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Henstilling til englenderne om å stanse hengningen av unggutter på Kypern 
Senator James Ful ton 

Storti ngsvalget og • 
VI ut s u e z «De tause sakførere 

bak jernteppet - » 
og i Norge 

res egne synder. A få spredd 
opplyslJ.ing om det sanne for- Den republikanske repre- PallikaJ.'ides, svarte Harding: Den egyptiske regjering har 
hold er etter min mening det sentanten James F'Ulton har - Her er ikke noen plass sendt ut et memorandum hvor det 
som står øverst på dagsorde- ved et komitemØte i Kongres- for sympati og fØlelser. - blant annet heter: 

Anders Hafskj old har rett i 
at en revisjon av etterkrigs
oppgjøret må skje gjennom 
Storting eller HØyesterett. 
Men folket velger Stortinget, 
det er folket som til syvende 
og sist har avgjØrelsen. Og 
folket har gjennom mange år 
vært fØrt bak lyset av de led-

nen hos oss. Det blir ikke lett, sen forlangt at president Ei- James F\ulton rettet sin 1) Den egyptiBI{e regjering er 
for folket vil helst tro det som senhower på det sterkeste skal henvendelse til finansmini- fast ,bestemt på å rette seg etter 
d ta avstand fra den brl·tl·ske ster George u11mphrey i et Noen ord fl'l hø t tt d k t Ch Sf et er blitt innpisket til å tro, "'01\ ånden og ibokstaven il Konstantino_ ' yes ere sa vo a .r. ray 
det er mest behagelig slik. henging av unggmtter på Ky- komitemøte so:n behandlet pelavtalen av 1888. 

Men vi må ikke gi opp fordi pern. Storbritannias ~enstilling om 2) Ordningen for oppkreving av Herr hØyesterettsadvokat dommerstand, lite smigrende 
ende i stat og administrasjon. om det er vanskelig. Hvis vi Fulton fortalte at han had- å få utsettelse på avdrag og kanalavgiftene skal være den sam- Chr. stray, jeg har med inter- karakteristikk: «et er et miss
Alle'vi politisk dømte ,_ og kan få snudd på folkemenin- de tatt en telefon direkte til renter på et lån fra USA, som me 'som før, i over,ens.stemmelse esse lest Deres kronikk i Af- bruk av ord å kalde det for 
mange andre med oss _ vet gen, få velgerne til klart å se den britiske militærguvernør belØper seg til 31,5 milliarder med den siat inngåtte avtale mei_ tenposten om rettstilstande- ett rettsoppgjør.» 
at så er skjedd for å dØlge de- hva som er sannhet og .løgn, på Kypern, sir Harding - kroner. Ved dette ba Fulton lom den egyptiske regjering og ne i Rusland, og ser at russer- Da hittil hverken de norsl\:e 

da vil det reise seg en opinion «the hanging governor», som Humphrey om .å bringe hans Su es-kanal-selskapet. ne har hatt besøk av «The In- myndigheter eller den norske 

På. talefot 
mot dem som styrer og som han kalte ham - og bedt om henvendelse videre til Eisen- ternational Commision of Ju- jurist og dommerstand har 

• d f dl· h h t 3) Sp2lrsmålet om erstatning som 
er mer eller mindre implisert na t or en 8 ar gamle gut- ower, og ens ille til ham at rists (en international orga- gjort noe for å vaske denne 

t k l h føleg av nasjonaliseringen av ka-
i de ting som fØrte til den en som s u le henges den 14. an tar det opp med statsmi- nisasjon som har sitt sete i skamplett av seg, tør vi nu 

H d . t M Il nalselskapet kan enten løses gjen-
Eg har med interesse lese uhyrlige urett vi lider under. mars. an var en niende i ms er ae Mi an personlig. Haag, vg som har til oppgave kanskje vente at De herr hØY-

kk tt Fult h d nom en direkte overenskomst" eller 
innlegga om å koma p.å tale- Jeg er viss på at denne opini- re en av unge gu er som er on ev et at dersom å våke over og fremme de esterettsadvokat Stray tar sa-h t· ved ,voldgift. 
fot med motparten. Men det on kommer fØr eller senere. eng pa Kypern i den senere Storbritannia ble ettergitt el- rettsprinsipper som bØr ha ken opp og gjør hva De kan 
eg har sakna er kven vi skal Men vi kan fremskynde den tid, og han ble dØmt fordi han ler .fikk utsettt\lse så vaJ.' d~t 4) Kanalavgiftene skal innb eta- universell og varig gyldighet.) : for å renvaske den stand De 
k o tlf t d t>, k It hadde et uladd gevær, sa Ful- å gl' en hJ'elp ;,'"so,m hhjelper les i sin helhet og på forskudd til D D h t oma pa a e o me . J!...Ll e - ved et intenst opplysningsar.. ~ a e err hØyesterettsad- I tilhører, og gjør Deres til at 

14 a a er l a a s or 111 er- vårt land igjen med rene r.en·· Vl'S er v' l' pa· talefot n1ed del' bel' de. ton. Da Fulton ba om nåde Storbritannia ':il å holde sine Suez.kanal_selsk3.}et i Egyp~, vok tIt t·l· 'h t . t I 
fleste, men det er her som Og vi er da så mange at vi for den 18-årige Evagoras tropper på Kygern». 5) Suez-kanal-selskapet skal esse av rettstilstandene i an- I der og god samvittighet kan 
Bismamk sa om sine mot- skulle kunne få innflytelse på opprette et spesielt fond hvis mid- dre .land, ~år jeg ut fra at .De l' innta sin plass blant rettssta-
standarar i Riksdagen i 1800- valget til hØsten, dersom vi ReI-dar OlD a' n sier akal brukes til utvidelsesarbei_ ogsa har gjort den samme 111- I tene i verden. 
åra: Enkeltvis er dei fornuf- organiserer en felles opptre-' =-, der eller 'andre forbedringer som ternationale kommisjon OPP-Il Jeg ;:':j1sker Dem all ly~ke i 
tige, kloke og tenksame, men den. Dette må gjyjres og gjø- I d måtte bli nødvendig som følge av merksom på det såkalte Deres arbeide, og at De ikke 
når dei kjem saman i møter, res i god tid. Etter hva avise- a vs øren e ~tsa;:n økt trafikk gjennom kanalen. «Norske Rettsoppgjør», som I må gå trett. 
då har dei mist båd.e klokska- ne vet å melde, hopper Oln- Annen opponent, førstearki-I tidsrommet 9. april til 25. sep_6) På tross av de skader som Instituttet FØr Offentlig oeh 
pen og fornuften. trent tredjedelen av stor- var O man g kom i Sk,odvin- tember. Her må vi regne med ble påført Egypt ved den britiske International Ratt i Sverige Hvalstad, 22. mars 1957. 

Vi har hatt mange dØme på tingsmennene av nå, de vil disputasen med fØlgende (ste- psykologiske faktorer, som og franske intervensjonen, er· re- har bedØmt med fØlgende for 
det same her. Ein kan bare il{ke mere. Dette åpner en nografiske ) bemerkning, som vanskelig lar seg overvinne i gjeri.ngen villig til å samarbeide Norge og den norske jurist og I 
minna om undersluiftene sjanse for oss. Det er mulig forteller om hvilken rasjonert vår levetid, og som også vil med alle nasjoner. Regjeringen vil 
vedkomande juridisk utred- at en del av de nye som kom- vekt man kan tillegge statsau- hem m e forskingen! Jeg vil yte sitt bidrag til oppfyllelsen av 
ning om «rettsoppgjøret». mer inn, står mere fritt til et- torisert norsk historisk forsk- il~ke bebreide doktoranden at menneskehetens Mp og ønsker at 
Som kjent skreiv +3 stortings- terkrigsoppgjøret og er j,nn- ing når det gjelder "dens be- han ikke har gransket 1940. Suezkanalen igjen blir et fredens 
menn under oppmOdinga, og stillet på at Norge atter skal handling «i vår levetid» av Det ville være, kreve for me- og velstandens bindeledd mellom 
hadde det ikkje blitt kalla sa- bli en rettsstat. Og våger no- den tyske besettelse av Norge, get. Det ville v~re urimelig. alle folk hele verden over. 
man til møte, så hadde sik- en i Stortinget å ta saken opp og alt som står i forbindelse Det er sikkert ikke av fr y k t 
kert mange fl eire skrive un- tror jeg nok det hele vil rak- med den: at doktoranden ,har latt. dette drag om det mest kildne tema 
der, men då spursmalet vart ne nokså fort. «Hele opinionsdannelsen i ligge. Han vil ,Sikkert - og i Norgeshistorien således: 
teken opp i Stortinget, då var Det gjelder altså for oss å I etterkrigstiden, det gjelder med en viss ret~. - si at dette «Det jeg kunne ha ønsket, er 
klokskap'en Og fornuften bor- være våkne i tiden fremover ikke bare spØrsmålet om re .. har ligget uten(or hans opp·· en kraftigere presisering- av 

Ferd. R. Arild 
------------------",.-

Hvordan S U E z .. 
kanalaksjene kom 

på britiske hender 
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pen og fornuften. trent tredjedelen av stor- var O man g kom i Sk,Odvin-·, wmoer . .tier mhVI regue U!eu 
og ;ranske i:;t~rveDsjOnen, er" re-I I'tar bedØmt med fØlgende for! 
gjeringen villig til å samarbeide Norge og den norske jurist og I Ferd. R. Arild 

Vi har hatt mange dØme på tingsmennene av nå. de vil disput~sen med fØlgende (ste- i psykologiske f~ktorer, som 
det same her. Ein kan bare ikke mere. Dette åpner en nograhske ) bemerkning, som vanskelig lar s:i; overvinne i 

minna om undersl'::l'iftene sj anse for oss. Det er mulig forteller om hvilken rasj onert vår levetid, og ~t om også vil 
vedlwmande juridisk utred- at en del av de nye som kom- vekt man kan tillegge statsau- hem m e forsk' gen! Jeg vil 

med alle nasjoner. Regjeringen vil 
yte sitt bidrag til oppfyllelsen av 

--------- '---------. '--

ning om «rettsoppgjøret». mer inn, står mere fritt til ei;- torisert norsk historisk forsk- il,ke bebreide d ktoranden at menneskehetens Mp og ønsker at 
Som kjent skreiv 'p stortings- ,terkrigsoppgjøret og er :nn- ing når det gjelder "dens be- han ikke har g ansket 1940. Suezkanalen igjen bli.ret fredens 
menn under oppmodinga, og stillet på at Norge atter skal handling «i vår levetid» av Det ville være å, reve for me- og velstandens bindeledd mellom 
hadde det ikkje blitt kalla sa- bli en rettsstat. Og våger no- den tyske besettelse av Norge, get. Det ville være urimelig. alle folk hele verden over. 

man til møte, så hadde sik- en i Stortinget å ta saken opp og' alt som står i forbindelse Det er sikkert ikk~ av fr y k t 

SU EZ-Hvordan 
kanalaksjene I<om 

kert mange fleire skrive un- tror jeg nok det hele vil rak- med den: at doktoranden h~r latt. dette drag om det mest kildne tema 
der, men då spursmeilet vart ne nokså fort. «Hele opinionsdannelsen ligge. Han vil sik\kert - og i Norgeshistorien således: 
teken opp i Stortinget, då var Det gjelder altså for oss å etterkrigstiden, det gjelder med en viss rett· -si at dette «Det jeg kunne ha ønsket, er 
klokskap'en og fornuften bor- være våkne tiden fremover ikke bare spØrsmålet om re· har ligget utenfor hans opp·· en kraftigere presisering av 

b · · k h ~ t~ltlS l'e aend,~er 
o pa 

te h.os alle så nær som to. til valget. gjeringens ut.enrikspolitikk gave.» det som egentlig foregikk 
Lord Beaconsfield, mest britiske interesser. Og det vil

kjent under navnet Disraeli le Disraeli ordne: ble Palæ-
Eg er heilt samd med Haf- fØr 9. april- har sin rot i det Omang fortsatte sitt uimot- Norge ... » 

Olga Bjoner ble en av det voksende briti·· 

ske imperiums mest innflytel

sesrike statsministre. Som is

raeler er det naturlig at han 

viste stor interesse for oppret
telsen aven jpdisk stat i Pa
læstina, så ffieget mere som 
dette mål ble identisk mee 
britenes maktinteresser i Midt 
østen. 

skjold i at skal vi koma no-
lwn veg, så må vi !wm::., på 

Finnland til ære 
Det går fortiden en film 

her i landet - som alle bur
de se. Det er «Ukjent soldat», 

talefot med Storting og riks· 
styre. Dei som har reist den
ne saka og dei som har sluttrt 
seg til, må koma med ein plan 
for korleis arbeidet skal tas 
opp og førast vidare og ei;; 

laget på Viiino Linnas roman 
mål som ein skal arbeida mot. 

av samme navn. l<1i1men av-

Tore BergstøI kler på den mest realistisIw 
måte krigens skam og gru. 

som foregikk her hj emme sigelige og rettlinjede fore- AL. 

Tvangsauksjonen ble nektet fremmet 
Staten idømt saksomkostninger 
To utpantninger kjent 

at statsadvokaten 

ugyldige av namsretten etter 

hadde gitt klageren medhold Som et utSlag av den tradi-

I begynnelsen av Januar I foretrtinger (lutlegg) kan hel- 10.144,- pluss omkost- sjonelle britiske koloni-poli
tikk i øst.en kom ervervelsen 

ninger; oppheves, og den 
a v Suezkanalens aksj em~j 0-

varslede tvangsauksjon 
blir ikke å fremme. 

ritet i 1875. 

I 1840, da de første plane]~ 

f' Lina engelsk kunne man så 
i neste omgang få den briti
ske regj eringen til å frigi om
rådet for jØdisk innvandring, 
og opprettelse aven jØdiSk 
stat. 

Zionisten Disraeli satte seg 
derfor ikke imot bygging av 
kanalen, men lot rolig fransk
mennene fullfØre arbeidet, 
for senere å gripe inn til for
del for sine planer. 

Det skjedde i året 1875. 
Kediven Ismail, Egypts her

sker, var i dyp gjeld. Hans 
långivere, britiske og franske 
banker (Rotschild m. fl.) 

Krustsjev regner med 
mulighet for krig 

1957 ble gårdbruker Ivar Vik, ler ikke fremmeS, idet det nå 
Kvam i Gudbrandsdalen, er gått mer enn 10 år siden 
varslet av lensmannen i Nord- dommen over Vik ble avsagt 
Fron om at det ville bli holdt slik at statens krav på ham 

Hvor bliver 
Anders Lange 

Moskva har offentliggjort en ut_ tvangsaukSjon over 11 kuer er bortfalt etter .Foreldelses
Bonde Torgrim Dahl sa no-

3. Staten og politimeste-
om en kanal gjennom Egyp;; sperret kreditten samtidig,_ 

ren i Gudbrandsdal til" ,~ 

veksling av spørsmål og svar mel- og 2 hester den 21. januar lovens § 12, 3. ledd. 
en fornUftige ord her i blade~: lom den amerikanske avisen Grand 
om hØstens stortingsvalg. De~ Rapid Herald og den sovjetiske 
valget blir sannelig ingen førstesekretær Nikita Krustsjev. 

pliktes innen 14 dage;' 
dukket opp, var England 
imot prosj ektet, fordi konse .. 

som de satte opp renten så 
sterkt at Kediven ble ute av 

overraskelse. Arbeiderpartiet Som svar på et av spørsmålene 
uttaler Krustsjev at han ikke an

vil beholde sitt flert.all fordi ser krig for å være uunngåelig. 

1957, i henhold til utpantings
forretning av 18 februar 1954, 

for gjeld til EJrstatningsdirek
tora tet stor kr. 10.144,- pluss 
omkostnin~er. F'or samme 
gjeld (erstatning) var det og
så den 13 februar 1948 holdt 

det har vilj en til flertall, de Begivenhetene i Egypt i den sene
andre partiene vil beholde sitt re tid har bekreftet at de krefter 
mindretall avdi de frykter som ønsker å bevare freden kan 

stanse angriperne og forhindre utpa_l':::.ing i den faste 
som pesten å komme i flertalL 

eien-

krig. Han ble spurt om hvilke si
Denne tilstand kan ikke vi der ved forholdet mel<lom USA og 
endre, hverken ved våre ord I Sovjet-Samveldet han anser for å 
eller våre stemmesedler. Men representere den største fare for 
så til slutt spØr hr. Dahl: -' freden. Førstesekretæren svaret 

Hvor bliver Anders Lange? med å framholde at alle sider av 
De forente staters «styrkepolitikk» 

Etter min leilighet og for- representerer en alvorlig trusel, 
utsetninger har jeg fUlgt litt innbefattet uviljen mot å ruste 
med Anders Lange helt siden ner, rustningskappløpet, oppbygg_ 

dom 'F~l: i Kyum. 

Den 19. januar innga Vik 
kiage til namsretten over 
begge utpantninger. Hans ju
ridiske rådgiver, o.r.sakfØre 
Ole SChjerven, hevdet i kla
gen at begge utpantninger 
var ulovlige, og måtte opphe-

i tredveåra, men j eg har ikke ingen av militære blokker og baser ves. Dommen over Ivar Vik 
funnet at han i ord eller p'jer- i andre land, gjenopprustingen av ble avsagt av hØyesteretts 

'" Vest-Tyskland, forsøkene på inn- k' o l t l 
ning har Øvet slike verk at en I blanding i andre lands indre an- .Jærema su va g 24. august 
med rett eller rimelighet no liggender og anstrengelsene for å 1945. Utpanting må ifg. 
ropar på ham som politisk le- hindre utvikling av interasjonal Tvangslovens ~ 101 være be
der. Han taler lett og skriver handel og økonomisk og kulturell gjært senest ett år etter dom
godt, men hva mere? ~o~takt. n:ellom l~ndene .. Det er men. Begge de nevnte utpant.-

I mudlertld mgen tVIl om, SIer Krust- . f f 
Torgrim Dahl hvorfor ka1- . .., mger er or sent remmet, og , sJev, at hele den mternasJonale Sl- _ . . . 

ler du på Anders Lange? I tuasjon ville bli ,lettere hvis USA aerfor ugyldlge. De kan lkke 
og Sovjet-Samveldet gikk inn for I tj ene som grunnlag for 

Alfred Dale I å bedre fOI'bindelsene segimellem. tvangsauksjoner. Nye tvangs·-

Saken ble av politimeste-
ren i Gudbrandsdal oversendt 
til statsadvokaten for prissa
ker m. v. i øst-Vest- og SØr
Norge. 

Statsadvokaten ga påteg
ning om at etter hans mening 
måtte klagerens påstand bli å 
ta tilfØlge. 

Namsretten - sorenskriver 
NØstdal - tok etter dette 

etter denne kjennelses 
forkynnelse å betale 
gårdbruker Ivar Vik 
saksomkostninger met'i 
kr. 50,00. 

sjenen var gitt til en fransk- stand til å møte sine forplik-

Såvidt vi vet, er dette den 
fØrste sak som et rettslig prØ
vet etterat o.r.sakf. Schjer-· 
ven i fjor hØst. gjennom to 

mann, Ferdinand c;ie Lesseps 
og dermec;i unndradd engelsk 
kon troll. Utenriksministeren, 
l:ord Palmerston, prøvet i't E 
den tyrkiske regj ering til å 

forby bygging av kanalen. 
(Egypt var dengang under 
tyrkisk herredØmme). Brite-

artikler i Folk og Land gjorde ne var engstelige for «at 
rede for Tvangslovens og For- franskmennene skulle få en 

------- Fort.s. lI'tt:k 4 , 
• 

klagen til fØlge, under henvis- eldeiseslovens regler og anbe- bekvem adgang til deres ko.
ning til den uttalelse statsad- falte leserne å undersØke om lonier» - de indiske besittel

Dagbladet er kommet stygt til 
kort i sin vurdering av A~gentina. 
Det var ikke måte på hvor bra alt 
ville bli, bare Peron ble satt ut av 
spiilet. De nye makthavere har nå 
,hatt 18 måneder å gjøre på, og det 
har vært mere enn nok til å føre 
landet L~:1 i katastrofal splidaktig
het ;11ed seg selv. Ledelsen under 

vokaten hadde gitt på det of-
fentliges vegne. Rettens kjen
nelse har følgende ordlyd: 

1. Utpantningsforretning 
av 13. februar - tgl. 26. 
februar 1948 med pant i 
gr.nr. 126 br.nr. 1 Vik 
Kvam oppheves. 

2. utpantningsforretning 
av 18. februar 1954 i 11 
kuer og 2 hester hos Ivar 
Vik, Kvam, for gjeld til 
Justisdepartementet kr. 

de enkelte tvangsforretninger ser. 
var lovlig fremmet. 

Vi anser det meget betyd
ningsfullt at statsadvokaten 

Men statsministeren, Disra-· 
eli, så anderledes på det. Eng
land måtte med alle midler 

president Aramburu har vært alt 
annet enn velykket. 

Politiske observatører hevder at 
på det offentliges vegne nå prØve å få herredømme over uenigheten kan føre til at Aram
har erklært seg enig i det syn den nye kanalen. For å oPP-' buru må trekke seg tilbake til for
som der ble fremmet. Det er nå det måtte det bel1ersl.::e del for en sterk regjering, som er 

en oppmuntring - ik.ke minst landområdene på begge sider, 
for dem som fremdeles sliter Egypt og Palæstina. For Eng
med ubetalt gjeld til staten. Iland hadde ikke Palæstina 

Nå .bØr ial~fall all~ under~ø-I noen særskilt interesse clen
ke sme papIrer ~g sme mU:Ig-

j
. gangen. Men hvis kanalen ble 

heter, - om de Ikke har gJ ort bygget, så ville det stral.;:s 

det fØr! I komme i brennpunktet av 

istand til å gjenreise landets øko-
nomi. Finansminister Verrier fram
holdt i en kringkastingstale nylig 
at Argentina vil være bankerott, og 
valutakassen tom innen utgangen 
av året hvis det ikke straks blir 
gjennomført drastiske tiltak med 
sikte på å redusere importen og 
forbruket. 
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LØrdag 30. mars 1957 

___ FOLK OG LAND __ _ 
", UAVHENGIG l:KEAVIS 

Ansvarlig redaktør Johannes Kringlebotn 

L.lllllll(~I·t 91ifl«lagsprat 

ellf\\r 'T:\I~nellde 

t 
Overrettssakfører 

OLAV LIEN 
Med overrettssakfØrer Ola v ; foreldre bonde Tov Lien og 

L i e n, Kviteseid, er antage- hustru Gunh~d Aase. Han 
lig Norges siste sagajurist gått hadde fØrst l\tdannet seg til 
bort. Han hadde de gamle lærer. Senere,· i moden alder 
lovsigemenns lovkyndighet og gikk han over til jussen. 
tyngde. Hans utlegning av f. Ved sin dØd var Olav Lien 

Norsk R.edaktØrfJ1'enin~{ had- visdom hadde vært innen rek- eks. odels- og åsetesretten i allerede en legendarisk skik
de her om dagen ., rSl:1Ø te kevidde i 1945! Hva hadde rettssakel" fØrte/ flere ganger kelse. I en rettssak fyrte han 
med etterfØlgende middag. ikke Norge vært spart for av til at HØyesterett stadfestet av denne replikk fra Draum-
Hr. statsministeren ·.rar blant lidelser og kostnad om Ge1'- hans synsunkter. kvede: 

gjestene. hardsen og norsk presse for Under pseudonymet BjØrn Dæ slapp ingen yvi Gjallar-
Det ble slått på glasset, og 12 år siden hadde ikledt seg Vardaas slo han fast i tre ar- brui som feller dom.1ne vran

Einar Gerhardsen ga til kjen- noe mer av de visdommens beider på en Ifremrakende geo 
ne at etter hans mening er ~dedebånd som nå - så len- måte at den benyttede krise-
anonymiteten i aviseIJ,e hlltt ge etterpå - lettvint serie- juss i «landssviksaken beteg
for stor. Ingen vet lenger produseres nær sagt ved en net et markert brudd på gam
hvem som dekker seg bak avi- hvilkensomhelst stor eller li- mel norsk lov og rett, forså
sens store «vi». Det var langt ten middag? vidt i likhet med Norges stør

For å demonstrere den gale 
pengepolitikken i Krisehjel
pens tid - 1;dk han på taler
stolen frem en nikkelkrone 
med hull il Han sa: hvis hver 
Og en av dere vil vite hvem 
det er som er skyll i at vi har 
en slik elendig penge, da skal 
han bare se i e.t speil gj ennom 
hullet i nikkelkronen. Da vil 
han oppdage den skyldige! 

greiere den gang man bare 
hadde en redaktØr i hver avis, 
slik som det nå er :nåtte han 

Det virker så enkelt og stra- ste sagajurist Jon Skeie. I 
tegisk vellyk.ket med litt 1946 kom Grunnlovsbrudd og 

Rettsoppgjør, i 1948: Rettsliv munnsvær om at ,~det fØlger 
ofte spØrre seg selv': «Hvem og Rettsstat, med undertittel: stort ansvar med» å omtale 
har skrevet lederen idag?») andre mennesker (!) og med Hva UndersØkelseskommisjo-
Men hvem kan vite det? Idag å dØmme (!) I saker som man nen, hØyesterettsdommer 
har de større aviser to--tre, ikke på redelig vis har satt Bonnevie, president Hambro 
ja ofte opp til fire redaktØrer, seg inn i, kunne han ha lagt og h.r.advokat Annæus SchjØt 
og attpåtil er det kanskje in- til _ for tydelighets ::lkyld. avslØrer. I 1949 Hvorfor ble 
gen av dem som har sIerevet Vi har intet imot at våre det ikke Riksrett, undertittel: 
dagens leder, men en annen ledende statsmenn _ i sam
av avisens medarbeidere. Man vær med storviltet innen 
skal være oppmerksom på at norsk presse, kretser om an
det fØlger stort ansvar med il svars-problemene. Men det 
omtale andre mennesker og 

dØmme i saker, fortsatte 
statsministeren - så stort 
ansvar at det burde skje un-

nærmer seg det rene pirk hvis 
sta tsministeren stopper oPP_ 
ved spørsmålet om manglen
de navn og merke under den

der merke, slik at leserne vis- ne eller hin artikkeL. Rent 
ste hvem som har skrevet ar- psykologisk kretser han om 
tikkelen. Jeg kjenner til at åstedet for de største forbry
pressens organisasjoner gjør telser som er begått i Norge 
meget for å innkjerpe pr~s- etter krigen - dette at stats
sens ansvar og plikter, til å makten og pressens menn et
vise varsomhet, men kanskj eter 1945 overgikk hverandre 
ville det være en hjelp for med å dØmme medmennesker 
dette arbeide om man også summarisk _ i fØrste rekke 
innskrenket bruken av det etter NS-kartoteket. 
anonyme store «Vi». D t e er vel og bra at han 

Statsministeren avsluttet t'l' h t maner l varsom e - idag! 
med å si: I 

_ Jeg tror ganske bestemt. Men hva med de ulykker 
at hvis lederskribenter, og an~ som ble p~fØrt vårt folk inn
dre som i sin stilling skal om- en han kom til den alder og 

............ -' visdom som han nå har !ritt 

Professor Andenæs og retts
oppgj øret. -

Vi skal gi en karakteristisk 
tektsprØve fra førstnevnte 
bok, s. 61: 

Olav Lien vil fØrst og fremst 
bli husket i NorgeShistorien 
som den drivende kraft i Byg
defolkets kril)ehjelp, og som 
redaktØr av~, «Bygdefolket». 
Det blir formentlig snart 
trykt en VitenSkapelig av
handling om \'organisasj onen, 

«En ser nå om dagen lands- og det er sagt at dette arbeid 
svikdommere og aktorer føre det mest handler ()m Olav Lien. 
store ord. Hvor var sd disse un-

Bygdefolkets Krisehjelp var 
der okkupasjonen ? Jo, dommer
ne satt i sine embeter som leg- en organisasjon til varetakel-
menn, lagdommere, bYfogder, se av bØnderneS livsint~resser 
sorenskrivere, etc., og dømte et- dengang da statens og Norges 
ter nazilovene. De fulgte i k k e Banks kalde pengepolitikk 
Høyesterett, da den gikk. Man- holdt på å drive mange av 
ge oppfattet Høyesteretts opp_ 
treden som en demonstrasjon, dem fra gård og grunn, med 
satt i verk av Paal Ber g og de tvangsauksjoner og dramati
dommere som hadde kompromit- ske oppbud av statspOliti ved 
tert seg for meget under for- utkastelser på begjæring av 
handlingene med tyskerne. Folk banker, som NB ikke selv kun
måtte bli styrket i denne oppfat-
ning siden hele landets dommer- ne drive går4en og derved 
stand i gjerning tok avstand fra holde denne form forllvsvik-

/ 
høyesterettsdommerne - ved d tig virksomh~t oppe l Norge! 
bli sittende i sine embeter, og uten frykt le~et Olav Lien sin 
lystre okkupasjonsmakten og fast sammensveisede fylking 
Quislingsstyret. 

Oa advokatene og sakførerne? mot disse livsfiendtlige tiltak 

Fra «Skinnbrevet» 
til «Gode makter» 

Karl Holters fortellertalent er stort og ekte 
Karl Holter: Gode makter. I gang som er uavhengig av rimelig. For han har et stort 
Roman. Store Bjørn Forlag. folkemeningen. Så blir han og ekte forteller-talent. Både 
1956. syndebukk. Ut fra falske in- landskap og dyr, og menne-

disier blir han pekt ut som 
I 1936 vant Karl Holter fØr- tyv, hånet og stmffet aven 

sker skildrer han så levende 
og varmt at leseren får den 
riktige fØlelsen av å oppleve. ste pris for Norge i en inter- opphisset folkemasse. Men 

nettopp denne hendingen blir Og talentet fornekter seg ik
den store vendingen til det ke i denne nye bokel1. Hele 

nasj onal romankonkurranse. 
Det var «Skinnbrevet» som 
kom da. I 1940 sendte han ut bedre i Terkels liv. Nå kom- tiden er man spent på hva 
«KleivdØler». I 1953 kom enda mer lykken til ham, den dype som nå vil fØlge, i neste kapi
en bok om kleivdølene, nemlig og ekte familielykken som tel. 
«Terkel», og nå i 1956, fikk vi 
«Gode makter», som ogSå 
handler om Terkei og l{leiv
dølene og foregår i 1860-åre-
ne. 

han fØr hadde måttet savne. Kleivdalen er norsk og 
Gården Kleiva blir et sted kleivdØlene er norske, i godt 
hvor det er godt å leve. «Det og i vondt. Det er også en ev
er alltid bedre å lide urett ne som er umiskjenneUg hos 
enn å gjera urett! svarte Kari Karl Holter, evnen til å få 

Terkei er innflytter i Kleiv- Saupeset, den kloke kona frem den særegne norske då-
dalen. Han er av et annet slag Kleivdalen». men over natur og menne-
enn folk ellers i den gammel- FØrkrigsbøkene til Karl sker, slik at en både gleder 
dagse 'bygda, har et friere og Holter ble oversatt til flere seg og kan fØle seg truffet. En 
mer moderne syn, en tanke- fremmede språk. Det er i:~Øyst fØler seg hjemme når en le

JOHN FOSTER DULLES 

Dersom vi blir spart for en 3. 
verdenskrig kan vi formodentlig, 
nest Eisenhower, takke Dulles for 
det. Med stor behendighet rev han 

kruttønna ut av de krigsgale men
nesker som overfalt Egypt, endda 

Bulganins 
brev 

ser bØkene hans. 
«Gode makter» er dessuten 

en klok bok, med et godt bud
skap, en sunn tendens. Det er 
hj ertelag i den. 

Enkelte uklarheter i frem-
Idet dette nr. av bladet ons- stillingen har lite å bety. 

dag skulle gå i trykken, f~nt Skulle en reise innvendinger 
vi i morgenavisene gjengitt mot noe i boka, måtte det væ
Buganins OPPSiktsvekkende re mot språket. Ordene er 
brev til Gerhardsen. Vi gjen-, stort sett gode, og ofte mer 
gir enkelte utdrag av kom- enn det, malmfulle og klang
mentarene som fulgte. fulle. Men formene -- endin-

* 
MORGENBLADET 

Brevet legger hele skylden 
for spenningen i verden på 
«krigsforbryterne blant de 
vestlige stormakter», og unn
ser seg ikke. for å komme med 
direkte misvisende opplysnin
ger i den anledning. Men bre
vet viser også hvor lite makt
ha verne i Kreml forstår den 
norske opinion, og det psyko
logiske grunnlag den bygger 
på. Det nytter ikke her i lan
det å snakke om at en krigs
fare er fjernet ved at «det 
fascistiske opprØr i Ungarn» 

ger og slikt - el' temmelig 
uensartet og undertiden støt
ende, bortsett fra den direkte 
talen, som alltid er Jod. For
fatteren ville nok stå seg på 
å bruke enten rent bokmål 
eller ren nynorsk der hvor 
han ikke bruker dialekt. 

Men slike innvendinger er 
bagateller i sammenligning 
med det som er hovedsaken, 
nemlig at Karl Holter her har 
skrevet en bok som ethvert 
menneske med sunn sans vil 
ha glede av å lese. 

Lier, 25. mars 1957. 
O. V. 
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. . t '.' . o ,,,,eeta !\.ll!';t:ll - ueLlOe al; Sl;atS-
sens ansvar og plIkver, tIl a makten og pressens menn et-
vise varsomhet, men kanskj eter 1945 overgikk hverandre 
ville det være en hjelp for 
dette arbeide om man også 
innskrenket bruken av det 
anonyme store «Vi». 

Statsministeren avsl,uttet 
med å si: 

- Jeg tror ganske bestemt, 
at hvis lederskribenter, og an
dre som i sin stilling skal om
tale og dØmme om perSGner 
og saker, skrev under merl\:8 
ville de arbeide mer med stof
fet og kanskje også foreta 
flere undersØkelser, noe som 
igjen ville fØre til bedre kva-
litet og større ansvar.lighet 

med å dØmme medmennesker 
summarisk - i fØrste rekke 
etter NS-kartoteket. 

Det er vel og bra at han 
maner til varsomhet - idag! 

Men hva med de ulykker 
som ble p~ført vårt folk inn
en han kom til den alder og 
visdom som han nå har gitt 
uttrykk for? Er han mann 
for sin hatt, er han god for å 
dekke sitt eget og statens an-
svar av 1945? Eller er snak-
ket om ansvar bare lummert 
middagsprat? 

stoffbehandlingen. Vi håper det er noe mer, 
Il< nemlig tegn på våknende an-

Det var på flere måter vel. ger bak «rettsoppgjØrets»s 
talt. Tenk om en tilsvarende. selvgodhet og usseldom. 

ge oppfattet Høyesteretts opp. 
treden som en demonstrasjon, 
satt i verk av Paal Ber g og de 
dommere som hadde kompromit. 
tert seg for meget under for
handlingene med tyskerne. Folle 
måtte bli styrket i denne oppfat

ning siden hele landets dommer. 
stand i gjerning tok avstand fra 
høyesterettsdommerne - ved d 
bli sittende i sine embeter, og 
lystre okkupasjonsmakten og 
Quislingsstyret. 

Og advokatene og sakførerne 'I 
De appellerte og prosederte for 
det nazistiske Høyesterett som 

holdt på å drive mange av 
dem fra gård og grunn med 
tvangsauksjdner og dra~ati-

... 
ske oppbud av statspoliti ved 
utkastelser :På begjæring av 
banker, som ~ ikke selv kun
ne drive gården og derved 
holde denne fOrm for hvsvik
tig virkso,het oppe i Norge! 
Uten frYk~ ledet Olav Lien sin 
fast sammensveisede fylking 
mot disse liVSfiendtlige tiltak 
mot kjernen i vårt folk! Her 

JOHN FOSTER DULLES 

Dersom vi blir spart· for en 3. 
verdenskrig kan vi formodentlig, 
nest Eisenhower, takke Dulles for 
det. Med stor behendighet rev han 
kruttønna ut av de krigsgale men
nesker som overfalt Egypt, endda 
lunta alt var tendt. 

gjaldt det bondens velerhver-
om intet annet hadde hendt enn vede odelsrett, som, hvis Nor- Dulles er født 1888, han nærmer 
at de gamle dommere hadde fur- seg med andre ord de "lO. Utdan-
tet vekk. ge skal bestå, ikke må kunne net seg som jurist ved universite-

En md tro at disse jurister forskusles på spekulasjons- og tene Princeton, George Washing. 

inntok denne stilling, fordi de pengepolitisk basis - slik at ton og Sorbonne. Sekretær i Haag 

ikke ville overlate hele rettsve- bondeyrket trues. 190"1. Sakfører 1911. Under 1. ver. 
senet til tyskerne. Altsd akku. denskrig tjenestgjorde han ved 
rat de samme grunner som be- Norges Banks diskontosat- generalstaben. Deltok i Versailles_ 

veget en del jurister til d gd inn ser etter opphevelsen av gull- konferansen 1919. Juridisk rddgi

i Høyesterett, men som disse innlØsningen i 1931, og uviss- ver for Polen under pengestabili

dømmes til mange drs fengsel heten om bankens valutapla. _ seringen 192"1. Var med i gjelds-
. --------- for! Det var for øvrig de sam- ' konferansen i Berlin 1933. I flere 
• :nere 200000, for det meste tid- me beveggrunner som fikk man- ner, m. V., ga bevegelsen kraf- år var Dulles formann for det 

: ligere militære, var blitt forbudt å ge nordmenn, deriblant NS-folk, tig vekst. Bygdefolkets Krise- amerikanske kirkeforbund, i 1941 
FRA FORBUNDETS 

SEKRETARIAT 
inneha offentlige hverv for frem- til d holde administrasjonen i. hj elp ble grunnlagt i 1931 med formann i forbundets kommisjon 

mottok vi 22. mars følgende tiden. Men så rykket kommuniste- "k h d f f d G'kk' gang pu, nors e en er.) D. Seierstad, Bondepartiet, or re en. t ~nn for nøytrali-
melding: ne med velde inn i styr og stell i * som styrets formann, C. A. tetsloven, men støttet Roosevelt 

Pa o styremøte 18. februar d. Kina - og mer fornuft inn i ho- Olav Lie fØdt 5 t etter Pearl Harbor. 19',5 med i n var . sep . Madsen, Det ~orske Arbeider- "t 

å. ble Sverre Schlytter- c;~ne på de amerikanske okkupa- 1896 i Svartdal i Seljord 
sjonsmyndigheter i Japan, slik at 

San Fransiscokonferansen, og de. 
av parti, som rådets formann og legert for USA til FN 1946-49. 

Hen r i C h sen konstituert' en stor del av de ovenfor nevnte 
som forbundsseInetær. 1.00000 personer ble inntatt !på 

nytt og alt i 1951 ble 70 000 av de 
Jacob Flittig utrenskede gitt anledning 'til å ta 
i Hov, Søndre Land, er 60 år 5. opp politisk arbeid igjen. 
april. Hilsen og alle gode ønsker 

anledning dagen. ------
Sogneprest 

ZarbeB Engh 
[ et inserat av E. L. i Folk og 

Land den 9. februar, om hvorfor 
«vi ikke går i kirke» ble en høyst 
usympatisk prelat omtalt. Vedkom_ 
mende hadde prediket for sin me
nighet at alle NS-medlemmer ihad-
de mistet sin hjemstavnsrett også 
i himmelen. Hvor han hadde dette 
fra fikk ingen vite. Kjedelig val' 
det forresten at vi i E. L.S manus 
leste hans navn feil. Presten het 
ikke Stabel-Eng, men Zarbell 
Engh. - Vi nytter samtidig an-
ledningen til, hvis han skulle være 
kommet på bedre tanker, å tilby 
ham spalteplass her i bladet, til å 
korrigere sin dom, eller i motsatt 
fall til å begrunne den! Red. 

VET DU DET? 

R!evisjon? 
Det er kommet så langt nå, 

at vi har fått en nØytral juri
disk avhandling over lands
svikoppgjØret, og mange har 
"el tenl\:t at denne ville få fØl
ger. Ja, den vil nok få fØI-
'Ser, men det kommer mye an 
på deg. Nei politikerne foran
drer seg nok ikke og ute i fol
<{et har de stort sett ikke en
gang hØrt om utredningen, 
'mntatt i forvrengt form. 
SjØlve boka er for dyr til å nå 
mange med, men etter at jeg 
leste Hedems skrift Stats
maktenes revolusjonære for
hold til Grunnloven, mener 
jeg at denne egner seg godt til 
spredning. Send inn lister 
med navn. Eller du legger den 
i postkassene bortover. Ja, det 
koster noen kroner, det er så, 
men det er eneste måten vi 
kan få frem et resultat og bli 

Utrenskingane i Japan ble av- kvitt forræderstemplet på. 
sluttet 1948, etter at 200000 per- Det skulle vel være verdt noen 
soner var blitt fjernet fra de of- kroner. Ja så utrolig det kan
fentlige kontorer, og etter at nær-I skje hØres så er det til og med 

============= Olav Lien som generalsekre- Han medvirket til Truman-doktri_ 

Snndts sitat etter 

Anderssen-Ryst 

I Leif Sundts artikkel om Ham. 
bros bok i Folk og Land nr. 11 si
de 4, siterte han et innlegg av An
derssen-Ryst, hvor ordet r i val i
s e l' end e et sted hadde sneket seg 
inn i stedenfor ordet for s e t
lig e. 
Det skulle stå: «Vi vil være nøy
trale til alle sider, og vi vil hevde 
det med all den makt vi rår over, 
de evner vi kan benytte, like over
for både tilfe1dige og forsetlige 
nøytralitetskrenkelser, 

idet vi på den måte håper 
å få de rivaliserende stor
makter til å tro at vår nøy
tralitet blir en gjennomfØrt 
objektiv nøytralitet.» 

flere NS folk som ikke engang 
har hort at det eksisterer en 
avis, som er vår avis og bin
deledd oss i mellom, nemlig 
Folk og Land. Nei, spre opp
lysning. Uten det har nok 
heller ikke svenskeutrednin
gen noen virkning. 

Oslo, 26. mars 1957. 

Frontkjemper. 

tær. 

Med sin kompromisslØse 
kampstilling i en rettferdig 
saks tj eneste skapte Bygde
folkets krisehj elp under Ola v 
Liens ledelse en endring i 
Norges Økonomiske og politi
ske historie! IMange politike
re innså at den fØrte penge
politikk og dens sterile tall
tilbedelse hadde slått feil i 
dette stykke.. Man gikk der
for til opprettelse av Lånekas
sen for jordbrukere. 

nen, Marshall-planen og Atlanter
havspakten. Rddgiver ved utenriks-
ministerrddets møter i London 
1945, Moskva 194"1 og Pal'is 
1949. Ble av Truman utnevnt som 
regjeringens utenrikspolitiske råd. 
givet. Var en av lederne for USA's 
opplegg i Det fjerne østen og spil_ 
te en fremtredende rolle under ut
arbeidelsen av fredstraktaten med 
Japan. Motstander av Trumans 
Fair Deal-program. Ble 1949 slått 
av demokraten Lehmann ved se
natorvalget i New York. Var 

blandt de fremste kandidater til 
presidentvalget 1948. Da Eisen
hower tiltrddte ble Dulles hans 

Olav Lien. hadde . t . utenriksminister, og disse to haT 
rØr sm hittil klart d ri av alle stormer. 

hellige krig igjennom. 

På profeters vis var han 
livsfrodig av natur. I hans 
bokhylle sto fJibelen og NhHs
saga side 0ll:\ side. Nj ålssaga 
kunne han utenat! Han levet 
og dØde gjenomtrengt av 
Njåls ånd. T~e av hans ven
ner har skrevet ovenstående, 
og vi lyser fred over Ola v Li-

I 

ens minne. 

Oslo, den 21. mars 1957. 

AL-KB-ET 

Dulles er idag en av verdens mest 
utskjelte statsmenn. Det fdr sd 
være, bare han fortsatt kan hindre 
en ny verdensbrand. 

- Mannen som ledet det ameri
kanske bombeflyet med A-bomben 
inn over Hiroshima i 1945, major 
Glaude R. Eatherly, er tiltalt for å 
ha gjort innbrudd i to postkontorer 
i Texas, sammen med en annen 
pasient ved veteransykehuset i Fort 
Worth. Han har ikke nektet for 
det faktiske forhold, men hevder 
at han har vært sinnsforvirret 
gjerningsøyebliltket. 

vestlige stormakter», og unn
ser seg ikke for å komme med 
direkte misvisende opplysnin
ger i den anledning. Men bre
vet viser også hvor lite makt
haverne i Kreml forstår den 
norske opinion, og det psyko
logiske grunnlag den bygger 
på. Det nytter ikke her i lan
det å snakke om at en krigs
fare er fjernet ved at «det 
fascistiske opprØr i Ungarn» 
er likvidert. Dertil har det 
skjedd for meget rundt om
kring i verden i sovj etisk regi. 

NATIONEN 

Siden det i brevet fra nabo
en uttrykkelig blir uttalt til
fredshet med at Norge har 
holdt sitt lØfte om ikke å gi 
utenlandske stridstyrker ba
ser, kan regjeringen i sitt svar 
gjerne understreke at det lØf
tet vil bli holdt også i fram
tiden, dersom Norge ikke tru
es av krig. Eller for å tale like 
åpent som hr. BUlganin, det 
som i framtiden vil bli fore
tatt på vår side av grensen, 
det avhenger fØrst og fremst 
a v Sovj ets egen opptreden. 
Ikke bare overfor oss, der vi 
med glede kan underskrive at 
naboskapet hittil har vært 
bra, men når det gjelder ver
denSSituaSjonen i det hele. 

FRIHETEN 

Brevet gir uttrykk ,for den 
uro som råder i Sovjetunio
nen overfor mulighetene av 
en framskJutt atom-base i 
Norge vil bli brukt som opp
marsj område for angrep mot 
Sovjetunionen. Bulganin sier 
åpent fra om hvilke konse
kvenser et slikt angrep vil få 
for Norge og det norske folk. 

a bruke enten rent bokmål 
eller ren nynorsk der hvor 
han ikke bruker dialekt. 

Men slike innvendinger er 
bagateller i sammenligning 
med det som er hovedsaken, 
nemlig at Karl Holter her har 
skrevet en bok som ethvert 
menneske med sunn sans vil 
ha glede av å lese. 

Lier, 25. mars 1957. 

O. V. 

målet: Einar Gerhardsen er 
ikke statsminister for eller av 
det Norske Arbeiderparti. 
Han er Nor g e s statsmini
ster. 

AFTENPOSTEN 

Norge har intet annet Ønske 
enn å få et godt og vennska
pelig forhold til Sovjet-Sam
veldet. Når det er blitt et av
brudd i mange av de forbin
delser som ble knyttet for en 
tid siden, vil vi gjerne si at 
det er helt feilaktig å tolke 
denne norske holdningen som 
uttrykk for aggressive el
ler fiendtlige hensikter. Den 
er uttrykk for den forbitrelse 
og sorg vi fØler overfor under
trykkelsen i Ungarn. Her i 
landet har S'ovjet-Samveldets 
bI1uk av naken våpenmakt 
mot det ungarske folk, ikke 
minst mot arbeiderne, gjort 
et sterkt inntrykk. En end
ret politikk vil bidra til å let
te forbindelsene. Men det lo
ver ikke godt når statsmini
ster Bulganin bruker uttryk
ket «fascistisk opprØr» om 
frihetskampen. Folk i Norge 
vil også ha vanskelig for å 
forstå hvorfor den sovjetiske 
statsminister appellerer til 
statsminister Gerhardsen un-

MORGENPOSTEN der henvisning til at han står 
Brevet har til tydelig hen- i spissen for en regjering som 

sikt å skremme et lite men er utgått av Arbeiderpartiet. 
fremdeles suverent folk til å Statsministeren og den nor
innta en holdning som vi som ske Regjering har i sin uten
et suverent folk ikke villa oss rikspolitikk en samstemmig 
påtvinge av noen, hverken i norsk opinion bak seg. 

Øst eller vest. Og i denne for- ARBEIDERBLADET 

bindelse er det sikkert riktig Statsminister Bulganin sy·· 
å gjØre Bulganin oppmerk- nes å ha vist den stØrste om
som på et spesielt punkt der hu for at hans brev til stats
hans vannstoffbomber også I minister Gerhardsen skulle 
rammer lanit ved siden av få en venn~ form. Den setter 

/ 
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FOLK OG LAND 

Han Kornelius Kvalheim i Bru- - Du kan vel heller fora dei 
sand skal ha selt over 100 tonn opp? spør «Sandnes Jærens». 
gulrot av 1956 års avling, og det - Nei, eg har kje tid til det, -
i ei tid då enkelte ligg inne med eg har for meir e= nok til å fø 
store aVllingar som det ikkje finst fram em buskap på 70 dyr, og des's
kjøpar W. utan store mengder Kerrs Pink 

matpoteter som eg heller ikkje 
Det har seg slik at aLle vil ha fi= kjøpar til, - og det må ut or 

den ljose, gullande reine rota som 
vert dYl'ka på lett sandjord. Men 
med den pris som gjeld nett no, 28 

Polen vfi for alvor gå igang med å fjerne krigens spor i 
de tidligere tyske områder som nå ligger innenfor den pol
ske grense. En 37 mann sterk parlamentskommisjon har 
fått i oppdrag å undersøke mulighetene for å utnytte de 
store arealer brakkland og å få produksjonen igang igjen 
ved de mange forfalne fabrikker. Tiltaket begrunnes med 
at en bedre utnyttelse av disse grensestrøk vil bidra til å 
bedre landets økonomiske stilling. I den senere tid har re
gjeringen opmuntret jordbruksarbeiderne til å overta 
bondegårder som tyskerne forlot, og et stort antall polak
ker som er $endt hjem fra Sovjet, har latt seg triste av 
de fordelaktige betingelser og har slått seg ned på for
latte bruk. 

kjej,jaren. 
- Ke så feilar gulrotkvaliteten 

~...,....,....,....,.....,....,....,....,.....,......,....,.....,....,.....,.....,.....,.....,.....,....,...~ 

\ din? 
øre pr. kg. til produsenten, vert det _ Nei, kvaliteten er på topp. 

~ 
~ 

Slag ikkje pengar av det. Med kr. Men gulrot frå myrmold er mør-
20.000,- for 100000 kg. kjem du kare raud på leten e= den som 
ikkje sers langt når træ og gjød- kjem or sandjord, _ og meir skal 
ning og alt arbeidet vår og som- det ikkje til når alle butikk-kun
mar og hauster betalt. Og onkel dene kan velja og vraka etter aug_ 
Eriksen! nemåJ. ~....,.....,.~.~"""~~~~~~,,~~~...,...~ 

Men langt verre stillte er dei som - Er ikkje gulrot til 28 øre pr. 

Enslig svale ikkje kan oppdriva ll:jøpar. Som kg. vel så fint kraftfor som det 
til dømes han Einar Braut i Klepp. dyre, amerikanske valutamjølet ? 
Han har finfin gulrot av 12-13 - Jau, men gulrot frå Klepp er 
dekar liggjande i haug, og må kan- no ikkje amerikansk! sa han Ei_ 

henda pløgja til isåing av bygg se1_ nar Braut. Og det veit du han har 

Det fremgår av forordene til fru 
Bjoners artikkel i nr. 10, at de som 
er for og de som er mot fraterni
sering (uttrykket valgt med over
legg) er fifty-fifty. Har vi råd 

nast midt i mai. I altfor rett i. 
-------------------------------

Btatssekretæl' Torstein Treholt ves med inntil 20.000 kroner. De til å kløve oss i to leire? Jo, så
har pekt på at .produksjonen .pr. som får nedskri'vningsbidrag må menn har vi det, for vi er nord.. 
beskjeftiget person i norsk jord- betale for det i form av høyere ren. me=, vi også, om vi ikke reknes 
bruk er steget 75 prosent . siden te på lånekapitalen eller ved lån i bladt de «gode». Ingen vil vel pro-
19.89, men vi må enda lenger. På Småbrukban7æn bUer den .gamle testere mot at det er i Quislings 
lfTuk under 75 dekar ble det siste ordningen. Det er forutsatt at baTe ånd å tJi]gi. Ingen av dem, som 

år planlagt like mye dyrking som de brukere som får: sin vesentlige skriver til meg, gjør det. Jeg har 
på alle bruk året før, og det har inntekt fra bruket skal komme i nemlig også mottatt brever - få, 
aldri etter krigen vært planlagt så betraktning da dette er et produk- men kvalitetsvare og fra personer, 
mye nydyrking. Bruk som har ut- sjonstiltak og ingen sosial støtte. - jeg har respekt for. Jeg vil også 
videlsesmuligheter skal i k k e set- gjerne forsøke å tilgi, selv om jeg 
tes utenfor i den nye finansierings- Det er nødvendig å få mer fart vet at jeg ikke greier det - greier 
ordning for nye driftsbygninger i på jordskiftearbeidet her i landet, det ikke fordi jeg er Quisling totalt 
jOTdbruket. fremholder Stortingets landbruks- underlegen både åndelrig, moralsk 

Inspektør Strand i SmåbruJc- og komite i en innstilling om bevilg- og i styrken av patriotiske følelser. 
Bustadbanken sier at det er bruk lIing til jordskifte. Et ønsket jord- Men å la være å forakte jøssinge

som kan utvikles fra uselvstenaige sleifte bør kunne gjøres ferdig i ne, det vil jeg ikke 'engang forsøke 
til selvstendige det tas sikte på. løpet av 4-5 år. Komiteen har in- på, og jeg påstår at det er ikke 
Man skal danne seg en mening om gen innvendinger mot departe- i Quislings ånd å ville slikke støvet 
hva brukene kan fon-ente, og dell I mentets budsjettforslag på kr. av fIendens skotær, slik som jeg 
overskytende kapital skal neds7,ri_ I [; 656 200.- har inntrykk av at noen :vil. 

«Jeg elsker mine fiender, 

Stortin gsmennen es skatteforhold 
jeg vurderer deres verd. 
De er træler, som drar steinen 
der jeg sliper mine sverd», 

Tre norske aviser, nemlig 
den nye Sosialdemokraten. 
Folk og Land, samt Verdens 
Gang ~r nå å finne på sam
me linje når det gjelder de 
skandalØse særfordeler våre 
tingmenn nyter godt av skat
temessig. (Kfr. F'olk og Land 
nr. 6). Det var 23. mars at og
så Verdens Gang blåste i lu-
ren. Over fire spalter på fØr

f;' p sln hl>l.npt. fHSt. ",t, .d.m'-

skatt som f'olk flest. Hvis sler, såvidt jeg husker, min fest-
man ved beskatningen av lige kollega fra Ilebu, Karl Holter, 

stortingsmenn fulgte de Ja, la oss vurdere våre fiender, for 
samme regler som folk flest fiender det er de, så hett og bren-

nende at det er ikke til å ta feil blir skattlagt etter, måtte 
av på disse kanter av landet ial-

en stortingsmann, for å ha fall. Vel vet vi at det er forskjell 
like meget igjen som nå på folk, fOl'skjell på trønder og 
etter at skatten er betalt, vikværing. Vil ikke benekte at for_ 

ha en inntekt som i klasse 
I utgjorde 31 500 kroner, i 
klasse III 31 000 kroner, i 
lel",,,,,,, ... TV ~fI QflfI lernn", .. nO" 

holdet kan være et annet somme 
steder. !flg. min el'iaring er det 
ingen vanskelighet forbu=et med 
å komme på talefot med jøssinge-

før. Alt annet er fOl'fengelige håp 
som vi bør la fare jo før jo heller. 
Gå utenom, sa Bøygeniiog det er 

det han gjør, Ola Bør. England må 
i kne, sa Knut Hamsull. England 
er på knærne, - og, så smått, gir 
det an, for andre nasjoner, å snak
ke til det. Det samme er nødvendig 
for apekatten, dessverre. Det er 
ofte blitt sagt at vi !har råd til å 
vente. Det er like så sandt, som at 
vI er nødt til det. Kaldt va= i blo
det! Vi står ikke til disjosisjon _ 
ikke med huen i hånden ved grin_ 
den. Snart kommer det - «Her_ 
ren fryde meg», som det kommer! 
---:- Knallet. 

Glærum 18. mars 1957. 

AXEL BKUGGEVIK. 

- Universitetsstipendiat Anders 
Bratholm har i Nordi!ik Tidsskrift 
for kriminal vitenskap . påbegyndt 
en avhandling som bUr en ny rys_ 
telse av vår rettsstat. «Mange po_ 
litiembedsmenn og dommere er 
likegyldige og skjødesløse», hevder 
han. De gjennomfører stadig ulov
lige arrestasjoner og fengselskjen_ 
nel:.ser. 

- Martin :Stordahl, Bent Som
dalen og Rohsahm er nå løslatt. 
De som sitter igjen er Gard Holt_ 
skog, Hagen, Odding og Finn Kaas, 

- Svinesteik og fårikål er ofte 
søndagsmat i Forsvaret. Enda kla_ 
ges det på kostholdet, guttene ville 
ikke være norske ellers,,- , 

- På nytter de V~ statsmi
nister i Irland. 

- På 4 år er 363 barn druknet 
i Norge. Selv om enkelte ulykker 
kan være uavvergelige, er dette 
likevel en skam for vårt land. 

- Våre FN-tropper i Gaza trek-

LØrdag 30. mars 1957 

Alvor-eller ønsketenkning? 
Folk og Land har lesere 

over hele landet, men ikke 
tilnærmelsesvis hva vi må 
ha for å bli bedre hØrt i 
norsk folkeopinion. Det er 
Ønsketenkning å innbille 
seg at det kan hangle og 
gå som hittil. Mange tror 
at «abonnentene kommer 
nok etterhvert, - og så får 
det greie seg.» Men sovende 
mann vinner ikke seier, vet 
du ikke det? Noen kraftige 
skippertak trengs før vi har 
lagt et tilfredsstillende 
grunnlag under vår presse. 
Vi ber derfor leserne om å 
ta saken med langt større 
alvor enn hittil. Hver i sær 
må se det som en æresak å 
skaffe bladet minst to nye 
abonnenter innen 1. mai, 
gå bare i gang, jo før jo 
heller. 

Ledig arbeide I Asker 
Jeg ansetter tømmermenn til 

større arbeider, helst noen som og
så kan ta liten sagskur. Trenger 
også folk til sprengning, støpning, 
veiarbeide. 

BLEHR, Slependen. Tlf.53 86 76. 

God lønn og alt fritt 
Plass ledig for flink inne

jente. Trivelig sted i Lier. 
Skriv til red. Kringlehotn. 

Daglig 
friske blomster 

KRANSER til alle priser 

SYNNØVE LIE 

Blomsterforretning. 

Frognerveien 30, Oslo 

Tlf. 44 2230 
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11_ ....... _ .... __ .J 

T'"------------------..... ---'--.\~~ 
«Norge mellom England 

og Tyskland» 
De har kanskje kjennskap til at generaladmi

ral a.d. Hermann Boehm på det tyske Klosterhaus 
forlag har utgitt en bok som heter «Norwegen 
zwischen England und Deutschland». Boken har 
vært anmeldt i «Morgenbladet» og i «Dagbladet» 
for 9. januar, likeså i «Folk og Land» for 26. januar. 

Denne boka er av langt større interesse for 
nordmenn enn for tyskere, det vil derfor være av 
den største betydning å få den oversatt og utgitt 
ogSå her i Norge. 

Forfatteren er en hØyt kultivert personlighet 
som i en uklanderlig sprogform, nøkternt, saklig 
og absolutt pålitelig forteller om forholdene og 
den pOlitiske situaSjon her i landet i årene 194.0-
43 da han var tysk marine-overbefalshav21' i Nor
ge. Det fremgår dessuten av boken at han også er 
en opriktig Norgesvenn. 

Forfatterens omtale av konstellasjonen Wehr
macht-N/S-Sikkerhetspoli tiet-Reichsk.ommissar er 
av særlig stor interesse, motsetningsforholdet mel
lom NS og Reichskommissar er godt belyst. 

Boken er i det hele tatt uhyre interessant og 
meget leseverdig, det vil bent frem være SØrgelig 
om den ikke skulle bli å få på norsk. 

Med den oppfatning man for tiden har av be
grepet trykkefrihet er det fremdeles meget usik
kert om det er noe norsk forlag som vil - eller 
kanSkje riktigere tør _ påta seg å utgi den. Skulle 
det vise seg at de henvendelser som i så måte er 
gj ort ikke fØrer fram er det ikke annet å stille opp 
enn å prØve det private initiativ. Det finnes hel
digvis noen som er villige til å påta seg bryet og 
formentlig ogSå klare å bestride de belØp som fore
lØbig må skaffes til oven,etting, trykning m.v. 

Til å begynne med tar man sikte på et opplag 
av 2 000 eksemplarer som sikkert kan påregnes 
solgt i sin helhet. Bokens pris kan da beregnes til 
å bli ca. kr. 16,00 pr. eksemplar, da skulle det bli 
en bok i pent bind og forØvrig like tiltalende ut
styrt som den tyske originalutgave. 

Det vil i hØY grad lette arbeidet med å få bo:(
en utgitt på norsk om man kan få bindende for
håndsbestilling på et relativt stort antall eksem
plarer. Vi fØler oss forvisset om at det finnes 
svært mange redelige ncrdmenn - og da særlig 
dem som personlig er rammet av «oppgj øret» -
som vil ha den største interesse av å bli kjent med 
hva Boehm på sin overbevisende måte har å for
telle om okkupaSjonstiden i Nbrge. 

Vær oss behjelpelig mEd å få denne boken ut-
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~tortIn gsm ennen es skattelorhold De er træler, som drar steinen 
der jeg sliper mine sverd», 
sier, såvidt jeg husker, min fest
lige kollega fra Ilebu, Karl Holter, 
Ja, la oss vurdere våre fiender, for 
fiender det er de, så heItt og bren
nende at det er ikke til å ta feil 

llc:a~artin StOrdahl, Ben~ som_I ____ T_I_f_. _44_2_2_3_0 ___ _ 

dalen og Rohsahm er l!å løslatt. 
De som sitter igjen er Gaw Holt
skog, Hagen, Odding og Flhn Kaas, 

Tre norske aviser, nemlig 

den nye Sosialdemokraten. 

Folk og Land, samt Verdens 

Gang er nå å finne på sam

me linj e når det gj elder de 

skandalØse særfordeler våre 

tingmenn nyter godt av skat

temessig. (Kfr. Folk og Land 

nr. 6). Det var 23. mars at og

så Verdens Gang blåste i lu

ren. Over fire spalter på fØr

ste side slo bladet fast at stor

tingsmennene betaler skatt 

som visergutter! En utførlig 

redegjØrelse fulgte, hvoretter 
konklusjonen var: 

skatt som folk flest. Hvis 

man ved beskatningen av 

stortingsmenn fulgte de 

samme regler som folk flest 

blir skattlagt etter, måtte 

- Svinesteik og fårikål er ofte 
søndagsmat i Forsvaret. ®Ilda kla-
ges det på kostholdet, g14tene ville 
ikke være norske eller!iJ, 

-, På nytt er de VaI~ra statsmi-

av på disse kanter av landet ial
en stortingsmann, for å ha fall. Vel vet vi at det er forskjell 
like meget i gjen som nå på folk, forskjell på trønder og 

nister i Irland. 
etter at skatten er betalt, vikværing. Vil ikke henekte at for'_ 

- På 4 år er 363 barn druknet 
ha en inntekt som i klasse holdet kan være et annet somme 

I utgjorde 31 500 kroner, i 
steder. Hlg. min erfaring er det 
ingen vanskelighet forbunnet med 

klasse III 31000 kroner, i å komme på talefot med jøssinge-
klasse IV 30 300 kroner og ne, når bare talen dreier seg om 
i klasse V 29 700. løst skravl og overfladiske ting. 

Termin liste 

De vil det, om ikke for annet, så 
for å få anledning til å legge for 
dagen et «edelt» og gudfryktig 
sinnelag, ekkelt gudfryktig. 

i Norge. Selv om enkelte ulykker 
kan være uavvergelige, er dette 
likevel en skam for vårt land. 

- Våre FN-tropper i Gaza trek
kes hjem i tilfelle krig, sier Ger
hardsen. Hvordan det skal lykkes 
er ikke opplyst. 

Vi mener i~,ke med dette 5. april: Hakon Mielche holder Når vi en gang (forhåpentlig 
ikke) opplever en ny katastrofe av 
dimensjoner, da først vil det vir
kelige grunnlaget for samtale på 
like fot, ta til å danne seg. Aldri. 

- Moskva har planer om å sette 
inn et nytt og moderne fly på. ru
ten til Stockholm, forteller Dagens 
Nyheter. Det dreier seg om et 4~ 
motors turbinpropellerdrevet fly 
som kalles Ukrania. Det tar 84 
passasjerer og har en marsjfart ,på. 
600 km i timen - dvs. større fart 
og større transportevne enn SAS's 
nyeste og mest moderne fly. DC-
7 C, som er satt inn på. ruten til 
Tokio. - Sovjet-selskapet har hit
til Ibrukt 2-motors DjUlSin-maski
ner på ruten mellom Moskva og 
de nordiske land, og har av kon!.. 
kurransehensyn ikke gått med på. 
at S.AJS bruker større fly enn de 2-
motors Skandia-maskinene. 

å hevde at stortingsmenne- foredrag i Oslo. Emne «En hvar_ 

ne har det for bra Økonom

isk. På ingen måte. De bØr 

minst ha like meget igjen 

til sin rådighet når skatten 

er betalt som de har nå. 

Men lønnen og skatten bør 

beregnes på annen måte, 

slik at de så å si på krop

pen får et inntrykk av hvor 

meget skatten virkelig tar. 

Altså hØyere bruttolønn, og 

vi pris på. Vårt lille land har 
il~ke noe annet Ønske enn å få 

leve i fred og vennSkap med 

den hele verden. 

Vi vet ikke hva statsmini

ster Bulganin har villet med 

sitt brev. Det er mUlig at han 
har trodd å kunne lØsne vil-

jen til å delta i den frie ver-

dens forsvarssamarbeide i 

norske sinn. Det el' mulig at 

han vil forberede et senere 

fremstøt for å få Norge til å 

fangerferd». 
14. april: Riksdagsvalg i Danmark. 
18.-20. april: Sandefjords 6 store 

kokerier ventes på denne tid til
bake fra hvalfangst. Norges ut
bytte iår er 855,000 fat hvalolje 
og 97,000 fat spermolje til en 
verdi av nærmere 300 mill. kr. 

27. april: Lyonmessen åpner. 
27. april: Stormønstring av sveit

sisk industri i Base!. Messen er 
åpen til 7. mai. 

15. mai: Det nye storhotell i Ber
gen ,«Orion» åpner. 

25. mai-16. juni: «Nordiske teg-
nere» utstiller i Oslo. " 

14. juni: Sulithjelmabanen åpnes. 
13. juni: Hallinglaget i USA har 

50. års-fest ved Ooncordia 001-

- Bohlen er overflyttet fra 
Moskva til Manila. Som hans et-
termann nevnes 
Thompson i Wien. 

ambassadør 

- Meget tyder på at Polen er 
på vei tilbake til stalinismen. 

- Israelerne spiller meget for
nærmet etter at FN fikk dem ut 
av Gaza. 

- For første gang siden 1808 er 
en engelsk offiser utnevnt til adju
tant hos en tysk offiser, idet den 
26årige kaptein Frederic Lassetter, 
som tilhører Rhin-hæren, den 1. 
april tiltræder som adjutant hos 

lege, Minnesota. den nye sjef for NATO'a land-
10. august: Nordisk ~andbruks- .styrker i Sentraleuropa, general 

møte .åpnes på Kleiva Land- Hans Speide!. 

- Norske båtbyggeriers lands
forening har sluttet kontrakt om 
levering av åtte båter til Argell
tina, hver på 63 fot, og det er 
meningen 'at noen av disse skal 
bygges i Rognan. Det arbeides og
så med å Ifå i gang eksport av 
båter fra Saltdal til Island og Ka
nada. 

bruksskole, Sortland. - Gratulasjonene strømmer inn -- Malmskipingen fl~i'- Narvik 
15. september: Valg i Vest-Tysk- til AMred M a ur sta d og hans har vært noe hindret den siste ti

land. Kappløpet mellom Aden- hustru Gro, som nylig har fått en de'l på grunn av skader ]lå Malfrl. 
auers kristelige demokrater og liten d8Jtter. bolagets nye transportanlegg. Tre 
sosialistene er i full gang, Ved - ~Qruna regner med, innen av anleggets nye krane~. er ute av 
forrige valg hadde disse to par- 1967, C'l ~xsproduksjon av 20 mill. drift og skaI sendes til Tyskland 
tier 42 og 41 prosent av stem\. tonn (!!) for reparasjon og ombygging. Det 
mene. - Rygge Sparebank har i heim- vil ,gå flere uker før anleg'get 

b~'gda latt reise en vakker bronse.. igjen er [ full drift. 
- Aftenposten har i denne uke statue; «Såmannen» av Nic. Sehøl!. - En vanskelig russer, Nikola 

gå ut av NATO. Det er mulig en meget overraskende annonse, Det var i sannhet et sympatisk Tisohonowski i Drammen, er blitt 
at han vil advare mot å ta i nemlig om noe som heter ikuralon tiltak! utvist fra Norge. 
bruk de nye Våpen på norsk fiskegarn. Kuralon er et nytt stoff 

område. Det er så meget som I av kalk og kull, som vi nok får Den kjente algirske advokat Ali Bo/u men d j'e I, som 
. . høre mer om. Firmaet som frem~ h dd 'tt t t t· "'l 'd 9 r b t k . t l er muhg. Bulganms bemerk- . . . a e Sl e arres er 1."1 ger Sl en . e ruar, o SIS Ør-

stIller det er I{jurashikl Rayon, . . ' 
ning i slutten av brevet om at O k J I dag bvet av seg i fengslet. Boumendjel kastet seg ut fra et sa a, apan. 
en fortsatt styrkelse av sik- vindu i syvende etasje da han under bevoktning ble fØrt 

kerheten i Nord-Europa i Hvorledes kan vi kreve at I fra sin celle til et forhør hos militærmyndighetene. Advo-

mangt og meget avhenger aven annen skal bevare vår katen var arrestert av franskmennene for å være bl. a. po
Norges regjering, åpner for hemmelighet, når vi ikke kan litisk leder for frigjøringsbevegelsen i det sydlige Å!gerie. 

meget vidttrekkende perspek- bevare den selv? For bare tre uker siden tok en annen av de nasjonale 

tiver. Vi går 'ut fra at Regje- La Rochefoucauld. lederne, Ben Mehidi L arb i, livet av seg under lignende 

ringen tar seg god tid til å Det vakreste ved skjønnhe- omstendigheter, og det nye selvmord har igjen rettet opp-

svare. Det er så meget som ten er det som intet bilde kan merksomheten mot de beklemmende torturbeskyldninger 

skal tenkes igj ennom og som gjengi. som har vært reist mot franSke offiserer og soldater i Al-
skal gis en betryggende form. Bacon. ,erie. 
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Konformed 
telefon 

søkes i Oslo. 

Henv. Folk og Land. 

Elever i fiolin 

og samspill 
Jim Johannessen 

Hjelmsgate 2 b 

Telefon 46 35 07 

Kristne l 
Venner 

Gabelsgate 4 

avholder møte 

fredag 5. april f. k. kl. 19,30 
Eivind Saxlund taler om 

Forsoningens 
hemmelighet 

(Esaias 53,5) 

Sang av Eugene Hansen. 

Musikk. 

Alle hj ertelig velkommen! 

Les dette! 
Tre skrifter: 

1. st. Peter! Reis deg opp -

kr. 0,50. 

2. Den hellige dj evelog hans 

presteskap - kr. 2,00. 
3. Tredj e tale til presteskapet 

- de levende dØde, kr. 2,00. 
Postgirokonto 94084. 

Ingolo Aksnes, Stiklestad p. o. 

en bok i pent bind og forØvrig like tiltalende ut

styrt som den tyske originalutgave. 

Det vil i hØy grad lette arbeidet med å få bok

en utgitt på norsk om man kan få bindende for

håndsbestilling på et relativt stort antall eksem

plarer. Vi fØler oss forvisset om at det finnes 

svært mange redelige ncrdmenn - og da særlig 
dem som personlig er rammet a v «oppgj øret» -

som vil ha den største interesse av å bli kjent med 

hva Boehm på sin overbevisende måte har å for

telle om okkupasjonstiden i Nbrge. 

Vær oss behjelpelig med å få denne boken ut-

gitt, send Deres bestilling straks, be også Deres 

bekjente om å bestille den. Det er her ik.ke tale om 

noen forskuddsbetaling, vi ber ikke om det, i hvert 

fall ikke fØr utgivelsen er sikret. 

Undertegnede (P.T.) vil motta bestillingene og 

senere, når boken foreligger, fordele disse til bok

handlere og andre som v il på ta seg å formidle 

salget. 
l 

Ved bestilling av minst 10 eksemplarer vil en-

hver kunne regne med å få vanlig forhandlerrabatt. 

Skulle noen av dem sem leser denne kunngjØr

ing ville påta seg salg av boken tør vi hØfligst be 

om å bli underrettet her om. 

,stavanger, i mars 1957. 

ERLING UElLAND, 
q.r.sakfØrer 

Stavanger 

P. THJ0ME, 

Postboks 122 

Stavanger 

Av KarH Holter 
Skinn brevet» - «Kleivdøler» - «Terkel» er nå avslut-

tet med «Gode Makter». «Gode Makter» er alt lut-

kommet på tysk og har fått strålende omtale i pressen. 

Nye tingere bes skrive direkte til forfatteren under adresse: 

Amot på Modum. - Pris kr. 13,-. 

Bruk «Gode Makter» til venn { ga ve! naken blir ikke tilsalgs 

i bokhapdelen. 

UR 
Jeg rØrer alle de kjente 

sveitscrm.erker som Omega, 

Longines, Certina, Cyma, 

Tissot, Revue, Antima og 

Allsport. 

Utvalg sendes portofritt 

R. Gjessing 
URMAKER 

DRAMMEN 

Telefon 2507. 

FIAT biler fra kr. 9 SCJ.
WARTBURG « (H'A' L:. kj.løyve 
DKW 125-350 cc. m/ "y:.;:ler 
IFA 125-250 cc. m/s:;';del~ 
JAWA/CZ 125/350 m/sykler 
TEMPO Sachs SVJ"ing 150-1'i5 cc. 
NSU QUICKL y mopeder 
ELECTRLUX KJ0LES1L\.P 
KPS KOMFYRER 

Delelager, gratis.sei.Elvice~ ga:!:'anti. _ 

Be om brosjyrer. Avbet;L:i:1g. 
Franko ~evering. 

&ÆJr~~. 
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FOLKOGLAND 
Skummel jus bak 

jernteppet 
dermineringen av den personlige 
frihets grunnprinsipp. Når som 
helst kan politiet anholde «misten
kelige personer 'Og holde dem 
,fengslet i månedsvis. Myndighete_ 
ne har utbygget det uhyggelige sy\. 
stem med Spi1o:1er, angivere, folk 
som for det meste gjennom press 
er blitt tvunget inn i virksomheten. 
I den senere tid er man gMt over 
til å bruke kriminelle til jobben -
de slipper da sin straff, men ram
mes dog av den hvis de slapper av: 
i den politiske angivervirksomhet. 

Fritt slag 

Her er verdens-

krigens fasitt ! 
Germansk samhold nødvendig 

Det britiske verdensrike okkupanten grunn til stren-

knaker i sine sammenfØynin- ge forholdsregler. 'Likeledes 

ger under fØlgevirkningene av bØr erindres at den tyske, mi

de to verdenskriger England litære okkupasjon var mØn

har hovedansvaret for. Sær- stergyldlg. 

lig og mest fortj ent som fØlge 

av den udemokratiske allian-
Oslo, 16. mars 1957. 

Herr redaktør! 

Hvordan Suez 
merkninger pedantisk pirkeri Parts. flTa sitte 1 

i forhold til hovedhensikten telser. Hans eneste omsette

med artiklene, som gikk ut på lige aktiver dengang var ak

å vise for det første, hvordan sjene i Suezkanalen. 

de innviede stortingsmenn i I sin nØd besluttet han å 

1940 så på den britiske mine- selge aksjene. FØr mulige an

utlegningsaksjon 8. april og 

de fØlger den ville få for Nor-

ge, - og dernest å få fram 

dre in teressen ter, som de 

franske, fi~k sj ansen, hadde 

Disraeli skaffet tilveie det 

det faktum at den norske fornødne belØp. Disraeli for-

I forbindelse med ,min anmeldel
se av C. J. Hambro-s historiske do
kumentasjon: «7. juni-9. april -
7. juni», inntatt i Folk og Land nr. 
9 og 11, vil jeg gjerne ,gjøre opp
merksom på, at bortsett fra de to 
sitater, som jeg gjenga i stortings
mann J. L. Mowinckels innlegg 
under møtet i Utenrikskomiteen 8. 
april 1940, er de øvrige sitater ikke 
utdrag fra boken, men ,er gjengitt 
fra Stortingsdo'k. nr. 5 og 6 for nøytralitetspolitikk under den 
1945. annen verdenskrig må anses 

Denne beriktigelse er foranledi- som et storstilt politisk bedra-
get ved den litt upresise overskrift, 
som ,ble satt over artikkel nr. 2, 
hvorav lesere kUnne Ibringes til å 
tro at sitatene skriver seg fra bo
ken. 

Jeg må samtidig ,be om å få kor-

geri, konferer Regjeringens 

egen kunngjøring av 3. sept. 

om «fullkomen nøytralitet». 

Oslo, 25. mars 1957. 

iDet var et uhygeglig bilde av 
tvang, poHtikontrol, terror, makt
misbruk og rettløshet dr. Theodor 
Friedenau tegnet for Det Norske 
Studentersamfund 23. mars. Dr. 
Friedenau, leder av det vest-tyske 
«Ausschuss freiheitlicher Juristen», 
hvis oppgave det er å registrere 
klare rettsbrudd i 0st-Tyskland, 
belyste sitt emne gjennom en lang 
rekke s1taterfra aktstykiker i sl~ke 
saker. Han redegjorde også for ut
valgets virke, som omfatter gratis 
rettshjeLp til ca. 5000 øst-tyskere 
månedlig, innsamling av sikre opp
lysninger om overgrep, og utsen:.. 
deIse av a'dvarsler til de impliser
te dommere. 

Den politiske terror griper langt 
inn i selve familielivet, således kan 
den ene part i 'en skilsmissesak 
oppnå sklilsmisse hvis han kan «be
vise» at den annen part er en fi
ende av regimet, av freden og at 
arbeiderklassen. 

se med Bolsj evismen i krig rigert en trykkfeil som desverre 
som angivelig ble fØrt for de- *) Refererer seg til Churchills ut- har sneket seg inn på siste side i 

talelse i Parlamentet i forb. med artikkelen i nr. 11. 

Leiv Sundt. 

pliktet den britiske regjering 

til en utbetaling på ,:1 mill. 

pund -aksjenes kostende -

og hva den britiske godkjen

nelse angå,r fallt det Reg så at 

parlamentet ikke var samlet 

og således sto overfor et fait 

accompli, uten noen mulig'het 

hverken til å godkjenn~ pla

Len, eller å nekte sitt ~amtyk

ke, på forhånd. 
- To vesensforskjeUige oppfat

ninger av rett, sa dr. Friednau, be
hersker i dag veI1den, de sivtliserte 
lands rettssystem, og det kommu
nistiske. Foredragsholderen avsluttet den 

Mot den frie verdens maktforde- dystre beretning med å spørre om 
der da ikke 'var noe man kunne 

lingsprinsipp står den :kommunist-
gjøre overfor russe tilstander. Jo, 

iske enhetsstat. Retten er, etter 
vanlig marxistisk tankegang, bare 
en overbygning på de økonomiske 
forhold, den er knyttet til den her_ 

mente Friedenau. Vesten kunne vel 

mokrati mot diktatur. Herr 

Churchills hykleri er avslØret 

gjennom hans allianse med 

«Fanden»,*) og kynismens 

hj emland rammes av sin egen 

bomerang, - et sØrgelig for

hold for alle som hadde hå

pet på et storgermansk sam

hold til betryggelse for alle 

germaner, så vel som for Elu
ropa som helhet. 

meddelelse om alliansen, at han 

ville alliere seg med «Fanden» om 

nødvendig for å vinne kdgen. 

J. v. 

Mellom venner 
- Nesten 15 000 utlendinger 

har arl:>eide i Norge, og 13 200 

S,lutningen .av statsråd K o h t s 
innlegg under møtet i Utenriksko
miteen 31. august 1939 - er i ar
tikkelen gjengitt slik: Forsitua
sjonane dei brukar ikkje koma an
narleis, ets. Avsnittet skal lyde: 
For situasjonane dei brukar ikkje 
å koma, soleis som ein tenkjer 'seg 
dei på fyrehand, dei brukar å ko
ma annarIeis, ets. 

På sett og vis er disse be-

Denne bør 
lese! 

du ,Så kommer det mektige jø

diske finansllus Rotschild inn 

i bildet. Lionel Rotschild var 
Mange har sikkert lest Læ- Disraeli's personlige '/enn og 

rums bok: Dansk soldat i krig lånte ham omgåer..de fIre 

og fred. Nå er ogSå den nye millioner pund. 

kommet. «Rotschild som likte å spise 
Det er en bemerkelsesverdig druer, tok en og spyttet. ut 

og i hØY grad lese-:erdig bok I skallet, idet han spurte: 
han nettopp har gItt itt. Dep - Hvilken garanti '! skende ,klasse. Klassen sikrer seg 

makt gjennom staten, og retten 
trekkes inn i 'kampen for makt. 

ikke risikere noen krig, men opp_ 
,gaven måtte være å rette et uopp
holdelJig moralsk press mot makti.. 
haverne i 0st. Det vest-tyske ju-

nordmenn i Sverige. ristutvalgs arbeide er et bevis på satt frem krav om erstatning for heter: Polen - Ungarn -- Su- - Den britiske reg1ering, 
at dekratige henstillinger og ad- Skal Norge unngå å slå fØl- - Forhandlingene med russerne ca. 15 fartøyer til et samlet beløp ez - Cypern. Selv kaller han svarte Disraeli. 

Ldeen om enhetsstaten kan hel- vars·ler tl'l østl1'ge re+'tslDS' tanser l' di' k tø om t tn· f d fi k båt '11' d t . k J u ge me nvasJonsprovo a - ers a mg or eser ene av omkring en halv lmlOn kroner. en e europeIs essay. eg - Vel, lånet er i orden. 
ler ikke på noe vis stemme overens gJ'entatte tilfelle har hatt sm vil'k- fra Fl'nnma ,. 50 80 'et Uro' n ren, så må det germanske r",- m VJ - . one _ Den sveitsiske riksadvokat vil betegne den som en kart- Ved ervervelsen av 176602 
med prinsippet om domstolenes ning. beslagla under ,kI1Lgen kommer i-
uavhengighet og dommernes inte- samhold med vår okkupant . Mi' t' h l d l Rene Dubois har begått selvmord, 

, Att t gang loskIVa SlS e a v e av . 
gritet. I Tysklands øst-sone er 95 enpos en... fra 1940-45 gjenopprettes, i '1 B rås'ef E·· Lø h . etter at denegy,ptiske ambassade 

legging av europeisl\: - ame- Suez-aksjer hadde England 

rikansk politikk i fortid, nå- dermed fått den relative fler-
t apn " . y 'J mar c en l I hadde kla et til regjeringen i 

ps. av dommerne medlemmer a7 I forventning om en effektiv Utenrlksdepartementet forteller til . g d t lef amt' 
partiet, og de avsettes vilkårlig av ! tysk flankesikring i syd. Dvs. bladet Nordlys at båteierne har SveIts, over attt t ens . e onlstt ' tia:-l 

tid og fremtid. Den er et opp

gjør rett og slett og et opp-
tall av aksjene. Prisen var 

3.976.582 pund. Resten av de 

ialt 400000 aksjer var fordelt 
justisministeren. I en offentlig re- ler ble avly e og over a 
degjø'relse for deres plikter, heter Formannen for det britiske ytre- at man i Norge nå omsider på ----~ gjør som svir der det s1{al svi. 

det at «de må dømme som parti- mtsjonsselskapet for fiskere,. vise_ objektivt, fornuftmessig ~ t 
ske, som ,politiske mennesker». I admir~l Sir William Acnew, kom- grunnlag må se til å bli defi- ~ O' W P 

Advoka~kolektivene, sa Friede- I mer tIl Nord-~org~ .med det ~ll.er nitivt ferdig med psykopatisk ~ i!J 
nau har l øst avløst vårt frie ad:.. første. Han VII bli l Tromsø ,1 to k å d ··t ter I 
vOk~tur. IDe skal i første rekke, dager. Viseadmiralens besøk gjel- rea sjon p e 1r:l amen Man tok kanskje FN's 
vareta statens, og bare i siste in- ' der undersøkelse av hva som kan I fra okkupasjonstIden som . • o 

stans klientens interesser. Den gjøres for å bedre de britiske trål- skyldtes de tyske, politiske «SeIer» htt pa forskudd 
frie advokatstand dør langsomt ut fiskeres åndelige og materielle vel- representanter. Det bØr erin- i høst. I Det er TI å før st 
- på kort tid har over .2000 advo- ferd i Nord-Norge. Han kommer dres at den norske motstands- d t ... k- l' o 

Nationen 

kater måttet flykte vestover, etter i den anledning til å søke kontakt bevegelse _ som var infisert e VIf e 19 røyner pa. 
angiV'elig «,krenkelse av staten». med biskopen i Nord-Hålogaland, 

Friedenaukom videre inn på un- .Mf Wiig. av kommunister - ofte ga 

Frankrike. 
Boka er ikke stor, men den på en rekke aksJ"eel'ere, derav - 19 Sunnmørsskuter !har dratt 

på selfangst. ,slik fangst kan gi er så fortettet, så sprengfull en del britiske, slik at den 
god fortjeneste, men det eneste av tanker, ideer og problemer faktiske kontroll av kanalen 

sikre er hardt slit. at det er nesten vanskelig å dermed var på engelske hen-

_ Restaurant Georges i Oslo forstå at det alt sammen kan der. 
har fått tiLlatelse til å holde åpent ru mm es i så lite format. 

ø. 

til kl. 4, og til å skjenke øl og Jeg vil anbefale alle å lese Den som gir bort penger 
vin til kl. 3,30 i tidsrommet 15. den, en kommer ikke til å an- han ikke selv har tjent, er 
juni til 15. august. Men tillatelsen 
kan tas tilbake når som helst hvis gre det. I rundhåndet med inntekten av 

I andres arbeid. G. B. Shaw. det skulle vise seg ønskelig. Olga Bjoner. 
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~:~J;~":<:;e ~;::å ~";;m:~;;:' ;~:~;~ I misj?nSSel~kap~t .for fiskere, 'vise_1 objektivt, fornuftmessig ~ t 
ske, som politiske mennesker». admlr~1 S'lr Wllliam Acnew, kom- grunnlag må se til å bli defi- ~ .. 1iT P 

Advokatkolektivene, sa Friede- mer bl Nord-~org.e .med det ~ller I nitivt ferdig med psykDpatisk ~ i!! 
nau, har i øst avløst vårt frie ad_ første. Han vII bh l Tromsø l to Ik' å d ··t t I 
vokatur. IDe skal i første rekke dager. Viseadmiralens besøk gjel- rea SJon P .e lr:I amen er Man tok kanskje FN's 
vareta statens, og bare i sisce in- der undersøkelse av hva som kan I fra okkupasJonstIden SDm 

stans klientens interesser. Den gjøres for å bedre de britiske trål- skyldtes de tyske, politiske «seier» litt på forskudd 
frie advokatstand dør langsomt ut fiskeres åndelige og materielle vel-I representanter. Det bØr erin- i høst. Det er nå før st 
- på kort tid har over .2000 advo. ferd i Nord-Norge. Han kommer dres at den norske motstands-
kater måttet flykte vestover, etter i den anledning til å søke kontakt . f' t det 

. I' k k l t t llled 'bl'skopen l' Nord_Hålo.galand, bevegelse - som var In Iser anglve 19 «, ren e se av s a en». 
W av kDmmunister - Dfte ga Friedenaukom videre inn på un· . Alf iig. 

virkelig røyner på. 

Nationen 
t 

- 19 Sunnmørsskuter har dratt Boka er ikke stor, men den pa" en rekke aksJ'eel'ere, derav 
på selfangst. Slik fangst kan gi er så fortettet, så sprengfull en del britiske, slik at den 
god fortjeneste, men det eneste av tanker, ideer og problemer faktiske kontroll av kanalen 
sikre er hardt slit. at det er nesten vanskelig å dermed var på engelske hen-

- Restaurant Georges i Oslo forstå at det alt sammen kan der. 
har fått Wlatelse til å holde åpent rummes i så lite format. 

ø. 

til kl. 4, og til å skjenke øl og Jeg vil anbefale alle å lese Den som gir bort penger 
vin til kl. 3,30 i tidsrommet 15. d k 'kk'l " I 'kk . . . .'1 15 t M till t l I en, en ommer I e tI a an- lan l e selv har tJent, er 
JUlli 'i.l • augus. en· a e sen 
kan tas tilbake når som helst hvis gre det. I rundhåndet med inntekten av 
det skulle vise seg ønskelig. I Olg'a Bjoner. I andres arbeid. G. B. Shaw. 

«Som lokalkjent ved en liten utenfor sitt område, det er samtidig passasjer i et rute
bi-flOd vet jeg ingenting om hel- stort nok for dem. Det strek- fly som i stor fart jager hen 

større smerte, avsverger den-j fornuftige folk og Dgså dem 
ne sannhet. fra ukj ente Dg ufornuftige. 

politikk for Farao, nemlig for Dksen Apis, blir avkledt de 
meg. Og resten av dagen, og blomsterkranser som prydet 

heten, som passasjer ombord i ker seg kanskj e bare SDm fra 
et fly med vinger av aviser, vei Akerselven til Lysakerelven, i 
jeg .ingenting om detaljene», hØyden til Sandvikselven, 

over verdensj ungelen .--- jeg 
ser den i fugleperspektiv. Jeg 
ser det tette lØvhang klØve 

Jeg må jo få et inntrykk av 
MEGET AVHENGER NEMLIG hva det overhDdet går an å 

til langt på natt måtte jeg i 

mitt lØnnkammer gjøre no
tater og oppgjøre meg min 
personlige mening, den me
ning som er min absolutt og 

mine horn, og jeg blir en gan
ske almindelig stut igjen -
et vanlig medlem av stemme
kveget. 

av at jeg oppgjør meg en per-

skriver Kristen Gundelach i da- men fordi der er så tilgrodel, seg hist Og her, det blinker av sonlig fri og uavhengig me
gens kronikk, hvor han skildrer så ufremkommelig, så fullt av flDder dypt nede, forte blink ning. Fedrelandets, og på 
det vanlige menneskes problemer fugler, pattedyr, sl"nger, så av tidens strømninger mens grunn av dets innflytelse på 
når det føler seg forpliktet til å fullt av mØrke Dg mysterium, vi farer henover. Men hva den lmmpliserte verdenspoli

være orientert. virker det uendelig meget som beveger seg under dette tikk, hele verdens skj ebne, 
større, en hel verden, deres lØvhang, det myldrende, kom- avhenger til syvende og sist 

I Amazonflodens umåtelige verden. Bare noen dristige je- pliserte liv der nede, det får J av meg. 
og uveisomme nedslagsområ- gere har engang i tiden tros- jeg ikke vite noenting Dm. I Derfor leser jeg aviser liver 
de finnes det kanskje den dag set alle farer, satt over den ' Altså to fDrmer for uviten- I dag fra åtte til ti formiddag 
i dag små folkestammer som tropiske Akerselven til den 
ikke vet nDen tinfJ' om Ama- . 

het - som lokalkjent ved en og fra fem til seks ettermid
liten biflod vet jeg ingenting dag. Tre timer daglig, fire " . ukJente Amazonas og trengt 

zonfloden. InntE:or en men- h It f t'l Gl D om helheten, som passasJ'er aviser av forskjellig farve. . e rem lommen. er 
neskealder siden fantes de o tt d t d f rna e e s anse, en var or 
iallfall. bred, der kunne de ikke sette 

Ikke bare navnet de hvite over, de var nådd til verdens 
har satt på floden er dem 
ukjent. Men floden selv, slik' 

ende og lenger kan ingen 
komme. Og i slekt etter slekt 

som de hvite kjenner den. et-
terat den har samlet inn alle 

levet sagnet om den store flod, 
verdens største flod. Men 

sine tallrike små og store bi- Amazonas var det jo ikke, ba-
floder og flyter gjennom sivi- re en av de hundre bifloder. 
liserte land, så bred nede ved 
munninngen at man i usikt
bart vær ikke kan se fra 
strand tIl strand. 

DET VAR MENS JEG 
ISOIMMER 

engang satt ute i friluft og 
De avsides-boende urskog- spiste min frokost og leste mi-

Vi nterhalvårets 

beste kron i kk 
Vi fant den i «Morgenbladet» 

ombord i et fly med vinger av 
aviser vet jeg ingenting om 
detaljene. 

Denne dDbbelte uvitenhet 

Det faste nyhetsstoff fra ver
den den vide er j 0' stort sett 
det samme i alle fire, men for 
sikkerhets skyld må jeg un-

mene her i verden, selv om 
det synes aldri så absurd. Det 
har ofte hendt at absurde me-
ninger i det lange lØp har vist, uavhengig og vel gjennom OG SOM JEG SATT DER 

seg ikke å være så absurde tenkt og gjennomfølt min .. - i fri luft, omgitt av somme
allikevel. og som verdens skjebne til sy- rens frodige urskog, og spiste 

Jeg innser vemOdig at jeg vende Dg sist avhenger av. frokost ved en bitte liten bi-. , 
som samVittighetsfull sann- Men hvem er jeg egentlig flDd til en større bifle:1., til en 

siden så meget avhenger av at enda større som tilslut:; sam
jeg finner frem til det jeg men med utallige andre fly-
holder for sannhet? ter ut i historiens l-.kjente 

Jeg nevnte i forbigående flod, avbrØt jeg plutselig min 
Farao, men jeg er egentlig 
større enn han, jeg er den de
mokratiske verdens hellige 
dyr, j eg er selveste oksen 
Apis. 

pliktskyldige avislesnirg ~g 

jeg husket de vellydende ord 
de gamle grekere brukte om 
personer som gaven god dag 
i politikk, «idiotos». 

hetSsØker og med det an
svarsfulle verv samfunnet har 
betrodd meg, ikke !{an nøye 
meg med tre timers avisles
ning og bare fire fDrskjellig
farvede aviser. Dessverre har 
jeg hverken tid eller råd til 
mer. Jeg må resignere som 
den uvitende urskogboer ved 
en biflod til en biflod til en Hvert fjerde år blir det 
enda større biflod til den holdt store hØytideligheter til 
umåtelige verdens flod som 

Ja, hvorfDr ikke være idiot? 
Det nytter j o allikevel ikke å 
prØve å bli klok på en absurd 
verden. HVDrfor ikke oppgi 
det først som sist og nyte idi-

samler alle tillØp og som jeg 
ikke kjenner. 

Men selv om jeg er nØdt til 
å resignere vet jeg jD at jeg 
burde være ajDur for å kunne 
skjØtte mitt verv. 

JEG BURDE VÆRT 
MANGEMILLIONÆR 

min ære. og til disse hØytide
ligheter burde jeg jo hatt tid 
og råd til å forberede meg for 
å fortjene den ære som blir otlivets fortryllelse? 

vist meg. Hele verden har sin 
oppmerksomhet henvendt på 
meg. Telegraf trådene dirrer 
av spenning. Selv i fjerntlig
gende land vier radioens hal-

Kristen Gundelacb 
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stammer oppover mot kildenE ne aviser at jeg kom til å leke er plagsom fDr en mann som dersØke Dm ikke noen nyhe
kjenner bare en eller to biflo- litt med denne tanke. Det falt samvittighetsLullt vil sØke ter SlØyfes i en av dem og om JOHANNES KRINGLEBOTN 
der noe bredere enn Akersel- meg i'nn at jeg tross mine sannheten og ta standp't1l1kt. kanskje nyheter fra andre Jeg burde abonnere på tu- lomenn et minutt eller to til Postboks 3237, Oslo 
ven, men på grunn av det iherdige bestrebelser gjennom For det er jo min samfunns- kilder enn de vanlige fØyes til sen aviser og tidsskrifter på resultatet av mitt fireårige Ekspedisjon og kasse: 
sumpige lende, dypere og far- avislesning å skaffe meg inn- plikt å ta standpunkt, å være i en annen. Ledere og uten- alle mulige språk. Naturligvis slit med å finne frem til en Kierschowsgt. 5, Oslo 

l · f t . t' Telefon 37 76 96 
ligere. På begge sider av bi- blikk i den tid og den verden med i tiden Dg verden og oPP- rikskronikker må jeg lese, for kunne jeg ikke lese dem alle. person Ig opp a mng av lll- Abonnementspriser: 
floden er der en tett vegg av jeg lever i, i Virkeligheten er gjøre meg en personlig me- der kDmmenteres nyhetene Men den mektige herre som gene. Kr. 25,- pr. år, kr. 12,50 

tropisk frDdighet. Man kan likeså uvitende Dm begge de- ning, en mening som er abso- på fire fDrskjellige måter. Og jeg burde vært, kunne anset- .og verdenspressen har ne- pr. halvår. Sverige og 
Danmark: kr. 29,00 pr. 

ikke skjelne hvor vannet slut- ler som et medlem aven av- lutt min egen, ikke lært av utenrikskronikØrene har des- te en stor stab av funksjonæ- ste dag en større eller mindre år, kr. 14,50 pr. halvår. 
ter og det faste lund begyn- sidesboende stamme i Ama- andre, ikke påvirket av pro- uten lest utenlandske tids- rer med allsidig utdannelse, notis om hvordan jeg har utlandet for Øvrig: kr. 
ner og det skjuler seg giftige zonflodens nedslagsområde. paganda, et standpunkt som skrifter som gir detalj opplys- som kunne lese avisene for opptrådt under den viktige 33,00 pr. år, kr. 16,50 pr. 
slanger i frodigheten og rov- Nei, bildet halter litt. Vel jeg kan holde fast på, ikke ninger- undertiden fire for- meg, klippe ut det viktigste, handling og hva jeg har brølt. halvår. I nøytralt om-slag kr. 35,00 pr. år, kr. 
dyr ligger på lur bak. Hvorfor er jeg bosatt ved en liten bi- . som en stedig bulldog som bi- skjellige slags detalj opplys- oversette utklippene, gjøre si- FDr min hØytidelige handling 17,50 pr. halvår. 
sette over i SkrØpelige farkos- flod til en av de større biflo- ter seg fast i et eller annet, ninger. Kulturstoffet må jeg ne saklige kommentarer, og består i å legge et papir i Løssalg 65 øre 
ter når man ikke har noe der der til den mektige flod jeg likegyldig hva, og ikke vil gi lese for i det blinker flodene de overordnede blant dem, de valgurnen og på det papir står Annonsepris: 
å gjøre? Der er vilt nok i na- ikke kjenner, vel er jeg bare slip på det, men som en Gali- SDll) kløver urskogen, tidens klokeste, kunnskapsrikeste og mitt brØl trykt. 32 øre pr. millimeter 

over en spalte. 
bolaget av hyttene, der er spi- stedkjent i et forsvinnende leo Galelei som oppdager at strØmninger. Og dessuten må påliteligste, skulle hver dag i Men akk, ett.erpå går ver- Bruk postgironr. 16450. 

selige urter og saftige frukter lite område av verdensjunge- verden går rundt, og bare med jeg lese de private innlegg i statsråd forelegge. ekstrakten l den sin skjeve gang igjen. Det l Sambandstrykkeriet 
i overflod. Hva har de å gjøre len, men som avisleser er jeg smerte, av frykt for en enda avisene, dem fra kjente og av den kDmpliserte verdens- er fire år til neste brØl. Jeg __ .... __ 081 .. 0 _____ _ 
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