
Sannheten bærer heldigvis 
meget ofte en beskjeden drakt. 

• Dickens. 

Nr. 7 - 5. årg. 

OG 
Lørdag 18. Februar 1956 

F.t;: 

Løssalg 50 øre 

Livet er hverken ve'ken el
ler lyset - det er ilden . 

Den 8ven8ke ntrednin;: 

A v forbundssekre!~r ~elge Grønstad 

Ja, kravet 1 så måte synes stadig å være like friskt fra, 
dem som 1 1945 og de følgende år åpnet for urettens kra
ner og lot hundre tusener av landsmenn drukne 1 ærelØshet , 
og materielle vanskeligheter. 

_ Dere må da sannelig en gang se til å glemme, har' 
det hett fra dem som i sin tid bevisst og beregnende satte 
det hele i scene og fra dem som i tankeløs godtroenhet el
ler i kunstig fremdrevet <<nasjonalt» hat, hujet sitt bifall 
til alt som gikk for seg. Og mer og mer hØylydt er dette 
kravet blitt etter hvert som det virkelige hendelsesforlØp 
er kommet for dagen og trykket av egen skyldfølelse har 
tatt til å virke. .... I )',/ i i i i 

Sikkert føles det tungt for den som har begått urett og 
som har skadet og fØrt medmennesker i ulykke,' å skulle 
innrømme - åpent og uten forbehold - at man har be
gått feil. Det er motbydelig «li. miste ansikt». Aldri. er egen
kJærligheten så sterk og hatet til andre så altbeherskende 
som når man'er klar over att det er ens egen skyld at disse 
andre har Udt overlast. 

I sUke tilfelle kryper den kompakte majoritet i ly. I ly 
bak stedighet og utflukter. I ly bak forsøk på å få det som 
tynger ens samvtitighet, (til å smuldre opp ved hj!elp av 

taushet og glemsel. Aldri fortoner ordene «la gjemt være 
glemt» seg så tillokkende til bruk overfor ens ofre som nett
opp i slike øyeblikk. Professor, dr. juris. Halvar Fredrik Sund berg, Uppsala. 

I dag blir v i på vårt hold klappet på skuldrene av «velvil- Den sterkt ventede svenske hverken fra Stortinget eller 
jens> engstelige hender, - av de samme hender som den utredning fra de svenske vi- Justisde!p'artemer;tet, og For
gang vi var bakbundne og makt-løse, kappedes om å slå tenskapsmenn etretJter hva bundet måtte der,for ta saken 
oss fiai:dt og hjerteløst i kne. Glem, heter det i dag, glem, vi har bragt i erfa,ring i far- i sin egen hånd.! 
glem, glem! Fortap dere ikke i fortiden, skap dere ikke uro vannet og kan påregnes Den 5. mars 19f.~ henvendte 
i deres eget sinn, avfinn dere med det som har skjedd. Det framlagt Uinder Forbundets en !itlen gruppe av de ved et-
som er gjort, kan ikke endres. Glem! Landsledermøte den 29. fe- terkrigsoppgjør';T-J4, dømte seg 

,Jo, jo, - det rår ikke tvil om at det er nok av broar. (Se annonsen: i ·da- til Institutet for Offentlig och 
som i dag vil at her skal glemmes. Like fra bakholdets genS :avi~)i~ Internationell Riitt i Stock
lumske mordere og domstolenes uselvstendige og ettergi- Ennå i dag eir vi derfor av- holm med en sk~velse, hvor
vende dommere, og heU ned til stakkaren som, da enhver skåret fra å komme inn på aV hlitlsettes: 
risiko var borte, tøflet omkring og var «nasjonal» etter sin utredningens innhold, men vi 

En rask orientering 

om opptaket 

* 
«Folk og Land» 

presenterer for sine 
lesere de menn som 

"," 

danner det svenske 
rettsinstitutt 

----------~-------
gjøret, undertegnet ved
lagte adresse til !let ære
de Institut med anbefa
ling av vår henvendelse. 
Vi henviser også til de 
skrivel.r.;er som ,stortings
representantene Stavang I 
og Vatnaland Og professor I 
Alf Næss har sendt In-
stituttet. ____ » 

Den udre~se SOlID ble over
sendt Institutet sammen med 
denne henvendelse, var så
lydende: 

~~Det er innen det fWl'sl.e 
f()~k et utbredt o,~ske om 
:tt der innhentes en utta
Jelse fra rettslærde i et 
under Krigen nøytralt 
land om det norsl:æ etter
krigsoppgNrs folkeretts-

. lige og strafferettslige si
der. Vi v~t\ :lt der vil bli 
,rettet en heu. 7endelse til 
det ærede Institut om :i I 

Professor, dr. juris. Felix Erik Falbeck, Lund. 

avgi en sft{lan reltsviten

skapelig eXl)erti'. pa. fri 

og ubundet 1);lS:S, og ~lt 

I~et vil bli !wntr(J'I;el't på 

betryggenut? måte at In-

. stitutet får seg forelagt 

alt det ma~~riale som bØr 
ligge til l; ru 1111 for e11, 
selvstendig bedØmmelse. 
Vi tillater oss herved å 

anbefale at anmodningen 
etterkommes.,) 

Adressen var undertegnet 
aven del stortingsmenn, 
dommere og advokater, pro
fessol"er. nrester 00" 1':kolpfolk 
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I dag blir v i på vårt hold klappet på skuldrene av «velvil- Den sterkt ventede svenske 
jens) engstelige hender, - av de samme hender som den utredning fra de svenske vi
gang vi var bakbundne og makt-lØse, kappedes om å slå tenskapsmenn m"' ,miter hva 
oss fi1i:rdt og hjerteløst i kne. 'Glem, heter det i dag, glem, vi har bragt i erfa,ring i far
glem, glem! Fortap dere ikke i fortiden, skap dere ikke uro vannet og kan påregnes 
i deres eget sinn, avfinn dere med det som har skjedd. Det framlagt Uinder Forbundets 
som er gjort, kan ikke endres. Glem! Landsledermøte den 29. fe-

,Jo, jo, - det rår ikke tvil om at det er nok av dem broar. (Se annonsen i ,da
som i dag vil at her skal glemmes. Like fra bakholdets gen:s ~vi~)~ 

hverken fra Sto.t:tinget eller 
JUStisdep'artelmerJtet, og For
bundet måtte derfor ta saken 
!. sin egen hånd. 

Ennå i dag eir vi derfor av- holm med en skrivelse, hvor
skåret fra å komme inn på av hlitlsettes: 

lUllllske mordere og domstolenes uselvstendige og ettergi
vende dommere, og heU ned til sta,kkaren som, da enhver 
risiko var borte, tØflet omkring og var «nasjonal» etter sin utredningens innhold, men vi 
egen mere beskjedne, men dog intenst hatefulle oppskrift. l~an på den annen side tenke 

Den 5. ma!s 19113 henvendte 
en liten gruppe f1r de ved et
terkrigsoppgjør?i dømte seg 
til Institutet for Offentlig och 
Internationell Ratt.i :Sitock-

I dag ville de alle sikkert fØle seg vesentlig lettet om 
vi - deres ofre - kunne bekvemme oss til å glemme. I så 
fall var det' nok mulig at de selv - i et hvert fan i noen 
utstrekning - kunne tenke seg å «glemme» at vi -- de 

oss at svært mange vil være 
interessert i foreløbig å få en 
orlentJering om opptaket til 
den nå foretatte granskning 

tidligere så forstøtte stympere - h a'd d e v æ rtf o r r e- og nærmerei opplysning om 
der e mot v å r t eg e t l and! Våre bødler kunne tenke de deltagende rettskyndiges 
seg å vise edelmot! personalia. 

H v is vi bare ville være av den godhet å glemme, ja. Vi har i den anledn:ing hen
H v i s vi aldri mere ville kny om det som hadde overgått vendt oss til forbundssekre
oss den gangen da blodstaIlken drev bØdlene i nesen og de tæren, som har vært :så elsk-
oppførte seg deretter! vPrdig å gi oss fØlgende fram-

Ja, hvis, - - - hvis bare - - -! stilling: 

La meg si det straks - og, si det klart og tydelig: 
Nei! og atter nei! Vi glemmer ikke! Så «-ridderlige» mot 

dem som ga oss banesår, er ,vi ikke. Kan ikke være det! 

I en skr. 19. juni 1952 stillet 
Forbundet t[! Stortinget 
følgende spØrsmål om en 
eventuell granskning av et
terkrigsoppgjøret: 

I 
l. Kan det tenkes at Stor
tinget i tilfelle vil være 
villig til i forståelse med 
representanter for vårt 
forbund å ta opp forhand-
Unger med utenlandske 

{( Undertegnede 

\ 

! 
tillater 

seg herved å anmode det 

ærede Institutt om å av-
gi en rettsvitenskapelig 

expertis på fri og ubun

den basis om: det norske 

ertterkrigsoppgj Ørs folke-

rettslige og strafferettsli
ge sider. 
Det er i Norge, såvel i de 

tettsforfulgtes krets som 
utenfor denne, et utbredt 
Ønske om å· få etterkrigs
oppgjøret bedØmt av nøy-

, trale rettslærde, etter re
ne rettslige grunnsetnin.
ger, og uten sideblikk Hl 
de i Norge rådende af
fe,ktbetonte 'Og1 prec;;tisje-

• bundne meninger. Som et: 
uttrykk for dette ønske I 
har en. rekke stortingsre-

'presentanter og andre, 
dels landskjente. dels i sine l' 

byer og bygder ansette 
personer, som selv ikke I 
har vært berØrt av opp-

land om det norshe etter
krigsoppgNrs folkeretts
lige og strafferettslige si
der. Vi v~t\ at der vil bli 
rettet en hen ,endelse til 
det ærede 111Stitut om :'t I 

avgi en sfu:lan reltsviten

skapelig cxperti-> p;" . fri 

og ubundet l);lS::O;, og ~.t 

Ilet vil bli !wntrol:'.ert l>å 

betryggend~ måte at In-

stitutet !!il' seg forelagt 

alt det ma~~riale som bØr 
ligge til ~runn for ell. 
selvstendig bedØmmelse, 
Vi tillater oss herved å 
anbefale at anmodningen 
etterkommes.,> 

Adressen var undertegnet 
aven del stortingsmenn, 
dommere og advokater, pro
fessorer, prester og skolefolk, 
ordførere, finansfolk og næ
ringsdrivende, i et antall av 
vel 70. 

Da det ble kjent at stor
tingsmenn stølttet denne 
norske a,ksjon, framsatte Ju
stlisnemndas formann, stor
tingsmann RamndaJ, den 9. 
mars 1953 en interpellasjon i 

Stortinget. I debatten ble un
de~skrivern.e av henvendelsen 

. til det svens,ke institultt be
skyldt for «bak Stlortingets 
rygg» og ,«i dØlgsmål» å ha 
startet et angrep på norske 
myndigheter og norsk retts
vesen. Da imadlertid en re
presentant på stedet kunne 
dokumerntere Forbundets for
an siterte henvendelse til 
Stortinget aV 19. juni 1952, 
endte debatten med et på
legg til presidentskapet; om å 

sørge for at Forbundet fikk 
et svar. Deltte ble avgii.tt den 
n. april 1953 og gikk ut på 
at Stortinget avvistie såvel 

Professor, dr. juris. Hilding Eek, Stockholm. Forts. på side 2 -----

Så mange tusener og titusener av skjebner er blitt av
sporet i denne etterkrigstiden., så forvrengt og forfalsket 
er den norske historien blitt, og så underminert er dell gam
le, hevdede, normale rettsfØlelsen ennå i dag, at vi ville 
handle til ubotelig skade for fler enn oss selv om vi resig
nerte "ed det som er skjedd. Det cr livet selv, livet med 
dets uomgjengelige krav til rett og sannhet, som gjør det 
til en plikt for oss å handle. Vi måtte anse oss selv som 
medskyldige om vi lot det være. Ja, kanskje mere skyldige 
enn noen, fordi det, slik som situasjon.en er, faktisk beror 
mere I,å oss selv enn på andre om det igjen skal komme 
lys i de mØrklagte krokene. Fulgte ikke v i dette pliktens 
bud, viile vi bære skyld for all framtid og for alle kommende 
slekter. 

rettskyndige, .. , og i så 
fall stille til rådighet for 
disse det stoff i de of
fenltlige arkiver som an
sees tilgjengelig, og som 
man mener kan være av 
betydning for en sakkyn-

'V\A/VV\AIVVVVVV\AI\,,,,VV\A,VVVVVVVV\,I\I\.,,,VV\A/\""\A/\AIV\I\.~'\IVVVVV\I\.""'~""'""""",,,,,,'VVV\,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 

~t~<t~' t," .... 
dig bedØmmelse, elle'r 

Det har ikke manglet på hånende og fornærmende ord 2. vil Stortin.get _ i til-
fordi vi på vårt hold har vist standhaftighet og besluttsom- felle av at man ikke fin- «(Dens vi venter» 
het og ikke har vi~let velge taushetens og passivitetens linje. ner å kunne delta som un-
Selv fra framtredende stortings-hold har vi måttet døye der pkt. 1 nevnt ~ ha «Orden, rettferd fred» ... 
harde ord og u~.annferdige beskyldninger. Vi er håpløse prinsipielle eller konkrelte hvor klang ikke disse ordene 
kverulanter, har det hett, oppviglere og renkesmed er som ilnnvendin.ger å gjøre mot i sin tiid som en fanfare og 
handler i dølgsmål. Vi bærer selv skylden for at samfunnet at arbeidet tas opp av manet modige kvinner og 
må verge seg mot oss, har det vært tilfØyd. Forbundet på egen hånd. menn til innsats for Norge. 

Intet av dette er sant. Og det vet de også så inderlig godt Det var ingen lett. oppgave, 

Av Forbundets reisesekretær 

s. Schlytter - Henrichsen 

planøkonomien angår, gjør 
dagens Økonomiske bilde et
hvert kommen.tar overflØ'
dig. 

de som rØrer slike ord i munnen. Slik ville de ikke ha snak- StJortånge,ts Presidents.kap men varm fedrelandskjærlig- :.-----_______ -. ______ L'""" ____ ~ 

Ute i verden herj er den 
kalde ;krigen, ~v()lr delt del
te Tyskland spiller en stadig 
viktigere rolle i. tau,treknin
gen mellom øst og vest, og 

ket om det ikke var fordi de selv føler seg trykket opp mot erkjente mottagelsen aV.den- het og lys tro på idealer ga frigjøringsjubel, iStore ,øfter 
veggen og tvunget til å forsvare egne innbilte posisjoner. ne henvendelse, Og meddelte kraft til å overvinne, vansker om samarbeide ogj gjenopp
Vi for vår del hal' til enhve'r tid il.l"beidet helt åpentl og uten at det hadde besluttet å sen- og nasjonalt sneversyn. qyggling og andre IOlk)rende 
at noe har vært stukket under stol. Ikke et Øyebliklv har de fore'spØrselen over til Ju- Historien får dØmme om vi perspektiver. Tiden gikk, og 
v i hatt bruk for den slags. Mon OIr. de som står oss imot, stisdepartementet tlil utta- handlet rett, --, motdvene Marsh.aU-hjelp/ og lPlanøko
er i stand til å &i det samme? H.va med .m.otviljen m.ot å!lelse. 'Ivar renslige nok. Inomi var hyperaktueUe sa,-

Forts. side 4 Noe svar kom imidlertid Så kom 8. mai 1945, med ker, som blankt ble aksep-

tert uten tanke på medal
jens bakside, innta U.S.A.s 
klausul om å kunne forlau- hvor de små: nasjoner bare 
geat 50 pst. av alle va- er hjelpeløse brikker i det 
Iler til Norge sklul1e, skipes på i store spillet som foregår. 
rumerikansk kjØl, kom som/ Denne hjelpeløsheten gjen
den 'første kalddusjen! Hva Forts. side 4 
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LØr4ag 18. felJrua.r IM6 

".-~F2~~I(}~:~~-~1 Den, svenske utrednin-, .. I Ansvarlig redaktør Johannes KriagIobotn • . ~ 
Forts. Ira side 1 --------________ _ 

Tet,t av h~klere i 
norsk preslie 

planen om samarbeid som benyttet sei, av Institutets 
forslaget om å gjøre arkiv- bistand, bl. "a. da det gjaldt 
materiell tilgjengellig for de såkalie «Kvarstad-båtene» 

En rask orientering 
om, opptaket 

- granskningen.*) i Goteborg. 
Den kvinnelige. neg,erstu-I ning, dvs. godtgjøre a.t de' FØlgende, angivelse av en 

dent Autherine Lucy er blitt ikke har vært medlemmer av Instittuttet påtok seg opp- del av institutets vitenska
opptatt som .stud:~~nde ved I' Nasjonal samling eller side- draget, som for Øvrig til sam- penge skrifter _ hvorav ut
Toscaloosa-uruversIte~et i USA. organisasjoner. Uten en ~lik me tdd ble gitt det ogSå av I redningen «Den norska råtts
Da hun kom til sin tørste fo- !Jt~t har portene vært svenske advokat.er på vegne I uppgorelsen; er nr. 18 _ vil 
relesning ble hun møtt medst~gt. En frontkjemper som av svenske statsborgere som gi et inntrykk av hvilke fe'l
steinkast,: råtne egg og en hy- var blitt dØmt og ha.dde 80- hadde vært rettsforfulgt un- ter Institutet arbeider på: 

* 
«Folk og Land» 

presenterer for sine 
lesere de menn som 
danner det svenske 

rettsinstitutt 

lende menneskemasse, ,det net, gikk til en lærerskole, la der etterkrigsoppgjøret i ' 

var bare, hellet som reddet alle kort på bordet, ble opp- Norge. Nr. 3. Fahlbeck-JiigerskiOld-Slundberg: Medborgarrått. 194:7. 
llivet hennes. Universitetets tatt som elev, gikk §kolen ut Det er resultatet av denne » 4. Stig Jågerskiold: Statens ersåttningsskyldighet vid 
styre gikk' til det hØyst mer- og tok eksamen. Han søkte Inst:itmtets UJtredning av de fnfora:r1.de av monopol. 194:7. 
kelige skritt å relegere (bort- lærerstilling i vår folkeskole gjeldende ,follierettslige og » 5. Halvar G. F. Sundberg: Kyrkoriitt. 19J8. 
Vise) henne fra uni\: ..:rsitetet og ble ansatt. Men da møtte strrufferettslige prinsipper - » 6. Eirik Fahlbeck och Israel Myrberg: Konfikatoriska 
på ubestemt tid. Norsk presse steinkasterne opp, vekk med med spesielt henblikk på ok- skatt,e,forfattningars råttsgiltighet. 194:8. 
tok straks opp hendelsen og hl:lm! Heller en halvstudert kupasjonen og dens etter-
fordømte den il. sterke orde- røver! Hvordan er denne virkninger i Norge _. som fo
lag, Studenærsacatund,et i uverdige kommet inn og har religger i disse dager. 
Oslo holdt møte på saken og fått hØve til å avlegge eksa- Det er meddelt at den 
vedtok en avskyresolusjon. men ved en av landets lærer- svenske advokatgruppe ak
Og den eneste mulige reak- skoler? Skolens rektor vred ter å tJilstille den svenske re-
sjon her er avsky. seg som best han kunne, men 

Den 8. mai 1945 ble 'alle ~~;u- at frontkjemperen på tor
denter ved våre umiversite- hånd hadde lagt aIle kort på 
ter og hØgskoler, og alle eIe- bordet kunne ikke bortfor-

gjering et e'ksemplar av ut
retningen til eventuell vide
re forfØyning på vegne av 

» 7. GllstafoPetren: Om offentligrattsliganvåndn.ing av 
valdmot pers~n. 194:9. 

» 9. Haha'r G. F. ISundberg: Valratt med tilhorande 
forfattningar. 1950. 

»10. Halva;.- G; F. Sundberg: Fol~riitt. 1950. 

»11. Erik Fahlbeck! Tryckfrihetsratt. 1951 og 1954:. 

val-

»12. Halvalr G. F. Sunclberg: Forvarv och forIust aV svensk 
med~()rgarSkap. 1953. 

»13. Hildittg Eek: Socialrått. 1954:. 

ved universitetet i Uppsala .. Medaæbeider i Forvaltnd~sratts 
lig Tidsskrift, Statsvetens.kapelig Tidsskrift, SVensk Justi.s
tidning og Tidsskrift for Rattsvetenskap. 

2. Professor HlIding Eek er fØdt 8/3 191,0 i Visby. Cand. ~ 

jur. januar 1933, jur. lic. i Uppsala 1942, dr. juris. Samme 
år, dosent i stalts-, forvaltnings- og folkerett ved Uppsala 
universitet :t1ra 1948 og fra 1955 professor' i 1ntemasjonal 
~ett ved Stockholms Hogskola. Har vært knyttet tn For
ente Nasj oners forskj ellige utvalg som svensk delegat 'fra.' 
hØsten 1948, fra 1950 som seksj onssj ef. 

3. Professor Fela Erik "Fahlbeck er fØdt 24/5 1895 i Lund. 
Cand. jur. 1918 ved StOCkholms Hogskola, dr. phil. ved Upp. 
sala universitet 1925, dosent 1 statskunnskap vedStook
holms Hogskola i929, tilforordnet professor i forvaltnings-, 
stats~ og, folkerett ved Lunds universitet i 1944, dr. juris. 
h.c. ved Lunds universitet 1947l. 

For samtlige de her nevnte :===========. 
gjelder at de har innehatt of-
fentligeverv og oPPdrag og 
utgi,tt vitenSkapelige skrifter 
og bøker i et slikt antall, at' 
bare oppregningen av dem 
fyller flere sider i biografiske 
leksika. 

* 
De opplysninger som her er 

gitt, vil forhåpentlig gi de in-

'Hvem har 
aD~varet 

for den, kolossale mangel 
på telefonapparater i Oslo. 
og mange andre steder 1 
landet? 

ver ved skoler over barnesko- klares. I 
len, som hade vært medlem- __ _ 

de rammede svenske stats
borgere. 

» 16. Halva:l' G. F. Sundberg: Alln:tiin forvaltningsrått. 1955. teresserte den visshet når de 
" leser utredningen, at arbeidet mer av Nasional Samling 4<. »17.Hilding Eek: Om friimlingskap. 1955. 

' , Hvor har dagspressen stå ut ... . ' :nar vært varetatt av høyt Hvem ,drepte 
dem? 

bortvist uten videre. Ingen av og hvor står den framleis? Institutet for Offentlig och , te 
dlisse fikk noensinne komme Hvor sto Studentersamfundet InternationelI Rått er en Si- Utredningen om «Den nor-I har fungert advokat K,arI kvali~ise~te . kre! !1' og på 
tilbake. ,S1;Iudenter og elever OsI d dr t d te den 1943, eksisterende privat ska rattsupPgoreisen» har i Kurtz. Bistand hail' for Øvrig heilt 'obJektIvt og nØytralt 

'i o og e an e s u en dr - institusjo~" dannet aven vært forde'!1; på flere av de' vært ytet av legasjonssekre- grunnleg uten noen slags på-
som (Mt vrur, ved eksamens- samfunn, og hvor står e •. ,I virkning fra oppdragsgiver-
bordet, ble kastet ut, og har 11 dag? grupPe svenske professorer, professorer som står tilslutt,et tær KarI Yngve Vendel og , Vi /;likter tlil de to frontkJem-
ikke sene're kunnet ta eksa· Og med den oppgave å" fØlge Institute~.Pe internasjonal- undersøkelser angående in- nes side. per, som sommeren 1945 ble 
men her i lande't. Studenter - -- utviklingen ~v den svenske og rettslige d~leil' er utarbeidet ternasjonal-rettslige teorier Jeg kan føye til, alvslutter funnet drept i Mofjellene i 
og ele'Ver som std foran eksa- Mesterens enkle, almenmen- utenlandske lære om offent- av Institut,e~ leder, professor og domspraksis har vært ut. forbundssekretæren, at Insti_ Telemark. ~psreder Tryg_ 
men den våren, fh' ikke slip- neskel1ge og geniale lignelse lig og lintemasjonal rett,samt Halvar G. F: Sundberg, samt I ført av cand. jur. Jacob Sund .. butet og initiativtagerne, fØr ve Gundersen i Porsgrunn vU 
pe til og er ikke senpr~ slup- om dem som på Livet er opp- å avgi responsa Og ut:gi skrif- av professorene Hilding Eek I berg. arbeidet tok ttil, var enige om gjerne ha flest mulige opp
pet tlil. Helt til den siste tid tatt med flisen i nestens øye, ter innen dette rettsområde. og Erik Fahl.beck. De straffe- Om de tre hovedmedarbei1- at Institute~ skulle stå helt lysnlinger om denne sak, og, 
har stludenteil' og elever vel'! men ikke vØrer bjelken i eget Institutet har gjennom rettslige avsnitt har vært t deres personalia kan for Øvrig f'l1tt og ubundet i sin gransk- det vil Folk og'Land Qgså. 
opptakelsen måttet vise at-. øye stiger tram for en. Hyk- internasjonalt kjente navn nøye gjennomgått av profes- gis fØlgende summariske opp- ndng og vurdering, og ikke i , 
test for god nasiQnal hOld-llere kalte han dem. som dekker de forutsatte sor Iva.r Strflhl. Som sekretær lysninge'r: _' noen henseende være utsa~t ' 

, oppgavm', forlengst vunnet, ", for prosedyre eller komznen-.- Elgen gjør s~r skade i 
====--==========, =====, === .. =, =. =-, anerkjennelse på alle hold. 1. Profe~or Halvar Gustaf FredrikSundberg er fØdt 9/8 tare~ fra vår side. benne for- RIngSaker. 

i trDetktke nr't'iRVdFOlk14ogfLab nd gIkk I forbindelse med den her fo- 1894 i Stoc~holm. Cand. jur. fra Uppsala universitet mai utsetning har den hele tid --:- ~t meldes om uVanlig rikt Hvorfor regjeres 
vi ~å dårlia 1 

y en rs ag . e ruar. .' , . ' " skreifISke i Vesterålen., ' 
religgend~ sak er det verd a 1919. Dr. ju,r.~. april 1~27 og dosent i stats- og, fo:r;vaItni~gs- vært strengt o,:,erholdt. At ~ .. _ NRK har innbudt' til tev-

' nevne at' Nygaa:rdsvold-regje- rett samme' å.r. Professor i stats-, forvaltnings_ og folke- for vårt vedkommende har J,ing hØ ill f ba 
;, . , ,om resp or rn. , Mellom venner ringen under sitt London- re!tt ved u~sala univerSitet 1935-36, og senere pånytt fra ia~ttat:t. den .mest absolut~e ...,.. Vest-Tyskland skal i år lage 

De,tue spØrsmål har en tid, opphold ved to anledninger 1941 av. L~er av Svenska Institutet for int;ernasjooal rett obJektIVItet, VII vel for øvng 1 million nye biler. 
vært under debatt i Verdens I - ~akc:n om lønn, til NS-fOlk~ 1i også gå fmm av det at den _ 30 000 skjepper brisling er 
Gang - enda bladet selv har ?e,g~~ u,n_,~~ng, forteller, advo ~ overveiende del av det ma- t.Att i .ri-.... ""'1~ .... __ .. __ 
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test for god nasj onal hold-Ilere kalte han dem. som dekker de·foru~~t:t~ ~~;i:v;~-~·~·;r;;:·;~~Vs:r~~:~ I ~;:n~~;;;l:ae.summarlSKe opp_· :~! o~e::=::n~æ~!. ~k~:t! 

Hvorfor regjeres 
vi så dårlio? 

Dette spØrsmål har en tid 
vært under debatt i Verdens 

Dette nr. av Folk og Land gikk 
i trykken tirsdag 14. februar. 

Mellom venner 
- Saken om lønn til NS-folke-

Gang _ enda bladet selv har ne går ~in gang, forteller advo
kat Albert Wiesener. 

hjulpet de nåværende under-

oppgavm<, forlengst vunnet •. . for prosedyre eller kommen-

anerkjennelse på alle hold. 1. Profe' r Halvar Gustaf Fredrik Sundberg er fØdt 9/8 tarer fra vår side. benne for-
I forbindelse med den her fo- 1894 i Stoe"holm. Cand. jur. fra Uppsala universitet mai utsetning har den hele tid 
religgende sak er det verd å 1919. Dr. ju~. april 1927 og dosent i'stats- og forvaltnings- vært strengt overholdt. At Vi 
nevne at Nygaardsvold-regje- rett samme-år. Professor i stats-, forvaltnings- og folke- for vårt vedkommende har 

t 

ringen under sitt London- rett ved Uppsala universitet 1935-36, og senere pånytt fra iakttatt den mest absolutte 

- Elgen gjør st,or skade i 
Ringsaker. 

- Det meldes om uVanlig rikt 
skreifiske i Vesterålen. 

- NRK: har innbudt til tev
ling om hØrespill for barn. 

--- Vest-Tyskland skal i år lage 
1 million nye biler. opphold veid to anledninger 1941 av. Leder av Svenska Institutet for int;ernasjonal rett Objektivitet, vil vel for øvrig 

også gå fr'a.m av det at den - 30 000 skjepper brisling er 
,vvvvV'-""'j"""""VVVVVVV\A/\A/'-'·" ~""''V\I'\I\Ar<IAIV\IV1'"'''V\I''''' overveiende dei av det ma-' tatt i ytre Oslo-fjorden. 

P t-- p teriell som. har vært stilt til - Snø vanskeliggjØr hogsten i 
-- HotelleIer Hans Eggum rei- -, t ~ 

trykkere til makten. Nevnte i mars til USA. Han skal bl. a. on lUS I_ a 1-IS ~ van'" Ins.titutets rådlighet, skriver Namdalen. 
spørsmål interesserer også besøke en SØlID i New York og to ~ I seg fra motstandshold, og har - Narvik: Utbyggingen av Ni-

å l V·· t· . l i t vært fore·la,gt uten noen slags ingen kommer på 16 millioner. v re ese,re. l Inn 'ai!' gjerne brØdre l St. Pau, M 1111eso a. 
I «Folk og Land)) nr. 4 for II h '" - SAS hadde 1 million trafi . l . tt t ever måtte kunne begrenses. henvisninger fra oss.· -mn egg om ae e erna! - Isfirma Kristian Thorsen, i år står sitert et brev fra kanter i fjor. 

Rj~or, og Emmanuel Marcussen, Helsedirektøren og Også denne Evangs aksjon Men - så er det etter vår _ Namdal: I Tunnsjøtraktene 
, C ,10, har i vinter skåret store helsedirektør Evang til A~ex- var imidlertid forgjeves, sier oppfatning i denne sak - har gaupa i fjor tatt ni reinsdyr. 
''l'1engder is nede ved Lyngørkan- ader Lange. Brevet begyriner«Landssvi,kopp!!j'øret» h M h . To I-Ur,-~.· t"'Jr .- , an. - en an ga lkke opp. som ellers - ikke kvantite-

~.--:; ten. slik: «BOm De kanskje har l' I 

I
' «I juni 1946 henvendte der- ten, men kvaliteten som er 

HØyesterettsadvokat Hans 

Kiær Mordt har skrevet bo-

- Sovjet har underrettet den merket Dem har jeg ikke ~ __ ....: for Helsedirektoratet seg utslagsgivende, sier forbunds
internasjonale arbeidsorganisa- tatt aktiv del i dette oppgjør 
sjon <ILO) om at det vil støtte å ta til gjemnæle, så Evang Skriftlig til Riksadvokaten i sekretæren med et smil. 

, 
et forslag om en ny tnternasjo- hverken på den ene eller d.en trygt kunne lØpe amokk i sin forbindelse med a,t HØyeste-

ken «Det urettferdige reti'"~- annen Sl'de~ I~ nal konvensjon om forbud mot . ... «gode» saks 'tjeneste. ertt hadde opphevd en her- • 
oppgjør». La.gmann,har vært, 

Carl Bonnevie, har anmeldt 

boken i Dagbladet. Anmeldel-
sen er uvanlig stutt, Bonnevie 
er ellers ikke den mann som 
sparer på ordene. 

Lagmannen skriver: 
«Denne boka reiser et hØyst 

'formastelige spØrsmål: vflle 
lll:ke tross alt lynsjjustis mot 
noen få åpenbare .;ortur;~er 

med utlØsning for hn.t og v:-e
de, rleretter skamfølelse Og til 
slutt et begrenset og liden
skapsløst rettsoppgjør mot de 

tvangsarbeidere. Det må vel kun.- Det var en særdeles over- redsrettsdom, hvor en lege *) Under interpellasjonsdebat-
ne betegnes som alle tiders sen- raskende nyhet. Jeg tror nok I den nevnte smussartikkel ten erklærte 11 av de 13 stor- Utstedelse av «verdifaste» 

hadde tapt retten til å prak- lb· 
sasjon! Vi håper Russland selv' NS-Ie·ge.ne. h .. ar· hatt det ....... ot- av 2/12.46 forteUer Ev.ang at tingsmenn, som hadde anbefalt. o ligasjoner», dvs. obligasjo-

IUL tisere som lege for en kor- I .. 
Va.mil .ta seg et slikt forbud ad not- satite syn på Evang, vi har han var forbitret over HØye- tere tid)). granskningen, at de ville la sine I ner som blir innløst med. 'et 

underskrifter stryke, men noen. -Økt beliØ hvis en verdi 
_ Det er mulig at skoleskipet hatt inntrykk a:v at var det steretts, fra hans egen fra~ meddelelse herom har hverken! p p ge en 

«Sørlandet;!)) vil bli anmeldt fra noen som motarbeidet oss, så vikende linje. (idet ingen NS- Etter dette står det for al- initiativtagerne eller det svenske synker, er et forslag som sta-
Norge i havseilasen fra Torquay var det han. Og dette gir da leger ble fradømt sin lisens minnelig oppfatning .som institutt mottatt. dig blir fremsatt, og nesten 
på den engelske sydkyst til Lis- Evang selv tydelig uttrykk der), henvendte seg til Riks- Evang har vært alt annet enn like ofte droppet igjen. :Nu 
boa. Starten går den 7. juli. for bl. a. i sin artikkel «Le- davokaten «og gjorde rede passiv ~ rettlSopgjøreit" hva sist har tanken vært oppe i· 

- De svenske samene er gjen- ger og landssvib i Arbeider- for hvordan j~g så på saken». han nu vil gi det utseende av. Danmark, hvor et utvalg har 

stand for rasediskriminering li bladet 2/12 1946, der han og- Da han også ;her møtte mot- LillestrØm 6/2 56. San n h et _ drØftet muligheten for i la-
sitt eget land, skriver den kjente bl' . 
forfatteren Bjorn-Erik HOijer i en så klager over at Høyesterett stand, foreslo,han at lisensen I S. W. Brochmann, ge o IgasJoner som beskytter 
ukeblad-artikkel som har vakt ikke har fulgt hans linje og iallfall under ,lalle omstendig- . lege. kjøperne mot fall i pengever-
stor oppsikt. «samtlige leger som arbeidet I -~""'~«~<""'" k"",",""- _ dien, og har kommet til· det 

- Staten satser store belØp på i utlandet)) i rettsopgp'jøret I resultat at noe slikt ikke er 

uran-leting og er interesSert i at med legene. Denne sin linje Term.enli·ste SØlvfat med inskripsjonen «Dan- ens ·se I r praktisk gjennomfØrlig. 
,andr~ lovovertredelre vært å privatpersoner er med å kartleg- kesspende des deutschen Volkes 

ger uranforekomstene i landet. presiserer han gjentagne 21. februar: Ny,Jords møte 1951». Den er gitt av et fond som foretrekke?)) 
«Skjønt begnnnelsen fra 

forfatterens sIde er ,trengt 
saklig er det v.el for øvrig en 
unØdig belastning, når hans 
kritikk også rettes mot 2 av 

«Uranloven)) er opphevet, og nu ganger, munner ut i kravet Oslo (ikke 2.3. ;febr.) ble stiftet i 1951 for utlendinger t 
I a den som har makten og 

gjelder de vanlige bestemmelser om livsvarig lisensbell"Øvelse 24. februar: Rettsmøte i Fre- som hadde gjort seg spesielt for- Det som fra NS-hold etter flertallet, han har også 
i lov om bergverksdriften av 1842. for alle NS-leger '-- som han driksberg (Danmark) i anledning tjent i årene etter siste verdens-
U th ' t'lf li ., 1945 har vært skrevet og do- «retten)). - Vi må heller 

ran og onum l a er Igjen dessuten ikke har grove nok stevn;ng av Jon Galster mot ju- krig. Nansen har fått gaven som 
fØrste finner. stisminister Harts Hækkerup. uttrykk for den takknemlighet kument'ert i forlm av bøker, ikke glemme, hva en av de 

invektiver ovetrfor, injurier 
- Redaktør Torsvik i Bergens 23. juni: Fdlkeavstemning i det tyske folk fØler overfor hans brosjyrer og artikler, det har, hjemlige koryfeer uttalte på 

T 'd d kal sl tte I mund av verste slag og lIller enn til- / I hovedpersonene i oppgjøret. l en e su. nge Egypt om Nassers utkast til ny store arbeid for tyske flyktnin- vesentlig omhandlet de store Drammens torv (eller hvor 
Det bidrar kanskje bare til at Fænn nevnes 'Som hans etter- strekkelig til å bringe Evang konstitusjon. ger og tysk ungdom. lin/jer angående okkupasjo- det nå var), at «når skurken 
bok:;., blir tiet nen, hva den mrnn. på tiltalebenken, om de had- nen og «ret,tsoppgjø,ret». ingen ann. en utlVe'g ser,· blir 

'- Den tyske utenriksminister d k t t t· dr 
ikke fortjener.)) von Brentano kan ventes på Nor- e unne as opp l 1gere. fentlig framfØrihg av utØvende t Kaptein O. Lauritsen, 97 år. Her har det_ vært nedlagt han nasjonah. Og hvor na-

Les disse to avsnitten" 'gjøn- gesbesøk i lØpet av våren. Men på det tidspunkt de kunstneres prestasjoner til beste Han var ved sin dØd senior blant et stort og omfatitende arb ei- sjonale ble de ikke mange av 
nom en gang til, og ta deg tid I - LtomaIderen er uavvende- framkom, var nok de inju;- for kunstnerne selv. alle norske skippere, og seilte i de, soIll; har hatt og fortsatt disse, SOlIll noen år i forveien 
til å tenke over det du l st' Iig. Hvis hele verden skulle heves rierte NS-leger forhindret fra - Ortoped AIgot Andersen ved sin tid i 45 år i SØndenfjeldske. vil få en meget stor betyd- fornektet både folk og fedre-

e '''. til vår «vestlige» levestandard, Vestlandske vanfø·reheim har 
A D I Renault ning. Visstnok har alt dette land og ombyttet det latter-• • ville alle kjente kuIl~ ?g oUekil- konstruert en ny protese for lår-

.-___________ -._, der ikke holde mer enn 20 år. den urett som overgikk fransk-I amputasjon, soIh har betydelige kildearbe~de og tilretteleggel- liggjorte norske flagg med en 
I Atomenergien er den eneste hed- mannen Dreyfus, og på den fordeler sammehlignet med de Myndighetene i Frankrike har sen av bevisene for det som rød duk? - Men folket kan 

Hotte.totter og genier ning i det lange lØP, og Norge annen side den sløvhet, hvormed li tidligere. gitt beskjed om at det skal hol- Scharffenberg kaller «den nok oppagiteres og føres bak 
kan greie seg uten bØk"r. må være med som andre land. vi i dag ser hundretusener lider - Den tysk~ ambassadØr i des likskue over den tidligere bevisst,e historieforfalskning» lyset for en viss tid, men før 
De (l!! jeg kan det ikke. I - I. B. Hjort skriver i sin bok urett i konsentrasjonsleirer, så Oslo, von Broick-Oppert har franske bilkongen Louis Renault _ etter beste evne blitt for- eller siden vil sannheten bli 

Justismord - side 262: - -:- Ser er det intet godt tegn - -. overrakt Odd Nansen en gave fra for å få fastslått om han døde 
vi på den ene side på hele den - I statsråd er lagt fram pro- den vesttyske :(orbundspresiden- en naturlig død, eller om han ble Uet av presse og mot.fltande- åpenbar, og alle konjunktur- . 
siviliserte verdens opphisselse over posiSjon til lov om avgift på of- ten, Theodor Reuss. Gaven er et drept i Fresnes-fengslet. re, ut fra den kjensgjerning seilerne, som levde hØyt pa. 

A. Dickinson. 
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LANDSLEDERMØTE 
for Forbundet for Sosial Oppreisning vil bli avholdt 

onsdag den 29. februar· 1956 kl. 12 

i «Hån,dverkeren»s lokaler, østre gate 61, Hamar. 

Landsledelsen består av forbundsstyret, fylkes- og/eller 
distri'ktstillitsmennene, samt inntil 5 spesielt oppnevnte re
presentanter fra hvert fylke. Andre vil ha adgang til mØ
tet mot framvisning av medlemskortJ for 1956 (samt evtl 
kan lØses ved i~g,aiUgen)eUer av bevis for bidrag ytet i 
1955/56. 

Til behandling foreligger: 1, Arsberetning. 2. Regnskap 
1955. 3. BUdsjett 1956. 4. Valg. 5. Tid og sted for neste 
møt~. 6. Eventuelt. ~ter en pause vil Elivind Blehr kl 
16.30 gi meddelelse om den svenske utredning «Den norska 
l'iittsuppgorels.en». Deretter fellesmiddag 1 «Håndverkeren»s 
restaurant. 

På grunn av spesille forhold har dette måttet 
bC'x:ammes med meget kort frist. En vil derfor be om at de 
som akter å møte og som vil delta i fellesmiddagen (kr 
16.- + 10 %) godhetsfullt omgående melder dette skriftlig 
til Forbundets sekretariat, boks 3214, Oslo. 

Med henblikk på plassforholdene på; stedet vil en til
råde a.t de som må overnatte og 'ikke kan sikre seg privat 
innkvarterj.ng, snaæest sørger for å reserverei seg hotell-rom 

Innkvarleringsnemn.da., boks 144, Hamar, 
vil om det Ønskes være be

hjelpelig. Send i tilfelle straks skriftlig bestilling til den an-
føa:te adre~e, angi for hvilket tidsrOim plass Ønskes tinget, og 
Skri: tydelIg navn og poststed hvortU svar skal sendes. For 
anvuming om bestilte rom vil komiteen ha en representant 
til stede på Grand Hotell (vis a vis jernb.st.) dagen før mØ
tedagen kl. 17-21 og selve mØtedagen kl. 9-11.30. 

VæreJsebestilling og middagstegnJing er bindende. 

For dem SOm savner anledning til å delta i Hamar-møtet, J';J?Jr 
man oppmerksom på at det er Forbunds!edelsens hfmsikt i umid

delbar rekkefølge etterpå å arrangere møter innen de forskjellige 

jylkesdistrikter. Meddelelse om tid og sted io d· ter' 

nere bli gitt gjennom Folk og Land. 
r tSSe mø ml se-

N,B! Vær av den godhet å bistå oss ved å sende 
·møteunderretlning Og rombestilling mest mulig 

omgående! 

FORBUNDET FOR SOSIAL OPPREISNING 

På vegne av Forbundsstyret 
Sekretariatet. 

Til Forbundets medleJllmer. 

FOLK Ol LAD tØrdag 13. februar ltH 

Det gjelder våre krigsinvalider Kjøp o;: sal;: av trelast 
Til Hjelpeorganisasjonen for frontkjempere, 
Postboks 1407 - Vika, 
O slo. 

ERLING OKKENHAUG 
Trelastagentqr, Trondheim 

Telt. 20884 

Under forutsetning av at min økonomi i kommende år ikke blir vesentlig for
verret erklærer jeg 't.. 
Navn ....................................... . 

Adresse ................................•..... ~Iln, OAJ.ll~ 
i et år fremover å ville betale til hjelp for krigsinvalide frontkjempere Og front- NAMSOS - Telefon 2132 • 2817 - privat 2275 
kjemperes etterlatte , 

kr .............. . 
(BelØpet gjentatt med bokstaver> 

som jeg ønsker å betale: a) i en sum nå 
<Understrek den betalings- b) i 2 halVårlige terminer 

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. 

form som passer) c) i 4 kvartalsvise termin er 
d) i 12 månedll,geterminer 

EGET KJØLE- OG DYPFRYSNIN.GSANLEGG. 

J eg sender beløpet med postgiroblankett til: Hjelpe organisasjonen for front
kjempere, Boks 1401 - Vika, Oslo. Postgirokonto 18070. A.s Kassefabrikken 

l 

To gode lnenn til ælie 
To av våre beste menn på Vestlandet el' gåt~ 

gått bort siden nyttår. 
Fredag 12. januar .ble fotograf Christian Byjbak 

bisatt fra S)lheim kapell i Bergen: BØbak ble bare 
65 år. l,Jnder slitt opphold. på Espeland fang,eleir på
dro han seg en nervesykdom som ha,n senere aldri b~e 
kvitt. lIan SØkte man~e, både leger og naturleger, 
uten at n,oen kunne hjelpe b,am. 

Det fins vel knapt ,et menneske i Bergen som ik.ke 
kj ente fotograf BØbak. Som ung kom han dit fra 
Gudbrandsdalen og arbed.det opp byens største foto
grMiske forr.etl1Jing. Under krigen mistet han sin eld
ste sønn på Ø8tfronten, selv ble han arr:estert i 1945 
og led meget av dysenteri i fangenskapet. Men ikke 
fØr var han hjemme igjen fø,r foll> strømmet: til hans 
forretnin;. Det nyttet ikke for motstanderne å boikotte 
BØbaks forre,tning, dertil var han aJtfor kjent og po
pulær. Når man kom ned i kjelleren til BØbak hang. 
en hel vegg full med bilder av alle kjente menn fra 

.,Nordahl Grieg Ul Olav Hop,rekstad, Quisling og ka
pellmester Harald Heide. 

Bøbak var verdens snilleste menneske, utallig') er 
de som han på en eller annen vis har hjulpet, ~kulle 
man til li tlandet og ikke hadde penger til passfoto 
fikk man det gratis. Hans mange venner hadde da 
også fylt kapellet ved hans bisettelse, kranser ble! ned
lagt og mange takkens ord talt, men mest takket kan
skj e de soan ingen kranser hadde. Hans sØnn, spm er 
fiolinist og har studert ved konservatoriene i Lon
don og Bostion, spilte under hØytideligheten,. hvor 
presten Madkmd ,forrettet. BØbaks minne vil lyse 

Orkancer 
Notabene! Alle sorter kasser leveres. 

Støtt de som averterer hos 
oss, du vil ha det igjen på 
alle måter. 

Godt arbeide. Rask ekspedisjon. 

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

Offentlig sak 
DET KGL. JUSTIS- OGiPOLiITIDEPARTErvIENT 

Forbundet jar Sosial Oppreisning, 

Kierschowsgt. 5, OSlo. 

Rettsoppgjøret. 

Det ærede forbundl: brev av 20. desern1::~T f. å. til Stortingets 
Presidentskap ("t'. av Stortingets kontor oversendt dette departe
ment til besvareise. ,TuBtisdepartementet viser til Stortingspropo
sisjon nr. 1 -- 19f,6:kllP. 23. Kgl. og parlamentariske kommisjo
ner In m., vedlegg 5, Hed"f(;iørelser vedkommende post 1 og 2, Ju
stisdepartementet nr. 11, Utvalget til å bearbeide og vurdere ma
teriale og erfaringer fra l'ettsoppgjøret: 

«Stortinget vedtok den 22. januar 1952 å oversende Regjeri~
gen fØl[{ende forslag fra representanten Lyng: 

«Stortinget. ber regjeringen om å sette ned et sakkyndig og all
sidig l'ammensatt utvalg for å bearbeide det materiale og vm'dere 
de erfaringer som er samlet under rettsoppgjøret,» 

Den 15. november 1954 nedsatte Justisdepartementet et utvalg 
med mandat å legge frem en plan for det arbeid som den frem
tidige komite vil få i oppdrag å utfØre. Dette planutvalg hadde 
følgende sammensetning: . 

Høyesterettsdommer O. C. Gundersen (formann), riksadvokat 
Andreas Aulie, lagmann John Lyng, professor Sverre steen og eks
pedisjonssjef G. Sverdrup-Thygeson. Utvalgets sekretær var sekre
tær Frederik Beichmann, Justisdepartementet. 

Planutvalget har avgitt innstilling i brev av 30. juni 1955 til 
Justisdepartementet. Den arbeidende komite ventes nedsatt i nær 
.f',..o~tin 

Vi fører 
Ski --; Sykler - Elektriske 
komfy're'r - Vaskemaskiner 

m. m. 
IServisestasj on for biler og 

motorsykler. 

BJARNE SVENNING alS 
Ri ssa 

Mjønvald Kafe 

Brandbu, Hadeland 

anbefales 

Benytt 
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'a ···-.,_.u.·, ""«I. m r;:,uuetetSe om tUt og sted for disse møter vil se
nere bli gitt gjennom Folk og Land. 

NB! Vær av den godhet å bistå oss ved å sende 
møteunderretning Og rombestilling mest mulig 

omgående! 

FORBUNDET FOR SOSIAL OPPREISNING 

På vegne av Forbundsstyrert 
Se'laetariatet. 

Til Forbundets medleJllmer. 

Fra 1. februar sender Forbundets kassakontor pr. brev ut 
giroblanketter for innfordring av medlemskontingenten for 
1956. Vær så vennlig å sende inn skyldig kontingent så snart 
De mottar blanketten. Vi hadde betydelige ekstll"aordinære 
uttellinger allerede 1 månedens første halvdel. En rask re
misse vil væl1e oss til stor hj elp. 

Illiindretallets nederlag, de 
vil en dag møte sin skjebne. 
Slikt har hendt utallige gan
ger fØr i historien, og det kan 
vel gjential seg på ny. 

Forbundskassereren. 

rettsoppgjør? Det v!aT jo for
melig som det skj edde på 
kommando, og da må j o ved 
Gud en slik granskiing være 
enda meT påkrevet. Men da 

Trygve Lie, Berggrav og saken synes å ligge slik an, at 
Ei'erdinand Schielderup o. 1. ethvea:t forsøk på å komme 
kan skriVe så mange inn- virkelig til orde fra vår side 
bringende bØker_de bare vil, blir hindret og neglisjert 
så Viet allikevel alle fornufti- og utenlandske sakkyndiges 
ge . folk, at den som fremstår gr:ansking blir betegnet som 
som dommer i egen sak, hans uØnsket, og det samticI:ig sta
dom blir e11Sildig og subjektiv, dig påny blir utgitt nYe bøker 
og derfor verdiløs som histo- av forfattere, som selv var 
risk kildemateriale. - Hva med i det store politiske spill, 
kommer det så av, aV storting da må enhver forstå at den 
og styringsverk med nebb og o b j e k t i v e sannhet vil 
klør allttld har motsatt seg ha trange kår .. 

ethvert tiltak for å komme I M bl d t f 14 k . orgen a.e or . o -
fram til en saklig, obJektiv og tober skriver Birger Kildal i 

uhildet granskning av dette forbindelse. med Trygve Lies 
. evindelige «rettsoppgjør» ved boken omfangsrik betenk

utenlandske jurister og sak-
kyndige eksperter? 

ning om regjeringens ev
neløse politikk omkring 1940, 

Skulle ikke en slik gransk- og man skulle synes at den 
rong være en soleklar rett og logiSke konklUSjon på denne 
nødvendighet for endelig en Kildals anmeJ.delse ville bli: 
gang å få stadfestet eUer ut- rik s r ett, men den kom jo 
ryddet denne påstand om be- som bekjent !ikke. Det skulle 
visst historteforfalskning i et:" 
terkrigsoppgjøret, samt for 

om mulig endelig å få utryd- ningsmenn» i farens stund, 
det professor Skeies påstand skulle ha forlangt riksrett 
om «den største l1ettslØshe,t i 

jo også bare ha mangle,t, at 
våre politiske ledere og «red.-

en hel vegg full med bilder av alle kjente menn fra 
. Nordahl Grieg Ul Olav Hoprekstad, Quisling 4 ka-
pellmester Harald Heide. ,. 

Bøbak var verdens snilleste menneske, utalI~glJ er 
de som han på en eller annen vis har hjulpet, ~kulle 
man til utlandet og ikke hadde peng'eir til pasSfoto ,-
fikk man det gratis. Hans mange venner hadd.e da 
også fylt kapellet ved hans bisettelse, kranser bJk: ned
lagt og mange takkens ord talt, men mest takket kan
skje de SOlm. ingen kranser hadde. Hans sØnn, som er 
fiolinist og har studert ved konservatoriene i Lon
don og Bostlon, spilte under hØytidelighe,ten, hvor 
presten Madkmd .forrettet. BØbaks minne vil lyse 
blant «landssvikerne» over det hele land. 

* 
Vossevangen var gjemt under lyp sne fredag 20. 

januar, da Bertram Dybwad Brochmann ble begravet 
fra mØtelokalet Vonheim, som ligger like ved inn
gangen til Voss nye kirkegård. At det var en lands
kjent mann som var gått bort, så man stra,ks av det 
veId av blomster som omga båren, foruten en mengde 
kranser, var der plasert levende blomster også rundt 
talerstolen. 

Det store lokale var nesten fullt, da, avdØdes svi
gersønn gikk frem og sang to vers av Norge, mitt 
Norge! Slik skal «landssv'ikere» begraves! Hai:nsuns 
kist,e ble sv~pt i det norske flagg, Brochmann fikk 
tonene av Norge, mitt Norge med seg på sin siste 
ferd. Begges liv var viet· fedrelandet. 

Pastor Hans HalUge, Brochmanns gamle venn, 
holdt en beveget tale med både ros og ris til avdØde. 
Han sluttet med at myndighetene, sean forsØkte å få. 

Brochmann erklært sinnsyk og som hadde boikottet 
bade hans munn og hans penn de siste ti år, nok og
i'å ville forsøke å stjele en del av hans beste ideer og 
gi d~m ut for sine, men det ville neppe lykkes; dertil 
var for mange unge bilitt begeistret for hans forkyn
nelse. 

Ved de mange kransenedleggelser ble man min
net om at det var en personlighet og en. ledersMk
kelse vi her fulgte til graven. AVdØdes sØnn, ingeniør 
B. Dybwad Brochmann holdt en gripende tale om sin 
fars bevegede liv, det samme gjOTde .ingeniØr Bonde, 
og der ble lagt ned kranser fra Stavangler, Oslo, Ber
gen og en rekke andre steder. Særlig populær var 
Brochmann på Voss. Det var også 6 alv hans naboer 
som bar kisten tn det siste hvilested på Voss nye 
kirkegård. 

En stor idealist er gåt,t bort. Hva man enn måtte 
mene om hans lære, nå er alle de som hadde den 
glede å lære ham å kj enne, enige om at han var en 
sj elden personlighet, en kunnskapsrik og enestående . 
begavelse, en sprudlende og vittig omgangsvenn og 
taler, eti åndelig rikt og godt menneske. 

Carl Lie. 
vår historfie,? 

ovea: seg og sine. - I stedet 
beseglet man den hellige grav ~---------------------_....: 

gen følgende forslag fra representanten Lyng: 
«Stortinget ber regjeringen om å sette ned et sakkYndig og all

sidig ~ammensatt utvalg for å bearbeide det materiale og vmdere 
de erfaringer som er samlet under rettsoppgjøret,» 

Den 15. november 1954 nedsatte Justisdepartementet et utvalg 
med mandat å legge frem en plan lar det arbeid som den frem
tidige komite vil få i oppdrag å utfØre. Dette planutvalg-hadde 
følgende sammensetning: 

HØyesterettsdommer O. C. Gunqersen (fontlartn), riksadvokat 
Andreas Aulie, lagmann John Lyng, professor Sverre Steen og eks
pedisjonssjef G. Sverdrup-Thygeson. utvalgets sekretær var sekre-
tær Frederik Beichmann, Justisdepartementet. ' 

Planutvalget har avgitt innstilling i brev av 30. juni 1955 til 
Justisdepartementet. Den arbeidende komite ventes nedsatt i nær 
fremtid. 

For terminen 1954-55 var bevilget kr. 10000.-. Det medgikk 

i terminen kr. 1 122·43. 
For 1955-56 er bevilget kr· 10000.-. ( 
Komiteens arbeid kan ikke ventes avsluttet fØr 1. juli 1956. 
Man foreslår bevilget kr. 10000.- for 1956--57». 
Justisdepartementet har den 22. desember 1955 sendt pla:.:mtval-

gets medlemmer følgend.e brev: 
«Under henvisning til konferanse 19. desember f. å. med plan

utvalget ber departementet utvalgets medlemmer, høyesteretts
dommer O. C. Gundersen, riksadvokat Andreas Aulie, lagmann 
John Lyng, professor Sverre steen ogekspe4jsjonssj~fG. Sverdrup-
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Kledespressen 
Drammen 

Rensnll.ng, pressing. 
vask. 
GUNNAR OLAUSSEN 

Telf. 1620 . 

Thygeson om å neds.ette seg '. SQlll, .af~i~1lvaJi • ll.led·førstpeyn.te ..... 
som formann for å lede, arbeidet' nl~~~,'~~a!re'.tlf vele,~å~~i~~t O slo, Stigefabrjkk 
til departementets innberetn~g~orif'1aKaMBt~;,~·· ~t~~'" .... •... .. '., ·.'!L .',-

forutsetningen at arbeidet 1:;111' utført" H;.vid m&l '~Jop:J)legg!.a.nclt,!J.mal_~ otr-"'_
som planutvalget har gitt i sitt brev av 30. juni 5l.å~ tilcleparte- . (JJ.jet, m/,'ka4~~~f{ 
mentet. Inneh. Alf T. Lunde . 

Utvalget gis fullmakt til innenfor rammen av det bevilgede Mosseveien 8 
belØp å anta den nØdvendige arbeidshjelp. Til utvalget er det for Tlf. 688817, priv. 670779 
inneværende termin hevilget kr. 10000·- og for kommende ter-
min er det samme belØp foreslått bevilget.» 

Oslo, den 9. februar 1956. 

For justisministeren 
G. SVERDRUP-THYGESON. 

E~vind Hanssen. 

UR 
Jeg fØrer alle de kjente 

sveitsermerker som Omega, 
Longines, Certina, Cyma, 
Tissot, Revue, Antima og 

_. ------------------.-..-.--- Allspott. 

Olga Bjoners bok 

Dette har hendt 
(Et tidsbilde) 

fås kjØpt ved innsendelse av kr. 10.- pluss sendekostnad 
med kr. 0.60 til Olga Bjoner, postboks 3214, Oslo. 

Fotografi - Agent 
søkes av innarb. firma til å bereise aUe distrikter og oppta 
best. hos priva,te på fargel. fotografieT. Provisjonen er hØY, 
og der reflekteæs fortr.vis på en som vil gå inn for arb. som 
levevei. Hvis tilbudet passer!or O~m vennligst legg svar un

der b: mrk. «Snarest». 

Dette er en tillitsak. 
De blir ikke skuffet hver

ken over pris eller kvalitet. 

R. Gjessing 
URMAKER 

DRAMMEN 

Telefon 2507. 

Annelise Parow 
TANNINNSETNING 

Tr on d h ei'm 
Gisle Jo.b,nsonsgt. 5 - V. Lade

moen kirke - Voll'ilsminde 

Hva kom det av at et haJvt med æresgas}e til regjerin- i vår histiOrie. det bare at sinnene ikke kom- som ikke selv har vært per-I Skulle ikke det synes å væ-
snes stortingsmenn trakk si- gens overhode, og mente ty·· Når det da viser seg, at det mer til ro i det norske folk sonlig. engasjert i begivenhe- re den eneste anstendige lØs
ne navn tilbake fra anmod- deligvis dermed å ha satt fremdeles stadig kommer nye fØr hele komplekset blir be- tene og som derfor ikke er ning på det store p'roblem 1 

Tannlæge 

,"~RTIN KJELpAAS 

ningen om å få en ,I svensk punktum for all videre chsku- offentlige innlegg i debatten dØmt aVen instans som:ikke belaste!t med forhåndslnteres- Norge i dag? 
gransking av det såkalte sjou om dette. mørke avsnitt (Lie, Hartmann etc.), så viser selv har lim på fin~rene, dvs. I ser i saken. Spectator. 

Hansteensif;. 2 
Tlf. 447554 
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FOLK OG LAND Vår adresse er: 

Kierschowsgt. 5, Oslo 

Bladet koster 

20.· kroner pr. år 

ptt ... $ t 

Skal her 
;:leUllDeS? At russerne fisker innenfor 

den norske fiskerigrense - er 
det noe å undres over? At de 
har sendt en hel flåte til Jøs-

For «Folk og Land» 
av Axel Skuggevik 

Forts. foTa side 1 

eget beste». Det har sunnmørin-
speli.ler seg i krigsfrykten og' Som er ugyldige eUer i beste 

gene også, ifØlg. nordmØringenes 
det nervøse jaget SOllU pre- fall meget omtvistelige.:. 

ger tiden og gj Ør menneske- Det er nettopp den sikre og 
Forts. fra sule 1 -----:11..----.,.------

sing-Norges sildefiskerier - det 
delta i en objektiv, n~)ytral klarleggIng'? Hva med de her-

er naturlig. Altmark, mineut
metisk tilLIkkede, offentlige arkiver? Hva med utesbengnin-

Gårdbruker og litt aven 
fisker, men en. dårlig roer. I 

mening, - de tilhører, så å si, 
samme nasjon" su:nnmØll'ingene 
og englenderne. Russerne er 
kommet galt avsted - de bur
de ha kommet til Færder med 

ne rastløse og overnervøse. _: hevdvundne jussen som en 

Et lyspunkt i all elendighe- gang vil sette saker og ting 

gen fra p essen? Jfr. senest taushett'n - den åpenbart of-
fisielt dekreterte taushet - omkring a.dvokat Hans Klær 
Mordts avslørende bok? 

Anei, - ukvemsordene føler vi oss ikke rammet av. Hel
ler ikke av de mer eller minnre dulgte antydninger om at 
vi bare er ute etter økonumisk vinnIng Etter «erstatninger» 
i klingende mynt! Også der er man på villspor. En ting 
for seg er at tyven etter gammel norsk rett ikke har noe 
krav på å sitte med det som er stjål.et. 'D e n satsen hev
der vi når det gjelder det f,om er IS t j å let fra oss. Tyveri 
slmper ingen eierrett. Men krav på (,erstatninger» i vanlig 
forstand fører vi ikke i vårt merke. Selv har jeg sagt det 
gang på gang offentlig siden jeg ved årsskiftet 1949/50 kun-
ne si tvangsarbeicislf"l'en farvel - og jeg gjentar det her: 
selv om jeg nok i dag kunne t ... enge def. endog særdeles godt, 
så kommer jeg ikke til noen gang å kreve noen erstatning, 
fordi jeg - etter 25 års offentlig tjeneste _ ble satt uL 

av min stilling, jeg kommer aldri tHå kreve noen ersta.t
ning for de mange innesperringens og forsmedelsens år _ 

men-

en ting kommer jeg til å holde uforanderlig fast ved _ 
komme! hva komme vil - og det er kravet om å få vasket 
av meg forræder-stemplet. Alt annet får passere. Bare ikke 
det å være stemplet for noe som man aldri har gjort _ å 
ha forrådt sitt land. 

Dette er det som kampen gjelder fra vår side. Jeg sier 
v å r, for jeg vet at min oppfatning i denne henseende de
les av mine feller. Her foreligger ingen prutningsmonn. 
Her nytter det ikke med lokk,etoner om «glemsel>. Vi er på 
det rene med at veien ttlbake til den norske rettsstaten 
ene og alene fØrer fram via samfunnets ,erkjennelse av at 
det hall' forgåt,t seg. Og forgått seg svarligen. uten vår ide
elle oppreisning nytter det ikke landet vårt å ta seg ut av 
det rettslige og kulturelle ufØre som det nå er havnet i. 

Dette er grunnen til at vi ikke kan tillate oss å glemme, 
men. at vi tvert imot anser det som vår plikt å handle som 
vi gjør. 

legging" o·s.v o.s.V. - Norge syn småbunden not, til Gerhards og 
ten er vedtaket om.menne- på plass, og bringe balanse 1 tes da det var for vennetjene- «en vennligsinnet og fredselsken- LØve LØvliens småsildifiskerier. 

ster å kalle. Ov Gerhard ord- de nasjon»! Ingen kan vente at Der ville den russiske bjØrn ha ske,rettdghetene, måltte det kaos som vi nå er oppe 1 
glattes saga er ferden til Garda- russerne forstår slikt. Det må, møtt kompiser. At de'n skjerpede den vakre teorien bli omsatt takket være tØI et l sen es 
rike besUnget av skalden Kirk- i all anstendighets navn, være sans bare beundres når den er på rette måten i praksis! 
vågr, det mest lysende eksempel måte med å gjøre forskjell på engelsk eller sunnmØrsk, det seier over jussen. 

Og så er det oss da! 
på beslektede I, stornøvt\ingeifS folk! Krigsskip, som skyter og kan da 'vel ikke russerne ventes Som kjent ble det 1 1953 
vennskap. Et vennskap og en legger miner, er en grov kren- å fatte? Men de skulle ha grunn V i som under de harde og 
beundring, som nesten truer med kelse, sammenlignet med frede- til å mene at Trygves og Alfs vanskelige, okkupasjonsåre- ret,tet en henvendelse til 
å ta glansen av selveste Mr. C. lige, ubevepnede fiskefartøyer, gullkofjerter er noen sure sild ne hev det nor s kei n- «Institutet for Offentlitg och 
Den mest fanatiske totalist bØyer som kommer fra «alle arbeideres, verdt! Og høvdingesetet hos vul- ter ess e r, tro dde p å Internationell Ratt» i Stock-
seg til jorden når whiskyen og si- sanne fedreland»! I garerne høvet kanskje bedre for 

I f O l k e r e t te n og sto l t e 
garen er Churchills. Og så skulle ,. Iflg. Henrik Ibsen har eng- Gerhard enn for Olav Harald-
man ikke tåle en sildefldte fra lenderne «en skjerpet sans for son? p å H a age r kon ven s j o-

n e n. V i som ved frig;i Ørin-

:Jlek tJeJtden6 fuuuk&jØJte1t n~ .. 1 
ttafVte mo-aning &m64mce 

gen ble fengSlet; plyndret. 
hånet og stemplet som lands-
svikere samt utelukket fra 
våre yrker! 

Tror virkelig noe menne
ske at vi rolig vil finne oss 
1 at sannheten blir under-
trykket og at erindringsfor-

(Forts. fra forrige nr.) av karene dro ham ut og satte 'I Sibir med 11 små sibir-huskies. skyvntng herjer som farsott, 
T å b 'd t . ham på taket V· flyttet . nå.r delt appelleres t1l'folks re r esnere ar el e Jeg som . l mn, De veide omkring to-treogtyve 

fyrbØter ved ~ninene. Det var i det var en god igloo. Det dØde kilo hver. Han anmeldte sitt hukommelsefl"a okkupa-

holm om å a,vg! en rettsvi

tenskapelig; eiXpertis om det 

norske ettell"krigsoppgj Ørs 
folkerettslige og strafferetts
lige sider. 

I den forbindelse bØr det 
nå en gang for alle slås fast 
at det er Sveriges ~te 
jurister, professorer i folke
rett og strafferett, som har 
påtatt seg og fullfØrt dette 
verdifulle arbeide, og j eg Vil 
på deu innstendigste be om 
at det snarest må bU offent-

de årene vi begynte å vaske gull mange eskimoer det året, 'hoved- sj onstiden? 
om vinteren. Jorden var frosset sakelig på grunn av overgangen spand til veddeløpet, men da han liggjort opplysninger om dis-
i flere hundre fots dybde og til den hvite manns diett. selv var opp i årene, fikk han I Norsk-juridisk og retts- Se herrers kvallif!kasjoner, 
måtte tøes opp med damp. Sjak- Vi ble borte i to måneder og en venn, en dansk sjømann, til Ølwnlomisk oppislagsbok av således at enhver misforstå
tene måtte graves ned til det fikk fryktelige snøstormer' og å kjØre hundene for seg. Folk lo nå avdØde hØyesterettsadvo- else på visse hold er uteluk
faste fjell, hvor mesteparten av masser av snø. Jeg hadde hatt til de små hundene, de andre kat Kr. Fr. Brøgger, utgitt i ket for fremtiden. Det er og
gullet lå. LØsmaterialet ble heist god bruk for mine ski, men de 1951 med forord og bidrag av så groteSk at det institutt 
opp og tømt i en svær dynge, var etterlatt. Mine kompiser, sledekjØrerne badde større og 
som ble vasket ut, når vannet svenskene, var nemlig skåninger mer langbeinte hunder, som vei- professor WUhe,lm Keilhau, som disse vitenskapsmenn 
begynte å renne om våren. og ukjente med ski; de anså sli- de fra 30~35 kilo. står det på side 554 bl. 'a.: har dannet, under en stor-

Mine første erfaringer med ke ting som unyttig last. Vi fikk Det ble veddet hØyt, og odds «Legges realjurlidiske betrakt- tingsdebatt b.lir fremstilt som 
hunder i Alaska har jeg fra overvann på isen og sterk frost. var 50 til 1 mot sibirhundene. ninger til grunn, lar det seg et fordekt og mistenkelig 
vinteren 1901--021, da. d.et ble Jeg forfrøs mine ben slemt og Hvis de hadde ;vunnet, hadde ål d s ødes heve atl landssvik- «advokat'b',.,.a..... som på be-
meldt om gullfunn i Kongarok var hard up en tid. Det ble og- hele Nome gått konkurs. .r .... ~ 
på Seward-halvøya. Rushet be- så etter h,vert smått med provi- anordningen sto i strid med stilling og mot god betaling 
gynte straks. Alle brukbare hun- ant, og vi måtte returnere til Det tvar stor velstand i Nome Gr.l. pr. gr. 97, som forbyr å gir ut~edninger med det inn-
der .i Nome ble oppkl,jøpt eller Nome. Det ble ikke noe gull ut av i de dager, En gammel strand- gi lover tilbakevirkende hold som den spØrrende måt-
stjålet og sleder laget. Linde- det, hele Kangarok-funnet var linje som ble funnett dypt under kraft. ~e ønske. SIkt må sies å være 
berg ik'.iøpte 11 !fine malemVJte- en svindel. tundraen innenfor Nome var HØyesterett har dog antatt noe vel drøyt overfor viten-T""IIo __ '..r __ ............ 11 .... ' ... 
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les av mine feller. Her foreligger ingen prutningsmonn. faste fjell, hvor mesteparten av 
H gullet lå. LØsmaterialet ble heist 

er nytter det ikke med loklætoner om «glemsel>. Vi er på opp og tømt i en svær dynge, 
det vene med at veien tillbake til den norske rettsstaten som ble vasket ut, når vannet 
ene og alene fØrer fram via samfunnets ,erkjennelse av at begynte å renne om våren. 
det haæ forgåti1i seg. Og forgått seg svarligen. Uten vår ide- Mine første erfaringer med 
elle oppreisning nytter det ikke landet vårt å ta seg ut av hunder i Alaska har jeg fra 
d t tt li . vinteren 1901-021. da. det ble 

e re s ge og kulturelle ufØre som det nå er havnet i. meldt om gullfunn i Kongarok 
på Seward-halvØYa. Rushet be

Dette er grunnen til at vi ikke kan tillate oss å glemme, gynte straks. Alle brukba.re hun
men. at vi tvert imot anser det som VM pllkt å handle som der i Nomø ble OPplkfløPt eller 
vi gjør. stjålet og sleder laget. Linde

l::Ierg lkl.iØPte 11 !fine malemut;e
hunder og. I to y;tiore 'Qa.9~arder, 

I de passerte år har etterkrigsoppgjørets forsvarere hatt som veide omkring 60 kg. hver. 
det ytterlig travelt med å skryte oppgjøret opp i skyene. De var alle gode trekkdyr. Jeg 
Stortingets faste og stortalende oppgj ørs~spesialist har be- skulle kjøre og ha ansvaret for 
tegnet det som «uovertruffent», som «uangripelig il. sin for- de to svære hundene. Vi var fi-

re karer, tre iSvensker og meg 
treffelighet» og som et ~eksempel for hele den øvrige ver- ~v. Svenskene hadde en god 
doo»! Tja, hva sier man ikke og hva' griper man ikke til del erfaring fra Yukon-landet, 
når I?an først føler seg på gyngende grunn. For _ i sann- jeg var den uerfarne nybegyn-
het er grunnen gyn.gende. ner. 

Rushet startet i november, og 
__ det gjaldt å komme først for å 

Det er nek langt fra at det norske «1andssvikoppgjØreb ta ut mål på det beste land. Ikke 
er pelet ned til fast fjell. 'vert i mot svever 'det fa:rUg fritt noe. middel ble spart for å kom
omkring på en ~orrec:1~~k,~·.,~j~i.'ii·6lirk!":·~ .. ·.~ort fram. Sent en aften kom 
som';~D~ne'å._\ttt .~~' .'-- '~ ""!·,,pJ~~i--~ft.tll en forlatt eskimo-igloo. 

.. . . . .' . ,~, . ',~.' .• ~, __ lIb""y~ lA. det en dØd 'eskimo. En 
.. " ......... " .. (r .... : .. _: .. Ia'-ttl',';'-~~ 
~"'F. __ ftlUddU,.~"Ittfiiliij-'er . den eneste 

masser. av snø. Jeg hadde hatt til de små hundene, de andre 
god bruk; for mine ski, men de 
var etter.J.att. Mine kompiser, sledekjØrerne hadde større og 
svenskene,i var nemlig skåninger 
og ukjente med ski; de anså sli
ke ting sotn, unyttig last. Vi fikk 
overvann bA. isen og sterk frost. 
Jeg forfrøs mine ben slemt og 
var hard up en tid. Det ble og
så etter lJNert smått med provi

mer langbeinte hunder, som vei
de fra 30-35 kilo. 

Det ble veddet hØyt, og odds 
var 50 til l mot sibirhundene. 

Hvis de hadde )vunnet, hadde 
hele Nome gått konkurs" 

Ket for rremtlaen. Det er og
så grotesk at det institutt 

l\,(;t~ .n.J.' • .rT. ocS?ggt:.L-, U~gl~jj l 

1951 med forord og bidrag av 
professor Wulhe'lm Keilhau, 
står det på side 554 bl. ~a.: 

som disse vitenskapsmenn 
har dannet, under en stor

«Legges realjurlidiske betrakt- tingsdebatt bUr fremstilt som 
ninger til grunn, lar det seg et -fordekt' og mistenkelig 
således hevde at! landssvik- «advokat'by,r~ som på be
anordningen sto i strid med stilling og mot god betaling 
Gr.l. pr.gr. 97, som forbyr å gir utredninger med det inn-
gi lover tilbake;virkende hold som den spØrrende måt-

kraft. ~e ønske. SIkt må. stes A være 

ant, og vi måtte returnere ti~ Det tvar stor velstand i Nome 
Nome. Det ble ikke noe gull ut av i de dager. En gammel strand
det, hele Kangarok-funnet var linje som ble funnett dypt under 
en svindel. tundraen innenfor Nome var 

I 1906 møtte jeg Roald Amund- meget guUrik. Den lØp parallelt HØyesterett har dog antatt noe vel drØyt overfor viten-
sen for fØrste gang. Det var da med den nuværende strand i mer at der ikke foreligge,r /Strid 
han kom til Nome med «Gjøa» enn 8 kilometer. og det ble vas- mellom anordningen og Gr.l. 
etter å ha beseiret Nordvestpas- ket ut masser av gull her. Den pr. gr. 971». Videre står det i 

skapsmenn med navn som er 
kjent og hØyaktet innen he
le den juridiske verden. Det 

sasjen. Nome ga ham en varm største gullpanne som noen ~ang samme bok på s. 1055: «I vå- selvsamme institutt var i et 
velkomst og feiret ham med en er vasket ut i Alaska kom her-
stor bankett. fra. Den inl1eholdt for 3000 dol- re dager aIlier de fleste tal- hvert fall godt nok til under 

Det første av de store Alaska ler i gull. lionsprinsippet (gjengjeldel- krigen å bU konsultert i et 
Sweepstakes for hunder fant Veddemålene gikk alltid høyt sesprinsippet) for bar ba r- tmr meget viktige s~ av 
sted i 1908. Løpet gikk fra No- under løpene, og tusener av dol- i S k men om en strafferetts- N!:rgaardsvold-regjeringen l 
me'til Candle og tfilbake, en lars skiftet eIe: Som årene gikk kyndig fra oldtiden fik' _ London'" 
strekning på 40B miles eller vel og den gullførende sand ble vas- K an ... 
65 norske mil. John Hegness fTa ket ut, falt premiebelØpene. Da ledning til å studere moder- Studerer man etterkrigs-
Trondheim vant løPet fØrste året jeg vant det siste lØpet som ble ne strafferettspleie, ville oppgjørene i de forSkjellige 
med Alaska-malemuter. holdt i 1917, var fØrstepremien han ut fra tallionsprinsippet land er retnings11njene 'lor-

I 1909 kom en handelsmann bare 1400 dollar. erklære det for fullstendig bløffende like (!bortsett :fira; 
ved navnGoosak til Nome fra (Fortsettes). barbarisk, når våre domstoler at Norge har eneretten pai 

idømmer langvarige feng- det kollektive 8II1svar), og 

-mu'Dili'eten. Og den bØr overv~ies j~ fØr jo heller. Tar først I' . 
~.~~~~~~~~~ ooe o på 36 var. en revolusjon på sin 

P a plass. \ 
lukter jo like vondt som den an
dre. 

selsstraffer for forbrytelser det skal bU meg e t interes
som har tilføyet meget liten sant å. se om det ikke også 
skade. Således ville han for- blir eII1 slags felles fremgangs
ferdes over idØmming av måte når slutætreken for 

Dette er nå mer «aJminnelige 

Vi hører kyndige folk rope advarende ord. Advail'ende ord, 10-ftet betraktninger». Men du kan da få min personlige meining au. 
bygget på dokumentariske kj.ensgjerninger. Ikke så få har Her i grenda har vi f. eks. han 

Så lenge ~staten ikke har fått 
vaska ta seg «Rettsoppgjøret» 
passer'll ikke i storstua, mener straff for en likke skadevol- oppgjørene skal settes, frivU-

PUS i Kroken. den de opptr,eden, som oPP- lig ,eller ikke, forhåpentlig om 

rettholding .a""· passivt med- ikke så lenge. - Så fAr vi øynet faren, og funnet å bu!'de skrive sitt Mene tekel på Knuffen Nordigarn, som dem 
samfUnns-samvittighetens vegg. Og flere vil slutte opp. Folk en bok fra SO.åra sier er storkjeltrtng !Og skatte
som ikke hører vår leir til, men som likevel _ slik vI har snyter. Jeg har snust litt på'n og 
gjort det _ har sett dIeit som en plikt å gjøre hva gjøres Kjæra F. og L.med ebbe- mitt inntrykk a'n er: middel$ 

lemskap' i NIS etter 9. april håp'e at 1956 blir et sannhet 
1940.:. tens og rettferdighetens Ar, 

kan for å avbØte trollSnittet i almenhetens øYne. nenDetter'gikk df '" ed l ~ gi kjeltring. Ikke meir. En må ra-. ra "8 m se van - sjonere litt med forargelsen der- Tallene Gang på. gang tutes vi Øre- og at den virkelige folkerett 
ne fulle med at vi lever i en igjen blir respektert - 1 ly 
rettsstat, at vier dømt av charteret om menIæSkeOverfor disse røster nytter det ikke å mobilisere hver- velsen her i Kroken i år: Bare som den sJca rekke til alt det 

ken taushet eller glemsel. Bare ~n vei fører fram 1 dette smurte opp 'lønnSOppgavene, trek- som en half grunn til å bli gern 

lyver ikke strengt, men rettferdig, og rettighetene. 
øyeblikk. te ifra rente på lånet - og set- over. ( 

Derfor er det så bortkastet å komme til oss med fadse- te Pus under, der'e står om ære Men nåi'em kallern 'skatte- nylig hØrte vi til og med 
stortdngsmann SV'erre LØberg 

,s. Schlytter-Benrichsen. 

iske talemåter om _ glemsel! og samrvittighet. Færdi med det. snyter, så trur ja nok mellom 
Vær sikker! Vi, som av falske profeter er prøvd gjort Du F. & L. spørr å langt en ska oss sagt attedet kan stemme. A,'jo .da, det hender nok det påberope seg den iskald~. I 

FOLK OG LANDI æreløse i det norske samfunnet vi glemmer _ al dr i ! finne seg. i li. bli bes~tta. Tja. Og mot slike retter Staten sitt også. Især nål1 det gjelder de 
. . ' . det må JO bli et skJØnnsspØrs- vassaue og pressen sin gnistrende tall som har tilknytning til hel-

jussen! 

Og VI tar oss den fnhet å handle deretter! VI kjøper oss mål: Innpå lofte fant jeg en bok penn og sier: Skattesnyteren - tene eller ofrene på alliert hold 
ikke bedre kår ved å selge vår ære. Vi har nemlig vår æres- fra fra BO-åra. Den var ta en en forbryter, D.v.s.: Pus ta"n! U)ndev siste verdenskrig" I en : Det norske foik er, 

Redaktør og utliv .. : 

følelse i fullt behold, hvor meget man enn har prØvd å svenske og handla om den fran- Og så er det noen bikkjer her og nettopp utkommet bok av ,Ro- stort sm;t. et lovlydig 
tråkke den unde1' fØtter. Og vi vet selv best hVal den er ske revolusjon. Når LUdvig den der som begynner å bjeffe. nald Seth om motstandsbeve- folk, og IØberg vil kan. Ekspedisjon og kasse: 

JOHANNES KRIIINOLlIIBOTN 

verd. 
HELGE GRØNSTAD. 

Hatten av 
for Island! 
En nordmann, syv færinger og 

tre dansker, som har SØkt is
landsk bOrgerskap, har fått be
skjed om at de etter islandsk lov 
ikke !kan b1li islandslke bor
gere før de har tatt et islandsk 
navn i stedet for sitt utenland
ske. 

_ Ekspertene skal fortsette sine 
utred'ninger om et eventult n~r
disk fellesniarked. Når utrednin-
gene engang er ferdig skal sa
ken tas opp igjen i Det nordiske 
Råd, og de enkelte lands nasjo
nalforsamlinger skal treffe sine 
avgjørelser. 

Fine utsikter 
østblokken har ferdig et 

fjernstyrt kjempeprojektil, 

som rekker 1920 ldlometer! 

16. tok 36 pråsent i direkte og Men je som heter Pus fore- gelsen i vestens land kan forfat- Pos.,.. ... .,.. ""'4, """10 t kke li h Id skje en da.g oppleve at" ....... .,...... ..".. 
indirekte skatter, skriver'n, def- re roe meg rolig. Alli- teren med tydelig skadefrohet h Å 1_ d Kierschowsgt. 5, 0110 
ferså mdtte det bli opprør. Den- kevel tenkte je at siden je har fortelle at man her i Norge fikk ans "nsAe! I om en Telefon 3'7 '76 96 
gang syns altså folk at det var snust på KnUiffen, så kan je livet av ikke mindre enn 60000 slags juss blir oppfylt! Abonnementsprtser: 
så mye atte dem foretrakk å snuse litt på Staten au. _ seksti tusen _ tyskere. Min- Kr. 20.00 pr. Ar, kr. tO.OO 
hakke hue ta'n Ludvig. Det må Som sagt så gjort. dre kunne ikke gjøre det. Husk på. hva vår genera- ~~.SVe24r1ge· ~ : _-. .00 pr ..... , 
ha vært noe t skatteteknlkken Men det sku je visst heller latt Parolen er åpenbart: gi en god sjons største autoritet på l!;r. 12.00 pr, halvAr. ut-
som'n ikke rekti beherska, trur være! Je måtte hinke vekk på dag i nullene. Dem har en gud- stralf'ferettens område itvd- lImdet for øvrlg: kr. 
je. Hadde'n bare kunnet se fram tre bein med den ene labben for skjelov nok av til rådighet. Se . ~ . 28.00 pr. Ar, kr. 14.00 pr. 
i tia og tatt undervisrung hos'n nesa. Det var spesielt det herre bare på tallet på «utgassede» jø- \ professor Jon Skelle" skrev ~3' I nøytralt omslag 1 A:L. 0.00 pr. Ar. kr. 15.00 
Einar G. så kunne'n ha, subba «Rettsoppgjøret» som lukta så der. 6000000 _ seks millioner sommeren 945: «Det er ikke pr. Wvir. 
inn 70 pråsent og enda beholdt aldeles nederdrekti. \ _ ser ut til å skulle søkes fast- min mening at vi skal la nå- LØssailgsprls: 50 øre 
hue te'n sjøldaua. Je veit at en god del ta bik- slått som det «historiske»- tall. de gå for rett i opp'gløret et- Annonsepris: 

Men skattetålmodigiheten må kjene også har kjent den vonde Hvilken rolle spiller vel noen ter den største ulykke i vårt 32 øre pr. millimeter 
nok ha tatt et veldig oppsving de odøren, enda de ikke veit å'n nuller? Spesielt ikke når hensik-. over en spalte. 
siste par mannsaldrene, for en- kommer fra. Defferså har de ten helliger, midlet. Smør ib!a- lands historIe. Men vi skal Bruk JlIOStgkonr. 1.6450 
nå han forfatteren fra 80-åra I ,lutta. å bjeffe når'e gjeller Ire på! ~ bygge på. sikker rettsgrunn, Sambandstr,vkkar1et 
sYllS atte med aIn skattepråsent skattesnyting. Den ene parten H. N. H. ikke på ansvarsbestemmelser _____ .Oølo _____ _ 
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