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AVANTGARDEN

ÅKADEMISK UNGDOM
Aldri har Norges fremtid

den grad heradd på var ung-
dom som nettopp na. Når vi
atter trer ut av mørket og trell-
dommen, vil vi finne oss i en
verden som er totalt forskjellig
fra den vi levde i for hare fern
år siden, og vil vi prove å
realisere våre idealer fra den.
gang, må vi ta lærdom av de
hegivenheter som er her '•
siden.

Gamle mennesker minnes
helst og har vondt for å lærer
skal de ta styret igjen, får vi
den svarteste reaksjon  som  så
ofte før etter revolusjoner, når
de tar makten som intet har
lært og intet har glemt. Men
verre  enn  send slovhet er ung-
dommens vankundighet. for de
unge har den storste kraften
både til godt og til ondt. Det
var de vanskjøttede barn og

den forvillede ungdom fra fnr-
rige verdenskrig. den nedfalis-
frukten som ratuet for flen h/e
tooden, som skaote fasrismeii
og hitlerismen ,bg under ropet
på gioviezza og, nene bugend
drev sitt folk uzot barhartet og
utfor stypet. )141t flå om
omskniering 'A‘r hj“. f.1111".

oten saken •.!et hele
tatt mangirt kni-

tur. Ogai,j :reozer
skolering kirt

ganile kan yiore for •Rirt land,
er å hjelpe ungdommen
få det den trtlo;ttr.

Universitedet !:gger
tomt og venh-r p.i studedo:er
professore:-: 4i't+ andri• d:-n

ÅND OG HANDLING

ORGAN FOR NORSKE :\NDSARBEIDERE

av Universitetsgaten er det
og spetakkel i den tyske restan.
rant LOwenbriiu. nvor engang
Det norske Studentersamfund
hadde til huse. Vi skal gjen-
reise begge disse ungdoms-
templer, vi skal mer enn det:
vi skal gjøre deto verdigere enn

var.
motsetning til de fleste land

var vi nådd så langt i Norge
at undervisniogen var fri ved
vårt unkeraitet, alle hadde
gratis adgang til å pahore fore-
lesningena. g enhver student
kunne forlange veg eksaminert
i  et  hvilket LOM helst fag som
ble dosert ng_ testimonium
for de kunnsk,:uer han hadde
ervervet: de:1 .mrske student
var i artnit: Ftjurnsoft

sang. fnikets s;mo. Vien utvik-
fingen og ied ursiklingen
mener vi det. nidstktede resul-
tat av vår måne't pa r-
skue rekkes idd,n av a,re hmd-
linger - forsk ierset
adgangen til -!ndie-",*

sperret for ile fle,sto
og det ble mnforrt ee von'rtd

årevis. i i,ti ts fruk:hzkri

grotid! !!`:a. ISH; 14.1

adgmageit tii p4{`41', ,;;r1•1e,`"

4inger i tTI ';4 da det
er verdt j . kt
likeved. ttar

fttreleaer rrektur.,?.. unt

er vate av trykkavyrtt: 'nek. ra
en manuskripthunkc 'kal

setnesteregs
sette krgyv:.t opp

ungdommen og til
1.msanstalter den ska' Or""ke•

5. argang

Og i dag vil understreke
to krav. For deførst må ad-
gangen til studiene atter bli
fri, selv om den ikke blir gratis:
enhver student må ha rett til
å velge d studium han tror
seg å ha evner til å folge, og
han znå få lov til å fullfore det
på den  tid han greier det. Inn-
vendingene am mangel på audi-
torier, laboratorier og lærer-
krefter ni unstes med a erstatte
manglene, ng frykten for over-
produksten av akademikere
må gjendrives ved slâ fast at
vi aldri kan fa for orve knnu-
skap i landet, selv om tror
vi kan få for mange mennesker.
Eller skal en khnstig minske
antallet Irager, når vi ikke kan
atinske antallet av syke? For
det annet skal studentene ved
de humanistiske fakulteter ifor
ved de naturvitenskanelige er
tilstanden allerede bedrel ikke
lenger avspises med forelesnin-
ger, men i stadig stigende grad
trekkes med i aktivt viten-
,skapelig arbeid. Vi kan
bere av universitetslivet Eng-
land og qærlig i De fur~e

Stater, hvor universitetsliererne
arbeider i lag pa felles opp-
gaver og tar studentene med
:,rbeidet i den utstrekning de
har Lyst i evner til det. '?fl
haz sett tendenser i samme ret:-
ning yed viart universitet
ileti seminarovelser. kollekvier

oppgaveskrivning. men b vor

fremherskende har ikke den
tvske professortypen vært. som
Iolt 'praler på kateteret og

dikterer sine teser for et andi-
torium hao ikke kjenner, men
forakter! For r8. 5



ggi w wil
Fra dette nr. av er aviene

drantgarden» og and og
Handling» slått sammen. Med
änd og handling» som vårt

rnotto vil vi søke  å skape et
yirkelig santlende organ jor
ijile demokratiske intellektu-
elle krelter på heintefronten.

oss .10711 oppgave å
ntobilisere landets åndsk ra f t
il handling, til kampinn~

for å Irigjero landet vårt og
sikre demokratiet. Dette yr
grunnlaget for arbeidet vårt.
Vi er lydltøre for alle positive
ranker og meninger uansett
hvilke politiske grupperinger
de  kommer sira. Det avginr-
ende er bare om de gir ur-
rrykk /or ærlig vilje til innsats
lor Norges frigjøring og tryg-
ging av demokratiet.

De norske intellektuelle kan
i sin helhet se tabake  på  inn-
sarsen sin hittil i krigen uten
å  behøve å skamme seg. På
hvert lagområde har tyskerne
og quislingene motr en steil
motstand mot nazifiseringen.
Men målet er ikke nådd ennå
De tyngste takene står fram-
leis igjen.

I sluttkampen vil vi intel-
lekurelle finne den virkeligv
prevesteinen på om vi litildet
mål. De kunnskapene vi rår
over, plikter vi  nd rner cen
noen gang for  å  stille til rådig-
het for hele folket. Vi har
nærhggende oppgaver i opp-
lysnings- og propagandaarhpi-
det både når der gjelder kam-
Pen i dag, og når det gjelder
gjenreisinga av landet vårt
krigsberiingenv er statt. Men
agså  i der proktiske arbeidet
i'enter oppgavone på 1135ti. Vi
kan yte stor fuglig hjelp
saboturene våre,  hielpe til oed
reisingen og  organiseringen ar
partisanstyrkenr, og slik er det
nå felt etter Oppgaztene

der hvis vi har mot og  viljp
å yeinne dem.

dr't te arbeider vil avlso
st4ke å løse oppgaven d  sveise
de intellektuelle kreltene saill -

"1 un ril en mektig norsk ånds-
front

Store menn
mål.

CHURCHILL STØTTER RUS.
LANDS KRAV PÅ CURZON
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CurzonliMen.
På vegne  av den hritiske

regjeringa har statsmMister
Chntehill tatt klert standpunkt
til den polske konflikten:

Sovjetunionen har rett til å
skaf fe seg de  giske gren-
tene som er nødvendig for. dens
sikkerhet. De reguleringene
•ttert Moskva har foreelått Polen

rettferdige, og kan ikke av•
det er det engelske

s;an.dpunkt.
polske forsøkene på å

,wifle ut England mot Sovjet.
unionen ved påherope seg
den polsk.engelske garanti-
avtalen før krigen, tilbakeviser
Churehill bestemt: England har
aldri garantert Polen hestemte
grenser. De østlige områclene.
som Maskva hesatte septernher
1939 har England aldri hetrak-
tet som rettmessig tilhorende

Polakkene erehret disse
amrådene med våpenmakt da
Rutsiand i 1920  var  makteslas,
o g de underla seg dem til tross
for at det polske innslaget bare
e r en mmaritet av hefolkningen

Hvis Pelen avstår fra Lwaw
cp områdene omkring ; sar,

Corzonlinjen
vi) Polen få hele Østprenssen

•

og vest for Königsherg,
åiambfåe fadletnet Df aarnlizgiIeg. kas trtruijdeufooeene

son, ble skapj med så store an-

strengelser etter forrige krig.
vil Polen strekke seg over et
bredt belte på over 300 km
langs Østersjøen.

Ont regjeringssituaajonen ut-
taIte Churchill at vanskene med
å danne en polsk regjering i
samklang med Lublinkomiteen
ville ha vsert overvunnet hvis
Nikolajczyk etter samtalen med
Stalin hadde kunnet vende til-
hake til Moskva med fullmakt
til å treffe avtaler ont grensa
på grunnlag av Curzonlinien.

På vegne av den britiske
regjering, og på en måte soni
jeg tror må bli betraktet som
bindende for våre etterfølgere,
vil jeg si, uttalte Churchill, at
v; ved fredskonferansen kom-
mer til  å  slutte Oss til denne
linien jeg nå har skissert for
underhuset, og vi kommer ikke
til  å nøle  med å forkfare at
russerne hebandles rettferdig
ved at kravene de setter fram
om en polsk estgrense etter
Curzonlinjen oppfylles. Vi har
aldri ttå noen rnitte vaklet i

• vår beslutning om at Polen
skal gjenopprettes og bli en
Sliveren, navbengig nasjon  som
fritt kan ntforme sine sosiale
eller andre institusjoner  på den
måten som det polske folket
kommer til å velge. Jeg må
hare tilfityre. rortasatt at  måten
ikke bw.rer noe faseistisk preg
og at Polen lojalt står sorn vn
harrikade og en  venn for Russ•
iand mot ty?-1; angrep fra vest

sammendrag etter refe-
ratene i -:Dagens Nyheter
16. og 17. desember 19-t

ØKONOMT
Bladet komtner i et meg• !

stort 0 rudag. Utgiftene hli,
derfor langt storre Pnn det v-
snen gir iii avisen kan mak 1,
alene. Snm  ekse”\ pel 1,1In v
nevne at bare papiret til et li r
kommer fla um !a, kr. rattl. -
Så har vi lekniske fagfolk
dekning. et stnil distribusjons
annatat. sikringstjeneste
Fasit blir: store utgifter son
De ina hjeipe OSS med å
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derved at de faktisk støtter
det tyske. Det er mange som
gjerne hevder at nazistene er
det samme seirn tyskere og at
de  mi  likestilles med dem. I
mange henseender ville det
vrere en besnærende enkel les-
ning av et vanskelig problem,
men det er bare ikke den rik-
tige løsning etter våre gjeld-
ende lover. Den måtte logisk
medføre at ingen medlemmer
av NS nå kunne opptre som
atogivere, eller landsforrmdere
for den saka skyld, og det en-
dog selv om de utgir seg for
ikke-nazister. Det er ikke vår
lovgivnings opfatning av apørs-
målet, og slik er ganske visst
heller ikke den alminnelige
appfatning hos folk. Den rik-
tige oppfatning må  være  at
clhsse NS-medlemmer fremdeles
har solidaritetsplikt overfor det
norske folk. Derfor er betin.
gelsene til stede for at de også
kan opptre som angivere, nem-
lig såframt de opptrer som
nordmenn og blir vist tillit.
Et  NS-medlem aom spionerer
oç avslører, er angiver tillike
med spion. På samme måte er
han angiver hvis han avslarer
forhoW som i seg selv er hem-
inelige, men som han har fått
kjennskap til før han ble nazist
eller på et tidapunkt da NS-
medlemmer ble vist tillit. Den
,iant opptrer åpent som medlem

NS i samarheid med tysk-
.,me, vil veL derimot ikke all-
ad kallee angiver. Han

ejar ikke krav på den tillit ROM

diers er til stede mellom nord-
roenn i kampen mot Tyskland.
elen da må fastholdes at det
hare er tilliten ban mangler.
Pliktene har han like fullt, og
han sviker dem hver  eneete dag
han står som medlem av NS
eller bistår tyskerne. Og bana
handlinger er landsforraederi
like fullt 80111 en annen nord-
manna handlinger av deu art
ville være det.

Angiveri er ovenfor betegnet
sejm nordmenns handlinger mot
tiordmenn. Begrepet må an-
tagelig utrides til å omfatte
også samme  slags handlinger

foretatt av nordmenn overfor
våre alliertes undersåtter og
disses handlinger overfor nord-
menn.

Det som er hevdet foran om
tyskernes utelukkelse fra an.
givernes rekker her i landet,
vil bli betraktelig modifisert
dersom man ankgger den syns-
vinkel at alle frihetselskende
mennesker uansett nasjonale
skiller og motsetninger har en
troskapsplikt overfor hver.
andre, hva der jo meget vel
kan hevdes. I så fall vil det
naturligvis teoretisk kunne
forekomme at en tysker opp-
trådte som angiver mot nord.
menn, man ville bare praktisk
som regel være stillet overfor
nettop en ikke -frihetselskende
tysker, eller m. mi. o. en spion.
og da ville jo solidaritetsgrunn-
laget svikte. Forsåvidt kunne
man hevde alle — absolutt alle
– menneskers solidaritet og

derved gjøre spørsmålet enn
mer dyptgripende og proble-
matisk, men da kommer maa
.også utenfor rainmen for dem
ne utredning, som jo tar sikte
på dagens strid.

Det har ikke vært rent retts-
lige hetraktninger som er gjort
gjeldende ovenfor. Utrednin-
gen er bare et forsøk på n de•
f;nere angiveri på grunnlag a 
rent alminnelige og aktnelle
hetraktninger. Angiveri er du
heller ikke et rettslig begrep.
Det er ikke definert i r
straffelovgivning, hverken i
våre tidligere lover eller i de
hesteminelser vi har fått
krigen. Ingen norsk reth,regel
bygger på begrepet angiveri.
Derfor er det nokså likegyldig
fra et rettsdogrnatisk Rynspunkt
hva begrepet inneholder. Men
fra et lovgiversvuspunkt har
det jo intrresse å bringe klar-
het i bvilke forhold angiveri
omfatter i folks rettsbevisethet
for så å kunee fastala nm vån-
etraffebestemmelser helt
dekker det vi forstår ved  an-
giveri.

Kampen fores pa mange om-

råder og med mange midler.
Angiveri vil kunne forekomme
i like mange former.
for dem alle vil det vrere at
de rammes av straffelovens
§ 86, forsåvidt de handlinger
det gjelder yter fienden bi.
stand. Det kan  vanskelig  ten-
kes at ikke angiveri yter fjen.
den histand, så lenge fienden:
kamp jo for en del nettopp er
rettet mot dem som er utsan
for angiveriet. Straffelovem
§ 86, første ledd, lyder: defeet
hefte i minst 3 år eller med
fengsel fra 3 år inntil pn

straffes den som under
en krig hvori Norge deliar.
eller rithd aådan krig for øve
yder fienden bistand i råd eller
dad eller svekker Norges eller
onen med Nurge forbunden
stats stridsevne.» De forbry-
telser som § 86 rammer, hører
til dem man pleier kalle !ands.
forrrederi. Under krigen er de;
åpnet adgang til å idømme
dødsstraff for  slike  handlinger.
- Angiveri er saledes en art
landsforrmderi av særlig tillits-
brytende karakter. Men
den annen side er ikke ethvert
landsforrtederi det 811/11111e  soni

angiveri.
-Foruten av straffelovens

86 vil angiveriet kunne ILIntrile;

iv krigsartiklene i den militane
nraffelov og ytterligere av hr .
stezumelser i den alminnelige
4unffelov, sEerlig i kapitlerW

om forbrytelser mot den per .
sonlige frihet og mot  liv,  legr .
rne oa helbred.

Norn særlige straffehestem-
rnelser for det angiveri vt har
hatt for øye ovenfor, er såledee
ikke nødvendig. Det særlige
tiflitabrudd som angiveriet in•
nebærerg vel  domstolene kunne
ta hensyn til ved straffentmal-
in gen.

Angiveri i vid forstand  inu-
f  atter også det forhold at
forbryter anmelder og avslorer
sine forbryterske medarbeUlere
Denslags angiveri har aldri
vært straffbart. Men særli;t
høyt i kur's har heller ikke dette
angiveri stått. Og det er
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Ailersparre og husmannskierrira

tilersparre han stander ved Berby Bro.
por om Nyt ifra Norriges Hmr;
nen der findes ei nogen, som sviger sin Tro
nellern Folk over Bygderne der.

kdlemparre lod lede en Kjærring frem;
tun var gammel og runken og styg;
IIITI var  gråbleg af Sult; bun ve, skak i hvert Lem;
lun var kroket og sjunken yg.

Jg i barkegraa Syn et  Par øine sad,
iom bar Bud om uendelig Ned,
3g de stirrede frem, som om Naade de bad.
3om de etundet mod Fred eller Ded.

Adlersparre helt stolt mod den Kjærring steg:
‹Hvor staar Juul og hans ther? Er den stor?)
Hun blev mindre end fer, som isammen hun seg:
men hun  svared  ham ikke et Ord.

Adlersparre han slog paa sit Sverd et Slag:
,Men saa staa ei saa dum og saa dorsk!»
Se, da vokste hun større, det udslidte Vrag,
og hun hviskede: «Aanei, jeg er norsk!»

Adlersparre han taite den Kjærring til:
Her er Solv! Vil Du svare. saa tag!»

--- I det hungrende Ansigt der stod som et Spd
mellem Rynker og aldrende Drag.

ei= 10  .pmweeli

EN TAKK TIL SVERIGE
Barna har fått skotss) og

klær fre Sverige. Gleden dette
vekte for barna, foreldrene og
ikke minst Og s skokfolk. aver-
går nesten det vi fedrr for den
stadige hjelpen vi far i form
av mat til barna.

Til dere hjerteg hielnere

Jacob B.

på den andre side nav Kjøl,”
vil vi nevne et par rksemph-:
pL bårnas nmiddelhare
sjon. «Jeg tror ikke ieg kan
bli aladere deu dnueu det blir

froken.» strithe en jente
03, 4.3 en

le.-rfrinne i småsk olen milakket
• tiene sine

Gud bedre. i Sult har mit Liv
og kan trrenge lidt likere Len!
Men I har da vel aldrig i Evighed hørt.
at en Mor orked svige sin Søn?»

jeg ført

Adlersparre han traadte den Kjærring nter:
,Eders Sen  blir min Fange paa Stand!,>
Se, da lyste hun np som et Sommerens Veir:
,,Nei, han stupte ved Toverud, han!,

Adiersparre af Harme hiev rnorkerad:
saa klynges Du op i et Træb,

Hun hlev stille og lys: «Aa saa vakker en Død!
Og Vorherre ske Tak, han, for detk

Adlerspan-e stod slagen; saa hoit han svor:
,Drag til Helved. din tiselig Kvindl»

Vorherre han lønne saa naadigt et Ortr.,
• og hun hinkett i Skogene

Trende Dage derefter en Forpost drog
gjennern Prestebaks.Trakterne frem.
da en Kjending de fandt i den fattige Skog: -
Hun var tærdig med Færden og dem.

liendes Htender var knepet so /II magre
hun isa d.n1 pas den solvarme Markz
hendes Mund den var lukket og trnfast som før
ng i Eanget laa - nyrispet Bark.

se ii liten plugg: NJeg hat-
airt-; hatt nve stovler for jeg,
froken.»

flere sorn hjelper barna våre
ktm neupe sjed fatte betvdnin-
aeu av det dere gjør for harna.
hjemmene og skolen. Tilbake

:,are  sende



KONSTITOS70/WY
1 hegynnelsen av forrige år-

' . hundre så det morkt ut for
i;, folkets framtid. Landet skulle
1? på sett- og vis selges, og de

r
seirende stormakter garanterte

 •-• at salget skulle gå i orden.

Her var en utrolig fattigdom
ug nod i landet. Det hadde
vært krig og herjinger, og krig
truet igjen. Da fikk vi grunn-

' loven av 1814. 1 de 100 ar
;. sigin er gått siden den tid har

folket stått trofast vakt om de
derm3kratiske prinsipper soni
har fått sitt uttrykk i grunn-,

'i loven. Gjennom til dels hitre
,. forfatnhigskamper er folke-
',. styret hiitt videre utbygd i
: samsvar med felkets vilje,, og

,r etter at parlamentarismen ble
innført for 60 år siden, har
Stortingets flertall hatt av.
gjørende innflytelse på regjer-
ingens sammensetning  ng  poli.
tikk. Ved innforingen av par-

f.. lantentarismen fikk folgende
ord av Eidsvoldsmennene Fal-
sen og Wergeland sin fulle gyl-
dighet: aSuverreniteten er hos
Folket. ... Ingen Del af Folket

.,itS kan udave det hele Folks Magt.
al Magt har sit Udspring

--,fra Folket.... Folket kan ikke
••-;/- forpligtes ved andre Love end
.:: dent som det ved sine frit valgte

r Reprtesentanter har givet sig
',• selv., (Falsen). »Ingen Sek-i
t tion af Folkel kan tiltage sige

AKADEMISK UNGDOM
f'ur1.%,I ra s. 1.

Universitetets professorer
har måttet unnvære sine stu-
denter i snart tre semestre nå.
og de har lært hver mye ar-
heidet med studentene har be-
tyild for friskheten. aktuali .
teten og bvskraften i deres
forskning. De må .også ha lært
at samarbeidet med studentene
er nadvendig for trivselen i det
akadentiske liv, og dess mer
aktiv del studentene tar i dette
Uniarbeidet, dess rikere og
kkkeligere il nasjeuens frem-
I id

Nationens udelelige Suveræni-
tets Udevelse. Fra Folket fly-
der alle Magter, Kongen op-
hører at være Konge, naar han
overtneder Grundlovens He-
sternmelser.a (Wergeland).

Landet har in, a. ti. fått
av de frieste forfatninger i
verdeo. Noen av våre starste
dikteite har sunget til forfal-
ningens og frihetens pris. Man,
ge andre gode nordmenn har
skrift og tale hyllet dem som
gav oss grunnloven, og dem
sung forte frihetsverket videre
Gam., og frihetsdagen har vært
viet deres ntione.

Vi teukte nek ikke alltid
nver  hva vår frie forfatning
hadde å si for oss. Den var
blitt skt sjolsagt et gode. N11
har vi liert det. Etter å ha
opplevd det nazistiske diktatur
har hver satut demokrat la-rt
å vairdere rett de dyre verdier
vår gennnlov og vårt folkestvre
i det hele sikrer folket. Det
er folkets soleklare rett å få
alle disse verdier igjen-så snart
krigen er slutt, at m. a. o.
dets statsforfatning ng lover

da igjen 111å tre i kraft uten
noe  slags diktatoriqk  „over.
gangestyre,. Dette er også den
eneste linje som kan holde fol-
ket sammen om frigjorelsens
og gjenopphyggingens opp-
gaver.

At noen  av  de seirende sinr-
makter som hevder at de kjem-
per for frihat og folkest „re,
med makt skulle gripe inn for
å hindre at Norges konstitusjou
eg lover skal tre i kraft så
snart krigen  er  slutt, ligger for
tiden utenfor satinsyfflighetens
grenser. Det måtte da Være

om vedkonunende regjering
hadde fått uriktige informa-
sjoner em folkets stilling til
nazismen eller om indre uro i
landet knnne brukes somgrtmn.
Ingen venter at vår regjering
skulle kunne gjøre underverker
og tvinge sin vilje gjennom mot
en slik stormakt,  men ulle
konnitusjonstro nurdnrenn må
kunne  gå  ut fra at regjeringen
til det siste gjør alt den evner
far at den konstitusjonelle linje
znd bli fulgt.  Konsekvensene
av  å  følge denne linje er klaret

Det ist volte Storting  møter så snart krigen er sluit og
opptar  sitt  arbeid i samsvar med konstitusjonen. Dette er
Stortingets utvilsomme piikt og rett.

Etterat laudet fikk sin frie forfatning har det aldri vært
uten Sturting. Uten er Storting er det intet konstitusjonelt
styrt Norge. Å hindre Stortinget i utføre sine grunnlov-
messige plikter ville være  en  d alvorlig handling mot folket
og dets statsforfatning og ville kunne føre til slike ulykker
for landet, nt vi i det lengste vegrer oss for å tro at virkelige
nordmenn med politisk innsikt og ansvarsfaleise for alvor
vil prove u sette noe slikt i verk.

Ilten Storting ville si være prisgitt et nytt diktatur. og
for folket ville dette uten tvil kjennes enda mer utålelig
enn det fremmede ---• nettopp fordi det var noen av «våre
egne» som sattebdet i verk, og det i en tid da landet var
i den ytterste ned. Å krenke forfatningen ved å prove a
hindre Stortinget i å taføre sin funksjon i samsvar med for-
fatningen. vil ikke kunne unnskyldes ved noen slags jurid-
iske fprtolkninger eller ved at de som ville prøve å sette
kupet i verk er misnøyde med enkelte stortingsmenn eller
grupper av stortingstnenn.  For det er folket i fritt valg —
og ingen som helst annen som har rett til å relge eller orake
stortingsrepresentanter.
Regjpringen Nyguardsvold  blir stående inntil den etter norsk
;tatsskikk blir suptaert eller avlost av en ny.

Slik soill forhuldene ligger an, vil det sikkert være hade
rimelig og klokt at alle politiske partier av hetydning hlir
representert i regjeringen.



A ER ANGIVERI ?
Regrepet angiveri har fatt

uhyggelig aktualitet i
-isle ar. Det er stadig fremme

tar hevissthet. vi taler og
ont det daglig. men det

n eppe alminnelig på det
pene hva begrepet inneholder.
Ordet har en forbrytersk klang,

vil man seke i den alminne-
rettsbevisgthel etter dets

hetydning, vil man finne at dets

eesten altoverskyggende bak-
g:intn for oss er vart lands krig
flot Tyskland. Beteguelsen an•

tendes na ne8ten utelukkende
,r12handlinger soin har tilknyt-
Mog til krigen. Iterfor tar
denae utredning forst tir fremst
,ikte på a klargjore bva an-
giveri betyr i dagens strid.

Det er andvendig a

begynne uted a nevne eksemp-
Alle har vi i erindring en

ralte kpmmunid” opplar ,ott arbeid sui s'ne/fi

norsk styre er

Disse styrer er vait folket !'ritt vabv, og de bar sum
'Ytortinget plikt og relt il d fungere inntil nNe styrer er
valt i :amsvar med sare ikke reprensentanter
kan mote. gir ingen rett til himire ai de sist folkevahe
representanter soni kan mote. Irer i funk»jon.

t. N'ye valg holdes sa F-nart det er teknisk niirlig num ikke sa
mart  ti  det Hir panikkvolg som roer blir pregeI av etter-
krig-steuminger enn av folkett rolige uverveielser på grunn-
h».1 1,hjeklive opplyminger nin det dtuasjonen bjenime

tile krever, er sjelsagt lit frie valg ikke kan boldes
:tudel 1101?11 form for diltialur.
Alt pppgjor kninwe ett-/- krigen Skje etter norsk
Inv ing rett.

Ingen ma ta seg sjol tfl vrite riler bruke vold. IfvurIedes
tlette oppgjor kommer tal a ,kje. vil fa følger for folket

gode eller onde - i tanne tider framover. Derfor må
oppgjoret ikke bli snmmarisk og et hastverksarheid, Det
må bli det reorganiserte pobtis og dornsmlenes sak å ta seg
av forbryterne. og vårt land  ntå  bli skånet for hemmelig
politisk 1joliti spionen, angivere o. I.. hvis virksomhet vekker
avskv og forakt ho alle renslige inennesker i et fulkestyrt
samfunn som det norske. Sa lenge nazistiske metede; bbr
tolerert og brukt, er ikke nazismen overvunnet. selv
nazismens nederlag i krigen blir aldri så fullsteiitlig. Opp-
gjoret etter krigen må vise at vart folk virkelig er et kultur .
folk som bar kjempet mot det nazistiske diktatur i alle dbise
krigsar nten it ta alvi,rli skade av det, eg som igjen kan

ende tilbake til det norske reossamfunn når krigen er
slutt. Det er ille nok landet ger fattig og herjet itt v
krigen. ng at så mange rea og bringe de storste offer.
Det ville være så nne verre ont den norske folkesjel skulle
ta alvorlig og varig skade.

1.a det na bli slutt med d•-  presentanl. SOm ikke har satt
tankelese og lettsindige snakk seg sjol utenfor, må stå ferdig
som en av og til herer til a finne sin plass ug gjore
overgangsstyre», overgangs. sin plikt sa snart norsk styre

diktatura, «militrerdiktatur» er mulig. Vi ntå ikke ba nnen
o. I. Enhver ytring um å av- rettsleshet og utglidning fra
vike fra konstitusjonen må alle • konstitusjonens oe; lovens klare
konstitusionstro nordnIell/1 til- veg. slik at fremmede makter
bakevise, Hver folkevalt re- av den grunn kan gripe

MED LOV SKAL LA NDET in UGES !

eller annen handling hvor vi
har stemplet gjerningsmannen
som angiver. Felles for alle
disse handlinger er at de har
tilknytning til et motsetnings-
forhold mellom to parter eller
grapper. og at gjerniligsman.
nen gjor seg skyldig i tillits-
hrtuld overfor den part som
har grunn vente troskap
og solidaritet av hank.

Da vårt land korn i krig med
lyskland, vokste. det fram en
sterk solidaritetsfelelse mellom
nordmenn og med den et krav
om iii vi skulle kunne stole på
hverandre i den felles kamp
inot tyskerne. Angiveri i da-
gens bet idning av ordet er
handlinger stlra beyter denne
solidarttet ng svikter den tillit
som hlir vist under striden,
ved å avslare for fienden del-
tagere i kampen eller deres
kampmidler. Det er hlant nord-
menn vi finner angiverne her

landet. Men ikke  enhver der
opptrer mad 601/1 nordmann
vil kunne kalles  angiver. Den
som objektivt s'ett er uten til-
knytning til det norske folk,
kan ikke være angiver her i
landet, fordi han ikke har noen
nasjonal solidaritetsplikt som
knytter ham til oss. En tyeker
kan såledee ikke være angiver
hos oss. Wienerbarna er grense-
tilfeller, inen det er vel rettest
å hevde ak heller ikke de kan
være  angivere. De kan nemlig
ikke svikte solidariteten i det
norske folk under dets kamp
mot tyskerne, all  den stund de
nettopp tilhorer det tygkefolk.

Vanskeligere er spersmålet
om en norsk nazist ubetinget
må kalles angiver, når han bi-
står fienden med handlinger
soM ville være angiveri om de
hle foretatt av andre nord-
menn. Solidaritetsplikten eller
troskapaplikten er til stede for
medlenamer av NS like meget
som for oss andre. Ved å shtte
seg til NS stiller de seg ikke
utenfor folket og utenfor loven
en gang for alle, med den virk-
ning at de mister alle plikter
overfor sitt eget folk i mutset-
ningsforholdet til det tyske



Kirkehørdiagen
ARNE FJELLDU

1 den vesle gruyebseen Idjer-
nevato har Arne FjelIbu kohlt
sin ferste godstjeneste som
biskop for Finnmark. Guds-
tieneqten fant sted under åpen
himmel og biskopen furrettet
fra co trapp i sin grounts felt.
prestunifurm.

Arne FjcIlhu cr år. fedt
i Amerika. Under hele okkm
pasjonstiden har han stått sorn
en  14v hevdingeskikkelsene for
den norske kirken. Mest kjent
er gudstjenesten hans i Trond-
heim 1. fehruar 1942. Quisling-
presten holdt heymesse i dom.
kirkee i anledning Qnislings
utnesmelse  til Ministerpresi

den, med en liten nariklikk
soin menighet. Da FjellIns et-
tamol skulle preke, stengte us-
zistene kirken, men Arne
htz forkvnte ends ord frs
kirketrannom mens bele Trond-
heim hys hefolkning samkt seg
på kirkebakken. 1 sin dierve
preken ga han oss en verdifun
moralsk stette for den seinare .
kampan mot naaiveldet.
menigheten sluttet opp om bans
vrekeo med ,Vår Gmi havl er

sa fast en horgs. Peditier grep
inn og Fjenfin hie arrestett

Srinere l kirs det for FtrIlbu
tci IcovnfrLe til Sverige, oe
soin teltprest fulgte
71(•:".F. polititropto.ne tilbako
til Norfry i d~rribef.

Arne Ficlibu hiskop
det be!ridd,: Det er
sariseciige oppgaves han sUr

foran Ikre kirker der oppe
står ig-)et; fordi ikko nazibar-
barene ndrie li Ryl dem av_

Men  ser  dere  siden  kvinner
sura har  grått aynene  tørre,
og barn som har mistet sin

baradons.
er  Tyskiand  derfor hlitt sterra?

Iniet middel er for sirnprple.  minnelige forbrytelser sorn ty-
ingen  handling er for lav for veri o. I. for at det hele skulle
tyskerne og quislingene! Nek se mer tillitvekkende ut. Det
en skjenselsdad har de hrgatt. virket stikk mot sin hensikt.
34 nordnicnu er blitt myrdzi  Det  hle en opprantsing  av de

nten lov og doM. Tysk sstand. vanlige c:forhrytelsenes som
rett» enonk saerdorustol- tyskerne og quislingene bruker
avsa dommene. Synderegisteret som standardanklage når norn
var stort for de fleste etter skal likvideres, Bevismaterialc
avisene å demme, nten flere as har de aldri vært nøye med.

henretiede ble forst arre- Hvordan er reaksjonen ute
stert sent em ettermidriogro og verders? alle Iand  snakkes
myrdet em kvelden sanone dag. det om mordet pü  de  34 nord.
firordsn en bevidering kunne menn, og en bolge av hat, for-

dissa par tirnene kan en akt og forhitrelse reiser seg
tenkr seg. og likedan hvilken mot morderne. Svenske aviser
affiedning de drreaterte hadde skriver skarpe artikler og kre-
ti? forEvare Naen hadde ver at regjeninga skal gjere noe
allerede sittet arrestert lende. akttyt for å stanse baddel-
eg deres saker var avgjort for. gjernings broderlandet.
lengst. men sa hr cle plutselig Det ferste vi foite her heitue-
hcatet fre fengse-let og skutt. var dyn sorg over tapet av 34

og hvorfor? De  ble Autl  gode nordmenn som falt som
mma gider,  etter  tysk•mnaner:  effer for neaiterroren, og en
men uhert i alk SiVaiserte land, inderlig medliderthet med  de
Det var nazistenew hoongvar pr dreptes og venner. Og
norske sabotasjehandlinger.  Og  dernest kommer  ti brennende
rie gjords ingen hernmelizhet anske Iros bver rnkeit, enten
jr det. Erekt erklærte de u: det er mann eller kvinne, om
disse bk tilc.utt som en advaree få mere aktivt med o knuse
mot videre satiotrsje  tig  for  t  og tilintetgjare den nayr<tii,ke
fasridå hvilker irimgangimate haddefånd. Sette alle krefter
de konnaer til bruko hvb imt må nineo kau bli kortrst
salkotasjen fortsetter. Men for mulig! fstrdiifo, sphue oss
is rettferdiggjer, terroren, i i ekremte flokket svciser det
sine egns' evii det  minste. tyske re,hnshPrrod..mror

ntstyrtes de dointe 34 nord .ummen i I rilrit inot midn,
meon, er pwr n dmn rene barn trykkerns, tti kamp mot fk:

rekke  tsske nants renMat og mot de
wjjiske .yfor! ,. delsyr,. Ext- .norske- 4u,siing'or
keite fike, i ett def

kyr  J.?

rif  7-:•)
, •

•,,, mac:, ,; ViL.
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FILMPROMiKSJONEN I DEN rfn VERDEN

Vi som lever bak skyggene
av den tyNke stertsuren har
nesten glemt hva god film er.

forventning venter vi på
produksjotten fra v åre allierte
skal na fram til de norske f ilm-
teatrene.

Russisk filin er nå kommet
opp på det samme. boye nivaet
som kjennetegnet den russtske
stumfilmproduksjnnen. Inten.
siveringen av alle krefterte ;
sovjetfolket for å knuse det
nazistiske voldsherrediammet
har satt sitt tydelige preg nå
filmproduksjonen. De realist-
iske  seenene  og don inc~,

handlingen srermerker
siske filmene.

På Stnekholmskinoette .4ses
det nå to vertfige representatt.

d 111S-

interessant mål fnr redelighets-
foielsen hos et folk i hvilken
grad slik hjelp verdsettes a‘
dets politim:.:ndigheter. ,Tys-
terett, er ikke pmmber. Tillits-
brudd og eolidaritetssvikt ter
man nvilkarfig avstand fra en-
doe i slike tifelle. Honour
amongst Tbieves er også en
ære.

Man kan vente at en liknett-
de inost il  li1  g vil gjore seg
gjeldende etter krigen erfor
de nazister som angir sine
kampfeller til myndighetene
umler den etterforskning bonl

da vd komme i il t pågå. Men
den alminnelige nordmann skal
ikke ta seg forvirre av dette
og unnla  te  i frentkomene med
opplysninger sem kan tiene tili
a bringe for dagen NS-med-
lemmer og deres gjernitiger.
Det er ikke angiveri at brder-
lige mennesker gir de retle
myndigheter hjelp i deres etter-
forskning etter virkelige for-
brytere, enten nå deres gjer-
ninger omhandles i straffe
lovens attende kapitel eller
lenger ute i loven. Man skal
bare vokte seg for å gi usanne
eller uvederheftige opplysnln-
ger., for i disse forhold volder
de stor skade for dem de går
ut uver.

ter for den russiske Filmpro-
dnksjonen under krigen. Det
er i iirteeknete etter Wanda
‘Xrasilewskas prisbelonnede ro.
man, og sPartisankx innans med
Ermler sorn regissor. Begge
Filmene har hentet motivet fra
sivilbefolkningens kamp mot
de tvske undertrykkerne. Uten
.,verdrivelse og med Fantastisk
menneskekunnskap forenes re-
presentantene for den tyske
nazimentaliteten. Like skarpt
trer de russiske heltene fram
som trass 1 vold og terror forte
en navlatelig og kompromiss-

o kamp for folkets fribet.
Den russiske Filmproduksjo-

Ilell har ogsa skapt en rekke
store dokumentariske Filmer
som f. eks, fra kampene orn
titatingrad.

Og5å den amerikanske film-
itrnduksjonen har tvdd til rus-
sernes heitemudige krigsinnsats
for å hente motit eg . ltette re

eks. filmen
Star,,  sok  or

-skddro hvordan 'yefolknineer,
liten russisk tand.b, flvk-

tel umna tyske 1“-cettetses-
troppene for s . . ant‘e

:ZetitjakroP.

Det tyske problenmt
les amerikansk  
:har(ie C.hapt;n,  :i“H)r •

ban bade s;:d er I!:rte;
(I! mil iiten jodisk sre;,

forvekslet med der
Hellmann forry.ttet

manuskriptet til • Vk
Rhine. som er tra,::: kiA,

advarsel mot  

!iee40r1Iraf[rIIdr Utl..-1-

Steinbeeks Temn eIn måne:
or ogsa filmatisert. :
klasse står Ea-rt
hvor Charles Langnum
en tapper laerm: (dskopert
land det kan  ;3';";• Norge
eller Fra ng • :tangmen
Also Die sem Hevd-
rieb som ble ..kutt Fsjekkiske
patrioter.

Den en,,elske regissormi Al-
fred Iliteltenek bar sart i seene
den dramatiske amerikanske
fihnen ,Lifeboatn. som

rer passasjerer og mannskap
fra et torpedert skip.

Det beste engelsk filmpro-
duksjon har skapt under kri-
gen har likeledes hentet moti-
vene Fra kampene til sjos. Det •
er filmer som Noel Coward's
-Ert Which e Senes og -.San 1
Demetrio,.

Amerikansk britisk
prodnksjon hår ngsa skapt  en
rekke dokomentariske

SKOLEN SKAPER GRUNNEN
EOR FRAMTIDENS NORGE

Den innsatsen den nrarske
lærerstanden gjorde for å verne
ungdommen mot nazifiserin-
gen, er i blitt rost mer for
enn vi forttener. Det vi den-
gang gjorde var ikke det spor
mer ene vår plikt som norske
skolefolk. Dette ma  vi  ha klart
for eSs. nen og beremmels
sen ikke blir  en hodepute vi
kan sove rolig på.

Mer eno noen gang er vi nå
skddig å stå som ureddk aktive
'Cienipere for Norges sak. Opp-

vrgt innskrenker seg ikke til
‘rrne .knien og barna mot

:s:dstenes overgrep. Vår
oppgave er å nytte hver

.keletinie til å oppdra harna
 i siekt som kan reise Norge
,edre enn det noen gang har
; ært, I derme korte appellen

ikke gå i detalj. det
.krd gjore i seinere artikler.
men rammen for arbeidet  må
,a,re at tlet skal bli en slekt
bvor god samfunnsånd er rette..
sn oren i alt arbeid.

Norges historie, litteras
turen vår har vi et veld ase

av. fivordan tror De eks. at
-Adkersparre og hasmands-
kjærringas ville seg inn
; barnesinnene? Ir inn fram
stoffet og bruk det i kt)len!

FRA HJEMMEFRONTENS
LEDELSE
SØK IKKE STIDENDIER!

Parolen er derfor: ingen
norAe inrt:ikere, inurnaliNter,
hildende trunstnpre, foriartere
eller skunpillere s,fiker stipend
i r2r.


