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Løssalg 50 øre

Vismannen landbruksdirektør Rjanes
de store samvittighetsspørsmål

rører
som })rant
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norske under okl{upasjollsårene

«Nationen» har il et intervju
med landbruksdirektør Bja,nes
berørt et emne som burde gifæ:_
ståelseslØse og dØmmesyke kretser
både innenfor og utenfor sentraladministrasjonen noe å tenke på.
Bjaues forlot 1942 departementet. Han satte se.g på
skolebenken på Blaker husflidsskole. Dette var på. sin
måte meget aktverdig gjort,
Men, sier han i intervjuet,
det er også der jeg har min
orm, da jeg aldri kan bli klar
over om det var riktig å fbrlate sitt ansvar i en vanSkelig tid. Det ,vill~ nol( blitt
skumling om jeg hadde blitt
på min post, men det beviser
ikke at det var riktig å gå.
Jeg hiØrer ikke til dem som
tør påstå det er hovedsaken
Vi presenterer her den storre vismann, tidl. landbruks- å redde seg selv under slike
forhold.
direktØr O. T. Bjanes. Han er nå 80. - Det ga modernæringen følelse av trygghet å ha en mann som Bjanes
Funksjonærstyret
i ledelsen. Gjennom 40 år var han knyttet til landbruksdepartementet, derav 25 som landbruksdirektør. Hans far
i Oslo
var bonde i Fet og tilhØrte a.p. gren av LØken-slekten, og
Overgangen til skatt av
hans tnor var fra" LØnset i Oppdal. Meget fikk Bja'nes ut- årets inntekt vil kreve, 25 nye
rettd, vi håper derfor han kjenner seg som en lykkelig
funksjonærer til ligningsvemann. Nyter sitt otium i bratte grusbakken under Kolsås
senet. Dette er i fØrste omi Bærum, hvor han bygget seg hjem og gård med 1000 gang, når apparatet er ;fullt
bugnende frukttrær.
utbygget blir det 50 nye.

V år.e barn treng-er
mat som andre
En forretnin~mann spørr hvor lenge og hvorfor'NS fortsatt skal forfølges?

Brev -

". ,l

med
kommentar av SVER-RE MANG BERG
•,.:r.
J

Jeg fikk forled~ dag et brev
fra en kjenningii,i en av våre
større byer. Det J1ar et privatbrev, men tror neppe
detl kan
,,)i
skade at også a.n4re får del i
det.
{;'
Brevskriveren v~ en kjent og
aktet mann som av rent ideelle
beveggrunner ble ~ed i NS. Da
andre sviktet sto biW. fast på sin
post. Det ble hans 4lykke.
Etterhvert er ~et heldigvis
mange av våre lllfstandere som
innrømmer hvor ffsporet de var
i hetzens gyldne At. Men enkelte
standhaftige foTt~tter med sin
giftspredning. B~
.. ~:kl'iVeren forteller at det i
. by ennå er
grupper som beSi~r såpass stor
innflYtelse at de~ hatske Jnn.stilling gjør virkjing. Etter en
relativ stillstandt .tid, har h~
tet og dumheten't elendqmmellg
nok, tatt seg mer~art opp igjen.
""'''''''''''"-vl~'''''V\I''''''rv\"",~..rv\JVvv''''''V\,,'V\,,I\I\.~'\I\AIVVVVVvvvvv'''V'''VVVV\I\I'V\I Han har kontaktJt fremstående

Spredte røster blant dem som
driver med strømmen vil ha det
til «at nei, så galt kan det vel
ikke være?» - Men vi som er
dømte, og som fortsatt forfølges,
vi vet. Måtte dette at vi vet, gi
oss styrke. Slikt at vi hver dag
kan gå til vår gjerning med nervel' av stål. Det trenger vi hvis

vi skal leve videre. Våre barn
trenger mat som andre, klær og
hus, kanskje også litt varme og
sympati.
Det er mulig at noen furter.
Jeg har selv lyst til det, og gjør
det sikkert sån til og fra. Men
så lenge jeg har barn å
Fortsettes inne i bladet.

Hakon Håkonssons saga er
offIsiell historieskriving og
fortier følgelig meget

sier Alexander Bugge i Norges Historie bind Il,
anden del, side 241
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lenger like fUllt11 ha" seg frabedt it handle ~ ham. Og en
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skriver hadde vært NS fikk han
selv ta konsekvensen. Selv ikke
T rygve Lie: LEVE ELLER gen$ histortiske nattmøte 9. hadde noen sjanser i kampen, etter den utståtte straff var 'brønø" C'!,nnøt 'Ta,. """,QnI1""lCl nan.nlinaø,.__
__

gjennom lover med tilbakevirkende kraft

I

~

"A'.~

for at det i 1955 ikke
ble satt riksrett over
vår Londonregjering?
Alle vet at de rette ansvarshavende
frikjente
seg selv og oppholdt befollmingen med å henge
ut NS som skyteskive og
syndebukk.
SpØrsmålet om riksrett synes i midlertid å
ha fått ny aktualitet ved
Trygve Lie hin åpenhjertiges bok «Leve eller dØ» •
Ha,n, legger ikke lenger
skjul på at statsminister
Johan Nygårdsvold og
utenriksminister Halvdan
Koht hadde en vesentlig
del av ansvaret for situasjonen 9. april. Han tidde om det dengang det
var hans simple plikt ikke å tie. De!med hjemfaller også ha"n. til riksrett. Ikke så å forstå at
dette Cl' vår metode. Ingen dom over regjeringen :N'ygårdsvold kan utviske vårt Iands: ulykke
av 1940. Det er seim'herrenes nederdrektige tarvelighet mot NS som
kvalifisere1'l dem til selv
å bli behandlet etter sin
egen oppskrift. En riksrett bestående av NS-jurister vilde uten tvil ha
kunnet gi Trygve Lies
forsinkede oppklaringsbestrebelser et godt puff
i dell riktige retning.

Av hØyesterettsadvokat GUSTAV HERER, Oslo.

Heime og ute

i

~.

Hvem har
ansvaret

De av dagens menn og I begynner å regjere ved siden

i Bærum, hvor han bygget seg hjem og garn men

bugnende frukttrær.

når apparatet er fullt
1.""" Igang,
utbygget blir det 50 lJIye.
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relativ stillstand enlJlid, har hatet og dumheten'endqmmelig
nok, tatt seg merk~ft opp igjen.
Han har kontaktett:fremstående
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å bli behandlet etter sin
egen oppskrift. En riksrett bestående av NS-jurister vilde uten tvil ha
kunn.et gi Trygve Lies
forsinkede oppklaringsbestrebelser et godt puff
i den rikti.ge retnil1g.
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Trygve Lie: LEVE ELLER

gen~ histoI1iske nattmø,te 9. hadde noen,sjanser i kampen,

DØ. Norge i krig.

april:
selv om det var en overmek«Statsrådene lØp til og fra' tig fiende vi sto overfor».
telefonen, satt rundt bordet
Her baserte de ulykkelige
eller i stolene langs veggene. såleqes sitt håp 0'll1 forsvar
Felles for oss alle var to mot det tyske angrep på de
spØrsmål: Våre familier og flåtestyrker England hadde
våre departementer. _ _ _ sendt ut til forsvar for sit t
FØrst skulle våre hustruer angrep. Tydeligere kan nepunderrettes om begivenhete- pe karakteren av vår «nøitrane. Så kom spørsmå,let om litet» markeres.
hva vi skulle gjøre med koHvordan var så denne vegner og barn. Og så var det gepryd i regjeringsmøtet den
departementene».
9. april? Her gir Lie' beskjed

Tiden Norsk forlag.

Og en

SOD1

gjennom lover med tilbakevirkemJe kraft

så.

skriver hadde vært NS fikk han
selv ta konsekvensen. Selv ikke
etter den utståtte straff var brøden sonet. Vår manns handlinger
under krigen, likegyldig hvor
uangripelige de måtte være, var
denne fariseer uvedkommende.
Medlemskap i NS var mer enn
nok, dermed basta.

Han ble videre undervist om at
han og hans fatnil,lie fikk klare
seg som best de kunne, hvilket
vel nermest måtte bety at de
burde kunne leve av ingenting.
Denne innstilling går igjen nær
sagt overalt, det gjelder jo for
disse mennesker å komme brysomme konkurrenter tillivs. Fariseerne angriper derfor hvor og
i et kapitel om «Statsminist- når de kan slippe til, her komeren og vl: andre». Det er for mer ~ngen normale spilleregler
uinnviede kanskje det in- på tale, intet krav på anstendigteressanteste avsnitt i denne het. Forsøker en av våre folk å
hyperinteressante bok. Vi får drive en næring, straks lØper
_ _ _ Fortsettes inne i bladet. selvbestaltede patrioter og tidligere tyskervenner skosålene av
seg for å varskue at med N.N.
må ingen drive forretninger. Det
må jo ikke glemmes at - -.
Dette kan selv for personer tilBenjamin Vogt har i Morgen- hørende samme erteris virke
bladet «beriktiget» en artikkel av usmakelig, men for fredens skyld
Bernt A. Nissen om forspillet til vet De. - - Hva kan der ikke
Karlstadforhandlingene. Den sist komme i avisene? Det er dog
nevnte er ikke blitt svar skyldig bedre at en lider enn - -.
og skriver i samme avis 8. sept.:
Hvem står bak alt dette? og
«Jeg blir i den anledning nØdt hvo;r vil de hen? Nei, slik spør de
til å påvise at herr Vogt full- ikke disse mennesker som alltid
stendig sav,ner kjennskap 'til lØper med dem som har makten,
dette forhold, som har vært og som alltid er supernasjonale
kjent helt siden 1941, da det når det er gullet som lokker.
første gang ble berørt av den Pengene er kittet som binder
sv~nske historiker dr. Arne dem sammen. Dertil faller det
Wahlstrand. ,~iden har profes- så lett dette med fortsatt å forS?1" Worn~-Muller gitt en utfØT- dømme oss som engang er satt
Itg redegljørelse for saken i Hi- utenfor og som offentr
·kk
storisk Tidsskrift for 1951». ,slipper til med et hederl~~t ~or~
Ikk så "f t" t
.
. svar. Forfølgerne pådrar seg, så
a ors a a BenJamin langt de selv kan se,ingen riVogt e,10t eresserer
oss synderlig ·k
For det gjør han 'kk M ha· Sl o, og bryr seg null og niks
har stundom tilla:t s:g åe~a e~ o~dldannelse og kultiverte kmapoffentlig mening om de såkalte ml e r . ,
«landssvikere» _ endog en meget
Men i hjemmene spØr de
hatsk O;g bitter sådan - og da oss, de mange uskyldige barkan det jo være av interesse å nelØyne og våre oppgitte husnotere hvordan det står til med truer hvorfor fortsetter d
hans journalistiske pålitelighet.
d ' .
d l'
e
Tomme tønner ramler som be- me sm ure elghet, de som
kjent mest!
JJ,adde flertall ..ltili å dØlmme
c. c. oss?

Av hØyesterettsadvokat GUSTAV HE8ER, Oslo.

Heime og ute
De a V'. dagens menn og
nutidens makthavere, som
har vært med på å utfærdige
10Ye
med
tilbakevirkende
kraft, bØr være opmerksom
på, at der etter dem kan
komme nye dagens menn og
makthavere, som kan utferdige nye lover med tilbake-
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Etter all den intetsigende
halvlitterære produksjO'n, vi
har måttet lese etter befrielsen, kommer Lies bok som en
stor og behagelig overraskelse. Den gir inntrykk av å
være ærlig, og den er skrevet
aven mann som ha,r meget
, å fare med. Han synes å være relativt fordO'll1sfri, og
fremfor alt har han sine meningers mot. Samtidig er han
meget åpen og meddelsom.
Derved er boken blitt til å få
forst,and av. Den er avslØrende, såvel når forfatteren vil
avslØre, og når det ikke direkte er hensikten. Den vil
vekke forargelse og motsigelse. For den er et rystende dokument om impotente, partidominerte politikere, som fØrer sitt land i ulykke, om deres rådvillhet Og hjelpelØshet,
da de kO'nfrontertes med fØlgene av sin politikk ' - om
en flokIq av nuller og små,
brØ~er på flukt fra sitt ansvar - en vettskremt, kaklende hØnseflokk j panikk.
Var Lie det eneste mannfolk
i flokken?
Lie forteller fra regjerin-

handleme~~lham.

bedt å
av dem gfkk:;en;g~cllll

Her var det såvisst ingen,
som i fedrelandets farestund
sang «Was kehrt mil' Weib,
was kehrt mir Kind».
Lie fortsetter med fin ironi: «Nå meldte spørsmålet
seg om hvordan forsvaret
skulde ,organiseres. Var det
ikke så, at stortingspresident
C. J. Hambro nylig hadde
sagt, at om forholdsvis kort
tid vilde det ikke være tyske
krigsfly utenfor Tysklands
grenser eller marinefartøyer
på havets overflate? - - Hadde ikke briterne meddelt
oss dagen i forveien at deres
marine vilde holde vakt i 48
timer ved de minefeltene som
de folkerettsstridig hadde
lagt ut langs den norske
kyst? Etter den oppfatning
som anerkjendte norske politikere offentlig hadde gitt
uttrykk for, etter de tilsagn
som tidligere var gitt fra
fransk Og britisk hold om
«forståelse,,, ~ tilfelle Nlorge
skulde bli angrepet, og ende~ig' ettel1' ~e~.dingen om de
for at søndagsfredetIt britiske fiåteenheters vaktikke blir respektert, hver- l101d på tre forskjellige avsnitt langs Norges kyst, skulken i by eller på land?
de det, tross alt, tenkte vi,
være grunn til å håpe at vi

Dvelll har
ansvaret

_ _ _ _ _ _ _ _1_ _. . ,

Benjamin Vogt

begynner å regj ere ved siden
av dem eller til fortrængsel
for dem vil kaos være kO'ffiplett. Dette gjelder hva enten makte
li
h
gger
os en
k
Il , n
onge e er et parlament. En
konge skal være fullt ut kongei i sinl regjerings4'1d, men;
det vil han ikke være, hvis
hans etterfØlgere kan gripe
inn i hans regjering med til-

virkende kraft, hvorved de
kan kullkaste alt, hva dagens
menn og makthavere har fått bakevirkende love.
istand likeledes med tilbakevirkende kraft. Hvis dagens

Akk J- a '.

menn mot dette vil påberope
seg Grunnlovens § 97, kan _
man spØrre dem: Er det fØrst
nu, når det gjelder dem selv med importert
og deres egen virksomhet, at brennsel for

'Vi har rikeli'"
l!!!t

de er blitt oppmerksom på kommende vinter
Grunnlovens § 97, for denne
lovparagraf har de jo latt soDet er ikke blitt hogd mer enn
ve så grundig, mens de selv 2'0.0,.0.0.0 favner ved i sommer, derhar vært ved makten, at den :v i A:kershus 9200 favner, østold 125.0.0, Hedemark 39.0.0.0,
er lite egnet, til å værge dem Oppland 19.0.0.0, Buskerud 970.0,
mot, at deres etterfØlgere, Vestfold 65.0.0, Telemark 59.0.0,
når disse kommer til makten Aust-Agder 11 .0.0.0, Vest-Agder
og med tilbakevirkende love 157.0.0, Rogaland 6,.0.0.0' Hordaland
7 8.0.0, Sogn og ;Fjordane 10 .00.0,
kullkaster alt, hva deres for- Møre og Romsdal mangler, Sorgjængere har foretatt seg.
Trøndelag 124.0.0,· Nord-TrøndeDer vil oppstå det rene lag 7 3.0.0, Nordland ID 5.0.0 og
statsrettslige kaos, hvis ikke T~oms 8.0.0.0. Men selv om det
makthavere skal inneha den blIr knapt med ved, så er det
1~gen ~om behøver å fryse, bero
fulle statsmakt i den tid, de hger dIrektør B. Eckblad i Brenselsentralen.
er rikeli~
el' ved makten. Hvis deres import
rt b Det
' l 'l
d · med
etterfølgere gir seg til å grih Ile 'krkense l an et, og det
er e er l e snakk om å gjen
pe inn i deres regeringstid og innfØre koksrasjoneringen.
-
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l
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- Selskapet for Norbes Vel er
atter på oifensiven.
- Har tatt opp arbeidet med
bygdesosiologisk forskning.
- St. Lawrense-sjØveien åpnes
juli 1958.
- Banksjef Evanths skal slutte i Vestlandsbanken.
- Banksjef Eilif Aasbo i Skien
blir hans ettermann.
Vår jordbruksproduksjon
har holdt seg merkelig godt.
- Den lå på jevnt samme ni'Vå 1952, 1953 og 195,1,
- Arthur Koestler, f. ungarsk
Jøde, er nå 5.0 år.
- Han var korrespondent i
Etiopiakrigen, og kommunist.
Etter den spanske borgerkrig slo han totalt om.
- Mest kjent av hans bØker
er «Jogien og kommisaren~.
- Ny vei gjennom Krokskogen
blir IQ min. raskere,
- Vi sikter da til reisetiden
Hønefoss - Oslo.
- Denne planen er' noe tøv,
sier skogsjef Lange.
Han har rett: Folk med
hastverk får heller ta fly.
- Svenske firmaer har fått
store bestillinger fra Polen.
-- KFUM har (med deltagelse
fra 7.0 land) skiftet ledelse.
- Den nye formann heter
Oharles Sherman (Liberia).
- Bare unge m.enn ble valgt
inn i det nye styre
- Det påståes at dette betyr
en gjenfØdelse av KFUM
. d'1gere
- Vi håper derfo
' 'r pa" mo
innsats :for sosial rettferd
.
Fortsettes inne i bladet.
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Gud, lat dit ord då fylla kvar
heim frå fjell til strand,
og med sitt ljos få gylla
vårt fagre fedraland
BLIX

for at vårt land vrimler av fremmede makters
agenter, uten at det blir
tatt hånd om dem? Verst
er det vel med de norskfØdte agenter.

FOLK
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_ _ _ FOLK OG LAND _ __
UAVHENGIG UKEAVIS
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Ansvarlig redaktør Johannes Kringlebotn

Norge ligger godt frampå
i politisk forfølgelse
norske kVinnedelegasjon til
Sovjet '-- som samtlige forulykket gj orde et stort
nummer av at de ansa det
som sin fornemste oppgave i
Moskva å intervenere til fordel:for Osvald Harjo~ Det
virket på mange som det rene avlatsbrev at de kvinner
som representerte det konge1i~e norske arbeiderparti i
delegaSjonen, haddEli påtatt
seg denne edle gjerning å be
om å få en norsk fange i
Russland frigitt. Det er vel
og bra når god vilje blir lagt
for dagen. Men oss bekjent
var det ingen av de besØkende til Moskva som hadde gjort
det allerringeste her hjemme
fOT å få veivet opp piggtråden rundt våre egne fanger.
Hva kan slikt komme av?
Det er blitt slå tit veldig opp
1 dag1spressen at statsminister Gerhardsen under sitt
besøk i Sovjet fØrst i november vil t.a opp spØrsmålet om
de gjenværende norske fanger som fremdeles måtte befinne seg innenfor veggene i
Bulganins rike. Lov og takk
for det. Vi håper han må ha
held og framgang med s1tt
forehavende. En annen ting
er det hva hr. statsministeren
egentlig vilde si, hvis hans
ærede kollega i MoskvS/ var
infam nok til å minne ham
om at han personlig fusker og
synder i piggtråd faget, selv
nå, etter at Norge har hatt
fred i over 10 år.
Vi norske vil så gj erne være bedre enn alle andre.
Desto sØrgeligereer det at vi
er blant de mest etterliggenda land når det gj elder toleranse Og humanit,et. I det
skjulte Og dulgte fortsetter

~eneral RUg~ Erstatningssaken mot minister" Ofehr

Ikke

god nok. A forkaste en kompensasJonsmnslge
. . . Ise uten b
egrunne se l
er mot'
TVistemålslovens § 104
For «Folk og Land» av sorenskriver Ottar Huuse

r::[::FI''TmH?]mvrqtF?",mlW~Z7!::;7]:

%i,n.iMdlM II HII

Erstatningssaken mot mi- her tale om kompensasjon av /Høyesterett, hvor dommer
Blehr ble fØrst behand- fordel med tap forårsaket Nygård var førstevoterende.
i Oslo byrett under ledelse ved rettsbrudd fra saksøktes Han sier i sitt votum bl. a.:
dommer Vindhol. Jeg si- side. Om dette henvises til «Selvom han som departefra« 104». I domspre- mine tidligere artikler. Hva mentssjef har oppnådd Økojeg her vil peke på er at dom- nomiske fordeler for Norge,
UU",,,;;HC sier dommeren bl. a.:
er neppe tvilsomt at mer Vindhol ved sin siterte anser jeg det - i likhet med
fastslått av uttrykksmåte forkaster denne byretten - for å være klart at
stort sett kompensasj onsinnsigelsen
dette ikke kan frita ham for
saklig som Depar- uten noen begrunnelse. Den- erstatningsansvar etter landsjef og til varetak- ne måte å behandle en inn- sviklavens § 22». De ,andre
av norske int.eresser vis sigeise på strider mot Tviste- dommere var enige med fØ,ra vis tyskerne. Det må dog målslavens § 144 nr. 4 om at stevoterende. __ HØyesterett
ansees mer enn tvilsomt om en dom skal innholde av- gjorde samme feil som byde Økonomiske fordeler det gjØrelses-grunner. Se prof. retten: Det ble ikke gitt noen
her er tale om kun ville væreSkeies« Den norske civilproses begrunnelse' for forkastelsen
oppnådd med saksØkte som bind Il» side 139 o. f. Denne av nevntekompensasjonssjef for næringsdepartemen- forskrift gjelder både søksmål innsigelse. Hertil tillater jeg
tet. Retten' finner imidlertid og innsigelser. Jeg håper at meg å bemerke: Partene og
ikke grunn 'tu å gå nærmere dommer Vindhol i alminne- især den tapende part har
inn på disse forhold. Når sak- lighet ikke dømmer på denne stor interesse av å vite hvorsØktes prosessfullmektig har måte ved å avfeie søksmål og for hans innsigelser i søksmål
holdt synspunktet eompensa- innsigelser bare ved å si at blir forkastet, og det er da
tio lueri eum damno er det- de er forfeilet, et ord som for- også særlig derfor vi har lovte etter rettens mening for- Iresten er ukjent i prosessret- bestemmelse om dette. Når
feilet». ISOm det sees er det ten. Saken kom så for, dommer Nygård til og med
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Klakka er fem over tolv.
F'remdeles er vi uten underretning om at innesperringen
av våre politiske fanger skal
opphØre. Det begynner å
demre for noen hver at regjeringen i det arbeiderstyrte
Norge - uten å spØrre hverken arbeidere eller andr;
folkegrupper om gOdkjenning, akter å sette ny rekord
i palitisk forfølgelse. Heija
Norge, heng i, du har en
sjanse som aldri før!
Av de såkaldte ledende tyske krigsforbrytere er forlengst
von Neurath frigitt, og Sovjet-Samveldet har sagt seg
rede til å slippe lØS også de
gjenværende Spandau-fanger,
hvis bare USA og England
foreslår det ---', hvilke.t det
ikke er grunn til å tvile på.
Først i denne uke kam forØvrig turen til storadmiral Rader. Han ble mottatt med
blomster. Det er·i stilen, tyskerne Neurath og Rader fri
fØr nordm~nnen 'Stang for
eksempel!
Samtlige tysk.e krigsfanger
i Sovjet-Samveldet er lovet
frigitt på lØpende bånd. De
kinesiske studenter i USA har
fått tillatelse til å reise hjem.
De amerikanske krigsflyvere
i Kina, formo·dentlig «krigsforbrytere» alle sammen, er
løslatt, etter at en hel verdensopinion har vært i virksomhet som barmhj ertighetens samaritanere. Det gikk
så. vidt at generalsekretær
Hammarskj old
reIste
ens
ærend jorden rundt for å Øve
påtrykk på den kinesiske regjering. Det kunne være nærliggende å tro at en enten
må være fange· i Sovjet eller
i Kina fOT å kunne gjenvin-
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og LMm
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De utroligste ting hendte under det regime sotm sendte NS til
doms her i landet. Av Trygve
Lies bok: «Leve eller dØ» får vi
vite at ikke engang general Ruge var akseptabel for ;Nygårdsvolds regjering, som avløser av
lærer Monsen som forsvarsminister i våre dommeres fredstid.
Du kan lese om dette og meget
annet i minister E. Blems anmeldelse, side 1.

Harald Sundlo,

Asker, av yrke t;,.ygningsingeniør,
sønn av owst Konrad Sundlo og
frue Katrine (f. Speilberg, Tvedestrand) , har i sommer vært
heime på permisjon fra Pakistan,
hvor han har arbeidet i fire år
i et engelsk-pakistansk firma.
Han er nå på tilbaketur, men
regner ikke med at den nære orient lenger levner den hvite mann
noen )3tørre. fremtidsmulighefer.
Den nasjonale reising er i sterk
vokster der ute, ungdommen får
stadig bedre utdannelse, det settes meget inn på å bli uavhengige av: E~ropa og Amerika. Denne utvikling foregår raskt og
har serlig de siste par år vært
meget iøynefallende.

l

,P~oduksjonsavtale

I

I

kan bli aktuell

Leveringsstoppen for melk 12. ta~ som påføres staten dekkes
og 13. sept;' gir grunn for noe like meget av forbrukernes penmere vidtgående refleksjoner enn ger sram av' produsentenes, idet
det SOm! er·kommet til uttrykk en forutsetter at de midler stai den partipoliitiske presse.
ten bruker for å dekke slikt tap
Det er neppe delte meninger er skatteyternes midler.
om at str~ik samfundsmessig
Som forholdene er Vil en gensett, er e~negativt virkemiddel nerel forhØyelse av melkeprisen
for å oppnå;·ønskelig Økonomisk til et for produksjonen tilfredsformål. Ved ·streik går alltid noe stillende nivå, i neste omgang
tapt. Det Være seg unyttet ar- føre til overproduksjon, sqm. i tur
beidstid på fm .arooidsplass, eller og orden ved statens meUemsom i dett~ tilfelle med melken, komst, må skaffes av veien med
et ferdig. ~dukt. .
. tap. Analogt er foreliggende siPorbrukerpe er interessert i entuasjon på; kjøttmarkedet, hvor
produksj'<m.rsom dekker behovet, forlanges at staten ordner med
og er ikke i,mot at prisen pr. li- eksport, og dekker det tap som
teli melk eri såpass at den gir et derved oppstår.
rimelig utkomme for arbeidet
For konsummelk er det et nomf'd nrodukRionf'n. mp-n forbruk- enlunde kanstant behov i forhold

større rolle.
Med det velorganiserte meieIr~bruk som nå er, er det enkelt
å beregne melkeproduksjonen
meierikredsvis og samlet for hele
landet. Det Ligger derfor nær å
bringe på bane SpØrsmålet om
profåuksjonsavtale mellom produsentene, både de større og mindre, innen de enkelte meierikredser, og meierikredsvis samlet for hele landet, med sikte på
il. ~nnrette jordbruk.sIIDodukE(onen som helhet slik at de enkelte
grener, eksempelvis melk ogkjØtt-produksjonen, svarer til det
foreliggende innenlandske behov.
En slik prOduksjonsavtale sku1le ikke by på noen uoverkommelig vanskelighet, da såvidt man-

'I·

finner det klart at nevnte
innsigelse må forkastes, måtte det vel ha vært lett for
ham å si hvorfor. Han er altfor kostbar med sine gullkorn. Keiser Napoleon skal
riktignok ha sagt at de vanskeligste spørsmål å svare på
er de som begynner med
hvorfor.
Imidlertid

er

retten

til

eompensation lueio eum damno sikker norsk rett som hevdet av advokat Øvergård. Jeg
har i mine tidligere artikler
henvist til prof. Stangs «Erstatningsrett», og jeg kan også henViSe) til: prof. Platous
«Privatrettens
almindeUge
del» side 597 o. f.
Det er bortsett fra menneskekunnskapi det hele, lite
å lære av dommen i rettssakene mot N.S,-medlemmer.
De gir et primitivt inntrykk.

Same Hilde två bjørnar
Her om dagen skots två stara
slagbjornar med ett skO!tt av samen Arno Vitsak vid Satisjaure
i narheten av Stora sjofallet i
Gallivare socken.
Vitsak hade tillsammans med
samen Thomas Sjaunga nedlagt
en tvåårig iilgtjur och borjat bara ned kottet till sitt sommarviste. Då de återkom till slaktplatsen for att hamta mera kOtt,
såg de en bjorn, som holl på att
kalasa på den skjutna algen. Vitsak avlossade ett skott mot djuret, men nar de sedan kom fram
fOr att se på bytet, fann de till
sin forvåning två stom bjørnar,
sQm faYit· fOr skottet.
ter store arealer av båndlagt
jord og lar ugraset gro vilt rundt
i byen, ikke minst i gamle Aker.
. . ~. Dagfinn K,Okkin, Oslo, har
fått lærerpost i Alta.
- Vårt daglige brØd: Landh'"l11,-"m;n;d",. M";"rl",l,,,hJlp'pn ,,"'. i

forbrytere» aue sammen, er æreue KOllega l lV1U;SK.V~1/ VU. l.'l~ cv CU5~~"",:v",~va,u"n. uuu.".
landet. Det Ugger derfor nær å
Det er ,n.eppe delte meninger er skatteyternes midler.
lØslatt, etter at en hel ver- infam nok til å minne ham Han er na pa tilbaketur, men
bringe på bane SpØrsmålet om
Som
forholdene
er
vil
en
genat
streik
samfundsmessig
om
densopinion har vært i virk- om at han personlig fusker og regner ikke med at den nære oriStiftelsen norsk Okkupasjonshistorie, 2014
ent lenger levner den hvite mann sett, er e~negativt· virkemiddel nerel forhøyelse av melkeprisen pro{duksjonsavtale mellom produsomhet som barmhj ertighet- synder l plggtradfaget, selv noen l3tørre, fremtidsmuligherer. for å OPPnå ønskelig økonomisk til et for produksjonen tilfreds- sentene, både de større og minens samaritanere. Det gikk nå, etter at Norge har hatt Den nasjonale reising er i sterk formål. Vedj streik går alltid noe stillende nivå, i neste omgang dre, innen de enkelte meierivokster der ute, ungdommen får tapt. Det "være seg unyttet ar- føre til overproduksjon, sqm i tur kredser, og meierikredsvis samså vidt at generalsekretær fred i over 10 år.
Vi
norske
vil
så
gj
erne
væstadig
bedre utdannelse, det set- beidstid p&'en arbeidsplass, eller og orden ved statens mellem- let for hele landet, med sikte på
Hammarskj Old" reiste
ens
re
bedre
enn
alle
andre.
tes
meget
inn på å bli uavhen- som i dette- tilfelle med melken, komst, må skaffes av veien med iå. !innrette: jordbruksp!t1odukE(oærend jorden rundt for å Øve
' tap. Analogt er foreliggende si- nen som helhet slik at de enkelte
gige av: Europa og Amerika. - et ferdig ~odukt. "
påtrykk på den kinesiSke re- Desto sØrgeligere'er det at vi Denne utvikling foregår raskt og
F1orbru~e~pe er interessert i en tuasjon pA kjøttmarkedet, hvor grener, eksempelvis melk oggjering. Det kunne være nær- er blant de mest ette'rliggen- har serlig de siste par år vært produksj~!som dekker behovet, forlanges at staten ordner med kjØtt-produksjonen, svarer til det
og er ikke i,mot at prisen pr. li- eksport, og dekker det tap som foreliggende innenlandske behov.
liggende å tro, at en ent,en da land når det gj elder tole- meget iøynefallende.
En slik produksjonsavtale skulter
melk er {såpass at den gir et derved oppstår.
må være fange i Sovjet eller ranse og humanitet. I det
For konsummelk er det et no- le ikke by på noen uoverkommerimelig utk,.omme for arbeidet
i Kina fOT å kunne gjenvin- skjulte og dulgte fortsetter
med produksjonen, men forbruk- enlunde kanstant behov i forhold lig vanskelighet, da såvidt manne friheten, bare ikke i Nor- våre makthavere en politisk
erne er saIrlfundsmessigsett, ik- til folketallet. Delvis det samme ge nå har gått over til kornproge!
forfØlgelse som er uten sideke interess~rt i en prOduksjon også for meieriprodukter forØvrig, duksjon, hvor det alltid vil være
stort udekket behov.
Flere av deltagerne 1: den stykke i vår histoTie.
--..; Bonde David Rødfjell er som blir så hØg at endel må av- men her vil forbrukernes kjøpeevne
spille
en
forholdsmessig
s.
settes
til
u1il,andet
med
tap.
Det
nominert på De borgerliges liste
_ _ _ _...l.._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
i Nord Rana.
- Veisjef Johannes Eggen sier
Redaksjonen av nr. 30 avslutFlere av våre folk er med
- JOhanf'jøsund, Trondheim, 20. august trådte den ordning i
at
forankringen [ våre hengeJ
tet tirsdag den 27. september.
kraft at danske bØnder kunne få i Brandbu Mållag, som teller
bruer ofte er miserabel. Det er har tatt ad okaturen.
- Han e' stortemplar i Nor- låne kolntanter på sin kornbe- medlemmer fra' alle yrker. I
tidligere frontkjemper fra Ve- en stygg feilregning at «jern» er
Namsos, og nå prima nok. Material-tretthet kan opp-, ges storlosjfav IOGT.
holdning. Låneskjemaene til ut- sommer hadde laget en hyggelig
Vårt blad og kommune- mundvik,
tømmerhogger hos en av Norges stå.
- Morge/lposten i Oslo har fylling, bestående av fire fO!1'- tur til lærer Erik Humlegards
største skogeiere, var her om da_
Det er ugjendrivelig bev'ist
valget
at sigarettrøyking fØrer til lun- dypt skuffer. sine mange venner skjellige ark, ble trykt i store hytte på øståsen. På årsmøtet i
gen på snartur i Oslo for å ord- gekreft.
blant våre tOlk med en tåpelig opplag og sendt ut til ca. 1000 NO!regs Mållag var Brandbu re«Folk og Land» strever med
ne med en Øyenskade som han
_ Men resikoen for hjertesyk- leder tirsdai..27. september. Bla- såkaldte banksteder omkring i presentert av lærer Bernhard
alle midler å skaffe seg en fri
det hevder ~tln oppfatning at de det ganske rike, hvol' de nå lig- Lien.
pådrog seg i krigen. Han er gift dommer er to ganger større.
og selvstendig posisjon. Vi underer
praktisk
talt
183 embets-,.og tjenestemenn av ger og svømmer til ingen nytte.
_
Piperøyking
- Oslo har godt og vel 448,000
med Mary BjØrnsti fra Beiarn,
ordner' oss fedrelandets interesuskadeUg.
NS som ifølge justiskomiteen til- Hittil har en eneste bonde brydd innbyggere.
og har tre barn, Ahn-Karin,
- Filterne pa sigarettene er rådes etterl.:!etalt lØnn med vel seg med å søke, og det antas
- AlkoholforsOirgen bØr overser, ikke partienes. Bladet eies
BjØrn Gustav og Sonja Irene. verdiløse.
1,5 mill. kI"OlQer, ikke bØr få så at han «gjorde det for sjov».
tas av staten, mener Bondeav fire uavhengige privatmenn,
De er bosatt i,Sæterdalen, K,io- Atte av Henrik Ibsens skue- meget som Søre.
- Oslo: BjØrn Bohre har i partiet.
og utgis ikke - som enkelte tror se, 3 mil fra Larvik. Her har han spil' vil bli spillt i svensk radi.o
- Bøndene klager med rette
- Velfer~statens skjemaraseri sotmmer vært på forretningsreise
- av Forbundet for SOSial oppover at Oslo kommune vanskjøttilhørende jordvei, med hest, ku i vinter.
har satt nYt.' dansk rekord. Den i Frankrike.
reising. Forbundet har imidlertid
i sine vedtekter en rekke bestem- og gris. Sæterdalen er et sundt
meIser som vi fullt og helt er og godt sted å bo. Fiskum er
medlem av Stortinget, kjent måte ha over seg formannen
innforståtte med. Det gjelder i mektig glad i sitt skogsarbeide,
kommunalpolitiker,
aktiv for partiet, som utpeker
fØrste rekke bestemmelsen om
fagforeningsmann.
«På
manstatsministeren, og som i siste
og hans nærmeste overordnede,
ikke å opptre politisk, hvilket
ge måter en fellesnevner for instans har det politiske ansynes oss å være et meget klokt skogs tyrer Hans Auste~ er en Forts. fra side 1
standpunkt. Ikke minst når det uvanlig grei og skvær kar. Red- gjennom ikke mindre enn 30 regel hadde da Koht utarbel- de brede lag i folket, en poli- svar». Var det ikk.e nettopp
.gjelder den lokale taudra~ing ,skapen mill Fiskum ~øJ ho~de, sider en karakt,eristikk av det et forslag, som så var tiker, som jevne, alminnelige dette, som var det gale ved
under kommunevalgene. I sam- det viktigste er motorsag og
godkjent ll-Y statsministeren. mennesker både på lands- «den nye tid»?
«Johan Nygårådsvo'ld - sosvar hermed har vi holdt oss
Men ofte fikk de andre bare bygden og i byene så opp til».
Om regjeringens politikk
hest. I lØpet av sommerhalvåret
utenom partidiskusjonen. Noe
lid, men vanskelig å komme
gjør
han
unda
hogsten
og
lunet
referat
av
beslutningen
Når
man
så
erindrer,
at
GunfØr
krigen forteller Lie inteannet er det at vi hal' funnet
inn
på
livet».
«Den
domi.som anetec:re' var truffet»., nar Knudsen ble karakteri- ressante ting. Nygårdsvold
det påkrevet å gi visse opplys- ninga, om vinteren kjører han
ninger om rent valgtekniske tømmeret fram til fløtning. Han nerende personlighet: iHalv- Lie fortelll1.r ogSå at Koht var sert som en fellesnevner for hadde det vondt, hver gang
ting. Vi ga i forr. nummer av hogger nok 250 kubikk i sesongen dan Koht», og andre, både i en innesluttet, ensom mann, det norske folks almindelig- noe skulde bevilges til for«Folk og Land;» en orientering
trots våronnarbeid m.m. og kjØ'- regjeringen og utenfor.
hvis eneste venn var hans ste egenSkaper, blir dette bil- svaret, han gikk bare med på
om kommunevalglovens bestemDe internaSjonale problem- studerkammer, at han hadde lede fra den hØyere matema- det «med en dyp uvilje» som
melser om stemmerett og valg- rer fram 500. Det er friskt og
barhet, og i dagens avis redegjør opplØftende å møte en skogens er, og særlig alle, som hadde et ubegrenset fond aV selv- tikk noe skræmmende. Lies skyldtes at han hadde så me'Vi for de eventuelle endringer mann, velsigna frigjort fra kino- sammenheng med vår nøy- tillit og tro på at hans resul- karakteristikk av', «gubben» get imot krigen! Her må man
som kan foretas på de trykte liv og asfalt-tråkk, frigjort fra tralitet, ble i fØrste rekke over- tater var de riktige -- og får en også ellers stadig til å tenke: på hVal Nils Kjær et
stemmesedler.
tygging-skum og politisk parti- lattl til utenriksministeren man forstår at slikt hemme- tenke på Knudsen: ensidig, steds sier om Gunna,r Knudtøv. Iår regner han med å ,få Halvdan Koht Og statsminist- lighetskremmeri måtte bli bornert, seg selv nok, uimot- sen. Etterat «Gunnar» i juni
julegrisen sin opip i minst 120 er,en; De fleste saker av den- skjæbnesvangert i en farlig tagelig for andres meninger, 1914 hadde erklært at himkilo. Jakt-tillatelsen 1 skol~en ne art ble som regel behatl.d- Situasjon. i
ofte gretten.
melen var skyfri, og lynet
koster 60 kroner og gir ham rett let av de to alepe. «Det
Om statsministeren får vi
Vår oppfatning av det po- likevel slo ned, ble han «ærtil å skyte fugl, hare og to rådyr. hendte (understreket heri)' at hør,e, at hans adkomst til litiske system vi beherskes av gerlig og erklært,e, at han ikHans hobby i livet, nest kone; viktige svar som ble gitt el- stillingen var at han hadde idag får sin bekreftelse av ke likte stormaktenes frembarn og arbeidel er lesning og ler sendt, og standpunkter vært arbeidsminister i Horns- Lie: «Jeg er klar over, at det fusende politikk».
frimerker. Han ba oss hilse til som ble tatt, ble forelagt re- ruds regjering i 1928 (den er vanskelig å være statsmiLie ville etter krigsutbrudalle kjente.
gjeringen på forhånd., som satt i 14 dager), var gammelt nister, og samtidig på en det i september 39 ha sam••
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Mellom venner
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Audbjørn Fiskum

Try;:ve Lie's

10.november
Gerhardsen
til Sovjet

såg de en bjorn, som holl på att
kalasa på den skjutna algen. Vitsak avlossade ett skott mot djuret, men nal' de sedan kom fram
for att se på bytet, fann de till
sin forvåning två stora bjØrnar,
srAm fallit 'fOrskottet.
ter store arealer av båndlagt
jord og lar ugraset gro vilt rundt
i byen, ikke minst i gamle Aker.
, ,-,.., Dagfjp.p., K,()kkin, Oslo, har
fått lærerpost i Alta.
- Vårt daglige brød: Landbruksminister Meisdalshagen sa i
en melding til stortinget 3 .juni
blant annet: Programmet (for
jordbruket) harmonerer forøvrig
med linjene for et felles vesteuropeisk program for jordbruks.prOduksjonen, og det er også i
p3ikt med rettningslinJene trukket opp av OEEC på det økonomiske område.» Det er med apdre ord de hØye herrer i Atlantpakten som dirigerer norsk jordbrukspolitikk og bestemmer over
matfatet vårt. Vi trodde at 'ItO
verdenskrigeI1 burde: /hal belært
oss om livor viktig det er at vi
holder oppe vår egen produksj~n.
- i Brandbu: Forretningsfører
Asmund Johnsen i Brannkassa,
og tannlege Bliørn Skavern, ,er
oppsatt på hØyres liste.
- Dikteren Kristen Gundela.ch
har i siste nummer av «Ordet»
en diktSYklus: Den eldede Atlas.
lingsregjering, det strandet
på Nygårdsvold. Men «Vi var
alle enige om to prinsipper,
og om: dem, var det heller
ingen uenighet i Stort,inget:
1) At NOTge skulle være
strengt nØytralt, og
2) Hvis ulykken var ute,
måtte vi komme på «den
rette Siden».
'Koht får en hård medfart
av Lie. Han var den dominerende personlighet. Han likte
. "
å stelle med alle sakene se1v.
ISlkriving tok en masse av
hans tid. Han hadde en selvtillit av de sjeldne. Hadde
han tenkt gjennom en sak,
var han overbevist om at han
hadde rett. Da var det meget vanskelig å få ham til å
ta hensyn til andres argumenter. Hans lærdom overveldet h1am i den grad" ~t
han fØlte seg hellig overb'evist om at han _ og han
Forts. side 4

Lørdag 1. oKtober 1955
Stiftelsen norsk Okkupasjonshistorie, 2014

Vil. Norge rette på fadesen Hver ny ,~nnonse ------Forslag om fullt ut å gOdta Europarådets internasjonale domstol
Forhåpentlig slutter StaTtinget seg til dette forslag.
Det vil i tilfelle tjene norsk
rettsfølelse til ære. Som kjent
'gikk Nlorge da det i 1952 sluttet opp om Europarådskonvensjonen, som det eneste
Inordiske land behendig uten'om den paragraf som handlet
om den internasjonale domstol. Det ansåes ikke «opportunt» med en slik domstol

for de norske statsmyndigheter under de rådende forhold.
Vi henviser 'ellers til Sverre Mangbergs artikkel i vårt
blad for 6. aug. d. å. Det norske opptaket til å rette på fadesen kommer sent, men heldigvis ikke for sent. Det skal
bli interessant å fØlge sakens
videre fOTlØp.

Professor Jon Skeies råd
- som druknet i bulderet

Det er intet våre motstandere mere
frykter ·enn at bladets venner skal oppdage småannonsenes betydning.

Våre barn-

Forts. fra side 1

kjempe for, skal jeg kjempe
for min rett, Qg fØrst og
fremst for denne. Og ikke
Norge atter var blitt, fritt, m.
setter jeg liv og lemmer på
a. o. før St.ortinget kunne spill for an.dre fØrenn denne
komme sammen. At det like-retten er vunnet. Og mine
vel ble gitt "en anordnng som b ar har heller intet å kjeml
denne, kan derfor bare ha sin pe flor så e;nge folk straffef
forklaring deri at Stortinget ritt skal kunne kalle oss for
landssvikere.
ikke skulle komme sammen.
A leve i vanry, selvom det er
Jeg går ut fra at HØyeste- blandt vanartedø materialister;,
rett må tilsidesette disse be- er ingen dans på roser. Men
stemmeiser. For å hindre kanskje de andre cmnser like lite
når det kommer tit,l stykket?
tidsspille på ,ugyldig retterDet kunne være på tide at angang bØr lovgivningsma.kten dre innflytelsesrike kretser blant
prØve denne anOTdning. Og de borgerlige lar oSs komme på
jeg kan ikke tro at Stortinget talefot med demJ)ej må innse
vil godkjenne de nevnte at de l'om fremdeles bruker
hetzens argumenter om NS og
brudd på vår gamle prøvede
tyskertiden, enten gjør det for
rettergangsmåte i straffesak- selv å dra fordelay det på beer. Vi skulle vel nå være kostning av andre, eller også må
kommet bort fra nazi-an- deres fojrtid være så svart, at de
grepet på juryen. Nettop i tror at det er deres eneste redning. Avisene må stoppe å gi
landssviksakene, de Uhyggeensidig spalterom til nedsettenligste vi har hatt i vår histo- de og: ondsinnete skriverier. rie, skulle det være en særlg Det er valg mandag, og de borgrunn til å bevare den garan- gerlige vil så gjerne at vi skal
ti som ligger deri at 10 lag- være med å fylle lll'nene for dem,
men jeg har ikke Opplevet at en
rettesmenn som rådslår og
eneste en har stått ifrem og sagt
beslutter uavhengig aven at også vi NS-folk\:-n,ar krav på
ernbetsdommers påVirkning, anstendighet fra åndre, og at
treffer avgjørelsen ~ skyld- vårt ~dØmme!ikke når som
helst kan tilsmusses av tilfeldige
spørsmålet.
business-lasaroner. Folk som benytter seg av' slike midler og

«Mlorgenbladet.»
angående
«Landsvik-anO'l'dningen»
at
professor Jon Skeie hadde
sendt ISltortingets justiskomite
fØlgende henvendelse:
Ved provisorisk anordmng
av 16. februar 1945 er det for
behandlingen av «landsviksaken gjort inngripende fOTandringer :li straffeprosessen.
Jeg skal her bare nevne de
viktigste: (li) Lagmannsretten skal i disse saker bestå av
tre emb...etsdommere og 4
domsmenn, lagretten (juryen) er m.a.o. fjernet. (2)
Straffeprosessloven bestemmer at en tiltale for lagmannsrett ikke uten siktedes
samtykke kan reises før hele
anklagegrunnlaget er gransket aven domstal (rettslig
forundersøkelse). Denne gaT,anti mot en forhastet anklage for grove, forbrytelser
er opphevet, påtalemyndigheten kan reise tiltale for en
. 'hvilken som helst fo.rbrytelse
bare på grunnlag aven politirapport. (3) En domfeldts ad-

ler byrettsdom p'l'øvet av lagmannsrett er i alle tilfelle betinget av samtykke fra HØYesteretts.
kjæremålsutvalg.
Og utvalgets

rett til å gi

samtykke er så begrenset at
dell/ fornyede prøvelse! i de
fleste tilfelle er utelukket.
«Samtykke skal bare gis når
det er sannsynlig at skyldspØrsmålet er uriktig avgjort
eller særlige grunner ellers
tilsier det». (§ 25). Utvalget
har i regelen ikke det nødvendge grunnlag for en erkjæring om at avgjØrelsen i
Skyldspørsmålet er uriktig.
Det er etter min oppfatning åpenbart at en an ordning av dette innhold ilkke
har noen hjemmel i Grunnloven (§ 17). Den ofte omtalte Elverumsfullmakt kan
ikke anfØres som lovgivningsgrunnlag. Heller iklke
kan det v'ære tale om en kanstitusjonell nødrett, det ville
jo ikke bli tale om å anvende de nye prosessregler fØ,r

sat på plass ganske ettertrykkelig. FØrst når' DET er almindelig
oppfatning og almindelig skikk
og bruk mann og mann dmellom,
står Vi igjen på! like fot med
andre, og da blir våre personlige
egenskaper atter den bærende
faktor i vårt forhold' - innad

so,'kn utad..
Så langt brevskriveren.
Ja, - slik må og bØr det sies
når en støter på de kretser hvor
man fremdeles føler seg trykket
mot veggen a v engstelser for
sitt eget kjære jeg og sin egen
forhistorie. Det går nok ennå en
tid -' dessverre. Men Nemesis
nermer seg også for dem. De
herrer kan være så store og så
br8iutende de bare vil. Vi kjenner både dem og deres gjerninger, - kanskje adskillig bedre
enn de selv er oppmerksom på.
Og en dag kan muligvis selv vi
miste tålmodigheten.

Arbiensgt. 4

TIRSDAG 4. OKTOBER KL. 19.30

PASTOR AI MI OLAV
taler om: en hellig i'h""ldelig kirke,
de helliges
Sang og musikk.

Ta med salmebok.

Alle hjertelig vell-omme;l !
Dørene

for landets frie velgere.

SN

Den 3. juli 1945 meddelte gang til å få en herreds- el-

ET
RIKSORGAN

O

I statsråd har Utenriksdepartementet fremmet en proposisjon til Stortinget om at
Norge anerkjenner den europeiske
menneskerettighetskcmmisjons kompetanse til å
motta klager fra privatpersoner og private organisasjoner over krenk.elser av bestemmeisene i Europarådets
mennesl;;:erettighetskonvensjon.

er et ufeilbarlig økonomisk middel til
å løfte «Folk og Land» opp fra menighetsbladenes metoder og begrensede
virkeområde til å bli

Kristne venner,

~pnes

kl, 19.15

Atelier' ,Oslo
eller helst en atelierleiUghet, Ønskes nå eller sf;;;nere..
gjerne i gammel gård. Libha,ber: Gift tegner, hustruen
statsfunksjonær.
Bill. mrk.:

«Freddy N.» i dette blads ekspedisjon"

HObbybok av rang BØKER
Vi skaffer omgående det
vakre lille hefte «Nu broderer vi litt», inneholdende ukjente sting, ved
Tante Dora. Pris kr. 3.fritt tilsendt. Brod.ering
skaper hvile i sinnet og
skj ønnhet i hj emmet.
Folk og Lan.ds eksp.

Puss Opp
fasaden

mottas til innbinding
SIG. HAGl
Lillehammer

Kledespressen
Drammen
TIensnling, pressing,
vask.
GUNNAR OLAUS"~N
TeU.16:W

Hjelpekonliteen
av 1955
Ny adresse: Maridalsvn. 33,
Oslo. Tidligere bekjen.dtgjorte
!'.dresser og telefon bortfal-

Nå har vi på
*
lager
Tross alt gis det dog også lYsLINOLJE
punkter. I et selskap forleden
av den gode gamle kvalitet
dag sa f. eks. en mann som hadHjelpeorganisasjonen
som beskytter og bevarer.
de fungert som fangevokter for
Tidohvitt
for frontkjempere
Sinkhvitt
NS-folk sommeren 1945, at «idag
Brekkfarger
Sekretariatet
ville det vært utenkelig at dere
kunne ha blitt straffet slik dere
CORAL
Boks 1407, Oslo, PostgIro 18070
ble det dengang. Idag vet vi
FARGEHANDEL
litt mere. Men den gangen var
Hofgardsgt. 12.
vi omtrent halv-gær'ne alle samTelefon 4379 Drammen
men. Vi var blitt så opphisset av
Brand-, maIer- og skyvestiger
propagandaen at vi visste ikke
oljet, ml kadimerte beslag
Annelise
ParC)W
hverkennva vi sa eHer gjo1rda?>.
lnneh. Alf T. Lunde
Slik kunne en tidligere fangevokTANNINNSETNING
Mosseveien 8
ter snakke etter å ha fått forTrondhei'm
Tlf. 6888 li. priv. 670779
nuften tilbake. Og slik snakkes Gisle Johnsonsgt. 5 - V. Ladedet heldigvis mange steds utover
moen kirke - Voldsminde

Oslo Stigefabrikk

I
I

samliYKKe Kan relses IS:'l" Ilelt:!

.L.L.U~5

a.}J~:a.1JJa..LlI

all

'It;~.1

Ur.L.l.V""u.--

anklagegrunnlaget er gran- ning av dette innhold likke
sket aven domstol (rettslig har noen hjemmel i GrunnStiftelsen norsk Okkupasjonshistorie, 2014
forundersøkelse). Denne ga- loven (§ 17). Den ofte omr;anti mot' en forhastet an- talte Elverumsfullmakt kan
klage for grove, forbrytelser ikke a;nføres som lovgiver opphevet, påtalemyndig- ningsgrunnlag. Heller ikke
heten kan reise tiltale for en kan det være tale om en kO'niivilken som helst farbryteise stitusjoneU nødrett, det ville
bare på grunnlag aven politi- jo ikke bli tale om å anvenrapport. (3) En domfeldts ad- de de nye prosessregler fØr

o"""".lJ",,",V

,tJ""

JY-""J"".I..I..

....,"""'vv"'.t"

.I.

landssviksakene, de uhyggeligste vi har hatt i vår historie, skulle det være en særlg
grunn til å bevare den ga ranti som ligger deri at 10 lagrettesmenn som rådslår og
beslutter uavhengig aven
ell1betsdommers påvirkning,
treffer avgjØrelsen ~ skyldspØrsmålet..

.

Hvis du stemmer:

Bruk stemmese dlen
på riktig måte!

rong. Avisene må stoppe å gi
ensidig spalterom til nedsettendeo!!J ondsinnete skriverier. Det er valg mandag, og de borgerlige vil så gjer~ at vi skal
være med å fylle urnene for dem,
men jeg har ikke opplevet at en
eneste en har stått frem og sagt
at også vi NS-folkrl1ar krav på
anstendighet fra '. åildre, og at
vårt oPldØmme likke når som
helst kan tilsmusses av tilfeldige
business-lasaroner. Folk som benytter seg av' slike midler og
hensetterandre bevisst i ny hetztilstand, fortjener kraftig påtale.
Såpass mandig og såpass regslig
burde hver borger fØle seg, at
folk som vil tiltuSke seg sympati, forretninger Qg fordeler på
bekostning av NS-foO.k etter denne velbrukte oppski'ift, burde bli

Oslo Stigefabrikk

I

JUlepresanger av
keramikk

SN
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Heime <to og ute

de fungert som fangevokter for
Tidohvitt
for frontkjempere
Sinkhvitt
NS-folk sommeren 1945, at «idag
Brekkfarger
ville det vært utenkelig at dere
Sekretariatet
kunne ha blitt straffet slik dere
CORAL
Boks 1407, Oslo, Postgiro 18070
ble det dengang. Idag vet vi
FARc:;EHANDEL
litt mere. Men den gangen var
Hofgardsgt. 12.
vi oantrent halv-gær'ne alle samTelefon 4379 Drammen
men. Vi var blitt så opphisset av
Brand-, maler- og skyvestiger
propagandaen at vi visste ikke
Oljet, ml kadimerte beslag
Annelise
Parcw
hverken hva vi sa eller gjofrde~>.
Inneh. Alf T. Lunde
Slik kunne en tidligere fangevokTANNINNSETNING
Mosseveien 8
ter snakke etter å ha fått forTr on dhe i'm
Tlf. 6888 li, priv. 670779
nuften tilbake. Og slik snakkes Gis1e Johnsonsgt. 5 - V. Ladedet heldigvis mange steds utover
moen kirke - Voldsminde
landdistriktene. Men så har heller ikke disse folkene tyskerTannlæge
konti eller andre slike farlige
ting som trykker dem. De tren- MARTIN KJELDAAS
1< ,tm i tide: InnskripsjoHansteensgt. 2
ger ikke å leke gjemsel med sin
ner l gull, tekst etter ønske.
egen samvittighet ---' på nådesTlf. 447554
---< J'lnc.,',ående kvalitet, med
løs bekostning av. andre.
S01vklok.keklang.
NytteSVERRE MANGBERG.
Tannlege Maamoen
og p'rydgj enstande. Nærmere
oT')lysninger Skriftlig eller
Hansteensgt. 2
i pr. :defon.

Denne gang vil vi behandle
stemmesedlene ved kommunevalg
og de muligheter valgloven gir
den enkelte velger til å gjøre sin
personlige mening gjeldende.
Bestemmelse om stemmesedler
finnes i kommunevalglovens § 29,
slik den lyder etter seneste lovendring av 28. mai 1955.
Sedlene skal være av hvitt pa.pir og uten underskrift eller andte særmerker som kan røpe
stemmegiveren. De skal enten
være trykt - og i så fall må de
samsvare med den: godtatte offisielle valgliste - eller være
skrevet med hånd - og i så fall
kan man fritt sette opp de navn
som man ønsker. Bruker man
skrivemaskin gjelder det samme
som for de trykte stemmesedler,
de må være enslydende med de
offisielle valglister og ha overskrift som disse. ValglO'Vens §
29, pkt. g, gir også adgang til
å bruke de såkalte «parti-stemmesedler», d. v. s. stemmesedler
uten angivelse av kandidatnavn
men bare med partilistens navn
på. Slike sedler regnes da ved
valgoppgjØret som gjeldende de
navn som er fØrt opp på den
offisielle liste, jfr. kommunevalglovens § 2:9, pkt. 3, 2net avsnitt.
Slike «parti-stemmesedler» kan
være både trykt, maskinskrevet
eller håndskrevet.
Velgeren er ikke bundet av de
offisielle stemmesedler. Han kan
foreta både strykninger og endmger - I mel\ NB! bar~ med
håndskrift. Man kan sette strek
over de kandidatnavn sdm ikke
ansees ønskelige, og man kan
gjøre som man ,vil om man øn-

sker å sette navn i stedet eller
ikke. Føyer man til andre navn
istedetfor de som strykes, kan
man ta navn fra samme liste eller man kan fØre opp andre gjerne navn som står på andre
lister eller også navn på personer
som overhodet ikke er ført opp
på noen av de offisielle lister.
Tar man navn fra samme eller andre offisielle valglister, kan
man fØre opp navnet en gang
mer enn det er fØrt opp på valglisten. Er kandidaten rørt opp
bare en gang på valglisten, kan
velgeren føre det opp en gang
til. Det samme gjelder om kandidaten er kumulert, altså ført
opp to ganger på den offisielle
liste. Han kan i så fall av velgeren føres opp hele tre ganger
på stemmesedlen. I fØrste tilfelle
kan kandidatens navn bare fø,res
opp to ganger ialt. Kandidater
som tas helt «utenfra» - de såkalte «ville» kandidater - kan
man fØre opp en eller to ganger
etter Ønske.
Enklest vil det formentlig være hvis man foretar endringer å
føre opp det navn man vil ha
med, rett utfor det som strykes.
Det får da den strØkne kandidats
nummerplass. Ellers må det uttrykkelig tilføyes det nummer
man vil at det nye navn skal ha
på stemmesedlen.
En stemmeseddel kan inneholde så mange navn som det skal
velges representanter pluss 10
navn på reservekandidater. Vil
man stemme direkte på en av
reservene som kandidat, må. han
føres opp i selve kandidatrekken,
d.v.s. blant de ordinære kandidater. Ellers blir han under opp-

I

gjøret bare regnet med i reserven
og må stå tilbake for en ordlinær
kandidat, endog om denne siste
har et mindre stemmetall.
Ved valgoppgjØret blir en offisiell kandidats navn tillagt den
valglistes «[]jste-stemmetall» hvor
han står offisielt oppført - uansett hvilke slags stemmesedler
navnet står på. En offisiell kandidat fra liste A blir tillagt denne listes stemmetall, selv om han
måtte være fØrt opp på en stemmeseddel for liste B. «Ville»
kandidater, altså kandidater som
ikke står på noen Offisiell valgliste, blir hver enkelt ansett som
representerende en egen liste.
Det vil derfor være bare i undtakstilfelle at man kan gjøre seg
håp om å få plassert en «vill»
kandidat.
Som en konklusjon vil vi tilføYe:
Foreta rettelser på trYkt stemmeseddel med håndskrift. Pass
på at dell tilføyde navns nummerplassering blir tydelig .. Vær
klar over at oppføring av navn
på kandidater fra andre lister
øker listestemmetallet som den
anvendte stemmeseddel gjennom
sin overskrift tar sikte på.
Det fIoIranstående bygger på at
valget skjer som forholdstallsvalg. Skjer det - som undtaksvis kan inntreffe - som flertallsvalg - altså ved direkte valg av
representanter og varamenn uten
bruk av partilister - utkåres de
i rekkefølge som har flest personlige stemmer. Kumulasjon er
her ikke tillatt. Forøvrig gjelder
om stemmesedlene hva o\enfor
er sagt.
H. G.

Forts. fra side 1

- Eisenhower ventes arbeidsdyktig om tOi uker;
- President Peron er avlØst
av general Lonardi \etter blodige
revolter. Ingen norske i Argentina er kommet til $kade, melder
UtenrikSdepartementet.
KarmsundbliIa åpnes av
kronprinsen 22. oiktober.
- Sverige: Unge Sarahi Lidman har skrevet hØkerne «Tjiirdalen», «Job Klockmakaras Dotter» og i år «iHjortronlandet».
- Hun nevnes som den nye
Selma Lagerlof.
- Slurv og hensynslØshet: Til
Statens høstutstilling i Osld ble
2500 malerier vurdert i lØpet av
tre dager.
- Både Sverige og Danmark
har presseattasjeer i Oslo.

For fjellarbeider

«Pionjær» fjellbormaskin

borrer 40 smtr. pr. minutt.
Borrdybde - 4 mtr.
Vekt 39 kg.
Pris kr. 5745,-.
Betalingen kan deles.

H. SNAPRUD & CO.
Kongsberg
Maskiner - redskaper
Tlf. 885 - 248.

lelef. 444333

EiGIL HOEL.
Verdensfreden
Ekebergvn. 19 B, o slo.
Telefon 6171 08 51.
er ikke sikret. R. Gjessing
Urmaker
Drammen
En 6 hesters Bernhard
Norges fremtid
Tlf. 2507
bensinmotor, vannavkjØle't
fØrsteklasses sta-n.d til salgs.
heller ikke.
Bill. mrk. «Bensinmotor».
i

En stor SOl hjørnesfue

pent mØbl., med et lite vær.
ved siden, tilleie mot litt
- Men Norge ikke i Stdckholm
hjelp, event. også uten. Bare møblert og sentralfyrt, tilleie
og København.
til enslig. Sentr.fyring. Refefor ensl. dame, helst i: SJ.t'- Nå skal vi få det fra 1. juli
ranser.
alder.
Referenser nødv.
1956.
Bill. mrk. «Vestkant» til
Bill. mrk. «Frogner» til
- Tsjekkoslovakia har hatt en
ekspd.
eksp0,
meget god humlehøst.
- Nytt passasjerskip bygges til
ruten Oslo-København.
- Det vil koste 30 mill. kr. Får
405 køyplasser.
Til traktor serv., landbr.m. og bilr. sØkes. Floti.~0ilig
- Skipsverftet i Helsingor står
het i nybygg fØ'lger med. Bill. mrk. Leveveg.
for arbeidet.
- Alta har et felt med 15 000
sibirisk lerketrer.
- Plantene står fint. De vokser bedre enn f. eks. furu.
- Bygningsutstillingen i Moskva har mye nytt.
ERLIG OKKENHAUG
- Bl. a. en gravemaskin som
Trelastag'entur,
Trondheim
tar 500 kubikk pr. time.
Telt. '.;) 884
Eisenhowers sykdom har
fått en hel verden til å kjenne
seg utrygg.
- - - - - -.......... Forts. side 4

FOLK OG LAND
søker unge og våkne kontakter i bygd og by. Uke meget sØker vi de eldres rike erfaring. La oss alle være
med å bygge med bot som duger.

Ef hyggelig værelse

Fac:ma::lD

Kjøp o;: salg- av trelast

BILER
Person-, vare- og lastebiler
Spesialbiler og busser
Mot og uten kjØpetillatelse.
Gjøvik
Tlf. 71747
SVERRE TIDEMAND RUUD

Stiftelsen norsk Okkupasjonshistorie, 2014

FOLK OG LAND

ALT FORT SOM NORGE BRYTES NED
BYGGES DET' opp IGJEN

O

svart. Hvilket fylke vinner? Kom
med navn, adresse, antall barn,
Heime og ute
alder på moren og faren, ta ogForts. fra side 3 - - - - - - så med alder på barneflokkens
- Oslo har 153,000 leiligheter, eldste og yngste.
men trenger 171,480.
- Fjernsynsending startes fra
GØteborg 15. oktober.
- Malmbolaget i Narvik er
Norges største skattyter.
- BQlaget skal iår betale 24,7
millioner kroner.
«Isve$tija» har på nytt
Hans Majestet var under flukfremholdt: Kina må med i FN.
ten gjennom landet i april 1940
-Kypros: Britiske commandos gang på gang i livsfare, fortelholder nå «orden\» på øya.
. ler det danske Berlingske Ti- England skal til våren prøve dende i forblnnelse med omtalen
nye atomvåpen i Australia.
av Trygve Lies bok «Leve eller
- 300 bruer er for tiden un- dø _ Norge i krig'». Således bodder bygning i Norge.
de han under oppholldet på otta
- Kirkene ,også i Gøteborg har «dØr om dør med en kvinnelig
mye stått tomme.
nazist».
En .annonsekampagne er
Tja, ' - det er ikke så greit.
startet for -Øket kirkegang.
Man går i fare hvor man går!
--------------------------.....;;......;;..----..;;;....-------;;....-.

,•

Bare idioter i' britisk
ute nri kstj eneste?
_. _-

..

Dem

tidligereli. arbeidsmimister

George Bro w m har støttet opp
under en påstand i Daily Mirror

Porkala fri;:itt!

Men ikke ministrene Fuglesang, Lippestad og Stang
Mer humanitet i Sovjetunionen enn hos den norske regjering?

FinnJands president har
hatt sin 7. Moskvatur og' kom
denne gang ikke tomhendt
tilbake. Som alle vet: Porkala
ble frigitt! Russerne viste
med andre ord stor Iibera.litet - mot de beseirede fra

vinterkrigen. Det ligger for
oss norske nær å dra en sammenIig,ning med våre egne
myndigheters behandling av
den tapende part. Kort sagt:
Halsstarrig frigis våre fanger
- ikke!

Du blir ikke rik av det Thomas Olesen . Løkken's
du tjener, men av det
karakteristikk av
oss norske
du sparer.
Benjamin Franklin

Merkelig resultat

- At .dere alltid skal ha
noe å slåss om, men likevel
sitter tverre med hvert deres
glass ved hvert deres bord og

Leve eller dø
Norce i kriC

Bystyremøtene i hØst er
fastsa,tt til torsdagene 20. oktober, 17. november Og 15. Vi ber bladets lesere sende oss
Forts. fra side 2 - - - - - - ning, men ble strøket.
desember.
materiale til å få spørsmålet be- alene _ hadde ret.t. «Koht
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Vi vet ikke no~ bedre bilde på
landet vårt enn gamle YgdrasiI,
livs treet. stammen er mektig,
greinene vidtfavnende og sterke.
Men skadedyr biter i knoppene
til ste>r skade for liv og vokster.
Det er forresten ikke skadedyrene
vi ved denne anledning skal hefte oss ved. Ikke på annen måte
enn at vi fØler oss oppfordret til
å minne om at de støctt er på
farten med sin nedbrytende virksomhet moTt folk og land. Hvem
er det så som er redskap til å
berge oss gjennom den evige livskamp? Det er vår ungdom av
arbeidets og svetteperlenes adel.
Vi presenterer over disse linjer
to av dem som på mange måter
er med og bygger samfundet med
saft og kraft til vårt livstre. Vårt
foto er fra gården Fredheim, tett
attmed Trøndelags utPOis,t mot
storhavet, fiskeværet Titran, og
viser Inger og Arne Nesset, sammen med smårollingene. DrØmmen og lengslen mot en rikere
fremtid for landet er deres daglige glede. Brudebuketten er lagt
til side, den er avløst av et vakkert eksemplar av årets grøde,
midlet til veIdekket bord og sjØlberging i pantsatte Norge. Arne
og Inger har 70 mål til sin rådighet. De satser vesentlig på
poteter, grønnsaker og griser.
Det beste el' at de har lykka
med seg, trots alle spådommer
om at de ikke ville få noe til å
gro der ute mellom grå, nakne
bergknauser, surmyr og brune
lyngrabber. Dette er det Norge vi
vedkjennel\ oss, det Norge som
seigt og trutt forsøker å bygge
opp igjen alt fort som regjering
og storting selger oss til fant på
det internasjonale pengemarked.

Oslo

Hvilket fylke
har landets
mert barnerike
familie?

Hallo
Vegårshei!

På en au,ksjon hos Ulving i
Tønsberg qå i septemher kjøpte
en skipsreder fra Oslo et sjeldent
og vakker~! guIvur, laget i Amsterdam i midten av 1700-tallet.
Han måtte opp i 4950 kroner for
å få tilslaget. Stor interesse vakte også. en rekke andre gjenstander, bl. a. 6 småstO!ier og en armstol i bonderokokko, laget på
Veg:årshei omkr 1750 Hl .. ,::nlo-t

t Vendelbo'eren Thomas mesen Løkken, skomaker, sykkelreperatør, far til mange harn,
realist og drømmer, en mann av
rike åndsevner. To av hans farbrødre utvandret til USA og ble
mormonbiskopper, hØyt ansette
geistlige. Selv slo L. seg på folkelivsskildring og ble hondedikter av betydelig format. En peri,ode fØr krigen hadde han større
utlån av sine bØ~er gjenndm de
danske folkeboksanllinger enn
noen annen samtidig dansk dikter. Mest kjent er trilogien om
Niels Hald, et verk om krisetida

I et kapitel «Feil vi gjorde»
kunne desverre heller aldri forteller Lie, at regjeringen i
bli nervøs». «Koht hadde London fikk høre at det i
dessuten en mer dogmatisk NOTge gikk rykter om at den
tro på folkeretten enn en i begynnelsen av april var
statsmann og utenriksminis- blitt varslet om det foreståter bør ha». Farligere ble ende angrep. Arkivsakene fra
dette, fordi hans medarbei- den tid var i 'Sitockho~m hos
dere i Utenriksdepartemen- Jens Bull, som fikk i oppdag
tet, utenriksråd B u Il og å undersØke saken. _ Bull
ekspedisjonssjef T o ~ tru p, sendte kopier til London av
begge manglet fantasi og se k s rapPoTter og refera t er

hadde vanskelig. for å sette
seg inn i andres tenkemåte.
Det ble mer jus enn pOlitiske
,spørsmål som diskutertes i
.'
Utennksdepartementet. «Det
hadde vært bedre for landet
om det hadde vært litt balanse i tingene, om en på dette
tidspunkt hadde hatt en mer

han hadde funnet; derav 5
rapporter i tiden 1.--<71. april
fra legaSjonen i Berlin med.
foruroligende rykter om tysk.e planer mot Danmark, og
Syd Norge. Bull ledsaget disse rapp'orter, som han i sin
tid selv hadde mmtatt som
utenriksråd, med følgende

praktisk og mer politisk inn- underlige kommentar: «at
stillet ledelse for departe- det kan ikke med noen rett
mentet».
påståes at legasjonen i BerLies skildring av regjerin- lin, leller noeDi' annen legagens flukt gir en masse nye, sjon, eller den svenske utennedverdigende eller komiske riksminister har varslet om
detaljer til det SØrgelige bil- det forestående angrep». Lie
lede, vi kjenner fra, fØr. Her underrettet Bull: om at han
er indiskresjoner, som vil ikk.e var enig i hans vurdervekke forargelse hos ofrene ing av de oversendte papirer,
og i de rett-troendes leir. Vi og presiserte sitt og regjerinfår høre at på veien nordover gens syn således: «Det foreforeslO' etpar regjeringsmed- kommer oss at både de telelemmer, at alle statsrådene grammer som ble sendt og
Skulle~a utlevert hve:r sin telefonsamtalene, når man
to kilos gullbarre. FOTslaget ser de.m i sammenheng, godtfalt. Vi hØrer om nervØsitet gjør at både legaSjonen i
for bombing Og en nu og da Kijøbenhavn og i Berlin gjOTopdukkende «Drang nach Os- de sitt ytterste for å få bragt
ten». «Hambro brente etter å de opplysninger de hadde
komme avgårde til Sto'Ck- skaffet seg til de norske
holm» og stakk av allerede myndigheters kunnskap, og
om morgenen den 10. april.
for å varsle om at noe var i
Etter at Kongen hadde gjære». Lie gjengir disse domøtt minister Bra li er nå kumenteI som bilag. 011: vier

veOKJennell oss, det Norge som denne gang ikke tomhendt
seigt og trutt forsøker å bygge
tilbake. Som alle vet: POl'kala
opp igjen alt fort sOJn regjering
Stiftelsen
norsk
Okkupasjonshistorie,
2014
Russerne viste
og storting selger oss til fant på ble frigitt!
det internasjonale pengemarked. med andre ord stor liberalitet - mot de beseirede fra

Dem

tidligere~ arbeidsminister

George Bro w n har støttet opp
under en påstand i Daily Mirror

om at det «hovedsaklig sitter idioter i det briti.3ke utenriksdepartement». Burge s- og Macl e a n-affæren vil

før~

til 'nye

krav qm sikkerhetstiltak, rnc.ri
den rette veien å gå er å forcta
en opprydding i departementet.
Det er forferdende hvordan mange britiske' diplomater opptrer,
deres tankevirksomhet - om de
har noen ligger. også sterkt.
tilbake. Deres uduelighet i tJenesten er åpenbar. Korrespondansen i Foreign Office er noe av
det minst givende en kan innlate
seg på. En undersøkel~eskom
misjon av alle partier ma nedsettes for å se hvordan en skal
utenrikstjenesten
sa den tidligere

Vecårshei!
På en auksjon hos Ulving i
TØnsberg nå i september kjøpte
en skipsreder fra Oslo et sjeldent
og vakkett gulvur, laget i Amsterdam i ~midten av 1700-tallet.
Han måtte opp i 4950 kroner for
å få tilslaget. Stor interesse vakte også en r.ekke andre gjenstander, bl. a. ~ småsto/ler og en armstol i bonderokokko, laget på
Vegårshei omkr. 1750. Ble solgt
for 3450 kroner. Disse mØblers
opprinnelse var ikke så lite av
en overra~else. Hvem på Vegårshei ka hjelpe oss med nermere oppI 'nger?

- At .dere alltid skal ha
noe å slåss om, men likevel
sitter tverre med hvert deres
glass ved hvert deres bord og
ser olmt på hverandre uten.
Under titelen «Uvdølene er
å si noe som helst.
flinke til å betale skatten»,.
opplyser
herredskassereren
au UvdaJ kommune i 193;'fj38
hadde en gjeld på kr. 178000,
mens den i dag har en formue på kr. 400000. Dette betviles ikke, men her burde
"
Meget betegnende for dadet være opplyst at all gj eld
ble betalt under krigen, og at gens noteringer er det at husdet i samme tid ble opparbei- mØdre i Oslo nå må betale
det 'et fond på adskillig over 6,25 pr. kilo for tyttebær,
I
kr. 100000. - Når en vet at men slipper. med 0,58 pr. liter
de som stelte med kommu- for næringsmidlet helmelk,
Send oss en forslagsliste på
nens Økonomi var menn med - hvilket er langt under hva
«nedsatte sjelsevner», er re- det koster å produsere denne 10 av de beste. Ved sammenvare.
telling skulde vi da kunne
'sultatet merkverdig.
komme til.et resultat av stor
interesse. '
Benjamin Franklin

Merkelig resultat

6~25

og

O~5S Hvem

regner du

som honde
nr. I ',ditt fylke·?

SN

kunne gjøre
helt effektiv,
statsråden.

Du blir ikke rik av det Thomas Olesen Løkken's
du tjener, men av det
karakteristikk av
oss norske
du sparer.

sen Løkken, skomaker, sykkel- ... "" ...

......0

U ngdomsskulane og folkehøgskulane

Borgen er

eit aktivum

l

folket vårt,

Kristian Ulltang

får sa;:t det!

I en anmeldelse i Dagbladet av
den amerikanske forfatter, Max
Shulman's, herselIas over de amerikanske «krigshelter» (-The Feather Merchants), skriver Johan
Borgen bl. a. fØlgende:
«Det står ikke til å nekte at
den burleske skildringen fører
tanken tilbake til mange rare
forekomster under vår egen okkupasjon; de mange usmakelige
og dypt forstemmende appeller
fra London, som man her hjemme slet vett og forstand av seg
for å lytte seg til i ulovlige radioer; skrytet aven smule innsats; svartebørsforbrytelsene som

demoraliserte ellers gode Jøssinger
anstendighetsgrensern, og
vel så det.» <Uth. her).

tia

C.
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- Etter Eisenhowers sykdom
har USA hatt det største kursfall
siden 1929.,

Gjør dette til et gullkantet papir for Din avis

-

Sendes i lukket konvolutt.

TIL "FOLK og LAND"s OFFENSIV-ARKIV AV 7. JUNI 1955
Kierschowsgt. 5.

Jeg har gjort

mm plikt, hermed

Eller postboks 3214, Oslo.

en ny abonnent på vårt blad.

Send «Folk og Land» til:
Postadressen er:

Jeg har mottatt betaling for tiden 30. juni-30. desember med kr. 10.- eller med tillegg for lukket sending kr. 15.-, eller for
tiden 30. juni 1955 til 30. juni 1956 med kr. 20.- -

eller med tillegg for lukket sending kr. 30.- (stryk det som ikke passer).

Jeg påtar meg å ordne innbetalingen med postanvisning, sjekk, pengebrev, e1;ler med giroblankett til nr. 16450.

Vel --; det ler aV' sina egne
man skal ha det!

c.

reperatør, far til mange harn,
realist og drømmer, en mann av
rike åndsevner. To av hans farbrødre utvandret til USA og ble
mormonbiskopper, hØyt ansette
geistlige. Selv slo L. seg på folkelivsskildring og ble bondedikter av betydelig format. En periode fØr krigen hadde han større
utlån av sine bØ~er gjennC/lll de
danske folkeboksamlinger enn
noen annen samtidig dansk dikter. Mest kjent er trilogien om
Niels Hald, et verk om krisetida
blant bØndene etter den første
verdenskrig. Løkken var ved sin
dØd 78 år. Bodde i Kancelligården f Blokhus, bak sanndynene
på den sørlige bredd av Jammerbukfen - et navn fra dengang samarbeidet mellom Vendsyssel og Agderkysten var mer
levende enn idag og mange norske fant sin våte grav der. «Rett
lOver bQkta», sier fiskerne i Kragerø, Risør og Arendal. Engang
da verden var mer normal enn
nå handlet vi korn med vendelboerne, og ga dem tømmer i bytfe. For at maten skal bli mest
mulig dyr henter det nYeste Nor_
ge) heller maten fra Svartehavet, Australia og Cal!ifornia.
Slike ting både gremmet og
moret dikteren Thomas Olesen
Løkken. Han så også med forakt
pål sine landsmenns import av
kulturdrepende gangsterfilmer og
annet juks. Vi håper at hans
våkne samvittighet var en vekker for mange av dem som skal
stå! for ~eIll fremtidige! kurS i
Danmark.

O

Bare idioter i' britisk
ute nri kstj eneste?

menlignjng med våre egne
myndigheters behandling av
den tapende part. Kort sagt:
Halsstarrig frigis våre fanger
- ikke!

Vennlig hilsen:
Min adresse:

Til påføring av oss:
- RØros melder om lysere ut-, Dette dokument innkommet som nr.
sikter enn på halvhundre år.

Dato:
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foreslo etpar regjeringsmedlemmer, at alle statsrådene
Skull€!~a utlevert hver sin
to kilos gullbarre. ForSlaget
falt. Vi hØrer om nervøsitet
for bombing Og en nu og da
opdukkende «Drang nach Osten». «Hambro brente etter å
komme avgårde til Stockholm» og stakk a v allerede
om morgenen den 10. april.
Etter at Kongen hadde
møtt minister Bra uer på
Nybergsund, ga han regj eringen en redegj Øre Ise for mØtet. Statsråd Nils Hjelmtveit
tok opp referat av redegjørelsen, ifølge hvilken Kongen
hadde sagt: «Jeg kan ikk.e utnevne Quisling, som jeg vet
ingen tillit har, hverken i
vårt folk som helhet, eller i
dets representasjon, Stortinget, til statsminister. Da ville han heller abdisere. «K:ongen bØyet seg fram over bordet og brast i gråt, og tårene
trillet også ned over Kronprinsens ansikt.» Det fins i
referatet ikke ett ord som tyder på at Kongen heller ikke
ville utnevne en annen regjering eller nekte å forhandle med tyskerne, hvis
disse frafalt kravet om QuisUng. Man har her en ny bekreftelse på, at bautastenen
på Nybergsund er en bauta
over Kongens nei til Quisling,
og intet mere.
Et av de Sjofleste kapitler
under j akten på syndebukker
var det nederdrektige fOTSØk
på å få has på minister
Sch e e l og legasjonsråd Ulrich Sta n g. De skulle ha
forsømt sin underrettelsesplikt, ved å unnlate å bringe
videre meddelelser som Stang
skaffet seg i de første aprilsdager, om mistenkelig tYSk
aktivitet. Det skulle til og
med ha vært i foræderisk
hensikt. Det var disse varsler
om det forestående angrep,
som hverken Koht eller utenriksråd Bull forstod, og unnlot ål bringe videre. stang
"!kulle nu ha skylden. Dette
stod på stang~ tiltaleoeslut-
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kommer oss at både de telegrammer som ble sendt og
telefonsamtalene, når man
ser de.m i sammenheng, godtgjør at både legasjonen i
Kjøbenhavn og i Berlin gjorde sitt ytterste for å få bragt
de opplysninger de hadde
skaffet seg til de norske
myndigheters kunnskap, og
for å varsle om at noe var i
gjære». Lie gjengir disse dokumentel' som bilag, og vier
dem en inngåJende omtale,
med kritikk av Koht og a,v
Bulls «naive standpunkt».
Bull hadde vel forresten litt
av ansvaret for at disse rapporter ikke kom til regjeringens kunnskap i aprildagene.
Det bØr tilfØyes at det var
fortjenstfullt
av
Ulrich
stang, uten hjelp av noen
militærattasje, å skaffe disse
opplysninger om det forestaende angrep.
Den svenske legasjon i
Berlin var utstyrt med 3 militærattasjeer og deres 3 adjutanter - også disse var offiserer - samt en skare assistenter. Alle legasjoner uten
den norske hadde militærattasjeer, og disse hadde sin
klub, hvor nyheter ble utv,ekslet. Bare den norske legasjon var avskåret fra denne nyhetssentral.
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