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Nr. 17 - 5. årg. Lørdag 5. Mai 1956 Løssalg 50 øre 

Da skyldi;:e ankla;:et· nskyldi;:e 
NRK og fi~k medhold - av domstolene Kva gjer det- Hvem har 

fikk De som ikke 
følge med på 

Dersom Norges historie blir skrevet aven æ r l i g ~-----,....---------:. Kva gjer det om vi blir hæda 
mann, må han nødvendigvis ha et avsnitt med ovenstå- For Folk og land av og forfylgde på alle sett, 

ansvaret 
Herr redaktør. 
En person som skjuler seg bak 

frammarsjen bokstavene A. F. W. har fått inn ende tittel. Med de skyldige men.er ,. jeg fØrst og fremst når innerst i hJ·artekamret 
sorenskriver f t alt d t en artikkel i «Folk og Laneb som medlemmene av Nygårdsvoldsregjering og andre politikere, det kviskrar at vi har rett! or a. e oldenburgske 

er plasert på en altfor fremteren- medlemmen~ av Arbeiderpartiet og dessuten lederne og Ottar Huuse juggel i våre kirker ikke er 
--_.: de plass, når man tar dens ne- iallfall en del av medlemmene av den såkaldte ,hjemme,. Kva gJ·er det om dei n.emner flyttet ut og plasert :På mu-

(ikke fikk oppleve opp- t· innh Id bet kt 
ga lve o i ra Ding. fron.t. Med de 'uskyldige ID{ler jeg flertallet av NS- vår dåd med framant namn seum? Hva har de danske 

reisningen). Hvis vedkommende tror at han kalte hjemmefront lot seg 'kkJu: . mi 
Forts. fra forrige nr. har mange med seg i sitt hatske medlemmene. når heile vår hug og tanke o pasJons nner å gjøre 

angrep på jØdene tar han feil. De ," narre av så drevne ,pg sam- trår etter å gjera gagn! med grudstj ene,ste og Jc.risten-
Stadskjemiker Frithjof fle:;te av oss beklager dypt de At Nygaardsvolds regjering1meise. De av Arbeiderpartiets vittighetslØse PQlitikere som .. dom? 

Grude, stavanger grusomheter som vi ikke fikk har gjort seg skyldig i forbrY-i ~ed1emmer som hisset folk Churchill, hvis valgspråk var Kva gjer det om vi blir sletta 
(dØde under krigen) kjenskap til før etter krigens telser mot fedrelandet ved ål tIl å !>temme for avrustning . av samfunnstavlen ut 

Direktør Adolf S. O'e ts slutt, og som vi dessverre ikke unnlate å mobilisere og væ-og hånte forsvarsviljen, såle- nght or wrong my country."- når hjarta i innm.-ste 'lengSel SPANIA 
J r en, har noen grlinn til å t.vile .. På. re forsvarsforberedt da. den I des den! senere forsvarsmini- Så står det videre i ekstrak- k Id t. t. G d har. for tiden store vansker 

Oslo VI tikK t t k' . t . En' om ve en rar opp 11 u! med PlI'iser og IØlnni:nger. Pro . an,e .,0 l _c.a ys e,nes sta- begynte å få varsel om den ster Monsen, har særlig stor ,en.~. aktIv motstands- I " • -. 

(dØde tidlig under fangenska- dl.ge angrep p:. JOdene skulle t IP- I . k h t . f b blemet er heller ikke ukJent l 
pet) ne til å," dekke d~res eg~e :ori;;'y- forestående tyske invasjon skyld. Monsen misbrukte sin vlr. som e l orm av «sa 0- Kva gjel' det om vi talmast vårt land. ! 

IngeniØr Ole RØmcke, Oslo teiser. våren 1940 er på det rene og ministerstilling til å gjen- tasJe og voldshandlinger, som under byrdene Uvet gav, 
(dØde tidlig under fangenska- Det nytte l' ikke å komme med er slått fast enstemmig( av nomfØre avrustningen. Når allerede noe tidligere var inn- når det vesle lys vi tende RUSSLAND 
pet> den gamle historien om at jØde- Stortingets protokollkomite. statsminister Gerhardsen i ledet fra lwmmunistisk hold vil flimre over vår grav! p~ å stå fol'alll lØsnJingen 

IngeniØr Ulf Winnem, Oslo ne skal sone Jesu dØd, og ~eg At Arbeiderpartiets / repre- sin nekrolog-tale over ham sa etter russisk initiativ synes av problemet med å kontrollere 
(myrdet under krigen) tror heller ikke på skribentens sentanter i komiteen senere at Monsen hadde gjort sin fra 1943 å være godtatt av Kva gjer det om vi blir en vannstoff-reaksjon, slik at 

Bonde Hans Olsen, 
~ . d f b' d ls d .... ·1 I' h· f te '"""" ·dl rt'd energien kan nyt.tes til fredelige H _ ~ rg» 1 en or m e e, enl er SVIktet sitt standpunkt tilleg- største innsats til fordel for Jemme ron·o. ~111 e l gløymde 

anne h~ns ~rtikkel aven altfor lite ger jeg ingen som helst.> an- forsvaret, så er dette usa'nt. fylte ikke dennes styrker de n.år livsdagen her el' forbi formål. stad, Tune knstehg natur. Men hvor meget kr' La dk . l 
og hvor lenge mener han at jø- nen vekt enn at det tj ener til Det er riktigere å si at ingen av so~ n rlg~reg El- - dei kjem langt større etter UlS:A 
dene skal sone? Og hal' andre å karakterisere Arbeid~rp'ar- i dette land har bidratt til å mentet stIller til stndende med sterkare tru enn vi! har u1Jvist de russiske cUplo-

Ingeniør N. Steffensen~ Oslo 
(dØde under krigen) 

Enkefru Oline Osmundsen, folk sonet deres forbrytelser? tiets lederes moralske habi- Ødelegge vårt forsvar som tropper. Folkerettslig var de Fritt etter Jeppe Aakiær mater Aleksander Gurjanov og 
Hva hans sitat av jØden Mar- tus. Dernest er det på det re- han. Dette er en notorisk å anse som franktirØrer, hvis veå ein av åei rettlause. Nikolai Turkin. 

eus Ravage angår, så kan man ne at Arbeiderpartiet i de si- k' . . . a!ksjoner ikke hadde karakter Den amerikanske :bilproduk-
IngeniØr Knut Trosdahl, Oslo vel feste like liten lit til det som ste valgperioder rør den siste JensgJernmg. aV' krigshandlinger., Heller sjon ligger for øyeblikket 21 pro_ 

Hiannestad, Tune 

Enkefru Emma Andresen, til de andre tusener av uttalel- I rdertskri hadde avrustning Ingen av politikerne ~kke de alliertes kystanfall ..,... sent under fjorårets, og nye ned-
ser fremsatt av mennesker som ve g eller medlemmene av t N ('d ) kb skjæringer ventes fra de leden-

Hannestad, Tune på en eller annen måte vil gJ'øre på sitt valgprogram. Både mo orge raI s an e- NS. Disse forbrytelser 
dl Arbeiderpartiet er truk- trakt""" som gjenop""*<>ge'l..e de fabrikanters side. Genera! IngeniØr A. Nuland, Oslo seg populære på andres bekost- dets ledere og dets me em- "'''' I pvc. J!i!) er straffbare etter vår 

. . . t ket til strafferettslig av det norsk tyske våpen Motors samtlige 10 fabrikker ar-
Hovedkasserer FaSte Svend- ning. Hva er det ikke uttalt om mer ble stadig i aVIsene gJor - - stmffelov, mep. ingen beidet siste uke bare 4 dager 'og 

M O l engelskmenn, amerikanere, russe- kjent med' den truende krigs- ansvar. skifte.» ~ Hva betyr så av de skyldige er truk- det samme gjelder for Chr'Ysler, 
sen oe, SOt k . d tt ? . re, ys ere O.S.V., av. llgnende art? fare, særlig etter at Hitler Så er det den såkalte hjem- e e. Jo, ket til ansvar. ne nord- som har besluttet å fortsette med 
(myrdet under krigen) Og når skribenter kommer med . . 

Reda,ktØr Eivind. Mæhle " var kommet til makten l mefront. I ekstrakten av den 
, slikt, Viser det ikke annet enn . ' l . .' 

Oslo/Stavanger hans egen åndelige fattigdom. Tyskland, men lIkevel arbel- svenSKe betenkning slde 7 
Sokneprest O. S. FlOdnes, (Jeg trodde ikke at <4F'olk og det de lOg stemte for avrust- står det at det ble dannet en 

Oslo (ikke NS) Land» var et organ for å unin- ning, ja til og med hånte hjemmefront, som til fl: be-
Bonde Hans H. Berg, skylde og rettferdiggjØre forbry- dem som sØkte å vekke de- gynne med hadde til hen:-

Skjeberg telser. Jeg trodde det var et ret1S- res forsv,arsvilje. De har der- sikt å styrke den moralske 
...... Jr .Tn<!.~i'l,...o. {"\1"".... 'U"n ........ n lig blad, som var ment å skulle ved etter min menin~ gjort motstandsvilje, men som ~'å 

Påjl Berg med sine 
hjemmefrontin.ger ;slO! 
seg i 1943 sammen med 
AsbjØrn Sunde og hans 
kommunister for å dri
ve franktirØrvi$som
het, det ville si å begå 

me~n som underrettet 
engelskmennene om vål' 
kystfart med den fØI-
ge at disse !Senket en. 
hel del kystfartøyer og 
drepte mange nordmenn. 

ha.n derved medvirket 

fire dagers uke. 

TYS,KLAND. 
Det er fortsatt muligheter for 

at Bonn velger yrkeshær i stedet 
for verneplikt, mener iakttagere 
i Vest-Tyskland. 
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stad, Tune 

Sarpsborg 

Sandsvær 

navner! 

Hvem har 
30livaret 

for au omsetningsskatten 
ikke blir opphevet på matva-
rer og andre nØdvenddghets
artikler? 

Intet er til så stor ære 
for en kvinne som tålmo
dighet;:~ .. men intet gjør 

henne så liten. ~re som 
hennes manns tålmodig
het. 

Joubert. 

ikke er pen når hun. er 60. 
Ørooke Hertford. 

Når man kan ydmykes er 
det fordi man ikke er :yd-
myk. 

Piet Hein. 

Hvis du lever i samsvar 
med naturen, vil du aldri bli 

fattig. Hvis du tar hensyn til 
verdens mening vil du aldri 
bli rik. 

egypteren Aibdel Hakim. Amer? 

Hvent er 
Epikur. bulgareren Anton Jagov? 

-~----\ 

form av mord, røveri, 
tyveJfj, Ødeleggelse av 
andres eiendom o.s.v. 
Således drepte de om
kring 60 medlemmer av 

Jo mer ytre frihet men
nesket lhar, desto mer må 

det være bun.det til det tin
dre. 

Merle d' Aubigne. 

NS. Disse forbrytelser 
er straffbare etter vår 
stMffelov, me,n. ingen 
av de skyldige er truk
ket til ansvar. De nord-
men.n som underrettet 
engelskmennene om vår 
kystfart med den fØl
ge at ~e senket en. 
hel del kystfartøyer og 

drepte mange nordmenn. 
h~ derved medvirket 

skjæringer ventes fra de leden
de fabrikanters side. Genera~ 

Motors samtlige 10 fabrikker ar
beidet siste uke bare 4 dager 'og 
det samme gjelder for Chrysler, 
som har besluttet å fortsette med 
fire dagers uke. 

TYSKLAND. 
Det er fortsatt muligheter for 

at Bonn velger yrkeshær i stedet 
for verneplikt, mener iakttagere 

Vest-Tyskland. 

tit disse forbrytelser, Gammel 
men de er heller ikke I kullgruvene ved Limburg 
trukket til ansvar. fant gruvearbeiderne en trestam-

j eg minner pM.a1eanyndighe- me 455 m under overflaten. Stam

tene om straffeLovens § 118 men ble un.del'SØkt av ek)Sperter, 
som fant at den er 250 millioner 

--- Fortsettes inne i bladet. år gammel og tilhører en ukjent 
vekstart. 

Velferds
staten 
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LØrdag 5. mai 1956 FOLK OG LAND 

___ FOLK OG LAND ___ .... 
UAVHENGIG UKEAVIS 

Ansvarlig redaktør Johannes Kringlebotn 

Vår ·hjerteligste takk til alle! 
, Siden utsendelsen av :innbata- enker og deres barn i det ine
lingskort med Folk og Land nr. værende år! 

Da skyldi;:e 
11 for i år har bidragene fra fjern Om alle bladets lesere var vil- -Forts. fra. side 1 I Betenkningen har videre 
og nær kommet inn. Størst var lige til å følge de 164 bidrags
strømmen av bidrag den fØrste yteres eksempel var dette mål som lyder så: «En offentlig' slått fast at ikl<e a Il bistand 
uken. Da kom det inn 400 kro- nådd! tjenestemann, som ved mis-I til Okkupanten er bistand i 

Vi to er kommet av samrr. fen store skam. JIO, det ville ner hver dag, ja en enkelt dag Skulle det være umUlig? bruk av sin stilling hindrer straffelovens forstand, men 

~ 

Et brey til min bror Halden 
far. Vi er fØdt ,alV samme mor. 'bli en sorg for foreldrene var bidragsbelØpene oppe i 755 Oslo, 15. april 1956. noens: lovlige (straff-fellelse bare bistand av t;>n v iss m i-

kr S'd h d t nn t Under reisesekretær SChlyt-Vi sprang omkr' ".~ på sam- våre, særlig for mor, lIDen oner. l en ar e Sle av. HJELPEORGANISASJONEN eller fellelse til dom til den l i tær bet y d TI ing. An- . ., 
me tun, vi rumst: . ~e i samme denne enkle bondekone eiet Vi håper ikke for godt. FOR FRONTKJEMPERE forskyldte straff eller som nen bistand er altså iklce ter-Hennchsens relser l øst-
naust, vi arbeidet på samme kanskje det vidsyn og den I alt har i perioden 17. mars Sekretariatet. utenfor de i loven hjemlede straffbar. Nå har domstolene fold ble også Halden besøkt. 
t ·· Øk . t . -12. april 164 bidragsytere gitt t'lf Il Il o. 'TIorsdag 19. april ble det holdt elgen," r sammen l gu ,- storhet som forstår sme barn. k 514970 G' ·ttl· h lee e er pa annen enn l en masse saker. sålp,des i 

r. " Jennomnsl 19 ar et me et Il kk t øt f 
teslags~ •• c.l,l, men vi betrodde Mener du at hun ville slutte hver bidragsyter gitt vel 30 kro- S h I d den lovbjemlede måte unnla- saken mot Quisling. dØmt g . ve y erne or 
hverandre våre små hemme- å M for meg? Hun bad jo ner. Mange har gitt mer. taten O er ter å forfølge en straffbar NS-folk flOr å ha gjort foran- interesserte, hvor SChlytter-

• • . '.. o· Henrichsen redegjorde for ligheter, de andre måtte ikke tior oss alle hver eneste dag Hjelpeorganisasjonen vil her- f o handlmg, :straffes med t.le- drmger l var stats-f o r val t-
få vite noe om dem. Du ertet Det er nå tolv år siden du med si alle bidragsytere seg ram pa. nestens tap eller med hefte ni n g og kommunalforvalt- hovedpunktene i utredning-

både de små og de store en hier . . o. • nen fra Institutet for Offent-:meg fordi jeg ikke eide fnugg kort skrev at du ikke ville ha - eller fengsel mntll 3 ar.» nmgen. Men da den slags bI-
t f d · . 'kk telig takk. I NS t d 'kk . l' t lig och Interna. tlionen Ratt, av s.angs emme og or l Jeg brev fra meg. Landet er le. . Var medlemmene av... s an l e var av m l l ær 

. Den spontane reaksjon har var- N° h ll1(Ød O? b . samt refererte en rekke kom-
var en, kløn med kmv lOg stort og ordet går, du kjen- t Og gledet oss Oppmuntrende ar us rene na m.t e- uskyldige? Som hevdet av betydning er dOlIDmenc urik-
sag. Men du kom vil meg når ner sikkert de kår tiden har ~:rOgSå de man~e vennlige ord tale 11 Øre mer pr. liter melk, medlemmene selv var med- tige, ja det kan godt sies:

c 
mentarer ~ra svensk og norsk 

du stod fast i regning, jeg bydd meg og mine. Jeg har fra bidragsyterne vært. Spesielt kr. 1.20 mer for et kilo smØr lemskapet som sådant ikke åpenbart uriktige. Dette gjel- presse. D:sse mø.tene :r av 
. . . t d bl t k 1 "O 1 75 k . stor verdI og bIdrar l hØY hjalp deg, du var takknem- kJent og kjenner kulden og har det gledet oss a er an og r. .'01: -. mer pr. g. straffbart som landsforræde- der mange dommer. . o 

Hg, og du viste det. Vi ha" de forakten jeg vet hva utstø- bidragsyterne er ofolk om hvem. vi ost, må de være klar over at ri i henhold til strMfelovens Betenkningen behandler grad tIl a styrke Forbundet. 
. ' vet at de sto pa den andre SIde d t k tt St 

noen ungdomsår sammen, telse betyr. under krigen. Takk for tilliten! noe av .e er ny sa. a
o
• § 86, og mange jurister var også spØrsmålet om London- En kvinne liker å bli 

mange var det ikke, jeg måt- Dine sambygdinger og mi- Det gir lØfter for arbeidet fram- ten tar mn 1,1 Øre mer pa enige med oss. Om dette regjeringens provisoriske an- kurtisert. Selv om hun ikke 
te J'o ut, jeg var den yngste ne landSIIDenn, men det'· er over. melkeliteren, 12 Øre mer på spørsmål heter det i nevnte ordninger er gyldige, og kom- bryr seg noe videre om 
av oss to. du slOm er min bror. Du for- Vi håper imidlertid å få flere smØrkiloet og 14--17 Øre mer ekstrakt av den svenske be- mer til det resultat at de er det tilbedende individ, vir-

Når du nå gåJ:' \som hl:S- nekter meg fremdeles, men av leserne med. Seltt i forholdet på et kilo ost. Med det som tenkning side 15: At ukvali- ugyldige bl. a. fordi de ikke k ker hans små oppmerk-
bond hjemme på farsgarden er du klar lOver h v ,ai du for- til J:,'ehovet for hjelp er 5149 ro~ var blir det nær 7 Øre i skatt fis ert (pas~ivt) medlem- har vært kunngjort for det 

ner ikke meget å rutte med. VI o Ik l·t 1J k vår er det intet som minner nekter? Jo i realiteten for- 1 pa me eieren, ca. . rone , ' . , trenger det 20-dobbelte be ØP, • • 
om meg? En bokstav jeg. skar nekter du far og mor, dill' for- skal vi på en effektiv måte kun- kiloet for smør og tIlsvarende 

somheter som en elektrisk 
skap' i en politisk organisa- norske folk og er gitt tilba- hyggeovn i en aprilkald 

inn i låveveggen, navnet nekter slektens hellige kjede ne Ih.ielpe krigsinvalider, krigs.- for ost. 
sj on Nasj onal: Samling eller kevirkende kraft. Særlig har stue. P aul Gj esd.ahl. 
utøvelse av vanlig nærings- den verste av disse anlOrdnin

mitt som står i den store Bi- og du fornekter deg selv. Dit 
belen du arvet etter far, et har dine sambygdinger og di
brev jeg skrev til deg. Uu ne landsmenn fØrt deg. 
kjente meg, mine gode egen- I den gaf!11e Bibelen du ar
skaper og mine dårlige sider, vet, der alle våre navn er 

Nå haster det 
virksomhet ~ la det være ger, nemlig den aV 15. desern- Den som søker å styrke 
med okkupasjonSlIDakten som ber 1944 vært Skjult ,av regje- sinegen pOSisjon ved å un
avtager - ikke i og for seg ringen for det norske folk. dergrave andres, bygger 
klan innebære landsforræ- De,tte har ogsål dommer Ei- sin fremtIid på sviktende 
dersk bistand til fienden m Il nar Hanssen uttalt i sitt vo- grunn. Argus. 

bedre enn de fleste. innskrevet, vil du finne at fd-I d o 
Følte du det som din egen Mesteren sa at vi alle er brør.· or en som VI være me pa 

overbevisning at min ferd På dette bygget Han riket 

yl ære å pen b a, l' t.» - De turn i en hØyesterettssak. Hva 
medlemmer av den såkalte skal man si om slikt? Var 
hjemmefront lOg nordmenn i det ikke Terje Wold som var lagmann lunde og 

kolleger hevdet lovens 
under okkl1pi:lsjonsårene v,ar som er over denne verden -

feilsp'oret, eller var det an- GudS! rike. Så hØyt skattet 
dre som na-r::et deg til å tro M t 

. ., . es eren brorskapet at han 
det? Du sa at Jeg Ikke var 
din bror lenger, og at du var brukte det som grunnsteinen 

pinsehelgen ;ec;dsOo: s:g~:i~e,P~=!it~:~: justisminister på den tid? 

let fra det ene tiL det annet Betenkningen har ikke 

Varmlandsturen fra Oslo - i 
. Programmet er lagt opp på fØI- Da de fleste utgifter skal dek- h t d tt ø Ol T'l . t bl·' m... e e sp rsma . l gende måte:· kes l svensk myn lr pnsen en . . . , 

kommet inn på den så· 
kalt~ Elverums-full. 

og 'retfsikkerhetens 
glad for ,a,t mor og far var i sitt byggverk. 
borte, så de slapp å oppleve 

LØrdag 19. mai (pinsekveld) kl. smule hØyere enn opprinnelig be- tross for .at Høyesterett l Ha:a-
makt eller om det var 
lovnØd. Men det var 

krav i liverudsaken 12 avreise i moderne 'turistbuss regnet, neflig 135 kroner pro per-Ilandsaken, dog under dm
Din bror. fra Arbeidergaten ved Bønderne's sona. Men så sant været holder. sens, har sagt at medlemskap 

Hus. i Oslo. blir det til gjengjeld en uforlig- I i NS er straffbart etter straf- også helt overflØdig. A V . Alexander Lang~ 
Turen går via Kongsvinger og nelig vakker og minnerik tur. f l § 86 k . . t gt Il ., . .. . Varmlandsturen . Dette nr. av Folk 'Og Land gikk R d T b ved Nordre Deltagerne blir med til et av de e ovens , an Vl ry g Det er nemlIg helt SIkkert Lagretten l Eidslvatmg 

i trykken onsdag 2. mai. F~;~:~jØOV~; d~~;r: videre til herligste steder i Nord-Europa, ut fm, at det ikke er straff- at det aldri har eksistert no- svarte nei på hovedspørsmå-
Det har hittil meldt seg Sunne i Varmland. Kjøretid ca. dette er det vel verdt å merke bart. Dermed faller helt eller en Elverums-fuUmaktJ eller let: «Er Rolf Hagen skyldig '1 

godt og vel tyve deltagere. Da MØte Qle holdt i Horten 5 timer.. seg. delvis mange tUIsen lands- lovnØd. Det er tilstrekkelig å forsettlig dralp'sforsØk?» (mot 
bussen bare tar 30, er det et onsda.g 2~ aprlil. Reisesekre- Ved ankOlnstenfelleSlllliddag på Medlemskap i Norsk Linnea svikdoIDIIDer som å4>enbart henvise til prof. Skeies skrift ektemannen til sin venninne 
enkelt regn.estykke at de som tær iSchlytter-Henrichsen re- Hotell Gastis. Reisela~ er en forutsetning. Hvis 'Uriktige'. «La;ndssvik». De av Nygaards- fru Kari Liverud). 
vil sikre seg plass må være degjotde . for utredningen fra Privat innkvartel-ing. Alt er på flere av samme familie melder 

d t k t d Ita er volds regjering utstedte pro- Det var i saken på det rene 
raske i avtrekket. Institutet for Offentlig och forhlånd ordnet på beste måte. :: e:r e i:~V:: ;vre~a~et~ Også i de Øvrige hoved· visoriske anordninger un- at gjerningsmannen hadde 
-.rår takk InternationelI Ratt samt be- 1. pinsedag. Kontingenten er 2 kroner. M€d- spørsmål har NlSI fått . It o t L' d k tt 
It' Frokost på Gåstis. der dkklupasJonen er a sajPasse lveru opp og s U 

til r.~,.1 Ronnpvip. ~om i «Sam-' ~,~~~:~ !~:~~<'::Vlfr~a~:t~:e~~ Pinsegudstjeneste en gammel ~:m;r :; ~=;::t:r: m:~~: :~dh:ld. i den svenske ugyldige, og alle dommer SOlIDjPå ham, idet denne forlot et 
e en mng. pr n,v!':lurt i henhold til dem hus hvor han sammen med 
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Varmlaudsturen 
Turen går via Kongsvinger og nelig vakker Og minnerik tur. '-------- ---~""' 

Dette nr. av Folk og Land gikk felovens § 86, kan vi trygt gå 
trykken onsdag 2. mal'. Roverud over Torsby ved No.rdre Deltagerne blir med, til et av de Det er nemlig helt sikkert Lagretten i Eidsivating ut fra, at det ikke er straff- ., . " 

Det har hittil meldt seg FrykensjØ og derfra videre til herligste s~er i Nord-Europa, at det aldn har eksIstert no~ svarte neI pa hovedspørsmå-
godt og vel tyve deltagere. Da MØte ble holdt i Horten sw:ne i Varmland. Kjøretid ca. dette er det vel verdt å merke bart .. Dermed faller helt eller en . Elverums-fullmakt eller let: «Er Rolf Hagen skyldig i 

. 5 tImer. seg. delvIS mange tUlSen lands- ..' 
bussen bare tar 30, er det et onSdag 2~ aprlil. Reisesekre- Ved ankomsten fellesmiddag på Medlemskap i Norsk Linnea svikdommer som åpenbart lovn~d. ~et er tllstr~kkelIg. å forsettlIg dra~'sfo.rsøk?» (mot 
enkelt regn.estykke at de som tær 'Slchlytter-Henrichsen re- Hotell Gastis. Reiselag er en forutsetning. Hvis . henVIse tIl prof. SkeIes skrIft ektemannen tIl sm venninne r . tmktige. 
vil sikre seg plass må være degjotde for utredningen fra PriVlj,t innkvarteting. Alt er på flere av samme familie melder «Landssvik». De av Nygaards- fru Kari Liverud) . 
raske i avtrekket. Institutet fOr Offentlig och forhlånd ordnet på beste måte. seg er det nok at en av deltager- volds regjering utstedte pro- Det var i saken på det rene 

. rmkr t. .,~~, t Også i de Øvrige hoved-
Internationell Ratt samt be- 1. pinsedag. ne er m eve' ~ reJD=age. Vlsoriske anordninger un- at gjerningsmannen hadde 

Kontingenten er 2 kroner. Med- spørsmål har NlSI fått ' Vår takk sv;~rte spØrsmål fra de frem' _ Frokost på Gåstis. der okkmpasjonen er altså I passet Liverud ()PP og skutt l lemmer av Reiselaget kan melde medhold i den svenske I 
til Carl Bonnevie, som i «S:1'l'Y1-' ''''øtte. Interessen var stor og v.::e~d~~j:neste i en gamme seg på til v~rmlandsturen o.gså betenkning. ugyldige, og alle dommer SOInjPå ham, idet denne forlot et 
tiden» nr. 4 har en meget k- møtet var i alle deler vel- ar an s lr e. venenr av familien o.m så måt- er avsagt i henhold til dem hus hvor han sammen med 

Lunsj på ho.tellet. severdig artikkel om svenske- lykket. te ønskes. H 'd k' Il er åpenbart uriktige etterjSin kone hadde deltatt i et 
Fellestur til Rotneros herregård, V. . vor VI trIgen me om. . 

utredningen. Ar: "-kelen bæ- med det i hele No.rden berrnte l ber om at de som vII være .,' mm menmg, og det er Inan- selskap. Forsvareren hevdet 

rer tl'l o'verskrl'f~~ "Opp,gJ'øret med tegner seg snarest. Nå has- Norge og Tyskland var slutt t d t H k' ~" V o -t k parkanlegg. ge usen av em. a agen S Jøt av redsel da ar a k ter det! Henv. til Kringlsbotn ved kapitulasjonen den 10. 
vi ikke blir' kvitb, og allere- Etter h:.iemko~ten middag på pr. brev eller telefon. Samtidig juni 1940 er det delte menin- Mange NS-folk har også han så ektemannen komme. 
de derm l er meget sagt! Vi til overlærer Alf Ophus i Oslo, Gåstis. må belØPet kr 135 sendes bl t b t k i vært dØmt for høyforræderi Men begge skuddene var 

so.m har m b'l' t t d tå . . . ger om an e en n ngens . . kommer n.ærmere tilbake til o l lSer mo en - 2. pinsedag. Best utbytte får man av turen f f Il' i henhold til straffelovens § avfyrt bakfra, ett i ryggen og 

d tt • , pelig utbredte røkning blant barn =-okost på Gas" tl·S.. h' ro-><...t B' li . or attere. Men a e er emge 98 k . t i e e l nes~e nummer. ..... vm «~" a er ngs saga» gJen- . , men pra SlS har vel vært e t nakken' 
i folkeskolen. :li' Il t n S lm Lage l"ffs -" . k Db" d t t t om at oppfatninaen såvel i . ' . e es ur l e a . ro opp. rIS es. a ,.lr e e mØ e "'. noe vaklende her. Men også Retten, d.v.ls. fagdommerne 

Mårbacka.. med kjente og kjære steder for Norge som i SverIge var at d' d ·kt· d d IK' t' Avrel~" til Karlstad. Il bl' dl k . dItt. D b Isse ommer er UrI 1ge, a me agmann rIS lan Lu n-..,... a e som lr me . rI aen a var su. e su -. . . ' 

Professor Frede Ca.stberg? Sidsel Grieg o.g Hogne Riis- Middag på Stadshotellet. Hjem- Unn deg selv og kona en god' "'.. statsforfatnmgen etter tys- del spIssen, bsluttet straks Jektlve betmgeIser for å døm-
Mange venter på vår store næs. tur over Arjange (kaffiøkt) o.g pinsetur- i hyggelig selskap. me de tiltalte var .altså ikke ~ernes lovertageISe av styret I at saken skal behandles på 

Hvor står NYGIFTE. 

folkerettslærde, .... ,:t" r det gJ.el- ørje. Egen reiseleder følger med. . l land~v v:ar suspendert, hvor-/ nytt .på et senere lagmanns-., M tIl stede når de var i den tro. . . 
d h ellom ve . ' flOr det Ikke engang var fak- tmg, ldet dommerne støttet 

er ans vurde'ring av sven- n ner folkehøYskole. bok. I Samtidens siste nummer at krI.gen dat var :lutt. ~a tisk anledning til for noen å seg til straJfeprosesslovens § 
skeutredningen. t t· R h f '. . pl"aktlsk tal lalle Jiacndissvlk- I _ Po etset mga i ygge ble ( e tet for april er nettopp ut- . o forandre den. Det er da hel- 356, som etter en særdeles 

U .. ror ~taO r - Under krigen bruktes de påbegynt i forrige uke, 14 dager ko~et)' holder ~a~ et k.raftig dommer .er bygget. pa den ler il{ke gjort forsøk på dette viktig endring i lov av 24. ju-
• ~ . fleste norske kirker til bØrs fo.r senere enn vanlig. oppgJør med den tIdligere fmans- forutsetnmg at krIgen da f Q' l' t t 'd D . 1933 b t 

bakvaskelser "g h . kek . . . . ' ra UlS mgs yre s Sl e. er- m es emmer: 
• • 'V VIS' ampanJe. _ Fra 15. mai antas det at mmmteren, og SIer at av mange ikke var slutt, og at ne tiJtal-,. . 

tid~ byrettsdommer Bja$,e 

Didriksen ? [Hans klarsyn og 
hederlighet er V/iten kje.n.t. 
Mange imØteser med stor in-
tersse også hVa han vil si. 

Hvor står 
professor Per Augdahl? Hvor 
står høyesterettsadvokat, dr. 
juriS; Astrup Høel?! Det ler 

fØrst og fremst de jurister som 
har holdt seg utenfor det så
kalte landssvikop;-gjør. som 
teller. Professor Johan.nes 
Andenæs forresten ikke unn
tatt. Han el' 'tross alt J 0.:'1 

Skeies ettermann. 

FØlgelig fIkk! prestene fullsatte strømrasjoneringen, oppheves målter ål fortegne historien på t f t d d tt lt o di som det kan SIes at det er «Kommer retten hl den 
kirker, men alts,lå på sviktende _ Pietismen mJå gjennomgå. en er dette den lumskeste, fordi den e ors O e. e, . er a sa s- gjort bru d d på statsforfat- overbevisning at det ikke fo-
gTunnlag. Nå står de ofte tam- illtellekbuell vekkelse. Andslivet appellerer til lesernes mindre go- se dommer urlktlge. ningen, så er det iallfall ikke religger tilstrekkelige bevis 
me. Det er sannsynligvis dette som er uten kontakt med tyngden i de instinkter. Nåja. Vi antar at straffbart etter straffelovens I for at tiltalte er skyldig i 
har gått sokneprest Aksel Solbu vårt folk Det er bisk""" Karl når' leærna plasere~ Hrurtmann - Militære mannskaper ut- § 98 Ty k dd t· t l l . . . "r . . . . . s erne ha e re t tIl overenss emme se med ag-
l Uvdal l Numedal på nervene, Marthinussen som sier dette. og Evang på vekstskålen faller fØrte l fJor 7800 dagsverk l Jo.rd- . 
f<;>r han har nettopp holdt en Sannelig har han rett. det ikke vanskelig å se hvilken bruket. For 780 mann ikke stort å bruke den styreform de Øn- rettens ~ kJennelse, kan den 
meget refsende preken, so.m det _ <<(For frihet, solidaritet og vei den vipper. mer enn 1 dag hver. Mindre sket, når de bare ikke hand- beslutte at saken skal be
nå snakkes om over hele landet. menneskeverd» het det så flott - 10 islendinger som er knyt- kunne det vel ikke være. let t strid med fol~retten, handles på ny på senere lag
Men hva hjelper det med snakk? i 1. mai-oppropet fra DNA og tet til skogreisingen på Island, - Vår samtid preges aven særlig da. Ha.a.gerkonvensj~ mannstin,g for andre domme

_ Endelig: Det arbeides med LO. Er det glemt at det under kommer i juli til Vest-Norge for sykelig trang etter diskusjon og nen av 1907. Det å bry te re og andre lagrettemenn. Det 
å skaffe Oslo en demonstrasjons- Gerhardsens fØrste regjering ved å studere skogreisning og skog- ordskvalder. Bedre for mennes- t t f f t' '. 'kk d t . Id d . t'lt It 
hage. o.ffentlig tiltak! ble ~I1lrettet stell. kenes liver .det med forståeise sas er a nmgen er lee samme gJe er ersom ,I a e 

_ Fine greier: Hos våre sjØfo.lk over 30 medmennesker? . _ Forsonin~ har funnet sted og fordypelse. samme som å for and r e er kjent ikke å være skyldig 
er fordØYelsen det store problem, _ Lege Fred. Lange-Nielsen i mellom NlemøiIer og den tyske - Dronning Elizaseth er nå Forts. side 4 i en straffbar handling som 
på grunn av vellevnet. Mens Tønsberg har fått et Borregård- kirkes ledelse. Han skal på nytt 30 år. han er tiltalt for, men retten 
kjØnnssYkdommene er «under stipendium for å studere hØyt tre inn i rådet. - Svenskene er begynt med finner det utvilsomt at han 
full kontro.ll», heter det meget blodtrykk.' - Olav Storstein skriver i Sam- «slektJsreiser» til USA. - Sommerdresser av tømmer r sk ld'g 

. . " .. Dr Alb rt S h ·t e y I.» 
belevent l et mtervJu 1 Dagbla- _ USA har opphevet eksPo.rt- tiden nr., \4i o.m Knut Hamsun. - . e c WeJ. zer, som kommer snart på lØPende bånd . k . . 81 • t . l' t . Rettens beslutmng har va t 
det. forbudet for Øst-Europa. Enhver norsk krItIker soler seg nu er ar, svar e en Journa IS kr. i cellullproduks,ionen og la- . . . o 

_ Professor Haakon Natvig _ Bert Brecht, den omstridte for tiden i lyset av giganten. på spØrsmål om fØdselsdagsØn- ger nå 15 000 tonn pr. år. Pro- offenthg krltlkk pa enkelte 
:t Johan aavaas, Granvin, sier: Er De vårslapp, så' slapp av. kommunistmedlØperen i øst- - Eden har tatt mot innby- ske: «Det bØr bli stille omkring dUksjonen vil øke etter hvert. hold, etter min oppfatning 

kjent bota "iker og lichenolog, -' Endelig kjører vårt land Tyskland, men kanskje o.gså delse til Moskva. meg. Jeg må ikke alltid snakke - 3000 statstjenestemenn i Oslo med urette. Lagretten bØr 
911"2 år. Han har gjort flere for full fart inn i tJilsamfunnet. TYSklands fremste dramatiker o.g - Oslo: Schøyen Bilsentraler o.m meg selv til verd~n. La meg konkurrerer om 125 leiligheter ikke bebreides sin befriende 
forskningsreiser b[" a. til Finn- Det påstås at om 30 år vil vi teatermann,. skal stå. blant de har bestilt nye 'busser for 6 mill. v~re .enkel og besk~ed~n. Jeg som staten har latt bygge! Men kjennelse spesielt i betrakt-
mark der han samlet mer enn være der USA står nå (!) Men fremste kandidater til årets No- - Overlærer Johan Nordha- Vllle Ikke være o.PPrIkt~gj mot de andre 2875 statstjenestemen-. '. 
2000 eksemplarer. Han har fun- veier o.g gater må fø'lge med, sier belpris, skriver Die Welts korre- gen, han med de vakre raderin- meg selv, hvis jeg gan~ på gang nene da, skal de fortsette å ligge mng av at lkke vedkomme~
net 15 nye arter, mange nye va- sakkunnskapen. spondent i Stockholm. gene, er nå 100 år. Bo.r i Anton skulle .henvend: meg tll verd:n. i svig~rmammas kjøkkenbenk? de frue også var satt på til-
rianter og omkring 50 arter, som - En meget spennende malm- - Statistikken viser at vi står SchjØthsgt. 3, Oslo. Borregard har mvestert 150 mlll. - Det var den kjente sunn- talebenken. 
tidligere ikke var. kjent i Norge. leting fore~år i. Grong. overfor en sterk forskyvning i - Vinje Bruk i Mosvik i TrØn- mØrslærer og begavede musiker Mindre forståelig er det at 
Havaas, som var hedret med - Oslo har notert seg for tele- aldersgruppene o.g at antall el- delag har ennå 40 husmenn. Den som bruker sin tid Rasofiel RUse som satte tone til det ikke i allfall ble stillet 
'Kongens fortjenstmedalje i gull, fonabonent nr. 100000, men dre i f~rhold til den arbeidende - NOrsk almniniumsindustri dårlig, er den fØrste til å ivar Aasens vidunderlige sang spØrsmål om det ikke her var 
drev vitenskapelige ,studier pelt ennå er det 2'4000 som venter. befoJknmg vil øke sterkt i årene står seg godt. «Tidt eg minnast ein gamal . 
o.PP i sin høye alderdom. _ Erkitekt Eindride Slaatto fremover. - Gymnastikk skal 8Øyfes som klage over at den er flOr gard». Blant Rasofiels sønner øvet en forsettlIg grov legems-

t Stortingsmann Amund Skar- har reist voldsom kritikk mot et _ Karl Evang har sluttet seg eksamensfag til eksamen artium knapp. nevnes o.rganisten Einar RUse, beskadigelse med skytevå~ 
holt, SØr-Trøndelag, 64 år. nytt skolebygg 'Ved Ringerike til angrepene på Paul Hartmanns og til realskoleeksamen. La Brruyere. Oslo. pen? Oggjeming.smannen 

~. 
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FOLK OG LAND LØrdag 5. mai 1956 

Vi inviterer leserne til i større 
utstrekning å bruke våre annonsespalter 

Folk og Land Uster over de som ville på 

tØmmerhugst. Men vi var fint Dyktig kokke 
rekker for tiden 

cao 300000 lesere 

uforstand og ansvarsløshet. sunn reaksjon mot en farlig/ 
Det ville være åpenbart utglidning i kriminalsaker 
urettferdig å la den bli hen- her hj emme: At man synes 
gende med hele skylden, som mer opptatt av å vareta gJer
helt opplagt er den min st ningsmannens tarv enn offe-
skyldige.» rets! 

DvelD har 

8Dlivaret 
nØdt til å melde lOSS på, hvis !Søkes s!Om '\filmr fra ca. 15/6 til 15/9 d. å. hos undertegnede. 
vi ikke ville gå fullstendig Gode arbeidsforhold og gode betingelser. Fam. består a,v 3 
til n' voksne barn, fruen + guvernante. Alminnelig godt land-

gru ne og bh helselØs for sens stell. De beste anbefalinger fordres. Att.avskr. sendes 
resten av livet av den forfer- undertegnede, hvoretter pers. konferanse. Når en ung mann passer Hadde lagmann Lunde og 

. l k' . t k Il .. l·t· o for at smØr og laks er blitt delige kosten vi fikk i leire-hadde ikke vært mer .fra sans opp sm es ermnes mte - o eger 1 VIsse po I,JSKe sa-
. d kt . . k . t d t'l luksusvare i gamle N6rge? ne. Man kan ikke leve i åre-og samlIng enn a,t han had- anen e e emann og setGer to er VIS en samme evne ] 

. , '. .. vis av råtten fisk og ramsalt 
de rammet med de to skudd skudd 1 ham bakfra, sa E;r han mnenatlesnmg 1 loven, den . 

. . . .•... sIld, makkasuppe og gammel 
han skjØt SItt i saken dog Ifølge Axel KIelland aen mmst samme uavhengIghet som - Istedenfor de gamle doku- . . 

Fru Marit LØvenskiold, 

Opset gård, Kirkenær i SolØr. Tlf. Kirkenær 9. 

uskyldige offer, som ingen av sky~dige, d. e viste i Liverudsaken, j a~ da menter som, biltur~ster må dras I gI~tIg ka.ffeerst~tning, og 
rettens kritikere syne~ å ten- t '" !hadde vårt samfunn: vært med bar Vest-Tyskland innfØrt sl ass med mavesar og dy:sen- I nne og uteJ-enter til ønskested i Lier 

Det forekommer meg a. ]ft",- et tollkort som for 2 50 D-ma k teri. Det var Simpelthen et 
ke på. spart for megen urett og . r 

mann Lunde og kolleger h<ld- (4.06 kr.) utstedes av bllorgani- spØrsmål om å redde helsen 
Ganske besynderlig virker de gedigne gl1unner - ja tje- mange ulykker. -. sas~oneone og som gjelder nå fra eller gå til grunne. 

her Axel K i e Il and s fØl. nesteplikt - til å få saken Men hvor var Axel Kielland mal maned. 
gende· bemerkning i hans behandlet på nytt; nettopp log konsorter da? Kanskje de o - ~kiPsrede~ie~ Borgestad har Hvor er forskJ'ellen? 

.. fatt tIllatelse tIl a dele ut 10 pst 

Plass ledig ved gartneri i. en av Norges va,kre-ste byg .. 
der. Gode bolig- og arbeids forhold. Bra lØnn. Meget å 
lære. Meget ungdom, liv og moro. Henv. pr. brev til 

Birger Mæland, Lier, eller telf. Drammen 6153. 
skarpe kritikk av laomann ut fra generalpreventive hen-,tiet, genert av ermdrmgen om, :. 

. o . I .. t •... . - Ny svensk ambassadØr I AvslØl'llnQ'ena 10m ISltalins Folk og Land skrev etter an- sted fO'r ungdom' med fremdrift. 
Lunde og kolleger i Dagbla- syn, som i denne sak er en en festlIg pressevurne tIl Det Oslo fra 1 J'uli' Rolf Edbe·rg 9 . d' t kst til d a I '. .. terrorregime i Russland fikk mO' rung e en enne n- H B' . . 
det: omSkrivning for hva retts- tredje rike? Visste de ikke at - Det koster i dag fra 450 til. .• .. nonse. Vi er vel informert om os Irger Mæland ma det passe 

'kk . . d Ty k 600 kr o . t aVIsene til a mse l vel med «,For det første er det somisl erhet og sunn san<; for- «Norge va,r l krIg me s . oner areglS rere en trak- . . . Uer og mener det er et ønske- godt for søstre eller venninner. 
k · dd ·kk· t f langer I land? ter, mens den samme registreringlsknVener 10m de forferdelIge s J e eIe sa ill ege en er-I . . » 

I i Sverige koster 4 kroner. forhold bak jernteppet. Men 
bryteise som en u l y k k e, Rettens bes~utning beteg- Oslo 29. mars 1956. Volvo vil selge 10000 per . l' l'd Justus Vericultor: . - - nar man ser ro Ig og l en-
fremkalt av tre menneskers I ner utVIlsomt en. skarp' og A. L. sonbiler årlig i USA kl" . d t V 'kk . s aps Øsu pa e : ar Ji e 

terroren like stor her i lan
~...,......,.-""' .............. ""'_.-..-~...-~...,....,.~~...,....,.~~...,.~ det i årene etter «frigjØrin-

Hvilken forskjell på slaveleirene 
gen», ,som i Stalins Russ
land? Det var da sannelig nok 
av dØdsdQmmer lOg skyting 
tortur! og fanigemishandling, 
frQntkjempere med amputer-

Den norske 
kapitulasjon 

10/6,40 

og 

Krigføriugs
problemet 

Forts. fra side 1 • S·t Sid n.f. N ') ut ekstrasedler på melk for å te bein ble revet ut a,v sen-
spion» som lwm. i 1954 .. I . oVJe - amve tiJ og orge. redde de angrepne. gene på sykehusene lOg kas- 1940/45 
Jeg har senere lest to bØ-. Da en mann fra NordmØre tet i fengsel, og med 100000 F'åes i Kierschows gt. 5 I lOg 
ker om streiken i den handling av fanger var en rer og fengsler sommeren kom hjem fra en leir der op- politiske Langer innsperret i i ~eatergt. 6 (Johannesen). 

veldigel slaveleiren. Ver- dagli~da~S foreteelse, det e.r 19.45.: høre~ vi ikke om ideipe h .. østen. 1945, og de spurte fangeleirer og fengsler rundt p_r_lS_k_r_._5, __ . ______ _ 
kuta, og er ved en nø'ktern nok a mmne om svenskepolI- rUSSIske leIrer. (Se Otto Lar- hva slags kost han hadde om i landet, lå vi så vidt jeg 
sammenligning kommet til tienes framferd. senS bok). F'or øvrig er for-I fått, sa han: «For de som kan skjønne ikk.e så svært Kledespressen 
at behandltngen la;v fangene Jeg ser at den norske kom- holdene stort sett like. kla,rte å ete både fisken og hØyt over forholdene bak Drammen 
i SQvjet og i Norge er omtrent munisten Osvald Harjo skri- F1orhørsm. etodene i. \S:ovjet jmakken, gikk det an, men jernteppet, og Stalin, stak-

N t d f Rensl'lling, pressing, den samme. Særlig går dette ver do «Arbeiderbladet» og lOg orge var omtren e I or meg som bare åt fisken kar, var jo sinnsyk. 
fram av Otto Larsens bok. forteller om et tilfelle i den samme. Det var tredje gradsIvar det sveltåhjel.» Sv,a,ret er Det b1e nok ikke slik som _~~AR OLAUSSEN 
Han beklage!r seg ikke over russiske .fangeleir, da fangl1~ forhør :ned tru~ler og .skrems- typil~k, for .råtten fisk! va.r idealistene, . som. ofret livet Telf. 1620 
behandlingen, men over ma-!prester fIkk ekstrastrafffordIl ler, hVI.S m~n :lkke vIlle for-jVanlIg mat I norske fangelel- under okkupasJonen had-
ten og la<rbeid:stempoet. Alle de prekte for sine me~fan!,l;er klare seg slIk forhørerne øn-jrer. . de tenkt seg det, da ~e Ved besøk i Egersund 
sQm. skriver om de r!ussiske'men når han 'har hØrt om en'l sket v,a,r det enecelle, nektel- Solgt av staten. sendte ut sitt budsktap tll ovematt på 
fangeleirer .. etter krigen, er vO.kter i en nors~ fangeleir, se av besØ,k og nektelse av & . det norske folk: Bygg Norge \ 

. Det som tIl å begpnne med. . . V" tOG" t heom emg om at vaktene opptråd- som slo en prest med knytt-I sende eller motta brev fra.. • . 1 kJærhghet! Det ble smått le orta Jes e I 
. .., h .. f '1' D k l få ·tt opprørte meg mest nar Jeg ., t På Ak dgt 41 Tlf 497 te korre,kt de sLo Ikke fange- neven l anSIktet, fordl an.sm· amile. « e IS a Sl el . ... med kJærlIghe en. ,ers- Stran . . - e e on 

, . . ·1 .., . . . I .• . .1este 10m forholdene i de rus- . 
ne og var 'Ikke brutale mot flOrkynte Guds ord .for sme IPå enecelle tIl De ratnerl' . . . hus laget man.et nytt hen-
dem. Det var nQk ikke slik i medfanger; blekner jHlmrjos vekk», var det uttrykk enl SIke fangeleIrer,var at f,an- rettelsess.ted 100f>kritt'. iblor- Vannpumpeanlegg 
de norske fangeleirene ~Qm·1 avsIlØringer. Den terror som forhører brtukte. I geledelsen~ (NKDV) . SOlgte tenfor det tyskerne hadde 

·..0 L , ___ , , ' •••••••• "' •• ___ 1_" T C!~ .. ~~l_ T;]T1T T" ..... "''' ..... ' ' ri.,,,,. fangene tIl tvangsa.rbmd. Da h .. "ilTl_ ('\0' fl'yrt.<:l<lt.t.p å ~kvte. i helautomatisk Siemens, 1800 

Rogaland 
«Den Norska Råtts

uppgorelsen» 

«Utdrag» av samme 

«Dette har hendt», 
Olga Bjoner 

kr, 30 

kr. 2 

kr. 10 

For Øvrig bøker av enhv&r 
art. Portofri forsendelse. 

P. THJØMØE, 

Boks 122, Stavanger. 

Telef. 21133. Postgiro 6404.2. 

Alle 
pengeforsendelser til Folk eg 
Land bes sendt til Folk og 
Lands ekspedisjon. Benytt 
giro 16450. 

Folk Og Lands kass. 

Mjønvald Kafe 

Brandbu, Hadeland 

anbefales 

Benytt 
U~Nn~UnI\IIAUt 
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Han ueKla,ge!lY :seg- IK.Ke uvel·Il.U~~~~.l\..C • .LGtllo t:ac.u., uj:;t .Lt.\r.l.l::;J.J ~I.L"""'·.&."'''''''' : ............ u.. v ... u.~"'V.L Vo .".H1o. ... VU .L:t.:)-, v:J.lJ'.1J~n.., LVL .Let,lIlJC.U ~1~1\4 vctr lut!a,ll~lJt!llt!, . 'i:)U.1J..L U'.Ll.'C;V .LLV'C'V 

behandlingen, men over ma-1prester fIkk ek~trastraff fordIIler, hVIS m~n ilkke vIlle for-I vanlIg mat i norske fangelei- under okkupasjonen had-
Ten • .ltiA;U 

ten og laerbeidstempoet. Alle de prekte for sme medfan~er klare seg slIk forl1ørerne Øn-, rer. de tenkt seg det, da de Ved besøk i Egersund 
som skriver om de l1ussiske I men når han har hørt' om en' sket v,a,r det enecelle, nektel- SIt t t· , sendte ut sitt butlskJan . til o g av s a en. !to' overnatt på 
fangeleirer etter krigen, er vokter i en norsk! fangeleir, se av besøk og nektelse av ~. det norske folk: Bygg NOrge, 
enig om a,t vaktene opptråd- som slo en prest med kny tt- sende eller motta brev fra Det som til å begpnne med i kjærlighet! Det ble smått 
te korrekt, de slo ikke fan.ge-I·neven i an.siktet, fordi han.sin familie. «De skal få sitte.Opprørt.e. meg mest når 'jeg med kjærligheten. På A~e. rs-

Victoria Gjesteheim 

. . . .' ,. . . . I å l . D • '., Ile1ste om forholdene i de' rus- ' ne og var Ikke brutale mot forkynte Guds ord .for ~lne ip enece le tIl e ratnerl. .. hus laget man ,et nytt hen-
Strandgt. 41. - Telefon 497 

Vannpumpeanlegg dem. Det var nok ikke slik i medfanger, blekner fIlacrjos vekk», var det uttryk~ en I slke fangeleIrer, .var a:t f,an- rettelsessted 100 f')kriW, !bior
de norske fangeleirene -\lom· I avs~Øringer. Den terror som forhører bllUkte. geledelsen~ (NKDV) solgte ten for det tyskerne hadde 
roeren 1945 og utover, mis- ble utøvet i norske fangelei- I Sovjet fikk fangene dag· fangene. tIl tva~gSar~eid. Da brukt, og fortsatte å g,kyte, i helautomatisk Siemens, 1800 

penger for sitt arbeid om- s:aten eler alt l SovJet fore- fengslene var det slag og liter pr. time, komplett med 

I 

Den norska 
rattsuppg~relsen 

(de svenske vitenskapsmenns hovedutredning om 
etterkrigsoppgjoret i Norge) 

er nå å få kjØpt i Forbundets sekretariat, Kierschows 

gate 5, OSlO. Pris kr. 30.00 pr. ekspIr. Boken kan også 

fåes tilsendt mot innsendelse av kr. 30.00 (+ kr. 0.60 

tUporto) til adr. Forbundet, postboks 3214, Oslo. God-

hetsfullt unngå postoppkravs-bestillinger. Under de 

rådende forhold medflØrer dette et betydelig ekstra-

arbeid for ekspedisj onen. 

Professor Sun.dbergs utdrag av hovedutredningen -

«e kst rak ten» --'- i norsk oversettelse fåes på til

svarende måte for kr. 2.- pr. eks pIr. Utdraget egneJ: 

seg fortrinlig til spredning til kretser der kunnskap 

trenges. Sen.d inn et belØp samt navnelister, så be-

sørger vår ekspedisjon forsendelsen uten angivelse 

av rekvirentens navn. Prisen. inlduderer i dette til-

fene ogSå portoen. 

Merk! 
Prisen på Forbun.dt tR særdeles leseverlEge .lrrosjyre «§ 

104», som for øvrlg er nevn.t i den svenske utredning, 
er nå nedsatt Hl kr. 1.- pr. ekspIr. (+ kr. 0.25 til 
porto). Send Deres bestilling - helst på flere eks
emplarer, slik at De kan gjøre også andre delal;:tige i 

denne avsløring 2.V det Økonomiske oppg-jør - til For
bundet, postboks' 3214, Oslo (postgiro 15028). 

F'or å lette ekspedisjonen ber vi om at man gOdhets
fullt skriver tydelige navn og nØyaktige postadres

,ser. Etterat hovedutredningen er kommet fra Sve
rige, ekspederes nå tidl. innsendte bestillinger i tur 
og orden. 

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

I trent som; heil". Det begynte gIkk dette salg til en tvangs- mØrkecellell og m,s- 200 l tank, kr. 883.50.. 
. trust f. eks til den trust som spark, . E. Parow, elektro forretnmg, 

med 25 Øre og steg tIl 1 kro- ' . Forts. side 4 Melhus 
ne dagen. l Verkuta fikk de bestyreil" alle skogene, eller til' 
mer etter streiken, dessuten gruvetrusten. Slikt kan al
fikk de motta matpakker fra dri hende heil"" tenkte jeg. 
sine nærmeste. I de norske HØsten 1947 opplevet jeg selv 
leirer var det forbudt å mot- å bli solgt av den norske stat 
ta ma,tpakker helt til julen (fengselsstyret) tj,J tvangsar-
1945, da fikk vi den fØ'il"ste beid hos en ptivat arbeidsgi
pakke på 2 kg. ver. Og jeg var ikke ,alle nei om 

det, hundrer av «landssvike-
Maten. re» ble solgt til tvangsarbeid, 

Maten i de russiske og nor. det vil si tØmplerhugst i 

RODELØKKENS 

STANSEVERKSTED 
SNIPPEN 3 - OSLO 

TELEFON 37 44 35 

ske fangeleirer kan ikke sam- norske skoger, og en del har .... -----------...,..-~-----------. 
menlignes, fordi russerne har arbeidet der helt til nylig da 
en langt lla,vere levestandard de siste bla lØslatt. Stalin 
og en helt annen levemåte kiunne visst ikke gjort det be
enn vesteuropeerne. Det er dre. 
derfor det er så Ødeleggende Den fØrste arbeidsgiver jeg . 
for utlendinger å sitte i rus- ble sol~t til, var godseier Ma
siske fangeleirer, :Bord i de thiesen på Eidsvoll, siden ble 
ikke kan leve på l'ussisk kost. j eg solgt til Thomas Stang på 
;Men for ;russenne, som er Mårud. Vi ble sendt opp i 
vant med svart brØd, .kålsup- skogene deres f.or ål hugge 
pe og råtten fisk, er det selv- tømmer, staten fikk betalt 
sagt annerledes. Sommeren den alminnelige pris for hver 
1945 var maten i de norske kubik.k vi hugg, selv fikk v,i 
f,ange\leirel1 sllik at selv ide etter at provianten var truk
sterkeste ble syke av den. ket fr,ai et minimum på kr. 
Dette var også meningen'. I 1-2 pr. dag til kjØp av toa

Det er en skam at 

Folk og Land ikke har 

20000 abonnenter 
Karl Seeland 

Han har rett, særlig da i betraktning av at 1945-
myndighetene arresterte 281750 personer og siktet 

93000! Alle som ble tilsØlt og ruinert kan med god 
den sterke varmen den SOIITl- lettartikler,. 'frimerker o. 1. samvittighet slutte opp om vår avis. 
meren fikk vi bare ramsalt Disse Skogeiere er selvsagt 
sild, ofte uten poteter, svart intet å bebreide, de måtte be- ~-----------------------_. 
tyiSk kaffeerstatning og råt- tale like meget for det vi 
ten eller skjemt fisk. Ingen hugg som for det vante tøm
mave kunne utholde slikmerhuggere leverte·, og de 
kast. Resulta,tet ble også dy- sendte lOSS melk og gjorde hva 
senteti, maveså,I\ alle slags de kunne for at vi skiulle ha . 

Kjøp ikke nyoverhalte 
Ferguson 

mangelsykdommer og for det blia:. Nåer ifengselsstyret uten å sikre Dem at De får en maskin som fortjener denne 
betegnelse. Sikre Dem også originale deler. Begge deler får manges vedkommende Øde- tillot at vi fikk skikkelig kost 
De ved å benytte vårt speialfirma. Direkte import fra Eng-

lagt helse for resten av livet. var det ik.ke av menneske- lands største leverandører. Traktorer leveres fra lager O'slo 
Mange av ungdommene, kjærlighet, men simpelthen og Dokka. Full garanti. Avbetaling. 

særlig frontkjempere!, som fordi vi ellers ik.ke kunne ar- B SIl' P f' Di l O b . tl·l dl· eseldrl' ft. en n - ara In - . ese. - ID yggm.g 
hadde lidd nØd ved fronten, beide, utsultet som vi var av Alt· d k 

I re saper. 
og så kom i leir etterpå, fikk kosten i fengsler og leirer. 

I skjørbuk og berri-berri. På Det het seg da også at det 
I Akershus var der flere tilfel- var frivillig, vi kunne nekte 
Iler av skj ørbuk, og dr. Hval å reise på Skogen, dersom vi 
hadde travelt med å. skrive ikke ville, der ble !Satt opp 

Folk Og Lands kass. 

Mjønvald Kafe 

Brandbu, Hadeland 

anbefales 

Benytt 

HANDSKOMAKERE~ 
Neuberggt. 15, Oslo 

Garantert fagarbeider 

Tannlege Maamoen 

Hansteensgt. 2 
Telef. 444333 

Oslo Stigefabrikk 
Brand-, maler- og skyvestiger 
olj et, ml kadimerte beslag 

Inneh. Alf T. Lunde 
Mosseve1 en 8 

TIt'. 688817, priv. 670779 

UR 
Jeg fØrer alle de kjente 

sveitsermerker som Omega, 

Longines, Certina, Cyma, 

Tissot, Revue, Antima og 

Allsport. 

Dette er en tillitsak. 

De blir ikke skuffet hver

ken over pris eller kvalitet. 

R. G;~ssing 
URMAKER 

DRAMMEN' 

Telefon 2507. 

Annelise Parow 

TANNINNSETNIN'G 
Trondhel'm 

Gisle Johnsonsgt. 5 - V. Lade
moen kirke - Voldsminfie 

Tannlæge 

MARTIN KJELDAAS 

HanBteen.sct. 2 
ru. 44'1554 
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FOLK OG LAND Bladet koster 

20. - kroner pr ~ år 

Vår adresse er: 
Kierschowsgt. 5, Oslo 

~it========='~·,=.==========~e~ .. ==========================================::========::==================~+===========: .. ==========================================================~. 

Da skyldige -
Forts. fra side 2 Det er trist å se med hvilken 
den. Om en person stjeler og letthet domstolene, altså og
derved for bry ter seg mf" ,så HØyesterett, har kommet 

Hva er kristendom? 

Det vil sikkert illter~ssere mange å. se hVa en om
stridt mann Som res. kap. Ragnar Forbech svarer på 

dette spØrsmål. Hans orientering er hentet fra Oslo 
domkirkes menighetsblad. 

straffelovens § 257, har h; "LJrbi dette hovedspørsmål, .------------------------
ikke dermed f o 'r ialrn d r e l- når de har funnet at det var 
denne straffebf'.stemme1:se. fØrt bevis for at tapet utgjør 
De som for eksein~J er dømt 281 millioner. Se bare i Norsk 
etter § 98 for å ha deltatt i Rettstidende om saken mot 
kulturting er uskyldig dømt.,' gene. ralkonsul Stephanson lOg 
Man flO' ldret ikke statsfor- minister Blehr m. fl. Den 
fatningen ved å holde ellerl svenske betenkning krittse
delta i kulturting. rer da Qgså at dQmstolene 

Så er det det solidaris
ke erstatningsansvar 
for NS-medlemmene 

ikke har trukket verdien av 
de Økonomiske fordeler som 
Qiiislingstyret har oppnåidd 
flOr landet ved beregningen 
av tapets størrelse. Det er 

som Høyesterett til min for- riktig noen ynkelige krum
skrekkelse har godtatt. Den spring dommerne har gjort 
svenske betenkningen ltar fIOl' å kQmme forbi dette 
SDm foran: nevnt ,slått fast at spørsmål. 
det ikke var rettsstmdig å Det stod så :(1ent i sin tid 
være medlem av NS. Følgelig i ArbeidarpartJiets valgpro
faller egså erstatningsansva- gram at landssvikoppgjøret 
ret flOr NlSLmeillemmene, da skulle skje overensstemmen
sådant ansvar forutsett"r de med landets rettstradisjo
rettsstridighet. Hertil kDm- ner. Det var nQk ikke alver
mer at det ikke var bevist at lig ment, og det er da heller 
Quislingst3fet har påført ikke gj ort. LandssvikQPpgj ø
staten nDe økQnQmisk tr.-p. ret har liten likhet med vå-

\ 
.-----_______ re gode rettstl'a.disjener. 

LandssvikoppgjØret er så 
Den mest guddommelige 

skrøpelig, at det t hØY grad 
seier er il. tilgi, 

J. Chr. F. Schille". 
trenger revisj on~ dersQm 
NDrge . skal gjenvinne sin 
plass som rettsstat blant si

~===========- viliserte stater. Inntil revi

UvelH har 

aD~varet 

sj onen er flOretatt, fDrtsetter 
det nQrske statsskip sin sei
las med mange lik di lasten. 

Hm! 

flOr at 20 millioner krQner er - Har man giftet seg, må man 
b kt til tt tk to . også bære .fØlgene av det. 

ru ,ny PlOS on r l _ Det er da mye enklere å 
Bergen? bruke en barnevogn. 

Det var noe eget ved de store I sekund kastet så Constances pro-I 
Sweepstakes i Alaska. Pengepre- motor inn ti tusen stemmer for 

Det er merkelig at et slikt SpØrsmål kan stilles fIOl' 
alvor i et lamd hVDr kristendommen har vært «inn
fØrt» flOr 900 år siden. 

Og allikevel møter vi det, ikke minst fra tenkende 
mennesker. 

Hva er kristendom? - NDen mener at kristendom
men er det samme som Bibelen - eller rettere Det 
nye Testamente - flOr før Kristus var jo kristendom
men ikke til. 

Men det kan ikke være riktig. Det nye Testamente 
ble ferdig 2-300 år etter Kristus - og sellvsagt le
vet kristendommen før det var ferdig. 

NQen setter likhetstegn mellQm kristendommen og 
kirken. Det er Qgså galt. 

Selv 10m man med kirken tenker på samfunnet av 
alle SQm er dØpt lOg trQr på Kristus - hvilket kristen
samfunn de enn tilhører. Og når et enkelt kirkesam
funn fremstiller seg SDm det ene rette kristne i mot
setning til andre som Qgså kaller seg «rett-troende» 
- da, ser en hVQr umulJig dette syn er. 

Hva er da kristendom? Svaret er enkelt lOg bibelsk 
KristendQm er Jesus Kristus. KristendlOmmen er en 
person, lOg kristenliv er å tro på lOg å fØlge denne per
SQn. Derfor heter det om den første kristne fQrkyn
nelse: «Filip kom - lOg fQrkynte Kristus flOr d.em.» 
(Ap. gj. 8, 5). Og Paulus sier: «Vi fQrkynner Kristus.» 
(1. Kor. 1,23 lOg 24, 2. KiQr. 1,19; 4,5. Filip l, 15 lOg 16.) 

Det er det strålende enkle ved vår religion at den 
er et fDrhQld til en person - ikke fØrst lOg fremst til 
læresetninger. Og ved ettertanke forstår vi at nett
opp slik er den åpenbaring fra Gud SDm vi trengte 
lOg kunne flOrstå: Gud 1 et menneskes liv lOg karakter. 

Men så må vi ha den hele Kristus ~ ikke en am
putert Jesus. 

Ikke bare en Frelser som hjelper oss ut av denne 
verden lOg sikrer oss en plass i himmelen, men en som 
viser veien i det daglige liv, og når det gjelder folke
nes situasjQn i dag. 

Hel1er ikke bare et vist menneske som er den stQre 
lærer i etikk, og SQm har løsningen på den enkeltes 
og slektens prDblemer, men Guds sØnn SQm er dØd 

Slaveleirene -
Forts. fra side 3 lagt (minst 400), reaksjDnen 

Svar på spørs

målene side 1. 
handling, og i retts110kalene 

hos fQlket mQt råSkapen ble Pablo Neruda Chile regnes som ga,tt dommerne dag,en lang , , 
for sterk. Henrettelsene gjQr- SØr-Amerikas størst , t Det 

lOg avsa dØdsdommer, livsva- de Qgså et pinlig inntrykk i e poe. 
rige dDmmer og andre dom- fortelles at vyrdnaden for ham 

utlandet. 
mer SQm tilsammen utgjQr- . er meget stor. Et eksempel: For 

, Gerhardsen sa i en tale at . 
de tusener på tusener av år. IliOen lår. SIden mØttes! ti ~usJn 

mange av de dØdsdØmtes fa- . . ' Det viste seg at her sem bak . gruvearbeIdere til politisk masse-
, miller hadde henvendt seg til .. 

jernteppet manglet det ikke møte l frIluft. Etter tre timers 
, ham lOg bedt om benådning .. 

på dommere lOg bØdler som mtens talevirksomhet i brennen-
«Men jeg kunne ingenting 

var villige (flOr god betalingi~. H k de solstek ble det ~kjentgj.ort 
gJøre.» vern unne gjøre nQe 

til ål utføre alle de drap og h' ikk t t . ist ? at Pablo Neruda skulle lese et VIS esa smm eren. . 
ulovligheter regj emngen for- dIkt. Da han steg opp på taler-

Anei, så lett er det ikke å tl\..' ttet d i lan'gte s o en, IJLO e t tusen tross 
. vaske blQdet av hendene. ' 

Når man tenker over alt faren for solstikk, sine hoder 1 
d tt d b ha dli HVQr mange SQm er dØd av spontan hyldest e e lOg lOver en e n ng . 
.. 00 O t t fikk sykdommer de pådrQ seg 1 UJe 1 00 arres er e , 
h ilk f ~lp' 11 bli d d fangeleirene, hvor mange Selwyn Lloyd er britisk uten-

v en Qr.:m.J e r er a . 'ks!n' . te 53 A ' . som tok sitt eget liv 1 denne 1'1 l:DJ.S r, .. r gammel. Hans 
på Stalin lOg Bena og på. vår .. bestet' t di t t 1 W , fØrste fDrferdelIge tId, hvor . ar var me o spres a-
egen Gerhardsen og Gunder- t fikk h l les, og hans far lege. Selv er han 

? mange usen som e sen J· ...... ~t t t b".",. .. tt sen lUW, en u prege oY......' av 
M ka l t · t d ødelagt flOr resten a,v livet er «the middle cla8Sl» og meget be an . n se vsag Sl a er ' , -

dsf kj 11 f di der ingen statt,stikk over. gavet. eJ:! en gra Drs. e, or 
. Men det kQmmer nQk for en ( 

Stalm styrte så lenge, i 30 år, d 'kk f å f G d Abdel Hakim Amer er øverst~ ag, om le Ør s Qr u s 
lOg hadde et langt større den alImektiges dQmstol. sjef for den nye arabiske mili-
menneskema,teriale til disp 10- tæJ:1)ak:t mellom Egypt og Sa.udi-
sisjrDn, men viljen var sikkert Arabia. Fra før er han egyptisk 
den samme hos de norske armeminister, med andre ord Ve It er d s _ ~~:~ Nassers mest ~trodd~ makthavere SQm hos de rus-
siske massemordere. Det var 
andre ting SQm bremset, så 
der ble på langt nær sk,utt 
så mange som først plan- staten 

, 
Anton Jagov, den l1\Ve sta.~

minister i Bulgaria, er 52 år. Han 
fulgte etter Vulko Tsjervenkov, 
som måtte gå fordi noojonalfor-

Snlldt. 
Hvorfor prutaet du 

skredderen? Du betaler jo 

samlingen «enstemmig» hadde 
Seddelomløpet i vårt land er funnet at han hadde innført 

med nådd opp i 3 milliarder kroner, persondyrkelsen i det bulgarske 
ikke· og 5-kronesedlene er nå blitt for kommunistparti. 

likevel. dyre! Det er derfor på tale å er- ;;-___________ • 
- Nei, men jeg ville ikke at stat-te den med en eller annen 

han skiulle tape så meget, skarve mynt, men det blir ikke 

III 

i år. 

frOr lOSS, SQm lever lOg skal få det siste ord. 
KristendQm er Jesus Kristus. 
KristendQm er å være i hans følge i trIO og lydighet. 
Så enkelt er det. 

å ha kjØrt dem. 

A leve i erindringen er 
bedre enn å leve i virke
ligheten, ti det har den 
sikkerhet virkeligheten 
ikke eier. 

søren Kirkegaard. 

I~_--_-: 

sky, og uten nesten å vite hva 
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Men så må vi ba: den hele Kristus - ikke en am
putert Jesus. 

I skredderen? Du betaler jo 
likevel. 

ikke I og 5-k~~~~dle~;;;-~;. b~~t;~; kommmrtstparti. 

Uveln har 
aowvaret 

det norske statsskip sin sei
las med mange lik liJ lasten. 

- Nei, men jeg ville ikke 
han sk!ulle tape så meget, 

dyre! Det er derfor på tale å er
at statte den med en eller annen 

skarve mynt, men det blir ikke 
i år. 

A leve i erindringen er 
bedre enn å leve i virke-

Hm! 
- Har man giftet seg, må man 

er 

Ikke bare en Fre~ser som hjelper oss Ult av denne 
verden og sikrer oss en plass i himmelen, men en som 
viser veien i det daglige liv, og når det gjelder fo]k.e
nes situasjon i dag. f,or oss, som lever og skal få det siste ord. 

lligheten, ti det har den 
sikkerhet virkeligheten 
ikke eier. for at 20 millioner kroner 

brukt til nytt postkontor 
Bergen? 

også bære .følgene av det. Rel1er ikke bare et vist menneske som er den store 
lærer i etikk, og som har løsningen på den enkeltes 

og slektens problemer, men Guds sØnn som er dØd 

Kristendom er Jesus Kristus. 

i _ Det er da mye enklere å 

bruke en barnevogn. 
Kristendom er å være i hans følge i tro og lydighet. 
Så enkelt er de,t. 

søren Kirkegaard. 
1 ____ -: 

Det var noe eget ved de store' sekund kastet så Constances pro-'9lele den fiun~ l 
Sweepstakes i Alaska .. Pengepre- motor inn ti tusen stemmer for " DU A . _ DU HU .. 
miene varierte fra seksten hundre henne, og det gjorde utslaget. ~'.... V ....., .... f ..., .... _ 
til ti tusen dollar, alt etter som Constance ble valgt med 102000 
velstanden hos gullgraverne var. stemmer mot fru Davis 75 450. fi cbt ~ 
I de fire dagene. lØpet sto på var Løpet skulle gå den 14. april, ng , 'a U O n ØU; Hg ta-nce 
det en eiendommelig helligdags- og de siste dagene gikk med trav- V- V-."~ ~ I; MI; - -
stemning over Nome. Forret-- le forberedelser. Blant annet skul-
ningslivet sto i stampe, butikke- le hver hund i spannet fotogra
ne var lukket, skolene stengt 01<' kres, og navn, farge og særlige 
domstolene utsatte sine møter kjennemerker på hver hund skul-

Flnnmarkingen Leonard !Se.p pala. forleller om sitt liv :i Alaska. 

Luften var ladet med spenning. le registreres i Kennel-klUbbens likesom favorittene. ,..------------. kroppen min igjen. En eller an~ 
Alt dreide seg om 1- , ielØpet. Det bØker. Det var for å hindre at Klok.ken ni om morgenen star
ble veddet høyt, og store penge- noen skulle forsøke å bytte hun- tet veddelØPet. Min kone, «dron
summer sto på spill. der -underveis. Reglene var me- ning Constance», og veddeIøpsko-

Artikkelen ble på

begynt i Folk og land Noen dager fØr lØpet ble det get strenge. En måtte bruke de miteen; sto på en plattform ved 
v!l-lgt Sw"~pstake-dronning. De samme bikkjene unner hele IØ- startplassen. Hver gang dronnlin
flotteste jentene i Nome og om- pet, og spannet måtte være full- gen viftet men' et flagg, startet 
egn konkurrerte om titelen, og tallig ved innkomsten, ellers ble et spann. Jeg var den siste som 
valget foregikk ved avstemning. man disket. Hard og umenneske- startet, og den første som kom 
stemmene ble solgt for en cent lig behandling av hundene var tilbake· etter å ha brukt 78 timer 
stykket, og disse pengene gikk inn ogS~ strengt forbudt, og kunne på det 655 km lange løp. Den 

nr. 6 og fortsatte i 

nr. 7 og 8 

i vinnerens pengepremie. Det var fØre til disking Og tap av eierens fØrste dagen kjørte jeg 176 km og Ved Council City, 128 km fra 
alltid visse seremonier forbundet hundespann. Den samme straff tok så en fire timers pust i et telt Nome, passerte jeg Scott y, men 
med kåringen. Dronningens an- gjaldt også hvis det kunne på- og masserte og foret hundene. 

han hadne nesten innhentet meg komst til startplassen ble annon- vises at kjøreren ikke hadde opp- Tidlig om morgenen hØrte jeg 
rt ed t tstøt f ved Timber. Han var så nær at se m rompe· , og uIgt av trånt skvært og hederlig. Da Scott y kjøre forbi, og da var det 

Bine pelskledte hoffdamer ble hun kunne en også risikere å bli eks- ikke lenge fØr jeg var på farten jeg kunne hØre ham brØle til 
kjørt fram til Kennelklubbens tri- kludert av Kennel-klubben og det igjen. Den dag kjørte jeg de 144 hundene. Mine bikkjer hadde 
bune av et flott hundespann. Hun betydde at man var utelukket km som var igjen til Candle og imidlertid mest krefter i reserve, 
hadde et flagg i hånden og ga fra å delta i fremtidige lØp. 48 km på tilbaketuren til Gold 

og jeg slet meg fra ham igjen. 
signalet til start. Hver gang hun Jeg skal fortelle litt om Selve Run hytten. Scott y og de andre 
senket flagget, satt et spann av- lØpet. Scott y AlIan var favoritt, tok en pust i Candle, men var Da. jeg passerte Fort Davis, fem 
gårde. da John Johnson, «Jemfinnem, så tidlig på'n at jeg hØrte Scott y kilometer fra Nome, begynte ka-

Min kone Coru,:;ance var en av var reist til Statene med sitt heie på hundene sine mens han nonene å dundre for å melde sei
kandidatene til dronningtitelen i spann. Scott y hadde et Sipann kl.iørte forbi Gold Run knappe eliherrens ankomst, og snart et-
1915. Hun var stor favoritt hos store flotte mongrels, det er hun- fire timer etter at jeg var an- ter hørte jeg sirenene og fløy te
gullgraverne i omegnen av Nome. der av blanningsrase, og det var kommet dit. Det gikk ikke lang ne i Nome sette i. Store menne
bykarene holdt på' en fru Davis. en fremragende hundekjører. Det tid fØr jeg hadde hundene foran skemengner var på benene og 
Bølgene gikk hØyt, og fru Davis var Også. andre ypperlige slede- sleden Og av gårde bar det. z heiet og :jublet; til meg da jeg 
ledet heIt til det nærmet seg slut- folk Og gode spann med. Jeg hus. Det lØp en gammel telefonlinje kjørte forbi. Jeg var trett og sli
ten av fristen. Fem minutter før ker Paul Kjegstad fra Trøndelag. fra Nome til Candle, og ven den ten til det ytter~, men den 
den uti""" ledet hun med fem tu- begeistrede mottagelse onnildnet JU'~ Han visste mer om hunder og kunne dommerne, som hadde ho-· ~., 

hunders natur enn alle vi andre vedkvarteret i Baard of Trade meg, og jeg glemte alt. Etter å. 
tilsrunInen, Og hande et spann Saloon i Nome, følge lØPets gang. ha passert mål ble jeg revet av 

sen stemmer, men nå satte Con
stance og henner; promotor inn 
sine .reserver. Fru Davis hadde 
også noe i bakhånd, og luften 
var ladet med spenning.. I si~te 

t d t meiene av jublene tilskuere og sammensatt av malemu ea' e Spillere og bookmakere var i 
er innfØdte hunder fra Arktisk sving dag og natt ettersom løper- båret på gullstol til en liten slede 

.... som ble trukket æresrunde aven N'ord-Amerika, og hounwo som ne ble rapportert inn ved de for-
minner om våree harehunder, skjellige stasjoner. skare ungdommer. Fotografia.p-
men er en god del størreee. Vi- paratene klikket omkring meg 

Jeg har lært meg at et dere var det et spann som besto alle steder, og da jeg var våt av 
av sJ'efere Og lappe-hunder, det svette etter spenningen og den liv ikke betyr noen ting, OM. 
ble kjØrt aven eskimo som het Tretter ville .uU..e vare harde tur, begynte tennene li 

men også ~t intet kan er

statte et liv. 

Andre Malraux. 

MurPlJy, og var et meget gont lenge hvis feilen bare var klapre i munnen på meg.1 Da 
spann. Foruten mitt eget var det på den ene siden. forvirringen hande lagt seg litt, 
også et annet spann med sibirske La Rochefoucauld. ble jeg trukket til badehuset, 
hunder, men de var alle i eldte hvor jeg fikk et bad og ble skrub-
laget. De jeg her har nevnt var 4iiS4@J!i4!G i$ J. )1#.5&'""""'._ bet til varmen kom tilbake i 

nen ga meg også en kopp whi
jeg gjorde tømte jeg den til 

bunns. Jeg fortalte at jeg ville 

komme til dansen som Kennel
klubben ga samme aften, skulle 
bare fØrst ha meg en liten strekk. 
Først var jeg nede på målIinjen 
og Ønsket Scott, som kom inn 
som en god nummer to, - halv
annen time senere - velkom
men. Deretter gikk jeg hjem til 
hytten min, hvor trettheten og 
whiskyen i forening fikk meg til 
å· falle i søvn med en gang, og 
fØrst sent ~ ettermiddagen ne
ste dag våknet jeg atter til liv. 

Slik endte net åttende AlI-Ala
ska sWeppstake - min første sei
er i de store huidekappkjØringe
ne. Scott y . Allan ble nummer to 
og eskimogutten Murphy num
mer tre. Jeg var særlig stolt av 
to ting. For det fØrste at jeg 
hadde vunnet løPet uten v behø
ve å bruke sveipa, jeg hadde 
smelt med den en gang over 
spannet for å få det startet, men 
snerten hadne ikke berØrt en 
hund. For det annet kom jeg 
over måIIinjen med alle hundene 
forspent og i god form. De små 
sibor-hundene hadde vist seg å 
være bedre enn de andre stØrre 
hunnene, og jeg var stolt over 

Den . tyngste arven et 

menneske kan slepe med 

seg gjennom livet er fat

tigdom. 

Alexander L. Klelland. 

å ha kjØrt dem. sky, og uten nesten å vite hva 
Jeg vant også AU-Alaska leste jeg 'at Sibir-hundene <ble 

Sweepstake i 1916 og 1917, som brukt som trekkdyr av handels
var siste året det 'berømte hunde- mennene som kjørte mammut
veddeløP ble holdt. Jeg vet ikke elfenben fra Ny Sibir-Øyene, for 
om det var krigen eller at det å selge det til Orientens ptiten
ble for få gode spann som var tater. Elfenbenet var hØyt VTUr

skyld i det. Det var synd, for jeg dert til utsmykning av haremene 
tviler på at det noen gang vil bli og til smykker. 
laget hundekappktiØring som vil I 1820-årene brukte lØYtnant 
sette hunder og kjØrere på en Wrangel sibir-hunder på Bine 
slik kraftprøve som de store AlI- lange sledereiser vedutforsknin
Alaska Sweepstakes. gen av Nord-Sibir. Han var helt 

Min sledetur med difteriseru- avhengig av sine hundespann og 
met i 1925 tør være så velkjent priste sibirhunden hØyt for deres 
at jeg ikke behøver å nevne noe forstand utholdenhet og gode 
om den her; men den turen IniU- sinnelag. 
liggjorde at jeg året etter kunne Jeg hørte ikke til dem som 
dra til Statene for å vise frem trakk det store lodd 1 gullgrav
mine sledehunder. Jeg hadde med ingen i Alaska. Det får så være. 
meg 441' av mine sibiriske hus- Når. alt kommer til alt, så har 
kies. Det var en hunderase som det betydd mer for meg at jeg 
ikke var kjent i Statene den kom over i hundekllØringen, og 
gang. Det ble oppvisning og ut- at jeg lærte å stelle Og. omgås 
stilling mange steder rundt i med polarhunder. Erif'aringen 
Statene, blant annet i Madison har vist meg at man oppnår ikke 
Square Garden i New York. topp-prestasjoner ved tvang og 

Senere dro jeg til New Eng· hard behandling. Gode hunder 
land, hvor de var begynt med som k),ienner sin herre, forstår 
hundeveddelØp. Tre år i rekke- hva som forlanges av dem, og er 
følge vant jeg det 214 kilometer alltid villige til å yte sitt ytter
Iange Newi England IØlp, Lake ste. ~ 
Placid løpet og the Poland spring 

løpet. I 1929 vant jeg også the I I 
Easterne InternationaJl hunde- FOLK. OG LAND 
veddeløP i Queebec i Canada. og 
slo den tidligere rekord~ Disse Redaktør og utgiver: 
løpene beviste at sibirske huskies JO~ KBINGLBBOTN 
er best, når det skal kjøres fort. 

I New England-statene og østl 
Canada brukes de tidligere hun
der av blandet rase til vedde
løpskjøring - store hunder som 
veide fra 40 til 45 kg. De syntes 
svært gynd på meg og mine små, 
lette hunder. Nå, de forandret 
mening etter løpene, og nå bru
ker de ikke annet enn sibirske 
huskies, som alle nedstammer 
fra zp.ine hunder. 

Det ble gjort særdeles meget 
vesen av at jeg kjørte uten å 
bruke svepe, og at jeg også be
viste at løpene kunne vinnes uten 
svepe. 

Sibir-huskies har nok vært 
brukt som sledehund lenge. I en 
gammel bok 1 et Boston-bibliotek 
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