
OG 
Nr. 13 - 5. årg. Lørdag 7. April 1956 Løssalg 50 øre! 

De som ikke fik.k 
følge med på 

Hva kommer nå til å skje? Provokasjon 
Det er et gammelt ord og myndighet - om et samar-

frammarsj en- fastslått prinsipp' at ;om en For Folk og Land beide med sikte pål realise
dom eller en vurdering skal av Forbundssekretær ringen aven slik plan. Noe 

____ " ha virkelig vekt og være ua:n- svar innløp ikke rør året et-
gripelig for påstander om Helge Grønstad te~, og svaret var et blankt 

(ikke fikk oppleve opp
reisningen) . 

Bonde Jørgen Grimstvedt, 
Nissedal, Telemark 

Distriktslege MarVn Solberg, 
Drangedal . 

Fru Randi SOlberg, Drange
dal 

Driftsbest. Hans Folvik, 
/Hoklmund . 

ID.geniØr Lars Holer, 
Nesodden 

personlig hensyntagen, så avslag. Under en interpella-
må det stå helt ut objektive partstiltak" hvor objektivite- sjonsdebtaitt i Stortinget en 
og habile krefter bak. Ellers ten var avløst av hensikts- tid forut falt det mange bå
blir det hele jevngodt med mes;sighetshensyn og av tran- de bitr~ og hatefulle ord 
«dom i egen sak». Og en slik gen: til egenbeskyttelse~ På overfor dem som hadde lan
dom blir ikke - hvordan man den andre siden var de som Slert planen om en nøytral 
enn sn;ur og vender på tin- var blitt rammet, like klar vurdering. I den grad veltet 
'gene - annet enn et parts- over at heller ikke de Viar i hetz-stemningen opp igjen 'at 
innlegg i favØr av egne me- stand til å hevde at der es 11 av 13 stortingSmenn som 
ninger og Ønsker. . påstander og vurderinger var hadde tiltrådt planen, ble 

Nettopp dette forhold var fri for innflytelse av eget og satt under politisk press og 
det som førte til at de som subjektivt syn. tvunget til på den mest ned
ble rammet av det norsroel et· Ut fra dette mente de opp- v·erdigende måte å fornekte 
terkrigsoppgjøret, ikke fant å gjørs-ramte at den eneste mu- sine underskrifter. 

Skipsreder Tom Andersen, 
Tromsøy pr. Arendal 

kUnne slå seg til ro med det lige og holdbare lØsning av Imidlertid hadde Forbun-
som !direkte imp,}\iJserte, nor~ floken var å søke i en v;ur- det vært forutseeade nok til Eva BØrresen 

Gårdbruker Boye Christensen ske myndigheter har kon- dering foretatt av anerkjen- i sin henvendelse sommeren Vi har fått oversendt et eks-
Tromsøy, Arendal struert opp - hi.storisk som te juridiske eksperter t et 1952 å til~øye at om Stortin- emplarav Norsk DamebLad, 

Statsrevisor Johan Storeng, rettslig -. til forsvar for si- n;øytralt land. I tillit til at I get ikke ville gL si:ri tlls1ut- {Utgitt en tid før jul,inne-
Tynset ne 'forf~inge~ overfor po- ønskeUgheten herav gjorde ning, om man da hadd.e inn- holdende bl. a. et brukskunst-

Fenrik: Ola Vivelstad, Ren'ai litiske motstandere. Det måt- seg alment gjeldende, ble I vendinger av prinsipiell eller .1Jntervju, skrevet av Zinken 
Fru Anna Gliddi, Holt, Aust- te være innlysende for alle at det så av Forbundet! rettet I konkret art å gjøre mot at Hopp. Saken gjelder kera-

AgICler (ikkje NS) det her dreide seg om ensi- en henvendelse ttl Stortin- I Forbundet realiserte planene mikk, og hun som er inter-
Bonde Peder HlØlland (ikkje dige og øyeblikksbetonte I get - som landets hØyeste I ForM. Bide 4 vjuet lyder navnet Eva Bør-

NS), søndeled, Aust-Agder A"_A" .... A .. ~.. A .A .A .............. ___ ... A_ -- ~A A_AA _A , . .~ __ . __ ._ _ ,V"v ..... v.,..v... _ 'v ............ · .. 

Bonde Albert Rosseland, 
HoUt, Aust-Agder 

Amandus Larsen, BjØrnsons 
vei 4, Narvik 

Oskar Andreassen., Mohamn, 

Tranøy, -Troms 
Tidl. ordfØrer, lØytnant og 

bonde John Arnstad, Skat
val 

Banksj ef Arnt Heggstad, 
Stjørdal 

Slkolestyrer, lektOr! Andreas 
Stenseth, Stjørdal 

Skipsreder O. Grolle Olsen, 
Nygaten. Bergen 

Helsedirektør Evana
o;: landssvikopp ;:jøret 

3 innlegg. Il 
(Her følger så navn og 

adresse på 106 norske læger.) 
l Man ber Dem underrette de Helsedirektør. Karl Evang 

Jeg har liggende foran meg av lægene som er bos'att in.- fortsette·r å toe sine hender. 
et eksemplar aV den~Pam- nen Deres embetsområde, Denne gang, i Ft ~l L. nr. 10, 

flett:. som 25. juli 1945 ble ut- samt alle trygdekasser og kommer han endog med den 
sendt fra Helsedirek~Ø~en og apotek innen samme og fyl- fr:a retten velkjente «ukjen
som er undertegnet med nav- keslægen. te mann», nå en ukjent råd-

K .,.,;.. Lægenes licentia practi- mann. Jeg sel' ingen grunn 
nene . arl .I:Ovang og Jonn 

resen, en tysk:tØdt dame, fra 
først av bosatt på Lilleham
mer, så i Trondheim, og nå i 
Bergen, gift med en norsk 
interiø,rarkiteIst. Så langt er 
alt vel og bra. Men heller 
ikke lenger. Intervjuet er 
blitt påklint en av krigsti
dens mange og mest illeluk
tende propaganldaløgner, Slom 
hun krampaktig forsøker å 

Dvetn er 
ambassadØr Georg Gripen.
berg? 

av tYMkfødt dame i Bercen 
BrSerwerer sinnswakt sludder., 

men hun «så det ~}elw».!! 
liv i, endog ved å på- min beste venn hadde fortalt 

stå at hun var tØ,yenvitne (!). at han hadde sett det, ville 
Hør bare: «Jeg sto på g1a,ten jeg ikke ha trodd det. Men 

Lillehammer, da de tyske jeg så det selv. Jeg så at de 
'troppene kom. Jeg skulle ut brukte små barn som vern 
for å kjØpe melk, og jeg så for panserbilene sine, og da 
soldatene snakke med små hadde jeg ikke noe valg. Da 
barn og sett~ dem opp på vlisste jeg hvor jeg sto, om 
panserbilene sine før de kjør- jeg ikke hadde visst det fØr.» 
te videre inn i landet. Om I Det er meget mulig at fru 

Dd,.. ... "" ... ""_ 1-.. .... ..:1...:11 ..... .::I_L _ .. ____ '1 __ '1-"' __ 
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TranØY, _Troms 
Tidl. ordfØrer, lØytnant og 

bonde John Arnstad, Skat
val 

Banksj ef Arnt Heggstad, 
stjØrdal 

Slkolestyrer, lektor! Andreas 
Stenseth, stjØrdal 

Skipsreder O. GrolIe Olsen, 
Nygaten, Bergen 

Rådmann Einar Olsen, Små-

3 innlegg. 

l 

(Her følger så navn og 
adresse på 106 norske læger.) 

Man ber Dem underrette de 
av lægene som er bosatt in

Jeg har liggende foran meg nen Deres embetsområde, 
et eksemplar a,V den «Pam-

samt alle trygdekasser og flett» som 25. juli 1945 ble ut- . 
. apotek mnen samme og fyl-sendt fra Helsedlrektiø!ren og 

keslægen. ' 
som er undertegnet med nav- l' t· t. 

Jonn Lægene,s lCen la prac 1-
nene Karl Elvang og " . 

candi bes mnsendt til Soslal-

Il 
HelsedirektØr Ka" Evang 

, , 

fortsetter å toe SiT hender. 
Denne gang, i li'. &lL. nr. 10, 
kommer han endog med den 

..L~~ uv.L y J u.~ u 

blitt påk lint en av krigsti
dens mange og mest illeluk
tende propaganldaløgner, som 
hun krrumpaktig forsøker å 

Hvem 
fr:a retten velkjente «ukjen-

ambassadØr Georg Gripen.
te mann», nå en ukjent råd- berg? 
mann. Jeg ser ingen grunn 
til å tvile på herr Evangs 

Caspersen. 
departementet,: Helsedirek- opplysninger. Men når en får 

Hvem er 
strandgt. 1, Bergen Rundskrivet lyder: toratet. tilsendt «Rundskriv nr. 51. 

Erstatningsdirektoratet og I ~r~ Helsedirektoratet. 25. 
påtalemyndighe,tene er un- JulI 1945», undertegnet kort 
derrettet herfra. og tørt Karl Evang, uten at 

statssekretær Hans Globke? 

Børresen hadde det Vianskelig I soldater tok med seg ~, kri
Slom tyskfØdt dame, men vi gen.? F'rem med navnene. Hun 
forstår henne næl1illest slik skal få rimelig tid på seg til 

Rektor AsbjØrn Stensa,ker, 
Glrimstadn$et prt.! Bergen 

mspektør H. Stensaker, 
Bergen 

Rådmann Mohr, Ole Irgensv. 
11. Bergen 

Skipsreder Johan K)uhnle, 
Bergen 

Ingeniør A. Martinsen" Olaf 
Ryes vei 11 c, Bergen 

Høyesterettsadv. Kr. Roll, 
Bergen 

H.r.adv. Johan Utne, Torg
almenning 1, Beirgen 

O.r.sakf. Johrun Eyde, Marke
veien 3, Bergen 

Wilhelm Kahrs, ForskJØnnel
sen 10, Bergen 

Bonde Gunnar Br. Ose, 
Ose 1 Byglan~' 

Bonde Niklas Rysstad, 
Ose i Bygland 

Fru, husmor Anne S. Lauv
dial, Lauvdal, Bygland 

Bonde Olav H. Heistad, Ose, 
BygJ:a;nd 

Sverre Asen, Førde 

Leiv S1lorØstrand; SvanØ 

Olav Dybvik, Eikefjord 

Annanias Kongsvoll. Stord 

(fra Volda i SunmØre) 
Jlaikob HeUe!vik, Bergen, tidl. 

lensmann i Gloppen 
Ingolf Hagevik, MålØY 

25. juli 1945. 
FRA HELSEDIREKTØiREN. 

Rundskriv nr. 15. 

Til samtlige fylkesmenn. te rundskriv ligger ved. 
Gjenoppretting av lovlige 

En del eksemplarer av det- det står etter fullmakt eller 
bemyndigelse, så må en vel 

KARL EVANG 
forhold blant l:;egene. en finger med i .spillet. 

Med hjemmel i landssvik- Herr Evang klager over to-

kunne regne med at han har 

Jonn Caspersen. 
anordningen 'av 15/12 1944 § nen i inseratet om Pontius 
50, J·fr. Kgl. resolusjon av 12/6 Noen bortforklaring fra Hel-

Pilatus Evang. Hva skal da vi 1945, har departementet be- sedirektørens side kan vi vel 

I si om den idiotisk hoverende stemt at følgende lægers li- 'I ikke tro på. 
cen.tia practicandi suspende- Brumundal 13/3 1956. overskrift: «Gjenoppretting 

res. r I Sverre 'Stang Wolff. I FortsettelI inne i bladet. 

Moskva svarer på henvendelsen 
om de saknede nordmenn i Sovjet 

Da krigen sluttet,var det for- dØden: JEliseussen, Sigurd, Kirkene.s. 
holdsvis mange nordmenn som Epe, Walter Heinz, Oslo, dØd dØd 26. juli 1944. 

oppholdt seg i Sovjet-Samveldet, 28. desember 1942. HØyer, Gunnar, Mo i Rana, dØd 
eller som man antok enten opp- Epe, Synnøve, Oslo, dØd 31. ok- 19. april 1945. 

holdt seg der eller var avgått ved tober 1942,. Johansen, Albert, Alesund, dØd 
ElPe, ,Ivar, Oslo, dØd. 4. .sep- 12. juli 1947. døden der. De fleste av dem som 

var i live, vendte tilbake like etter 
at krigen var slutt, men noen er 
kommet hjem senere. 

tember 1941. 
Mikkelsen, Alf, Kiherg, dØd 11. 

januar 1941-
De sovjetiske myndigheter har 

ingen opplysninger Olm fØlgende 

Kaarvaag, Jørgen, Stavanger, 
dØd 22. mars 1945. 

Langeland, Osvald Paulin, Hau
gesund, dØd 17. mars 1945. 

sivile nordmenn: Petersen, Einar Marius, Dram-
Flood-EngebretBen, Aksel Botolf, men, dØd 22. juni 1945. 

Kristiansand. 
Lorentzen, Fritz Eivind, Langl 

fjorddalen. 

Fingen, GUIstav, Hurdål, 
22. desember 1945. 

dØd 

Versland, Petter, Stavanger, 
dØd 31. des.ember 1945, 

Hvem er 
general Ivan A. Serov? 

Svar på side 4. 
! 

Mere 
Hartmann 
Som allerede pekt på i an

meldelsen av Paul Hart
manns bOok «Bak Fronten» 
(eller som Einar Rose kaller 
den «Bak fronten» ) mener 
den senere finansminister j 

emigrant.regjeringen i Lon
don at den i desember 1940 
oppnevnte regjering (med 
tre ikke NS- medlemmer) var 
å anSe som landets lovlige re
gjering. 

at hun avsverget all forbin
delse med sitt eget fedreland 
og fant da sikkert tilstrekke
lig beskytteJ.se i gamle Norge. 

bevisfØrselen, la oss si to må
neder fra dags dato, dvs. den 
7. juni 1956. 

Unnslår hun seg, skal hun 
Hun om det. få høre nærmere ,fra ooss. 

Derim.ot godtar vii ikke Nevnte interVju ble Ooffent-
uteIll videre at fru Ev~ Børre-I' liggjort 26. november 1955. 
sen i dag fortsatt 'driver med Som leserne vil se spander~r 
provokatorisk formering av I vi til dokumentaSjon og Oorl

hat. Lillehammer er, ikke leu,t ering bilde både av fru 
større byen' enn at hun må Elva BØrresen selv, og av fØr
kunne kreves til regnskap. I ste del av Zinken Hiopps in
Hvilke tamilier på Lilleham- i tervju med henne, gjengitt 
mer hadde barn som tyske l etter Norsk Dameblad. 

En dommer i egen sak 
Fhv. sorenskriver Og landssvik- Ennå har imidlertid folk som 

dommer i Vestfold, Harald Tho- Getz, Kierschow og Skeie sin stc

mas, har nok en gang vært ute i 
Tønsbergs Blad og luftet sine 
personlige «meninger» om kritik
ken over etterkrigsoppgjøret, -
denne gang er det den svenske 
betenkning som må stå for. 

re og trofaste menighet blant 
norske jurister, og denne menig
heten anlegger sikkert ikke sØr
geantrekk Olm tidl. landssvikdom-
mCT Harald Thomas finner det 
mer hensiktsmesstig å skaffe seg 

sin egen ihusgud til husvalelse i 
Det står ordrett herom på 

side 23 i boken: «Etter 25. 
Vi får hele den gamle leksa om stunder da tanker og minner om 

september hadde jeget par igjen: at de svenske professorer gjort gjerning fØles trykkende. 
berøringe,r med det nye st y- mangler kjennskap til de norske 

H. G. re. Ikke lenge etter fikk jeg forihold, at de formas~r seg til 
fra sekretær Halse en beSkjed å kritisere norsk, <<n~Jonal» lov-

. .. givning og at utredmngens kon-
om at den nye ekspedlsJons- klusjon bunner i svensk ringeakt Historien har bevist at na
sjef i kommunalavdelingen for det som smaker norsk. 
Vries-Hassel hadde uttalt til Sorenskriver Thomas burde 
ham at' Hagelin gj erne ville utvilsomt ha slått seg til ro med 

tale med meg. 

sj',)ner vokser i styrke når 
de ,gir livsmuligheter for 

En del av de norske borgere 
som er blitt etterlyst i Sovjet
Samveldet, har man ikke kunnet 
få noen opplysninger om fra de 
sovjetiske myndigheter. Blant 
disse var det noen som man med 
sikkerhet visste hadde opphOldt 
seg i Sovjet-Samveldet. - De 
fleste i fangeleirer eller lasaret
ter. 

Meyer, Henry Dale, Bergen. 
Følgende krigsfanger er avgått 

ved dØden: Aa,reskjold, Bjarne, Stavanger, Da den nye Quislin.g-re-
den juridiske eksamen han un
derkastet seg i 1900. De «eksa-
mensprøver» som han avlegger 

individet. Lov og orden, 
uten tap aV individets fri
het, kan bare oppretthol-Husmor fru Gunhild O. Hei-I 

' 'Under statsminister Gerhard-
stad, Ose, Byglanid sens besøk i Moskva i november i 

dØd 24. mars 1945. I' 
------~ Forts. side 4 nå i 1956, berettiger ikke mer enn des hvor borgerne godtar Arild, Aage Emil,. Hvaler, ble I _____________ d -...~ t 

Baresel, Arne, Bergen, dØd 16. 
august 1945. " 

1955 lovte de sovjetiske ledere 
----'----- Forts. side 4 som han drøftet saken med, å an-

Nyt hver dag som om ly
set aldri skulle komme til
bake. 

Petronius. 

stille nye undersøkelser. Lister 
over forsvunne nordmenn som 
det fremdeles kunne tenkes opp
holdt seg i Sovjet-Samveldet, ble 
derfor levert de sovjetiske myn
digheter, som nå har meddelt: 

Følgende sivile er avgått ved: 

Baresel, Fridtjof, Bergen, dØd 
9. desember 1945. 

Erverv alt hva du kan, spar 
alt hva du kan. og gi alt 
hVa du! kan. 

John Wesley. 

- til non contemnen us. J..UJ.,ma u- lovene og støtter dem. Et løslatt av de ~vjetiske myiIldig- -\ lik t rus er kanskJ'e l' drøyeste laget Det er gudskjelov s a stO 
heter i Tyskland høsten 1945. for en mann på 77 år. Han burde godt styre kan bare be a 

hvis ikke våre slette hand-
De sovjetiske myndigheter har i hvert fall være «moden» nok. hvor dets. røtter finnes i 

higen opplysninger om fØlgende: Unger er av det utrolige, Modenheten synes dog å ha fått . millioner av enkeltmen-
Andersen, Reidar Eugen, Oslo. avsindige og monstrøse et betraktelig skår under den i neskers selvstyre. 
Andersson, Jonny Georg Hil- format, da blir vi minn.et rettsforvirring som har oppstått' 

ding, Oslo. 
Auestad, Sigurd, Mykland. 

Forts. side 4 

for det beste vi har gjort. etter at professor Jon Skeie dØde 
Aksel Sandemose. 

I----------------~ 

og nye guder klemte seg opp på 
hans kateter. 

Dr. Alfred Haalke. 
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LØrdag ,'''' april 1956 

..,. ____ FOLK OG LA:NI) __ _ 
UAVHENGIG UKBA VIS 

Ansvarlig redaktør Johannes Kringlebetn 

Atter 
• slue 

en sem finner 
~irkler truet 

Advokat Annæ,us SChjØdt! at de svenske rettslærde ikke 
har (i Verdens Gang skrevet f helt ut hylder øyeblikkets san 
en kronikJ.: om den svenske I ne og suksessbefordrende po
rettslige betenkning angåen- litiske trosretriing skal Uk
de «oppgjøret» av 1945. Det som være argument nok til å 

Pinsetur tn Selma Lagerløffs rike 
? • 

Hvor langt skal man 
finne seg i å bli be
skattet? Hvor er gren
en? Når var det gre n
sen ble overskredet? 

Hva kløkt og logisl( evne formår 

Forutseende uttalelser av fremstående 

}{.vinner og menn 

En raskdokumentasjoD 

Linnea Reise/ag 

arransjerer 
Våren strømmer på, i ut

ferdstrang og reiselyst melder 
~g med stigende styrke. 
Norsk Linnea Reiselag har 
derfor underharuUet med 

var den samme SChjødt som kaste dere's vitenskapelige 
hadde den lite misunnelses- I virksomhet i skaonkrokelll. 
verdige oppgave å være ak- i Francds Hagerup var en glØ
tor i Quisling-saken. Hvilk,et dende hØyremann midt i en 

samme reisebyrå som i au
gust, og har nå. på. hånd 
førsteklasses tudstbiler for 
en tur til Vårmland, med 
Månbacka og Rottneros' Bruk 
som hovedposter i program
met. start fra o.slo lØrdag 

Etter den første) verdenslm'ig tyske nasjons forskjellige na- sjonenes Forbund dessvørre den 19. mai, med hjemkomst 
var det intet som mer opp- boland skal' forsynes med ikke bli noenr effektiv insti-

resultat er så denne mann 
kommet til ?Jo, han fiinner 
- hold deg fast.- at respon
sumet i altfor påtagelig grad 

k . . Il" 11 2. pinsedag om kvelden. Pris 
tok den hel.e menneskehet landstrekniinger, hvor tyske- tusjon mot ngen, la ~a 

.venstretid,. Jon Sk,eie var en M II ikke i det lange lØp. og nærmere opplysninger i 
betydelig . bonidepartimann e om ven ner er.Jn president. Wilsons plan re bor i komp'akt masse. Et Så lenge vi har kjent men- n.este nummer. 
under et sosialistisk styre, '" otm et Nationernes Forbund. forbund på et sådant grunn- neskenes historie har der ek- ...,. __ ....... """ ........ __ .,....,......,.~ 
men ingen fant på ut fra For sm blografl av Fridtjof Alle hungret etter fred. Men lag kan ikke bli annet enn sistert krig. 

, Nansen er den tysk-kanadiske . . Robert Jacobsen. «VART DEMOKRATI ER DET 
er et tendensskrift «merket deres politiske innstilling, å forfatter og språkforsker Walter ville det lykkes å skape en et røverstatenes forbund, og Høyesterettsadvokat. VIKTIGSTE AV ALT.» Slik lØd 
av forfatternes personlige dra deres vitenskapelige Bauer i påskehelgen tildelt iårets effektiv institusjon mot hvorledes kan eller bØr ., preSident Pasikivis avskjedsord 1 

politiske innstilling og opp-. kunlnskap og hederlighet i Albert Schweitzer-pris i littera- fremtidig krig? Over alt gikk man da håpe på noen varig Uaktet krig på grunn av den finske riksdag, da han nylig 
dragets suggestive kraft». tvil. Begge var)..t seg ry som tur. diskus.jOnenisbø1ger hØyt. Det fred? våpentekn[kkens utvikling trådte tilbake. 

Uttalelsen innbyr til visse re-En slik tankegang er bådp ledende rettstenkere i vårt - Jeg elsker ensomme skikkel- var i 1919. . N. GJ'elsvik mer og mer synes å nærme 
fleksjoner. Man kan f. eks. grub-

karaktørisererrde og a,Vs.lø-· århundre. ser som kjemper og vinner O~er En rekke fremstående kvin- professor. seg vanvidd - tror jeg dog le litt over hvorfor demokratiet 
naturen og derved viser menne- . . . ,ikke at Nasjonenes forbund 

rende. Advokat A'nnætls SchJ'Ø,dt k .,~ t h t d' . ner og menn i Norge, Svenge ' er «det viktigste a~ alt». SovJ'etsy-s e"" s or e ve sme tnumfer . . , vil bli en effektiv institlUsjon 
v:i har ment, og mener var oppgjørets «store aktor», eller somi etter kamp og neder~ og Danmark ble av et forlag _ rmen om det «Niationer,. mot krigen. stemet er også et demokrati i sin 

fremdeles, 'a,t nev :1te viten- som Solem dets «store» lag- lag når frem til visdom, sa Bauer på Moss (Vong! & Søn:) bedt nes forbund» som er uttrykt H. P. K. Knudtzon. te o ri -, dertil et folke-demo-
d kk krati i praksis, identisk med ter-

skapelige verk er bål1~t fram mann, hans opptreden og fo- a han n vite om den ære som om å uttale seg om de mu- i de 26 punkter fra Versail- Sorenskriver. ror og diktatur. Frankrike er et 

aven omfattende faglig redømme kom til å prege en er ~~:rth~~~!:~~er_prrisen er på Iigheter Sl om, NF måtte ~a. les vil bli en effekteiv insti- '''''':~:;::~nes Forbund vil i rdeesmteOnk~~vti'vetrdi1 eSlPOn. tv:tl' 0hgarSPeet dfOer_ 
kunDJsk"cl: og en streng red.e- hel stand a.v oP'Pgjørs-akto- 25.0 d 11 Svarene b esamlet 'Og utgltt tusjon mot krigen synes å .. o o ar. Pengene har Albert " langden rimeligvis bli en 
lighet. Det er påfallende a.t rer. Han visste hv:a, han gj'Or- Schweitzer stilt til disposisjon. l bokform. Boken er l dag være tvilsomt eller mer enn skuffelse. 
advokaten gir seg ut for å vi- de, og han visste hvorfor han Selv har den niindre enn ingen- kanskje a,v,større inte,res.se tvilsomt,. Det fornekter selve 
te noe annet, og at han som gjorde det. At hanl forkastelf ting å rutte med. enn den gang, ettersom det grunntanken i «Nasjonenes 
sagt går så Langt at atan tør vitenSk,apsmenn som eventu- - Paris: Et katolsk h05p~tal er nå, 3171 år etter, ikke er van- forbund», likestnIethet, og 
.påstå at verket i påtagelig elt Ikke hy:lder den politiske ~pnet iBouIeva!'d de Clichy 65, skeligå konst.atere hva klØkt rettferdighet. A: holde Tysk-

o • lIke overfor det kjente forlyste!- b k' t'l l . k grad er merket av forfatter- and som bar oppgJøret fram . . .. '. . a pannen og evne l OglS lands over 50 millioner uten-sesetablrssement Moulm Rouge. . . o' 

nes P' 'O l i t is k e innstilling. og som løftet advokaten 'Opp . . tenkmn/g kan forma. Men det for å holde en krigsmaskin - ArbeIdsgleden er en av vå- o ' _ 

Hvfus SchjØdt hadde skrevet :mot hØydene, erkarakterise~ re største liVSIVerdier. er pafallende hvordan de s'Om som den ~ngelske flåte i 11-
at betenkningen Vialf preget rende og avslør~nde såvel for _ Arkitektene Helge Skoug og svarer, eir av motsatte for- ve, å få i stand en enda stør
av forfatternes vitenskav"U- oppgjøret som for advokaten ~arald Sveinhaug, GjØvik, vant tegn. Det forekommer nem- re amerikansk flåte, å få Ja
ge innstilling, eller av deres selv. i. konkurransen om ny Lærerhøg- lig besvarelser som er preget pan inn, mens Europas sen
religiØse innstilling, eILelr av Herr SChjØdt bø,r være klar skole i Trondheim. av ØnskedrØmmer og talemå- trale distriktet' er utenfor ~_ 
de!res moralske innstilling, over at hans v!urciermg om ,-Byggekostnadene: storm- ter, uten noen/ ana~yse (over alt dette ser for tilskueren ut 
kunne vi ha notert dette med' en prosess hvor han selv. i bulls i~~eks for Oslo viser opp- hva spørsmålet egentlig enten som dårskap eller som 

gang IgJen. Fra 15. februar til . ldt 
interesse,men det står poli- hØY grad'Var'og e~ part isa- 15. mars steg indeksen for mur- gJa . en ny, omenn avdempet forrm 
tisk innstilling! ken, int~t;) at1-ne:,t;.. lWennet Og'.betongbygg fra 261,7 til 263,1 Vi skal he,r gjengi en rek- for det gamle «makt er rett». 

Nå kjenner vi ~kke.de fem partsinnlegg. og for trehus fra 331,5 til 332,4. ke av de uttalelser som er C. Hansteen 
svenske Ivitemskapsmenns po- Det var for å komme bort Arsak: dyrere bygningsmateria- preget av realis1me 'Og forut- stiftsprost. 
liUske 'innstilling, . rStVensk.6 fr~ partsinnleggenes'~egati- - leT. ' ·seenhet. D~~drømmerne for-

- Etter 11 år: Det norske na- b'l'g' aO l' VI' ~ i<lU' she,t leksika gir ingeln opplysnin- ve. på-stedet-marsj at. den' . "' .... , ", .... "1:'.'.'. .' '. , L "i"" • , . " . ". .' slJonalte!;J,ter ,nal' mobudt Sehil- .,.* 
ger om hvem lalnidets retts- .' t ' 
lærde stemmer lned. Men ad
vokaten har k~ri~je Sjkaffet 

svenske betenkning ~l:u~r- " l;r~ ~Og" SC.hIossparkte~tret i Ber- Det er mih oppfatning at et 
beidet. At betenkniingen, på 1m tIl a gJeste l neste sesong med " F b d k bl' 
.... . Ibsens «Et dukkehjem» og (Les- NaSjonenes orun an l 
tross av artsinnlegg.aiV Alf..',r &N"th".., ,-1",,, W.,'c",,,, en effektiv institusjon mot 

Jeg frykter neL 
Hlans Nilsen Hauge 

sogneprest. fhv. statsråd. 

S. Laache. 
Professor. 

J 

Når man i dag, da enten-
tens fredsbetingølser er blitt 
bekjent, spØr meg om jeg 
tror Nasjonenes Forbund vir
kelig vil og kan bli en effek
tiv institusjon mot krigen, 
svarer jeg bestemt neli. 

Chr. S. Mellbye. 
Rektor. 

Spurt om min mening, sier 
jeg: det går aldri i verden. 

Det er onåskj e for sterkt 
på, forhånd å betegne det 

hele anstaltmakeri som et 
dØdfØdt foster, en abort. Men 
er det .ikke en abort, så er 
det en bastard,· og det en ba
stard som et,ter naturens or
den vil være\ utelukket! fra 
noensinne å bli utviklings
dyktig. 

G. Th. Mejdell. 

mokrati, . et såkalt fOlkestyre, 
som langsomt og sikkert inn
skrenker den individuelle frihet 
henimot den folkedemokratiske. 

Hovedsaken burde vel være et 
godt styre; uten vill-Iedenne 
etiketter. 

MODERNEI BARNEOPPDRA-
GELSE. ;r en «gallup» blant barn, 
arrangert av kringkastingen i 
forblindelse med et påtenkt hØre-
spill for barnetimen, svarte en 
jente: 

Hvis det ikke er tre-fire mord 
minst hver lØrdags kveld,.gidder 
vi ikke høre mere. 

(Arbeiderbladet 22. 2. 55), 

Det vil vel ikke forundre noen 
om kulturinstitusjonen NRK inn" 
retter seg overensstemmende; 
Barna har jo iJkke lenger ;noen 
beskyttelse mot kriminaliseren

de påvirkning. :oet er erl.veserit- ' 
Hg del av demokratiefsfriheter. 

/ 
FRA BAR.N OG DE UMYNDJ-
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~!"'1\. nU1"'~llllILg! Ken, l:ttt.et al1ne:t;.. er enn et og:,betQngb\ygg fra 261,7 til 263,1 Vi skal lier gjengi en rek- for det gamle «makt er rett». 
Nå kjel1ner vi ikikede fem partsinnlegg. og for trehus fra 331,5 til 332,4. ke av deyttalelsersom er C. Hansteen 

svenske ivitemskapsmenns po- Det var for å komm.e blOrt årsak: dyrere bygningsmateria- preget av l'ealisrme og forut

Utiske 'innstilling, ,svenske fr~ p'artsinnlegge:nes-~egati-' 1er·seenhet. :qkgdrømmerne for-
- Etter 11 år: Det norske na- b·· " l' 'L ' .... e't 

stiftsprost. 

leksika gir ingen opplysnin- ve på-stedet-marsja;t (len- .'- <,,'t . .' 19ar VI 't.~US1L·, 
.' '_ " 'SJonalteater "llar mnbudt Sehil- ," . "'* 

Jeg frykter nei. 
H!ans Nilsen Hauge 

sogneprest_ fhv. statsråd. 
ger om hvem 19.intdets retts- svenske betenJoling _ ~l:ut~r- l:r~ ~Og. SC.hlOss?ar~t~~~ret i Ber- Det er miI}, oppfatning at et 
lærde stemmer ro,ed. Men ad- beldet. At betenkniingen, på 1m tIl a gjeste I neste sesong med , . . bl" 
vokaten har karis~je $affet' '" ,J;bsens «Et dukkehjem» og (Les- NasJolJ.enes Forbund kan l 

seg personlige ini:rmasjoner tross av partslhnlegg"a~ A!f.';tirigS «Nathan der Weisse». en effektiv institusjon mot Hadde fredssemja kOlpe 
om d.e nevnte svenskers po- Nordhus og Annæus Schj Ødt, - Hans Borgen har avløst Jon krigen, men: ganSke sikkert istand for eit år sidan, då 
litiske inil)stiUing (n-lOn b,an hal'bragt diskusjonen et godt, Sundby' som formann i Østland- ikke vil bli det. dei strid ande stod jamsoelte, 

ske Melkesentral. Th HoItfodt kunde det' ha, vore von til ein har det??), i hvert fall gi, steg fram, detbØraUenå sø- • 
- Endelig: 'Påskehelgen i Oslo general noko varug fred. For då had-han det skiI,n av hva han t 

ke å forstå, de her nevnte o 1957 vil bli arrangert som en re- de det vore likervekt. Men kva 
helst vil folk skal tro, nemlig juristeæ ikke unntatt. ligiøs festuke. fredsvon er det no? 
at han! hos de svenske retts- _ Flere russiske vitenskaps- Neppe! Ondet ligger dype- Den eine part er slegen, og 
lærde hai! l.:onstatert formØr- At Annæus SChjØdt finner meIUli vil fåadgangif,il Grøn- re nede. ententen freistar nå barba-
ket kj etterL sinÆ; sirkler truet er en annen l;;tnd (!!). Men å la norske fangst- J ~han Falkberget risk viS! åi trakka han heilt 

I sannhet, vi er kommet sak. Det fOl·undrer oss ikke menn hente ferskvann på Grøn- " forfatter. under seg. Dell hi eIner ikkje 
land kan danskene ikke bekvem- med påtvungne samfolkelege 

langt! Bare antydningen om det allernngeste. me seg til. «Nei ikke' et «Nationernes tra,kt.ata,r: det er ikkie gagn 

Hverken. en vill natur eller 
et avlagt løfte har slik bin-
dende kraft som vanen. 

Bacon. 

- Den kjente britiske forfatter Forbund'», stiftet under de i slike papir. når hat og- hemn 
Aldous Huxley har giftet seg på nuværende jomstendigheter. brenn under, og sårt idele~ 

Dette nummer av Folk og Land nytt, den~e. i~ang med den itali- Det ene1ste hå.p man kunne bryt. llnnatt! 
gikk i trykken tirsdag 3, april. enske flOlmlSt~a.ura Raclhera. ha om et «Nationernes For- Pendelen sving-ar no so 

nr. 

HUxley, 61 år gammel, er best langff til den eine kanti, at 
kJent ,for' sin fremtidSroman bund», som kunne hindre un- tvngdekrafti driv han like 
«Fagre ny verden». Miss Rachera dertrykkeise 9g krig i fremti- langt attende til den ,andre. 
opplyser at hun er 40,. den eller for, en tid frem - Frankrik knekte Tvskland fvr 

Vi bringer en artikkel av Er- - Vårt daglige brØd: De varer I over det var;:at denne krig 100 år sidan. Tvsklandknek-
!ing Bjørnson til Aulestad. du i 1949 kunne få for 100. kro- .... dd dt t' . f te Frankrik i 1870---;711. No Edi- , ner må du nå betale med 150 ua een u en seler or no- hev Frankrik med god grunn nei;;' · kroner. en av partene. Når ingen had- atlter fenge Tyskland i kne. 

. . . N este nr. - Oslo: Restaurant George de tjent på krig~n eller øket Soleis hev pendelen svinga 
MIUlstrene Fuglesang, L1P- . b,ar også i år fått avslag på sØk,-' ' kt d h' Ik' l' '1 h k m t"l 

pestad og Stang slapp fri til Da Alex. Langes anmeldelse av ttkaf' sm ma ve, Je p av ngen - og so els VI an o e l 

PåSlke Vår takk til fengsels Vericultors bok av tekniske grun- nad o~tna e. k kult .. kunne man ~ hatt et visst å svinga heretter og. 
., - . - Lit om svens urmva: håp om at ~en l'kke vI'lle gl' Folket i Frankrik og Eng-t t f l t h dd ner Ikke kunne komme med i dag , u 

S yre som or engs a e bro v~ d . Folk La d Bare i fjor ble utgitt 4758 bØiker. land er heller gamle!. men 
innstilt på såkalt benådning mge:r en 1 og n _ Vi tar hatten av for Sverre hlersmak for noen. Ette'r det Tyskland er IUngt og djervt; 

nr. 14. f, Østby. Han er 66 år, men delt.ok utkast vi har ,~ett, og etter de styrkelok.karna gror snart 

På. forhånd å betegne det 
hele anstaltmakeri som et 
dØdfØdt foster, en abort. Men 
er det ,ikke en abort, så er 
det en bastard" og det en ba
stard som etlter naturens· or
den vil være\ utelukket! fra 
noensinne å bli utviklings
dyk.tig. 

(Arbeiderbladet 22. 2. 55), 

Det· vil vel ikke forundre noen 
om kulturinstitusjonen NRK inn~ 
retter seg overensstemmende; 
Barna har jo ~kke lenger ;noen 
beskYttelse mot kriminaliseren

de påvirkning. Det' er eri \reserit~··, 

Ug del av demokratieæfrlheter. , . 
I 

G. Th. Mejdell. FRA BARN OG DE UMYNDJ~ 
Høyesterettsassessor. GES MUNN - - - I en anmel

delse aven bok om motstands-
Skal det som det nu nJær- beVegelsen i de forskjpellige land ' 

mest ser ut til. grunnlegges under krigen skriver Torolf El
på mistillit, vold, undertryk- ster i Arbeiderbladet: 
kelse hevnlyst og annek- .. ' derfor ser vi klart at den 
sjon;lyst, blir det selvfØlgelig I norske okkupaSjonshistorien var 
ganske unyttig. nokså udramatisk. Vi er ikke red-

Bredo Morgenstjerne. de for store ord om oss selv, men 
Pr,ofessor, tidl. rektor i dag vet Vi alle at sammenlignet 
ved vårt universitet. med de fleste land slapp vi lett 

Opprinnelig stemt for den 
menneskekj ærlige Wilson
ske ide er jeg nu kommet til 
den overbevisning, at den så 
langt fra å kunne skape fred 
tvertimot er blitt en hind
dring for den, idet man har 
forsømt i tlide å gå over til 
anvendelse av den fysiSke 
makt som er det eneste ef
f'ekti~e middel mot sinnssva
ke mennesker. 

Alxius Ræder. 
OberstlØYtnant. 

Spørsmålet må j eg besvare 
benektende. 

FJinar Schibbye. 
Overlærer. 

fra det. Og ,at den norske hjem
mefrontens krigsinnsats var av 
svært liten betydning. Vi vet det, 
mett det skader ikke om vi sier 
det en gang til. 

* 
Når hr. Elster imidlertid hev

der «at vi (det norske folk) klar
te osS gljennom! \ okkupasjon~Il8 
moralske påkjenning med mindre 
sjelelig skade «enn noen andre 
fOlk», må han være på villspor. 

Vil det lykkes uten den 
Kristi ånd som alene formår 
å styrte egoismens forban
nede uhyre fra verdenstro
nen ? Jeg tror det ikke. 

, N. B. Tvedt •. 
Bestyrer av Kristelig 

Den ID:1nn som tror han 
kan kJe' _me inn i Eden 

likevel i det store VidarlØpet. fredsvilkår SOIll hittil er of- utatt på den germanske Et «nasjonenes forbund» 

t G h d W· OsI - Oslo: Obos-innskuddene er fentliggJ'ort, bl.ir «Nationenes Samson. Han finn seg ikkje. for å hinl.:lretfremtidig krig 
Pressekontor. 

gj ennom fem porter på en 
gang er en idiot. 

G. ro Chesterton. 

Det er mange vanskelighe

, er ar lesener ' o I ,.., 
, , nå kommet opp i 7000 kroner. Forbund b r en verre t alltlid i å dra mylna åt filist- er en smukk og edel tlanke, ...:...- Fremtiden vil visseUg bli, 77 år kJ'ent J'urist sluttet som· .» a e u -

, , - Indeksfamiliens merutgIfter .. trane. blir næmnest dog kun en mØrk. 
sorenskriver i Follo 1949. Gift blir 450 kroner pr. år, melder gave av den HellIge allIanse. «Folk,enes 'forblund»? Når utopi. 
med Ragnhild Wiesenea:, hun dagspressen. Det blir bare så me- For å nevne et eksempel: Den alle andre land skal avvæp-
med det edle hj erte for aUe get verre etter hvert som krone- na men England få ha den 
nØdstedte av NS. Blant bar- verdien fortsetter å synke. Glem aldri det~r du velduge flåten sin! Det vert 

F. G. Seeberg. , 
Oberst. 

N. Wille. 
Professor. 

ter som melder ,sog når en na: Den kjente Oslo-advokat 

har nådd sivilisasjonens hØ'y- Albert Wiesener. 

- Storparten av våre veier ein undarleg «fred p'å jord!»! 
mangler ordentlig bærelag. Bare tenker på Gud - at han Anders Hovden. 
1970 km. riksvei har fast deæke. ikke har denrin.geste for- Sokneprest. 

Nei, jeg tror dessverre ikke 
at der overhodet kan skapes 
«effektive institusjoner» mot 
krigen. 

«Nasjonenes Forbund» k:an 
likesålitt i og for seg avven
de krig som morallover kan 
tvinge folk inn i himmerike. 

der. t Stortingsmann Kristian 
Vestvik, Rogaland, 62 år, valgt ;;------------r, avK\r. IF. Hans ettedølger :i 

Det er smått stell med en 

prest som ikke kan snakke! 

sant - og smått stell med 

en jeger som ikke kan. 

lyve. 

:1{aj Munk. 

tinget: Lærer Peder Ree, 
Stavanger. 

t Erik Colban, ambassadør 
i London. Skrev «Femti år 
1952». Burde ha satt seg inn 

i «oppgjøret» med NS, men 
gj orde det ikke. 

- Oslo: «Hestesk.oen» frilufts- stand på penger. 
restaurant på Bde:rkebanen ap:
ner 1. mai. 

_ HVis Norges Bank klarte å 
fylle nasjonalbankens Viktigste 

Søren Kierkegaard. 
Osd Muntlte. 

Ette,r min mening vil Na- Sigrid Undse,t Svarstad. Oberst. 

oppgave, nemlig å bevare 'penge- _ Det er utal'!beidet planer for _ Idotfisket har ogsa, i år - Abnormt slaktemarked : Opp I meter bØker pr. dag, . 
verdien, ville det ~kke blitt noen 85 samfunnshus i Nord-Norge. I gitt enorme mengder av mat. til 25000 dyr står p.å ventelistene. ~Brltene hadde i 1!}55 et 
inflasjon i det h~le. tatt. . _ Trygve Larsen er tildelt - NKL omsatte i fjor varer _ Polen har laget egen folke- svart år på det svenske bilIIlar'-

- Alt som regjerIngen gIr fol- Norske Dramatikeres ærespris. 'for vel 281 millioner kroner. vogn «Syrena» (betyr sirene). ked. ket må den. først ta fra folket. ______________ r. 
- Nye atomprøver er i gang i _---------------. - Det er gitt grønt lys for 

Kun de dumme kan unn- Sovjet, de .første siden 10,. no- Dyd, stundium og munter- atomreaktoren i Halden. 

Her må han ha, tenkt på 
Berggrav som prest og seg 
selv som jeger. 

være sine medmenneskers 
- Oslo flagger og pynter den 

hjerne. 

vember. - Malmleiene i Norrbotten 
_ GjØvik: Hunton Bruk \'ltår het er tre søstre som man antas å holde i 200 år. 

Mange murer størt:e enn 
Jerikos. mure.. har falt 
sammen ved n.oen ve~
lige ord. 17. mai for 10000 kroner. 

- Russerne fisket 650 000 tonn ,------_..:. i Barentshavet i fjor~ 

Piet Hein. 
foran betydelige utvidelser. 

- USIA har i vinter 900 000 
nye biler på. lager. 

ikke ,bØr skille. - Mangel.en på sykepleiere blir 
verre og verre. 
I - UB i Bergen vokser med 1 ,-_..-------Euripedes. c. c. 
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Helsedirektør EV3111: 
Ol: landssvikoPPl:iøret 

Forts. fra side 1 -----_ I jeg fått tak 1 «Tidsskrift for Den I fattes som et desperat forsøk på 
Norske Lægeforening» nr. 5 for å påvirke stemningen og hisse av lovlige forhold blant lege-
1945. Så tidlig som 25/5 45 har mot NS-lægene, etter at HØye-

ne»? Det var vel ingen av oss Evang sendt ut en kunngjøring, sterett ikke ville være med på 
suspenderte som hadde brutt hvor" det (s. 158) bl. a. heter at hans ville kurs. Det er dette som 
forutsetningene for vår lege- «de viktigste oppgaver i over- Evang nu kaller å «avklare si
lisens? gangstiden» bl:. a. blir «den na- tuasjonen». - Evang vet godt, 

Når Evang setter sitt navn 

under et' slikt dokument, så 

tar det seg ikke ut at han nå 

sjonale opprensning innenfor læ- at han såvel herved som ved sine 
gestanden og i andre medisinske iimstillinger og Øvrige oPPtreden 
yrker». Han viser tidlig veien, al- var med på hetsen mot NS-lre
lerede i mai 1945. gene, - han vet vel også hvilken 

tåkelegger saken av alle kref- Lægene hadde under okkupa- rolle han spilte i England under 

ter. 

Norsk lege. 

III 

sjonen et utvalg som ved freds- fortÆl'edelsen av tiltakene mot 
slutningen ga en innstilling som NS-lægene, selv om det «var folk 
gikk ut på aten komite av læ- hjemmefra, som ved frigjØringen 
ger skulle ta seg av gransknin- ble satt til den ansvarsfulle opp
gen av lægene. (Politiet og dom- gaNe å gjøre bruk av de dagjel
stolene var øyensynlig ikke be- dende bestemmelser - -». Og 
tryggende instanser). Evang var for 'riktig å presisere sin innstil-

l denne avis for 10. mars har også her meget tidlig frampå, Hng s1er han da også i sin avis
Evang gitt et ,svar som jeg for idet han 15/5 45 oppnevnte med- artikkel: «Stispensjonen av læge
min del finner lite tilfredsstil- lemmer av denne komite. Det he- lisenser hos de 109 landssviklæ
lende. Han hat valgt å svare bå- ter i premisene s. 169: For at ut- ger anså jeg ikke bare som na
de' «Norsk: læge» som skrev i F. valget skal kunne lØse sin oppga- turlig og riktig, men hilste den 
og L. nr. 6, og meg som skrev un- ve er det nødvendig at det får av flere grunner med glede». 
der navn i nr. 7. Jeg rSynes Evang myndighet til å innhente utta- Man må ha lov til å spØrre, 
bare har svart den fØl'lStnevnte, lelser fra læger og fra institusjo- om ikke Evang etter dette kan 
ikke meg. Mitt innlegg innehol- ner hvortil læger er knyttet, sy- sies å ha deltatt aktivt på den 
der ikke annet enn hva Evang kehUis o. 1.» i ene side» Og det fra fØrst til sist 
selv har uttalt om sin befatning Da EVang ikke protesterte mot under hele oppgjø'ret, ja endog 
med oppgjøret. Det skJulle derfor dette og da han oppnevnte med- før det egentlig begynte? -- Det 
være så saklig som det går an å lemmer til komiteen, har han ville væ,re interessant å se Evangs 
få et innlegg. Allikevel sier Evang allerede 15/5 45 medvirket til noe svar på dette. 
10. mars: «Tiltross for at tonen o l t,. sa av dggende som angiveri av Lillestrøm 16/3 56. 
i de to innlegg ikke synes å mu- læger. 
liggjøre noen saklig meningsut-

l Evangs svar i F. og L. for lO. 
veksling, finner je~» o.s.v. Jeg mars heter det: «HØsten samme 
vet ikke annet han kan hefte seg år 09'45) ble det bestemt at den 
ved hos meg enn overskriften 
«Pontius Pilatus Evang». Hertil 

videre behandling av landssviksa
ker skulle varetas av Helsedirek-

S. W. BROCHMANN, 
læge. 

FOLK ~LAND 

BII~ER 
Personbiler - varebiler - lastebiler 

spesialbiler og busser 

Mot og uten kjøpet; lIate/se 

SVERRE TIDEMAND RUUD 

Gjøvik Tlf. 71747 

OAI-ILI 
NAMSOS - Telefon 1131 - 1817 - privat lUS 

" 

Vi anbefaler: 

Alleslags fiskeprodu kter - kun engros. Vår 
spesialitet er nysal tet torskefilet, leveres i ca. 
45 kilos kasser. Kan også leveres til private 
med tillegg av oms etningsavgift. 

EGET KJØLE- OG DYPFRYSNINGSANLEGG. 

A.s liassefabrikken 
Orkan;:er 

Alle sorter kasser leveres. 

Godt arbeide. Rask ekspedisjon. 

Kjøp og sal;: av trelalit 
ERLING OKKENHAUG 

Trelastagentur, Trondheim 

Telf. 20884 

tørdag 1i .• april 1956 

Gift agronom 
sØkes som forpakter til lettdrevet gård på Agder. Tiltredelse 

snarest mulig. Hlusforholdene meget bra. Lett adkomst. 

Henv. til dette blads redaksjon. 

To u.nge gutter 
får plass i gartneri i Asker fra 14. april. HeI1v. 

K. AALERUD, Leangen, Asker. Tlf. 24. 

Notabene 
Når det gjelder bestillinger av «Den norska Riittsupp

gorelsen», eller av ekstrakten må, disse sendes til Forbun
det, adr. Kierwhowsgt. 5, Oslo. (Iklke Fcrs:: og Land). Be
nytt gjerne gironummer 15028. 

Justus, VericuItor: 

Den norske 
kapitulasjon 

10/640 

og 

Kri;:førinlrs • 
problemet 

1940/45 

Fåes i Kierschows gt. 5 I .og 

i Teatergt. 6 (Johannesen). 

Pris kr. 5.-. 

Rogaland 
«Den Norska Råtts

uppgorelseu» kr. 30 

kr. 2 «Utdrag» av samme 

«Dette har hendt», 
Olga Bjoner kr. 10 

For øvrig bøker av enhver 
art. Portofri forsendelse. 

P. THJØMØE" 

Boks 122, S,tavanger. 

Telef. 21133. Postgiro 640 42. 

LANDSMØTET 

Bilder kan bestill .. tJen
nom Folk og Land. 

må jeg bemerke at den overskrif- to·ratet O .. t'kk l . ....'. - -». g l sm ar l .e 
ten ikke er mm (Jeg Ilker lltet i Arbeiderbladet sier han at Hel- Ef livstegn fra 

norske nasjo
nalisfer 

-'---------. ---.-----------------------------------. 
aviser som uten å spØrre setter sedirektoratet konsekvent innstil
sine egne overskrifter). Min over- l t o t l' d t . e pa !l!P av isensen - og e 
sknftva: kun «E.vang og «lands- etter at det forlengst var blitt 
svikoPWJøret».. Dernest kan klart at HØyesterett fulgte en an
Evang muligens hefte seg ved at 

nen linje. Og denne Helsedirek
jeg har karaktedsert hans artik- toratets innstilling fikk skjebne
kei i Arbeiderbladet for 2/12 46 
som smussartikkel. Det må være 

svangre konsekvenser for de an
gjeldende læger, hvis lisenssu

tillatt når. den inneholder inju- spensjon ble forlenget i måneder 
rier lllPt lægene. Det Øvrige i mitt og år, istedenfor at den iselv:sagt 
innlegg er som sa~ Evangs egne I automatisk skulle vært opphevet, 
ord om egne handlmger, o~ han når det var klart hvordan HØye
skylder· :fremdeles leserne a Ifor- sterett stillet seg. Etter loven skal 
klare hvordan tJttns egne hand- nemlig lisenssuspensjon bare an
Hnger kan stemme med det han vendes hvor det er sannsynlig at 
nu. hevder overfor Alex. Lange, vedkommende læge vil miste li
nemlig at han U\.ke har vært ak-
tiv i rettsoppgjøreLJeg håper.vi 
fremdeles kan få et svar fra 
ham. 

Siden jeg krev Initt innlegg har 

I'lensen \ed dom. 
ArilkkeJen i Arbeiderbladet, 

som ikke var skrevet i «embets 
medfør» og SOm ingen hadde 
bedt ham om å skrive, mrt o:op-

Knut Geelmuyden i Radio 
Nacio~al, Madrid, russisk 
sending: 

«Religionen er folkenes opi
uml» er den bekjente erklæring 
av Karl Marx, gjentatt av Le-

FOr.,O 
Reproduksjon etter gamle 
f'otografier, samt alle 
slags fotografiske oppdrag 
for øvrig, utføre!;! ekspe
ditt Og fagmessig. 

Daue-foto 
Bolkeløkken Alle tO 

Telefon' 60 01 09 - Oslo. 

e 
nin. Ti som overbeviste material- På korstogstiden ble det skau-
ister holder de bare de håndgri- dinaviske Norge k~istnet ved 
pelige ting for virkelig. Alt over- sine konger, Og i deS:>"ne pro!ress 
sanselig er, spøkelser, illusjonei. 

, steg også de nordiske statsdan-
eventyr, som forduIl1ll!er meime·· neIser fram. Korsfal'eTkJorset er 
skene Og leder dem vill fra sann-

det nasjonale merke· i samtlige 
heten. Følgelig må religionen be-

t dd ed Ilc nordiske flagg. Bare fargene er 
kjempes ogu ryes ro a, "'~~~"'i~lHN~ no- i "11,, l"n"" an1'1"l 

FOLK OG LAND 
søker unge og våkne kontak ter i bygd og by. Like me

get søker vi de eldres rike erfaring. La oss alle være 

med å bygge med bot som duger. 

RODELØKKENS 

STANSEVERKSTED 
SNIPPEN 3 - OSLO 

TELEFON 374435 

Slutt Opp om 

Alle 
pengeforsendelser til Folk or; 
Land bes sendt· til Folk Ol 
Lands ekspedisjon. Benyit 
giro 16450. 

Folk Og Lands kass. 

Mjønvald Kafe 

Brandbu; Hadeland 

anbefales 

Benytt 

HANDSKOMAKEREN 
Neuherszszt. 15. Isle 
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~na Jl.liV~ Jægeu\;;. V\;;" ",v"'15" J 'U!"" og ar, istedenfor at den Iselv:;agt sending: 
Innlegg er som sagt Evangs egne 'I automatisk skulle vært opphevet, «Religionen er fo,lkenes opi
ord om egne handlinger, o~ han når det var klart hvordan Høye- UIllj» er den bekjente erklæring 
skylder fremdeles leserne a for- sterett stillet seg. Etter loven skal av Karl Marx, gjentatt av Le-

Telefon 60 01 091 - Oslo. II STANSEVERKSTED 
----------------~ 

Bolkeløkken Alle 10 

klare hvordan ~ns egne hand- nemlig lisenssuspensjon bare an- . t t· 
linger kan stemme med det han nin. Ti som overbevIs e ma erlal- På .lwrstogstiden bl~. det skan-vendes hvor det er sannsynlig at ister holder de bare de håndgri-
nu hevder overfor Alex. Lange, dk d l ·1 . l· dinaviske Norge kriStnet ved ve ammen e æge VI miste 1- pelige ting for virkelig. Alt over- , 
nem!J.ig at han ikke har vært ak- sine konger, Og i .de,:lne prosess 
tiv i rettsoppgjøret .. Jeg håper vi sensen ,ed dom. sanselig er spøkelser, illus.ione;:, t å 

Artikkelen i Arbeideroladet, eventyr, som fordUlllII!er menne.. s eg ogs de nordiske statsdan-
fremdeles kan få et svar fra som ikke var skrevet i «embets skene og leder dem vill fra sann- neIser fram. KorsfaterkoTset er 
ham. medfør» og som ingen hadde heten,. FØlgelig må religionen be- det nasjonale merke i samtlige 

Slden jeg krev mitt innlegg har bedt llam om å skrive, må o'Op- kjempes og utryddes med alle nordiske flagg. Bare fargene er 
l forskjellige. Og i alle land som 

Den 

mulige midler. 
Imidlertid, studerer vi den his~ tilhØrer den europel,ske sivilisa

toriske Virkelighet, kommer vi til sjon er kristenkorset i de for
andre resultater. skjelligste utgaver den største 

æreslønn for store fortjenester. 

SNIPPEN 3 - OSLO 

TELEFON 37 44 35 

Slutt Opp om 

Norsk Linnea Reiselag norska 
rattsuppgørelsen 

Vi daterer den nye tids gjen-
nombrudd til året 1500. Og spØr Skulle vi anføre alle bevis, Reiselystne blant bladets lesere :kan melde seg som 
VI· hvorfor, vI·l Vl· få hØyst for- måtte vi skrive hele Europas hi- dlf Il . .. tI d 

(de svenske vitenskapsmenns hovedutredn.ing om 
etterkrigsoppgjøret i Norge) 

er nå å få kjØpt i Forbundets sekretariat, Kierschows 
gate.5, Oslo. Pris kr. 30.00 pr. ekspIr. Boken kan ogs·å 

fåes tilsendt mot innsendelse av kr. 30.00 (+ kr. 0.60 
til porto) til adr. Forbundet, postboks 3214, Oslo. God-

_ hetsfullt unngå pootoppkravs-bestillinger. Under de 

rådende forhold medflØrer dette et betydelig ekstra
arbeid for ekspedisj onen. 

Professor Sundbergs utdrag av hovedutredningen

«e kst rak ten» - i norsk oversettelse fåes på til
svarende måte for kr. 2.- pr. ekspIr. Utdraget egner 
seg fortrinlig til spredning til kretser der kunnskap 

trenges. Sen.d inn et beløp samt navnelister, så be
sørger vår ekspedisjon fOl,endelsen uten angivelse 

av rekvirentens navn. Prisen. inkluderer i dette til
felle også portoen. 

Ennå l1arvi en del igjen av sær t r y k k e t av Folk 
og Lands nr. 7 og 8, som kan bestilles fra Foll{ og 

Lands ekspd., I postboks 3214, Oslo (postgiro 16450). 
OgSå dette særtrykk fortjener å bli spredt videst mu

lig. Send oss navnelister, så besØrger vi postingen. 
Pris pr. ekspIr. kr. 0.10 (+ kr. 0.15 i po'rl;o pr. oppgitt 

adressat). 

Prisen på Forbun.dt.tl': særdeles leseverdige lrrosjyre {~§ 

104», som for Øvrig er nevnt i den svenske utredning, 
cr nå nedsatt til kr. 1.- pr. ekspir. (-+- l{r. 0.25 til 
porto). Send Deres bestilling _ helst på flere eks

emplarer, slik at De kan gjøre også andre delaktige j 

denne avsløring ~v det økonomiske opp~jør - til For
bundet, postboks 3214, Oslo (postgiro 15028). 

For å lette ekspedisjonen ber vi om at man gOdhets
fullt. skriver tydetigie navn og nøyaktige postadres

ser. Etter at hovedutredningen er kommet fra Sve

rige, ekspederes nå tidl. innsendte bestillinger i tur 

og orden. 

----------------------------------------=--

stori.e. me lemmer. F'ormå: Korte e esrelser 11 mn- og u an . 
skjellige svar. Den ene sier: Med Mesterverkene til de eu-
Kolumbus' oppdagelse av den nye rI;)peiske diktere og! tenkere er Arskontingent 2 kroner. De tidligere innmeldte har fØr

verden begynner den nyere tid inspirert av den kristne ånd. steretten. UereUer, fØlger i rad og rekke de nye som kom-
Monumenter som Dantes, Divina 
Comedia, Goethes ]1'aust, Shake
speares skjebnedrama eir helt 
igjennom bestemt av den krist
ne livsvurdering. Og hva var 
Russland, hvor bolsjevikene i 37 
år har forsøkt å utslette den eu
ropeisk-kristelige kultur, uten 
deres fromme Tolstoy og Dosto
jevski? Ja, hva val'\ Russland 
uten den ånd som utfoldet seg i 
Tartar- og tyrkerkampene? Og 
hiva var det russiske rum uten 
den ortodokse klosterkolonisa
sjon. Således er Virkeligheten 
når vI sammenligner den med de 

En annen: Med reformasjonen 
kommer vendepuriktet. Human
isten erklærer: Med Konstantin
opels erObring, og kunnskapene 
som derved ble åpnet til gresk 
språk, litteratur og kunst, blir 
den antikke kultur fØdt på ny 
En politiker vil si: Med Machia
velli og hans moderne pOlitiske 
filosofi begynner den nyere tid. 
En materialistisk, historieskriver 
vil hevde den oppfatning at ved 
år 1509 er en ny sosial klasse, 
borgerskapet vokset fram og 
gjør litt etter hvert ende på det 
middelalderlige feudalvelde., Vi
dere begynner den nyere tid med kommunistiske konstruksjoner. 
kruttets oppfinnelse, med bok- Hemmeligheten hvorfor nettopp 
trykkerkunsten, med det nye det lille og forholdsvis fattige 

Europa skulle være verdenssiviverdensbilde av himmel og jord. 
Hva er nå det riktige svar? lisasjonens vugge er kristendom-

Det er alt sammen riktig. Bare men. Således betyr den kom
det at alle enkeltheter er utvirk- munistiskeideol!ogji ~Qrnektelsen 
ninger aven ny mentalitet. Den 
nyere tids kulturmennesker er 
annerledes enn middelaldermen
neskene. Og den nye mentalitet 
el' . skapt gjennom korstogene. 

Tar vi f. ektl. Amerikas oppda
gelse for oss, må, vi fastslå at 
denne står i organisk sammen-
heng med kampene mot maurer
ne, en fortsettelse av kOirstogene, 
of1 fødselen av den nåvæænde 
spanske stat. Isabella av Kastili
ens formæling med Feirdinand 
av Aragonien, og deres fordrw
ning av maurerne fra Andalusia 
skjedde ut fra samme motiver: 
Spani.!t vHr et ,redskap i Guds 
hånd til å utvide hans rike: For 
Dias y Espan3\~ Da KOlumbu.:t 
vendte hjem, bØyde kongen, 
dronningen, kardinalen og1 hele 
hoffet kne og takket Gud. Den 
samme ånd lever fæmdeles. Pa
rallellisme mellom maurerkam
pene og befrielseskrigen mot de 

I gudfiendtlige kommunisteir er 
åpenbair. 

av vår sivilisasjon, _ og en mulig 
oppfyllelse av deres klare hen
sikter ville være Vesterlandenes 
undergang. 

Den hellige skrift er gjennom
trengt av den forestilling at opp
delingen av menneskeheten i ra
ser og folk er gudvillet. Men 
også at vi stammer fra den sam
me urfar, og er brødre. 

Vi er ikke ferdig med kristen
dommen. Vi har bare begynt å 
kristne verden, og oppgaver som 
det er verd å kjempe for venter 
på nye korsfarere. 

Nasjonalisme6g kristendom 
hØrer sammen. I det er vi enig 
med kommunistene. Men opium? 
Det er et merkverdig opium som 
har kunnet skape en verdenssivi
lisasjon. 

r-----------------Det er lett å bli tung, men 
tungt å bli lett. 

Robert storm Petersen. 

mer til. Vår adresse er Kier schoesgt. 5, Oslo. 

Chevrolet personbil 
5-seter, 1936 modell, i glod stand, til salgs. 

John R,eitan, Boks 62, Kongsvinger. 

Bronsje- kalkuner 
Avls-dyr, 8--10 mdr., til salgs. 

Kr. Nørstnes, tlf. 2001 L,nm. 

Frukttrær og roser 
Frukttrær til salgs - også dverg li de mest vanJige 

sorter. 
Slyngplanter og l,alve roser. Bærbusker. Solbær, stikkels

bær, rips. 

HOLHJEMS PLANTESKOL,E, Stokke st., Vestfold. 

«Dette har hendt» 
Det har vist seg ,at flere a v bøkene ikke er kommet frem 

til adressaten, i den senere tid er det blitt påfallende mange. 
. BØikene ekspederes fml Oslo som trykksaker, porto 60 øre. 

Så vidt jeg vet er postverket ikke ansvarlig for slik.e sen
dinger. Dersom noen ,øns:k.er boka tilsendt som rekom. sen

ding må kr. 1.05 vedlegges i porto, da må postverket stå inne 

for at den kommer frem. 
Dette at bøkene kommer bort er en meget kjedelig ting 

for adressaten og for meg, 80m derved må sende om igjen. 
Om noen har bestilt boka og ikke fått den, ber jeg om 

at beløpet blir sendt under $.dr. Olga, Bjoner, Postboks 3214, 

Oslo. 
Olga Bjoner. 

Mjønvald Kafe 

Brandbu; Hadeland 

anbefales 

Benytt 

HANDSKOMAKERiN 
Neuberggt. 15, Isle 

Garantert fagarbeider 

Tannlege Maamoen 

Hansteensgt. 2 
leIet. 444333 

Oslo Stigefabrikk 
Brand-, maler- og skyvest!ger 

Olj et, ml kadimerte beslag 
Inneh. Alf T. Lunde 

Mosseveien 8 
Tlf. 688817, priv. 670779 

UR 
Jeg fØrer alle de kjente 

sveitsermerker som Omega, 

Longines, Certina, Cyma, 

'Dssot, Revue, Antima og 

Allsport. 

Dette er en tillitsak. 

De blir ikke skuffet hver

ken over pris eller kvalitet. 

R. Gjessin, 
URMAKER 

DRAMMEN 

Telefon 2507. 

Annelise Parow 

TANN INNSETNING 
Tr ondh el'm 

Gisle Johnsonsgt. 5 - V. Lade

moen kirke - Volds.minde 

Tannlæce 

MARTIN KJELDAAS 

HanBteensgt. 2 
Tlf. 447554 
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Bladet kc;,ster FOLK OG LAND Vår adresse er: 

20. - kroner pr. år Kiersc::howsgt. 5, Oslo 

e ,) le W fl 

------- Fort8. fra side 1 

Gartner Edv. Swege, 
Flekkefjord 

Bonde Fredrik Bruseth, 
Stangvik 

Søster Berit Qvenild, 
Trondheim 

OrdfØrer Ha 'lS Bollingmo, 
Melhus 

Politibetj e:..1 t Leif Carlsen, 
Orkanger 

StatskonSiulent Olav Fjærli, 
Trondheim (ikke NS) 

Gullsmed Ole Aas, Trondheim 

Lærer K. M. Elda, Svorkmo 

OrdfØrer John Arnstad, 
S~atval 

Meierikonsulent Bratås, 
Tingvoll 

Skolestyrer O. K. Skuggevik, 
Tingvoll 

Svar på spørs

målene side 1 

GEORG GRIPENBERG 

er Finnlands første representant 
i FN. Født 1890. Hans far var 
statsråd Alexis G. De siste 12 år 
har Georg G. vært ambassadØr i 
stockholm. Svenska Dagbladet 
skildrer ham som aristokrat og 
verdensmann, en kulturpersonlig· 
het og klarsynt observatør, dertil 
en dyktig forhandler. 

HANS GLOBKE 

er statssekretær hos Adenauer og 
derfor hans nærmeste medarbei

-
Mere Hartmann -

Forts. fra. side 1 • .• «Etter det standpunkt 
gjering nå var å anse som jeg foran har angitt, fant jeg 

okkupasjonsmaktens re· heller ikke at jeg burde gå 
presentant og således på på grunn av den nye kom
sett og "ris landets lovlige muneordning.:. 
styre etter folkeretten så 
lenge oklkupasjone;n. var

te, og med beføyninger 
innenfor den ramme som 
folkeretten an.ga, fant jeg 
at det var korrekt å gjø
re en henvendelse til Ha
gelin om å bli mottatt av 
ham. 

* 

der. G. kalles i Bonn for «den (Uthevelsene gjort her) .. 

Moskva 
li'9rU. f4'a side 1 

Aune, Kjell, Trondheim. 
Baresel, LudVig, Bergen. 
Bergersen, Kaare, Oslo. 
Borgh, Arnold, stavanger. 
Botha, Nils AraIt, Arendal. 
Brattlie, Odd Nicolai, Oslo. 
Brevik, Bjørn Jarl, Bergen,. 
Bull, Sven Rossing, Oslo. 
Dalen, Harry, Kr.sund N. 
Falck, Johan Henrik, Tr.heim. 
Findal, Einar, Bamble. 
Furulund, BjØrn Ingemar, 

Oslo. 
Faale, Østein, Kolbotn. 
Gregersen, Jens Christian, 

Oslo. 

e 

svarer' 
Gulli, Hans Herman, øvre 

Sandsvær. 
Helmuth, Aage, Lillehammer. 
Hermansen, Edvard Julius, 

Bergen. 
Herseth, Ottar, Nesna. 
Hjelmervik, Ivar, Skånevik. 
HOllmann, Kjell Frantz, 

Tistedal. 
Hornnes, Oddvar, Vik i Sogn. 
Haarklou, Andreas, Kr.sand S. 
Johnsson, Birger Ernst, Moss. 
Karlsen, Harry Walter, Oslo. 
Karlsen, Kjell Oddvar, Halden. 
Karpov, Kyril, Notodden. 
Klepstad, Arne, Vegusdal 

pr. Kr.sand S. I 

Klimpen, Bjarne Petter, 
Stokmarknes. 

Kolberg, Kristoffer, Alesund. 
von Krogh, Jan Baade, 

Stavanger. 
Kvisler, Kjell, Nes 

;: t - t 

Pedersen, Kaare Henning, 
Drammen. \, 

, 

Pedersen, KOI~ørn Arne Pa
reli, Narvik. 

Petter, Finn Normann Aske, 
Brunlanes. 

Rande, Hans Kolbein~ :v'aa-gan. 
Roth, Willy, Johan, Oslo. 
Rotlid, Lars, Torvikbukt. 
Ryen, Sverre, Sel. 
Rørstad, VilhelID, Alesrund. 
Sandbeck, Lars, Brandbu. 
Sauer, Oddmund, Stod. 
Schoppmeier, Anton Erland, 

Sandvika 
Schultz, Karl Fredrik 

Schuman, Kjell, Oslo. 
Seeberg, Reidar, Oslo. 
Sinding, Paal Fredrik, Oslo. 
Sjøthun, Svein, Stavanger. 
SkjOlden, Knut, Mysen. 
Skulstad, Anders, Haugesund. 
Smestad, Kaare Oskar, Fet. 
Solheim, Knut, Hamar. 

Steen, Axel, Kristiansund N. 

grå eminence» og er en av de 
tyske lØbergisters fornemste sky
teskiver, fordi han i Hitler-tiden 
hadde høY stilling i Innenriksde
pRrtementet. Det er ingen hem

LØytnlant Olav Sv'e, Rissa \ melighet at han har kanslexens 

Hartmann mener at Quis
lings regjering 9. april ikke 
var okkupaSjonsmaktens re
presentant (og således ikke 
overensstemmende med fol

Man må bare undre seg 
over, hvordan det Jmnne gå 
til, at Paul Hartmann med et 
slikt syn på Qui.c;ling-regje
rir,gens stiJling og sitt kjenn
Skap ti1 folkerettens bestem
melser - kunne dra fra lan
det og bli medlem av Ny
gaardsvol~!'l emigra"l.t~Eg'ie

ring, som manglet ethvert 
forfatningsmessig og legalt 
grunnlag for sin unyttige og 
pengeslukende virksqmhet i 
London. 

kerettens bestemmelser), men Så megl~t mere som han 
«at stillingen nå (etter 25. selv skriver side 68, «at jeg 

A arbeide forhin.drer ikke 

at en blir gammel" men 

det hindrer en i å oppda

ge det. 
Larsen, Herbjø·rn, Oslo. 
Leistad, Thor, Oslo. \ 

Steinkopl, Harry, Stavanger. 
Steensvaag, Ivar, Laksevåg. 
Storm, Thor, Oslo. 
Strøm, Tore, Trondheim. 
Strømnes, Odd Mikael, Narvik. 

Overlege Axel Christensen' .t'"J.lle fortrolighet og blir rådspurt , c. C. Lien, Aasmund, Setesdal. 
Lilleborg, Lillo, Fredrikstad 
Lind, John, Moss. 

Oslo, myrdet. 

Tannlege Ola Normann KrØtØ, 
Grefsen 

P. G. Berge, Grorud, tidL råd· 
mann i Bergen, medlem :aV 
Forb~::1dets styre. 

OrdfØrer W. W. Sorteberg, 
KrØdsherad 

Bonde Olaf Sleviken, Krøds· 
her:ad. 

Bonde Olaf Bjøre, K;I1Øds
herad 

Vakmnester Halfdan Eggen, 
Kalvskinnets skole, Tr.heim 

Tannlege Hårstad, Selbu 
Stud. fil. Hole, Verdal 

Bonde N. G. Omland, Austad, 
Vest·Agder 

Lærerinne Julie Valum, 
Levanger 

Lars Hande, RØn, Valdres 
Bonde Tarald Langeid, Byg

land, AlThst-Agder 
Bonde Knut Liestøi (SOlli til 

statr:-åd Lars Liestøi) , Byg. 
land 

Fru Tone Kvåle, Bygland 

før alle viktige avgjørelser. Hans 
fremragende dyktighet er uom
tvistelig. Derfor er smålusene ute 
etter ham. 

IVAN. A. SEROW 

er øverste sjef for det russiske 
politi, og ble i sin tid forfrem
met av den henrettede Lavrentia 
Beria. General Serow har fire 
Lenin-ordener. Hans makt er me
get stor. Overvåker i fØrste rek
ke Bulganins og Krusjtsjevs sik
kerhet, også når de besøker an
dre land. Under de hØ,ye herrers 
opphold i England er alle sikker
hetsforanstaltninger kontrollert 
av Serow. , 

utvilsomt ikke hadde kom· september) forsåvidt var en 
annen .•• at han anså denn.e met til å reise over til Lon-

don, hvis jeg hadde hatt en - net er meget vans~elig regjering som okkupasjons

maktens representant og at 
«jeg som fØlge derav var på 
det rene med at jeg ville lo
jalt samarbeide med denne 
etter folkerettens regler.» 

Det er en større skam å 
miste sine venner enn 1\ 
bli bedratt av dem. 

La Rochefaucauld. 

anelse om at krigen skulle å lage en god venn aven 
vare så lenge. Jeg tror også ektemann. 
jeg lmnne gjort vel så megpn 
n.ytte ved å være hjemme.» 

E. B. , 
• 

Ekko er det eneste som 
får siste ord i en diskusjon. 
med en kvinne. 

Replikk av Greta Garbo. 

Historien er en Ørken., 
hvor fortiden er pyrami
dene og fremtiden den 
store sfinx. 

(Peter Simple 
i «Daily Telegraph».) 

Lund, Harris, Bergen. 
Lund, otto, Namdal. 
Lundemo, LUdvig, Horg. 
Mathiesen, ,M alvin Kristoffer 

Nyvold, Balsfjord. 
Moghus, Ewa.ld, ,FyrrirsdaI. 
Myrvang, Brynjulf, Steinvik. 
Nielsen (Jentoft), Natvik, 

Småvær. 
Nielsen, Reidar, Oslo. 
Olsen, Ernst Per, Kongsberg. 
Olsen, Harald, Kirkenes . 
onstad, Øivind, Moss. 
Orlowski, Einar, Oslo. 
Backer, Heintz ØiVind, 
Hommelvik. ! 

strønmes, Oskar Anton Erik, 
Narvik. ' 
Sveen, Bjarne, Biri. 
SlVenningsen, Jonny, Arendal. 
Sørlien, Bjørn Eide, Raufoss. 
'Dhorjussen, Thor Magne, 

Porsgrunn. 
Thunestvedt, Olav, Haus. 
Tveraaen, Aage, Ljan. 
VasbØ, Knut, Gjerpen. 
Vestheim, John Gustavsen, 

Toten. 
Værland, Lars, VegArdshei. 
Wahlstrøm, Rolf, Oslo. 
Wetteland, Odd, Stav:anger. 
Wiik, Asbjørn, Jæger. 
ø,sterdahl, Sverre Andersen. 

Mo i Rana. 

se kan man ikke regne med vi likevel ikke at utlandets I Mer enn hundre tusen uret· vanskeligste '-, vi skal kla

Hva kommer nå til å sl~je? på dette vis. Tausheten kan røst klan stenges ute. Det telig rettsramte norske bor· re andre også om vi blir nØdt 
nemlig vise seg å være en skal man -nok erfare. gere har i dette Ø'yeblik.k til det. Men -, det haJper vi 

Forts. fra side 1 som det heter i henvendelsen farligere alliert enn noen. I Øvrig byr det på særskilt knyttet myndighetene en for ;alles skyld kan unngåes. 
på egen hånd. Da det ennå fra initiativtagerne. Tross alle anstrengelser i interesse at utredningen også knute, som man er nØd t til Ennå har vi heldigvis så me-
9 o d I dag foreligger utrednin- motsatt retning har det ikke tar fatt på norske rettsmyn· å lØ,se så sant vi i dette land gen hensynsfullhet i behold-

mane er etterpå ikke fore· kunnet forhinidres Ialt store digheteJ:s ov~rgl1e:p på sven- skal gjøre oss håp om å kom. og så fast en tro på våre 
lå noe svar på dette _ det gen i trykt form, tilgjengelig 

for de norske myndigheter, kretser allikevel har fått an- ske statsborgere. Opplysnin- me tilbake til normale sam· standpunkters riktighet og 
foreligger forresten ikke den ____________ • _________ "-_ ledning til å kikke mYndig· 0'1>1'11> ho .. """, "'nø nHo "'_ø __ '_ fn1'11'1<>fnl"hnlrl T +"00/+ ~~"" .... u. .. h,....., .... A~ .n" ........ n' .. __ ---- ...... 
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Bande N. G. Qmla-nd, Austad, 
Vest-Agder 

Lærerinne Julie Valum, 
Levanger 

Lars Hande, RØn, Valdres 
Hva kOlDlDer nå til å sl~je? 

s: kan m~ ikke regne med vil .likevel ikke a,t utlandets I Me.r enn hundre tusen uret- vanskeligste >-, vi skal kla
pa dette VlS. Tausheten kan rø'st Imn stenges ute. Det telig rettsramte norske bar- re andre agså om vi blir nØdt 
nemlig vise seg å være en skal man -nak erfare. gere har i dette Øyeblikk til det. Men -, det håper vi 

Bande Tarald Langeid, Byg- Forts. fra side 1 ---- som det heter i henvendelsen farligere alliert enn naen. I Øvrig byr det på særskilt knyttet anyndighetene en far alles. skyld kan unngåes. 

land, Alust-Agder 
Bande KilUt Liestøi (SOlli til 

statsråd Lars Liestøi) , Byg
land 

Fru TaIlie Kvåle, Bygland 
Fru Ragnhild Halvarsen, 

Bygland 

på egen hånd. Da det ennå fra initiativtagerne. 
9 måneder etterpå ikke fore- I dag foreligger utrednin
lå nae svar på dette _ det gen i trykt farm, tilgj engelig 

far de narske' myndigheter, 
foreligger farresten ikke den 

Tross all~ anstrengelser i interesse at utredningen også knute, sam man er nØd t til Elnnå har vi heldigvis så ane
motsatt retning har det ikke tar fatt på narske rettsmyn- å lØse så sant vi i dette land gen hensynsfullhet i behald-
kunnet forhindres lait store digheteI:s av~rgl1e!p på sven- skal gjøre oss håp om å kam- ag så fast en tro. på våre 
kretser allikevel har fått an- ske statsbargere. Opplysnin- me tilbake til narmale sam- standpunkters riktighet og 
ledning til å kikke myndig- gene heram har alt ·faranle- funnsfarhald. I trett opipgitt- tyngde, iait vi halder appe h A _ norsk presse og den norske <1. 

dag i dag - anså Forbundet Iht St t. t hetene adskillig i kartene. diget kammenta,rer i p'ressen het eller de, sperasjon å' mum- pet am at vår sa-klige bevis-a men e. ' or Inge spre .. 
seg berettiget til å ta de far- 'd t k d f t Ikke minst har «inside» in- på den fandre siden av KJ'Ø- le am at gjart er gjart ag at fØring skal møte forståelse Sl en s ap var en ørs e 

Tidl. ardførar 0118" T. Nard- nød ne skritt, og - etter å ha autaritet som ble tilstillet et farmerte ,størrelser som Tryg- len, ag den svenske regjering det nå er far sent å rette på og reell averveielse hos dem 
garen, Bygland arientert seg på farskjellig ve Lie ag Paul Hartmann bi- har vidd farholdet spesiell noe,e!' slludder. Det blir al- som har makten og sam er 1 eksemplar. 

Arbeidar Tellef Rosevoll, hald - åpnet man kantakt H'l å f t ? dratt til at så har kunnet appmerksamhet. Tralig kan dri for sent å bØte på urett, stand til å pense en skjev ut-
d f . f l va VI :man s area seg. k' Mht'l t tt å " Bygland me pro. essarer l o ke- ag . s Je. er og mer ar V1 a man om ikke lenge vente en - P påvlsellg lOg påtagelig vikling1 inn igjen på rett 

Tharbjørn P'eyerdahl, Dslo, straf:1iell'ett ved univen<;iteter Apenbart er de konklusJa- til å spre seg. Og tvilen er diplamatisk henvendelse fra urett, slik som her er begått; spar. 
direktør Dor Yrkesopplæ- i vårt svenSike naboland. Dis- ner som de svenske viten- vissheten,g farlØper ag sann- Svel1ge. Hvordan deretter Etterkrigsoppgjørets hista-
ringsfond('t i Håndverkag se svenske' prafessarer var skapsmenn er klammet til, av hetens skaper. Her nytter saken blir grepet an på narsk riske grunnlag har fått irre- Vi er i k k e kverulanter, vi 
Industri dengang persanlig helt ukjen- den art at de har virket sjok- det ikke lenger å SØke å hald, vil da ha sin betydning parable sprekker ag evner ~ rik k.e intriganter, vi er 

Ingeniør Rrling Mylius, Oslo. te far Farbundets ledelse. kerende på narsk«mat- demme opp hverken med sta- å notere seg. Hvar «kallegial» ikke lenger å halde opp uret- l ~ k e flen.der ~v samfunnet. 
DirektØr Museulus, Qsla Man visste bare at deres standshald». Man er ennu re ard ag truende fa,kter eller situa:sjanen enn avtegner seg tens stadig mer tyngende VI e r a~mmnellge, jevne nar-
Halger Tau, Byhaugen, «team-wark,»-institusjon i ikke blitt enig med seg selv - med forsøk på dirigert når det gjelder den mere in- murverk. Her må det rives til ske bargere aned respekt far 

stavanger Stockha1im nød internasjanal am hvardan situasjanen skal taushet. Tidspunktet nær- time !kantakt mellamØye- grunnen ag bygges fra grun- sannhet ag rettferdighet, og 
KliØmanll/ :Svein Myrann, anerkjennelse ag bl. a. had-- tas. De sam virkelig forstår mer seg hurtig da folk flest blikkets regjeringer i Narge nen. nettapp derDor er vi også be-

Skien de ha,tt æren av åt fungere tingene, er på det rene med vil være klar av'er at det har og S,verlige, skal det ha sine Derfar må agså Narges star- sjelet av den følellse att det 
Lensmanni iRØl1ing, pors- som rådgiver far Nygaards- at man i denne sak står vært drevet et! affisielt tas- vanskeligheter ved en under- ting nå se situasjanen i øy- - på tross av alt som har 

grunn, myrdet voldregjeringen i et par in- averfar kapasiteter som det kenspilleri beregnet på å håndsavtale å legge taushe- nene og ufortrødent ta de gått ag som går oss imat -
Redaktør Olav Eide, Qslo ternasjanale tvisttilfelle un- vil være nyttelØst å feie til skjule den nakne virkelighet tens deksel over det som h:ar skritt sam :m å tas. De eneste er vår plikt mat vårt land å 
Kjøpman:n Knut Lafthus, der dens apphald i Landan. siden ved hjelp av averle- for folkets. øyne. De «fast- rammet de svenske borgere. skritt som kan gi samfunnet være med pål It vaske! vekk 

Seljard På et mer betryggende nøy- genhet. Farel~big har man slåtte» kjensgjernin:ger har Det er ikke utenkelig at det full ag varig bedring. Det den Skje~mende flekk 1 vår 
Lensmailln Karl Hagen, tralt hald kunne vel neppe sendt fram ~a aren:aen en i det siste hatt en ubehagelig faresvever norske myndighe- narske folket trenger det. nars~e histarie ~am heter et-

Huruan en henvendelse gjøres. del mere memge tropper, 'lom tendens til å rakke på seg. I ter ,sam en muli'" lØsning __ Landets anseelse innad ag terkngsappappgJøret. 

Fru Andrea Hagen, Hurum De svenske vitenskapsmenn i kraft av sin ubetydelighet et hvert faUi våkne og ten- etter beste stor~aktSl!l1<ønster utad trenger dert. Skal Star- Den plikt ktommer vI a 1-

Ingeniør Ismar Corneliusse_._. viste ag,så i sannhet at de har kunnet t.mate s~~ å de~ kledyktige kretser. _ å sØke å bringe ubehage- tinget noen gang være en dr i til å svikte. 
, . mOl'stl'ere sm «kntllk.k» Id' l k ~ d t strØmsgodset pr. Drammen forsto. betydmngen av å vak-· . . J:ust i dette øyeblikk blir lighetene ut av verden ved «re nmg1sp an e»,: m~ e 

Lærer Rasmus Huse, Strøms- te aver sin abjektivitet. Ikke farm av usaklIg prat o~ In- den svenske utredning ~nn- en hemmelig dekning av V!æ're i dag. Histarisk, rettslig 
godset pr. Drammen så å forstå at det fra vår si- jurier. El!ers har man l det gående studert på interessert svenskenes fardringer, ledsa- agsasialt fareligger det en 
. store ag hele i sin n:Ød tydd . . t'l l i i 

21. mars 1956 

Helge Grønstad. 

Fm Gyda Meland., Skoger de bleJ gjart nae sam helst . ", . ._ hald l det s~are utland, og get av alle mulIge taushets- oppgave I "IØsn ng, som be-
(ikke NS), Buskerud farsøik på å bryte den. Tvert tIl det vanllge mldde[. for~l man kan regne med at man farpliktende vilkår. Men og- tydning står fullt på hØyde I 

. elsen l! 12 år har nemlIg . . d t kj . Ole attosen Grøås, Harnin- Imat! De sam fra narsk hald '. . _ . om Ikke så lenge vil merke så den utveIen skal komme med. e sam s . edde i 1814 FOLK OG LAND 
dal (ikke NlSI) ~ fikk med saken å gjøre, vi- myndighetene bllat seg mn resultatene i internasjanale til å vise seg uskikket. Vi ag 1905. Direkte gjelder IØs-

KlammandØrkaptein Jø,rgen ste den mest pinlige forsik- at taushet er den beste ~e- vitenskapelige! tidsskrifter. h:ar hatt nak av hemmelig- nblgen aner enn en tiendedel Redaktlør Og ut!Iiv .. : 
Kalderup, Oslo. tighet for ikke å tangere nae skytteIse mot dem som VIlle Det er nemlig ikkce naen hetskremmeri her i Narge av belfoIkningen, indirekte JGHANNES KRalN'GLlIBOTN 

Sigurd Hemsvik, Horten som kunne bli utlagt som ha sannheten på bardet og hvem-som-helst sam har av- nå. Og et slikt «gentlemen's berører den hver eneste en 
C. A. Hesstvedt, 'Smestad, prosedyre.; Man sørget ene rettferdigheten ~ høysetet. gitt denne utredningen.. Det agreement» som de,t her skis- som føler det verdifullt å til-

. G' n m en serVIl pressely Oslo. ag alene far å supplere det· Je no. '. - har man klart far seg i de serte skal l et hvert:f;aH høre en nasjon med mellam-
Fru Caro Hestvedt, Oslo materiale om emnet sam det dighet averfar. direktivene vitenskapelige sentra verden ikke lykkes. Det er en hel ver- statlig respekt. 

fra «ledende» hald trodde Ola Fagerheim, Hornindal svenske Instjttut selv dispa- 'rundt allerede, og de mange dens øyne Sam er rettet mot 
Mlkkal Ragnes, Harnindal nerte, ag så varsamme var ,man agså å ~unne ~onstate- henvendelser sam inUilØper disse sakene nå. Og de øyne Vi på vår side kammer til 

_ ' re a 11 man til en VISS grad . DIa FrisUd, Hornindal man herunder athavedbe-. '. . '.., i am å få utredningen tilsendt lar s.eg hverken blmde eller med spent oppmerksomhet å 
Bjørn Sem, MålØY standdellen aV' det materiale hadde ha,tt hellet med seg viser med all tydelighet i blende. avvente hv~ startinget vil 

(La oss få oppgave over langt som ble sendt aver, skrev seg så måte, ag at ~an - i et hvilken! grad interessen er Det faktiske er at i dette bestemme seg til å gjøre. 
flere av våre dØde). frai rettsoppgjørets forsvare- hvert fall farelØblg .- beher- vakt på disse hald. Qgså det- øyebli.kJ( er den i mai 1945 Fasthalder det fiortsa-tt sin 
,-__________ -;. re. Den svenske vurdering er sket «falkets memng» uten te farhald vil komme til å etablerte narske «rettsstat» taushets· og a~isningspoli-

derfar 100 prasent frli for større riSiko.. for i.nrrbla. ndi.ng virke som en murbrekker ""å klemt app i et hJ·ørne. Ett tikk, må' man til gjengjeld 
Mine herrer, - vil dere ha l k .P 

alt sam heter «partsinnblan- av (Ubehage 1ge JensgJernm- den hjemlige taushet. Vel for ett er smutthullene blitt halde seg det klart a,t vi På 
suksess, må dere se ut som 
om dere har hatt suksess. 

C. C. 

--------------------~ 

ding». Den er abjektiv helt ger. nak trar vi oss gadt isalert stengt. 'Det nytter ikke len- vårt hold ikke et Ø'yeblikk vi-
igjennam ag avgitt på absa- Fareløbig ja! hJer oppe på Eurapas nard- ger å tro seg gjemt ved a. hol- ker unna. Vi har klart en 
lutt dri ag ubunden basis», For mer enn en beskytte!- spiss.. Men S å godt isolert e,r de hendene far ansiktet. bakkekam - Iæ.lIlSkje den 

~iejft og lmIIIe: 
peståoJfs S&U, 6)s]s 

Kiersclaowsgt. 5, ØSlo 
'telefon 3'7 'r8 88 

Abomlementspl1aer: 
Kr .•. Gepr. Ar, kr. 10.00 
pr. haJ.v1tr. Sverige, Dan
ma:rk: kr. 24.00 pr. Ar, 
kr. ~ pr. hAivir. tI't
landet for øvrtg: kr. 
:IB.o.o pr. år, kr. 1 ... .00 pr. 
~. I ~ CIIDUtlag 
lir. 3O-.Qø pr. la, kr. 15.00 

PI'. h.ai1'dr. 
Løssa.lgsprls: 50 øre 

Annonsepris: 
32 _ pr. J1IJImmeter 

'"'~ en apø.1te. 
Bruk ~. 16450 
I, SamlJlil.'n1h~ 

OSlo 
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