg gkal hatsKe. litere styre eller noen annen makt 

Deflne rl!ttsttl8t/Ujd er. d. facto en kA.I1 . gl dem påbud elter forbud som 
fredgtilst4rtd. . fien.tlige bandlinger stridet' mot okkUpantens anordtiin
er. blitt forbrytelsitr og straffes $Om ger. 
fOl'btyf.elstlr (:fr&J:lkUrørhlUitllinger). Den høyt ansette svenske folke
Dette faktwn er helt oversett av de rettslærer Kleen skrev i «Krigens 

ruruunut:~ lur 
Sosial Oppreisning 

holder Inøte på Trudvanghotell Rena, lørdag d$11 J20.aptn·19$~
kl. 17. Foredrag av tiande Anders Ma.fskjold, titt,'or t.vO.t.Slkflf<' 
rer lIelge GrØnstad, Oslo. 

Til møtet innbys interesserte fra lI:ngerda.l, 1'rtsU. :&:l"erwn, 
Alhot, Stor-Elvdal og SOllia,og i øvrig. aUe andre se)inbattnulW .. 
hl:lt for a kUnM møte og som har interesSe for trorburu1ets arbeld. 
Det vil bli orientert om aktuelle emner av største bet14niDC fOt 
hvet' enkelt under den foteUggel'ide Situasjon, Det vil anbefale atg 
å søke dannet fellesreiSer fU de fOrskjellige distriktet' 'Ye4bjelp 
av leide bUsser. 

Forbundet Ønsker alle velkOmmen! 
Forbundet for Sosial Oppreisnint. 

Kii~rschows gt. 5, Oslo. 1'11. Osi. 37'16 tG. 
mræ mt 

Kokke 
søkes snarest på størr.e herskapelig pra pa Ø.-la1l4et. TriveBa, 
sentralt sted. God hjelp has. Gode arbeidsforhold. Itget v~. 

Bill. mrk. «SelVstendig nr. 13!h. 

Iagar» s. 447: 
«Så. lehge oKKupaSjonen varer, er 

borgerne forpliktet til ikke it fore
ta seg noe for sin suveren eller 
«Folkeforbund» mot okkUpanten, 
og det hverken i ord eller handlin .. 
ger». 

Oxford ManUel art. 48 sier: 
«Folk på et besatt. område som 

ikke underkaster seg okkupantens 
forordninger, kan tvinges til det» . 

Denne lydighetsplikt oppretthol -
des i «The Bellot Rules», vedtatt av 
Intetnatirnal LåW Assiciation i Vir 
sj9.Va 1928, art. 6: 

«Befolkningen må. imidlertid ad
lyde slike ordrer fra okkupanten, 
som måUe . være nødvendige. for 
hans rnilitærstyrkers sikkerhet, for 
å hindre at hjelp blir ytet fienden, 
for opprettholdelse av offentlig or
den og for rettmessig administra
sjon av det besatte. områ.de». 

Slimmes art. 22 sier: 
«Befolkningen plil{ter å vise okku 

panten lydighet i samine grad som 
den tidiigere viste den lovlige re
gjering,forutsatt åt det ikke stri
der mot troskapen mot den legale 
suveren». 

Det Viktigste innhold av lydig
hetsplikten overfor okkupanten er 
ikke å gripe til våpen mot ham. -
Heroin sier varsjavareglene: 

«Befolkningen plikter ! . avhold" 
seg fra enhver fiefitlig handling mot 
okkupanten og skal avstå fra en
hver handling tit skade fot hans 
operasjoner». 

og art. 26 sier: 
«Befolkningen skal ikke tre i no

en forbindelse med den lovlige re
gjering eller handle i hernmelig for
stlielse med den». 

Foranstå.ende sitat er fra h.r.adv. 
Oie Torleif tt0eds bok: «Fra kri-
gens folkerett",. . 

:Den av Kleen foran nevn.te tro
skap mot den legale SUvei'ert fore
skrives ogsil. i krigsreglementet. -
Art. 44 bestemmer åt okktipanten 
ikke har rett til il. tvinge befolknin. 
gen i det okkuperte område til 1 gi 

opplysninger om den annen krigfø
rendes arme eller forsvarsmidler. 

Art. 23 og 52 sier at befolkningen 
ikke kan forpliktes til arbeid som 

;C' 

betyr å ta del I k&oi,øop~rfl,åjOMr 
mot sitt (den oklii.lpettU) fMre
land. Art. G bestetl'lh)et at krlIs
fanger ikke mi. be~tes Ul arbeid. 
som står i lorbln4e1se med ltiill!!-

. operasjoneile. 
Befolkningen er sl1e4.. toUtetttts 

Ul' beSkyttet mot alle kray ortje
nester som vil føre t.'en inn l u.tro
skap mot suverent!J:). og i et uverdig 
forhold til fedrelandet. Jfr. Cenfer
konvensjonen av 27. juli 1929 art. 31 

Okkupanten skal, nlr det ikke 
strider mot hans ihte~lIIer. følge 
det ClkkUpettll lands 1ov, hAtt er for
pliktet til å avhold.e seg fra en 
rekke handlingerttlOt borrerneS liv, 
eiendom, religiOn. etc. Han har der
ved kraV pA. å forutIlelte .IlVborger
ne at de overholder lydighetsplik
ten mot ham. 

OkkUpanten skal respektere den 
ordning aV gatnfUlUltlt og detoffeht 
lige liv Som er in.titulilt't ved lan
deU lOver. OkltUpa.nten. ac1mil'llltre
rer gjeflilØfn. de vM lovtne fitte 01'
gllMr. 

Dtlg har han iidgaf\.g til l foreta 
eMringet i lovene lill' han fifiner 
det nødvendig for A. gjenopprette 
eller 8ikte den offentlige orden og 
det offentlige Uv. -- ellet .. v hen
syn til silie rnilitæl:"styrkera siltker .. 
het'~'H' . 

og det er okkupanten og kun ham 
som avgjør om det f0t'4'lirger ilkjel
lig gl'unntil å foreta. endringer. 

Adv. Ole ltBed ski'iVer hel'oln 
«Fra krigens folkerett» s. st: 

«Den skjøhrtsmellslge vurdering 
av On!. eh gjeldendll lover tilstrek. 
kelig. for det øyemEId okkupanten 
melier bi<1l' reguleres, bør pi. stJtlme 
måte som når det gjelder l1itdVen
digheten og hefiilllttIJrneulgbeten, 
være tillagt okkUpa.nten al.eM.1).tte 
er den støre hovedregel». 

Del' gis ingeh itI$tali ser til hvilke 
defi okkuperte kMl lnhthke okku
pantens fOrmentlige brudd pA Sine 
rettigheter. mager kan lIate åv,jø
res ved forhandlinger og eventuelt 
ved den endelige tredsslutnlllg. Og 
klager man til en-okkuplU\.t. er re
sultatet selVsa.~ sterkt avhengig av 
om forholdet mellom partene er 
godt eller dårlig, 

Stiftelsen norsk Okkupasjonshistorie, 2014
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Velgerne kan løse' båndet. 
1 

o 

a • Sl sannheten • 
l dag 

____ ...Il 

Folkeavstemning som løsning 'på 
stemmeseddelen skal være det ene-

ste våpen i den politiske kamp i 
en demokratisk stat, gjennom den 
skal velgerne ta standpunkt både ved 
valget av sine representanter (det in
direkte demokrati) og' ved folkeav
stemninger (det direkte demokrati). 

De som taler så varmt· om de
mokratiet, bør også sørge for at 
at det blir effektivt. Vi har et
terlyst den nye samling som 
kan skape en sund m{ltvekt mot 
den revolusj{ln· som finner sted 
på tross av folket, men det be
tinger også en rettferdig valg
ordning. Her møter man mot~ 
stand ikke minst blant detp som 
har makten i dag, og vanske
lighetene økes ved de strenge 
bestemmelser i grunnloven. Her 
kommer overlæge Scharffenberg 
mpd 'et forslag som kan løse 
floken. Han skrivpr i Morgenbla
det nr. 42 1952: 

velgerne (punkt 1) og mot partiene 
(punkt 2). ! 

Her kan en radikal utvei bli åpnet 
hvis Stortinget har handlekraft: '. 

Vil Norges bønDer og skogeiere 
valgordning~n., 

-
Avstemningen er drivkraften i det 

politiske maskineri. En rettferdig 
valgordning er en nødvendig forutset
ning for e~te demokrati. 

Mandatfordelingen skal være rett-
ferdig. . 

1. med hensyn til innbyggerantal
let i valgkr~ts~ne etter' den like stem
meretts .prinsipp; en velger en stem
me, 

2. med hensyn til de politiske par-
tier,' , 

En velgerstemme i Oslo veier gjen-
nomsnittlig . bare en trediedel aven Helt fra avskaffelsen av de indirek 
velgeTstemme i hele riket utenfor te valg har valgordningen vært drøv
Oslo. Denne urett kan avhjelpes ved tygget uten tilfredsstillende utbytte. 
fl. vedta mitt grunnlovforslag om it Hvordan er utsiktene nå? 
innføre den svenske. valgordning som Arbeiderpartiet har 85 representan
ble vedtatt i' 1909 og første gang ter i Stortinget, kan det få !5 stem
brukt ved valget til Annetkammer mer fra andre partier for ett av de 
høsten 1911. Sverige har over 40 års hvilende grunnlovforslag ? 
erfaring om denne ordning og akter å I Hvis. ikke må valget 1953 foregå et 
~e~olde d~n .. Men ?essverre synes po- ter den nåværende ordning hvis feil 
l~tlkerne Ikke å Ville ta opp til sak- alle erkjenner. 7 mandater for Oslo. 
hg d:øftels~ ~i!t. forsla~ som vil kun Hovedvanskeligheten er pgf. 112's 
n,e gl en defmltlv løsmng av denne stivbente regler, 
SIden ,a.v probleme.t. Kunne Stortinget ·ubunnet av pgf. 

Pohtlkerne synes utelukkende å in- 112, vedta en ny valgordning, burde 
o t~ressere seg for. problemets annen 100 representanter kunne enes om 

SIde: mandatfordelmgen mellom par- regler som er rettferdige både mot 
tiene svarende til velgerstemmenes 

Velgerne Kan løsn,ebåndet h.tls 
Stortinget vedtar en obligatorisk fQl
keavstemning om et' spørsmål sOm 
dette: 

Bør Stortinget i 1952, med to ti'e
diedelers flertall, mer forøvrig ub",
net av Grunnlovens pgf, 113, ved~a 
en ny valgordning? 

Grunnlo\'ens pgf. 49 lyr,ier: 
«Folket utøyer den lOvgivende ma.\tt 

ved Stortinget, der består av to avde 
Unger, et Lagting og et Odelstin~ .. 

«Folket» er det gammelromantiSlte 
uttrykk for de røstføre borgere, . I 

Høsten 1905 endret Stortingt!t 
Grunnloven uten hensyn til pgf. 112, 
i kraft av «den konstitusjonelle nø~-
rett» etter en revolusjon. . ~ 

Man vil innvende at så alvorlig:~ 
stillingen ikke nå. Men det vil væte 
en skjensel om de mangeårige drø!'; 
tel ser av valgordningen fremdeles 
s],al bli uten resultat. 

. Ved en folkeavstemning kan YEl
gerne som høyeste instans gi stoi-
tinget handlefrihet i dette sentrale 
spørsmål. 

Som en ytterligere garanti bør det 
bli adgang til en ny fakultativ fome
avstemning hvis et tilstrekkelig stOl',t 
antall velgere (30000?) skulle bli 
utilfreds med den riye ·ordl}ing. 

Johan Scharffenberg. 

prosentvise fordeling. Den nåværen
de ordning kan gi et parti flertall i 
Stortinget og dermed regjeringsmak
ten skjønt det er i mindretall blant 
velgerne. Sigurd· Hoel bisetter -

ile-ire bruk og i så store eining
at at dei kan drivast rasjonelt 
av ein bestyrar med fagopplær 
ing. Skogen må driva st heilt ut 
som. forretning. .. Medeigarane 
må rekna vanleg betaling for 
sitt arbeid i skogen, men på 
den andre sida og betala van
leg pris for det virke som han 
sjØl nyttar frå skogen. Eiga
ren vil da få arbeidsinntekta 
og andel av overskotet som 
drifta gjev». 

M~n må da spØrre: 

Hvor blir det av reservefondet 
som skal «redda garden for ei
garen og slekta»? Skal fellessko
gen hugges til fordel for en av 
eigarne som måtte være kommet 
i vanSkeligheter? 

Og kan noen si hvilken for
skjell det blir på dette og om 
skogen var forblitt på den tidli
gere eiers hender, når det gjeller 
arbeidsforholdene? 

Dessverre for komiteen 

er den her kommet i skade for å 
rØpe den Virkelige hensikt med 

- Forts. fra side l .-

stØttebruk. Komiteen gir derfor I lemmer som kommer med en 
framlegg om reglar som gir stat særuttalelse som kunne bety noe 
og kommune høve til å oreigne er redaktØr Ødegård. Han mener 
skogen, sies det også: det er galt å begynne «å, løYse p6 

eigedomtilhøva med umsyn til 
Her skal altså det offentlige eie skog. Han mener da det er fare 

og drive skogen for at f. eks. også skogsarbeider-
for å skaffe ved og byggevirke ne vil komme til å gjøre krav Pa. 
til alle skoglØse bruk i bygdene, skog og finner dette uiheldig, at 
også villabruk, såkalte «bustad- skogen skal bli oppdelt på, den
bruk». Komiteen synes å gå ut ne måten, av mange årsaker. _ 
fra at alle private skogeiere vil Men han former dog ikke a1l1ke
legge seg pladask ned uten å av- vel noe særvotum. 
virke en tømmerstokk eller en I neste og siste artikkel ska.l 
favn ved for salg til andre men- vi komme med noen sluttbemerk 
neskeI' ! ninger om dette famøse «loVar-

Den eneste av komiteens med- beide». 

Kommunistregjeringen i Rumenia 
deporterer hundretusener. 

av mennesker til hemmelige leire 
200000 er allerede seAd1 bort fra 

Bl!! karest si den febrtlar 
lo Sverige er foreslått å innføre en 

annen metode for forholdstallsvalg lI'o-rt8o Ira :<Itde 1 - hele loven! Den nemlig at «drif- Berlin: Privat til «8. Mai» . tære og sivilpersoner, regje1'ing8fuzlkoo 
sjonærer og kommunistiske grupper 
som skal skaffes hus. 

enn d'Hondt's, som begunstiger det 
største parti. Den brukes jo også i pygmeene og den store betvinger. 
Norge, den 'kan avløses ved alminne- * 

ta skal gjeva overskot»! Men hva 
- ikke lengre lar seg dulm'e med ~l- så med den opprinnelige eier? I D en rumenske kommunistregjering 
dendalsk lys' o 'sning? Har han Bett Hvis han hadde fått full ersta t- l har gi~t ordre om deportering av Etterhvert som evakueringen skri

der fram er det meningen å flytte de 
som blir tilbake til nye le1llg'heter, 
slik at hele kvartaler blir tømt for 
uønskede perooner. 

lig lov. . 
En ordning med tilleggsmandater 

krever grunnlovendring. 
En mandatfordeling som smidig føl 

ger forskyvninger i velgernes tilslut
ning til partiene, er ufor~nlig med 

.. G;runnlovensnåværende regler. Det 
var et stort feil,grep at mandatforde
lingen mellom valgdistriktene ved 
vedtal,et av 26. november 1859 ble 
fastsatt -i Grunnloven som det er så 
vanskelig å få endret. -
En ny okkupasjon 
kan nårsomhelst 
bl i aktuell . . . 

Erldæring og protest avgitt 
i Eidsivating lagmannsrett 

18.4. 52. 

V ed rettsmøtets begynnelse 18. april 
refererte lagmann Kristian Lun

de følgende skriv fra Alexander 
LanP.'e: 

Jeg tillater meg å protestere mot 
den. av min _ ærede motpart, statsad-

Hamsun måtte ødelegges, hvis ik- at aktive ur-nlgere i by og bygd ik- . . . l' «uproduktive» personer fra Bukarest. 
ke emigrantenes nasjonale holdning ke akkurat vil stemme anderledes ..;.. nmg, kunne det JO Ik.{e blItt noe Omlag 200,000 av millionbyens inn
skulle blekne straks og true rettsopp men at de nå vil ha skalpene just'IIÅ overskudd på driften! Man spe- byggere er allerede deportert til 
gjøret. Man V'ågetingen Quisling- dem som man tiljublet.l de beruJtes kulerer åpent i det forhold at ul{jent bestemmelsessted. 
prosess mot ham, men lot ,en dom- sommer45? netop fordi nordmennene ekspropriasjonstakster skal ligge Allere,de i februar. begynte tvangs-
merfullmektig og 2 bisittere i Grim- som ikke er mindre misundelige ~nn ' .. . , forflytnmgen, men til å begynne med 
stad ruinere ham økonomisk. Hans andre folkeslag - synes ~t toreado- under den vIrkehge verdI. i begrenset omfang. l de siste uker 
store forlegger så rolig på at han ble rene fra dengang - som ennå rider Advokat Heyerdahl. sier da og- er imidlertid tempoet øket, og en reg
henvist til alderstrygden. Men det på bølgen - har snytt dem for gre- så i en betenkning: "personlig ner >med at omlag 1000 personer blir 
var ikke nok! Han måtte søkes an- den i livet, gleden i arbeidet. er jeg ikke i tvil om at ekspro- sen~t pr. uke .og en venter ytterligere 
nullert åndelig. Selv Ilja Ehrenburg Den flinke herr Langfeldt har sett . . . ' .. øknmg. Myndighetene begrunner ak-
syntes rå.skapen mot Hamsun gikk den stygge skriften på veggen. Enr- pl'lasJon av skog VIlle defInItIvt sjonen med at det er nødvendig li 
for vidt, og det fortalte han også det stelig for ikke å komme først iler strande på erstatningen, dersom skaffe plass for arbeiderbefolkningen 
russiske folk. han til det velsignede Dagbladet mild denne ble fastsatt etter Grunn- samt å forbedre hovedstadens forsy-

ProfessoL' Langfeldt iførte seg fullt sin ~ppdagelse, med sm al).gs~ over, IJt lovens bestemmelser». ninger. 
ornat og sto til tjeneste med en er- magien har forlatt hans hVIte, PSY-\ Rumenske flyktninger forteller, at 
klæring om at Norges åndelige ener kiatriske kappe. - Sttm punktumfset .'':. ." o det er først og fremst russiske mili-
hadde «varig svekkede sjelsevnell'». ter Sigurd Hoel saklig og elegant $ PrmSlplellt blrar altsa komiteen, 
Her. felte professoren en grusom dom ESP ADA i det professoriske kjøt~ k til «f . _ 
over se~ selv og sin vitenskap. ømmeste punkt. Jeg gjengir neden- at det skal legges s og amI 

Henger han snart bort sin psykiat- for begges innlegg fra Dagbladet. . liebrukene». Men for å ha alle ut 
riske kappe og tar seg noe nyttigere Først Langfeldts, så Hoels .. ! veier åpne ogSå når det gjeller 
til? POTEMKIN. ; sskogen, sies det også: 

Kanskje han kan bli . psykiatrisk * l 
korrekturleser hos direktør Harald • «Fleirtalet i komiteen (:herti 

Modig gjort. hører ol7'''.a" .Evj.u) er lik·evel klår Grieg? Når denne sender ut en ny Ik' """ 
utgave av Hamsuns samlede verker. ««, a.rtj. ltelell !?~Knut Hamsul} i over at' det e~ behov for skog I Vinduets første nummer for i år sltri:~ 
Innbefattet Hamsuns siaste vandring om k n k ff b g eV'rke og vel'. Sigurd Hoel vakre og kloke tIng S a. s a e y g I 

SvarIkjolen ville 
tala styremaktene 

til fornuft 

En brakkebyer allerede under byg
ing på den øde Baragan-Steppen i 
nærheten av Bukarest og hvor de de
porterte skal bo inntil deres nye be
stemmelsessted blir avgjort. 

Statspolitiet gir de som blir ram
met fra 12 til 24 timers varsel orn 
avreisen. Deporteringsordren gis til 
tidligere militærpersoner, embets
menn, industrifolk, eiere av landom
råder og forretningsmenn viss virk
somhet er blitt nasjonalisert. Sabo
tører og politiske flyktninger og pen
sjonister er også blant de som får 
ordre om å gjøre seg klar til l for
late Bukarest. 

Det hevdes også at kommunistre
gjeringens mål er å rense alle viktige 
industribyer for upålitelige elemen .. 
ter. Deportasjonsaksjoner er også un
der forberedelse i havnebyene og olje
sentrer. 

Et godt råd. «På gjengrodde stier», en selvlysende Om den avdøde' dikter: «Av villført brennsel til skoglause folk i byg
bok som den 90-årige kjempe skrey troskap sviktet han sine venner, ~l~ dene serleg til bustadbruk og 
etter at makthaverne mente å ha kap tet han sitt land».' l I ' 

P å samlingsplassen ved mobiliserin
gi 1940 gjek eg som nestkomman 

derende ved kp. 2, I. R. 3 til depo-
. tet for å få våpen. Der møttfl eg Den amerikanske justisminister 

pet hodet av ham. M _______________ _ 
1:]'~.~~r! ~~A~ n11Hr! ,,~~ 4'nl1 1<',., .. 1,,_ • en ~oel n!~ter .?gså høvet tl~ .. å _ _ .'" _ 

deposjefen som sa at det var ikkje McGrath, som ble avskjediget av pre 
. våpen på depotet. o I sident Truman etter et kraftig munn-__.L __ 11_ '1...... ...._ co.n.+ 111.'" 'Pø."I:rni: Q.t 'h110'("J'Q,1", ; l"f'tlu:.,rnøn ; Wtuthinp'tnn 
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18.4. 52. 

Ved rettsmøtets begynnelse 18. aprU 
refererte lagmann Kristian Lun

de følgende skriv fra Alexander 
Lanv.e: , 

leg tUlater meg å protestere mot 
den av min ærede motpart, statsad
kat Dorenfeldt, under s1\nkens gang 
systematiske, nedvurdering av for
svarsvitner og hans innpå Injurieren
de utsagn om visse vitners troverdig
het. Jeg mener at denne fremgangs
måte strider mot åilden og bokstaven 
i den norske straffeprosesslov. 
.. Hvis det skal bli skikk i denne 

rettssak at forsvarsvitner ikke tUla
tes edfestet - vil det bli meget van
sktlig for de tiltalte å føre sitt for
svar, det vil si: "itt sannhetsbevis. 
Jeg henviser berved til dommer Did
riksen.'1 kjemleise og begrunnelse lID
der den rettslige forundersøke1st for 
å edfeste ekteparet Forbech, sp. ut
dragets sidp. 110. Kjennelsen ble -
tross påtalemyndighetens kjæremål 
- ,oppretholdt av Eidsivating lag
mannsretts kjennelse av 8. mai 1950. 

Statsadvokatens nedvurdering av 
forsvarsvitner på et etter min opp
fatning u-prosessuellt grunnlag, kan 
være egnet til å forvirre d~n ærede 
lagrett og bringe den i den oppfat
ning at denne svære sak "'1' en mann
jevning melfom de såkalte jøssinger 
og tidligere NS-folk. Jeg finner det 

korrekturleser hos direktør Haraldl Modig gjort. ' Ai 
Grieg? Når denne sender ut en ny «~I:artikkelen om Knut Ham., i 
utgave av Hamsuns ~~de ver~er. Vinduets 'først;;'nui'iimer for i år tr"i
Innbef~ttet Hams~ns slsste vandrmg ver, Sigurd Hoel vakre og kloke litJ:g 
«På gJengrodde sbe;»" en selvlysende om den avdøde' dikter: «Av villf'-t 
bok som den 90-Ange kjempe skrev troskap' sViktet han' sine venner, ,.~' 'It.ti;
etter at makthaverne mente å ha kap tet han sitt land».' , 

«Fleirtalet, l KOml1ieen tnelUll 

bører' også. ,Evj,u) er likevel klår 
over at det eL- behov for skog 
som kan skaffe byggevirke og 
brennsel til skoglause folk i byg
dene, serleg· til bustadbruk og 

pet hodet av ham. . . Men Hoel nytter også høvet t III 
Hovmod står allbd for fall. Fotle- slenge ut .en del satirer: «En poIi i:J. «I Dagbllldetfor 7. april har pro

den år. måtte pr~f~ssoren. over ~ele gir ham en dragelse, en dommer lllis fessor Gabriel Langfeldt et innlegg i 
riket gJen~om pohb og knngkastmg tenker ham for å gjemme unna pen anledning av min artikkel i Vinduet 
e~terlyæ sm sø~m, som var rømt ger, en «anerkjent ikke-genial psyki ved Knut Hamsuns død. 
hJemmefra, - bItr~ss for at .han le- ter» konstaterer «varig svekked Han skriver: «Det er i sannhet en 
vet under en stor :Jeleleges vmg.er. sjelsevner». Og Hoels konklUSjon heltemodig positur Hoel nå inntar. 

Terget over evne av språklemlest
ingen og mindre opplystlis diktatur i 
Skjema-Norge - har endelig Sigurd 
Hoel, Arnulf Øverland og deres kamp 
feller gått til motstøt. Den herskende 
klikk greide ikke lenger å avlede 
gruppens opposisjon mot de nye riks· 
og fylkesførere, med å la dem kjem
pe mot de døde. Det Var forresten 
Hoel som i boken - Møte ved mile
pelen (1947) - karakteriserte det 
norske emigrantmiljø i London som 
dvergenes parådis. Disse har jo i dag 
- for en viss årsaks skyll - besatt 
alle nøkkelstillinger i Norge. 

Har den reale «he-man» Hoel i et 
lynblink øynet at behovet for brutal 
og oppriktig opposisjon i Norge -
det store støt mot det lille sentrum 

den holdning vi bør, innta til Ham Enn om dette var kommet før?» Der 
suns feiltrin blir at: «Inge~ av o til kan jeg svare at alle de grunnsyn!! 
står så høyt eller så utenfor at pqnkter som kommer til uttrykk i 
kan sette seg på dommersetet og min artikkel i Vinduet, de forelå al-
det siste avgjørende ord». ,'il lerede i den artikkelen jeg skrev til 

Det er i sannhet en heltemodig p~ Hamsuns 90-årsdag, 4. august 1949. 
situr Hoel nå inntar. Enn om dettt Artikkelen sto i Dagens Nyheter, i 
var kommet før? For ekllempel i f~~ Infognation og her i Norge i Nidaros, 
bindelse med rettsoppgjøret mot de" I slutten av sitt innlegg søker pro
store dikter, eller ialfall før han ,fessor Langfeldt å velte ans\'aret for 
døde?, ' . " den behandling han utsatte Hamsun 

Etter Hoels artiklcel er svaret I$ for «var det i 1946 eller 1947) over 
spørsmålet om hvem 'del' er m~ på «de av Hoels åndsfrender som tid
medansvarlig for den. skjebne so-. de still da den store avdøde dikter 
overgikk den store dikter enkelt noll\': var i søkelyset». 
Det .er ,de ,.av ~oels åndsfrender som Den setningen er vel kanskje norsk 
tid des t i Il da den store avdøde innendørs rekord. Ingen av oss visste 
dikter var søkelyset.» . - eller hadde mulighet for å få vite 

Gabriel - hva professor Langfeldt foretok 
* seg med Knut Hamsun». 

Hamsun og professor ·Langfeldt. Sigurd Hoel. 

derfor nødvendig å minne, om at sa- prøvelse - slik ser jeg den - av fak
ken dreier seg om visse utsagns fak- tiske og grunnleggende rettslige spørs 
tiske holdbarhet eller straffbarhet l mål - som har betydning lang ot 
forbindelse med foreteelser under Ok-/ over dagen i dag. En ny okkUpasjon 
kupasJonsoppgjøret. - kan nårsomhelst bl iaktuell. 

Denne ,sak er den første alvorlige , Alexander Lange. 

Arne 60 o ar Bergsvik 
Du eied gnisten, 
se, det er tingen. 
Og der er så mange 
som eler slett ingen. 

(Etter Per Sivle) . 

Etter flere års virke i utlandet -
l Tyskland og England - kom 

Arne Bergsvik hjem til Norge i 30-
årene, full av virkelyst, planer og 
arbeidskraft. Hån ville blant annet 
lage silke av norsk skog, og det var 
jo litt av, et eventyr. Men eventyret 
ble vit'kellghet gjennom Kunstsilke
fabrikken på Notodden. Under sne
versynt motstand fra kortskallene 
ble denne store bedrift planlagt, 
reist og bygget - og fra året 1936 
drevet med stor suksess under Arne 
BergsViks ledelse. 

Vi fikk krig, okkupasjon og mør
ke tider. Vi fikk konge og eksilre
gjering under fremmed åk i Lon
don, vi fikk fører og kommisarisk 
regjering under fremmed åk i Oslo. 
Vi fikk, heimefront, likvidasjons
mord og gode nordmenn - og vi 
fikk Berggravs «kirke». 

Under alt dette fortsatte det hjem 
meværende norske folk å leve sitt 
liv - og Kunstsilkefabrikken på 
Notodden å gå sin gang. Men når 
så mange 'gode nordmenn rømmer 
fra sine plikter hjemme, blir byr
dene så mange flere og så mye 
tyngre for dem som er igjen. Også 
Arne Bergsvik fikk sin rikelige del 
av disse byrder å bære. Han ble ord 
fører i Notodden, og gikk med all 
Elin energi inn for å skaffe befolk
ningen mat og klær, bygget fryseri, 

satte i gang veveri; skaffet trikota
sjefabrikk til 'byen O.S.V. Han ble 
også formann i Tekstilstytet som 
formidlet råvarene til tekstilindu
strien o.s.v. Jo, det var ·en respek- . 
tabel innsats for folk, og Iane' i en 
ulvetid. 

Men en vakker mai-dag i 1945 var 
ulvetiden slutt. Takket være de 
menn som hadde tatt de tunge tak 
hjemme, kunne kongen, regjeringen 
og alle andre gjøre sitt inntog i et 
land av velkledde og friske men
nesker. 

Så var vel tiden lnne til fred og 
forsoning og takknemlighet? , Nå 
fikk 'Vel også Arne Bergsvik. den 
takk han fortjente for, sin innsats? 

Akk nei, London-mennene var ik
ke kommet hjem med .viljen, t.ll å. 
skape fred og forsoning og lykke
lige .dager. Tvertimot, de var, kom
met hjem for å dømme levt'nde og 
døde - deriblant Arne Bergsvik, 
som i høy grad var levende. Han 
ble kastet på porten, puttet i konge 
lig norsk konsentraSjonsleir, «dømt» 
«omskolert» - og noen- år senere 
løslatt. 

Nettopp, på denne tid el' det Arne 
Bergsvik trer fram for et større 
publikum og for alvor blir en lands
kjent mann. Først kom r y k t e, n e 
- både innenfor og utenfor pigg
tråden - om det anklageskrift han 
skulle ha skrevet - på. engelsk -
under tittelen: We are no Crimlnals. 
Tross de iherdigste forsøk, var det 
ikke mulig å få. tak i dette skrift, 
og mange begynte å. tvile på om 
det i det hele tatt eksisterte. 

;.:: 

til fornuft der forberedei~- -i-ii;';;~:;;by;;"e -~g-oij-~. 
sentrer. 

P å samlingsplassen ved mobiliserln-
gl 1940 gjek eg som nestkomman Et dt od 

derende ved kp. Z, I. R. S tU depo- go ra. 
, . tet' for: å få våpen. Der møttA eg Den amerikanske justisminister 

dePosjefen som sa at det var ikkje McGrath, som ble avskjediget av pre 
. ,'åpen på depotet. sident Truman etter et kraftig munn-

Bet nok ha eg set og røynt at huggeri i lufthavnen i Washington, 
del I!!elnare sokalla «gode nord - sendte sin etterfølger McQranery, føl 
menn» ha kome tIl øvingsplassane gende 'telegram: «Mine hjerteligste 
og agitert mot alt som helter for- lykkønSkninger, men jeg foreslår at 
svar og då det vart forbode å, drive De sørger for å få en beskyttelses
agitasjon på øvIngsplassane. kom drakt av asbest med i embedet». -
agItatorane likevel og stUte seg Telegrammet var sendt direkte til 
utanfyre gjerdet medan soldaten den nyutnevnte, men pressen fikk en 
stod på indresida og lydde på -I kopi. 
fullt lovleg. Men at eln befalIngsm. 
ikkje i krig skulde få utlevera so 
mykjt' som eln revolver, det trudde 
eg sant å segja, ikkje. Ein kaptein 
kom og baud meg sin private re
volver. Det \'ar ein gamall Nagant 
med Spatronur. med den skulde eg 
gå mot verden" sterkaste krIgs
makt - dette hev eg notert etter 
dagbok i like so det fylgjande. .. ., 

Då so 70 av offiserane vart sendt 
med buss til Interneringslægeret i 
Oslo - lmlversitetets gymnastIk -
sal fyrebeis - kom der uro kvel
den ein mann med kross på kjolen 
og bad um å få halda andagt, jau 
versogod, vart det svara. Andag-
ten gjekk fort fyre sel' og so tala 
ha~. uro situasjonen. Dagen etter 
vilde ban, sa han, ut i Nordmarka 
og få helmatt skåugutta ein laut 

To meJlborgere 
i et folkedemokratisk ,·land· møtes 

på gaten. 
- Hyss, vær forsiktig, sa den ene 
- Hvorfor det da, spør den annen. 
- Jo, en av oss er aldeles ,sikkert 

en spion. 

han at han neste dag vUd~ til Elve
rum å tala styresmakterne til før
nuft, men kom at neste kveld OK 
sa at det nytta Ikkje noko. Alt det
te meinte me var heilt l 8&IJ1S\78,l' 

med krigsartiklane i Hagkonven -
sjonen •.... " •.. , ..•.•••••• 

Selnare kom det ut el bok som 
helte - Folkedommen over NS. -
Hvad nu, bisp Berggrav, uro Fo1ke
domen yver Dykk'! 

halda seg etter internasjonal lov, Løytnant. 
og mannen vor kom at kvar kveld -----------------
den vik" ml' l!\g der. Eln kveld sa Nordmcsrspostens Trykkeri 

Men så utryddet makthaverne 
med ett slag all tvil! Selveste Kon
gen i statsråd tok det sensasjonelle 
skritt å lage en egen privat, stats
lønnet påtalemyndighet for Bergs
vik og hans engelske skrift! Han 
fikk egen riksadvokat (fra motpar
tens leir), han fikk egen statsadvo
kat (fra' motpartens leir) osv. Det 
var tydelig at nå skulle der slåes 
kraftig til. Nå skulle Arne Bergs
vik bringes til taushet. Der skulle 
ennvidere statueres et eksempelsom 
nok skulle frata e nh v e r lysten og 
motet til å slåss mot historieforfal
skerne. 

Resultatet ble ikke som maktha
verne ventet. Tvertimot. Selv om al
le kompromitterte jurister i dette 
land - og det er dessverre de fle
ste - ble oppnevnte til «riksadvo
katen, med den ene ste o p p ~ 
g a ven å stoppe kampen for sann
het og rett, for revisjon og oppreis
ning, så ville denne kamp likpfullt 
gå, ~in ubønnhørlige gang! 

Arne Bergsvik er i dag så langt 
fra brakt til taushet, at han tvert
imot er midt oppe i et stort og vik
tig arbeid for vår sak. Og siden han 
jo bare er rene ungdommen ennå. 
kan vi i mange år framover vente å 
finne ham som en kampglad og 
godt vepnet stridsmann i forreste 
frontlinje. Han bruker skarpe vå
pen; den stridsmann, men han bru
ker blanke våpen, og det gjør han 
fordi han kjemper den gode stritt 
Her i forreste linje vil vi finne Ar
ne Bergsvik i årene framover -,-
inntil dragen er slagen. 

På det store møte i Oslo i okto
ber .1949, da Forbundet for Sosial 
Oppreisning ble startet, valgtes Ar
ne Bergsvik til møtedirigent, og le-

. det gjpnnom 2 dagf'r det første stør 

re møte av rettsoppgjørets ofre. -
lian ble innvalgt i Forbundets før
ste arbeidsutvalg (styre) og fUn
gerte noen måneder som FGl'bun
dets aller første sekretær og pri
mus motor. - Han forlot imidler
tid Oslo igjen for å reise til Sin venn 
og vert, Erling Bjørnson pA. Aule
stad, der han skulle legge siøte 
hånd på sin ypperlige bok: Vi er 
Ikke forbrytere, bygget på det alle
rede nevnte engelske skrift. BjfJm~ 
son kalte Bergsviks bok NS-follQlt8 
politiske testamente, og denne ka
rakteristikk er riktig. Det er det 
sanneste og klareste som hittil er 
skrevet om vår sak og vår stming. 
Nettopp slik var det - og er det. 

I dag er 'Arne og Olga Ber~ 
blitt totninger. Ved Mjøsens fagre 
strand, på Kapp, ligger idyllen Fos
sum som nå er jubilantens hjem. 
Fra vinduene har han utsikt over 
den 18 km. brede Mjøsa til de brede 
Hedmarksbygder og Hamar by på 
den andre siden. Den vide horisont 
klær ham godt. Trangsyn trives ik
ke i slikt landskap. Derfor liker 
Arne Bergsvik seg som laks i elv 
~~ ~ 

«Jeg heter bon d e Arne Bergs
vik nå», sier gubben med ettertryk. 
Og det har han vel rett til, all den 
stund han nå er medeier i de vel
dige Toten-almenningene, og dess
ute har 10 mål god I totensk jord i 
Fossum - med frukttrer, bærbu· 
sker og andre gode vekster på. 

Vi hyller Toten-bonden Arne 
Bergsvik på åremålsdagen den 26. 
april og takker for frisk og aktiv 
innsats i kampen mot mørkemen-

'nene. ' 
Lykke til videre fram! 

Hroar Hovdt'n. 
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