
Budstikken går: 

Vær med i stormønstringen på østre Toten 9. og 10. august 
.111111111111111111111111111.1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111JIIIIIIIIIIIIIIIIIIIJllllllllililllllllllllllil:111111111IIJlllllllllilil1lllilJIIIIIJlllill~ 

!i «8. Mab kommer ut l Kristiansunå N. - Postadresse bokE. 41. - Kontor:ll 
i I L'Iedre Enggåte 20 n. - Aoonnementsprts kr. 16,- pr. år, lØSSalgSPriS~ 
'l ;40 ert.. - Annonsepris kr. 0.82 pr. m/m. - Fåes i kioskene hver lørdag.~ 

;IIII1IIJIIIIIJIIIIIIIJII.I't.llflj'liriIIJIIIJllilllll1IIIIIIJIIIIIlllll11111111111111illlllllllllllllllllili"11111111111111111111111111111111111111111[1111111111111111111111111!llllllli11111JIIIIIIIIIT 

ndresens Bank går til aksjon 
mot familien Hamsun En ny liten am~ 

stortingets adresser av 1890 og 1897 
avgjørende for dr. Aalls innstilling 

Sier opp et lån som ble opptatt for å etter

komme Plyndringsdirektoratets krav - og banken 

vil selge familiens aksier i Gyldendals Forlag 

rikansk «jekk-
opptabelett» 
Ola! 

Feltmarskalk 
von Paulus 

l Tvister mellom 
ved 

Er det direktør Grieg og Johan H. Andresen som Håper at Sverige 
lærer ved militæraka

demiet i Moskva 

nasjoner burde avgjøres 
retts prøvelser . Det var første gang 

i historien at en stat hadde rettet en 
I slik oppfordring til alle andre stater 
l dl'. jUl'is HfH'man Harris Aall svarer dusent Noack 

vil sikre seg disse verdier i devaluerte krOner? vil gripe inn ve~ Opptrær i russif;k 

uniform 
vet en «rapport» som er trykt i fra stillingen». -

En tysk dosent, dr. Noack, har skre \QUialing noe slikt, må. han avvises 

«8. Mai» den 6. juni i år, og inne hol- I 1942 avleverte jeg til ham selv 
der en rekke usannheter om meg. - mitt partimerke med henvisning til 
(Den tvinger meg til ennå en gang å min motsetning til den politikk som 
henvende meg til Stortinget med opp- førtes, og sluttet å betale medlems
lysninger i anledningen). Hr. Noack kontingent. Etter en rekke påkrav be 

Etter hva vi har brakt i erfaring Hele aksjonen mot familien Ham- • k · 
opp ~fttAn~e;ns f::~~n o:~~:!! ~~~ !!r h: ~~~~c:::e~~ a~~~~: en \ russ IS I n va s j 0_ Frtl.nkfurt: privat til 8. Mai . 
på kr. 200,000. Lånet var kommet dal Forlag i regnskapsåret 19151 had-
i stand med pant l Hamsuns aksjer de et disponibelt overskUdd pA. ca. a v Nor d -Nor g '6 
i Gyldendals 'Norske Forlag, et 1V2 million kroner. Forlaget arbeider ti 
forlag Knut Hamsun selv tok ini· altså godt og aksjene står over pari. 
tiativet til i sin tid. En kan da spørre: Er det derfor at 

Eli a."Hitlers store strateger, felt- er nettopp blitt dømt i Wurzburg for talte jeg en gang en mulig tidligere 
marskalk Frledrlch von Paulus, usannheter mot redaktør Pechel til glemt kontingent - jeg var medlem 

som ble belønnet av det tyske rikes en klekkelig mulkt, og han ville nep- fra 1933. - Jeg har aldri vært Quis
føtel'med de høyeste militære ut- pe slippe lettere fra sine usannheter lings folkeretts::ge rådgiver, som 
mei-keIser, men ble tatt tilfange ved om meg, men jeg kan ikke nå avse Noack dikter opp, eller ikke med-

ansvarlige kretser I den amerl_- Stalingrad, opptrer i dag i den rø- tid til prosess mot ham og ser meg delt Noack Quislings plt.ner, som 
En h,ar grunn til å tro at bak den- Harald Grieg vil sikre seg Haunsuns Washington: privat til 8. Mai. 

ne transaksjon står direktør i Gyl- verdier og det til stor underkurs ? Og 
dendals Forlag Harald Grieg og for- er det et avtalt spill mellom Harald 
mannen i Andresens Banks styre, to- Grieg og Johan H. Andresen, at de 
bakksfabrikant Johan H. Andresen. vil sikre seg disse verdier i devalu-

Ifølge et brev av 23. juni til advo- erte kroner, som ikke tilsvarer aksJe
kat Sigrid Stray, familien Hamsuns nes nåværende kurs? 
juridiske rådgiver i Arendal skal 
banken ha gitt beskjedd om 'at: _ VI synes at denne historien har 
H' 'kk lån t.~ krav på. offentlighet idet vi Il' Sik-

« VIS lee er innfridd innen ker på. at alle rettenkende mennesker 
lørdag 28. juni 1952, blir aksjene 
solgt samme dag». i dette land finner den atskillig 

Det er jo klart at et lån så stort «skitten». Staten med ErstatnitlgSdi
som dette ,opptatt mot pant i aktier rektoratet som utøver, satte' tomme
er vanskelig å få anbrakt i finansin- skruen på Knut Hamsun og. ha!ls fa
stitutter _ med de gjeldende fluktu- milie og alt måtte stilles som pant 
asjoner på pengemarkedet og infla- for i kunne etterkomme Plyndrings
sjonstrusselen som tiltar. direktoratets krav. I dag - ved hjelp 

Familien Hamsun skal ha gjort de av kreditor søkes skjendselen full
mest fortvilte forsøk på. å få. anbrakt byrdet. 
lån~t andre steder, men den «gode Men det skal det norske folk veere 
nasJonale norske ånd» gjør seg gjel- oppmerksom på, at det er ~,mt;en 
dende overalt - og har på mange som i dag spiller hovedrolli!1' i'høvei:i
måter søkt å vanskeliggjøre situa - stadens og lendets økonomitIke og kul 
sjonen. turelle liv. 

Nye trekk u.·s. E • 
l' 

IJt~n ri IIcn,,1 ;,.; il t, 

ske hovedstad vil man ikke ot- de artneeø uniform og arbeid~r som derfor nødt til å meddele et kort over han heller ikke hadde betroet meg. 
tale seg om en artikkel l et.- lærer ved militærakademiet i Mosk- blikk over kjensgjerninger som bevi- Begge dele.' er oppspinn av Noack. 
rlkansk tidsskrift forleden, der det va. lian er sett l den russiske ho- ser, at han ikke har talt sant og for- Han søkte meg våren 1940 uten min 
het at Nord-Norge er et mmf;cjrt vedstad a.v ty&:lce krigsfanger. klarer hans motiver for usannheten. foranledning, virket lite tillitvekken-
mareritt og at det Ikke vil volde På viktige punkter kan det være de på meg, mest som en spion, Jeg 
russerne noen vanskeligheter å 00- Lær tilstrekkelig å henvise til tidligere ut- innskrenket meg derfor til å uttale 
sette Finnmark. Det bemerkes bø,.- av ham, redninger av Winter-Hjelm og meg, noen forbeholdne refleksjone om si-
re ganske kort at dette syn ikke er således om min henvendelse i Krigs- tuasjonens mulige utvikling og lyttet 
i overensstemmelse med det n.n p ortugal har en diktator. Han heter ministeriet i Berlin 28. 3, 1940 med til hans selvbevisst ~ tale. - Han var 
har på offisielt hold I V'' ;hington. dr. Salazar og er en sky og til- inntrengende advarsel mot den felle, i hovedpun:rtet så fjern fra de opp-

På annet hold får Deres kone- bakeholden mann. De såkalte demo- Vestmaktene hadde laget for å lokke gaver so" opptok meg, og s§. be
spondent opplyst at man i USA krater vil gjerne finne noe å kritisere Tyskland til å okkupere Norge. Vi- stemt av opportunitetsformål fra de 
anser det for å være usannsyhl,lg hos ham, men det skal være vanske- dere å henvise til at Churchill den 11. norske krefter han lånte kunnskap 
at man i Moskva gjør seg noen !lom Hg, for han regjerer slik at det har 4. 1940 - altså 14 dager etter - selv fra, at jeg fant samtale med ham 

'helst forhåpninger om A. kunno be- vært ham mulig å forvandle Portugal erklærte, at Vestmaktene hadde lok- ufruktbar. 
sette og holde Finnmark under en fra A. være et fal1itbo til å bli et av ket Tyskland til å okkupere Norge, Min stilling til Quisling var ærbø
eventuell stormaktskonflikt. 'l'er _ verdens sterkeste land i økonomisk og høstet Underhusets jubel til det. dig anerkjennelse aven stor og edel 
renget I Finnmark vllikke egDe Be,g henseende. Han forklarer det slik: Kopi av min skrivelse til Krigsmini- personlighet med høye idealer, men 
til forsvarskrig for russerne,lIiom Da jeg drog til Lissabon for å over- "teriet ble fremlag~ i retten i min vi avvek så sterkt fra hinannen i 
vil få ue?delig lange og utsatte}H- ta regjeringen, besluttet jeg meg til å sak, men fortiet av domstolen. Jeg spørsmålet om de politiske linjer for 
førselslinjer sammenliknet med. ,de følge det samme prinsipp som mor henviser videre til min oppfordring vAre mål, at det ikke kom til noe po
alliertes. Hvis russerne skulle I" e hadde ,fulgt hjemme i vår landsby al- den 24, 4. 1940 til Quisling om å tre Etisk samarbeid mellom oss. Som mi
på å gjøre invasjon i Nord·N" e drl A. bruke mer enn det var tjent. tilbake som fører av partiet NS, som litært utdannet og med virksomhet 
har.. de heller ikke noen som.. . ... s,t. . ... Vi adresserer hans ord til våre eg-l ett. er sin titel jo var et program om. de. retter i mange år, var Quislir gs inn 
gnm til å håpe at svenskene vil, 01' t)e finanseksperter. De kunne sikkert samling, men hans navn var 'ikke-noe stilling .bestemt av dett'J syn på pro-

,holde seg fosslve. ~jet, er gI'e ' r ha noe å lære av denne diktator. samlingsmerke. Vi måtte finne et blemet. Mitt formål var Innledet med 
for svenskenes Ø1lSke onr'!lø~ . ,:' .' , ':_. _'. ___ ' Lynlh91 for hele, det Ilorske 'folk, be-Stor#Ugets M:<-elJSer a.v 5.S. 18!Hl ng 
tet og disse grenser rykkernær~· stemt av vårt Storting og en tillits- t6. 6. 1897 til alle stater om å opp-
mere og nærmere for hver dag so~ E ise nho w er mann som Johan Mellbye eller noen gjøre tvist ved rettsprøve, ikke ved 
går. . ' han formidlet. _ Quisling- g-a sin til- maktDrøve. Det fArt .. hl " HI o. ;n~ 
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u.s. Jf.S -Nye trekk i 
utenrikspolitikk 

har de heUer Ikke noen Soln. heiS Vi adte,,~~~~t:" h;:;;s -~~d . tii ~i;~' eg-I etter sin titel jo var et progr8JXl ~m deretter i mange år, var QUislirgs inn 
gnm tU A. hA.pe at svenskene vl1 fo ne flilahseksperter. De kunne sikkert S8JXlling, men hans navn var ik'ke'nOe stilling .bestemt av dette syn på pro-
hQ~de seg.,J&88lve. ~ Jet er gl'~nlile ha høe A. lære av denne diktator. .s8JXllingsm.,:rke. " Vi .. ' måtte finne et blemef;, Mitt formål var Innledet med 
for lIVeJllJkeneø. øDllkeODr"JllM' raI~1 c" : "~':;..;.;;......;.~_ Lymb91for ~e 'det Ilotske :toUt;' be~~l"f;lligets adi'&/I8er av 5 •. 3. lSDU og 
tet og disse' grenser rykker 1llI8l'-' stemt av vårt Storting og entDlits- lø. 8. 1897 til alle stater om å opp-
IDere.og nærmere for hver dagsom ,Eisenhower mann som Johan MeUbye eller noen gjøre tvist ved rettsprøve, ikke ved 
går. han formidlet. - Quisling ga sin til- maktprøve. Det førte bl. a. til at jeg 

Hvordan 

nye tyske 

blir den 
mangler sex apeal •. sler de amerikan
ske kVinnelige velgere. Han er ikke 
den første mann som mA. sanne, at 
'det er lettere A. gjøre inntrykk pA. en 
kvinne i uniform enn i sivilt antrekk. 
En amerikansk politikk er kan apso
lutt .ikke opptre i uniform, og i stedet 
for helten fra dep. annen verdenskrig 
nr. 2 og den almektige sjef for At
ianthæren trer nå fram for velgerne 
en pen, hyggelig men apsolutt ikke 
spennende halvskallet professortype. 
Og kvinnene sier nå, at han mangler 
sex appeal. Ja, det er også de som 
sier at han har ikke mer sex appeal 
enn senator Taft! Og det skal det et
ter sigende ikke så meget til. - Så 
blir ,Spørsmålet: ~an man i USA av 
1952 nå til Det hvite hus uten sex 
appeal? 

slutning tilkjenne og jeg arbeidet for gikk over fra teologisk til juridisk 
gjeves lenge på' å foranledige møte studium etter min innstilling til l~ve~s 
mellom h8JXl og stortingsmenn, sær- oppgaver. Det var første gang l hl
lig Amein. - I en privat forening, storien at en. stat. hadde rettet en så
hvor direktør Fermanl). og jeg var dan opp:f(lrdrmg bl aUe andre stater. 

Trygve LIe, 
prototypen for alle vredeJlS opportu

niSter. 

-----------------------
Deri ' arabisk~asiatiske 
blokk gir seg ikke 

Tunis-spørsmålet 
New York: privat til 8. Mai. 

Den arabisk-asiatiske blokk, som 
teller 13 stater har fremsatt krav om 
at FN's hovecI'forSf!.mlilig 'innkalles til 
et ekstraordinært møte sna-:-est mu
lig for å' ta stilling til tvisten mellom 
Frankrike og Tunis. 

Blokkens syn har etterhvert vunnet 
sympati i stadig videre kretser i ver
den. Kravet blir nå tilstillet samt
lige 60 medlemssta.ter og hvis minst 
31 av dem erklærer seg enig, vil en 
ekstraordinær samling bU .innlmlt. -
Blokken er sikker på at minst 25 land 
vil svare ja, og håper at det skal lyk
kes å samle ytterligere fem stemmer. 
Sl:ulle dette mislykkes vil man i all 
fall ha forberedt stemningen for sa
ken når hovedfo!'samlirtgen trer sam
men til sitt ardinære møte i midten 
av oktober. 

Man gil.:' 
blokken vil 
fleste land 

L!t fra med sikkerhet at 
bli støttet av USA og de 
på den vestlige halvkule. 

I I 
Den amerikanske humorist Mark 

Twain sa engang: Det e:' 869 forskjel
lige måter å lyve på, men det er bare 
e n av dem som er forbudt i de ti bud. 
r et er den som kaldes . å bære falsk 
vitnesbyrd mot sin neste. 

Og så forunderlig det enn er, så er 
det nettoP1- denne mMe Londonregje
ringen o~ - dens medløpere fant for å 
kunne komme NS-folkene tillivs. 

Det skal opprettes arme 
Bonn: privat til 8. Mai. 

!UskusjOnen om den nye tyske arme 

en spesiell 
utenriksskommisjon 

Vil den søke kontakt 
med de antikommu-

er i full gang i Vest-Tyskland. Man 
drøfter den tyske soldats nye stilling 
og holdning overfor staten og offent
ligheten. Det vesttyske byrAi Euro
press, som har gode forbindelser i re
nings-beretning: 

Hva er det igjen av pliktfølelse, of
• fervilje, mot, tapperhet, ære og fedre
IlandSkjærlighet ? Hvordan er det 

med kameratskap under sult og elen
dighet i fangeleirene? Alt dette er 
sørgelig ned-vurdert og må bygges 

nistiske mennesker 

Vest-Europa? 
-o~ Iuauofsvu ~VA uaaUl~V lV lap laq 
le, nA. mil. det hete at staten er solda
tens skole. Sold~ten må aldri være 
noe annen enn en bO_'ger i uniform. 
Hans rettigheter og plikter må ikke 
bygge pA. en militær organisu!:Ijons 
særlove., men på borgerlig ansva:.-. 
Mannen i gaten mA. ikkt bli en forak-

medlemmer, har Fermann to gange 
opptegnet i dagbok, at jeg ved 2 lei
ligheter har erklært: «Vi må ikke på 
noe punkt avvike fra norsk lov. Vil 

Den vakte betydelig oppmerksomhet. 
Den foranlediget Alfred Nobel til å 
betro Norges 'Storting å, forvalte hans 
fredspris, og zar Nikolaus til - etter 

- Fortsettes side -+ 

Molotov tok ,initiativet til 
tysl{-sovjet-rllssiske allianse 

den 

Tyskland var til 
å begynne med 

meget skjeptisk 

Da krigen brøt ut • over· 

Disse er i dag satt uten
forav de som av op
portunistiske grunner stet

tet de allierte - men 

opp pA. en eller annen måte. Når ty
skerne igjen får sine soldater, får de 
en arme uten patos, uten store ord. 
Men denne arme uten patos må aldri 
bli en arme uten moral. Den unge ge
nerasjon stiller seg temmelig skep
t~sk overfor g8JXlle sl&gord. De -«oPP
beukte» ord mA. fylles med nytt inn
hold. Men dette innholdet må ikke 
..formes av de yrkesmilitære. Innhol
det må finnes pA. politisk basis Før 

tet siVilillt og mannen i kasernen en • 
representant for en sær-stand, heter '.Velet 
det i beretningen. 

Spania om å slutte 
seg til aksen som i litt hjerte var 

kommunister 
Washington: privat til 8. :MaL enl{eltindivider· vil Også 

kunne ---H elt nye trekk l nSNs utenrtkJpo- • • avgi vItneutsagn IItlkk. kan ventes etterat en. UD
derkomite i Representantenes Ras 
har anbefalt at det opprettes en 
spesiell ulelU'ikskommlsJon pA. 12 om 
mann som sJml få to oppgave A ut-
arbeide de «store» retningslinjer 
for landets utenrikspolitiske kurs. 
Den. nye' utenrikskommisjon skal be 
stå av seks medlemmer av Kongres 
sen og seks privatpersoner. Det si-

l{onsentrasjonsleirene 

ste er en Interessant utvikling, som 
amerIkImerne lover seg meget av. 

fra 'Bjørkelangen' må 
sine vitneutsagn 

Fangene 
komiteen 

sende 

Det uttales uttrykkelig l kongress- New York: privat til 8. Mai. 
'kretser .. t man vil dra nytte av de 
beste hjerner Innen den privao,e sek 
tor tlI for4el for landett utenriks-
politikk. . 
SELV OM DET ENN~ ER FOR 

TIDLIG å si noe om de nye' trekkene, 
mener man på. vel orientert hold i 
Washington at den nye komite - sA. 
snart den er endelig godkjent av k<m
gressen - vil gi seg i kast med stu
diet av alle antikommunistiske kref
ter i verden, og da først og fremst i 

FN's Økonomiske og Sociale RI\d nedsatte SOM kjent for lengere tid 
siden en spesiell komite som skal undersøke slave- og tvangsarbeidet 
rundt om I verden. I de. siste dag~ av juni har komiteen avhørt repre
sentanter for ti Ikke-offisielle argo nisasjoner om, saken, først og fremst 
folk fra øst-europeiske land. Sekertarlatet holder pAi. utarbeide en liste 
over ytterligere orga.nlsasjoner som skal kunne aVIJl vitneutsagn senere. 
Komiteens formann, inderen Sir Rc~nas\Vami MUdallar, opplyser ut
trykkelig at også enkeltpersoner vil få adgang tU A. avgi vitneutsagn om 
kansentrasjonslelre. Man ønsker sA fyldige og eksakte opplysninger liIom 
mulig. 

Vest-Europa og Skandinavia. En frem KOMITEEN HAR ALLEREDE 
stående republikaner har ymtet om fastslått at det i dag er minst 11 mil 
at det i Vest-Europa finnes hundre- !ioner mennesker i landene bak jern
tusener av mennesker som pil. grunn teppet som lever sopt slavearbeider.e 
av sin anti-kommunistiske holdning i tvangsarbeids- og konsentrasjons
ble drevet inn i samarbeide med Tysk- leire. De land hvor dette system er 
land, mens delte land befant seg lop- gjennomført er Sovjet-Unionen, Bul
posisjon ,til USA. Disse mennesker garia, Tsjekkoslovakia, Ungarn, Po
holdes i dag i mange tilfeller utenfor len og Romania. 
enhver innflytelse i sine hjemland av DEN AMERIKANSKE FAGFOR
dem som under den annen' verdeskrig ENINGSLEDER ALBERT K. HER
etterhvert gikk over til de vest-allier- LING, som har arbeidet lenge med 
te og befant . seg blant seirherrene ved problemene, sier at russernes påstand 
krigens slutt. Mange av disse valgte om at tvangsarbeidet har en oppdra
A. støtte de allierte av opportunistiske gende virkning må karakteriseres 
grunner, ofte fordi de i sitt hjerte var som tøv. De som sendes til konsen
kommunister. Derved er U .. SA i dag I trasjonsleirene er personer som har 
kommet i den paradoksale Situasjon en annen politisk oppfatning enn 
at det ikke har noen kontakt. med de makthaverne. Kommunistene forener 
mest positive elementer 1 Vest-Jiluropa det nyttige med det behagelige idet 

de kommunistiske lands økonomi er 
helt avhengig av slavearbeidere. -
Tortur, hunger og arbeidsmessig over 
belastning kan aldri virke aapdra
gende, sier Berling. 

* 
HVORFOR SKAL BARE land bak 

det sA.kalte jernteppe trekkes fram. 
Tvangsarbeidsleire og åndelig terror 
er det i Norge og andre «demokrati
ske» land ogsi.. 

Vi går ut fra at denne spesielle 
komite for høve til A. søke vitneut
sagn tle;sA. blant nordmenn som har 
sittet e11er sitter i den norske kon
sentrasjonsleir Bjørkelangen - netop 
fordi de har en annen politsik opp
fatning enn dagens makthavere 1 
Norg. l dag. . 

Roma: privat til 8. Mai. 

H emmelige dokumenter fra det ita
lienske utenriksdepartement OM 

tiden like før utbruddet av den an-
nen verdenSkrig, er offentliggjort 
av den Italienske regjering. \ 
Det fremgår av disse dokumenter 

at det var Sovjet-Unionen, nærmere 
bestemt statsminister Molotov, som 
i 1939 tok initiativet til den politiske 
allianse mellom Tyskland og Sovjet 
som ble proklamert noen få dager 
før den annen verdenskrig. Molotovs 
hensikt var å ytmyge MUnchenpoU
tikkerne i Frankrike og England. -
Tyskland stillet seg til å begynne 
med skeptisk overfor de russiske til
nærmelser da man i Berlin var bange 
for at en tysk-russisk allianse ville få 
skjebnes,rangre følger for forholdet 
til Japan. . 

Av stor interesse er Spanias hold
ning like :::'ør verdenllkrigens utbrudd. 
Det viser seg at Spania dengang for 
alvor overveiet å slutte seg til aksen 
Berlin-Roma og at det var krigens 
utbrudd som forhindret at denne til
slutning ble satt i verk. I denne for
bindelSe har det som kjent tidligere 
vært opplyst at England øvet et 
sterkt pil.trykk på Madrid for å få 
spanierne til å forholde seg nøytrale 
og at Churchill under krigen gikk sil. 
langt at han lovet Spania Gibraltar 
som lønn for Spanias velvilje. Tysker
ne og italienerne var ikke særlig in
teressert i A. trekke Spania inn i ak
sen. Admiral Canaris skrev i en rap
port i midten av juli 1939 at den in
nenrikskpolitiske stilling i Spania var 
ugunstig, og at en ny borgerkrig ikke 
var utelukket. I tilfelle av krg ville 

Spania være mer til bryderi enn til 
hjelp for aksemaktene på grunn av 
Spanias strategiske beliggenhet. Men 
Tyskland skaffet seg «støttepunkter» 
for sin marine i Santander, Vigo, Ca
diz, Barcelona og Marokko. 

Molotov følte seg fr8JXl i en S8JXl
tale med Hess før han kom fr8JXl 
med forslaget om en tysk-russisk al
lianse. 

, , 
• • 

Den foreløbige prislov, som Tha
gaard og hans .. ,0ndonkoUeger ut
arbeidet, ble begrunnet med at man 
ventet krigshandlinger I Norge ved 
tyskerne!! Im.pitula.sjon og at loven 
bare skuUe være foreløbig. 

Nå ble det ingen krigshsndlin
ger - muHgens to IiItor slmtfelse 
for de plutsselig oppdukkende hel
ter. Men loven ble der alllkcvel og 
skal nå omformes I overensstem
melse med det diktatur, som alle
rede er på trappene. 

Alt dette burde overbevise de 
naive, såkalte «borgerlige» politlk
kere om at de ble snytt oppi stry 
av langt klokere hoder me dlange 
mål. «Felles-programmet» skulle 
vel ha lært selv de mest blløyede, 
at det Ikke fører noen bro over fra 
marxistene to OS8 andre. Men ka
muflagen har qarret sA. mange av 
dem, at de burde ta konsekvensen og 
trekke seg tilbake fra aktiv poli
tikk og la mere klartseende og 
fryktløse kvinner og menn rykke 
inn I sitt sted. Nå kan de så. meget 
lettere gjøre det, som de har sør-

.. get for å ha en god statspensjon li. 
falle tilbake pA.! 

Husk kontingenten 
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VtJitt av mter.lent,kapet 8. Mat 

store folkebedrag. 
Det er vel itke noe som det svIndles mere m.ed enn /ft"\.. begrepet demokrati. Ordet brukes i tide og utide 

• 0i kanskje m.est av dem, som ennå forfØ1iell av sin 
.,gen skygge i fornt av proletar1atets diktatur. Det 
var en gang, da de selvsamme herrer, som i dag med 
sQ,lvelse benytter trylleordet demokrati, fråtset i dik 
tatursnø.kk og hisset massene opp til vold mot det 
klare flertallsstyre. De truet med å klynge opp på 
lyktepelene dem, som rådde ~ og rådde bra - med 
landets styre: de skrev ut lister over dem, som skul

le tas tørst, 0i de forkyndte, at det var bedre at tusen andre skulle 
(lø tnn en av deres egne. Vi kjenner mentaliteten igjen fra. 1945, da. 
(le med prestelig og bisJropeIig velsignelse øvet vold mot annerledes 
tep'tende under pl\skuåd av at de vUle avverge de lange knivers natt. 

I da, er dbile menneSker så «demokrat1ske», at de knapt tåler å 
se en spansll tomat elier et tysk flagg - selvom de i egen nØd tilslutt 
mllr finne se~ i begge deler og takke til. Men med det Oksvikske fler
ta.ll ~ Stortinget Og et bevisIii mindreta.ll i folket turer de fram, som 
om de elet hele lantlet og kunne bestemme over alles skjebne. Og 
måten de IJØr elet på har skapt både motlØl:lnet o~ liv$angst nos dem, 
lJom mente at den personlige frihet Og den enkeltes tiltakslyst var 
tien bØlrende irunnvolc:l i tolkets liv. Måten minner betenkeli~ om 
c;Uktaturet, QC den næerlngspol1tlske ensrettetnet, som nå. skal avlØse 
~kjemaveldets :krl.j1eår. er da også i sitt vest\n så diktatorisk, sti fd
het"bftl'øvende dlkt~torisk, at det ærligste vllle være li kalle den ved 
den'! innerste. veiens navn. 

.r,)et 6l' diktatur, nil' (i.e folktvalste o~ den fra dem utgåtte re· 
(je.rlng skjuler for folket, for velgerne, hva de steller med. Bak be
grepet «staten/!! sikkerhet» leker de med folkets skjebne fortsa.tt 0i 
pA l!ammQ mAte som 1. 1940, ela de &pUte fa.llitt o~ dro av landet. Og 
hva vet vi om det liIom skjer ba.k kulissene i dag og om dem som tralt" 

ker 1 trO-dene? Grunnloven fortolker de etter eget behov i øyebliket 
eller lar den (fertil innrettede hØyel!terett strø. sand på krenkelsene 
av den. O( når det er tale om et fritt og selvstendig Nor~e. sier de, 
at tiden har lØpt fra loven og at vi må finne oss i fl. gå opp i en høye
re enllet. Dette. ekjed utenat folket er spurt, og det skjer for å «redde 
demokra.tlet» ! 

Det er n"PPI mUli, å kalle en forsamling som Stortinget, nvis 
medlemmer IJtemmer etter ordre utenfra. for en demokratisk tor
samllng, skreven politisk forfatter forleden, og vi er enig. Hele den 
demaiogiske sta.tlsosla.lisme uten prlnslpper og planØkonomien uten 
tornuttsmesslle hensyn viser dette, 0i det er forunderlig at den ten
kende og vurder.nd, . arbeider a.v lda.i ikke forstår at dette bærer 
l1kf) lukt ut l diktaturet - det som. var påskuddet for den annen vel' 
de.nskrig. Vi er pA vei til det marlliatlske enevelde og faren øker et·· 
tel'SOm oppoeyjonen bUr mere oJ mere tannlØs. 

. Når dette tan skje, er det Ikke min~t fordi de tidligere NS-folk 
i 1945 ble !lerøvet sin stemmerett, mens tYlIkarbeiderne med full be
reining beholdt sin. Likevekten - for ikke fl. si det sikre flertall -
ble det på denne måte slått benene unna, Og det er et eneste stort 
folkf;lbedrag, som historien i sin tid vil komme til å belyse som «Felle 
:progra,rnmts» eneste re~ultat. 

Når elet således er gått ia.lt og n€t,r 'såvel den materielle SO~ 
åndelige intlasjc)n skyller over landet, kan v i, som er satt utenfor l 
kraft a.v et malctspr~k, vær~ glad for at vi ikke har del i ansvaret. 
For det !lUr 11el1iden tunit å !læra, hvis da noen overlever det Ragna 
rok som demokl'ltlet hal' fremka.lt tsln hevn over annerledes ten-, . 

kende. 

--- .. .. •• . _.1 _ ..... 

Hva ar kristendommen? U-retten mot frontsyke-
Av 'arerinne Sofie Peenen søstrene som ikke glemmes 

Nil' :/.6-17 åringer i dag kommer 
0i IijlliJr: liva ~): iiintlii krilt~n. 

dom for noe, il OS3 det, for vi foratAr 
det ikke! - da er det bekl,gen, og' 
dypt beskjemmende for alle S01\\ kal
ler OSII· VQk.no 0' kristne. UnrcJ.om
ffillnlil oppl.rm, '" or p6.virknin" ot~ 
hVert samfunne høyeste forpliktende 
oppgave, har lett for A. ta ~mmer. 
forie i opprørte tiger. Vi har 1,ttfor 
t ghnnme at krbltend01\\!!Iulldorv1lnil\1 
er; noe lom øiver Inn 1 bar"ot fr.. tu
sen kan!ller i sl;l.mfunnet, alt fre. Q.ets 
fØl'ste stl.md, og til det har nMd mo
dcm alder. 

:mn ung mann .<lm opplevde malda
~ene 1940 i 01$10 fortalte om en epi
sode som. kom til å gjøre det sterlte
ste inntrykk: Han så under en ,.rre
stllsjonsl!eene pA pten en hyaterililk 
jublende mennesktmengde,' O~ blant 
dem en frelseuoldat i uniform som 
ga sin fryd uttrykk i en særlig støy
ende latter, mens han svinget med 
arm«me og ,1110 seg pA. kntllrnfil. Oot 
fantEIl ikke e.ntygninr Hl medt"lelse 
med dem som ble ført aVl!lted til feng
l3el og som in"en vi!lllt«;l hva. ondt d!! 
hadde gjort. 

Få år i forveien hadde det ullyrli
ge Skjedd at en menne/ilkeJN!'pe i 
vårt land var blitt drent fr .. landet, 
fra hjem og eksistensmuligheter, på 
det mel3t I3k~naelsl"l!Ie. Vi I3to mp.ktes 
løse og prøvde Qn prote.t, 110m fort 
druknet i larmen. Hvem av QIS vil vel 
i dag ~i seg til å diskutere hvem som 
gjorde I!tørl!t aynd, «lIm pn!e fr_Iles
soldaten som pA. bølgen av maasebe
geistringen fulite ain natur,. eller oss 
som i avmektig kjensle av "(Cm nød 
fulgte vår? Hvilket menneake aom 
har fått et hørende øre 0i to,nkens 
gave vl! i dag gi seg av me~ å. døm
me, enn si fordømme aine medmenne
sker! - Ikke on RV 1)111 kan unnlate 
å tilhøre en gruppe som står i bitter 
strid mt>t en "nnen gruppe.. Men vi 
kan spørre oss selv hva som Vill ml 
skje før mllnne~kene imtlior elet nyt
tc.1ØS{l i å tyne 0i ødt:lea-(e @Jl be
stemt grUPPe for å kunne få lIaIlI på 
en bestemt synd. . 

For den enlulha liv vet vi at den 
enkelte.s synd må erkjennes og be
kjennes, for Gud or mennesker, Da 
er den kjent død Oi' makte.lø/!, 0i blir 
som om den aldri hg4ge eksi~tC!rt. An
nerledes er det lleller Udte l de atore 
crupper. Og vi ser da også at enkelte 
menn, om bare ennå noen få, står 
fram og p. folke.tll velll~ erkjenner 
dets synd. Som bølgebrytere mi,dt, i 
det opprørte fQlkehl;l.v står de. Intet 
menneske ville ha styrke og' kraft til 
noe slikt av seg aelv . 

Det er ikke noe lystelig å mAtte 
erkjenne sin syml. :aåde enkeltmen
nesker 0t: folk har kommet så i sPUd 
med seil: /leIv at <le }lar g-ått til grun
ne under prol'!essen. M.en stQrt har de 
Il\eiret , dll som ha.r våg-et dette spn\n 
get: Å kaste se&, i Jesu !lrmer, I3Qm 
en av våre i kampen falne S0!'\ner 
uttrykte det, P~t er Ut~t hv_r Iln~elt 
av oss kan utrette, i det store Verd-ms 
qram!l som ullpilles i dag. Men om vi 
fornemmer vårt folks moralske l{amp 

den .. rønne gren og .kvatrer: «.rt, 
har gjenreist meg! Jeg er fre~ltb _ 
Man finner en utvei til å kunne gjø
re noe - til gagn både for seg selv 
nø' rlpt Q'llml.., felle.skanet. om det så 

. an vi V~fe mod o, bo o .. 8119 tr.l.t 
i~j~nnom, -. or Vi kM bjolp, dt 11. 
den4e og v~re v.rp tor d, vlI' ... 1 .... 

DikterprestQn Hovden ,101': 
Eit ord, eit "odt øg vellJ\ont ord 
kan lækJa mtin og ska4./ 

.og sessa sQ1'1 Vid gamanbørd 
ol,; gjera tAror &1_.de. 
Med odden gjennom. redde barm 
Iln IItwr Ifj~nl' or bløder. 
lUt 101101'11 er ein onrlo,rm 
101\\ hjal'teøi.l'tt ~de!'. 

Eit ord, eit.lit'lt nf-denl3 Qrd 
kan v'kkj.. liv av daud., 
0i' k .. Ua tram Ol' J1JartejQrd 
Guds f&Jr. 1'Q/lOI' ro.ude. 
Guds ande tal i barmen min, 
so hemn og hat rot. røma, 
~r lcjerleik lom eln blome fiJI. 
fu11tarert mAtte blemIl.. 

I Den vII straffe seg fremtiden 
«I. MAl» slutt., •• , J1elt til nec;len- •• yttes til dette u-fyselige arbeid .. men 

stA~c1.' .om .n Rtdtkorl3søster med vedkommende offiser (jeg' har hans 
spesl&1utdADnol" Ikl'lvv: navn) inJisterte brutalt på ~t vi sh-ul 

I Afttftpo.t.n tor D. august 1948 lf> lystre ordre. Det er med glede jeg 
leste 3t, ftl!,nde henvendelse fra kan legge til at den menige som OVer 
F~n8'es&mbandet til det internasjona· våket a:rbeidet, - beklaget at b,an ik. 
l. !\øde Kon'. mtlt~ l Sto~kholm: ke hadde n:akt til å pare oss for den-

4 •• Vlfol'lanltr at dit etablerea et ne motbydelige jo1)ben. Jeg antar at 
generellt for1)ud mot tortur og mis- en slik behandl~ng. av vergeløse kvin
handlinger hva som bekjent den nye nea ea åndelig tortur av råeste slag. 
korivtn.jon 1. k k e etll.blerer. Rod. an- * 
mtrkn,) 1 en hvor forstf,Jl,11 i en hvil· Muge Iykepleil~l',,~r. "om hadde 
l{en$Qt'nhelst situasjon. oVerfor et hvil vært mea l NoJ"" fl)l'8VAl.bnlp 
kensomhelst menneslte, - og at en- 9. 4. ID 10. 6. 1940 _ deltok ~nel"e 
hver 110m forbryter /leg mot dQ\t, for som frontsykesøstre oJ pleiet voen 
1)\1(1 blir i.. betrakte :Jom kri,.torbry- Ol' ti .... de l OV4Q'enlillitenlmolile mM 
ter tner SOIP forbryter mQt menneske ({eqfe~konvon.jOJleQII bo.t«lnunt:llitr 
hot«m... oe 1 ovore~lItemmolli' Qled vår . . J_, er enig med J'angtls-.mbandet. barmhjertighetstrang. :Oa vi dro ut Tid~n roper på Andehge førere.. I Ikke bare i krig, men også i den så- hørte vi intet fra våre overordnede 

d .. Kristnes samfunn trenies hellll'- kalte fred som vi gjennomlever. Jeg 81101' fra ledelsen l Røel .. Kors at va\r 
via ikk~ sådanne. Der er bar~ en fø- er ikke Il~ lIikk~r .~å. ,t Fangellam • lt .. dlemAt, var Iftraffb3r. IIJlarere 
~er. ~rlstus selv .. ~g ~ører Vl "~l ~t· bandet med full rett k"n li: «Dot er tvortlmot, IJelv.gt. •. .• •• •• ., 
er, vil han nQk Vi 6 .. ,ede 0811 dit det in"'on 1I0m qed større r~tt kan uttale :ro. r svk.pla.ier .... etJ-.... te. I.e!'" er godt for OIfS i. V'll\re Det bety\' ik·" '.. . . . . ...... .. .. .,.. li' Il 

ke at vi ikke skal være villige til il. aeg om dille lPersmlb.. er vi blitt straffet med fengsel og 
samarbeide med andre kri.atne; @llllr & M!Ulge .av oss som har gJenn~mle- vanærende behandling som den oven 
innordne 0111 i et fellellskap. :Pot blir v:ot frøalJUblllll~s redslllr må ~-V1lkå~ for beskrevne. POl' oss er spørs~ 
kanskje et fellesskap med tollere og hg spørre hvo.dan slagordet. DE let JU\: liv. skal vi &'Jøre h~ (let 
syndere til tider, Men -m kan merke $.KAL ALtPRl SK.JIU IGJJlN - el' bUr krig IgJen~ Hvis vi tjenestegj.r 
seg at de fine.te kriltne !,lfte U$ttopp bUtt p;aktisert. '. . VA. cJen tapende PlP'ts !lide kM vi 
henregner seg selv til denne katøgo. I ;mmm~len Ik~l Je" 1 «1,g ~"l'e tI. pb,ytt kObllDe til A. gJeIUlomg4 
ri .. Sett fra dette synspunkt vi~ Uv,t ,n hten epIsode som henQ.te mme va- tengsling ør misshandling. :FOl' ell 
o~så her på jorden kunne fortQno IIOr ~etektllkamQrate.r 0i undntepe?e en .ykeplelel'lII~e ved, trltlltcUl la. det 
som et himmerik selv under de mest da.g vi ble sendt på tvangsarbeId av seg ikke gjøre å spørre de liIMede 
traurige forhold.' Tar vi imot Jesu/! UlovUg~te tYl'e i .0810. I Kabahuset som kommer' Inn: «Hvilken politisk 
Krist1.l~ !IQlv, ,om tnlser o ... fQfllonor, (pl hJ. av StortJ~gsgt .og Ro!lld oPl»'atnbtr: bat' U.h . 
13å. vil og-øl. barnl;l. vAre k\1nno Iitto ~m\ln~lI.n. (t., hYI/I kjeller t okkupa- Nål' Norges Røde Kors ikke mot • 
med sin tanke hva kristendommen ersJonsbden ble benyttet som lager for satte seg vanæringen av frontsYke-
for nOe. den tYllkf1 kriillml\lino) ~le Vl beol'\l- lIø,trene bidro denJlO instituljon, ,om 

. Sott. p.,er~Q. ret lied i et rum, 'I)m Skulle gjøl'es skulle være upolitisk, til å forråe krig 
rent. Der var en fæl stank. Noe my- føringen og til A svikt! mp.nne~kohe. 

Tall fra 
lltillk sllpPQl var t'ei~t .ammen len ten! sanne intores8er! Man la. grun_ 
krok. ~mper Øl hyller var ove.... nen til den angIIt tor fremtldelllSom 
Ilprøytet med blod og «garnerb med l dag rir enkJe, tenltendo meMe.kel' 
hArtufior Ol' hutlfiller. Som øykeplel- i vårt land 130m ikke kan Illl.rkotlliltre 
,,,kl hal' jeg :/(1 vennet me, til Htt /leg med kon&TeIJSer, banketta1$r, 1;11'. 
av hvel't. Men jeg till!tl~· .t blodet 4ecna,vel3en ..... 0' paradllintervjuermed Tys' 1{land lIt1vnet 1 årone mine ,- da det rikk sosietetsdamer i J.vlllønEl. 

.. opp for meS- at vt Ve.rettktst",nre~p4 Dette sVik mot .an1tet3tj~ne,t~n og 
~. . donne måte Bk1,llle tvini"~ til å. J'en- bannlljertliheten kommer Ul , straf. 
Som et ~propoll tU dtlt OPIl8ikts~k. Ilke ut restene av et memteske som t~ ser forferdelig tor mClnnosktb,ten. 
'- ktnUle va.l&1'eI'Jultatet I. Italia kan had-lie drept seg I'!~lv med en Mn<1. l"orferdeUar !, 

det være av lDter!.'!lse å. ta. for (feg granat.. Btchl kor .... to. 
noen opplYlfNilger· !!lom den amed· Vi gjorde innvendinger. mot .. be- med Mpellb&lutdaNl'lse. 
_Ike bøykommllllllren' i Vett-
Tyslda.nd, Jolm l\leCtQY, p I en 
tale til Iiltu4wter ve unlvenUetet O å 
I lI'relburr lJIf,Quar J år, gs et 

I 101,e. MørpllpOfJtenl ,'eferat . 12 års .. mirne 
ba t31en op~w MoOloy at \Ul-

~r en mflllllplDAllug !!linn amtrl· GImle «Sklblt\c:lnor7,> 1'1kk lørdag 14. en eUor annen stakk hodet inn Jjen-
ka.nerne bø4dtl foret.tt blMtt tysker juni eommor.na ferøte tur mod nom døren og ropte: 'l'yskorne kom
R". va.r 8pør!lmt\.J!.'ne blitt Itllt !!Illk: Stortinget; or R'rJerl..l'en l!Iom gje. mer l Don kaQUMke flukt nl)d at trap
«Hvis 4et· skulle o"stl\ et Pytt ,ter. BAtel\ (fikk innom aUe tre Mjø". pene til bUllIlene og' videre i vill fart 
parti l .Ukbet med N ...... U.A.P. i Vest byøne og ovasjon.nø var store. PA tll 1Illvllrum. 
lJ'ysWancJ, ol' pr,ve 6. komme til &mal var ~n -tor menne.tlemengde Og - d!l ..i.s,Ard.rolen var over ~_ 
I1'I3ktep, hvilken holdnlPlr vlU!.' D.., møtt fralt: pl. 'bry.,ttl, det var mu·, II)'not av den lamle herre 1101\\ .to 
da Innta tlllleth sikk og byens ordfører ønsket de ct· alont 1,jen i trapptn og IIIt.tt_t .,0S' Ul 
$vl}r~ne forcl.,ltø !!Ie~ !i111~: ~O pst. leQre reisende velkl,lmmen tu byen. vorren 110m om han var rammot av 
IiIvartf'l at dø ville gjøre alt Il .. k\tn- ft\~r!m~1tl !tvittert., omJlumde _ bit.: et 1l1_befillnendo.·· En ung Hamar. 
Ile. fl)r 1\ hb1!lre elet ,~S PIJt. vill. l~. t.r"a.~t i avlflrtferateno ~ v.c.l A ~yn9 mann I'''''r"ni' hjelPllomt tl1 og :fikk 
k, Ja se~ arfl!ll,r~ av det, 80 J)3t. vil- !fe Hamarllanitm 0i IItortlnrlilpnlldlln .tettet den ramle ned på g'aten og !!lå 
lt tlJkø Ilke l l.Ie flet iiUttreffe, men ten minnet i en kort takketale om .. t å si løftet ham inn i sin privatbil Ilom 
. ville IkJefl gS,rø not! for å ltlndre det nå var 12 år siden Stortinget siat han hl;l.dUe stående like i nærheten. 
"et, lO Plft. vW. ,Jern", opple.ve at I)ellløkte Hamar _ det var på ferden Hvoretter han kjørte ham til Elve
_et Inntf.,f, mlm vlUe ikke KJ,re nordover i de bevegedli\ . aprildag'er rum _ ta de andre, 
~oe tl)r .cJl)t, og IS Plt· viDe hUIe en 1940. Det viate leI' at den lamle, nec.t-

.\' ,Uk "tv.kllna- velkommen og 'l,re 'lIliU\'l&u,'folk er taktfullQ, og de vi1lbI1.lcltt mt.nn lkko var noen ann~n enn 
alt for A. !IIttttQ <len. U Pilt, 1$ IkOI Hoppe 1)evirke· noe skår i presidentens _ statsminister Nygaardsvold. Oe 

:; ke~!~~~kk!:r .!~:~p2Prl!~~~iene ~~~~m~~e;,~,~~~._~~~~:~~~~_ ~:: ~.~~ ~:~e '::f1:ri~,~.~~_!~~:~~~s~.~~:~~: 
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rok, som demokratiet har fremkalt i sin hevn over annerlectes ten- : dilt, 10 Dilt, vm. rJ~J'ne opplev@ at ~~;økte ·Ha~-a;·-=·d-;t ~~~·;·å.~f~rd':~ H~~r~~~~~\=~a.eef:rt!i1t~a~ ~~r~f::~~ 
kende. den g.rønn~ gren og skvatrer: «Jeg' ~~e t;!~tr:!l' o,;e: p~~~l~l:~k~U:~tJ~: nordover i de bevegedf.! aprildager rum ~ til de andre. 

har gJEmrEllst meg! Jeg er freiøtb ~ ltktvdill' 11("' rjtJre 1940. Oet vittte leI" at den ra.mlEl, ned. 
Man finner ,en utvei til å kunne gjø- :\'~t t:r A !I~t:{l(le:~~(l~!I~'( ga lk- ,Hamllrf?lk er taktful~ll, øg. de Vil bMldto lnanll lkk" var noen annen enn 

l re noe - tIl eagn både for seg selv ke uttrykk før noen oppfa.mlng, n.oppe ~eV1rke noe skår l presldentens - statsminister Nygaardsvold. De 

F f] Is DS elters ett og det gaml" felIeøllkapet. øm det så Enhver kan studere di!lse taUene heltemmne;. Men mange har vel ved holde regjerinilil Og stortingsmedlem-or ø ae e" " ' " • bare blir i form aven aldri så liten og' vurdere dem eiter eg-et skjønn ~ans ord Ikke kunnet 1.u'lnlate for sItt mer nadge i cllkynclini'IIn:ll Qttorltl.tt 
~ P?sta.nVillnin~ til dem som har tatt men det blir vanskelig å finne an: mdre øye å gjenoppfl'lake don «beve· lin IItatMlmlnlltorl SA. rlllm/3IIDUl'Ie kan 

N l H t d P/il. se~ byrdene ved å føre kampon net enn at do glitrer lI.V "åp øver g~de» scene da de høye hernr l p,- man altsA. være 1 æren/3 stund .... Av Hans iosen ars a mot dem SQm har triUtet OllS ned i de demokPatlike mløJønllIpep Bøm mkk styrtet fra smørrebrødbordene i HeldIgvis reddet en kjent Hamar-
,. skitten. Det ville Viere Il-llstendir i hele 7 år har hatt som opp/lave il Festiviteten så eggerøren skvatt, dl mann med omløp i hodet O{; roli~e 

Jeg beklager et jeg ikkll kM V31- foa travelt med seg- IiØ!V o~ ~itt, til at mann/! ferd. lære tYlikeme Opp t de .. retta ene n.rVOr Ittulllljoncm. ' 
re enig i det QPPI!~tt søm en ",no de har l\unnet avse tid til a. ofre en «liva, du evn~r l\ast av i de nllilr. tro. -" - I lin Ud nAddll 01111. ty'korne fram 

nym «NS-mann» har fAtt tatt opp i årlig lO-er på Forbunds-arbeldet. meste ~rav», Sler «NS.mann~. Ja, Bare 20 pst, av ~fQlkninler Mr N.øemøllen ~1Lr til Hamar, mon da var dilt fol'1l1nr,t 
avisen for 27. jun! d. å. und~r oven- Anei, herr «NS·manm! Har ma~ det kan være rett -:>k. Det bh:.' ba.rt en slik iUlitIllblg (lV_.'Of DM,fonaI Jo. Ul va.k.t or rjort Iltann i lI'elltivltoten. 
stå.endetitel. arrondert sin verden til sengp. og SPI- et spørsm.l hva man ska.! betegn. sosialismen at de vU fjøre noe for Jer hørt" hole hlotorlen nQendAS'er 

Travelhet er ing'lln unnskyldning aQbordet og funnet ut at !?:;!.n ele.r- som «<le n!lermeste kra.v»! Jeg for 6. bindrtt 41:1D i .. kO,","1IJ til makten .-kkø komme sentre or hUIkor nøaktlr Ille detaljer 
for å svikte sin egen ære og for å i",jennom har nådd. fr~m bl en tll- r.1itt ve<lkommencte 111,\1.' det j et hvert .. I,Jen. NA.f mM frir. elene JI1lppen 'V mon det kan V.l'!! nok ·mll!l QVlln~tå. 
holde seg unnav arbf)iqet på å n. frlilqli1li1tillend@ «opprEllsmng», så. har fall slik; at jeg vil foretrekke ti. ha tar vekk kOmnl1mtlUtte levebrødl. ende. LESER. 
etterl\rigsoppgjøret revidert. De!! tra- man allikevel glemt noe meg~t ve- <le.t temmelig tran~t med henlilyn tU polltikkel'lllli, IIJI. lom har komp .. "- til Danmark" 
velhettn som «NS-mann» snakker sentlig - for ikke å si det veSIl~t- lmtt personlige utkomme bare jeg \'(It mtttert (leg utide. lIkvl4.riJlpn av RI:TTIlLIiIIll. 
om, rekker til .enga og spillebQrdetj Hg-Ilte. Man har glemt sin per~onh~e med meg selv at jeg kan se hvem N.S.ll.A.P. 'lIIAtJlt embeta. og Ulne-. J'ortattorllD av <Vi .krlver hilltori-
_ men heller ikke lenger. De som ære. Man har glemt at man gJennom som helst t. øynene som en I,ilrlig stemenn som helst vP '~ frlld øl' Noen hVer v~l nUl$ke navnet pistor enl, dom lt!II':It _ bol' o •• kunn"'jøre 
stikker halen mellom bepa når de et nederdrektig bakholdsangrep fra mann. Qg det greier man ikltll";"" ro ØVlll' lIin JllII,koUp .'.ntta .. , blir Nh~m,lIer. Han var jo for ~oen år lIi. et otter at tlor(l artlkl.r har vmrt så 
treffer sine gamle feller ~ ente" det de vir}celire. likyldige er blit~ hel\gt hvor llterk man enn er i Ileg selv ~ d~t !i!lkkfJrt ikke JQtI.a... 'tr.lf:l1'l. Ol' den det renes!e demol,rat!ske s~m- tåloU.- tri tor trykkfIlil, kryr <lot av 
nå skjer av travelhet eller av feighet ut for samtiden og all framtid som så lenge man vet at det er landsmenn ela. er «IllJt at et stort antall 1JleIlll8- Ungite(ll, fOr~h hemll politIIlc. vlrlc. <:lem 1 .. rUkel nr. 18 IlV IT. juni. 
--. vi mangler nllmUg ikke ek.empler landsforreder - ~on:. de~ foraktelig- som ut fra si autoritetstro på «retts- 'kep hUld. bruke 8ln ,I.to tellt av fop somhet ikke ble satt tilbørlig i>ris på r IJ)l1te IS .tAr otter d4lD forholdsvis 
pl. d.t .illte heller de$8Vllrer - er lIik- !lIto og lumpnelite mdlvld l et samfunn state» holder en for å være en ge- stand til a. stille 88g dttt. spør.mA. av BitIe:, . mUd trykktoU: to villt motlJtridende 
kert nok ikke å finne blant dem som over hodet. møt:! for~ryter. . . let: JlvelP l hQtt:Jlt _ lir det "'I'fat. Nå brmger svtlllllke og dM,kr avi· lstldottor vidt mobtrlclende, IItAr lmld 
IlItflltter opp under gjenrellmingøarbel- Det ~r vel og bra nok at ofre~e for ~~n gjør noe. l et slikt tilflll1f;l. Noe 111' Slim er bUtt t.nø,l.el' og m.1I.- s~r meddelels~r om at den danske re- lel'tlt!: «8"1'11, ll!lyorlollont!e er dette 
det Or det arbeid lom tar /likte pa. å etterkrlgsoppgjøret hal' vært 1stann POlilltI::lt. Man f",ler fi.t man ml). ha. nQe ""'odlet av dl8le na.:døtenef gJerillg har nek tet den gode pastQf hvo~' on ok.llrorjor1nl undor trullilel 
.. "ake av Oltlt d(tn økamflekken 110m til i en viss utstrekning å. ku~:me hev:- mer enn et /lovevl1)relse og en spilile-" innreiøetillatelse til Danmark .am· av ,tritt forbyr en bandlemlte 110m 
ut'ftten har erillet oss Ul med og 110m de sei i hverda,ge~s arbeldshv og til st~e, man føler en trang til , nil en KIJÅJ,TS. men med nOen andre ljom aktet seg okkup'lJjOnlJmyndl.1u~tono tor\)yr>. _ 
<lot er monlnren at vi Ikal trekke A skaffe seg et rImelig utkomme - stue ogsll, der man med rak rygg Og til 'Il «n«lytrallt.tllkontel'anse:!o i Oaen ~ ~t Mllte forbyr !ilk.! vlllr. PA-byr. 
mod O", inn 1 den fremtidige noulte selv om det ennå er mange !lok - 1l1lftet node kan ønllke gjester velkom se. 
hl.torton. Jt, !!kulle ta me .. ~t tell om altfor mange ~ som fremdelelI . mA. men. FørIIt da vil \;It ædig mennelll(e i\"rtopOS. Q'I!!A deP\Qkratlone bs.r, filytnsynUg DJIl'l' Ila RøaTI 
iltk, lI"orbun4et kunne ha. ett O( annet kjempe med perllonUge vanskehghe- kjenne ({leden ved li. V$re seg Selv, 1"(1 rt,Qer kln i IIpill m~n tinno fMt nok av pastorens politiske virke Det er nordlendingen som sier: Er 
or It i den anlodJllng .Di.se «travle» ter. Men har man æresfølelse, setter og ikke bare seg lIelv - nol(! m\ln Itan ."ttln tllpo e-llf'l' Vinne. somh,t? det ikke und~rlll!'? Det er ikke .n av 
hal' sUckert jevnt Qvef llatt'et alt man sei:' IkkE. til i unærmalighAt på Rqs NlelMIl Hf;lUtad. <I.oord, JIJron lTSt--1tØ6). Sic transit rlorla ~und1.... tultn IO~ lkk."4tIr. 

Utenrlkskren'kk - n,e~te ikke minst :Då grunn a,v, at het for å. motsette se~ en or01'e, rettslærde enig om. Det kunne noen i;jen til l. sjøre det, tnn:
«krigens ukrenkelige lOver~> 1 rea lovlig eller i1cke, skulle bOllet" derfor ansees for fa$tslåt~ at den byggerne i byen og ute pA. feld
liteten er blitt krenket både en med ansvaret. Det burde v!ere internas,onale lov. bestemmelse tet ble truffet og drept og banolt 

K • I -1 f t I d-ghetspl1ekt og flere ganger og fordi det er lUuIig, mente han, uten å utford- om G. adlyde de overordnede «ik- akkurat del}, lJamn1e stilling som rlgens OV og mIl ær y I umulig å avgjøre hva I<verdens- rt verdenssamvittigl1o~n , fln- ke utgjør noe ap~olutt for.$v3r, da napalhombene eksploderte _ 
samvittigheten» egentlig sier, ne en form, som ga soldaten 1u- men at det bør tt.3 m.ed l r.,nln- en ifeJ;'Q ltlec:1 4 stige opp på. sin 
særlig når man har med asiati- ric:1isk beskyttelse, når han over- len ved utzn6.l1nr;en av straffen sykkel, 50 gutter og piker lekende 
31(e l(QmmunisteJ,' å gjøn~, legi~r e~,tommendo m. ,rj den innøvd' for den begQ.tte ltrigl$forbrytelse». i et barntbJem. en husmor som 

Tiltalte var på det re, ne med.. ble det gjort følgende tilfØY~18. e bladet til. Og så skriver det: «En disiplin adlØd overordn, edes kom Dett, e er., vel og bra, svarte lord i sine hender holdt en side av 
De fleste av OQ glemmer vel til k;rigsloven: «Medlemmer aV sak er si~ker, d~n i Nlirnber~ opp tnando i stridens hete. Mannen Saulton. men ut fra militært syn katalo8en fra eear/J-Roebuelts 

ll~ke så lett denne floskel som l(riglim~ktl;ln er pliktig Il adlyde 3t4tt~ tVlst. er. lkk~ lØst OJ kom. ll.leddet, iPP8lcjØt lord Wlnlter" fInnes df;lt bare to a.lternativer varehul:l» •.•• 
dommerne i sakene mot de tid- ba,r8 lovlige ordrer og unngår !k- mer I~ke, tIl a bh lØst med den måtte vel svare sin offiser: Vær når det er tale om å a.dlyde or- En innsender i London «Tltne$» 
ligere NS-folk benyttet for å freI ke ansvar, om de i lydi~net over- nye ~andOQken for våre soldater, ~, vennlig i. innstill, denne kri- dre: enten lystrer man og klager spør: «Jeg skulle gjerne ha klar
se $in samvttt1ibet.Dette er i'l1id for ordrer begår handlinger, som hvor.edes enn bestemmelsene for gen, mens jeg ringer opp til min etterpå eller klaiir først Og lyst- lagt, hvilken forskjell rent mo
lertid i~lte bare en norsk floskel krenker både erkiente regler for muleres». advokat og hØrer om denne ord- rer etterpå. Gikk man inn for det rall$k er det melloIr. å drepe et 
_ den er Oiså. benyttet av eng- kl'igføring Og utf"rdrer verdens- Disse uttalelser er ~oranlediget ren er all right! lJiste alternativ, kunne man være menneske gjennom å smitte bam 
lendfl'ne under rettergangen i ae.mvittigneten». aven debatt i det brItiske over- Lord Saltoun trod.de ikke at sikker på å tape hver,eneste krig med tyfus eller å brenne ha.m le-
NUrnber&; for bok~ta.velig å kun- O~ så kunne Nlirnbergpr08es~ hus, hvorunder e nreltke m1Utæ- det var .noen annen løsnioi på. som man kom med ~! vende». 
n& komme de ooseirede tillivs. - S€ne begynne! bus, ?vo.runder en r~kke miUtæ~ åette kng$rettllUge problem enn Det er vel heller Ikke et ene- Det vll$er seg således at ute i 
Og her er litt av sammenhengen. I dag - syv år etterpå - skal dernI/ienng av «krlJsforbryter. iL erklære at alle handl1nger som ste menneske som tror at sUke verden er man nå begyndt a rea~ 

Helt til 1944 var det i de en- de tyste soldater lokkes og trues paragrafen». En av de kjente sjø ble l;)egått innen en a.vstand av bestemmelser lar seg oppretthol~ gere mot den forfe:'dende skin
ielske krigslover. «Ma.nual of inn i de fredselskende demokra- helter, Lor~ ?ork and Orrey. fant 25 mu~s fra. stridsområdet var de. Og ingen tror vel heller at hellighet som rådde grunnen 1 
MUita:ry Law», en bestemmelse tiers våpenbrorskap som fullt li~ at det nagJ~I.dende reglement straffne.. Lord Cbatfield mente, noe land - det kan ha hatt a.l- NUrnberg og som førte-manie til 
som tok sikte På å. oeskytte sol- keberettigede, mens ennå mange var ~r: fare bade .for landet og at man .måtte kunne få i stand dr~ så ml'tnge representanter i skafottet og andre til livsva.rig 
da.tene mot fiendens represa.lier. av deres kamerater enn1i sitter i d.e .mIlItære. Han vllle ha klaJ,'ere internaSjonale ]JestemmeIser om NUrnbergdomstolen ~ under en fengsel. Vi sier: «Ute i verden}). 
Denne fritok soldaten for straff, ~llierte fcmgsler for å ha adlydt lInJer. Feltmarska.l}{ lord Wilson ~va som var tillatt t krig Og hva. krig ville tillate sine solda.ter å For herhjemm.e er m.an iklte li:om 
når han kunne llenvise til at ban Qverordnedes ordrer. Og i dag sa, a~ det rådet ll.lmen uro og tor· lkke. Som. det nå er, sa. han, ut. vegre seg for å adlyde ordre for- met så. langt ennå, Og det bar 
ha.ndlet etter Qrd.ro av overord- forestår også en ny omreclige- und1'lng hos offiserene over den·· gjør alt som heter internasjonal dl ele auså den krenkepde' for sine årsaker i den fortielse og all 
nede. Det heter der: «Det er imid rlng av de. engelske krig-slover, ne. paragraf: «Hva vil bli følgen l~v b~re et ene Ilte rot Oi verdens ve~denssa.mvittlgbeten! :For i den humbug som ennå rår grun
lerttd av bety<1l1lng å, ta.stslå at hvor beate.mmelsen om soldatens ~VIS e~ flyve~ som beordres av iamvl~ti~l1eten noe enna. verre. krig gjelder bare det noksom nen, når det er tale om krig og 
metilornmer aV ll;rigsma.ll;ten, som lydighetspIikt påny får sin ube. sm reiJering tIl å kaste en a.tom- RegJermgen!; tal.8mann, lord .. kjente ord: Right or wron~, my ansvar. Men det betyr desverre 
på. sin re,.jerln,~ eller aine mili- grense de karakter. ~~mb.e mot et tettbefolket om~ kanIlIeren lora Simons, zned.delte eountry!» . . . også at vI, om krigen kommer 
tære overordnedes ordre har for- I 1944 var <let nel~ så enkelt. lade l Europ::\.? Eller for en ubåt- at man skulle rådtørtl se~ med La. oss $a. som llluatra.sJon gjen ennå en gang, stål' like ufor~e
brutt seg mot erkjente regler Det gjalt jo Hitlers armeer. Men offiser som får ordre ti.l Il ~enlte Oominions og USA om diAse pro .. gi følgende ~ra den hed.~rl1ge reelt som sist da. Nygaardsvolds 
for kriiføriIli ikke er kriisfor - -; sier «Manchest,er Guardian» ubevepnede handelsskIp uten blemer. Han siterte forØvrii ar .. «New York TImes», som skllt:lrer regjering forrådte oss og senere 
brytere o~ åerfor ikke kan straf- 20. 5, 52, at «hvis vi stUleI opp varsel? Hva mener fQrsvar&mln!- tikke! ti i Nlirnbergsta.tutene og «politiakajonen for betriel"e av tåkela hele landet for sin egen 
fes av fienden»., Det ble i 1944 ~amm.e spørsmål for våra eine steren om disse spørsmål?» - m!nnet om at denne VtiL~ blitt el''' Korea}) allk: «En ra.id med nepal eksistens skyld. Men ~ da .;r ik
nødvendig å foreta. visse fora.n~ tropper, blir spørRmålet med en Han fikk alr;\ri noe svar på dette. k.{ert å være 8fl «korrekt fast· bomber var blitt gjort mot byen ke V I med. Vi har lært mere; ønn 
dringer idene bestemmlilse. p~ lang betydelig mere komplisert!» Samme skjebne fikk lord Wa- lJlåing av den internasjonale lov» for tre eller fire dager siden, lu .. de a.ndre. 
dilttamen av de ~Ueredf> utlttte Det 1 1944 Inntørte tillegi er blitt vell" som spurte hvorfor nettopp Dette var ba.de brlt~f.llte, fra.nsko, tetated. var de dø<1e bUtt ~elrø... __ 
dommere i Nlirnberg-prossen bårdt kritisert av offiserer i tje- de som hadde den minste mulig- amerikanske og ennog russiske vet ettersom det ikke fantes 
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En god bok! Syv o ,ar 
OLAUS ULVEN: «Lange skyg
ger». Eget forlag, 19152. 128 s. S yv år er gått liIiden den liIiste vel'- belclSl1vet oppbfiilre 0J bare la det "ku-

" denskr1gs stolte setemerrer trtum, re!' Hv~rd~ vUle det da hill sett ut 1 
Bonde Olaulil Ulven, V. Sbdre l Vald- ferende satte foten pa. nakken av de Norge da. den endelir våget Si' hjem 

res,. bar nettopp Sendt ut fin bok b~aeirege øg IiIknk ut OVer hol«i1 ver- J~j,n '( H'V'Im .kv.ll, .kltlet o's mat 
Wlder tltel~ «Lange skygger» og den: Ve de beseirede. Og hva har ik- og klær, 'brensel og alt df;!t en trenger 
med undertitelen «En landssvikers op- ke hcmgt liig~n '( Å r~&lle opp alt !;l@t {gr a. leve'( Fra. lWrlanQ kom Qflt jo 
leveiser 1 krig og trerd.». lar seg ikke gjøre selvom en bare ikke noe lUkt, det kom bare c11c1 QI 
dertitel~n dUn landssvlkers applevel- holder aeg til de begivenheter som re- fordervelse fra den kant. 
ser i krIg 0' trea». fereres i pre'/ilCID og krin,kllltmgen. Men la oss nå si at NS ikke· burl;le 

... ;c __ ... 

Har du et gildt foto, eller 
helst en film av et 'slikt, J.u er 
særskilt gla i og daglig kunne 
ønske å ha for øye pA. din vegg? 
Send det til meg! Jeg lar det 

, forstørre til 18X24 qm. og farge
lelpr d.t l ",",anton primo. 
kWlli!tutf.rlllllo m.ed lf$ okt, Ko
dQJc Qljetatp!l'o for kr. 11,00 og 
kl'. 13,60 henh.vis for f11m eller 
gliUlltnelt bilde. Forstørr. alene 
kr. 0,00 og 'I',ISO. Anm. - om mu 
lig - spesielle fargel' f. eks. pA. 
klær, hUll, dyr e.l. Oppkrav. 

Jla,raI4 Hovlnd, Rort 
La me, lill det s;raks: 4,t var en ltøosevelts fir«il friheter, Atlq,nterhav3 blandet seg opp 1 dette. NS-folk bur

velsignet bok å lese. Herlig endefram pakten menneskerettigheteneL'\ for _ de sittet musestille de 30m Vi .. o lil
l fremstillingen, uten no: tilgjort eller kynnel~e for alle folk og nasjoner, dre og ventet, or ~år det varb,lt /Ilk-
på-pyntet, Qi" med en dIBponel'ini' av jo, det var h.rIig m~lIikk i /fodtroen- kert hvem som seiret, kunne de opa. Direktør Arne Bergsvik skr.: 
stotfet 110m på en ypperlig mUe flI' de menneskers1iJrer. krøpet ut av hiet og vært modige «Make til fargelegging har jeg 
fr~ nettopp det som det sikkert i en Ved fredsslutningen etter den før- menn som Vi.~ ~c11". M,n hVem ikke /latt, :D.t CJr utenkelig, at 

i Au't-Agder. 

slerhg grad ~ar vært tnven maktpo,- ste verdenul'l&' blø det også kompo- skulle en da ha pekt ut ul lSyndebuk- bildene ikke or et vaskeekte for-
liggende å gJøre klart for sIne lands- nert en liknende ouverture til det tra- 1{er? Hvem skulle en da i tUfelle ha gefoto. Jeg skjønner ikke hvor-
bl,enn. gillke drama. IiQm førte til den q.Men a,r.resttlrt O/f fen8'slot, fortul8't 0' ledes dette '1' multI'. SUke fil" 

13ok.ens førlIte .femti /!lider bringer verdenliilkrigø utbrugg: Willlons 14 Ifjort brødløse Og' hjemlese. Det ville ,enyanser! Slik nøyaktighot! 
oss nlltt opp i kr!gshendingene 1apr11 P1,U'\kter. Oet er nok ti, nllvne Versai- sannelig blitt et vanskellr prot,lom" Gratulerer gamle venn l _ o, 
1940. So~ befahngsmann vec! let.nd- les. Ved det naVll åpIler det IU~1f per- lø~e. Tyskerne ja. :Men vUle det v.rt kunstner.» 
ve~sbatalJonen av Vestoppland Inf:- sPQktiver inn til hbitorionll mørkelIte nok? Måtte de il~ke o,s4. h"tt noen ;." ..... ___ .. ___ ...... _ ... 
regIment deltok Ulven aktivt fra krl- avgrunner. Dot blø ikkll Will,onll 14 hjemlige syndeb~kker /;lom /tonott(!r .. 
gllns første d.~ Og like ti?- <the bitter puDkter, ikkl'l hlUlll :dQaliamQ som til <ten molok som djr1g~rer dett!) ~je- Kontorarrangernont 
end». Det ble 1 denne tld~n betrol;ld kom til å. bQstemme llul'sfln for Ilili(ll'- vellike dnnna. '! D 
ham og hans menn 4 ta tørn overalt herrenfl/! politikk overfor dt;! bIlS!)il'e. J3, det el' vel så NS-fQllta. bea-ikk 
der det virke.lig gjalt, oV; en bel;lre de, det ble 1l@vnellllogl1a.tets ån4dessverredenfeUatdeprøvdeåred. l' Oslo 
skUdrin" av I;lili!se (l.a~er - 0' netter som ø41iret og'~å den gq,ng. AU'nte).'- de hVA re(jges kunne i dIs",!) fortvilte ' " • 
- vet jeg i~ke at jeg hittil har lest. havøpaktell, menneskel'ettigblltene, !1akrii"s~r. Ette~ jøS/lhl2'eJleS teol'l('1r bur Jert har oentralt beliø'ø'ende 
'Ulvens setmnger er knappe Og kon- sjonenflll frihet og I!elv.tcmdighet, Qg de vi alts~ iltt :pokJter i lllJ.ldet Og ~ .. fli 
sll1e, men det står en eim ø;v krutt o~ alle d. andre trylleformularer lom f<;llket. HelIIt burde vi ha fullt vl-r re- kontor m@d telefon i Osl08 beste 
varm~ a.v dem, og man r~ves mel;l l seierherrene har brukt for å kaste den gjeringø ekilempel 0i forlatt landet .trøk. Ønsker fOl'slag om arran
spenmni Og o.ppgl~dåhet .Ii!llk ~t man tl'Olikyldige masse blår i øynene er ~lll sa.mmen, s/l. kunne tY3kernc JUl-tt gement Imare,t. 

HA,RSEM 
vasking av rettsoppgjøret». 

5 '""'<l 

er på grunn av 20 punkter i 
sine bøker på tilsammen, 530 
sider dømt for «beVIsst bak-

Han$ siste bok «Bettioppgjøretll svarte flekker» 200 sic1tr 
- kr. 10,- Og <cFolkedommin over rett"v1kol1l') 55 lSid.er 
- kr. 1,- kan ennå. suffe •. Send. Dere$ bOJtUlins gjennom 
«B. Mai» og bØkene vil bli Dem omgående portofritt tUsencit. 

Herrestøvletter - damestøvletter • skisko 
Våre anerkjente saueskinnsforede stØvletter nedsatt i pris.-

Herre i brunt og sort fett lær kr. 102,-, 1: 
Dame, i brun og sort bokihud kr. 81,-. 
SKISKO, herre kr. 60, -,dame kr. 55,-. 

Skriv eller ring 

Salgssjef 

AlS FJOaDANB SKOFAØBlU, 
NordfjOl'deid. 

- partner 
Yngre energ. erf. selger, gjer. m. bil. Fabr.forbr.artikl. 8entr. 

sted. Event. leiligh. Tiltr. snarest. Innskudd 15000. B. m. «øst .. 
landet» sendes 8. Mai. 

fra. først til Slst s~tter Q~ faktlli!k sy- noe helt· annet, det er rett og slett d(lt så godt. For døt Ol; nI sA e '; lan: Eksp, anviBEll' eller telefon Oslo 
:noe at man !,(ll~ er med ~ det hele. svada, det vet enhvel' som har en dllts r~ijerilli er den rette inn3tan .. 
. Ulvens IiIkllclrllli .--:. fn lom den er Ilmule politisk orlenteringsevne. 110m skal foreg4 OSI! o.n4re me4 et 46 '7'143. Gudlrid Tveit, 
fO! skryt og oVllrdrw,lsllr -:-' er ~t Og hva er det egentlig som foregår godt ekllempQl. Mlln r_~1 ble vi albA ------------- SØt'bo, Smedstua. 
ll'unne~m~rke ove.r uelennytbg og of. 1 verden i dag? Hvem er det som er hjllwme, Vi tllnkte vel i!(lJn han 110m Damer 1. ________ ... - ____ .. ____ ............ __ ........ 

På deilig sted ved Mjøsa el' l dobbeltværelse med tull pen$jon 
tilleie for sommeren. Gjerne fa.m. med barn. 2 dobb. væreleer 
ledige fra 27, 7. og 10 .8. 

fervilhg mnsats for ttdrolø.n4et - et ansv~rlig for de kaotiske forholcl vi skrev dette verllet: 
JDinne$l1lerke e.v et IlUlllke annet og leyer i"'- Selvfølgelig de som seiret k k k 
blllr levendtt Vfrd !lUn den heer av mip. det er ~emlig de fire store som sittet Lat ~ma va ~om . an, fra 2S til 40 
:I1"teinor 10m. vi nA om dagen berikes ved verdensroret Og makt har de .jo og rr:~ ~rf som emt marn'd t 
ll1ed. ~v.l' Ol' ,en av c;le~ .I!om i april maskiner o;, red'skaper, tanks Og fly: og a 1'1 ~r eg- u or an e . V1 er to ensomme NS-karer i 
og mal 1940 rJorde aktIv lnn.a,tll, h~r og penger og atter penger, og sist, EKKO. 30 .. 6.rene som savner hjemme-
bruk fot' d@MO boken - og kanl!lkJe men ikke minst atomvApen(lt, men~ 

år 

ennå. mer de lJom fliJl' •. t etterpå øvet neskehetens I!krekk. Uva er det 3å ga hygge og menneskekontakt. La 

3~e «nujonale htlltegJernlnger» og ikke har? Kanskje !l,1Iikevd det vik- d t ·r 0losvse~tvOegkSølnes~ensk. erSpvra'rbretvil' Fbookto
s hYll enellte .torhet or den at de, da tig-lJIte 3V alt: ForståelIlen av hva. ti· Fremme e roppe ... ,.. 

det ikke lenger var farlig, tråkket an- den og tilstanden krever, forl't ~et .. o • 

dre under hel. .. k3n /ilka,pes den nø4vendige felleliskap n 3087, Oslo. 
Uten noen personlige ko~ment:t- følfi!lstil mellom tolk;ene og nasjonene. -I Norge" --_ ..... __ .-_______ , 

rer av.lutte~ fo;tatter!n krlgSkaPlt- Oi dilt som har foregått'i Bonn, den I Jordbruk· .s·.nte· r"",. 
let ~~d å gJengi batalJons- og kom- sAka.lte generalavtale. Tror virkeUi 
parusJefe.nes skriftlige uttalel~er ~~ de menn som tvangsdirigerer det ty- Nå må tolket få. Ilt ord rned 
hans krigsdeltakelfje .. I all sm mlh- ske folk inn i I;lenlle tre.gediC!n, tror i laget. esserte, se her 
talre knapphet or al~.e utta.lelser en de virkelig at dette kan hold!;) i frem. 
hyldest til den modige og selvoppof- tiden? ~an de være /ilå di,l'Ug orlen- S kal utenlandske tropper stasjone- På særdeles rimeUge vilkår 
r~de .fedreland~?rBVarer. Det var så- tert at de -'an tro det de Iilier at dette res i Norge .i fredstid.? Dettv· kan J' Aa skatfe jord tll 3 a 4 
VISSt mtet å krItIsere ved NS-mannen sk;al danIle i'l'unnlaget for et samlet spørsmål er tatt opp til behandllng a _ 

Best; Ilingsseddel. 
Herved bestilles fra HANS MARTINUSSENS FORLAG, 

Bergen, ekspl. R. AS,trup Nielsen: EVENTYRET OM 

«SOLBRIS» a kr. 23,00 innb. mot postoppkrav uten ekstra 
kostninger for mer. 

__ Navn: 

r(skriv med blyant)~ 

Adresse: 
fra 1933, yaldrisen Olaus Ulven. TVert Ty.kland? Står ikke alt den røde hær «Folkehæren», som ~r organ for .l!.t1- bruk på større øy i Nordland ..... 
imot, skrlver hans batq.Ijon$sjef, og midt inne i Europa? Og hvem Iiar litærsambandet i Bergen, som slmver Jorda. er 81~tt og lett dyrkba.r. 
l!:ompa.nisjet'en tøyer t11 M Ulven <var hjulpet den dit? Er d6t ikke de sam- bl, annet: Torv tur brendsel. Bureisnings- '-___________________________ .. 
uten tryk, t Og fikk tIere særollpdrllg me tåper som nl setter himmel og «Vi t~or at utenlandske tropper ilk" k "It T kt 
la:v ft1eg». :Bedre attest kan ingen "n- jord i bevegelse for å stanse den? _ plasert l vårt la~d vil vlltr~ en stl;lr V ar an pare nes. ra or-

'(skriv tydeUg)'. 

Ilke aeg. . Make til statsmannskløkt akal en få Ulykke, selvom <hase ~r alhert •. Hill' bjelp anta$ tilijengellg fra ne
, Den 10. :m.al 1941:1 fikk; så .ulven sm lete langt etter. Og Koreakrigen later i Bergen var f. eks. Ikke befrielses- ste hØst. Gode muligheter for 
«<be1øMlng» li\.V takknemhi'e lanl;ls- t'l l bIl temmelig langvarig. FN skuI- troppene av sommeren 1945 s .. rli~ tolk med pågangsmot og arbeids 
lX).eJUl. ben da, 1:>le l1"n på en forsme- le jo være et organ for en· varig fred. populære. Fremmede troPl'el' her ~ .lyst. Skriv til 
deUI mUe brakt i arrest som ~lands- FN IIkulle stagge enhver agressiv an- skape ~nid?il1ger og misnøye sOn. Alf SelfJ'ord, 
IIvtk~». . griper. Det ser snarere ut "om FN sti- igjen VII gI seg utslag i folkets in 

Om <tette handler de føl{;\'end~ ott! mulerer alle, både store og :små land stilling på ~n slik måte at vlre myn- Hj artøy gård, Segelstein. 
I1der. Først en mea-et instruktw og til militære galskaper. liln kan ikke digheter bittert vil angre pA. dette 
omfatten~e påvisnIng. S;V de enkelte se at FN har ført til JlOenstørre for- eksperIment. Fremmede tropper vil 
faktorer l d~t som POhtl!!k u<1ueUghet stlelse og samfølelse mellom folkene 1,13's/1 i et lite land 8Qm vårt lett kom. 
QI' tåpe11(llet - for ikl;:~ å 111 verre og nasjonene, snarrere tvertimot. Eln ml. til·å "ve, ~~ntroll over Ung' 110m vi 
t1nr - tørte landet opp l· !>Qr.nelJlt en kim vel trygt si at de stormakter, og ~jerne/'~~W~ h~ bestemt over BIllv. _ 
;reø.11et1sk 0' IIkAnselllløll sklldrm, av de. ililær Amerika /ilom i dag el' d(i\n Mangd' m:Ndttrenn mener at uten. 
!tVet innenfor de pigs-tr4.IDtrImJede stormakt som bestemmer verdenlilut. l!J.ndsk kontroll er det nok ~v allerede 
kon"entl'alljonalelrene 110m ble anvist vJk1inienlii videre forløp, har 41.11: .. -«VerdenIl Gan8'» drr.tftlll' dette spr.t1'l 
de vlrke~iie fe<1rela.n4I1forlil'~are.re. som fry1{te !l.V en varig' frea. F!vordan vil- mål i en ledQr for onødag 4. juni. DI 
<ærelIbolIger», r <lenne. ~klldrm.. er le det da gå med konjunkturene, med har sam~c øy~_ Bom vi :pA dette med 

Stenografer 

Ulven -:- som rett oJ rUthS' er - uten arbeidslivet, med varemarkedet ~ Og fremmldl ffollper, me_!' kommer med ..... __ .......... ___ ........... ____ _ 
Ilf1n,yn. Manien «In ~io(l nort;lm~n» hvor skull41 i Ilå fall rustningsindu - helt andre motAtgj.rdlll'~ De hevde!', R he·-. nmetall 

(i Oslo) som diaponerer for 
middagen, sØke~ til leilii
hetsarbeider. Mye å gjøre. 
Ring snarest 44 25 79. 

yl} i elar krympe IIICll/i v,a ti. it) iln.e strien få avsatt sine ntasseprodukter ato når vi har l)aael', ... e, det forut8et. 
:navn - IiIvart pA. hVitt ..... knyttet tIl av våpen. Mere enn halvparten av ningen at de Skal bemat'lnea. Derfor • 
bl!lwvenheter 110m de ~ 4e.S- leIv nok Amerika!!l bllfollming ville øyebllJt\{e- må vi ha. 18 måneder!! tjenestetid. Og reiseskrivemaakiner. Et mindre halISt tllr atUle med. Denne del av "_ .... ,, __ L_'_'_'-_ •. , . o, .... __ , ___ "'_' __ AS_ ~_L_' __ '''00 ___ .'.0' 

Stor r 
Forundringspakke 

nesten gratis 
Vi må skaffe oss lagerplass og 
sender Dem derfor mot postopp
kraven p3kke romaner, krimi
nalromaner, reiseskilringer etc. 
av høyeste kvalitet og utstyr og 
sorn. till;;tmmen utgjør 

verdier for ca. kr. 80 
og pe vil ikke troberes egne 
øyne, når De sel' hvad De har 
fått. 

for kr. to 

'fekkerur 
Kr. 18,10 ...... 21,50 - 23,60 -
24,75 - 25,50 - 27,50 Og 3'.80 

Sendes mot oppkrav. 
Urmaker R. GJessIDI, 

Dram:m.Jl. 

Lett post i Oslo. 
Ung pike på aftenskole i Oslo 

tål' koat Qg ei. veer, i bYSi. tre 
hus mot å stelle et barn. Arbeids 
tid avt. - Tiltr. 'beS'. 'Ull. Eksp 
anvier el!. tlf. OslO 467143, 
I 
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Rheinmetall .,. 
og De vil ikke tro Deres egne 
øyne, når De sel' hvad De har 
fått. 

h~S ·;~t å'" st~iie . ~t barn: Arbeids 
tidavt. -- TUtr, be". 'uli. E\tsp. 
anvier ell. tlf. OSlO 46 71 43. 

~~r~~bpii;.;r~:-i- denne skildring er i~Jd:;t da: ii- ~~dØk~~j;,mkture;;e, med 
Ulven - 30m rett og riktig er - uten arbeidslivet, med varemarkedet ~ Og 
henlilyn. Man~en en' <f;god' nordmann» hvor skulle i !lå faU rustningsindu
vil i d,a,g krympe ileg ved fl, lie sine strien få avsatt sine masseprodukter 
:navn - :;svart VA. hvitt ~ knyttet til av våpen. Mere enn halvparten av 
begivenheter 110m de i clag fll'llv nok Amerik!UI befolkning ville øyebUkke
helst tier Iltille med. Denne del av lig bli arbeidliløse omkriglilindustrien 
bOken er som cm memorial for alle de I:!tanset, likedan ville dL'. gå i alle an
tusener som delte forfatterens skjeb- dre land. Verdensfreden :lar nok aldri 
ne. Side for si(le nikker man gjen- Valrt så. fjern som nettopp nA. Og 
kjennend,e og bifallende, mulighetene for å skape et forenet 

Mot slutten av bOken liIier Ulven: EUrOP3 har de storskrytende slilier
«<Jeg gjentar det pA eine og" bort ifUot herrer ødelagt for århundreder fram
hundre tuelln landllmennø vogna: Det over. 

har øamm0 syn som vi pa (lette mea 
fremmlildii' tropper, mel' kommer med 
helt andre motltgjerder. De hevder, 
at når vi har baser, s6- er dilt forutøet. 
ningen at de skal bemarU'Iell. Derfor 
må vi ha. 18 måneder i! tjenestetid. Og 
hvis vi ikke få/l: det,2å vil beredskaps 
styrkene bli så små at både de andrc 

folk herhjemme vil forlange base
ne bemannet med Iloidater utenfra. 18 
måneders tjeneøtetid vil vi neppe få. 
Motstanden er for stor og plilngene for 
små. Men det er en f&rlig tanke V. G. 
tumler med. Mener avisen pl denne 
måten 6. finne arguml)nter tjl forøvar 
for fremmede tropper i landet 1» 

reiseskrivemaskiner. Et mindre 
parti kan leveres ca. 10. juli mot 
omgåemle bestUllng. pris med 
koffert 0i l ~rs garanti netto 
kontant kr. 640,00. Skriv og be
still i dag. 

for kr. tO 
+ ,porto og oppkravsgebyr ved 
å sende inn denn;:) annonsen med 
Deres navn og adresse til HANS 
MARTINUSSENS FORLAG -
BERGEN. 

OVERRETTSSAKFØRER 

BJøRN SLENES 
Aa.snesgå.rden, Notoddon. 

Telefon 486. 

* 

blir ~4ri. IIIttI.t om .1lWdslilvikapl!l'llJret Ser vi så på tilstanden i vårt eget 
(,lss bl iJllngJeld gJøre vårt: VI deler land møter vi det samme politiske 
Jllng.» Det demrer en. makt ba~om hykleri. Aviser, tidsskrifter, bøkllr og 
disle o!dene som myndIghetene gJor- kringkasting, det er alt Sl\.mmen bare 
fle vel 1 6- merke seg. Det er en sterk Ilt ekko av de fire stores røst. Det 
Q~ 9J)priktig nailjon~b~vi~llt manns kunne selvsagt vært interessant å ut
or4, oJ han står heldlgvls lkke alene. dype hva som ville ha hendt her i 
.Ha.n kan godt si at han snakke.l.' for landet om NS ikke hudde' gjort sitt 
de hundrede tusen. Det er nemlIg det beste for å redde landet gjennom de 
~undø bonde~ettet som har k~Ylltalli- I'l lange og skjebnetunge krig$ftr. Og 
I#ert sei ut l. UI,venll kOnldUIlJon: Og hva ville egentlig vår regjering at vi 
enni. bar helc;llg'Vls bonden makt l det skulle gjøre? Mente den at vi skulle 
norske slMllfunnet, Det vil man nok sette oss med hendene i skjøtet og 
komme til l føle, og det pA mer enn vente på at den Ilkulle komme hjem 
en mAte. igjen? Mente den at vi kulle la ar-

01au, Ulven har med det han har ' 

Vi par ikke noe å tilføye uten det 
at folk flest svever i fullstendig uvi
tenhet orr hva regjeringen tumler 
med og at det er nødvendig v.t folket 
selv får et ord med i lag-et. l det siste 
tiår har vi tQ gange:, hatt :fremmede 
tropper her i lande' - ben'e g~ger 
var det like lite vellykket, og siste 
g-ang full$tendi~ overflødig sett fra 
virkelig norsk symspunkt. Men det 
Vl' jQ, det gll\.de vanvid som herjet 
dengang. 

skrevet, ydet vårt oppreisningsarbeid 
en stor støtte. Ha.n$ bok har sin sær
lige misjon og med adrelIse til mange. 
For min del kan jeg bare si: Gled 
dere selv ved fl. lese den - det vil gi 
dere Il t o l' glede - og del 13ft også 
denne gleden med dem i «den store 
tåkeheimen» som ennå ikke har fun
net fram på rett vei. 

Forfatteren har tatt et stort person 
lig løft for å få boken trykt. La nå 
før vi har fått den behørige oppreis
byrdene med ham ved å kjøpe boken 
~ alle som cm! Og vi hjelper Ulven 
med å få spredt den videst mulig! 

CHUBCllILL 

Den er det vel verd ! 
Helge Grønstad. 

«8. Mai»s I kronikk 4. juli 1952 .I 

sa forleden l Underhuset. røkevæ. 
r~lse: Hvil jeg v .. r l~i"e, ville jer m'· 
dinere et halvt irs apIJolutt lwile for 
enhver mann som "nd. sei IiICllv 1\6, 
betYdning"full- a.t han ikke kunno er
atattølil aven annen. 

Vi sliriver· historiens 
dom i dag. 

l tiden t'lilr 194Q n.r dot adskillig 
at.mning for 4. gl. QVf;lr fra. lagrettci
ordningen til <lamømlJ,nnlJOr4nin~en. 
Når anordnirell av 3. leptember 41 
(Quialinglilstyretll laamann13rett) her 
om Vikte !lån møtAtanIl, var det for
di den lå helt utenom okl(uP3I1jonSl
maktenf<l myndi~):lI,!tlomrA.de. Men 
ardninl{en må,tte IIJl,liIeea (lom meiet 
god. Salume ville bU enklerCil Di' av
vikles rallkere, Domamenneneadel
takeli'le i sakene vm, blll!~rkt ut
vi<iet, da. de o&"l!å fikk a.Vijørende 
inn.flytelille på stu..ffeutmA,Ungen. 

Dette var et utdra~ av fljemme
frontenS motiver. :xx. 

E' tter å. ha fullført landssvikinord
ningen d.V 15. desor. 1Ø44 ved til

side sehelse aV traktater norske lo
ver og faktiske forhold 'gikk eksil
regjeringen over til å lage en pro
visorisk anordning om rettergang i 
landslilviksaker, som kunne t!'!ukes å 
overkomme de 35---40,000 rettssaker 
som man regn!'!t med i hl'lnhold til 
forh~ndsdommen i før nevnte lands
svikanordning. 

TU dett!'! bruk forelå allerede en 
Provisorisk anordning av 26. febru
ar 1943 om rettergang i grovere for
rederisaker ved en særdomstol, riks
lagmannsretten, en vanlig jurydom 
stol med tre juridi:;ske dommere og 
10 lagrettemenn. På grunn av den 
overveldende mas:;e forhåndsdømte 
personer ble imidlertid dette fl.ppa
rat for tungvindt og Hjemmefron
ten nedsatte en komite som ga ut
kast til en ny anordning om retter
gaul'!". 

Penne foreslo i IItrid mot straffe
prosesslovens § 287 utvidet rett til 
utferdigelse av forelegg som ktU1ne 
omfatte frihetsstraff, tillitstap, ret
tighetstap og oppholdsfol'bud. Der
ved ville man forenkle prolSessen og 
spare tid. Allikevel ville det bli til ~ 

bake et betraktelig antall saker som 
måtte fram til domsbehan<;lling. Det 
ville bli umulig for de vanlige dom
stoler å overkomme arbeidet. man 

måtte finne fram til en ordning 
«som i samsvar med de grunnregler 
for en rettferdig rettergang som 
etterhvert er innarbeidet hos folket. 
Den ordning som bring-es istand må 
ikke på noe punkt kunne mistenk!'!s 
for å ha den skjulte hensikt for en
hver pris å få. domfel<it de tiltalte! 
Under hele okkupasjonen har vi 
kjempet for rettens ide mot vilkår
ligheten .. ». 

«De samme grunner som taler for 
å opprette en særskilt pMalemyn
dlghet er minst like avgjørende for 
at det blir tilsa,tt særskilte domme
re. En må gå. ut fra at det på. denne 
måten uten å, opprett~ /lærdomsto
ler lar seg gjøre å. få. samlet en stab 
av særlig $kikkede dommere .. ». ~ 
Rik$lagmannl!reUen var en særdom 
stol, istedet herfor gikk det nye t'or
slag ut på. å opprette en særskilt 
avdeling av rettel til å. behandle 
landssvikr.aker, hvor dette var nød
vendig. 

At legdommere måtte Val re med, 
var gitt. Men for ikke å. legge for 
meget beslas på diSIles tid, ville man 
vende tilbake til ordningen som vll-r 
gjeldende i 1927, nemlig at mll.n ik
ke tilkalte domsmenn, når det er 
utferdiget forelegg, medmindre dom 
meren på. grunn av sakens art fin
ner det ønskelig. Mer tvilsomt V~r 
det hvordan legdommerne skulle 
delta i lagmannsrett. 

«0, i dl$s0 3311:ene vil reielmeSl.ll1{ 
selve skylclspøflilUiJIet, om tUt&tte 
lta.:r foretatt de bandllnrer \lom til
tall\n ,jelder, være på. det rene. At 
legdommerne o&," f6r vatre mild 1 6\ 
ta ansvaret for straff0utJnAUnieD 
er så meget mer påkrevet, fordi det 
ber <leivis kQmDllll' tO anvendelse 
nye øtl'a.ffel' 110m ikke el' vedtatt av 
Stortinget ». (uth. her). 

Man syneø l kunne leie mellom 
linjl!Jle at lelJfolket skulle bli med
ansvarlig i rettsa.vgjørelser av tvil
som lt:a.l'akter. 

«Det 110m inttlreølerer' folk er i 
frem.tredende grad en strllff forre
derne og andre landssvikere lt:an bli 
idømt». 

Hvilket vel .tommer dårlig Qver
en. med den innledende betrutnlng 
over den «skjulte hensikt»? 

Om adgangen til l anke .o. Hjem
mefront€!n at uenne mAtte innllkren
k~S fQr å Ipar, QQmltolene oli 6. n. 
oPPijør~t a.nluttet l rlm~1ig tid. An 
keiniilto.nllene mAtte redulerIll fra 3 
til 2 0i" «det vil oa-ai. veer. nødven
di" å gi Høye$teretta kjlllremAll!
utvNi en mer utatrakt myndigl1et 
til A sta.nse IlJlkelialum>. 

Etter lljemmefrontens fOl"slai ga 
Justisde-partementet i I.Qndonen «In 
stilling til provisorisk anordning av 
16. februar 1945 i landssviksaker». 

Det gjennomgikk før$t kort nevn-

Sverre Jacobsen, Ilseng. navn 

De tok feU? gate, vei o. 1. 

Norges ,tan4punkt under behand I-------------~~~-----------
Ungen i FN a.v det marokJqtnlJke poststed. 
spørsmål er bUtt sterkt kritisert 
på forskJellige hold. Stavanger Af
tenblad (v) skriver at det for A
paktens land ul1lullg kan være noen 

«Lange skygger» 
fornuftig mening i å alliere seg med En «Landssvikers» opplevelser 
de gamle kolonhna}i.ters metoder og i krig og fred, hvori bl. annet 
med gamle og utbrellte samfunng,. 

Minnebilde fra 
Fangeleiren. 

En dill fQtQs (12 x 16 cm. oppldtbet 
p6, kartong) av SkP-dberi FlIJlr,l~ir 
has Ul ~fl.l~a for l~r. 4,00 pr. stk. fritt 
tilsendt. 

Sa-Ko, boks 1.22, SttLV&Jl,~:r. 

Stilling ledig 
reformel' l såklPte tllbakeUggende noen streif fr'a konsentrasjons-
land. leirene: Birken, Bondelia, As - Ral!llt og villig yngre mann,1k~ 

Nå er hele utenrik!lkomlteen klar tjenn Og Ilebu. Boken fåes ved ka møller, kan få. pl"ss .traks 1 
over at Norge der tok fen. UtenrikS innsendelse av kr; 8,00 + 0,40 til Risebru mølle, Dal st. 1 Ullens-
ministeren bar ogs~ skiftet syn. - 'l 
l\.lart Ol 4,pent bl\r han gitt uttryli:k porto hos Olaus Ulven, RØn, Va - aker herred., 55 km fra O~lo, Eiet 
fQr d,et. ø.Jvard Lang\) styrker sin dres. Kan også sendes som post- værelse samt kost. 
postsjo,. ytterUJere på <let viset oppkrav. I Oslo selges boken ved. 
En ansvl\rUg -utenrlki.milli!lter b3r Forbundets kontor samt hos Heu 
sJ:: ~:t :e~~ Cl&, fØ nok til j\ i1lll" reca T IW, Annonse Q~ forlags-! 

te dtiksla,mannsrett» og" påpekte 
at man ikke derved hadde fått noen 
bestemmellfe om ørganisasjonen av 
egne herl'8<1s- o~ byretter til belland 
ling av fOn'ederil!laker. 

Av moU .... ene til Rikslagmanns -
retten refererte departementet bl. 
annet: 

«Ved å organisere en særdomstol 
får en full·frihet med hensyn til val
get av dorij.mere. Våre nåværende 
embetsdommere er utvilsomt gjen
n~mgVnde. høyt kvallfisert ' både 
faglig ogri!orallt}{. Under hensyn til 
alder og ubeidstørhet må en imid
lertid regne med Ilt mange vil være 
ute av staJtl1 til t. klare påkjennin
gen ve<l .. behandle og pådømme 
<Usse krev.Jule sakel' under forhohl 
som fOl'utøetter en særlig grad av 
lIinn~o, karakterstyrke og ster}i.e 
nel'ver». (Siste py.nktum uth. her). 

Denne uttalel!!e rilå vel kunne be
traktes som en utilbør!ig Q.isavoue~ 
ring IlV NQrges dommerstand. Men 
også vel 10m en kompliment, idet 
departementet Ilynes å betvile at 
den kunne bringes i «faglig og mo
ra.l!!k» overensstemmel~e med den 
påtenkte rjerning. For Erik Solems 
vedkommende spilte alder ingen 
rQlle. 

Videre: «pet vil antakeli(?; virke 
beroligende På. 'Petølkningen at der, 
såsnart forllol\lene tillater det, blir 
opprettet lI~rdomstoler hvis domme-, 
re handlekraftig o~· hurtig tar fatt 
pl sø.kene mot land-sforrederne. Et 
slikt skritt fra. reijerin.g-en$ :dde vil 
vise almenlleten at gjenopprettelsen 
av rettsorØ-enen og ~dennomføringen 
av rettsoppgjøret Iltår først på. pro
grammet». 

Og sA. departementet framholdt 
nødvendig-heten av innskrenltet an
kerett. 

«Rettsforhandlingene vil v<ere av 
Politil;lk Q~ historisk betydning og 
kan ikke bedømmes etter vanlige 
kriminalistiske mål». 

Imidlertid var det fra. forskjellige 

hold gitt uttryklc for utilfretshet 
med de nye rettergangsreglene. -
Dette gjalt bl. a. man~elen på }lurtig 
het, appar!l.tet var for stort og t,;mg 
vint. «Det ville være ganske u~nør
Hg å få. S!l.tt denne domstol l.~ang i 
den aUer første tid. Skulle en oPP
rørt befolkning måtte se på. at da
gene ~iltk uten at det skjedde annet 
enn arreilt!l.sjoner, V!l.r det fare for 
at det ikke ville lYkkes å avverge 
selvtekt. 
Eln dom som ble aV!la.gt og e}i.se
kvert; første dagen en satte foten 
på norsk jord, var mere ver,i i l1et 
nasjonale oppgjør enn aldri sft man
ge og gode dommere senere. (uth. 
her). 

På ba,kg-runn aV dis;]e og liknende 
humane betralttninger ble det hen
stillet til departementet å. søke etab 
lert et wttsapparat 130m virket ra
skere enn Rikfllagmannsretten, for 
eks. en I3Ia.g$ borgerlig standrett. 

Departementet var eni!5 heri og 
neqs!l.tte et sa'lrllkilt utvalg, London
utval!5 l, l1vis medlemmer ble høye
sterettsadvokat Ana;)US Schjødt, den 
senere riksadvokat, rikspoHt1l1jef An 
dreas AuUe og krigsadvokat Chr. 
Rynning-Tønnesen, den nåværende 
telegrafdirektør. 

Utvalget sa at «bevi$opptakelse 
og bevillførsel ,liOm påtaleP1yndig
heten iklte er enig i, Ilkal ikke kun
ne gjennomføres uten med rl'lttens 
samtYkke. Rettep.s nektelse aV be
visføring &om nevnt, bør ik}i.e kunne 
anveJldes som ankegrunn ,hvis den 
er enstemmig~. Dette i strid med 
stl'll.ffl'lprollessiovena § 297. , 

«Den rett fo10m straffeprOllesslo
vens § 26$ gir en aiktet (begjl;"ering 
av rettergangsllkr1dt gjennom ret
ten til avkreftelse av mistanke) bør 
il\.ke lmnne benyttes før det er av
gjort at straffesalt i k k e vil bli 
fremmet rettslig forundersøkelse 
bør ikke' finne sted i saker spm skal 
for rikslagmannsrett, straffeprosess 
lovens § 331 foreslåes forandret der 

li, c, Halvorsen, 
RIsebru mØne, DAL st. 

hen at retten får adgane Ul A av
skjære bevis .. ». 

«AJlkefrist bør kull-Re nedllkjteres 
til f. eks. l llke. Det samme ml. da 
gjel<ie frister fQrkjæremå.b etc. 

Utva.lgetll medlem Rynnlnl:-TfJnne 
sen aVia særvotum : å. bøte pl. det 
gamle lagmannllrett3appa.rat ville 
bli lappverk, altfor man~e krefter 
ville bli bunnet i t',ltfor lang tid, 
rettsoppgjøret ville tape sin aktua
litet. Han lia videre: 

«l de aller fleste sa.ker av 1111nne 
art vil formentlig ~kyldtlpør:lmålet 
være helt opplal"t og det er kun 
straffeutmi.1inren liIom har interes
se. Ler-elementet innen domstolen 
er liIelVlii3i"t en uvurdllrUgfordt.l -
men en unødig hemllko når liamfun
nilt, flom vi må tenke ()$S, hurtigst 
ml kvitte liIeg med 3mlUeltoUtt. El 
ler man kan følge andre vel~r og 
trekke lagmanns-elementet inn i et 
liIt3ndJ'øt~lii «)PPl'j"r m~d hurtige 
o,rutinemillillilige 3vrjørel!:1er~. (uth 
hl;1r). 

TelegrafdirektfJl'&n a.v i dir fore 4 

slo videre: 
(om forsva.ret) «Dilt b.r, ikke 

minst fordi forlilVMereft. a .. beld -
oftest 6l' unndl'add kOJl,tl'oll. tl'lkkes 
opp påskynnllnde reglel' .. ». (om be 
visopptaklllse og bovllfl!lrlln (En
stemmii"het som, vilkår for 'boslut
ninger .. ». (om anke) <Ankofrlsten 
bør v~re tre dagel' - .per.målet 
om bel sløyfn1ftlf av 0.4"..",.11. til 
kjæremål bør taø (lpp _. hUl'tlghets 
krl\.vet innllkjerpll •. » (uth. ,hor). 

Londonutvl\.lg l mll.nlfo.tel'te' her 
sitt syn pA, det kommende oppgjør, 
og ml\.n bør kUl\ne trekke vi •• o kon
klusjoner over at dets mødlem riks
politiSjef Aulie fikk l'ollen 'om riks
advokat. Derved 1\!11~l'et mari .eg at 
samme syn ville bli praktlscrt av på. 
talemyndighllten. 

Etter forølag fra Londonutvalg I 
av februar 1944 kom så Hjemme
fronten i juni samme år med sitt 
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Vil Tysklandsavtalen red usere 
Spanfas betydnl-n,o.? . 60 divisjener ? 
Spansk general kommer med' uttal
elser som svekker Spanias stilling 
under' de pågående forhandlinger 

Meldingen i den 
har slått. ned som 

amerikanske presse 
en bombe i Madrid 
Madrid: privat til 8. Mal. 

[] et har slått ned som en bombe i den spanske hovedstat: at· den ameri-
kanske presse har brakt meldinger fra Madrid med et intervju med 

en ikke navngitt spansk general, som skal ha uttalt til amerikanske pres-
sefolk at Tysklandsavtalen reduserer Spanias betydning. "'" 

.. VEDKOMMENDE SPANSKE OF- taleiser kan bare svekke Spanias stil
FISER - som i følge amerikanerne ling under de spansk-amerikanske 
naturlig nok må være anonym - forhandlinger. 
hevder at militærvitenskapen og de HVA REALITETENE angA.l', er 
vestalliertes avtale med Bonn prak- det på det rene at Spania fortsatt er 
tisk talt opphever Spanias nytte som' en meget verdifull alliert for USA, 
ledd i den allierte forsvarskjede. - først og fremst på grunn av sine før
Spanias betydning ligger i Pyreneer- steklasses divisjoner. Disse har vist 
ne, landets strategiske stilling, fly- hva de kan yte i en kamp mot kom
basene og den spanske arme. Men Py- Lunister under den annen verdens
reneerne kan ikke lenger betraktes krig. At de spanske tropper ved ut
som noen uoverstigelig hindring. Hvis bruddet aven eventuell konflikt be
russerne klarer å beset'~ Frankrike finner seg i Spania og ikke i Tysk
behøver de ikke forse" pyreneer-' land er nettopp en avgjørende fordel 
passene. . FallskjermavlL.inger kan fol' de vestallierte. De t:Y/ilke tropper 
erobre Blskaya-kysten sammen med kan risikere å måtte trekke seg sør
amfibietroppoc. ll.lIlll. .ko.n:uue.r. sjøve.rts~ Øver Qg V~s,tDY~r gjen~m Frankrike 
Reaksjonsdrrv"" fly med stor aksjons under russernes første voldsomme 
radius har 'sert de spanske fly- presse. Spanierne vil da kunne komme 
plassers be 19. Amerikanske jet- dem til unnsetning med hele sin vekt 
~y kan la: • trygg,;re operere fra og kamp kraft. Det er et stort spørs
sme baser.1. No.rp:.M~*.a f:!nn fra r:'Y- mål o~ Ikk!,! nettop~bevist'ltheten om 
reneer-halvøya. Spama kan fremdeles at spanierne vil komme til unnset
skaffe 20-25 førsteklasses divisjoner ning vil gi tyskerne en moralsk st yr
men det kan også tyskerne prestere ke, som de ellers ikke vllle ha. 
etterat Bonna.vtalen er i orden. Det DET ER KJENT at man fra ameri
er . en langt større fordel for de vest- kansk hold åpent har drøftet mulig
alherte å ha d,; ~ySke divisjoner i for- heten av å la spanske tropper rykke 
reste forsvarslmJe enn spanske trop- inn i Frankrikes sørvestlige del hvis 
per s~m møysommelig må' bringes det foreligger fare for et sovjetrus
fram bl fronten. sisk fremstøt vestover. En slik ak-

PA OFFISIELT HOLD I MADRID sjon vil med ett slag nøytrålisere de 
mener man at den spanske general er franske kommunister i denne del av 
b~itt et of~er for en manøvre fra ame landet og virke avbremsende på kom
l'lkanske Journalisters side. Hans ut- munistene i andre deler av Frankrike 

«I en falsk sky av heltemot» 
Og en hel verden stum av beundring 

ORGANET FOR MILITÆRSAM 
BANDET i Bergen, «Folkehæren», 
er meget fritalende og er ikke eng
stelig for å fortelle !~;storien om 
keiserens nye klær. : ,,,is vi tillot 
oss noe slikt, så ville det bli be-
QUQI! .... -t 'l'nøll a4- elllr+ l,.. ...... J....,. ... II>. il .... ~ .... _ 

Korea har tusener av. mlllioner av, 
mens vi talte dem på to henders fing 
rer og likevel går :rundt og soler oss 
i en falsk sky av heltemot. .; 
•. For det var nemlig i Korea fange
opprøret og fangeopprørene fortsetter 
T1 .... ___ .2. r1_2_2 •• _..31 ___ 1 ... lI ... ___ .... ioo.ll ___ _ 

En oppsiktsvekkende .artikkel 
<RHEINISCHER MERKUR», som 

etter sigende står Aden!l.uer nær,har 
brakt en artikkel hvori det heter: -
«Oppgaven kan ikke lenger hete gjen 
forening mellom øst- og Vesttysk
landI men befrielse av det tapte». Det 
sveil:siske blad «National-Zeitung» 
forteller at artikkelen har vakt be
tydelig oppsikt i Bonn. Den el.' skre
vet aven østerriksk' emigrant, som 
nå er amerikansk statllborger og skri 
vel' under navnet Robert Ingrim. lian 
har utfoldet livlig aktivitet tl1 fordel 
fur Adenauer og er flere ganger mot
tatt av forbundskansleren. Hans ar
tikler siteres ofte i forbundsregjerin
gens offisielle informasjonsbuiletlner. 

Robert Irrgrim karakteriserer dem, 
som ønsker at man ennå engang skal 
prøve Sovjetunionens hensikter som 
sinnssyke og konstaterer, at de tapte 
provinser bare kan vinnes tilbake med 
vestmaktenes hjelp. «Befrielse av de 

tapte riksdeler» er nå parolen og der
med er, sier han, vrøvlet om at det 
ikke haster med en tysk gjenopprust
ning tilbakevist. 

Det sveitsiske blad skriver, at det 
er overbevist om at Adenaue~ selv 
heller vil avfinne seg med en varig 
splittelse ::.v Tyskland enn å innlate 
seg på et militært eventyr. Men Ade
nauer vil ikke være forbundskansler 
til evig tid, og når han en dag trer 
tilbake, vil måskje de tyske genera
ler eller de kretser som Ingrim taler 
for allerede få et ord med i laget. 
Det har også, fortsetter bladet, også 
vakt oppmerksomhet i Bonn at Ad~
nauers militærrådgiver, Theodor 
Blank, som hører hjemme i den kri
stelige fagbevegelse, allerede er blitt 
berust av utsiken til en kommende 

~:\~~~ r~~~ ~~~~ :~ a~rr:.~~' o~ 
10 år vil ha 60 divisjoner. 

Stortingets adresser -
- Fort8. fra 111"" I - fastlands-stat på grunn av Englands 

den russiske utenriksminister Mura- geografiske isolasjon. Det har derfor 
views oppfordring - å innby til en i det siste' halv fjerde hundre år ar
fredskonferanse, - historisk den' før- beidet planmessig på å bygge et sy
ste som ikke var innledet ved en av- stem som skulle gar. dets sikkerhet, 
sluttet krig. Den ble holdt i Haag i og fant det i herredømmet på havet 
1899 og atter i 1907, til ære for grunn og verdenshandelen, utfyllt med mak
leggeren av folkerett hollenderen ten over gullet som den største verdi
Hugo Grotius, og etterfulgtes aven måler. Verdens-opinionen har tatt av 
sjøkrigsreUs-konferanse i London i stann serlig fra de uolitiske utslag av 
1909. Dette var historiske begiven- denne politikk i boer-krigen og kam
heter som alle var innledet av Stor- pen mot det tyske varebytte og sper
t~ngets nevnte adresseril.Y 1890 og re-maktsyste~, men neppe noen stat 
1897, og de har hatt betydning både har representert høyere moral enn 
for verdensopinionen otfor folkerett. sine rivaler. Ved bedømmelsen av det 
Eksempel i krigsreglementet, bilag problem må det erindres, at intet sy
til 4. Hr. gerkonvensjQn § 56, som stem er sterkere enn sitt svakeste 
bestemmer at foreninger for viten- punkt. Dets svakeste punkt bestem
skap, religion, sosiale formål kunst mer altså det heles styrke. Utviklin
- formål av kultUrell verdi, skal væ: gen, især naturvitenskapens revolu
re fredet under krig. Norge tiltrådte sjonerende innflytelse på livssyn og 
konvensjonen den 19. 9. 1910. Senere risiko, bar ledet folkene til å erkjenne 
begivenheter har ledet folkene til å a.t internasjonal samorden ikke kan 
erkjenne, at de har valget mellom finne sin løsning i maktens rett, men 
samordning av forholdet mellom IIta- må erstattes av rettens makt som 
tene, etter rettsprinsipper eller selv- formålet. Den reiser derved det gam
morderisk katastrofe, likeledes at sli- le ubesvarte spørsmål: «Hva er sann
kc rettsprinsipper ikke bare er like het 1» De to spørsmål hører sammen, 
nødvendige for stater lJom mellom og svaret dermed også. Det er kultUr
borgere aven stat, men også like så bevisshets oppgave i dag A gi svaret. 
mulig: forskjellen består bare i pro- Det var formålet for Stortingets 
blemenes dimensjoner. adresser i 1890 og 1897, Nobels hen-

Det skjebnesvangre punkt i tilstan- sikt med hans fredspris, og det står 
den nå er motsetningen mellom folke- i dag på verdenspolitikkens dagsorden 
rett for krig tillaJlds og rettsløsheten med en katastrofes trussel i reserve. 
ved krig tilsjøs: til land1a skal den si- At hr Noacks innstilling er bestemt 
vile befolknings liv og gods være fre-' av hans fedrelands skjebne til ensidig 
det. Ved sjøkrig rettes angrepet tvert nasjonalistisk synkverving kan for
om mo"den siVile befolknings liv ved ståes og unnskyldes. Det unskylder 
utsultning, «blokade~ og på gods derimot ikke, at han ser bort fra en 
81,e..;......: ...... _'" ... ___ + ..... -'. ___ _ .... .! .. __ L _. nn'1'"a1r 'J.. ........ _" ... ft ___ 1"'lft ..... _ # __ .... :.f.. ,# .... ..3"_ ..... 

angler du bare sagmugg for å være el sirkus 

fra yrker • sIne 
Et apropos til 

liknende 
Gude-saken og 
tillegsd,ommer 

mange 

I «Morgenbladet» nr. 138/52 finner 
vi til vår overraskelse en artikkel 
undertegnet O. H., som taler til den 
sunde fornuft. Vi tillater oss å gjen
gi den - ikke minst sett på bak
grunn av Norsk Presseforbunds ky
niske beslutnig på årets landsmøte: 

bommen er falt og Hans Gude, som 
ifølge politiet hadde lagt alle kort på 
bordet har fått sin straff. 

Gude var før krigen kjent som en 
dyktig aksjemegler. Så kom okkupa
Sjonen og han ble medlem av NS. -
For dette måtte han stå til rette over 
for domstolene og ta sin straff. 

Men som i så mange tilfelle ellers 
så også her. Da han ville gjenoppta 
sin tidligere virksomhet var døren 
stengt. Den faggruppe han tilhørte, 
aksjemeglerne, fant ham uverdig til å 
fortsette i yrket, en situasjon mange 
dømte er blitt stilt overfor den dagen 
de slapp ut RV fengslet. Tilleggsdom
men som forteller, at man er vraket 
av «arbeidskameratene». 

For en mann med forsørgelsesbyr
de, Gude har vistnok 6-8 barn, må 
det å bli utestengt fra det spesielle 
yrket man er utdannet i og kvalifi
sert. for, blir det slaget som rammer 
hårdets. For å skaffe seg inntekter 
ble han da fristet til å forsøke seg 
på en annen form for finansiell virk
somhet, ulovlig formidling av frem
med valuta. Resultatet kjenner vi nå. 

En dømt som berøves sitt levebrød, 
rammes tungt. Men enda tyngre ram
mes kanskje den familiegruppen som 
er direkte avhengig av anklagede som 
forsørger. 

Vi husker bitterheten mot tyskerne 
under okkupasjonen. Særlig sterk var 
den når myndighetene traff sine «til
tak» mot uskyldige pårørende av ham 
eller henne, som falt i unåde. Det ut
fordret i sæ~lig grad rettferdighets
følelsen og vårt krav til fair play. 

TUbake til tiltaket som satte Gude 
utenfor som aksjemegler. uten sam
menligning forøvrig mener jeg at ved 
slike påtenkte aksjoner bør rettfer
dighetsfølelsen igjen få sjansen til 
å påvirke en uforsonlig holdning, -
ikke av medlidenhet med anklagede 
men til gunst for dem som ramme~ 
uforskyldt gjennom den dømte. 

Selv om disse betraktninger spe
sielt skyldes den foreliggende sak, 
gjelder de selvsagt alle lignende til
felle, hvor NS-folk er utestengt fra 

Det har man 
tid ti I 

Ji1 ikk i dag brev fra min sønn, som 

sine yrker. Spørsmålet har jo vært 
behandlet i pressen tidligere, men 
Gundersen bør igjen gjøre det aktu
elt. Da det angår alle, både dem som 
er satt utenfor og «oss andre» vil 
jeg derfor med Morgenbladet' som 
formidler få rette følgende spørsmål 
til en fremtredende representant for 
hver av de to institusjoner hvis svar 
tør forutsettes å kunne påregne størst 
a:men interesse, rettsvesenet :>g kir
ken: 

Er det juridisk sett ikke lovstridig 
og finner man det moralsk og sam
funnsmessig sett ikke klanderverdig 
at en anklaget, som ved en av våre 
domstoler i kk e er fradømt adgan
gen til sin tidligere virksomhet ved 
privat (yrkesmessig) trufne tiltak 

for bestandig blir utestengt fra det 
yrke vedkommende har som levevei 
og er avhengig av? 

At f. ekspl. en fremragende !æ
ge, en dyktig ingeniør eller en flink 
aksjemegler skal settes utenfor sine 
spesielle virkeområder er vel neppe 
så innlysende? At de' respektive yr
kesgrupper eller samfunnet som hel
het styrkes moralsk eller økonomisk 
ved at lægen f. eks. blir nattevakt 
ingeniøren grøfte graver og aksjemeg; 
leren vel, lOVbryter, er vel enda min
~re innlysende? Selvsagt med all mu
hg respekt for de profesjonelle utøve
re innen de to førstnevnte arbeids
områder. 

Forfølgelsenes 
etterslett 

Kjære «NS-ma.nJl»! 
Ble du trått på ømme liktær! 

For du har sikkert misforstått den 
meg ukjente aktive medkjemper. 
Han ville si deg at du stikker av 
fra enhver NS-manns plikt til pA. 
en eller annen måte å medarbeide 
på vårt mål: sosial oppreisning .•• 

Du skal selvfølgelig holde deg 
unnav de som prater repitisjoner 

timevis. Det er ikke sånne karer 
som kan ha noen utsikt til å få 

vasket landssvikstemplet av deg 
og dine. 

Men din forargelse har forsåvidt 
en, adresse ill vårt Forbund som 
har din sosiale gjenreisning som 
devise og som utretteUg arbeider 
mot det mål, tiltross for at du har 
det så forferdelig travelt at du ik. 
ke har tid til å yte ditt. 

Det vil bli til FOl'b1mdet og ikke 
til pratmakeren du kommer styrten 
de for å høste din part, når tide, 
er inne til at Forbundet har utsikt 
tU å kunne sikre deg den sosiale 
oppreisning som synli« er den ene. 
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Og en hel verden 
ORGANET FOR MILITÆRSAM 

BANDET i Bergen, «Folkehæren», 
er meget fritalende og er ikke eng
stelig for å fortelle !';storien om 
keiserens nye klær. Ulis vi tillot 
oss noe slikt, så ville det bli be
svart med at slikt kan bare de fæ
le nazisistene tillate seg i ly av 
trykkefriheten, men her skal De få 
se hva bemeldte blad lar en leser 
under pseudonymet «J'accuse» skr.: 

.. «Hele verden er i dag imponert over 
den heltemodige motstand som Grini
fangene i Norge yter mot tyskerne. 
Sist tirsdag måtte tyskerne rykke inn 
i leiren med flammekastere og ma
skingeværer, men ledet av professor 
N. N. og den heltemodige Odd Nan
sen, gikk fangene på tyskerne og til
føyde dem store tap. 

En hel verden er stum av beund-
ring og det er uten tvil at denne ka

rakterfasthet og nasjonalkjensle 
mot barbarene, har tilført verden 
ny styrke. 
Nordmennene kan med god sam

vittighet synge sin nasjonalsang «Ja, 
vi elsker dette landet».» 

* 
Nå er det bare det ved historien, 

at det ikke skjedde i Norge og vi skal 
heller ikke bebreide fangerne for det. 
Vi er ikke så modii"e. Og vi har Ikke 
en sånn kjærlighet til vår sak at vi 
ofrer livet i håpløs kamp. Krillgkast
ingen snakker om fanatisme, den gjør 
sitt til å spytte på disse heltene som 

forslag og departementet kommen
terer dette: 

«Som følge av det omfang som 
rettsoppgjøret med landsforrMerne 
etter siste bestemmelser (anordnin
gen av 15. des. 1944) får, har det 
vært ansett påkrevet å etablere eg· 
ne domstoler både i første og annen 
instans, å organisere en særskilt på 
talemyndighet, samt i det hele å inn 
føre forskjellige nye prosessregler 
til forenkling og påskynneise av ret 
tergangen». 

Her erkjennes utvetydig at lands
svikanordningen i avgjørende grad 
øket antallet av de «landssvikere» 
som skulle forfølges. Dette er følge
lig en offisiell erkjennelse av at an
ordningen straffer tallrike menne
sker som ikke ville være hjemfalit 
til straff etter de gamle lover. Jfr. 
Lyngs uttalelse i Stortinget om at 
etter hans mening er straffet titu
sener som ikke burde ha vært straf-
fet. . 

For disse titusenders vedkommen 
de er i allfall påstanden om at 
landssvikanordningen er en formil
deIse av de gamle lover, det rene 
tøv. 

Om forelegg heter det: <Etter 
gjeldende prosessrett må et fore
legg om straff alltid uttrykkelig ved 
tas - me<! avvikelse fra denne 
grunnsetning foreslåes - at «fore
legg kan ansees som vedtatt så
fremt siktede ikke ved -forkynnelsen 
eller innen 14 dager - har gitt ut
trykkelig melding om at han ikke 
ikke vedtar det». 

Etterforslmingen skulle påskyn
nes og det foreslåes endel avvikel
ser fra de vanlige regler. «Beslag og 
ransaking skal således kunne fore
tas uten beslutning av retten. På
gripelse kan i alle tilfelle finne sted 
uten beslutning av retten. Siktede 
foreslåes, under straffeansvar, på
lagt plikt til å gi opplysning om si
ne økonomiske forhold overfor po
liti$. Dette i strid med siktedes 

stum av beundring 
Korea har tusener av. millioner av, 
mens vi talte dem på to henders fing 
rer og likevel går rundt og soler oss 
l en falsk sky av heltemot. .; .. .. 
•. For det var nemlig i Korea fange
opprøret og fangeopprørene fortsetter 
Ikke på Grini under okkupasjonen. 

Hvis nordmennene ikke er helt av
stumpet, ikke er bUtt besmittet av 
anglo-amerikansk herrefolkmentaUtet 
som anerkjenner pryles~Uen l sine 
grunnlover og som betrakter neve
slaget som presentasjon, da må det 
norske folk høylydt beundre de ko
reanske fangene. Det gjør ondt å se, 
at de bergenske avisene ikke med et 
ord yter anerkjennelsen. 

Så langt ned er vi kommet. Så. ser
vile er vi butt. 

LEONARDO VYSHINSKI! 

Det hendte på skolen. Læreren 
spurte klassen: Hvor godt følger dere 
med i det som skjer? La meg høre 
om noen av dere vet hvilken stor 
kunstner feires iår i anle4ning 500 
årsdagen for hans fødsel. - Det var 
bare ensom rakte hånden i været og 
læreren sa da: Bravo Petter, kan du 
fortelle de andre hvem kunstneren 
er? - Ja, sa Petter, det er altså Leo
nardo Vyshinski 

bi;;;~~e~-di~;~;j~n~;;·~· ~_.~ • 1'&U adresser i 1890 og 1897, Nobels hen-
Det skjebnesvangr~· punkt 1 tilstan- sikt med hans fredspris, og det står 

den nå er motsetningen mellom folke- i dag på verdenspolitikkens ~agsorden 
rett for krig tillands og rettsløsheten med en katastrofes trussel l reserve. 
ved krig tIlsjøs: til l8lnds skal den si- At hr Noacks innsti~ling e~ beste~t 
vile befolknings liv og, gods være fre-' av ~ans .fedrelands skJebne bl ensidlg 
det. Ved sjøkrig rettes angrepet tvert nasJonallstisk synkverving kan for
om mo.den sivile befolknings liv ved stå~s og unnskyldes. Det unskylder 
utsultning, «blokade», og på gods derlmot ikke, at han ser bo;rt fra en 
«kapring» av motpartens private bor norsk bor~ers følelser for Sltt f.edre
geres skip og gods, tildels endog av land og sm oppgave el~er det vldsyn 
nøytrale staters skip. Før motsetnin- som vårt Stortmg viste l 1890 og 1897 
gen mellom folkerett under krig til- Heller ikke, a~ h?Jl endog taler usann 
lands og tilsjøs opphevelJ er det liten het. Det arbeld Jeg har overtatt for 
utsikt til internasjonal .:etts-ordning den internasjonale vitenskapelige for
Problemet har i et halvt hundre å; ening «Sosial-Individualismen» stan
vært min hovedoppgave med særlig ser ikke ved nasjonal-egoistiske for
tanke på, mine medborgeres llv og mål, men sikter på prinsipper som 
vårt fedrelands stilling som SUVeren kan avløse maktens rett med rettens 
stat. Hr. Noack forteller at jeg er makt, - hva Stortingets nevnte adres 
bestemt av «abstrakte 1I1eer» , «frem- sers formål gikk ut på. Hele den nevn 
med for det Virkelige liv:. og for mitt te bevegelses formål er å Virke for, 
«eget folk», der vil ikke bli fred i lan: at sannhet og rettferdighet, sosialt og 
det før jeg fjernes:. derimot kan jeg inlternasjonalt «skal bli rettesnor for 
«tas til inntekt for hans fedreland» og retts-statene og mellom dem»: 
kan «anvendes» der. Jeg ser ingen Det· er meget forlangt at Jeg skal 
grunn til å svare på denne galskap orientere en tysk dosent i historie om 
Jeg står ikke til tjeneste for nOe an~ han~ fedrelands folkerettslige inter
net land, har aldri gjort det. Jeg har esser, - han. får nøye seg med føl
etter evne søkt å arbeide for hele men gende opplysmnger: Grunnen til Tysk 
neskehetens kulturutVikling, derunder lands rolle i de to verdenskriger som 
også for mine slektninger i England, et lyspunkt for flere småstater er 
- på begge mine foreldres sider stam den, at Tyskland er den eneste euro
mer jeg fra England pl ingen av dem peiske stormakt som har arbeidet for 
fra Tyskland. - ' «havets frihet», d.v.s. folkerett til-

Den internasjonale situasjon er på- havs som tillands. 
virket av den omveltning som har Allerede Fredrik den store utga. i 
foregått ved det britiske verdensrikes 1752 et stridsskrift mot England for 
tilbakegang. Britisk poltlikk har som dets sjøkrigsprinsipper, hva. Hugo 
bekjent, i viktige henseender de' siste Grotius et hundre år før hadde gjort. 
par tusen år vært hjemlløkt av andre Tyskland har senere gjentagne gan
staters eller rasers røver-politikk: ger prinsipielt sluttet seg til de nor
Kelter, romere, germa~re nordmenn diske staters politikk, deres vepnede 

privilegium etter gjeldende lov. dansker, normanner spa~jere muli- neutralitets-forbund. Det omslag i 
Om domstolene ble foreslått at gens i sin tid også j~der. Engl8.nd har stemningen som til dels har forekom

man «forlater vår nåværende ord- vært i krig med en re~e stater, og- met under de to verdenskrige, har 
ning med lagrette (jury) som ute- så med Holland, Ru~and, Irland, vært forvoldt ved vestmaktenes pro
lukkendCi avgjør skYldspørsmålet, U.S.A., Syd-Afrika. K&gen 'har ikke vokasjoner, således som Churchills er 
og anbefaler overgang til store med alltid bare vært den ene parts skyld. klæring den 11. 4. 1940 selv opplyser. 
domsretter», behandlingen ville bli - Nederlag for Engla,Ød vllle lett bli - Napoleon hevder fra st. Helena, at 
enklere og raskere, forøvrig hen - mer skjebne:-vangert :fmn for noen motsetningen mellom folkerett for 
holdtes til hva foran er sagt i de al- landkrig og rettløsheten for sjøkrig 
minnelige motiver. er en ulykke for de internasjonale for 

«Saker som reises etter anordnin- 60 o " hold. U.S.A. har støttet det samme 
gen skal ikke kunne bringes inn for . ar syn på spørsmålet «havets frihet» i 
lagmannsrett som første instans et- I 1793, 1823, 1856, 1899, 1907. BerettI-
ter reglene i straffesprosesslovens En i Vide kretser kjent dame fru geisen av Stortingets adresser 1890 

§ 22. For å påskynne sa.ksbehandlin- Sigrid TINDBERG, Krokstadelva, fyl og 1897 trenger neppe noen ytterli
gen foreslåes det at rettslig forun- er den 17. juli fk. 60 år. Fruen er is- gere støtte enn henvisntngtil vå.re og 
dersøkeise ikke skal være nødvendig lenderinne av fødsel, men ble i meget andre staters tap av borgere til sjøs 
for at en sak skal bringes inn for ung alder forlovet og gift med fisker I kriger som Ikke vedkom OS8 eller 
lagmannsrett». Martin Kyllingmack fra Hamarøy i dem. Etter den utvikling som flykun-

«Adgangen til anke og fornyet be Nordland. Bare noen og tjue år gam- sten har nådd hittil og de prinsipper 
handling foreslåes begrenset ved mel ble hun enke og satt da igjen som denne ha.r oppstillet for luftrum
vidtgående regler om nødvendighe- med 3 små barn og i trange kår. Som mets ukrenkelighet, er også sjøkrigs
ten av samtykke fra. Høyesteretts den viljesterke, indelig høyreiste kvin rettsproblemet kommet under annet 
kjæremålsutvalg». ne hurt er,tOk hun opp kampen for synspunkt. 

Under «Forskjellige bestemme1 - sine og klarte det godt. Det er sannsynlig at hele spørs-

Det har man 
tid ti I 

Fikk i dag brev fra min sønn, som 
er på eksersis. Han forteller bl. 

a. at det er nektet slått-onnperm. 
over «hele linjen». «Vi må stille to 
ganger om dag med blankpussede 
sko», sier han. DET har man tid 
til. «Hvem skal marken pløye, og 
hvem skal gresset slå, når alle ra
ske drenge de må i krigen gå. 1» 
Det må være tillatt å stille dette 
spørsmålet, for «feriefolket» vil ia1 
fall ikke gjøre noen slått-onn. Si
den de tidligere mllltærnektere 1 
dag finner militærvesenet så' bren
nende nødvendig, så skulle man ha 
ventet at. de ordnet med utskrevet 
onnehjelp. Men det våger de nep
pe, for det kunne jo bli knurr bL 
de som skal på landet, og «ha det 
deilig og se åssen bøndene arbei
der», og så er jordbruket nærmest 
et overflødig yrke, hvis utøvere ba
re går på de mektiges nåde. Det er 
bra nok å drive militærøvelser _ 
men uten mat er helten ingenting. 
A vente at Gerhardsen og Torp 
skal forstå slikt, det er vel å vente 
for meget? 

uov ... e og som u];reueug arbeider 
mot det mål, tiltross for at du hal' 
det så forferdelig travelt at du ik
ke har tid til å yte ditt. 

Det vil bli til ForbUndet og ikke 
til pratmakeren du kommer StyrteR 
de for å høste din part. når tldeJ;l 
er inne til at Forbundet har utsikt 
til å kunne sikre deg den sosiale 
oppreisning som synllg er den ene
ste ønskverdige for deg, dJn mam
mon. Du er her i pakt med beste 
demokratiske oppskrift. 

I NS's og Forbundets terminolo
gi betyr soslaI oppreisning først og 
fremst at landssvikerstemplet skal 
bort, våre fingeravtrykk skal ut av 
forbryteralbumet, alle 088 fratatte 
rettigheter, såvel de som «retten» 
berøvet oss som de utenrettslige 
berøv~e, skal gis oss tilbake. 

Dernest kommer i annen rekke 
den økonomiske gjenreisning, til 
denne er det i mange tilfeller nød
vendig at de rettigheter SOm hører 
med under den soslaIe oppreisning 
er I behold igjen. 

Da du har det så. forferdelig tra
velt og arbeider på spreng søndag 
og hverdag, skal Jeg ikke plage deg 
emr. Bare en ting: vn du ved høve 
være så vennlig å spørre han som 
lånte deg «8. Mai» om hau har be
talt sin kontingent. Arntzen får 
grå. hår O\'er de mange ø1mlkere. 

Med Vennl1g hilsen 
ARNE BERGSvm, Kapp. 

Stalins landsmann 
som pavel 

«RomSdalsposten», KristIansund, 
skrev høsten 1945 om jordbruket, 
at en næringsvei som ikke lønner 
seg, den er det klokest å nedlegge 
- slutte med. Det var visdom, som 
sa seks. Og en må ha lov til å tro 
at «Romsdalsposten»s folk levde 
uhyre godt under okkupasjonen. - Med kardinal von Faulhabers død 
Det er vel helst slik, at de, som er antallet av kardinaler redusert tn 
styrer, er slike som har hatt det 46 
godt under okkupasjonen og der- - d.v.s. at det er 34 tomme plas
for har glemt hvor mate!l stam- ser. Av de 46 er 16 italienere, og de 

fleste av dem er så gamle at de vanmer fra? Når vil bøndene slutte k r '1 k 
med å. slite seg ut for at «feriefol- selg Vi • -unne ,kåres ~ pave i til
ket» skal ha det godt? Det vil ikke felle av. PlUS XII s snarhge død. Hvis 
hende, så lenge Norges Bondelag pave~ dør, før en rekke nYe kardina
tjener som lakei i «Folkets Hus». l~r bllr utpekt, er. det for første gang 

Forat det ikke skal bli tatt «re- ~ld~n 1923 ~n m'lhghet for at en ikke
presalier» -not min sønn, er jeg ltahen~r bhr overhode. for den katol
nødt til å være anonym og de jeg ske klrke. Den kandldat, som opp
har erfaring for at den ~kalte bon merksomheten er henvendt på i Rom, 
depresse ikke våger trykke noe er den 57 årige kardinal Agagianian 
som går makthaverne imot så e; fr~ den katolske kirke i Armenien. 
jeg nødt til å be «8. Mai» ~m å ta Han er født i ~en samme del av Kau-
inn ovenstående. •. .. .. .• •• k?-sus som Stalm og har likesom geor 

TILSKUER. gleren gått på prestesemlnarium i 
Tiflis - dog ikke det samme. Mens 

Hakekorset til 
og værdighet 

ære 
igjen 

Stalin studerte ved det ortodokse se
minarium, gikk Agaglanian på det 
katolske. 

ser» tas sikte p~ å Påtskalynne -istand I 1920 inngikk hun ekteskap for målet vil falle bort fordi internasjonal 
bringeise av lovhge u v g av doms annen gang med inspektør Randor ttso dIs k' Den vesttyske forbundsregjering 

nn g lagrettemenn De midler- '. re r en av ø er rlgen. k l h d tt 
me o • Tmdberg fra Glmsøy i Lo.foten. Tind- Opinionens forbehold har til dels s a a ne sa et særlig utvalg 

, «I Norge, hvor man med megen en
sidighet gir Danmark skylden for 
fire hundrede års avhengighet, skulle 
man studere sin historie og omadres
sere regningen til Rom. Ikke mishand 
ling fra et nabofolks side men en 
indre forkvakling, påført a~ en fjer
nere, v~sensfremmed kultur, var år
s~en bl den dype hemning i Norge 
gJennom så langt et tidsrom. Hvilken 
forvandling i nordisk karakter kri
stendommen tidlig førte med seg kan 
man danne seg en forestilling om f. 
eks. ved å sammenlikne Egil!: og Sver 
res saga. En tilbakevenden til eget 
vesen, en forfriskning som kan ledes 
tilbake til sagaen, hevede svakheten 
i Norge, sagaånd og sagamennesker 
var bevaret der, menn som Bjørnson 
gjenga i bevisst tilknytning til sagaen 
Norge norsk sinn og norsk selvsten
dighet.» 

tidige kommunestyrer Ville få denne berg kjøpt~ ~ård i Svolvær og startet hatt sin forklaring i vår skipsreder- som skal treffe bestemmelse om, hvor 
oppgave idet det <foreslåes en sær- der en al~ldlg agenturforretning. stands finansielle interesser. Men fi- ,:idt de tyske soldate~ skal ha rett 
skUt bestemmelse for å utelukke at Kort bd etter at NS var stiftet nansielle interesser gir større grunn- ill å bære de dekoraSJoner som de 
NS-medlemmer eller andre una.sjo- meldte han seg inn i dette parti og 4. lag for avhengighet enn for internas- har ervervet seg i de to verdenskri
nale elementer blir tatt opp i utval- mars 1941 ble han sammen med de sjonal jevnbyrlighet. Stortingets adr. ger. Utvalget skal også drøfte om sol 
gene». øvrige NS-medl. i Svolvær ført til Eng av 1890 og 189'7 var ikke ledet av datene skal kunne bære hakekorsde-
avH;r~~a':~e:m k!in:t~~~s~~~ land hvor han var til sommeren 1945. profit-hensyn men av kulturbevisst.. korasjoner på uniformene eller om de 

Våren 1949 flyttet Tindberg og fruen h t Der har' senere· forekommet av- bare skal bære ordensbåndene. Den 
fylkesmennene m. fl .•. » under Il, 2 og deres 2 voksne barn til Krokstad- ;k~lser fra den innstilling _ de har endelige avgjørelse ligger. hos presi-
at medlemmer 8:v styrer, råd. o.g elva i Nedre Eiker og bor nå der. ikke manet vår politikk tii å fortset- dent Heuss, som allerede l prinsippet 
nemnder skal «nyte alminnelig blht Fru Tindberg er en meget sympa- . har erklært seg for tilhenger av at 
og ha vist en fast nasjonal holdning tisk dame med et sjarmerende vesen te l deres por. soldatene får lov til å bære sine de-
under okkupasjonstiden». Forutset- gjestfri og elskverdig. Hun er sterkt Denne tyske historikers bedømmel- korasjoner. 
ningen var altså at ~mstolene skul- sosialt interessert. Hun var med fra se av de problemer, som hans reflek-
le ha en politisk karakter, den til- starten, da c;let i 1932 ble tatt opp ar- sjoner skulle ta stilling til, har hver-
talte skulle alltid stå overfor mot- beide for å skaffe Svolvær Alders- ken rukket til å erkjenne Stortingets sannhet utilsløret, uten hensyn til om 
standere. Håkon Meyer sier i «Et hjem og nedla der et meget fortjenst- forhold til spørsmålet om en verdens- det er opportunt. Hvis hans politiske 
annet syn» herom at: fullt arbeide. Mange vil på hennes 60- retts-orden eller til min samfølelse interesse setter skranker for hans Johs. V. Jensen i Inneldning 

til «De islandske sagaer» ut«Samme hensyn ble selvfølgelig årsdag med takk minnes det hygge- med sine landsmenn og stilling til de bestrebelser i så måte, måtte det væ
tatt ved departementets oppnevnel- lige samvær i hennes velstelte hjem i kultur-synspunkter som krenkes ved re en nærliggende utvei for ham å be-
se av fagdommere og dets sammen- Svolvær. den rådende tilstand. Han vet selV-I vilge seg rett til å tie: jeg står ham ______________ _ 
setning av den spesielle påtalemyn- På venners vegne ønsker jeg til- sagt, at en vitenskapsman og norsk ikke til regnskap. 
digheb. lykke med dagen. R.L. borger har rett og plikt til å hevde Hf'l'n'lRl1 R!p'ds Aall. N nrdmør:::postens Trykkeri 

gitt på dansk 1930. 
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