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DalDsnn dOlDtes SOlD landssviker 
aUe vet at hl an 

i 

ikke var det! 
Myndighetenes behand
ling av Knut Hamsun Fest-øtet 

Geni 
De nye tyske uniformene 

• 
Av ARILD HAMSUN I 

j 
\ 
I 
j 
I Ved siden av Ibsen og Grieg standpunkt etter vind. og 

- De store makters store re-I sener av POlsk~,' offiserer 
var - og er - Knut Ham- vær. Kjeklet i den politiske 

presentanter skilt~s fra hver- myrde og gravep.ed, bl. a. i 
Bun den mest kjente nord- andedammen interesserte andre i Gent under gjensidi- skogen ved Katyn( Stalin var 
mann ute i verden. Rett eller ham ikke, det var de store', . 

ge forsikringer om at nu som for øvrig ren r~lig mann. 
galt: Han hadde alltid hevdet linjene han så.. rør ville de arbeide for fre- Han skjøt ikkeb"are polak-
at et sterkt Tyskland er nød- Hans toleranse ov'erfor an- den. Denne var kommet så kf'r, men mel1\te~'at der og_ 
vendig for Europas forsvar. nlarledes tenkende var iStor, 

nær som aldri før, erklærte s:l kunne plaff.' ned noen 
Og da han fra første stund særlig nå.r det gjaldt ~-. 

de og deres lands presse for- tyskere. På. k~' eransene i 
VIal' klar over Englands rolle dommen. Og det var på, , 

. sikret at møtet i Genf hadde Tehel'lan og Jal~.foresl0 han 
i den tyske okkupasjonen av grunn av arresterte hjemme- :t 

vært så. vellykket at dt.>t be- derfor at de .. erte burde 
Norge, kunne ikke besettelsen frontgutter han skrev artik- tegnet et vendepunkt i hi- skyte 50000 t e offiserer 
endre hans syn på. verdens- lene sine under besettelsen, :t 
politikken. Han skiftet ikke for å. advare ungdommen mot storien. og teknikere., 80' .. ', etter hans 

Det er tolk som ikke er mening var ryg ,en i Tysk-sabotasj en som var straffbar . 
enige i dette. De sier at fred land. ~en:int sympati etter internasjonal rett. Det . 

S er noe som er en følge av hus president .... eveit, ~en Ole A. tang vil føre for langt her å gå ' 
menneske~s åndelige lnn- bJe ikke godtatt .' Churchill, nærmere inn på. de mange 

. stilling, av deres moral, og merkelig nok.J:anskje det Godseier Ole A. Stang er hjelpeaksjonene hians. De 
de peker på. statene i øst og var begynt å gå..PP for den-dØd, 83 år gammel. nevnes bare. . " 
vest og sier: Klan statt'r som ne herre at de' .t,ske offiseSitt . hjertes hØyeste Ønske Så kom 1945, og den 85-åri-
disse skape fred? Se på. hva rene kunne vært' gode å ha fikk han ikke oppfylt ,- ge Hlamsun ble arrestert. 
de har vært med pi i de si- når Stalin l k.of1. mende år ~mIig det å se sin yngste Det er vanskelig å. tro at en 
ste femten år: fortsatte franujkningen mot sønn igjen som en fri ma.n.n. eneste tenkende nordmann 

I mange år har den gamle virkelig mente at Knut Ham- Sovjet f. eks. I frihetens VE'st. For nå.rått gjaldt tys-
herre holdt seg oppe med sun var landsforreder _ han navn har det knekket nær ke meIlIlieskeli,,::var denne 

sagt halve F.luropa. Det har representant >~or engelske dette mål for øye. Han måtte som i sitt lange liv og sitt 
verdens største og fleste sla- gentlemen nfiJe. skvetten, 

gl tapt i det ellevte etter'- store verk hadde gitt så ster- i' 
krigsåret. ke beviser for sitt fedrelands- vele,ir'e, og dets menneske- idet hanbl.:' . er ansvarlig' . 

kjærlige moral viste seg for for at engels ennene 11. De nye tyske uniformene er Ole Stang var i egentligste sinn. Men det var selvberg- . , dk' d 
all verden da Stalin lot tu- 1'".itoorts• side 4 go lent aven vesttyske for-

!forstand en\ ftn lI18jD.Il. I ingspolitikk for mange å L bundspreside:nt TheodOr HeUss. 
'holdning og livsstU - l hjer- prøve å komme ham til livs. - ........ ....,......,......,.....,.....,.---~ -....,......,......,.....,.-----~ Militæruniformene ventes li 

telag og tankegang. Norge Vi kan vel sl l dag at forsØ- Skape en kraftig debatt både i 

har mistet en av sine virke- ket bare delvis ly'kt$. Og Hvor retten ikke lenger er 'hellig, Vest-Tyskland og utenfor lan-

l1&'e aristokrater. både i lnn- og utland er de råtner folket. dets grenser. Bildet viser de-
Albert Wiesener norske: myndigheters be- monstra8;/onen av uniformene i 

1 cNatll.onen:.. Fortsettes inne t bladet. BLADET "SLESVIGEREN" Bonn nylig. Wehrmacht, tradf-

duegrått, de svarte og blanke 
stØVlerne er erstattet med ame
rikanske kampstøvler og solda
tene blir utstyrt med hjelmer av 
amerikansk type. Den tyske ma
rinen har beholdt sin marine
bEd farge, men flyvåpenet får 
samme duegrå uniformsfarge 
som hæren. Offisereines unifor-

mer får langt enklere utsmyk
ning enn tidligere. Karene i 
forgrunnen bærer. en feltu,ni
form (kamuflasjedrakt) og et 
arbeidsantrekk. I bakgrunnen 
ses fra venstre en underoffiser 
og en offiser i hæren, en marine
offiser og en gast, en underof
fiser i marinen og en flyoffi
ser i vaktantrekk 
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herre holdt seg oppe med 
dette mål for øye. Han måtte 
gi tapt i det ellevte etter
krigsåret. 

- I navn nar aeli KneKKeli nær 
sun var landsforred~r - han sagt halve Eluropa. Det har 
som i sitt lange hv og sitt verdens største og fleste sla
store verk hadde gitt så ster-

velejre, og dets menneske
kjærlige moral viste seg for 

Ke mellIlieSKellV lat' nenne 
representant f~ engelske 
gentlemen likke skvetten, 
idet han bl. a.· e~ ansvariig 
for at engeJskffieftnene 11. De nye tyske sioneUe Ole Stang var i egentligste 

forstand en\ fIin ma;n.n. I 
holdning og livsstil - i hjer
telag og tankegang. Norge 
har mistet en av sine virke
l1~e aristokrater. 

ke beviser for sitt fedrelands
sinn. Men det var selvberg
ingspolitikk for mange å 
prøve å komme ham til livs. 

all verden da Stalin lot tu- ______ _ 
1torts. side 4 

godkient av den 
bundspresident Theodor HeUss. 
Militæruniformene ventes å 

duegrått, de svarte og blanke 
stØVlene er erstattet .med ame
rikanske kampstøvler og solda
tene blir utstyrt med hielmer av 
amerikansk type. Den tyske ma
rinen har beholdt sin marine
bld farge, men flYVåpenet får 
samme duegrå uniformsfarge 
som hæren. Offisere,nes unifor-

mer får langt enklere 1/L'lm,1'/J<'._ 

ning enn tidligere. Karene i 
forgrunnen bærer en feltuni
form (kamUflasjedrakt) og et 
arbeidsantrekk. I bakgrunnen 
ses fra venstre en underoffiser 
og en offiser i hæren, en marine
offiser og en gast, en underOf
fiser i marinen og en flyoffi
ser i vaktantrekk. 

-.-il..-, 

Vi kan vel si i dag at forsØ
ket bare delvis lyk.t~. Og 
både i inn- og utland er de 
norske· myndigheters be-

Hvor retten 
råtner folket. 

ikke lenger er hell ig, 
skape en kraftig debatt både i 

Vest-Tyskland og utenfor lan

dets grenser. Bildet viser de

monstra,sifonen av uniformene i 

Bonn nylig. Wehrmachts tradi-

Albert Wiesener 
1 eNat!l.an.em. --- Fortsettes mne i bladet. BLADET "SLESVIGEREN" 

Besfemfes Norges skjebne • 
I London?1 Norsk Jord 

Bak em igrantkl ikkenes kulisser 
1 nente norske emigranter 1 vel eksersert i å si «Yes) og 

Ikke bare for våre faste le- London. Mens man sto un- «No) på de rette steder -
sere, ~en for videre kretser 
vil det være av interesse å bli 
delaktiig i hvordan en bega
vet norsk arbeiderpartimann 
så på forholdene slik som de 
fortonte seg blant de promi-

der britisk kommando og kun\ne ,vende hjem til vel-
vertskap og ventet på at ordnede kommuner, dekkede 
Vestmaktene _ og iSovjet- bord og de ferdiglagede, le
unionen - skulle utslette si- dige stillinger i det frigjor
ne fiender, slik at våre kjæ- te og utrenskedeNorge ••• 

re bortreiste· landsmenn - ------- Forts. side 4 

Norce er ikke _ed! 
opplysninger fra Interessante 

danske broderland 

o vart 

og gælder b~. andet Danmark, 

- Den nye «Bergensfjord» er 
sjøsatt. Blir ferdig 1956. 

- Adskillige i,jordinge!' selges 
til hollandske småbruk. 

- Leif Aagaard er utnevnt til 
sjømannsprest i Hongkong. 

- Pinsemenighetens radio 1 
Ta,nger har åpnett. 

- Sendingen foregår på tolv 
språk. 

- Samling av Tyskland lig
ger 1 luften, sier Dulles. 

Stans tyrannen 
Det koster et menneske minst 

like mye besvær ål gå If'ortapt 
som å komme til himmelen. For
tapelsens vei er tung. Den er 
fØrst lett, men så blir den tlmg. 

Det går lett å tre lystenes 
dans, 'men når idet blir lYsten 
som danser med mennesket mot 
dets vilje, blir det en tung dans. 
Det er lett å gi !begjæret tøyle
ne - inntil begjæret har tatt 
makten og k:.iører deg. 

Det går lett lå 1a en syndig 
tanke snike seg inn 1 sinnet, men 
du må betale dyrt for at du ikke 
holdt den ute. 

Søren Kirkegaard. 

Norsk Jords sommermøte holdes i år på Røros (RØros 
Tul"isthotell) i dagene 19.-21. august. MØtet åpnes fre
dag den 19. aug. kl. 18 og avsluttes i lØpet av SØndagen 
den 21. 

Etter de gode erfaringer en har gjort ved sommermØ
tene 1953 (på Dombås) og 1954 (på Tyin) håper styret 
på stor tnslutning 'Også i år.Det er ordnet med kyndig 
omvisning og det vil bli god anledning til å få gjort seg 
kjent med Bergstadens egenartede by-bebyggelse 'og dens 
omgivelsers vakre natur. 

Skriftlig innbydelse er sendt! samtlige medlemmer. 
Godhetsfullt benytt det medfØlgende tilmeldingsskjema 
og fyll det ut så nØyaktig som mulig Tilmelding må av 
hensyn \til plassdisponElring en være kommet Nlorsk Jordi 
sekretarLa,t (PostbOks 3214), Oslo) i hende senest den 8. 
august førstk. 

Vl Ønsker velkommen til en hyggelig sammenkomst. 

St yre t. 
- Denne samling skjer neppe --------------------:------____________ _ 

etter amerikansk opPSkrift. 
- Skogbruket står og .faller 

med de økonomiske forhold. 
- Dette ble sagt på Steink.ier

møtet. Det er heller omvendt. 

--- Fortsettes inne i bladet. 

Kitty Murer: Noen betraktnin;:er omkrin;: 

I dansk «Revision) for 15. 
juli finner vi fØlgend.e opp
siktsvekkende meddelelse: 

og Rusland. Særligt grelt kan 
forholdet alt taget i Betragtning 
siges at være i Danmark, hvor 
samtlige tilbagevirkende Love 
fremdeles haandhæves paa for
skellig Maade, skønt Danmark 
selv har stemt for deres Afskaf
felse. Den nu ikrafttraadte Vold
gift bunder i en auropæisk Kon
vention Om Menneskerettigheder 

medens det ikke ses, at Norge er ~ __________ ~ 
med. Konventio,nen sætter En-

Billy Graham 
«Ved Tysklands og Belgiens 

Underskrift i sidste Uge er en af 
F N.s Bestemmelser om Menne
skerettigheter traadt i Kraft, 
meddeler udenlandsk Presse. Med 
i samme Landes Underskrift er 
der endvidere I skabt MUlighed 
lor, at en euroP<:eisk Domstol om 
kort Tid kan træde i Virksom
hed. Som bekendt er det over 
5 Aar siden, F.N. ved tog Menne
skere.ttighedserklæringern, ~ 
forbød tilbagevirkende straffelo
ve, men kun faa Lande har ta
get Hensyn til egen Underskrift, 
og har fortsat den underkendte 
Virksomhed uden at blive kaldt 
til Orden af F.N. eller mere be
tydende lande, for Eks. Amerika 

, 
• 

Kirkeruinene ved Hamar 
er i våre dager avbildet uten
på pilsflaskene fra stedets 
bryggeri; man forbinder in
tet hellig ved dem lenger. 

Odd Eidem. 

keltpersoner i de paagældende 
Lande i Stand til at indbringe 
deres Sag for Voldgiftsretten, 
hvis de mener sig forulempet af 
den natio,nale Regering. Det ser 
altsaa ud til, at F.N. trods Tøven 
vil arbedde sig frem til at ved
staa egne Vedtagelser paa de vig
ligste Omraader af Organisatio
nens Virksomhed, og det vil bli
ve interessant at se, om Danmark 
finder nye Udveie for at stikke 
en Kæp i Hiulet, naar det dreier 
sig om mernneskelig og retslig 
retfærdighed for Snestusinder. 

Anklagematerialet, der hurtigst 
muligt maa indbringes for den 
europæiske VoZdgift, er saa om
fattende og, saa velkendt, at vi 
ikke her skal remse det ap, men 
--- Fortsettes inne i bladet. 

Hvem har 
ansvaret 

for manl;'elen 
på vannverk 
i. det norske 
jordbruk? 

o;: den nye vekke'~{t. 

*** 

Det synes som om verdensmcn
nesket av i dag må stimuleres 
i sin daglige «Strugle for life» 
og at virkemidlene øker i art og 
styrke etter behovet hos den en
kelte og massen som sådan. I 
sommer 'har evangelisJten Billy 
Graham hatt første prioritet. -
Han og hans team var fØrste
Sidestoff med opptak eg billed
reportasjer fra Ullevål, hvor tu
senhodede folkemasser lyttet til 
hans forkynnelse. Pressens kom
mentarer var stort sett samstem
mige om å anerkjenne mannen 
Billy Graham som en «sk:.iebne
bestemt> forkynner for en ver-

'«'orS1Ømmelsene koster 
laniletårlig veldige belØp, 
og i år har det jo vært 
verre enn på 5~ år. I den i slØvet gudstro - slik den 

i dag fortoneT' seg, og dette at 
____________ virkemidlene i styrke og omfa.ng 

må innstilles etter nutidsmenne- sake alt og fØlge (iham, og vi 
skets behov, godtas uforbehol- vet at de fUlgte hans bud og sa 
dent. Med dette for øye har alt- seg løs fra alle verdslige hem 
så denne nye forkynner av de 
evige sann\heter ; '<>PjPgjjort sItt --'------ Forts. side 4 
program som tilsier ham hem-
ningsløst - eller nær sagt bru-
talt «å diktere» en gjennomgri-

Hven) har 
ansvaret 

for skakkjør
in;:en i norsli: 

politikk? 

pende omvendelse hos mennes
kene av 1 dag, Midlene er en 
fascinerende veltalenhet som 
rkke et sekund svikter og som 
utvilsomt fastslår ~1ans egen 
innlevelse og faste tro så gren
seløst hos menneskene at de på 
nåde eller unåde gir seg inn un
der Frelserens styrelse og fØlger 
ham som i hine dager hans di- I 

sipler gjorde det. Vi husker Je-, 
su befaling til disse om å for- ___________ _ 
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LØrdag 6; august 1955 

_____ FOLKOGLAND ____ _ 
~ UAVHENGIG UKEAVIS . .~ 

Ansvarlig redaktør Johannes Kringl~botn 

V mrvarsler for 3. oktober 

10 år etter 
Det ser ut som em; historisk 

regel at høgtl.ding av mlnneda
gar tar farge av dei menneske 
og grupper av menneske som tar 
hand om minnedagen f'ot. gj~
nom denne å minnast seg sjØlv. 

Det er alt annet enn like-I ~hallhJelp og all S;D:nen 'hjelp 
gyldig hvem som skal styre' blitt i den grad øverbelastet 

-Uonthro slår i hjel 
tre av okkupasjonstidens store helter 

I litteraturen har_ vi eim.etq{d 
råkande satirer av hØytidingaav 
nasjonaldagen - karikaturer av 

1\Ao1\I\r'\N'\N"""IIVIUVlIl\AIV\I\I'\j'" 17. maitalar og talarar •. 
kommunene i de kommende I at vårt arbeidende folk. - LØgnen ble mer enn noen
fire år. Det er bare så. ned- dekket av innbilt velstand, er . sinne regnet som statsman.ns
slående at programmene bragt tU tiggerstaven. kunst under den 2. verdens-

Som' '.aldri eksisterte - men som 

USA .. ~1ikevel hadde planer om å ikke teller lenger. Hvem bryr Opprikti. ta.lt:VJlle det krig •. En~e~e lndi~lderber
seg om alt det meningsløse ikke være gå hØ tid om alle tl~a.nds r.ulgte etter Så'godt'b,dre . med minnesmerke! 

Hovedsaken 
'Kun hva vi -er. er tingen og 

: 'ikke hva vi eler. 
tre ,ima. .. Det er ikke··gullet og sØlvet, 

rot og miskmask. Som det frie Velger; gik: inn. for' å.ct:e._ kunne;. M~re .. ' hed~rUge . ' .. , '.' . . .. 
oppvartes med der? Henslk- åb . . '. 1 t landSJn,en'Q. sy:n.te~· .derim.,t s.t ;Da. v.ke .. foredragsholdere monument for ;de p egynne en nasJ ona... u - '. . . . . . _'" . . ... ". 
te~ må være å narre 21- rensking til kommimevalgene det var dårskap'Alyveum- siden kom,.hjemtll Norge ogginære sjåfører.' 
årmgene, de som møter helt d 3' k' 4-.... ·b··? å' fOrt- men rykter og uhederlig pro- fikk ·viteatl historien var 180- ' . 

en . o ~ er og s . . hå d . . '. .. . . veier. 
det er personen som 

Tiårsdagen \for frigjerInga J~V 
landet vårt frå tySk okIrupasjon 
vart nok ikkje nokounnatåJt fri., 
denne regelen. 

f 

Vi tenkte· verkeleg 110 stort des
se dagane i 1945, at .. vi 1kk.1e 
burde fått demonstrert kor smd 
Vi ha.r Viorte. '_ 

ferske til valgurnene den 3. sette den sa:mme utrensking paganda. KIigens ... ~ e·r.m- get. av smarte journalister i ' .. Løgnen om d,e tre TYrifjord .. 
oktober. til kommende stOrtingsvalg !~.itetvar sjofel nokogvUl- ;N0l"ge, .g~.<> det dem en (littsjåfØreAe. Syne$ ~,fl~uogDet er ikke makten og æren Det einaste vi kan' seie JP,ed 

Mer enn ~1dligere blir det OVer 90 prosent av våre stor~:led~n:~enokJse~ $elv~og vur- vond. SJlui,J( l:rnunnen;og de sjenerende for vår nasjonal~~-vt~~inder under .vår ferd, visse nå 1::1 iår ett6r frlø!J~ringa 
de valgkandidater som utpe- ti j å is denngen·,angående .. helt eller var i hvert; 18011 .. t41freds medholdni.!lg. ' men ka.n: Vi .. :nå.fårileii kun. d.et gode vi virker 'av landet 'vårt, er at vtin96n ngsmennerop v se om- ..._ _..... .' . ..... , 
kes, mennene personlig, som råder direkte inhabUe når nidding f1ukte~r som regel at de -ikke naddeglttrulen kjent dem for _ ~e og mak",: som. glrYårt al'beld verd. ting har lært. . 

blir avgjørende for de kom- d t j Id l tt _ .. ' . me .. d. 1 .. Allde ... rrenser 0' fton.t- alttiV stØtte tU e.n ameri-\teslti. se.åvæ.r.e, .tjCner.d~t til... '. . . I Redaktør Torolv Solheim d l eg e er ov og re ,og . ,.' , .,-' . - . - . . . (Ukj t to .... atter) 
men e reSUltater, el er man- temmeug::ihd0IeJite når/~~t _l~njer~,. "_'. .',. " ka.nskl tari~e om å reise et a rense luften utnkrillg oss'. " . en u. • i cFossegrl.m:en:.. 
gel på resultater. gjelder la:ndets fremtid. ~ik-, .$~r~iJlgspresutellt . C •. J •. __ ...:. . .;. .... ..!.. ____ .;... ___ .:...; _________ ... , .......... --------------_--________ ..;,;.;;...._ 
. Det er Norges .ve og vel somtignok dØr h~le:gjen;geri ut~~~ro.l1ar i en a1':~ikk~lrek- "1 T d·· og kul. l., ur i by'g' gestilen 

ligger oss på hjerte, og våre etter hvert, men detvUta.så. :ke iMorgen.,lade~IU'.162, . ra· ISJon . 
krav blir deretter. Oppriktig .lt# l 4-~d En' f Ik .~. 165 og 168 behandlet.·. temaet 't •... a l.or ang IIJ. • o ere ... 'i- ." 
talt forekommer det oss at! nin f t .' h «historie og diktnblg»' (lØgn), g or nye syresmenn . er .' . . ". . 
de fleste av de gamle kom- i aml N ill fri og drar. fram flere illutre.-.- george v e være s- .' " 
munerepresentanter er lite kere og sunnere for alle par- rende .e){gempler,bl. ca. l~g-
skikket tIl sin gjerning, for ter. _ nen om- buss-sjåfØreaesom 
ikke å si ubrukelige. Dette kjørte seg selv og mange tys-
ikke på grunn av hØY alder, En slik. folkereisning bør kesoldater ut I Tyrifjorden. 
men på grunn av medansvar.,. også. du være m.ed·a. skape. 'VI" sytlesHambrosframStll. 
lighet for hvordan freden er Begynn med· a. fornye flest ll.n,g'taler 'for seg-SelV,.. Ol vi . 
blitt mishandlet her i land.et~ulig .av representantene, til gjengir ham her;ordrett: 

Vi har -traden siste krig 
et typisk: -"ttlfelle',' . som mer ., .. 

! :. "~ 
hvorledes en legende opp~ 

etter 1945. Rettsstaten er høstens kommUnevalg. Hvor
blitt lemlestet, jordbruket og for ligge p'å latsiden hvis og
matproduksjonen fØrt opp 1 så du vil en forandring t11 
kriser ,av uanet rekkevidde, det bedre? Vær virksom ved 
ungdommen fØrst og fremst enhver given anledning. Sy- står; ~ghvor le~ 'den kan .. 
utdannet til kanonfØde, nes du anledningene uteblir ,vinne -utbregelse., . '. ,'. 
stats finansene er tross Mar- så. vær med ,å lage dem! ·DeIt ble-·flta;JNorge UIliPer 

okkupasjonen sendt ut en Frp. NOrderhw: Her ser vi bon
." de Petter Lindstads nye v4ning 

til hØYre. 1 bakgrunnen' Anna 

(jolb1ørnsdatters 250 dr gamle 
hus med klatrende eføY. Det 5 
mål store tunet er dessuten inn-

rammet aven 60 meter lang ld
veb:ygning med et 23 m. langt 
vinkelbygg. 

Redaksionen av nr. 26 avslut

tet onSdag 3. august. Marshall-
beretning om tre >rutebUsJ å
føiell" som var: b]~tt presset 

:..ø.m!!~;';'::lQa"!:..::- <_~.~_ble nttt.tg ~rukt Bonde og overrettssakfører O. Tøfte Fllrli pengene' overtll·ka.mpene på Ringe- l den, norske,propagandaen 1., -' r... '. • . . r d:" ':. Frede 
Ca.sibergs 
nødrett 

.... ,. .' nk~~ Og.nledstort,he~t;eIll?t Amertka..;Den ,vtar ·nyttig, part og lQrsyarer 1 Q1lJlatten, ~F ; 

" Norge har .nå(tispon~rth.e- Iq ørte a1Ie ;tre' b~P.Ø~"; den. gjorde~ et sterkt inntrykk . .• •. '.. . 
le .sin delav~sh~l-l~jel- 'for.~tupet;l?~ve1el! f~B! 8<?clU-" - og den, ble fortalt 1 god høyfjellssak 1 Sunndal ~ 
pen. Siden planen. Jal~ satt ut bØ da' , .. l ,c-'; tro~ I . . " . , .. ,. . -" ~ 
111vet~J .1948,~:hat~vl ~a.~:-460,g:. "c~':":.,.. "i: ";':-'?'. ,,'tC ,,'f 'ff":, 72 bønder verger ,sine gamle rettigheter, etter. å være 
millloner dollar -eller reg- .... . "" " 

.Vlvarslet i fo.rrlge.null1~ net om etter dagens veks- F·········· ·: .. t.·.·":a···n-:·:·v.· .. · .11.:d·. ·S· .•. ' .f .• 11d.·e-·.·n. I, "No'rg'e innstevnet av Sunndal Jæger og FiskerforeniDg,~,,~. ~ 
mer at Folk og Land idag Iing&forhold' - 3290. :mil~o- :ra'y . . 'f .•. , ..., ". 

~ø,. lr,.nTl_ Wød.l"TI .,!'inn mil- .. " Dim lenge ventede 'holm-I okkUJjaSjonsålrene ihar vært log samtidig etter opPd~g av 
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Frede 
Castbergs 
nødrett 

ItU ~ KJl/Pn: .uv~.L l).I.ll ~wu: 

pengene 
buss med tyske soldAter Opp.;." l!istoriJ, ble flittig brukt 
over til kampene på Ringe- i, den n~e propagandaen i 
rike. Og med stort heltemot Amerika., Den vIar' nyttig, 

, Norge har nå disponert he-kjørte alle .'trebusse:ne ut- den, gjord.eet sterkt inntrykk 
le sin del av~shall-hjel- 'for stupet p~ veien fl'!a, Solli- - og den ble fortalt i ,god 
pen. Siden planen ble. satt ut hØ da,; ,"', ", : tro. ,.' 

Bonde og 
part 

overrettssal~fører O. Tøfte Furu 
og forsvarer i omfattende, 
høyfjellssal~ i Sunndal 

i livet, i 1948.harvl fått, 460 ,g ", '... \':.~\ 
millioner doll!ar -eller reg-

'" t~· I.> 72 bønder verger 
innstevnet av 

sine gamle rettigheter, etter å være 
Sunndal Jæger og Fiskerforening,,,,~, .. Vi varslet i fordn num

mer at Folk og Land 1 dag 
ville bringe en utredning 
om begrepet konstitusjo
nell nØdrett, sendt oss av 
Karl S~land. Imidlertid 
er vi fra høyeste hold in
nen Forbundet for sosial 
oppreisnirn.g bedt om å av
vente den svenske inn
stillingen, som uten tvil 
behandler emnet utfØrlig 
på folkerettslig basis. For 
øvrig va.r Castberg; bok 
vurdert I en artikkel irn.n

tatt i Folk og Land nr. 
18 for 16. mai 1953. 

~::Sf:~hO=ter ~~~ns.:;;:: Fra . . va nvidstld en ,i N o roe 
her kroner. Nesten 2500 mil- Den lenge ventede hOlm-, okkupasjonSårene iJlar vært 
lioner av dette belØp har Likvidasjonsliste ble funnet hos Hadelandsbonde gang om høyfjellsstreknin- bosa1lt i Sunndal og 'som selv 

vært gitt oss som gaver. God historie av Hans A. Eid gene i Sunndal er berammet eier to bruk på RØine og en 

og samtidig etter oppdrag av 
sine 6 nærmeste riaboer, som 
alle har bruk, under Hafsås,. 
mens Klonstad. møter for d& 
Øvrige 65 bønder. 

Forrige uke ble siste del av til mandag 15. august, og fjerdepart av Orudal. Han 
d dl Hvem kj ermer ikke mØn- skulle likvideres av tyskerne. de såkalte motver 1mi er' av ' kommer opp til behandling ~ører saken pål ~gne veg:ne 

Marshall-hjelpen skiftet ut, sterjordbruker og skogeier, En rekke kjente bønder var ved NordmØre herredsrett 

Fellesreiser? 
Tanken har slått an' på 

flere hold Vi arbeider derfor 
videre med saken og håper å 
kunne komme med nærmere 
kunngjøring 1 neste nummer 
av Folk og Land. 

BLANT SOMMERENS 
NYGIFTE 

- Biskop Kristian Schjelderul' 
og Nora Isaksen, Hamar. 

- Terje Lothe og Kaxi Gun-
dersen, Oslo. 

med 50 mill. til beredskapen, journalist og overrettssakfø- oppfØrt på denne listen, som på Sunndalsøra. 
15 mill. til produktiViteten rer Hans A. Eid ,på Brand- 1 frigjørin~~cL,\gene var fun-
(herunder 1 LO , bu? Han eier den vakre går- net hjemme hos ham. Det "Stevning var uttatt allere-,mill. , til. . ) , , 3 
og 24,4 mill. til den videre den Eidsalml Røykenvik, og ble imidle~id godtgjort at de 10. oktober 195 , ved o.r.- . 
utbygning. Eids hjertesak er, .somalle dette dreide" seg om en gan- sakfiører 'Slverre østlie, Bra

vet skogen i Norge. Til hans ske alminnelig treskel1ste - skereidfoss, som har reist den 
75 årsdag Iladde Aftenposten fort~gnelse \: over folk som på; vegne av Sunndal Jæger 
19. juli et hyggelig fødsels- haddebesttlt tresking. Man- og Fiskerforening. SlruksØk-

- t Høyesterettsdommer Fer
dinand SChjelderup, 69 år. Han 
var stor hJ,jemmefrontmann. 
RØmte 1944 til Sverige, opp
skremt av at det fra London ved 
en feil var blitt kringkastet en 
nekrolog over ham. 

Mellom 
wenner 

- Vi har hatt den varmeste 
juli som noen sinne er målt her 
i landet. 

dagsintervju, hvor også' Eid nen ble frl~nnet. :...- _ erne påberoper seg at det 
berømmes som spirituell ta- \ . • som er igjen av fjellområde-
ler og versemaker med ut- Vi inntar med glede flere ne der oppe, etter at HØY-
preget sans for hum:or. slike historier. Mange var i :fjellskommisjonen ll. juli 

Til avslutning ba inter- vanviddstlden etter 1945 tru- 1927 hadde avsagt kjennelse 
vjueren om en liten godbit et av årelang innesperring og for hvilke arealer det var som 
fra Eids prakSis. Her er den: endogdØdsdom,takket være hørte inn under stat'en, skal 

_ Det hendte jo litt av selvbestaltede patrioters fri være et slags bygdesameie. 
hvert under landssvik opp- diktning og ondskap. Det er Alt 1 alt dreier det se,g om -
gjøre~. Jeg var oppnevnt som et lystegn a~' jurlster etter 10 drøye 300 000' mål. j 
forsvarer for en kar, som år begynner å gjengi blader Innstevnet 'er 72 bønder, 
var tiltalt for å ha laget en av dårekista tu smil og un-som mener a.t de omstridte 
liste over ,folk 1 bygden som derholdnlngr< deler av fjellet fra urgammel 

tid er deres rettmessige el-- Det er på Imt biitt fastslått 
at vann er minimumsfaktoren 1 
norsk jordbruk. - Endelig er en b4uta reist 

_ Vårt daglige brØd: Grønn- som det var grunn til å reise, 
sakprlsene er steget til det dob- nemlig over vår utenriksminister 
belte fra i fjor, og det skal en under den fØrste v'erdell$krig, 
heller ikke undre seg over, når verkseier Nils Ihlen, Strønunen. 
en ser hen til kald og sein "vår, _.- Ved siden av Wergeland er 

- En sve_ nervelege mener 
at de fleste I nervelidende men
nesker i dlloi' har pådratt seg 
skavanken pa. grunn av skatte

endom. prosessfullmektig for 
bØndene er høyesterettsad
vokat A. M; KOThStad, Lille-

tørkesommer og betydelige 'pro- Olav Aukrust en av katedralene 
d~jonsomlrostninger. 'i norsk diktning, sa Inge Kro-

trykket. 
-- De nye' statsrådene er n!å 

hammer, og overrettssakfØ
rer C.! Tøfte Furu, som etter 

Fru GUN;VOR TH.oMASSEN, - Hva skal det så 'bli til med kon da Dyre Vaa-monumentet 
Kongsvinger, er 65 år 15. august. den lett antennelige rØde strek (Iver Aukrust ble avduket i Lom. 
Hun er en rikt begavet kvinne, og den 15. september? ' 

på IPlass: r..ønnsminister Gun- -----------
ner Bråthen, sosialminister Har- de stØrste oppgaver i Norge i 
lem og den kbnsultative statsråd 
for hus og heint Ase Bjerkholt. dag. 

_ TrafikkdØden og druk- - Hans Evju er gjenvalgt som 
ningsdØden ~ar hatt en I me-I formann for Norges Skogeierfor
nlngsløs stOr høst i Norge' i år. bund. 

har alltid vært interessert i so- ...,- Kirsten Flagstad, som i vår 
, - Vi kan trøste alle Fanebust~ kunstverden står arm i, arm med 

sialtarbeide. Med hennes intelli- venner med at hans hofforgan 
.gens og praktiske innsikt er det Ole Bull, ble vist stor ære i an-kommer med nytt nummer 12. 
naturlig at hun er blitt lagt ledning sin 60 års dag i juli. august, etter endt storferie. 
sterkt beslag på i sosiale organi- lI,ten ennå har ingen norsk a"lis 
sasjoner, hvor hun pliktoppfyl-' - Det har vært rik høst av bedt om syn(lsforlatelse for pø

blomsterhonning. Men Jynghon- bclaktighetene mot henne i 1945. 
lende har nedlagt et godt ar- Ilingen lar formodentlig vente på Aktst~kkene er lagret til ettel'-
beide. A. seg 

. slekten, til skrekk og advaxsel 
- Den som aldri hax vært syk om landets moralske forfall i 

Hvor synd at folk ikke har har aldri lært seg selv å kjenne. 194.5~ 
anledning til å bytte proble- - Det fØrste norske fjernsyn 

All t· h l d kan ventes utpå høsten, men 00- - - Erik Lærums bokl «Dansk 
mer. e ve JO vor e es re med prøvesendinger. Soldat i Krig og Fred» får en 
andres problemer skal lØses. I _ Sovjet har innbudt B'illymeget rosende omtale i siste nr. 

B. o. 1 Graham på Russlands-besøk. av det danske «Fædrelandeb. 

Hvert enkelt tap av menneske- _ Hvis saltet mister sin kraft, 
liver ett for meget. hva skal der da saltes med? 

- SkilØPeren Vilhelm Durban- _ Et nytt verdifullt bidrag til 
Hansen har n4 levd 40 år av sitt skildring av krigens meningsløse 
liv som pelsjlge" r i Alaska. råskap finner du i en artikkel , 

- Audiaturi et altera pars: 
også den annen part skal hØres, 
sa de gamle romere. Det ble en 
annen dans hos oss, etter 1945. 
Bare påtalemyndighetene ble 
hørt, det var nærmest likegyldig 

av Charles Lindbergh, se au
gustnummeret av Det Beste. 

- Helgedagsfreden og ar
beidsgleden har minket stygt i 
lØpet av den siste mannsalderen. 

hva de tiltalte hadde å anfØre. - Det er ånden og innstillin-
A gjenreise rettsstaten er en av --------' Forts. side 3 

..-----------------------... -----. 
Overrettssakfører 

BIRGER ILSENG 
Så er da også vennen, o.r.sakfØrer Bi r g Cl r Il s

>e n g, borte. Den 19. juli satte en veltet pram og' det 
iskalde VlllDJ1:et i et. 'fjell vann i Telemark sluttpunkt 
for hans liv. 

Def; blir vemodig å måtte savne hans hØyreiste~ 
vakre skikkelse i vennekretsen, måtte Savne hans 
hjertevinneIlde smil og hans beherskede, lune hu
mor. Dem som han ga sin tillit, ga han også sitt venn
skap for livet. lIan var ven tTh e n fremfor noen. 

Han nådde bare en alder av 57 år, men kunne s~ 
tilbake på en lang rekke av år med Juridisk virksom
het. Examen juridiC'Um tokj han i 1928, praktiserte 
deretter som edsvoren. fullmektig i et par års tid nord
på, hvoretter han slo seg ned ~om sakfØrer l sinbjem· 
by, Hamar. Fra 1940 bosatte han seg i Oslo. 

For Birger Ilseng var det en naturlig ting å gå 
inn i MS i 1933, og han fulgte bevegelsen. i onde lOg' 
gode dager til siste slutt. 

All sin dag var Ilseng den utpregede naturelsker. 
I ulltg·e år en ivrig jeger og til hver en tid en pasjo
Inert fisker. Det var da også under fiske IGrungevann 
h,an ;fant sin bane. Ilseng var den fØdte fortelle~. 

Det var tYdelig at det ga ham selv like stor glede som 
hans tilhØrere når han en kveldsstund etter dags·4 
langt tråkk i skau og mark åpn.et for «posen med det 
rare 1». Det var feststunder for dem som fikk være. 

( 

til stede, stunde'r som aldri vil bli glemt. Karakterls~ 
tisk for hans personlighet var det ellers at man aldri 
hØrte ham si et nedsettende ord om et menneske. Han 
var fin og helstøpt tvers igje.n.nom. 

Vi takker Birger Ilseng for godt vennskap gjen
nom mange år, - både i medgangens og motgangeu 
år. Og vi sender en. medfØlelsens tanke til hans hus
tru og hans to døtre. Han var glad i sin familie. lBan 
var glad i det å leve i det hele tatt. Derfor er l det 
også så uforståelig at hans plass i hjem og venne
krets nå skal stå tom. 

Men - minnene har vi. Gode minner! Takk. for 
det, kjære venn! E. A. f' 

____________________ ~1 
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Myndighetenes 
ling av Knut 

FOLK or LAJiD 

behand. R. F.: 

Hamsun Brev om 
c. .. John 

fredsfesfen·· til 
Lærum 
ære 

Av et privatbrev fra en uten- svøpe, - på ny å bekrefte troen DiplomingeniØr Jobn Lærum 
Forts. ,.ra, side.l ------____________ _ landsboende nordmann har vi I på menneskenes grunnrett, på har i sommer rundet de 80. Helt 

fått adgang til å gjengi føl- personens verdighet'.og verd, ....;. nøyaktig var det den '7. juli. Han 
handling av Hamsun senere stilling blir Hamsun tvangs"gende: og å fremme det ~iale frem- er født på GjØvik som sønn av 
blitt karakterisert som en na- inlnlagt til mentalundersø':' - Hva jeg egentlig har på skritt og en høyere levestandard doktor Lærum.. Etter artium 
sjonal tragedie. Ikke bare av kelse på Psykiatrisk klinikk, hjerte i dag er noen politiske i større frihet. Man lovet hveran- gjennOmgikk John Lærum krigs
hans polit:dske meningsfeller, Oslo .. Noen måneder senere tanker som jeg gjeme ville sen- dre å Øve toleranse som gode na- sklolen og ble vernepliktig offi-

de Dem i anledning «fredsfes-boer og leve i «fred:t. Lyktes det- ser. Videre utdall.Illet han ~eg 
~idlertid v:ar det jo ikke faller de sakkyndiges dom: ten!» som ble holdt i San Fran- te, behøvet folket ikke å bære som ingeniør i Dresden i Tygk-

.sQ~n: poUtikus han mente å ha Hamsun led av varig svekke-cisco. Jeg sammenligner den med rustningsbyrden. 'P.N.s politi- land og var siden med å 
en· g:j_e~n1ng å gjøre fOT Nor": de sjelsevner. en syk, hvor verdens mektigste tropp skulle sørge for ro og or- bygge de første elektriske jetn

_ geo Hele hans I1vsverk, alle De sakkyndig~ erklæring er samlet om sykesengen for, lå den 1 verden. Mj,litærstyrkene· baner i Sveits. Dernest ble han 
.. hans tanker i smått og stort blir tatt til følge, og riksad- feire den tiende geburtsdag. For skulle bli redusert til et minimum sjef for ~n karosserifabrikk 1 

ti år siden fullbyrdet man gnum- gjenoom nedrustnil}g, Orunnla- Od~e i Danmark, hvoretter 
gjaldt do, dypest sett' Norge. vokaten frafaller straffesak leggelsen av de Forente· Nasjo- get led imidlertid '=av en· indre han ble sjef for en større fa-

. Han var ikke bombastisk, in- mot Hamsun. Hia:n blir ikke ner med store ·forhåpninger. Det motsigelse. De F'<>l'ente NasjOnerbl-ikk i Sverige. Men hjemleng
genkraftlpatriot, men hele funnet verdig til åi forsvare brune barbaris oppstand i EurO-skulle riktignok sikre en ny selen· ble for stor og etter et 

. hans diktnings spill, alle de seg i retten. . ,pa var sl- åttned, nå skulle fre- «ifredsordning», Jne~ denne kortere opphOld i Larvik satte 

. LØrdag 6. august 1955 

Bakeri • 
I Oslo 

søker fra hØsten eDl dame som interesserer seg for kon~ 
. ditorfaget og som vil gå inn som lærling. 

Bill. mrk. «Fremtidspost>. 

Liten leilighet eller værelse 
helst med adgang kjøkken. ønskes i Oslo fra i. septeni~ 
ber \alV mann i fast stilling (røker ikk.e, bruker ikke al
kohOl) .. Fortrinsvis innenfor eller nær trekanten ,Kam
pen - DeiChmanske Bibliotek - Sagene. Bill. mrk. 
«Minst et halvt år:. i dette blads ekspedisjon . 

. ENlSLIG DAME, 50; forhv.1 
NS, Ønsker leie en umØblert 
1 (eller 2) værelsers leilighet 
hos fhv. NS-folk. By eller 
land. Gjerne Hardanger, nær 
Eergen,.......,Stavanger. Om Øn
skes .kan gj Øres dugnad . 
Bill. mrk. «Helåret». 

Reiseskrivemaskiner 

fine trådene, svØper seg om Derimot blir han. i hØY gen på jorden blomstre. ~Uno» «fredsordning» var slett ikke til han kursen hjemover til føde-
d. ~tteiari-d:et. Det er en . blu- . 'skulle sikre denne freden. Etter stede,og vi venter erifiå i dag på byen Gjøvik, hvor han startet en ____________ _ 

. grad funnet verdig til å "'lære 'vennskapelig overenskomst skule cien~ Et flettverk åv Vt,penstill- elektrisk forretning og en liten 
. fer{!1g . ømhet i. det som ikke med og erstlatte. «den Økono- 'all dissens bli Ililagt. Vi - P.N.s stander og provisOtier er opp- fabrikk for elektriske motorer. 
er mmdre patriotisk enn miske skaden NS påførte lan- ·fOlk, så het det i et festlig doku- tddt i dens sted. _Istedenfor Han var i besittelse av et klart 
BjØrnson/) åpne Ja., vi elsker; det». ment, er bestemt på å bevare _, . vidsyn og ble snart formann i 

lagt var det bare medlemskap 

Sid . t ·ff k· .. bl h kommenle slekter for krigens .. , FOrt8. si(f~ byens håndverks- og lndustrifor-en ra esa en e en-· . ." 
"""""~ ""'''''' ening. I denne tid utarbeidet 

han en plan for Gjøvikbanens 

Gjerdes 
Bygningssag Optima Plana 

Optima Elite 
kr. 485.

» '515.-
Hamsun ble først internert 

på Grimstad sykehus, derev,,:, 
ter På. Landvik gamlehjem~ 

i NS som kunne felle ham. M I1 
Da han ,aldli hadde meldt seg· e om venner 

- Jung er far til flere uttrykk 
i vår dagligtale, for eksempel 
kompleks. Han har en positiv 
innstilling til re1i~onen. 

elektrifisering, som han fOr&lrog 
i handelsstandens og håndverks
foreningellJ og han hØstet stor 
anerkjennelse for dette sitt ar
beide. Det varte ikke lenge fØr 
han gikk inn i det politiske liv 
og ble medlem av Gjøvik for
mannskap og stortiilgsmann for 
Høyre i M.iøsbyene. Og som så
dan møtte han en kortere tid på 
Stortinget. Da Nasjonal Samling 
ble stiftet gikk han med glØd 
iIm for NS, som den gode for-I 
svarsvenn han var. Under okku
pasjonen var han således både 

Denne revolusjonerende sag 
bØr ikke mangle på noen Rheinmetall » 585.-

Og I så er det at professor inn i partiet,' kunne ikke 'd 2 
l ~ :. • I Forts. fra sze ------Langfeldt kommer inn i bil~ medlemskapet bevlSes. Til .. . 

det. tross for dette ble han fra- gen bl hvet som er bhtt en an- _ Ifølge en statistikk i USA er 

Etter riksadvokatens hen- dØmt sin formue. Og han be
talte. 

MERK 

KjøP PUFFKORN 

2S prosent 
billigere 

Kjøp Korn-gull i enhets
pakning på 3 kilo. 

Kr. 14.S0· 
fritt tilsendt i posten. 
frakt 'og oppkravsgebyr 
betale.s av OS8. 

D~tte tilsvarer 30 pak
ninger i de vanlige 100 gr 
størrelse. 

i hver forsendelse: 
l kg hvetepuff 
l kg havrenøtter 
l kg puffed ris 

Variert des$ert 
hver ihtg l' 2Jmånede~·f~;· 
en familie med 2 barn -
~il e,n faktisk pris av 

I de siste 30 årene hadde 
han gode inntekter, men han 
satte seg ikke til ro på dem, 
pengene ble brukt opp ette,r 
hvert. Og det er nokså man
ge her i landet-som nøt godt 
av hans store g1aiVIDildnet. 
Før hadde de jo gitt livstegn 
både titt og ofte, nå ble det 
stillt. Og enkelte av dem mot
arbeidet ham alt de hadde 
tid og talent til Nåja
Hamsun ventet seg visst ikke 
annet. Han måtte pantsette 
verdiene og oppta store lån 
for å greie å betale «erstat,;, 
ningen». Noen har uttrykt 
sin forundring over at han 
ikke fikk beholde såplass som 
Nobelptlsen innbragte, det 
ville lettet hans siste år, han 
kunne kanskje endog hatt 
råd til en pleierske. Men 
Knut Hamsuns gjeld til Nor
ge var for stor til det. 

Nedbru 

nen. elevatoren det sikreste trans~ 
- Mange trenger seg fram for portmiddel som f~es! På ett år 

å bli sett. Klokskapen holder seg har 250 QOO heisel.',jært brukt av 
tilbake for å se. nær 30 milliar<!i' mennesker 

- Ørnulf Lundesgaard, tann- uten llJOen som ht6.,t ulykke. 
legesjef for skolene i Ringsaker, ··1 
skal reise til Sveits etter· opp- - Kraftkaren;EitYlkesslrogme-
drag fra Verdens Helseorganisa- ster Per PØYn FiJedmark, hev
sjon for å planlegge skoletann- der at fløtingen:~ et foreldet 
pleien 1, de sveitsiske bygdene transpOrtmiddel··' at det vil 
etter mønster av den såkalte være envinning.l' gå over til 
«Ringsakerplanen» . framkjøring av· ·fmmeret med 

-Bemerkelsesverdig svensk: biler. 'I 
mUSiikknytt: En musikk-lesebok,\ _ Sk9geierne $ nå gjøre al
beregnet for folkeskoler og real- vor av li skapestJ egen trelast
skoier, er kommet på Nordstedts .indUstri, og begy:iihe med en fa
forlag. Den heter helt enelt: «Ur brikk for halvk'Jemiisk masse. 
musikens vårld». Den skal ligge i Vådheim. 

- Det er framfor alt tre per-
sonligheter i moderne tid som 
anses som banebrytende innen 
psykologien: Sigmund Freud, Al
fred Adler og C. G. Jungl (ZU
rich). Junger nå 80 år og har 
elever over hele verden. ' 

Norge er 
Forts. ['ra side 1 

>,'. 

- Troens vei er alltid rednin-
gen. SUk er det '/1~r det gjelder 
de evige ting. Uke meget er det 
troen det gjelder i dagliglivet, 
ikke månst ·for oss som er blitt 
V'ingeskuttavrettsstaten; .. 

ikke··med'l 
nøies med at hetnStille til kompe- veier. Vi fØlger imidlertid' det 

byggeplass. En tømmermann 
sier: «Jeg skjønnerl ikke 
hvordan jeg kunne greie meg 
tør jeg fikk denne Gjerdesa
gen.;. 

Betalingen kan deles. 

Avbetaling om Ønskes. 

SVERRE JACOBSEN 

ilseng. 

H. SNAPRUD & CO. Oslo Stigefabrikk 
KONGSBERG 

MASKINER - REDSKAPER 

Tlf. 885 - 248. 

ordfØrer og rådmann i Gjøvik, -----------
og som sådan eliminerte han 
kommunegjelden og la til og 
med opp nære en halv million, 
så man hadde et godt grunnlag 
til starten, da «freden> kom. Et
ter at «dommen» var sonet flyt
tet hr. Lærum til Drammen, der 
han ble konsulent for en fabrikk, 
og bosatte seg siden i Stokke i 
Vestfold for å komme nærmere 
der hvor hans barn var beskJef
tiget.I sitt ekteskap har han 5 
sønner og en datter. To av hans 
sønner er utdannet som offise" 
rer, hvorav den ene var en 
fremskUtt Ns-mann i Danmark. 
Han: var artillertitaptein der ne
de og kjent som den beste =<Ian~ 
ske flWer. ··Hari søkte lmidlerlid 
s'ine militære foresatte om per
misjon for å delta i kampene på 

Har De lest? 

HAKON MEYER 

Et annet syn 
«Eln synnerligen interes

sant, innehållsrik, klok och 
forna-mlig bok», skrev borger
mester Erik Bendz. 

* 
Hva skrev norsk presse om 

boken? Har De· n.oen gang 
rioe sted sett den omtalt i 
norsk presse? 

.- Fåes gjenom-1tHe· bok-
handlere. . 

Østfronten, da han i 
hadde arvet sin fars 

JEG KAN TILBY: Gratis 
vugg~ve t t 
litiske in- arbeidsrum mo pasS' av e-

Brand-, maler- og skyvestiger 
oljet, ml kadimerte beslag 

Inneh. Alf T. Lunde 
Mosseveien 8 

Tlf. 688817, priv. 670779 

Annelise Parow 
TANNINNSETNING 

Tron d he l'm 
Gisle Johnsonsgt. 5 - V. Lade

moen kirke - Voldsminde 

Tannlæge 

MARTIN KIELDAAS 
Hansteensgt. 2 

Tlf. 447554 

Tannlege Maamoen 
Hansteensgt. 2 
Telef. 444333 

• • 
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ninger i de vanlig-e 100 gr 
størrelse. . 

ningen». Noen har uttrykt fred Adler og C ... G. Junø (Zt1~ I troen. det gjelde.rl;t dagliglivet,' uret .. '. Ts1.tt :elCteSltap nar llan:; mester lCrtk Bendz. 
sin forundring over at han rich)' Jung ·er nå 80 år og har ikke minst ·:fOr ossl~m er blitt ønner og en·d~tter. To av,.llans * 

Hansteensgt. 2 
Tlf. 447554 

ikke fikk beholde sånl<l .... som elever over hele veroen. . V'ingeskuttavretæstaten;·' . sønner er. utdannet som IOffJ.se~ H kr k ~ rer,' lmmLv den va S . evnors presse om 
i hver forsendelse: Nobelp:risen innbragte,.de't fi"eniSkUttNs~~ ~ bOken?' Har" De' n,oen . gang - ........ ---------

1 kg hvetepuff .v1lle lettet hans siSte år, han .' Hah~ vå.:" arti·~:""''''':''''''_I~···de' . noe sted' 'settden<omtalt i Tannl,ege Maamoen 
l kg havrenøtt . N' • k k "0 '.L nt::n:_ ............. '. ~ n~.,. ,norsk presse? .: 

• l kg puffed riser, kun,n~ kanskje endog hatt .' .. , orge: er·· : I ··e·,me. d,~.· .... :og kjent som ~beStØdl ~~ .' '"Fåes 'gjenom~' "1I.He'bok- Hansteensgt. ·2 . 
Variert deS$eri: råd' til en pleierske. Men~e =~!a:'r: ~ e:.~ hahdlere.- '.' Telef. 444333 
hver lbrg1i2"mån~d;rf';;"" ~ut IDlmsuns gje,ld til Nor-Forts.!'ra side)', misjon for å delta i kampene],A 
en familie med 2 barn - ge var for stor til 'det. nøjes med at hernstille til kompe- veier. Vi følger Unidlertld' det Østfronten, da han i vuggegave JEG KAN~Y: . Gratis 

. ,W ep. fa~liskpris, av . ,Nedbruttogutpint, skJel- ten.te 1urZs-ter saaomgaaen(le,som opptak som cReyision, brin- hadde arvet sin fars politiske in~ arbe!~~rum mot pass av te-

"'c' -,--,-,1'" 

R. Gfess{ng, 
<·2.r.~re. pr., dag ·vende og:.halvblind' etter be- muligt at tage·sig a! den vigtiue ger bud om medi den tørste teresser. Men selv om han ble )efon. A,nlec;lnmg tU litt eks-
Billigere kan det ikke bli. hiandlingenpå Psykiatrisk Sag, Foruåen Praktiseringenp,J ' s inn'Vllget permisjon på hØYeste traarbeide k!a.n. stilles 1. ut- Urmaker 

Drammen 
Tlf. 2507 

.B~ltill i dag. Korngull er klinikk kom han tilbake til de retroaktive Love omfatter An- interesse og ønsk~r våre dan- hold/mitte han lide den skjebne sikt. :Værelse på stedet kan 
holdbar i mamedsvis _ : klagematerialet ;oogsaa Rets~ ske feller alt «<Xl. i fortse~- å sone 3Y2 års fengsel ved hjem.~ også skaffes mot litt lørdags-

sprø og fin Landvik gamlehj~m; Ved et brud. Vilkaarltghed og 'tilside- telsen;. /SleIv indil;'ekte Vii re- komsten. Lærums3 sønner her 1 hjelp. BUl. mrk. «Konferan-
~ BES T I L L ING ...-rI! owermenneskellg oppbud av srettelse a! almindelig Lighed J(ff sultatet være f+v stOrbetYd- landet var -også medlemnl.er av se, - helst yngre,. 

-. til LItlebergen 'Hav~e. • vilje kom han såpass til Loven.... ni f . N' NS, hvorav den yngste var Iiled 
Benytt 

HANDSKOMAKEREN 
mølle _ J. He.tdal • krefter igjen, at han ble i ng or oss, i ,9rge. i kampene på Østfronten i 4 år. 

• Lillebergen pr. Bergen.' Det f h 'ld . ·kt~ . Lærum' .......... ~I ... stand til å fulI"wol P j . or o er seg nlg som SverreDM. angbe.rg." .. ' ,.' er acu .... og ·SJ)ensw.e 
• Send straks 1 pk. Korngull • ~""re aa g en- tro' in hØ d det danske' blad antar: " sss ye al er. Men så har 
• - puffkop1: • grodde Stier. 'han ogS'å tatt vare på sin fySikk. 
'.' l kg. hvetepuff Frakt (Forts. neste nr.:) Nor g e e r 1 k k e In ed. n-.; ....... A ' .. l kg. havrenøtter - • .n. .er ~ag morgen har han 

Hjelpeorganisasjonen 
for frontkjempere 

Sekretariatet 

Boks 1407. Oslo, Postgiro 180 70 

I Neuberggt.' 15 - Oslo 

hvis du vil stå på en god fot 

Ved besøk i Egersund 
ovematt på 

• '1 kg. puffed ris fritt.ll Europarådets «Konvensjon N'cj c '.. 'i) . brUkt å 'ta en sPasertur På både 
il til pris kr. 14.50 • om beskyttelse av menneske-aertiye,n for en og to lJlil for å bevare sin 
• Navn: ................... , ........ ".. • T røndetne retltighetene og de gruhnleg-r ' $unnhet. DA-MEt helst med øvelse, 

: •• Ad.r·:·.· .. ,·.· .. ·'.'·, ..... · .. '.F ... i..·:,·nr.·:25.: :'~arrr:,,~t:~!~:v: MAtING ... -:'::en"i.."7"'!;"''';: sØkes. =:~ . .:...._ s=a".~j:Sel~:i:, kommer! dtmkle skyer som: har fol'Dlørket -------------...;.------
i kraft såsnartmlnst 10 av' Linoljemalbig' hans tilværelse de siste 10 år, 

Kjære husmor og husfar! Gien,nom Ragnvald Haug, Spong- de deltagende' land hadde de- 1/2 og' 1, Itr. bol.!'" 'og "'1/2 Itr. dal, har vi denne uke fått 10 nye- '" snart lette for. at den fortJente 
~a 1 denne dag en bestem. abonnenter på et brett. Slik skaiPonert.sijne, ~ti~kasjonsdo- spann. ~,,' hedersmann kan få .. nyte sitt 
.else angående de her tll- det. været kumenter. Dette er nå skjedd EmaljemaUngr;' ..oti"ijlll. i ,fr«t. 
;budte varer fra Utlebergen 1 og med Tysklands og Belgi-hvit og fa,rger. 1.;1/2 oglltr. 
IlavremøUe. Vis annonsØren PLASS LEDIG as oppslutJning.· Det' norske boksl.' t: 

RODELØKKENS 

·STANSEVERKSTED T. L. 
, . c . TELEFON 37 44 35 

at ,det~lønnerleg 'avertere Hvorfor ikke forsøke en an- stortlng.;h,a.r forlengst ratif1- ,Gulvinaling ." 
~ Folk og Land. ·nonse i «Folk. 'Og Land,? 'sert konvensj<men,men _Brun, grå.grø~og,:nyanser ·FI.·' ... e··'··m··· .. 'e" . .., "Ij 

, ::.: 'rp.ett."'iiiet vesentlige forbehold -11/2 ogl ltr., boksog,21/2 , , og. ute . 1m øp 01:8all:' a v . trelast 
't '. ikk. 'od ltr. spann. . . r:t I, Id 

l -I F b' "d' t -' f II ,a man e kunne g ta be- ' .,' ~ ø(fftB. ,ra Bel •. '. : , J ... or,· unes meningseer stemmeIsen om en europeisk ::= og 4 timers i 1/2 og 1 --- Østenike haret~r krigen·. , 
domstol til behandling av en- ltr. boks og span;h. bare to evangeliske skoler. 

ERLING 0KKENHAUG 

. trelast~gentur, Trondheim. 

Forbundet har med betYdelig utlegg' trykt bro
sjyrene «§ 104:. og cOkkupasjlOlOStida' i histori
lærebØkene .... Tross adskillig avgang har vi ennå 
et betydelig antall av disse brosjyrer igjen. Vær 
så elskVerdig å bistå oss med at d'1æe gjenvær
ende eksmplarer kiomlner dit de bØr, og der de 
kan gjøre nYtte for seg. Begge brosjyrer er i 
stand til å plØye selv steingrunn. Og det kan. 
trenges som en forberedelse til det som videre 
skal komme. Send oss lister over navn på per
soner som De mener trenger til dette lesestoffet, 
og vi ekspederer det herfra i Forbundets navn. 
«§ 104» koster kr. 3,- pr. ekspl: og «Okkupa
sjonstida i historielærebØkene ... kr. 1,-, porto~ 
fritt tilsendt. Bestilles det 10 eller fler av hver 
av disse brosjyrer, ilnnrømmer vi bestilleren 30 
prosent rabatt. 

Støtt saken! Hjelp oss å få dette tankevekken
de lesestoff ut av våre hyller og ut der det kan 
gjøre nytte for seg. F9rsøm ikke muli81heter til 
å spre sannheten om hva SOIn har skjedd. Alle 
monner drar. Et spirende såkorn her og ett der 

. kan skape grunnlaget fOren bugnende åker! 
Vær så-mann! Det er en løfterik gjerning. 

Send ,din bestilling til. Forbtmdet, postgiro 
150 28, Oslo, alt 1 dag! 

ForbundsklUsereren 

Telf. 20 884. keltperrsoners klager. Dennemtra lys Pal"keUlakk -::- DrammensCJordens 1alrse~ 
si$tnevnæ ordning fant uten- for patkett;gUlv:Or linOleum 'i besta~~g,:/;r dO~å?;:jord ------------...;..-----------. 
riksminister Lange i fram_ 1i2 og 1. ltr:boksog spann. ~ vunnet e: e:::.mblL _ .~. '.' . 
.lE;lgget for Stortinget å måtte Cellttloselakk '- Men tUStefjordbotn, hvor - .1\ 
fraråde, og Stortinget 1'ant-- JOar, gjennomsiktig l 1/4,1/2 hah bor, går ingen vel. ~ 
i motsetning tdl det som det og 1 Itr. bOks. - USA vil reise et stort min~ .,' ., iti- n n ,. 
ble gitt uttrykk for ~ de an- D. D. lakk:· n~rke over Robert Taft. H C-
dre deltagerland _ at dette ~ytende plastikk. Elkstrø. lys, "'- Det blir et klokketårn på 
råd var såre godt. 1I.1l-.,?Ø'e slItesterk og Værbestandig. 35 m.Reises utenfor Capitolium. 

~''''·D U, - Det gamle Ø8tråt skal gJen-
fraJ:m ,seg for sitt vedkom- RtØ~usmaØdlin: 1 t k oppstå. 
menide den planlagte dom- og r . run ' 5 J ra.· an- - 25 pSt. av Damnarksi gifte 

,. ner og drums. kvIinner er yrkeskvinner. 
stlol. St ort utvalg i - Deres samlede inntekt er 

Hvorfor? Ja, en kan jo PENS'" 770 mill. kr. om året. 
Spørre ~ så meget, men-Va rodd brua ved iKristian~ 

nettopp i Norge synes svaret (ORAL sand blir den største i Norden. 

NAMSOS' - Telefon 2132 - 1817 - privat 2275 

Vi anbefaler: ' 

Alleslags fiskeprodukter- kun engros. 
Vir spesialitet er nysaltet torskefilet, leveres 
I ca; 45 kilos kasser. Kan også leveres til 
private med tillegg av omsetningsavgift. 

- EGET KJØLE- OG DYPFRYSNINGSANLEGG _ 

likevel å ligge nær for hån- FARG E·HA·N DE· l - Nordmenn er nektet å pluk~ 
den. På bakgrunn lav det ke molter i Pinnland. --------______________ _ 

norske etterkrigsopngj øret H01'fgårdsgtl. 12,. hj. Storgt. - SaØ. i København blir Nor~ 
. ; ~ n' St"' dens største 'lt1nO (2100 plasse. r). 

1, ~'elefon 4 ;<19 -.:' DRAMMEN 
var no~ en slik domstol svært . - Fornebu har sterkt Økende ~.8 Kassefabrikken 
lite ønskelig for den. norske Obs ., pli;SSa$jertrafikk:. 
statsledelse. Vi ekspederer omgående alle - NorcLfjord:Loen DiY8 lak~ 

De «retts ... -rammede 1 Norge innkomne ordres uavhengig setrapp har 19 kulper. 
har værn nødt til å gå andre av ombyggingen. - Norge har bedt om å få Os-___________ car Egede N1ssen hjemsendt. 

Orkaol;'cr 
Alle sorter kasser leveres. 

Godt arbeide. Rask ekspedisjon. 
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FOLK OG LAND 
Festmøtet • 

I Gent 
Forts. fra side 1 --------__________ _ 

fest i Genf, skålte, klappet 
hverandre på skulderen, pra
tet fred og smilte. Den opp
skrytte forsamling greide 

bare å fatte en stOl' beslut
ning, og det var ikke å gjø-
1'0 noe med TySklands-spørs
målet. 

og 

dog 

BiUJT Graham 
Forts. fra side 1 ---------------___ _ 

ninger for å kwme tjene ham. 
Denne fØrste vekkelse fant sin 
grobunn i en verden hvor situa
Sjonsbildet var et annet (og enk
lene enn slik det fortOner seg 
for oss i dag. 

La. oss derfor se litt på B1lly 
Grahams metoder overfor nu
tidsmennesket, og Vi tar et an
ført eksempel formodentlig satt 
opp som et bevis på hans ma.kt 
over menneskesilmene og hans 
evne til å innpode hos hver en
kelt viljen til omvendelse. 

mai 1940 begynte bombinger:. 

av den tyske sivilbefolkning. 

Det var ikke tYSkerne som 
begynte denne form for 

kr1gsførsel. Det var engelsk
mennene og de ·engelske sak
kyndige som hadde vedtatt 

bombing mot sivile mål alle

rede i 1936. (Se Bombing 
Vindicated» av Spaight den 

tidligere fØrstesekretær i 

det britiske luftfartsmini
sterium. Omtalt i det danske 
blad «Egne meninger» (for 

Med dette spØrsmt\l 
!llf'd freden skal det 
«arbeides» videre. 

Og det er kanShj e også 
trøst. 

Det dreier seg i det anfØrte 
en tilfelle om et menneske - en 

jordbundne mennesketype med 
kropp og sinn innfanget i da
gens krav og dagens rytme. 
Han var nemlig millionær, eier 
av ved.delØpsstalJer og stot-be
drifter, med. investeringer i nye 
tiltak på lØpende bånd og med 
I}U stab av medarbeidere og un
dergtvne. Men nå var han altså 
1 sjelenØd og søkte rqd hos evan
gelisten. Resultatet Vil: at hjelp 
bare kunne ytes på betingelse av 
hel løsrivelse fra alle veråslige 
bånd, rikdom, makt, pOSisjon, alt 
dette måtte ofres, slik at han ble 
den ringeste av de ringe. Og det 
ble slik at han bØyet seg for 
dette, han kjempet seg løs ira 
allr· verdslige .krav og hensyn, 
for å tjene KriStU3. Ja, bildet er 
l seg selv vakkert. Men det har 
dog en revers, og det er denne: 

juni i år)'. 

Forresten kan det være 

mann - som i reJ.ig1øs anfek6 

telse søkte råd og hjelp hos 
evangelisten Graham, han til
hørte billedlig talt den mest 

verd å ta med noe som sy
nes glemt, nemlig at England 
sammen med sine venner i 
1. verdenskrig blokerte Tysk
land i lengere tid etter endt 

krig. En blokade som kostet 

Brev om fredsfesfen I I I 

Hva med alle disse mennesker 
som var i hans brød og under 

I hans ansvar? Var de bare uten
Forts. fra side 3 ------ ------------- forstående som ikke skulle telle 

«en verden», som Wendell Wil
kle under alminnelig bifall had-

800 0000 mennesker i Tysk- de forkynt, fikk vi t o, delt med 
land livet. et jernteppe, og istedenfor en 

ønsket «fred» fikk vi kald krig. 
Men har ikke av-rustet, men 
opp-rustet, og det i en slik må
lestokk som tidligere generasjo
ner selv i sine villeste drømmer 
;kke kwme foresitlle seg. Man 
har øket anstrengelsene til gjen

Hva n u U .s.A. angår, så 
har det i kanskje ennå hØye
re grad enn England v~rt 

med på å bombe den tyske 
sivilbefolkning og rasere kul-

turverdier, og det er nå ho- sidig tilintetgjørelse i en slik mA-
vt'daktør i en politikk som 'estokk ·at den overstiger alle 
for Sovjet selvfØlgelig fol'to- menneskelige forestillinger. Til 
ner seg sam forberedelse tUi de fire friheter, som Roosevelt 
krig. proklamerte, hører også friheten 

for frykt. I ti år har menneske
Frankrike viser til sitt fre- heten opplevet en frykt som al

deligf' og kjærlige sinnelag drl fØr. Det er nettopp derfor at 
ved å slakte ned innfØdte i kravet om Virkelig fred er blitt 

steTkere med. årene. Man taler 
TJak -India, Tunis, AIs-ier og igjen om kollektiv S'ikkerhet og 
Marokko. Det het~r at det vender dermed Ulbake til den 
skjer til menneskehetens be
ste. og at de innfødte er 
b3.nditter, sabotører og OPP-
rørere, mens sannheten er at 
de er fredselskend<.> nasjo
nalister, som ikke vil annet 
tnn å få ha sitt land 1 fred. 

Slik er i virkeligheten de 
makter som 'lar samlet til 

tanken som lå 111 grunn for 
grunnleggelsen av F.N. og som 
OgS2 F1olkeforbundet før hadde 
lagt til grunn. - Tankens gjen
nomføring i praksis forutsetter 
oppløsning av begge maktblok
ker - den fordre. et ekte fel
lesskap som med vekslende fler
tall treffer avgjørolsen og som 
skyr enhver tilstlvning til en ny 
blokkdannelse. - i et slikt fel
lesskap mAtte det være plass for 

ulle, hver mått~, uten frykt for 
stcrll'..aktene, stemme etter egen 
egen overbevisning, men også 
være beredt på li fØye seg etter 
flertallets avgjørelse. Det skulle 
da kunne være sikret en ek~e 
k(\ll~kt1v sikkerhet, man kunne 
også si nøytralitet. 

Når nu F.N.s lerk i San Fran
c!sro ble feiret med hØyttravende 
taler, så skjedde dE't ikke uten 
grmID. Såvel på handelem som 
på elet sosiale og kulturelle felt 
er meget gjort. Hovedoppga ven 
somunderligger dette veldige 
internasjonale appara'::, er så 
stor og betydningsfull, at alle
rede henvisningen til det og 
nødvendigheten av dets løsning 
er verd det. Denne nødvendighet 
er i den siste tid blitt sterkere 
enn noensinne hos folk og re
gjeringer. 

Forut for sammenkomsen i 
San Francisco traff de vestlige 
utesriksmlnistre hverandre i New 
yOrk og de «fire store>s konfe
ranse i Geni følger. 

Avspenning - fred ....... kollek
tiv sikkerhet. 

Verden håper 19jen. Må den 
bare bli bevart for en altfor stor 
skuffelse. 

R. F. 

med i oppgjøret? At et hWldre
tall av dem, eller flere, ble brød· 
lØse, hadde forkynneren av i dag 
ingen tanke til over3 for dt>nne 
kjensgjerning? Her står vi alt
så foran det abstrakte i kamp 
mot det konkrete. Få den ene 
side il'orkynnerens krav om å 
oppgi alt verd~lig SOm hefter, 
for å fØlge og tjene Kristus, på 
den annen .side nutidsmennesket 
i dets uopphørlige kamp for til
værelsen i et samfunn hvor kon
kurransen er lmivskarp og plassen 
trang. Vi kan jo i!{ke se bort fra 
at mennesket av i dag underleg
ger seg jorden og bUr nyskap
ende, og innfanget i nuet og 
dets krav til det en kan kalle 
verdslig innsats. 

Evangelisten Graham er selv 
innfiltret i f. eks. bruken av tek
n:iske hjelpemidler til sin kam
panje for Kristus. Den dag han 
ville avstå fra alle disse verds
lige hjelpemidler og ta sin van
drlngsstav i hånd for på såre 
føtter å bringe bUdskapet om den 
levende Kristus til mennesket av 
i dag, mon. det da ville stå et 
slikt brus om !hans forkynnel
se? Og en ting til: La. meg si 
det med. Tor Aukrusts ord, da 
han l ,Morgenbladet :forut flor 
møtet på Ullevål nevnte at folk 
vme strømme til - som til en 

Den neste krig, 
bryter den ut 

i Norge? 

Engelshusdommen 
Av sakfører-Alexander~. Lange 

Det ser sannelig truende ut. 

I Dagbladet for 5. iuli skriver 

en Hans SkavøY: «Vi har ofret 

store summer på Forsvaret i dis

se ti år. Skal m da ikke kunne 

Mitt l1lle innlegg om dette te
ma var ment som en saklig an
tydning om de strenge (og nød
vendige) krav norsk rett stil
ler. til I:!M;a.lemyndig1hetens full
stendige og overbevisende be
vhførsel i straffesaker. I tvils
tilfelle må tiltalte frikjennes. 

stoppe et par tyske divisjoner? For lesere som måtte mene at 
Parolen må være: Ikke en e,neste artikkelens synspUnkter er for-

feilet, fordi iEngelshus etter at 
t1JBk offiser til Kolsås, så lenge dommen var ~vsagt tilsto sek-
her finnes gamle Kragrifler i sualdrapet (?), ~ Amanda 
dette land. Det må da være plass Brun - opplyses rut artikkelen 
til enda noen tyskere ~ pd Eke- ikke mister sin berettigelse, et
berg». ter min oppfatning, snarere 

I samme avis fant vi dagen et

terpå: .. «Straks den tyske Atlan
terhavsseileren «Peter von Dan-

zi~ la til i Marstran<t etter endt 

tur, troppet to norske seilere opp 

i Kongelig Norsk Seiljorbwnds 

uniform, ikke med Kragrifler el

ler kniver, men med grov kjeft 

mot det tyske båtmannskapet. 

Besetningen pd den amerikanske 
Atlanterhavssetleren hoppet 

straks pd land, og i ett no var 

de to mu.nnrappe karene føYtet 
vekk. Svenskene, arrangørene av 

seilasen ble meget arge, de men

te at nordmennene ikke begrep 

forsk1ellen pd sport og et polit

isk møM. D 

landskam.p 1 fotball, og sikkert 
ikke fua.- først og fremst å lytte 
til evangeliet om riket som ikke 
er av denne verden, men for å 
betrakte på nært hold dette sen
sasjonelle c unikum av en: i,kom
missærforkynner! Mon vi ikke 
skulle tilegne oss litt a.v denne 
Aukrusts oppfatning av den vek
kelsens åsgårdsrei som går over 
landene, og mon Vi ikke i all en
kelhet skulle bekjenne lOSs iti1 
det motto Quisling satte over 
sitt liv: A forstå sin tid og ville 
det gode. Greier vi det, tror jeg 
vi derved kan bli i stand til å 
oppfylle livskravene til oss 
også de guddonunelige. I 

Kitty Milrer. 

tvertimot! 
Det er ønskelig s.t man under 

fullt navn eventuelt imØtegår mi
ne - i i rettssikkerhetens interes
se - anfØrte synspunkter. Og at 
man først leser loven innenat, og 
deretter for eksempel: Norske 
lovkyndige som Hagerup, Kier
schlow, Salomonsen og Skeie. In
gen av disse kan beskyldes for 
å hevde at vergelØst drepte kvin
ner skal ligge upåtalt [ sin grav. 
Jeg fremhevet det prinsipielle, at 
poenget var ikke politiets, påta
lemyndighetens og vi andre mer 
eller mindre sterke mistanke til 
den sosialt forltomne tiltaltes 
skyld. 

5ammenliknbevisene i denne 
sak med f. eks. Feldmann-saken, 
Ihvor Eidsivating frifant er
kjente rovmordere. 

Jeg stillet det sPØrsmål. om 
rettssikkerheten ......; for den lille 
mann NB - er tilstrekkelig va
retatt og i overensstemmelse 
med. loven - som dommerne har 
lært den av ovennevnte lOVkyn
dige - når det til fellelse er til
strekkelig med de beviser, de 
«tause vitner», som hl~ prestert 
i Engelshus-saken? At herr En
gelshus tilstår - kanskje av vis
se oppmuntrende grunner - et
terpd, svekker selvsagt ikke min 
påvisning av lovens prinsipllelle 
krav istrafferettssaker. 

Folk burde vite at straffedom
mer bygget på følelser og på in
disier kan være en fare for hele 
folketsi rettssikkerhet. Likesom 
påtaleunnlatelser og frifinnelser 
av samme type I 

Ikke minst har den eiendom
melige «bevis»-førsel i okkupa
sjlOnssakene skapt sterkt begrun
net formodning om at det &r 

knesatt en farlig uvane - eUer 
slappelse i kravet til påtalemyn~ 
dighetens aktsomhet i om.~ 

gangen med bevisl1ghetene. 
Iallfall: Det var delte meninger 

i almelliheten, blant jurister og 
innen politiet om de fremlagte 
beviser i Eidsivating 'Var til
strekkelige tn fellelse etter Nqr
ges gamle rett, uansett mistan
kens smke. 

Oslo 11. juli 1955. 
ALEXANDER LANGE. , 

• 
Arkitekt Olaf Lilloe ble a v 

sin doktor ordinert seks tls~ 

keboller og to bananer to 
hver middag. «Skal jeg ta 
dem fØr eller etter maten? 
spurte LiUoe. 

Fra: Farmand. 

Valget i RK 
Under de politiske sendinger i 

Kringkastingen foran høstens 
valg vil hvert parti få to repre. 
sentanter til sin rådighet, mens 
sPØTsmålspartiet kan møte med 
en forhØrs.ekspert. og en sektf,n. 
dant. Det regnes med at partie
ne velger enten stortingsrepre
sentanter eller redaktører til 
disse ~obbene. Det hele rundes av 
med et større sa.mlet ordskifte 
fredag 30. september, og d.a lår 
hvert parti bare en mann) men 
med nØdvendige sekundanter til 
et slO, opp i dokumenter eller gi 
tips. Arbeiderpartiet får som re. 
g1eringsparti e,n mann ekstra Ul 
dette avsluttende ordskifte. Mens 
de innledende spørretimer skal 
vare en time fra kl. 20, vil det 
store ordskifte vare to timer. 
Hvert parti skal da ha 15 mt
nuttersinnlegg, foruten 3 mi,nut
ter til slutt. 
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Marokko. Det het~r at det 
skjer til menneskehetens be

ste. og at de innfødte er 
b~nditter, sabotører og opp
rØrere, mens sannheten er at 
de er fredselskendt> nasj 0-

nalister, som ikke vil annet 
t;-nn å få ha sitt land i fred. 

vender denned tllbake til den gjeringer. pame for Kristus. Den dag han 
ville avstå fra alle disse verds
lige hjelpenUdler og ta sin van
dringsstav i hånd for på såre 
fØtter å bringe budskapet om den 
levende Kristus til mennesket av 
i dag, mon det da ville stå et 
slikt brus qm !hans forkynnel
se? Og en· ting til: La meg si 
det med Tor Aukrusts ord, da 
han 1, Morgenbladet forut flor 
møtet på Ullevål nevnte at folk 
ville strømme til - som til en 

missærforkynner! Mon vi ikke «tause vitne!'», som ibl~ prestert 
skulle tilegne oss litt av denne i Engelshus-saken? At herr En
Aukrusts oppfatning av den vek- gelshus tilstår - kanskje av vis
keisens åsgårdsrei som går over se oppmuntrende grunner _ et
landene, og mon vi ikke i all en- terpå, svekker selVsagt ikke min 
kelhet skulle bekjenne lOss it1l påvisning av lovens prinsipielle 
det motto Quisling satte over krav istrafferettssaker. 

fredag 30. september, og da lår 
hvert parti bare en mann, men 
med nødvendige sekundanter til 
å sId opp i dokumenter eller gi 
tips. Arbeiderpartiet får som re
gjeringsparti en mann eTutra til 
dette avsluttende ordskifte. Mens 
de innledende spØrretimer skal 
vare en time fra kl. 20, vil det 
store ordskifte vare to timer. 
Hvert parti skal da ha 15 mi
nuttersinnlegg, foruten 3 mt,nut
ter til slutt. 

Slik er i virkeligheten de 
makter som var samlet til 

Forts. fra side 1 --

tanken som lå til grunn for 
grunnleggelsen av F.N. og som 
ogsfo Folkeforbundet før hadde 
legt til grunn. - Tankens gjen
nomføring i praksis forutsetter 
opplØsning av begge maktblok
ker - den fordre. et ekte fel
lesskap som med vekslende fler
tftll treffer avgjørc1"en og som 
skyr enhver tilstivning til en ny 
blokkdannelse. - i et slikt fel
lesskap måtte det være plass for 

Av flere grunner har jOl erindret bl. a. hvordan man 
«utefrontens» kanskje ikke i Qk.kupasjonsoppgjøret om
så heroiske som feltunifor- gikkes med de av emigrante
marte L<mdon-tid vært ne delvis utpekte ofres priva

hyllet i tåke, som en inntil te brevskaper, telefonsamta
videre bestilt historieskriv- ler, eiendom, liv og livsmu
ning (på stipend) ikke har llgheter, og fremdeles gjør 

vært lysten på å sprede! Selv det. 
en historisk profeSsor Brevskriveren kanskje uav

enns.i mer besk:j edne ånder vitende stiger disse spØrsmål 
- sager nødig av den gren ut av hans brev: Bestemte 
man selv sitter på. en liten klikk i London på 

Nedenfor vil gi gi noen ut- ukonstitusjonell vis Norges 

drag av brev fra en relativt skjebne i vår tid? Stiller det
sympatisk og veltenkende te medlem av den herskende 
norsk emigrant 1 London til klikk diagnosen for Norges 
en venn 1 de onde årene, evige tragedie: Mangelen på 
da deres frivillig forlatte fe- samarbeidets ånd, mangelen 
dreland var under jernhelen, på riksfornemmelse? Er det 
og emigrantene satt og flyt- atter bagler og birkebeiner 
tet små kulørte flagg på kart og bisp Nikolas som er ute? 

over østfronten og spekuler- Oslo 21. juli 1955. 

te intenst på sine private A. L. 
fremtidsutsikter. Denne men
neskelige idretJt ble ogSå dre

vet av kO'l1junkturryttere i 
Norge. 

Vedkommende brevskrivers 
sosialisme og nasjonale hold
ninJ er il. dag m u 11 gen s 
noe forhenværende. da ha 
sitter i en nØkkelstilling- her 
hjemme, naturligvis. Utdra-
gene - hvor brevskriverens 
og adressatens anonymitet er 
SØkt st~engt gardert, iallfall 
etter beste evne, er ordrett 
gjengitt og hverken utstyrt 

med kommentarer eller med 
mellomtit[er! Så de ærede 

London, 
'b er 1942: 

7. de sem-

Martin Tranmæl talte her 1 
London på et møte av partifel
ler den 23. november. - - -

Når det gjaldt selve det sven
ske folk, så mente han at dette 
ville gjøre opp med de som nå 
har makta straks krigen blir 
slutt, og alle ting omkring dets 
såkalte nøytralitetspolit~kk blir 
kjent. Etterpå kom han inn på 
vår utenrikspolitikk og vårt 
lands ·,stilling til NIorden, som. 
egentlig var hovedtemaet. En må 
vel aliklevel si at «LondonopJ)
fatningen» er at en først og 
fremst må sikre seg et godt 
samarbeid med de store vestlige 

lesere bes Skjerpe sin evne i demokratier, og da f~r hensynet 
innenatlesning. ISikulle for- til Sverige komme i annen rek-
ne me n t tøt t ke, mens «Stockholmsoppfatnin-m a urer s es over a 

gen) er at en må legge stØrst 
man trykker private brev - vekt på et samarbeid 1 Norden. 
om offentlige saker - bes I Klaus Sunnanå protesterte dog 

Forut for sammenkomsen i 
San . Francisco traff de vestlige 
utesriksministre hverandre i New 
York og de «fire store)s konfe
ranse i Genf fØlger. 

Avspenning - fred ,.... kollek
tiv sikkerhet. 

Verden håper igjen. Må den 
bare bli bevart for en altfor stor 
skuffelse. 

sitt liv: A forstå sin tid og ville Folk burde vite at straffedom
det gode. Greier vi det, tror jeg mer bygget på følelser og på in
vi derved kan bli i stand til å disier kan være en fare for hele 
oppfylle livskravene til osa fOlk'eæj rettssikkerhet. Likesom 
også de guddonunelige. I påtaleunnlatelser og frifinnelser 

R. F. Kitt1/ Mitrer. av samme type! 

Norl:es skjebne • I London? 
mot den antagelsen at den OPP-I ut for å være de som gjennom I ningsreg[ene ifagorganisasjo
fatning Tranmæl hadde gitt til sin nøytralitetaUnje redder Nor- nen. Dertil sjølsagt at han er en 
kjenne var flertallsoppfatningen den. ypperlig agl:i.ta.tor - dog e<tte!,r 
blant partifeller i Stlockholm. Ording uttalte Dgså: ifu'ykteni mitt syn en dårligere debattant 
Han <Tranmæl) uttalte at det for at den utenrikspolitiske lin- _ selv om det ikke er så man
sjØlsagt ikke kan bli tale om noe je en slik federasjon ville følge, ge ganger jeg har hØrt ham de
nordisk forsvarsforbund, da jo vllle bli en linje som vi som so- oottere.. Hans evne til å velge 
dette ikke ville bety noen sikker- sialister og nordmenn aldri kun- f~ v~ og vi: må 
het for noen. ne bli enig i, da Finnlands og innrømme ..- gode partifeller. 

Det som var hans egentllge Sveriges redsel for Russland FØrst og fremst må hans sterke 
arg1.Ullent på møtet var at han vanskelig kan forenes med vårt stilling dog finnes i at han, ved 
mente at England og Amerika syn, at et åpen~ og helt ut :til- siden av sine naturlige betingel
ville kreve at Europa ble oppdelt litsfruUt samarbeide med IR~ ser, har kastet all sin energi, in
i naturlige landssammenslutnin- land er en I}v hovedbetingelsene teresse og evner inn på dette ene 
ger, federasjoner j og at disse for en sikring av verdensfreden. felt arbeiderbevegelsen, og ikke 
«blokker» gikk opp 1 den større I ditt forrige skriv så uttaler splittet sine krefter og evner vIt 
internasjonale enhet. Da Skan- du din forbauselse over at Tran- for meget. 
dinavia måtte regnes som en slik mæl kan ha den sterke posisjon En psykologisk faktor er sik
naturlig enhet, så mente han at som han hat" 1 partiet. Jeg tror kert også at alle folk «tro~ ihan 
vi godv1llig burde gå inn l den .. det er de1l samme som gjør seg har en slJlk sterk maktstilling, 
da vi i motsatt fall ville miste gjeld~de med de fleste av oss, mannen som hUlen arbeiderbe
den innflytelse 1 en slik feders.- straks vi kommer de «store gut- vegelsen holder alle tråder i sin 
sjon som vi ellers ville ha fått. ta) inn på livet, at vi oppdager hånd. En oppfatning som bor-

Vi bør gi slipp, sa han, på vår at de ... ikke er så store. Jeg gerpressen har stor andel i. 
mindreverdighetsfØlelse overfor tror jeg kan si at jeg ikke har Det er sjØlsagt ikke gitt Tran
svenskene. Han < Tranmæl) gikk vært blant de verste når det mæ» å ha rett i alle SpØrsmål, 
imOt den redselen som han men- gjelder å se opp til de med og i mange spØroimål er han 
te å finne her i London mot en «navDI), og jeg har i flere enn Sjølsagt grØnn, og i slikp. spØrs
svensk utnyttelæ av et ~t ett foredrag til ungdom sagt at mål er det sjØlsagt mindre hel
forbund. Han gikk samtl.dig inn ungdommens største hemsk10 er dig at han har en sterk iru>fly
for vår AtlanterhavsPQlitikk, og deres overdrevne respekt for al- telse. Min personlige oppfatn!ng 
mente at det her ikke gjaldt et derdommen. At vi mesteparten er dog ennå, at jeg ser det av 
enten eller, men et både og. av vårt liv bare sitter som til- betydning at vi har en så ukor-

Hovedinnlegget mot Tranmæls hØrere til de som er eldre. Sl- rupt person, en mann med hans 
oppfatning kom fra Ake Ording, den jeg kom til London og har evne til å velge dyktige medar
som ga uttrykk for og motiverte hatt hØve til å komme på nært beidere, 1 spissen for vår beve
regjeringens stilling til vår uten- hold til ikke så få a.v «eliten~, gelse. 
rikspolitikk, som han mente var så er mini manglende respekt F0r å ta et tilfelle som kan 
helt ut riktig. Det er jo en kjent for «autoriteter, sunket ennå fallt inn på dette - om en fØrst 
sak at det ikke er Lie, men først noen grader. e.g fremst skal ta hensyn tU en 
og fremst Arne og Ake. Ording Når det gjeldelI Tranmæls manns hjerne - eller også til 
som er opphavsmennene til vårt sterke stilling, så tror jeg den hans andre karakteregenskaper. 
nye utenrikspolitiske syn. An- bunner seg 1 mange faktorer. Vi røper ikke noen hemmelighet 
gående frykten for Sverige, For det første er det ikke tvil ved å si at vår avholdte sta.ts
så mente han all den ikke om hans idealitet, og helt ukor- minister ikke har en så forfer
var ubegrunnet, og nevnte rupt i alt SOm har med økono- delig kvikk hjerne - selv om 
eksempler på deres akt!- miske saker, .~ at han sjØlsagt den er bedre enn da flestes. 
vitet ute i verden. Sverige ser i ved de betydelige avgjørelser i En person som Trygve Lie har 
dag sin store sjangse i fortsatt arbeiderbevegelsen har tatt rik- uten tvil en skarpere hjerne og 
å kunne lede Nordens utenriks- tig standpunkt, selv om han i ell smidigere. En ULr være fo:-
politikk, ved å etablere et slikt enkelte tilfeller har forstått å s'.ktig med å si for mye pa 
forbund av nordiske stater. Han vente for å se hvor vinden blå- prent. men jeg vil allikevel ha 
kom inn på. deres propaganda, ste, dersom der kunne være sagt at jeg ville ha sett det som 
særlig i Amerika, hvor de gir seg tvilstilfeller, 'Konferer avstem-- en tllyke for vårt parti og vår 

bevegelse, dersom Trygve Lie I hjertet og sa «nette lettet mitt 
ska l bli Nygaardsvolds etterføl- hjerte" adskiMlg». Brann i rose
ger, når Gubben en gang faller nes leir. La det bare brenne l' 
fra. Det er sikkert heller ikke Ketlhau holdt et ganske godt 
noen kabinettshemmelighet at foredrag om «Gjenreisingen og 
Trygve Lie og Torp ser seg selv pengeproblel11eIlei)i. Han benyt
som Nygaardsvolds ettermann, tet høvet til å gi noen amå fin
og det er derfor on stille kon- ter til regjeringen, bl. a. ved et 
klurranse mellom disse to. Og så utenforliggende SpØrsmål som 
begge har ~o siden Nygaards- at regjeringen hadde avslått 
vold dannet sin regjering, opp- enkelte personers skriftlige SØk
nådd en ganske stor erfaring 1 nad om å få en «rådgivende for~ 
en regjerings arbeid. begge har samling) for regjeringen, som 
jo hatt ,en flerhet· av departe- et slags storting i miniatyr. Det 
menter gjennom disse 3 år, og som han ikke nevnte er at visse 
begge har kommet godt i fra sin borgerlige kretser igjen er fram
ledelse av samtlige disse depar- på med et slikt forSlag, og det 
ternenter, og ingen har gljort var vel for «bakke) dette at det 
noen større dumheter. ble sendt. 

Hvem en måtte ønske skulle 
bli Gubbens etterfØlger av disse 
to, tror jeg ikke det bØr være 
vanskelig å uttale seg om for de 
som har hatt høve til å komme 
disse to litt på nært hold, Tran
mæl, vil sikkert ha stor innvirk
tlling når et slikt valg skal :tas, 
og jeg tviler ikke på hvem han 
vil gå !lnn for. 

(Her omtales hvor fØrsteklas
ses orientert han synes å være). 

. .. I forbindelse med hans 
(Tranmæls) uttalelse Om den 
store interesse i Sverige etter å 

Han uttalte dog i I;Il\lllUle for. 
bindelse at de stortingsmenn 
som går her 1 London, ikke har 
noen som helst juridisk rett til 
å .gå omkring og betrakte see 
S0111 det norske 'tolks fOlkevalgte 
og rettmesSige reprelJentanter, 
ela det tidsrom for hvilket tie er 
valgt, er utløpet. 

(Fortsettes) • 
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«en herr Gram) Il. StockhOlm 28.00 pr. år, kr. 14.00 pr. 
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elendig at folk i Norge ikke gadd Annonsepris: 
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I 
I 
! 

Stiftelsen norsk Okkupasjonshistorie, 2014

SNO




