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Nr. 21 - 6. årg. Lørdag 8. Juni 1957 løssalg 6S øre ~.V',,~~~~~~~~ 

Ve I t a I t !I Pinsefest QUO USQUE TANDEM? 
I et innlegg i VG sier Aslak 

Berdal om de forfattere som 
forsvarer Mykle: 

«Dei gaper litt for hØgt når 
dei i sin ihug for fridom tek 
al t i forsvar, kor sleipt og 
slimutt det er, og dertil vil 
svina til folk som gj er si plikt 
og vil hevda norsk lov. 

Ein kj em til å tenkj a på 
ordet «din megen lærdom gjør 
dig rasende» - endå det visst 
ikkj e nettopp er lærdomen 
som er årsaka til raseriet. Var 
ikkj e litterært hovmot det 

rette ordet? Dei skallyfta seg 
over «den gemene hob» ved å 
demonstrera fordomsfrido
men sin. 

Ein k,unne og minnast eit 
ord som vart brukt mot ein 
diktar av eit heilt anna slag: 
«Ved du ei at al din sværmen 
om i luften er kun en dalen 
mod et bundløst svælg?» _ 
Her hØver det. 

Ein mann som kØyrer vilt 
med bilen, kallar vi ein rå
kØyrar, og meldar han til po
litiet, så rettsstellet kan ta 
seg av han. Ein forfattar som 
ignorerar grunnleggj ande 
normer for menneskeverdig 
liv, bØr ha dei same vilkåra.» 

Vidare spØr han um Mykle
mennene reknar ekteskap, fa
milie, heim som eit av vilkåra 
for menneskeverdig liv, eller 
har dei noko brukeleg alter
nativ? Trur dei at born viI 
veksa opp til hØgverdige men
neske i ein «oppfostringsfa
brikk», som kyllingar frå ei 
rugemaskin? 

Han var vel ikke 
bare negativ~? 

Av H. A. AASMUNDSEN. 

Tone: Den signede dag som vi nu 

ser. 

Det suser kornet en som-
merdag, I 

Det vugger av hav mot stran
de, 

Det bruser i skogenes kroners 
tak 

Som lyden av mange vanne. 
Så bruset fra Sion seg breder 

vidt 
Rundt om i all verdens lande. 

Det sus fra Sion på pinsedag 
Som frØ i det spinkle begynte. 
Det vokste til brus under 

himmelens tak, 

I anledning av mottat krav 
om innbetaling på et gammelt 
gravfeste kom jeg på skriftlig 
talefot med kirkevergen, herr 
SChwingel, og benyttet anled
ningen til å spØrre: 

«om noen av de av Dem, 
Platou og Berggrav i sin tid 2. 

istandbragt diskriminerende 
bestemmelser for NS-medlem-
mers graver ennå er ikraft?» 

Dette svarte ikke SChwin- 3. 
gel selv på, men jeg fikk 
flgd. svar dat. 28. mars: 

«For tiden gjælder disse be
stemmelser om gravsteder for 
tidligere NS-medlemmer: 

Av 

holdene 
dette. 

E. B. 

forøvrig tilsier 

F10r fremtredende NS-med
lemmer tillates ikke festet 
frittliggende urnegraver, 
parkgraver ep-er lignende. 

Minnesmerker (monumen
ter, plater m;v.) eller gra
ver forØvrig må ikke ved 
sin form, utstyr, symboler 
e.l. minne pm Nasjonal 
Samling eller dens virk
somhet. Titler som( stanl-

Og sæden omsider seg synte. 1. 
Og sommeren steg over lande 

frem 

Hvor NS-folk har sikret I 
seg særlig store gravsteder 
sØkes disse innskrenket I 
hvor det er mulig og for-

mer fra NS-tiden tillates 
ikke brukt., Monumenter 
som er butt satt opp i strid 
med gjeldende bestemmel-Der Anden Guds fred for

kynte. 

Det sus fra Sion på pinsedag 
Det skapte den kristne kirke. 
Det nådde og oss en gjenfØd-

selens dag, 
Og dannet oss til sitt virke. 
Og Anden ved ordet oss fØder 

til 

Krenkede 
heter har 

menneskcrettig
Norge nøk av 

En norsk seksjon av Den internasjonale 
juristk.ommisjon er på trappene 

ser forlanges forandret el
ler fjernet. 

Disse bestemmelser gjelder 
bare for gravlundene i Oslo. 

Oslo, den 28. mars 1957. 
Kirkevergen, 

s. Knut Garnes.» 

Jeg takket Kirkevergen fo; 
disse interessante opplysnin
ger og skrev bl. a.; under 
henvisning til at mitt grav
sted, festet for 31 år siden, er 
et frittliggende urnegravsted: 

«Vil mitt nevnte gravsted 
kunne betraktes som et «sær
lig stort gravsted», og vil mi
ne etterlevende kunne risike
re at den a v Kirken så hØyt 
skattede gravfred må vike for 
politiske nØdvendigheter der
ved, at gravstedet blir gjen-
stand for en passende grense
regulering? » 

Til dette fikk jeg et beroli
gende svar av samme substi
tutt for den berØmte herr 
S'chwingel: 

«. . .. Det vil ikke bli gj ort 
noen innvendinger overfor et 
gravsted som er festet og tatt 

En hellig, almindelig kirke. Professor ved Oxford uni- forholdene i øst eller vest. i bruk på vanlig vis lenge fØr 
versitet generalsekretær 1 De norske ·jUl'ister som del- krigen, selv om eierne senere 

Som farende frem et veldig den internasjonale jurist- tok i Den internasjonale ju- har vært »fremtredende med-
vær kommis}on, Norman S. Marsh ristkomisjons møte i Wien lem av NS. De har samme 

Som fyller det hele huset. har nylig vært i Oslo for å sto som innbydere Ul kon- rett som andre til å disponere 
Det veller frem både fjernt og drØfte med interesserte nor- feransen i Oslo. Disse er: og selv bli gravlagt i det grav-

Bøndernes umyndiggjørelse 
Norsk Jord har ved flere bestemmelser ikke kan opp

hØve blant annet drØftet va- rettholdes. 
re Ø~ornomiske organisasjo- Det var interessant å lese 
ner. Den alminnelige melling «Nationens» komentarer til 
blandt våre medlemmer var denne avgjØrelse. RedaktØren 
at vi måtte støtte :opp om og har meget bekymret over re
arbeitle for å få dem mest sultatet, men måtte sist i ar
mulig til å tjene produsente- tiki en medgi at det lmnskje 
nes interesser. ikke var bare galt likevel. At 

I midlertid har i de senere år en s?- stor og viktig "sak for 
flere av våre organisasjoner 
vedtatt lover som gjorde med
lemmene helt umyndige. Det 
var organisasjonens funksjo-

bØndene ikke ble mere disku-
tert i bØndernes egne blad og 
tidsskrifter fØr og etter av
gjØrelsen er meget bemerkel-

nærer som var tilstede og fikk sesverdig. Makthaverne i vå
slike lover vedtatt og forsik- re organisasjoner, har nok 
ret at det var til bØndenes på diktatorvis pressen i sin 
eget beste og uten noe risiko, makt. 
da det var bØnder som satt i Alle som Ønsker en fri bon-
styret. Mange av oss var me- destand har virkelig grunn 
get imot denne ordnng, men til å glede seg stort over .pris
lovene ble under tvil vedt.att rådets avgjØrelse. Men vi bØr 
av det store flertall. BØndenes nu forlange av alle aviser og 

blad som eies av bØndene at 
egne aviser og tidsskrifter de forSkjellige syn og oppfat-
hadde uten tvil sin store an- ninger blant de menige ~JØn-
del av ansvaret for dette re- f der får komme frem i avise
sultat. Som flere hadde fryk- t nes spalter. Selv har jeg bitre 

tet for, fØrte disse lover til at I erfaringer i Så. måte Og. sik

organisasjonenes ledere fØI- i kert mange med meg. BIlr ik
te seg som diktatorer og vi ke pressen et fritt forum vil vi 

uvegerlig havne i ensrettin-
har eksempler på at makten gens sump til skade for den nær ske jurister spØrsmålet om å Rektor, professor dr. jur. Fre- stedet De festet allerede i 

Som ekko fra pinseværsbruset. danne en norsk seksjon av de Oastberg, høyesteretts- 1926: Det vil heller ikke bli ble brukt mot bØndene. Nu 
Som brus i skogenes kroners Den internasjonale juristko- dommer Ernst Fredrik Eck- tale om noen innskrenkninger har dette diktatorvelde fått 

tak misjon, og godt er det. hoff, dr. jur. Edvard Hambro av dette gravstedet.» en knekk, som vi må hilse 

enkelte og den hele bonde
stand. 

Det tiger fra kornaker-suset. 

Husvalelsens tider vi beder 
ned 

Fra himmelen til oss å komme 
Med ordet om frelse, om liv 

og fred 
Fra Kristus. oss alle til from-

Kommisjonens arbeide tar og hØyesterettsadvokat 
sikte på å fremme de juridi- Stray, Arendal. 
ske prinsipper som man me-

Chr. Det går fremover, om enn med glede. Prisrådet har nem-
langsomt! lig avsagt dom for at slike 

ner har en varig og untver
sell gyldighet. Den fØlger 
rettsutviklingen i de forskjel
lige land og påtaler de tilfel- D U bør k i enn e bok" e n 

Lena, den 29. mai 1957 

HANS ROGNERUD. 

Den psykologiske 

krigføring 
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miIie, heim som eit av vilkåra Som fyller det hele huset. har nylig vært i Oslo for å sto som innbydere Ul kon
for menneskeverdig liv, eller Det veller frem både fjernt og drØfte med interesserte nor- feransen i Oslo.' Disse er: 
har dei noko brukeleg alter- nær ske jurister spØrsmålet om å Rektor, professor Cir. jur. Fre
nativ? Trur dei at born vil Som ekko fra pinseværsbruset. danne en norsk seksjon av de Oaatberg, ijøyesteretts
veksa opp til hØgverdige men- Som brus i skogenes kroners Den internasjonale juristko- dommer Ernst *edrik Eck-

rett som andre til å disponere 
og selv bli gravlagt i det grav
stedet De festet allerede i 
1926: Det vil heller ikke bli 
tale om noen innskrenkninger 
av dette gravstedet.:. 

te seg som diktatorer Og' vi 'ke pressen et fritt forum vil vi 
uvegerlig havne i ensrettin

har eksempler på at makten gens sump til skade for den 
ble brukt mot bØndene. Nu enkelte og den hele bonde
har dette diktatorvelde fått stand. 
en knekk, som vi må hilse neske i ein «oppfostringsfa- tak misjon, og godt er det. hoff, dr. jur. Edvlrd Hambro 

brikk,>, som kyllingar frå ei Det tiger fra kornaker-suset. Kommisjonens arbeide tar og høyesterettsalvokat Chr. 
Lena, den 29. mai 1957 

HANS ROGNERUD. 
Det går fremover, om enn med glede. Prisrådet har nem-

rugemaskin? sikte på å fremme de juridi- stray, Arendal. langsomt! lig avsagt dom for at slike 
Husvalelsens tider vi beder ske prinsipper som man me-

ned 
Fra himmelen til oss å komme 

i kke Med ordet om frelse, om liv 
og fred 

ner har en varig og univer
sell gyldighet. Den fØlger 
rettsutviklingen i de forskjel
lige land og påtaler de tilfel-

Han var vel 
bare negativ~? Fra Kristus, oss alle til from- le hvor menenskerettighete- o U bør kj en ne bo k"e n 

«Fremgang mot barbariet» 

Den psykologiske 

krigføring 
Nylig hØrte vi om visse pla

ner om svensk invasjon i Nor
ge for å befri oss under okku
pasjonen. Det var et eksempel 
på hvor katastrofalt det had
de vært om det var blitt tatt 
mUitære istedet for psykologi
ske hensyn. Siste nummer 
av «Time and Tid,> forteller om 

For ik.ke så lenge siden var me, ne krenkes. 
der stort dameselskap i det Hvem himlen huse skal inntil Den tar ikke sikte på å be
Hvite Hus i Washington. Mrs. Vår tids husholdning er om- kjempe selve de politiske sy-
Eisenhower hadde invitert 
samtlige senatorers fruer, så
ledes også fru Jean Mc. Car
thy, som avslo innbydelsen 
med fØlgende begrunnelse: at 

me. 

Da blir vel kirken et Herrens 
hus 

Hvor sterkt og klart Vi for-

hennes mann, senator Mc nemmer 
Carthy var utelukket fra sel- Det Andens sakte og sterke 
skapelige sammenkomster i brus 
det Hvite Hus på grunn av Som vekker de dØde lemmer. 

Og Herrens ris går fra hjer-
tene ut 

stemer etter hvilke de enkel
te lands konstitusjoner er 
bygget opp, men sØker å ver
ge om det enkelte individs 
rettstilling enten det gjelder 

, 
• 

I «Arbeiderungdommen, 31. 
mars 1934 skrev den nåvær-

Til orientering gjengir vi bokens forord, skrevet av Hans Høyverdighet 
William Ralph Inge, Domprost av St. Paul's, London 

Det gleder meg at etter- ene mot de tyske fØrere var f(-"'ullet inntrådte ,,;enere. andre tilfelle av mangelfull 
spØrselen etter cFremgang ikke det at de fØrte krig på Jeg trøstet meg en gang psy1rologisk krigfØring under 
mot barbariet:. krever et nytt en UJIllenneskeli:g måte, men ved den tro, at disse grusom- siste verdenskrig . 

sin kamp mot kommunismen, 
kunne hun ikke ta imot inn
bydelsen. Med nye, gjenfØdte stemmer. ende formann i Utenriks-

opplag. I denne bok, som at de rørte angrepSkrig .. De heter innskrenket S~b tii tre En innsender minner (un
fØrst kom ut 1 England i 1948, gjorde det, ja! De Ønsket sto- nasjoner, Tyskland, Spania og der henvisning til tre tidli
under pseudonymet cA. Ju- re innlemmelser av landom- Russland. Ikke noe kan sies å gere artikler i samme blad 
rist,>. 'uttalte forfatteren, F. råder i østen. Men har vi ik- unnskylde de utskeielser, som av Athony Lejeune) om 
J. P. Veale, meget riktig, det ke hØrt om andre nasjoner, tyskerne begikk. De eneste ri-I hvor klossete de allierte var 
som det var påkrevet at en som hadde lagt seg til store melige spØrsmål var, om hvem til å utnytte Hess-affæren. 
eller annen skulle si, og, vi riker uten å rådføre seg med som var skyldige? og om På et tidspllnkt - våren 1941 
kan gjerne fØye til, hv~ som dets innvånere? For det tred- hvem som burde være dom- -- da nazistenes prestiSje var 
i 1948 i de fleste land ingen je: En av dommerne - Rus- mere? Det er ikke vanlig enorm og syd-amerikanerne 
ville ha fått lov til å si. land - burde sikkert ha be- praksis å henge offiserer for veddet 10 mot 1 på at tysker-

At Moskvas mere eller min
dre hemmelige venner og 
agenter kaller den av Senatet 

""' komite.en, Finn Moe, som idag 

nedsatte «granskningskom

A Gud, la suset fra pinsedag 
Få fylle hele vår kirke! 
Så sommer der blir med. så-

misjon fo~ uamerikansll: virk- manns dag 
somhet «- et forum for poli- Og grotid i alt vårt yrke. 
tisk heksejakt,> O. 1. er forstå- Til signing for kvinne og for 
elig. De liker ikke å bli av- mann, 
slØrt, tiltalt eller dØmt for Til signing i helg og virke. 
utlevering av militære og an-
dre hemmeligheter til en La sæden få vekstkår i vårt 
fremmed stat - heller ikke land! 
alle som mere eller mindre i La flomme av balsam som 
dØlgsmål sympatierer med leger! 
dem. 

Men hvorfor den norske 
pressen skal delta i denne 
heksej akt på Mc. Carthy og 
Senatets offisiellt oppnevnte 

La ordet ditt lyse fra fjell til 
strand! 

La fritt flyte over vårt beger! 
La grønnes de enger du fØrer 

oss til! 

ivrer for å hindre at Franco
Spania blir medlem av Nato, 
da Franco ikke er god nok 
demokrat: 

«Kan Vi (Arbeiderpartiet) 
her i landet ta makten ved 
en vebnet opstand? - øster- Jeg likte ikke Niirnberg
rikerne klarte det ikke, skjønt dommene, av tre grunner. 
de var langt bedre bevæbnet For det fØrste:! Rettssaker 
enn vi noensinne kan bli. De mot de overvundne ved seier-

I klarte det ikke endskjØnt de herrene er aldri tilfredsstil
hadde både mitraljØser og lende og er som regel ubilli
håndgranater. Rent militær- geo For det annet: Henrettel
teknisk viste artilleriet sig å sen av politiske og militære 

funnet seg på delinkventplas
sen og ikke i dommersetet. 
Hovedhensikten med «Frem
gang mot barbariet:. er å 
henlede oppmerksomheten 
på den forferdelige tilbake': 
gang 1 kultivert menneskelig
het i retning a v b9.rbariets 

være det avgjØrende våben'l fØrere for den slagne motpart verste grusomheter. De så
Og å skaffe sig tilstrekkelig ved seierherrene, skaper en kalte relig10nskiger var un
artilleri tor-de by på visse van- hØyst farlig presedens. Tysk
skeligheten. - Menn av den- erne var sikkert skyldige i 

dertiden grusomme; men i 
det attende århundre var det 

granskningskomite, og dens La kjennes de krefter som 
avslØringer av kommunistisk kveger! 

ne kaliber taler 1 dag hØyt om «forbrytelser mot menneske
demokrati og folkestyre, og ligheten:.; men krig er ikke 

• beskylder alle NS-folk for å noen ·human sak,og det vil 

at de lystret grusomme ord- ne ville vinne krigen innen 
rer. Borgerne i en politistat utgangen av 1941 flyktet Ru
har - ved å gi avkall på sine dolf Hess, en av Hitlers ven-
menneskerettigheter - hØrt 
opp med å anerkj enne plikten 
til å adlyde sin samvittighet. 
Med hensyn på Spania, er det 
på hØY tid å gjenoppta venn
Skapelige forbindelser med 
dette edle folk. Men en må 
innrØmme, at der fins et an
strØk av grusomhet i den 

ner og nærmeste medarbei
dere, i et privat fly til Skott
land for å få Duke of Hamil
ton til å hjelpe ham å skape 
fred. Meldingen kom som en 

bombe og gj orde alle ellevil
le, men gassen gikk helt av 
ballongen fordi engelskmen
nene ga adgang til å kom-

spionasjevirksomhet i USA, er l d f f 
Så skal vi deg prise i forårs~ være an s orredere log or- alltid være muligheter for at gerkrigen skulle være lem- te være gal. 

det sikkert mange som har brus brytere som for alltid bØr sel·er .... errene i en hvilken 'som 

mulig å tale om kultivert krig
fØring, 1 hvilken vlsse huma
ne overenskomster ble iakt
tatt. Gibbon onr,taler med til
fredshet denne fremgang i 

spanske karakter. I inkvisisjo- mentere Hess' eskapade med 
nens og tyrefektningenes land sine egne ord. De fikk det 
var det ikke å vente, at bor- som kjent til at mannen måt-

u feldig. Når vi taler om Russ- Vestmaktenes største psy-vanskelig for å forstå. Når h Id t f t l 
Med alle de millioner o es u en or styre og sel helst krig kan finne tilstrek- anstendig oppfØrsel. En for- land, kan en ikke gjøre noe kOlogiSike feil under krigen sovjet-spioner avsløres f. eks. N 

i Sverige,·- og det er jo ikke Der inne i ditt herligdoms hus 1 orge. kelig mange eksemp[er på fatter i det attende århundre bedre enn å sitere Amiel, hvis var at USA _ nærmere be-
_______ Fort.. BiIU 4 Hvor lovsangskvadene toner, Observator. grusomheter til å forsvare kunne fornuftigvis tale om klarsynthet aldri svikter. Han stemt Roosevelt _ krevet 

Mens våre kroner vi kaster rettferdiggjørende avstrattel- krig som en levning fra bar- skrev så tidlig som i 1856: «betingelseslØs oVel'givelse,>. 
ned All makt er degraderende. ser. Etter den neste krig, hvis bariet, som gjerne kunne bli «Skjebnens ublide gaver har Selv om tyskerne stod som 

Det ar på medlidande med For G~ds og for Lammets Den degraderer den som ut· der kommer noen, vil rettssa- avskaffet helt og holdent. satt sitt stempel på mosko- seierherrer i mange land og 
sig sjalva som manniskorna i troner. øver den, og den degraderer ker og hengninger fØlge som Bortsett fra Guerillakampene vitene. En viss mørk hårdnak- hadde anledning til å provian-
våra dagar går under. den over hvem den utøves. en selvfØlgelig ting. Vi kan i Spania, var Napoleonskrige- kenhet, et Slags primitiv rov- tere fra mange nasjoner, var 

Oscar Levertin. Oscar Wllde. gi. videre. En avankla.gepost- ne ikke særlig grusomme. Fortsettes inne i bla4et. Forts. 8fU 4 
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Lørdag S. juni 1957 

___ FOLK OG LAND ___ ,_ 
UAVB:BiNGIG UKE-AVIS 

Ansvarlig redaktør Johannes Kringlebotn 

Flest muli;:e til 'Lands
møtet i Oslo! 

Forbundets landsmøte i Os-Ine fra vår side må, fØlge alt 1 
lo den 30. juli bØr bli en sam- / ett. Parolen er: Ingen rast el
lings- og mØ,nstringsdag for ler ro fØr myndighetene tar 
alle rettsforfulgte og for alle rev i seilene. Myndighetene 
av staten skadeskudte i vårt har selv medvirket til et lem~ 
land. Fyll rekkene i'Forbundet lestet Norge, det vil ikke væ-
med nye medlemmer! Med re dumt om Gerhardsen & Co. 
kraft og saklig tyngde må akter på tiden! Nådetiden 
kravet om revisjon bæres strekker seg ikke inn i evig
fram - på ny, og uten slinger heten, hvis det er det hr. El

'St ·'.ik 

~'~- -

Nor::e 
ent • 

I 

leder sU"\Ier- Staten tapte også 
skatteflåeri ! lagmannsretten 

• 

Forgriper 
av 

. o seg pa. 'lrt:ntil 
mann 

94,5 prosent Må dertil betale saksomkostningene 

hva en tjener Som fØr fortalt vant bonde Denne avgjØrelsen innbragte 
Hans Haug fra Vormsund, sa- staten for lagmannsretten, 
ken sin mot s. taten ved Oslo med påstand om at utleggs 

Hva betaler du i skatt? Vi gynt sin kampfuot skatte
utlovet 100 kr. i. premie myndighetene ,~. ····Og dette 

. ..' q;. . 
for den som innen L juni kommer fra dere§ egen for-
kunne sende oss den mest henværendeskat't~f!Q:gd!Her
pålitelige besvarelse. Ingen til svarer mr. Ariårews: «Min 
løste oppgaven. Et bemer- jobb var å innkreve skatten, 
kelsesverdig svar innkom ikke å forandioe'"eller regule-

t' ., . 

det dog, og det er det vi of- re den . .reg har bpponert mot 

middelklassen ikke blir helt .-
namsrett. Namsretten slo fast forretningen skulle kjennes 

Ødelagt av de hØye skatten. 
Vi stusset litt ved dette 

hØye pst.-tall, 91, for Ameri-
kas vedkommende, men ved 
undersØkelse i det amerikan
ske tidsskrift «Management 
Digest) ser vi en tabell over 
skatteforholdene i fem land. 

at statens «landssvik»s krav gyldig. Haug påsto namsret-
på Haug var foreldet, og opp- tens kjennelse stadfestet. 
hevet den Ultleggsforretningen Eidsivating 1agmannsrett 
sta-ten hadde avholdt hos har nå ved kjennelse av 29. 
ham, Saksomkostningene ble mai gitt Haug medhold, og 
opphevet, da saken hadde dØmt staten til å betale ham 
budt på tvil. kr. 400 i saksomkostninger. 

fentIiggjør hei: de hØye skatter 1 de siste 20 nar innbiller seg. ....... ..' . '<t . '. 
pågangsmot må kravet om år, men ingen f Washington For åholde oss til ovenstå-
i valsen. Med aldri sviktende 

, Vi uttaler håpet om at For- • . ., T' . . uavkortet sosial oppreisning spurtelom mitt syn på saken. ende al1tikkels prosentsats og 
holdes varmt og levende, alle bundets landsmøte vil bli opp- Skattemyndighetene har et- .reg utfØrte nitt~ arbeide og samme inntekt og forsørgel
IØbergske krumspring og in- takten til et orkester som ikke terhvert fått et dØdelig stru- holdt min' mlfmi lrt'kket. - sesbyrde - hustru og to barn, 
triger til trots. Offensivbølge- skal bli til å ta feil av! petak på folket i USA. og inn- Lovengara'ntef~~ alle ame- er tallene disse: Nederland 

tektsskatten er uforskammet rikanere . toprt'vllegier: 1) 70,5 pst., Kanada 78 pst., Nor

Spekulasjoner omkriuw 
diskriminerende og farlig for Retten tll i1 driv~forretn1ng ge 88,4 pst., Untted Kingdom 
hele middelklassen. - Disse til egetgivii.'2t statens be- 92,5 pst. 

Boken om 
- barbariet 

NasjonallDonumentet 
skarpe ord leser jeg i Dr. Don- skytteise til sel.J>å bestemme F' o r Nor g es vedkom
nellys avis «The Health Ad-Iover.sin fortjerl.este. :...- .. Vi mende,som visstnok er suve
vokate», men de kommer fra har ennu disse bestemmelser, rent alene om skatt av for-
F. Coleman Andrews tidlige-bare med den ~t<?re forskjell mue, kommer et tilegg, (an- Forts. fTII side 1 tivt om forfalL Den europe-

Der er så mange spekulasjon- ge var uten både kjØl og ror re statskommisær av internal at regjeringen uq bestemmer slagsvis i forhold til inntekt gjerrighet; en bakgrunn av iske humanitet hadde en an
er, funderinger og protester i den gang stormen brØt lØS; og Revenue- (SKattemyndighe- hva vi kan be~'hJ:'o' Ide', og d'e 1: f . ' grusom hardhet, som under nen side fØr naSjonalismens . og . ormue) på minst 6 PS~J 
anledning billedhugger Jan- da skipper og offiserer som: tene), og bygger på 20 års er- ' .."-1\' forholdenes herredØmme ville vanvidd. VedrØrende behand-kan hende de tar opp til 91 tilsammen 94,5 pst. 
sons seirende utkast til Nasjo- skulle fØre skuta gjennom Etter Dr. Andrews sluttet pst. 'av alt det eIl.mann tje- Det er således forelØpig kunne bli uforsonlig, ja, endog lingen av «underlegne raser» 
nalmonument, og billedhug- stormen selv var fuldt opp- hjertelØs' en kald utvendig var konduite listen ikke bra. som statstjenestemann siste ner. - Det sOIqJeg kjemper ingen fare flOr at Norge mister ' , 
geren sitter der som en Sfinx merksom på dette, så de ikke ',. "-j " ... '.. styrke, som heller ville legge Irlenderne har ikke glemt 

. .... oktober har Mr. Andrews be- for, sier mr:A.hdrew, er at lederplassen. 
og tier om dette med hensyn annen utvei enn å forlate ' " verden Øde enn å gi etter; en Tudorene og Oliver Cromwell. 
til symbolikken, og er ikke vil- skuta, og dro, noen ut av barbarisk hordes uoppsliteli- HØr bare på dette utdrag fra 
.Jig til å rØpe den for alle dem landet, både hit og dit, og ge instinkt, som fremdeles er «Daily Journal» av mars 1737: 

som spekulerer. Men så mye noen ble i landet, mem; RI-O' . D" an~aken tilstede hos en halvkultivert «De skriver fra Antigua, at de 
har han iallfall rØpet, at det statsskipet Norge ble liggende .... . '.." " ." . ~. . . ...... nasjon. Hvilke fryktelige her- fortsatte med henrettelsen av 
vi ser 1 bakgrunnen skal væ- igj en på det skj ær vi ser på ~1 ( rer russerne ville bli, hvis de de negere, som var innblandet 
re en båt, og at den hverk.eh: ~J"3,nsons utkast - uten kjØl FortlJ. fra side 4 kremgul' bensindrevet bil i lØp hengende over seg - og noensinne skulle utvide sin i sammensvergelsen om å 
har kjØl eller ror. og ror. - Men Jansons sym- Men var det politimessige bensinnØdens tid under krig- den hadde Sverre J. Herstad, makt over sydlandene! Et myrde alle dens innvånere. Ni 

Der spØrres om hvor det er bolikk er ikke uten håP, for forarbeid slett så var de ytre en, pengernok, originalt bren- den fremragende m;otstands- polar-despoti, et tyrranni, slik og seksti var blitt henrettet, 
blitt av de faldne, og jeg tror opp av jorden og fremtiden forberedelser i IRinnansaken nevin og sigaretter nok i ra- kjemper som har skildret sin verden ennå aldri har kjent; av hvilke fem ble lagt på stei
at billedhugger Janson ikke stiger kvinnen, hun er ung, imponerende. Man bygget en Sjoneringens dager, maM over lidelse fra Berg fangeleir i et stille som mØrket, skarpt som le og hjul, seks ble hengt på 
har tenkt på de faldne i det sunn og sterk, og hun-er stor, tiltaleboks for anledhingen. meIlll - den atmosfære av kapitel som heter «Mellom isen, ufØlsomt som bronsen; galge, og sultet tildØde, hvor
hele tatt, for de faldne har jo mens mannen i bakgrunnen Der var 30 plasser i den. Ved mystikk han omga segrried, barken og veden» i Bergbo- et slaveri uten kompensasjon aven levet ni netter og åtte 
fått sitt monument i alle byer er av mindre fonnat; og kvin- hver plass varen fotlåsfestet gOdto~Pbland\}t med klisje- ken. Kanskje forklaringen til eller lise». dager, og åtte og femti ble 
og bygder her i landet, så de, nen, hun er framtiden, mens på en wire som var fastgjort fl.ktigev-endinget~som var haus hans bitterhet er å finne i En gang i fremtiden; om lenket til staker og brent!» 
er ikke glemt, men Janson· mennene fra. dengang stort i gulvet, alt sammen så:solid .~pes~alitet,\' og \om tydet p'li denne beretning - allerede 1 ikke så lenge, vil det kankje Eller tenk på den tortur, som 
har kanskje ikke kunnet sett Sviktet. a.t det kunne, l;lolde ,1eIl~~.en.,;i:9-A~~ei\tle atulll'iilll av Allers over~ften. Vi har alle noe ikke så hurtig bli glemt, at ble øvet mot Ludvig XV's an-
glemme, åt båten, skuta Nor- F. R. A. de han-elefant på.pl~ss.Man Journal ',-i <fisse ,talemåter å hevne. Bergbokener et mer- dette var den 'fiende, mot griper, hvilken minst en en-
==========;:::::;:=-:-;:;::.:-C,._:;:;.~:::;:.';:::_:::;:.;;::. :'.:;;.::-.. :::;:~-::;:, ====== tok ingen sjanser. Man over ... so~ •. John' Lyngs'svenske kel1g dJocument humain som hvilken tyskerne kjempet. gelsk gentlemann var skade

veide å bygge gitter rund~, stqr:re;pp;rter ~e Hall falt så jeg anbefaler fremtidige fi- >;Men er der bare tre skyl- fro vitne til. Våre forfedre var 
men formOdentlig ville dette pla9lj1S!f for.u;,Har ikke dette lologer med anlegg for forsk- dige, av hvilke de to kan på- ikke alle sammen helgener. 
virke for lite demokratisk. DetaHtld vært "j'ikelignok'til ing. Adreseavisen hadde - et beropeseg en unnskyldning? Noen av oss håper nå, at Almers får støtte Østfold har valgt 

1 • 
n" ... '-'--" '--- __ _ <L_U, _u _L. Il-.l~ ~~ .... n_~ ~H~~_ ~ ... ~~~ ~._ lvkke hos en større del av det millionoverskudd fra sin na- Hva om Hiroshimas Ødeleg- all romantikken og ridderlig-
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nar tenKt pa de faldne i det sunn og sterk, og hun er stor, tiltaleboks for anledi1ingen. 'menn - den ~atmosfære av I kapitel som heter «Mellom isen, ufØlsomt som bronsen; galge, og sultet tildØde, hvor
hele tatt, for de faldne har jo mens mannen i bakgrunnen Der var 30 plasser i den. Ved mystikk han omga seg med, barken og veden» i Bergbo- et slaveri uten kompensasjon aven levet ni netter og åtte 
fått sitt monument i alle byer er av mindre format; og kvin- hver plass var en fotlås festet gOdt io~:Pblaritl.et medkIisje- ken. Kanskje forklaringen til eller lise). dager, og åtte og femti ble 
og bygder her i landet, så de I nen, hun er framtiden, mens på en wire som var fastgjort aktlge v'endin!jer som var hans hans bitterhet er å finne i En gang i fremtiden; om lenket til staker og brent!» 
er ikke glemt, men Janson mennene fra dengang stort i gulvet, alt sammen så solid ,s,peslaliitet,ofqsom tydet p'å denne beretning - allerede 1 ikke så lenge, vil det kankje Eller tenk på den tortur, som 
har kanskje ikke kunnet sett sviktet. at det kunne 1+olde ,Aen r~n".,;JIM1:~~emie ,Stu(,WUm av Allers' over~ften. Vi har alle noe ikke så hurtig bU glemt, at ble øvet mot Ludvig XV's an-
glemme, at båten, skuta Nor- F,. R. A. de han-elefant på ,plass., Man Journal '-l disse, talemåter å heVne.B~rgboken er et mer- dette var den ,fiende, mot griper, hvilken minst en en

gelsk gentlemann var skade
fro vitne til. Våre forfedre var 

Østfold har valgt 
. SIne 
til 

utsendinger 
landsm.øtet 

På forbundsmøte i Sarps
borg 29. mai ble fØlgende 
valgt som stemmeberettigede 
representanter til landsmØtet 
1 Oslo: 

Bonde Ole Boberg, Berg, 
Gartner Ole Omberg, 
RolvsØY, 
Revisor Sverre Due, 
KråkerØY, 
Bonde Eigil Heiås, Tomter, 
Fabrikkeier Nicolay Gam
melsrød, Rygge. 
DessUJten vil fylkestillits-

mannen for Østfold, bonde 
Ingar Tangeland og landssty
remedlem Thorleif GjØlberg, 
aVgi møte, og forhåpentlig 
mange med dem. 

Almers får støtte 

tok ingen sjanser. Man over-' sop:y, Johln';, Lyngs svenske kelig d>ocument huma.in som hvilken tyskerne kjempet. 
veide å bygge gitter rund.~j stOl:r~pø.Ner A!æ Hall' falt så jeg anbefaler fremtidige fi- >iMen er der bare tre skyl
men fonnodentlig ville dette pla(i:;tSk for.' .r Har ikke dette lologer med anlegg for forsk- dige, av hvilke de to kan på
virke for lite demokratisk. Det alltid vært" rJk-eIig noktUing. Adreseavisen hadde' et berope seg en unnskyldning~ 

Vårt hlad har mottatt i alt sju' ble da bare gitter på .drn si- 'lykke hos en s~ø~!e del ay,,det Il?-illtop.overskudd fra sin na- Hva om Hiroshimas Ødeleg
i=legg hvor det dypt Iblir beklaget den mot publikum. De,t må svake kjØnn, selv om mannen zistyrte tid og det gjaldt å gelse ved amerikanerne og om 
at r:daksjonen tiLbakeviste Almers åpenbart være behov for en tilsynelatende Yi\r.en }JUsling redde penga og med sannhet Dresdens ved briterne, da kri
åtak på Lærum, Bjørnson og Olga dyrepark her i landet. De til- og iiv~nde.redd tannlegen. kan det sies at den avisen gen praktisk talt var: slutt? 
Bjoner. Til gjengjeld !får Almers talte fikk rik anledning til å HVa-ct *t!Ue de~,.'tJep.e til å le- ikke vek; tilbake for noe. HViS Det er ikke behagelig å tenke 

ikke alle sammen helgener. 
Noen av oss håper nå, at 

all romantikken og ridderlig
heten er gått av krigen, og at 
den må gå samme veien som 
kannibalismen og menneske-
ofringene. For kulturen er 
Ide,tte et spørsmål om å .være 

så meget mer lovord for sine hjer- fØle hvordan det er å være te etter, .~rsak.er for Ødsel- vi hadde levet i en rettsstat på disse ting. 
tesukk fra Stillehavskysten.' iDet farlig dyr 1 zoologisk have en het fra naturtes side? Var ville vel dette krigsoverskud.- Vi må ikke tale altfor posi- eller ikke være. 
hele er i ferd med å bli et nytt fin søndrug i juni. Med den det JiØdv~:r-dig å fotografere det til Adresseavisen vært i William Ralph Inge. 
skoleeksempel på den !berømmelige forskjell at man kaster kjeks oss alle; også vi, uten suksess? knappeste laget til bØter og 
strid om pavens skjegg. Almers og gotterier til dyrene, i Hvor er qtsse~ildene i dag? skadeserstatninger til ofrene O t ' k I Dersom O. hadde lest mitt 
sympatisører syns imidlertid å ta Trondheim spy;ttet· man på Jeg har aldri hØrt om tiltalte for trafikken. Det engelske e er sae n innlegg i F. og L. for 11. mai 
saken me'get alvorlig I(!), vi skal dem og skjelte dem ut. De som er f.otogra,fe,rt naken al- rettsapparat gir oss med jev- i sammenheng, ville han ha 
derfor ikke nekte dem å komme til skjelte dem ut for at de var lesteds. Jeg tn\;ff ingeJ;l na- ne mellomrum leksjoner l be- d t · I d forstått at det ikke var ho-
orde. Bladet vil i reste nummer forrædere og mordere.Som om . kEmfotografert~. medfanger 1 handlingen av den Slags ting. e g J e er vedsaken for meg å «angri-
hringe i hvert fall et representativt ikke det var nok. Det må være mine mange fe,ugselsår. Eller Her i Norge lrunne Adresse- pe» ham. Jeg ofret bare noen 
utvalg av nevnte inserater. farlige instinkter Skjult 1 ble det gjorte~t~r bØnn fra avisen stemple en mann som P. D. skreller av ord på G.S påstand, mens åeg 

mennesket, ihvertfall synes en av di~e ut~llige 8os1010- morder lenge før dom var falt, utenomsnakket derimot ga meg god tid med 
panelingen inn til dyreriket ,gene som graf~, et i landssvik- og det med de typene som å minne om Vidkun Quislings 

Det er som tidligere opplyst I ist F Ik . tynn på enkelte om ..... der selv ere og som tr<><i, de å ha fun- vanligvis brukes til fotball- s e nr. av o og Land innsats i skri:ft, tale og hand-
framsatt kraftige angrep mot vårt nI. 
politi for å drive med å fengsle 1 fredstid. net et opplegg til en doktor:- plakater. Og når mannen gjentar Knut Geelmuyden at ling,i årene frem til Nasjonal 
fo}k i altfor stor utstrekning. Dette Saken hadde et års forbere- avhandling: Kroppsbygning så 1 retten ble frifunnet «det norske NS ble vesentlig Samlings stiftelse. Det er gan
er ett av de spørsmål som blir tatt deIse 1 pressen, og det var gjor og ~ovt land~foITæderi? Jeg spanderte man med selv- stiftet av norske frimurere». ske sikkert det som har g1tt 
opp på det 4. nordiske krirninaIist- ,Han navno-ir e do t å d ktØ i k te et godt forarbeid, fotjern. og har til denne .,da.g ilkke fun- fØlgeliglietde mil1Slte type- o· ngo mann v l' re a r nns y lsen t11 
møte i Oslo i dagene 11.-13-. juni. k Il bur falt ingen tUJ:lJ01t for brys- ne" et det sted .ll,i,l,oven som gir, ne og 3 linjer om saken som s u e ha spillt «rolle) i overskriften og videre, at han 
Da vil det blant annet bli lagt fram '" ' . 
en statistikk fra en 2-års periode tet. Folk måtte få sitt sirkus adgang til nakentotografering godt bomgjemt på 6. side. Det I førkrigsårene «den gang be- gjorde det til fØrstesidestoff. 
som viJSer at fengslingsprosenten og her var da endelig noen av nO:rske, Qg:rgere under var i grunnen ikke nødvendig vegeisen var hundre prosent Det VM" altså ikke hensynet 

vinter. Han ga lik.e fullt ut- for Oslo var dobbelt så høy som i som kunne unngjelde for 5 års JStraffeforfØlg~g. ,I forbry- at leserne fikk vite om frifin- norsk og nordisk.) Merk det til «angrepet) på G. eller hen-
trykk for tillit t t 'l F r'::øbenhavn og fire ganger så høy in1p'onsekvente i de It. t til , og ro l , or- fornedrelse. Vi ble gitt mat 1 teraIoumet stl\t barebryst~ nelsen.Dette hendte artikkel- Ai nne Pi:l.- syne meg. 

GjØlberg redegjorde for de 
vanskelige arbeidsforhoJd sty
ret har hatt å streve med i 

!:Om i Stockholm. Ja, hva skal den "u ' t d bunde,ts fremtidige virke, For- ,j[Lgs tuI! være til? rettsalen. I motsetning til'1 bilder og ltlætV.~ ~r på~ , forfatteren. s an: Bevegelsen var heil- Når vi kj enner Quislings 
bundet er et instrument vi ik- Zo'o ble pUbl1kumjagetutun.,. Pressen 'hadde 'gjort et godt Men det var ogSå renslige norsk, innrØmmer G. men 11- innstilling til frimurerlet er 
ke kan være foruten. Sit yre- der foringen. (Det var ingen fQrarbeid. Det er sikkert. Det pressemenn i Trondheim. Ole kevel -I det formastelig å si at Quts-
medlem Sigurd Abusdal var til RUSTADMORDET STADIG som gjorde oss noe direkte var rik anledning hver dag øysang var en av dem~ Nu til- Det er langt Ifra min inn- Hng stiftet NS ved hjelp av 
stede, men måtte desverre UOPPKLART. SAKEN ondt. Vi måtte bare være t11- for de tiltalte, til ,~, observere hører han Arbeiderpartiets stilling å forsvare fr1mluxeri frimlUrere. Jeg ble hellig harm 
bryte opp da vi var helvveis FORELDES OM 2 AR stede der hver dag). En rekke de forbausende blikk fra nye gamle garde. Han er av de og frimurere, for dertil mene'r når jeg leste det, og det ma. 
med forhandlingene, hvori de Kriminalpolitiet i Oslo har fire dyktige leger sto til vår dispo- publikummere',nM disse_ opp- menn om hvem det kan sies jeg å kjenne Den Vise Salo- være meg til undskyldning 
fleste fremmøtte deltok. Det Ltørre uoppklarte drapssakm' un- Sisjon. Men det var svært øn." daget at tiltaleboksen rum- at hjertelaget var en frem- mos tilhengere og deres ver- at jeg ikke orker å se utslyn
bie enstemmig henstillet til (er obs3rvasjon, Rustadmordet fra skeUg å få en dags permisjon.!?et m~:r;:mesMlige vesener,nerskende egenskap. Noen av densoppgaver for godt. Jeg gede påstande som er egnet til 
Forbundet ikke å skifte navn. høsten 1934, og tre drap etter kri- Det var som på Neros tid, gla- Som de zoolo~e haver had- lederne hans fra den tiden er vil her opplyse at underteg- å nedvurdere Quisling og un
En rekke andre vedtak ble og- gen. Blant disse tre er de to beryk- diatorene hadde å være friske. de man stampublikum som praktstykker. Men det er de nede med egne Ører hØrte at derkjenne ham og hans evne 
så gjort. - Kringlebo,tn rede- lede drosjemordene fra julaften En av de tiltalte kvinner fikk kom hver dag; Mest kvinner. seendes skjebne å tale for den ene av de to han nevner til å vurdere sak og person. 
gjorde for arbeidet med avis- 1945 og juli 1946. I begge tilfel- dog en permisjon. Hvordan Det var ikke rart at de of- dØve ører. øysang ble også (P.), tok avstand fra frimu- Det er negativt det å så 
en. Man var enige om med Ilene ble drosjesjåførene funnet hun klarte det, vet jeg ikke. fentlige he~et~lser i gamle fengslet av tyskerne. Han be- reriet. Som teolog og Kristi tvil. Det positive er å stadig 
alle midler å støtte opp om nkutt bakfra og mye tyder på at Hvem av legene det var som dager samlet.lmenneskemas- hØvde ikke senere hen skrive læres forsvarer bØr G. være gjenta hvad Quisling ville og 
Folk og Land. det er samme mannen .som .har fikk John Lyng til å gi odre ser med sterk~innslag av det forklarende beretninger om glad til og tro at selv en ftl- viste og sa; for Quisling var 

begått begge forbrytelsene, om at vi skulle fotograferes svake kjønn. Den ypperligste sitt fangeopphold. Han måtte murer kan omvende seg, og NS og NS var Quisling. 
Straffansvaret for drap utløper nakne vites heller ikke. Ville av Trondheims aviser i ond- ikke lage grimaser. Men det at «det er større glede i him- Den sosiale oppreisning som 

etter 25 år, og om Ivel to år kan pSyikiatrikerne finne en årsak sinnet og UVederheftig for- var mangt et akrobatstykke melen over ensynder som vi i dag forlanger må det ik
En viktig melding fra st y- ikke lenger Rustad-morderen, om til Rinnans suksess hos det h~dsomtale v:ar~ .. Adresseavi- å se for den som hadde øyne omvender seg enn over 99 ke bare være jlU:ridisk begrun-

rets møte i Oslo 5. juni kom- han lever trekke~ til an.svar for el" I svake kjØnn? Lå forresten ik- sen. Den hadde trusselen om i den tiden. l' ett feI' di g e som ikke neIse for, men ogSå moralsk: 

Forbundet 

mer i neste numme,r. ugjeruing. ,Ill..!.... ke 'dette midt i dagen? Eninhdn;t.g~,Jl.Yjet i.s.~rre 00- _Per Witk. trenger omvendelse). Vi må. aldri gå trett i vårt &r-

, 
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FRA OSLO nRSD.AG 2,. JULI. PRis 395 KRONER. 

Som en fugl FØniks, foryng et og forskjØnnet, er Hamburg 
i de seltere år steget opp a vasken. Den gamle Hansasta
den som gjenom sin veldige havn i århundreder har vært 
nær knyttet til den Øvrige verden er i dag en internasjo
nal verdensby hvor livet pulserer kraftigere enn noen gang 
fØr. Byens ansikt virker rent og livlig, og de stygge arrene 
fra krigen er nå nesten forsvunnet. De brede gater og sto
re luftige plasser og parker rommer et vell av severdighe:" 
ter og et rikt fornØyelsesliv, hvor kunst, teater og musikk 
hØrer til det- fremste som idag bys i Europa. 

Her får vi full anledning til avkobling og adspredelse. 
Fra de tra:vle shoppingstrØk kan vi hvile ut i det praktfulle 
«PflantMn·;und Blumen~ i s:tadtpark eller i den berØmte 
Hagenbecks dyrehage for å avslutte kvelden med en fest 
på Reperbahn. 

Det er en virkelig kvalitets tur vi her byr på, og prisen er 
det vel intet å si på. 

Bare enkelt og dobbeltværelser på utmerkede hoteller. 

1. DAG:. 
Deltakerne møtes på Utstikker 2, Vippetangen i Oslo, kl. 

20,15, hvor reiseleder hjelper Dem gjennom tollen og om
bord, og kl. 21,00 går avgangs signalet. 

2. DAG: 
Frokost inntas ombol1d fØr ankomst til Fredrikshavn, 

hvor vi går fra borde og inntar våre plasser i den komfor
table liingturbuss som venter oss på kaien. Turen går over 
Aalborg og Aarhus, og i Chris tiansfeld spiser vi lunsj i den 
gamle historiske kroen «Hos Stricker». Videre sØrover pas': 
serer Vi grensen ved Krusaa og Ult på kvelden når vi Ham-
burg og vårt hotell. Middag - overnatting. 

S. DAG: 
Frokpst. - I Hamburg. 

Vi får en sighteeing i byen og avslutter denne med en 
rundtur med båt i den gigantiske havnen. Lunsj inntas 
hvor d;ltakerne ønsker det. VU<?x~s,~år Alsterpavillonen og 
reiselederen vil ordne med dette. Ettermiddagen kan til
bringes med Shopping, og vi begynner'iHamburgs største 
varemagasin, Alsterhaus. Kvelden til egen disposisjon, men 
reiseleder står til rådighet. - Middag - overnatting. 

4. 'DAG: 
I Hamburg. ~Frokost. 
Denne Jormiddagen kan vi tilbringe i Hagenbecks zoo

logiske hage. hvor nærsagt alle jorden,s ville dyrearter er . 
representert i omgivelser som så vidt muli:g, erstatter de 
opprinnelige. Her'kan også lunsjen inntas- h~i~ ønskes: 
Dette avtales med 'reiselederen på forhånd. Ettermiddagen 
er til fri dispOSisjon, og reise-lederen står til rådighet. -
LUl1:sj eller middag på hotellet. 

Om kvelden besØker vi den vakre parken «Pflantzen und 

cl ft, 

Da Arbeiderpartiet for 22 år siden innførte omsetnings
avgiften, ble den oppkrevet med l prosent, og den ble ka
ra.ktisert som «midlertidig». ,Likevel er den i hø"este grad 
blItt permanent, og den lyder nå på 10 prosent; I stedet for 
en gradvis avvikling, har Arbeiderpartiet sørget for at den 
stadig er utvidet, og den utgjør nå den største ~-#alle stats
bUds~etts inntektsposter, oppfØrt med 1650 milli~er kr. på 
bUdsJettet for 1957---58. I Stortinget tirsdag forelå det en 
rekke forslag til innskrenkning av området for avgiften _ 
men Arbeiderpartiet motsatte seg dem alle. F~lgeUg blir 
omsetningsskatten oppkrevet neste år etter de ~amme reg-
Ier som nå. " 

Omsetningsavgiften ble ~ngang kalt en ta~tigmanns
skatt Det var Arbeiderpartiet som satte navnet på den. 

Etterat Storbritannia har foretatt to vellykkede prøve
eksplosjoner mJed H-bomber er presset mot regj~iingen for 
å stoppe prøvene øket. Saken utløste et voldsomt ,sammen
støt i Underhuset tirsdag mellom «~tenriksmlnlswr» j La
bours skyggekabinett, Aneurin B e van og st~tsminister 
M !l c m i II a n. De to partier kom i slikt opprØr da Bevan 
ropte «for himmelens skyld ikke vær blodtØrstig» at det en 
tid ikke var Ørens lyd å få og speakeren måtte kalle for
samlingen til orden. - Folk og Land gjengir i neste num.
mer en artikkel av Bevan, h vor han nærmere ~degjør for 
sitt syn. 

Et industrijubileum som fortjener oppmerksomhet ble leiret i Gø

teborg '27. mai. Det er AktiebolagetSvenska KulUigerfabriken 

(SKF) J en av kullaf/erindustriens pionerer og for ti:i~;' verdens 

,største eksportør av kule- og rulle lager, som var 50 4r; - SKF's 

sjefer fra praktisk talt alle land var samlet i Gøtebor;'~ 
SKF ble startet i 1907 av ingeniør Sven Wi~gqui3t. Starten var 

beskjeden: Hele personalet beJJtod av 1! arbclaere og 'fi~e funksjo

nærer,' aksjekapitalen utgjorde 110000 kroner, ogden.,ørste fa

brikk hadde en gulvflate pd 1100 kvm. 

.~,. 

= 

,krever revisjon av dommene en, enn at loven tar livet av 
over NS, avsagt under press livet~, for å si det med et ord 
av «seierherrenes» bajonetter. av den danske politiker K. K. 

I Steincke. 

For Grustak eller lign. 
1 stk. transportør 10 mtr. lang (ny) 
1» -»- 7» »(ny) 
1) -»- 4» »(brukt) 
1 » grussorterer (Pay & Brinck AlS) 

med 10 Hk. elektr.motor og 9 Hk. bensinmotor. 

H. SNAPRUD & CO. 
MASKINER - REDSKAPER 

Kongsberg - Tlf. 885 - 248 

A. E. Hedems brosjyrer 
2. opplag av cStatsmaktenes revolusjonære for
hold til Grunnloven» er n å utsolgt .. 

3. opplag er under trykning. 
Vi har ennå endel på lager av A. E. Hedem's: 
«Landsvikopgjøret og rettskildene», samt «Det nor
ske nøytralitetsbrndd», samt «Haag og høyesterett» 

FORBUNDET 

Boks 3214 - Giro 150 28 
OSLO 

LØrdag 8. jurU 1957 

Tannlege Maam •• n 

Hansteensøt. 2 

Telef. 44 -n l) 

MA.RTIN KJELDA.I 

HanateeD8ø,. 2 
Tlf. 44'liM 

Annelis. Parow 
TANNINNSB'.l'NINlQ 

Tro n cl h e l'm 

Gisle JohnBonagt. 5 - V. L&å
moen kirke - Volc:løp"", 

VED BESØK I EGBtIIUJn) 

overnatt på 

Victoria Gjestehtlim 
Strandgt. 41 - Telefon 411 

Til avisens lesere i GsI. 
Vestkantbeboere kan le .. 

test få kj øpt Folk og Lantl 
hos 

ELIMA. 
Tobakksforretning 

i Ole Vigsgt. 12; inngang fpa 
Industrigt. 

Armbåndsur 
VANNTETTE, STØT· 

SIKRE I ST ALKASSl 

Omea-s ,Det japanske råd mot vannstoff- og at~mboml?tr har be· 
sluttet å sende tre protestdelegasjoner på i alt 16 medlem~ 
mer til USA" S9vjet og Storbritannia. De tre delepsjonene 
freiser fra Tokio den 16. juni Delegasjonene vil, omfa'e 
medlemmer av det liberal-demokratiske og' "O$ialistiske 
parti, vitenskapsmenn, studenter, religiøse organ,issajoner, 
og fagforeninger. , 

~ Herre fra kr. 278,- til kr. 330,
-_"'_"'_~Ioo. ... _ ... _ .. ..a.;; .... _IL.I __ .... L __ Daw~,l.rakr. 290,- til_kr. 355,-

Forbundets Landsledermøtet 1957 
Styret har, fastsatt at LandsledermØtet for 1957 skal hol

des i FOREDRAGSSALEN, Deichmanske bibliotek, Henrik 

64 norskevidellskapemenn turvite~skapsmenJ.l,. medisi- IPsens gt 1., Osio, tirsdag 30. juli kl. 10. 
bar sendt en skrivelse til Re· nere og landbruks", forsk"er"e l 

jT" Adgang til møtet har - utenom de som tilhØrer se ve 
gjeringen, med anmodning innenfor alle de ,1~go~ådertandsledelsen (jfr. vedtektenes § 6) - alle som står inn-
om at ltegjeringenfører sitt lingsproblemene ,_ framh~ver tegnet som medlemmer eller som har ydet bidrag til For
init!ativ videre, "for, s~~st~~om 4~rtilkllytnm.tn strå.- bundet.'Sltnannemøtendehar'adgang til å delta i debatten 
mulig å' få: vedtatt ,etgene~ at «de-ser med uro,;;,-!· den 

p og har forslagsrett, men bare Landsledelsens ,medlemmer 
reit forbud' mot fortsatte Økende radioaktivitet som er kan stemme. LegitiMasjon i form av m~dlemskort for 1957 
'~dompl'øveeksplosjoner. fremkalt av de manllt prøve .. eller bidragskvittering for samme år må forevises inn-

'Cksplosjoner med uran- og , gangskontroUen. Uten slik legitimasjon tilstedes der ildte 
" Gruppen$om omfatter na- hydrogenbomber siden 19M. 

Longines 
Herre fra kr. 283,- til kr. 350,
Dame fra kr. 300,- til kr. 310,-

A.llsport 
Herre kr. 172,-
Dame kr. 175,-

Revue 
HelTe fra kr. 195,-til kr. 210,
Dame fra kr. 198,- til kr. 215.-

(jertins 
!ferre fra kr. 152,- til kr. 230,
Dame'fra kr. 170,- til kr. 230,-' 
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reiseleder står til rådighet. - Middag - overnatting. 

4.·DAG: 
I Hamburg. ~ Frokost. 
Denne ,!'ormiddagen kan vi tilbringe i Hagenbecks zoo

logiske hage, hvor nærsagt alle jordens ville dyrearter er 
representert i omgivelser som så vidt mulig .. er~tatter de. 
opprinnelige. Her'kan'ogsålunsjen inntas.hvis Ønskes. 
Dette avtales med reiselederen på forhånd. Ettermiddagen 
er til fri disposisjon, og reise-lederen står til rådighet. -
Lunsj eller middag på hotellet. 

Om kvelden besØker vi den vakre parken «Pflantzen und 
Blumen», og ved mØrkets frembrudd hØrer vi en betagende 
symfoni av musikk, farger og rytme på det berØmte vann
orgel. - Kvelden ellers til disposisjon. 

FeI' den som måtte Ønske det er de.kdenne kveld an
ledning til en utflukt til Travemiinde, det kjente badeste
det ved østersjØen. B/?sØk på Sim~1kasino. På vei gjennem 
Liibeck beSØker vi den eldgam le«Schiffergesellschaftshaus» .. 
Tillegg for denne avstikker kr. 20,-. 

5. DAG: 
[ Hamburg. - Frokost. Dagen til egen disposisj on. 
Sent på ettermiddagen forlater vi Hamburg beriket med 

inntrykk og vender nesen nordover til Flensburg. 
Middag - overnatting. 

6. DAG: 
Etter frokost fortsetter vi turen over grensen og nord

over. Vi:,.inntar en forfriskning underveis og tidlig på etter
middagen kommer vi til Aalborg, hvor vi feirer avskjeds
middag. Kl. 18,00 er vi igjen i Fredrikshavn, hvor vi går 
ombord, - og neste morgen 

7. DAG: 
Kl. 7,00 er vi tilbake på Vippetangen i Oslo. 
Prisen inkluderer: All transpor;t og sightseeing som er 

nevnt i p'r?~~ammet. Enn videre drikkepenger og forplei
ning som ei' nevnt i programmet. I Hamburg er lunsj ikke 
inkludElrt, idet dette gir deltakerne større bevegelsesfrihet. . ~.~ . 

Et av de ledende reisebyråer.i Oslo arrangerer turen for 
oss. Inl1m~lp.elser skjer snarest, senest innen 20. juni. Ved
lagt 100 krpner. 

. NORSK LINNEA REISELAG, 
Boks 3237, O s l o 

Mer om de planlagte turer neste nr. 

beide med· å vise at vi sto bak Hva er en idealstat ?, Den stat 

Quisling i hans store selvopp- hvor urett mot den ringeste med

ofrende· kamp for land og borger betraktes som urett mot 

folk! Vi var alltid beredt til alle. Bolon. 

å gå med ham - om nØdven
dig i dØden' - for det vi visste 

, var sant og rett. Historiens 
gang til i dag har vii% oss at 
QUisling hadde rett,' og Quis
ling vil ganske sikkert:få sin 
bauta som takk for at han 
sto på post, «da det gjaldt». 

Oslo, 1. juni 1957. 

P. D. 

Dette solonske ord viser til fulle 

hvor svakt Norge stdr som retts

stat. Opprørende urett mot 100 000 

gode nordmenn ble i 1945 betrak

tet med indolent likegyldighet. 

Kjærlighetens gjerninger, 
som ingen mann kjenner til, 
eller noensinne kan få spurt, 
de foregår aldri 

Drummond. 

og ragroremnger. , o~yr·t!lI 11~1~F .LClo.::iLri:)(l,,"'''' av .L.Io(;\l.L.LY.I.,).L"'''''''''.a..a..a..a.p" ..... " ~v.a. ..LUV_ u.a.a."".a. .a..a.v.a.-

64 norskevidenskapemenn turvit~~skapsmenn,~" medisi-

des i FOREDRAGSSALEN, Deichmanske bibliotek, Henrik 
Il>sens gt 1., Osio, tirsdag 30. juli kl. 10. 

Allspori 
Herre kr. 172,-

har sendt en skrivelse til Re- ner.e og landbru~~orsk~re Adgang til møtet har --: utenom de som tilhØrer selve Dame kr. 175,-
gJermgen med anmodning mnenfor ,alle de fa~Om(råderLandsledelsen (jfr. vedtektenes §6) - alle som står inn
om at Regjeringen fØrer sitt IingSJ)roblemene f~ever tegilet som medlemmer eller som har ydet bidrag til For- Revue 

k Herre fra kr. 195,-· til kr. no,-initiativ videre . for sJUJ.~s.t~om ,1J.~r .tilkl).ytni~ til s å-; bundet:'ædannemØtende har 'adgang til å delta i debatten 
mulig å~ få-vedtatt ~et gene~ at «de ser med uro. ,PA., den og har forslagsrett, men bare Landsledelsens medlemmer Dame fra kr. 198,- til kr. 215.

reit forbud. mot fortsatte økende radioaktivitet sOJIler kån stemme. Legitimasjon i form av m4!~lemskort for 1957 

'åtomprøveeksp1osjoner. fremkalt av de mange p~e· eller bidragskvtttering for samme år må forevises inn- Herre fra kr. 152,- til kr. 230,-

leksplosjoner med' uran... og gangsltontrollen. Uten slik legitimasjon tilstedes der il<te ' Dame fra kr. 170,- til kr. 230,-· 
Gruppen.som omfatter na- hydrogenbømber siden 19M. adgang til møtet. 

Uertina 

LandSledefsens medlemmer vil motta særskilt innkalling. Antima 

Stortinget skal 
De som må bo på hotell, anbefales å' sikre seg plass Herre kr. 145,- øg 152,

snarest mu1ig. Det er meget vanskelig for hotellrom i som-" Dame kr. 150,-

søke å ta ferie 
lørdag 6. juli 

Kineserne er under det 
kommunistiske styret bJittet 
møteplaget folk. De trommes 
sammen for å diskutere sl-

mertiden spesielt. Vær derfor ute i tide! Altus 
FORBUNDET FOR SOSIAL OPPREISNING flerre kr. 136,- og kr. 143,-

Styret 
Dame kr. 141,-

'Langtidsprogrammet kan tuasjonenog høre rapporter. 

neppe bli behandlet iår «Gatekomiteene» er dagens 
lØsen, og kanskje øgså nøk-

Stortinget vil !forsøke å avslut- kelen til landets framtid. Fra Forbundet 
te sitt a!'beide den 5. juli. Derved Politisk er gatekomiteene HUSK AT KUN Bl<:TALT 
settes også punktum !for en stor- politiets øyer og Ører og re
t~lD.gBperiode, idet det er nye valg gjeringens viktigste propa
i oktober. Etter planen vil det nu

medlemskontingent event. 

stønad for 1957 gir adgang til 
værende storting bli høytidelig gandaapparat. ØkonOmisk er 
oppløst lørda.g6. juli. de viktige redskaper for å LandsledermØtet i Foredrags-

Etter planen regner man' med gj ennomfØre regj eringens I salen, Deichmanske bibliotek, 
å være ferdig tned budsjettet 1 politikk, og de forestår også Heruik Ibsensgt.l, Oslo, tirs
midten av juni måned. Sald~ringen rasjoneringen. På. det sosiale dag 30. juli kl. 10. 
av budsjettet kall da finne sted 
umiddelbart etter. området hjelper de "til med å 

For øvrig er det behandingen av gjennomfØ!re trygdeordnin
en rekke lovforslag som vil legge gene. 

Kassereren. 

JUSTUS VERICULTOR: 

Den norske 
kapitulaSjon 

10/6 1940 

og 

Krigf øringsproblemet 
1940/45 

Samme merker fØres også i U. 
kt. gull og i double kasser. 

Tillegg for stål-lenker kr. 1,-

lommeur: 
Omega kr. 183,
Longines kr. 187,
Zenith kr. 170,-

Utvalg sendes portofritt. 
1 års garanti. 

Boka som har vakt stor A. Lange: «Boken vil hevde. 
presentanter for regjeringen, oppsikt i USA og i flere andre DRA M MEN 

besla.g på Stortingets avdelinger Hvis en spØr off1siele re
mot slutten av denne sesjon. Presi-
dentskapet h,ar i den anledning satt 
fristen for avgivelse av innstillin
ger i lovsaker til 8. juni, men når 
det gjelder såpass kompliserte sa
ker som blant annet lovforslaget 
om alderstrygd, må man regne 
mild eventuell utsettelse. Av andre 
sto~ lovsaker i denne sesjon kan 
nevnes . proposisjonen om lov for 
aksjeselskaper m. v. som nu er 
til b~handling i justiskomiteen. 
. Når det gjelder alminnelige stor

tiugssaker har presidentskapet satt 
frist !for avgivelse av innstillinger 
til 25. juni.' Det har i denne forbin
delse vært reist spørsmål om Re
gjeringens ,langtidsprogram vil lJ.li 
behandlet i inneværende sesjon. 
Slik !forholdene ligger an synes 
dette ikke mulig. Det forhindrer 
imidlertid ikke Regjeringen i A. av
gi selve stortingsmeldingeD om 
langtidsprogrammet slik at det kan 
bli benyttet fra Arbeiderpartiets 
side i valgkampen. Etter reglene 
vil det lmidlertid bli nødvendig !for 
Regjeringen formelt å trekke den
ne melding tilbake senere for så å 
f.remlegge den igjen !for det :nye 
storting i januar med den eneste 
for~jell at datoen på m~en 
blir endret. 

får en til svar at gatekomite- land: sin plass i bokhyllen til en- ••• ti ........ . 
ene er uoffisieie utv~g på en 
ti til tyve sarnfunnsbeviste 
personer som husmØdre uten
for hj emmet er i kla:rt flertall 
i komiteene. 

hver tid». 

Aha! 
Algir-franskmennene har 

satt fram krav om en ny 
fransk regjering sØm står 
over .og utenfor parHene! -
Rekker det? Elleter d<:t for 
sent? 

Senator J. R. McCarthy: 

« Den forspilte Sejr» 
i dansk oversettelse. 

175 sider. Heft. kr. 11, fritt 
tilsendt. 

P. THJØME, 

boks 122, Stavanger 
Postgiro 640 42. Tlf. 21133. 

ORGANISASJONEN 

Nordisk Samling 
Staten er hva den er, fordi avholder den 21.-22. juni et 

borgerskapet er hva. det ,er. -- Nordisk Ting i KØbenhavn, 
Om staten skal bli bedre, be- Danmark til fremme av tan-
ror derfor på oss selv. 

Platon.. 

* 
Sannelig beror det på statens 

styresmeml også.! 

tiøu"U~. 

ken om Nordens enhet. Hen
vendelse kan skje til redaktør 
Sven Lundehall, EI16s, Sverige 
eller til Kai Normann, Ny
Hellesund, Norge. 

Annonsespaltene i Folk q 
Fåes i Kiershowsgt. 5/1, og Land står til din rådigIl ••• 

i Teatergt. 6 (Johannesen). Hvorfor nytter du dem ikke i 

Pris kr. 5,-. fullt mon? Lempelige avtaler 
oppnåes, kom derfor med eD. 

..,...------.--"',.....,......,... ......... ---1 henvendelse snarest. 

------------..,----------

UTREDNINGEN FRA I NSTITUTTET FOR 

OFFENTLIG OGH INTERNATIONEll 

Ratt om 

Den norska rittsuppgorelsen 

Koster kr. 30 porto inkl. - Benytt postgiro 15028 
OSLO 
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Han var 
Forts. fra side 1 -----

så lenge mellom hver gang, 
så skriker ikke den norske 
pressen opp om «svensk hek
sejakt». 

Men det verste ved McCar
thy er vel hans angrep på for
skjellige av administrasjo
nens «hellige dyr» ._. slik det 
f. eks. fremgar av hans bok 
«Den forspilte Sejr» (KjØben
havn 1954) og som blant me
get annet avslØrer de hend
inger som fØrte til katastro
fen i Europa i 1945. 

Side 51 i boken stiller han 
f. eks. fØlgende spØrsmål: 

Hvorfor utleverte Krigsmi
nisteriet (dvs. general M a r
s h a ll~ . oss til russernes 
nåde og barmhj ertighet (i 

1945) ? 

Hvorfor fikl{ ikke general 
Patton lov til d. ta Prag? 

Hvorfor marsj erte våre 
tropper ikke først inn i Ber-
lin? --

Eisenhower tilbØd Stalin å 
stanse det amerikanske 
fremstøt ved Elben-linjen. 
Han ordnet dette betydnings
fulle spØrsmål alene med Sta
lin. --

Eisenhower tilbØd Stalin å 
ne beslutning uten å rådfØre 
seg med Churchill, som pro
testerte mot dette som et ube
rettiget inngrep i en politisk 

sak ... at han ikke istedet 
hadde gitt Montgomery for
sterkninger, så denne hadde 
kunnet støte fram mot Ber
lin for å besette byen fØr rus-
serne. 

Der siteres også (s. 52) en 
melding om at «de forenede 
(amerikanske) stabssjefer rå
det Truman til å la russerne 
ta Berlin. De forenede stabs-

FOLK 09 .LAND 
• Den psykololiske _ (Joerarn hØrende til denne kategori, Akt at .. t6iiil;.1 m"oo I Atter er det uhyggelige ting 

har drevet den rene hekse- or •. ./ ~ . '--'.. ..... ... fr ..... 1 som foregår i Kadar-landet. 
jakt på senator Mc. Carthy, der liten lykke-fØlelse i Tysk- NØkterne iakttagere regner 
fyllt av et slags sprudlende R · ak"o land over krigen. De fleste med at talet på drepte nå lig-
hat som ville være lett for- IOOaDS '-7 tyskerne ville gjerne ha fred, ger meUom 3000 og 5000. 
ståelig hos mere eller mindre men når det eneste alternativ Mange av dem er myrdet av 
kamuflerte kommunister. --------------; utmerkede lovens håndheve- var den ærelØse, betingelses- politiet uten noen som helst 

Mc Carthy var av irsk av- De avisene som foran siste re er utsprunget av den. Men lØse overgivelse og mulighet rettslige formaliteter. Tallet 
stamning og representerte stortingsvalg så villig omtalte man kan også lett tenke seg for hungersnØd og elendighet på arresterte ligger me om Av Per Wiik Il 

staten Wisconsin i Srnatet. stortingskandidaten Lyng TRONDHEIM den respekt disse lovlydige som etter fØrste verdenskrig, 20000 og 40 000. I tillegg kom-
«Uansett hva den amerikan- som«Rinnanaktoren» traff " menn hadde for lovene når var det uunngåelig at tysker- mer 12700 fanger som slapp 
ske nasjon, og verden ellers med stor sikkerhet et ømt de hadde Rinnanbanden i sine ne fortsatte å slåss inntil de 
måtte mene om Mc Carthy, punkt. Visste de at saken ikke fått 2 år på seg til forbere- klØr _ jordens bærme. Om var slått helt militært. ut under opprøret og som er 

arrestert igjen. Konsentra
sj onsleirene er overfylte, men 
forholdene er verre i de man
ge politifengslene med deres 
torturceller. De gamle for
hørsmetodene er igj en tatt i 
bruk, og det går nok av beret
ninger O'm. hvordan fanger er 

så ble han i sin hjemstavn be- var så perfekt som den bur- deIsen. Tiltalebeslutningene alle disse aktoratets menn Hvis kampen ikke var blitt 
traktet som en fallen helt, en de væ1re? Jeg kan tenke meg ville vært like tilfeldig rotete, kan kanskje sies at de hadde forlenget ved denne ukloke 
martyr i kampen mot kom- Lyngs bitterhet over slike like romanaktige, like upres- den deilige fjernheten. Og betingelse, ville Sovjet aldri 
';'unismen>, skriver K. G. skriverier. A omtale ham på sise. Dette fordi det ikke var denne viljen ti! sIrenghet og fått sjanse til ~ ~kkupere 
Crawford i 13. mai-nummeret en odiØS måte tordi han had- politimenn;og p1Ol1tiembeds- rettferdighet som kjenneteg- Berlin, Prag, Wien, BUdapest 
av Newsweek. Meldingen om de vært aktor i rettsoppgjø- menn som arbeidet'med den. ner mennesker som skal volde og det meste av Øst-Europa. 
hans plutselige dØd ble mot- rets vakreste, men dystert Det var dilettanter som fort- dØd uten selv å Vff)Te i fare. Og denne okkupaSjon repre
tatt med alminnelig sorg i so~te perle, Rinnansaken, satte en lek de hadde påbe- Etter en trettende kjent psy_ senterer ikke bare en enorm 
hans hjemby Appleton. Han den som el} gang brakte ham gynt ved Rettskontoret i kologisk lov hadde de alle trusel mot Europa og den ves
ble begravet med all den mi- slik berømmelse. Det tok 7 år Stockholm, på Kjesater og unngått livsfaren mens det terlandske kultur, men har Danmark 
litære og sivile honnØr en lJy fØr det skjedde. Det er lang andre slike steder i utlandet. var krig. Dette er for Øvrig bragt hundrevis av millioner 
på 40000 kunne gi på'&,i1 kort tid. Ting av slik natur har POlitikaptein Sjåstad var et felles trekk for de fleste mennesker i ulykke. Med an- ta 

prylt og lemlestet. 

Jordbærdyrkere i Danmark 
har vært utsatt for en ka -varsel, står der. imidlertid en treghet som må fØr krigen lensmannsbetjent som på nidkjær måte befattet dre og klokere betingelser d t 

strofe. I forrige uke var e I amerikansk presse går overvinnes, men når det er eller lensmannsdreng som ,det seg med landssvikoppgjØret. kunne man også gJ'ort meget 

nattefl10st over hele landet, stridens bØlger fortsatt hØyt. gjort kan intet stanse beve- het itidligere, og når det Disse menn startet så og si mere ut av generalenes opp-

og det gikk sterkt ut over Kort tid etter Mc Carthy's gelsen som er kommet i gang gjelder fru Justitia, gode da- krl'gen sin den 8. mai 1945, da rØr """t Hitler i Juli 1944, som 
dØd, inneholdt sålede,3 den En gang i tiden var det noen ger. Under og etter Rinnan- andre var i ferd med å av- var en virkelig alvorlig affæ-

U'-IV fruktblomstringen. Kontor-
sj efen i Erhvervsrådet for 

amerikanske avis «The Union som snudde seg om .og så seg saken søkte han dusinvis av slutte den. De startet den ved re. 

Leader» (redaktØr William tilbake. De ble til saltstøtter lensmannsombud og ble en- aO delta i norsk histories stør- Noe som bidrog til å styrke I Gartneri og Frugtavl regner 
Loeb), en fØrstesides re dak- på stedet. delig lensmann i Brumund- ste menneskejakt. Det må ha tyskernes kamplyst var fi- t D t med at 50-57 prosent av 

jordbæ1rene blir Ødelag e sJ'onell artikkel med tite len Statsadvokat Lyng omga dal. Der fikk han omsider vært stort uår på mannfo.lk i nansminister Morgenthaus 

så lovende ut, med rik blomst-Myrdet. seg med en rekke medarbei- byggetillatelse til en utvidelse dette landet det året når en fantastiske forslag om at all il 

ring, men den milde apr Fra denne siteres etter dere i aktoratet under Rin- av lensmannsboligen, men slik massiv villfarelse fikk tysk industri skulle nedlegges. 
Newsweek (20. mai) fØlgende nansaken. Og det hendte no- byggverket ble litt større enn framture og festne seg. Diskusjonen om hvor lang tid l t hadde lokket blomstene for 

tidlig ut, og da frØs b oms en. avsnitt: en ganger at lagmann Nissen dette lØyve tUsa. Det ble reist _____ Forts. inne i bladet. det vl'lle ta å kastrere hele 

Det er særlig de store felter «Joe Mc Carthy ble myrdet så seg rundt som om han vil- sak mot ham for det, men den mannlige tyske befolk- t 

på åpenmark som er ramme . av kommunistene likestl. sik- le spØrre om han var i et ga- han er fremdeles lensmann. ning (såvidt vi erindrer ville 
kert som om han var blitt stil- lehus, for endelig å la øynene Man behøver ikke være skarp- JapanSke vitenskapsmenn 20000 leger klare det på et 
let opp mot en vegg og skutt». sine hvile på de store trekro- sindig eller Jurist for å tenke sier at det er ting som tyder år), stimulerte heller ikke til Nor;:e 

Samtidig fulgte et voldsomt nene utenfor vinduene i retts- seg at defensoratets prosedy- på at britene Virkelig har å godta «betingelseslØs over- Vårt folk har hatt ord på 
angrep på president Eisenho- salen. Denne fortvilelse var re gikk i denne lei: Av hen- klart å konstruere en «ren» givelse». Dette var hverken seg for å være et ærlig folk. 
wer, som nylig gjorde seg så ofte å sp()re når sjefsetterfor- syn til de alvorlige konsekven- vannstoffbombe og at de bri- gjennomfØrlig eller kloke Men er det så lenger? Dette 
liten at han inviterte samlii- skeren i saken, poiitikaptein ser en feliende dom vii få for tiske eksperimentene ved forslag. tema er nylig blitt drØftet av 
ge andre senatorer og repre- Sjåståd, var i vitneboksen. tiltalte osv. - Han ble da og- Christmas Island betyr noe Joh~m B. Hyggen i en artik-

sentanter til sin mottagelse, Det er forståelig. Hvor skal så frifunnet. Avislesere vil vi- helt nytt i kjernefysisk forsk- _ Denne siste etterkrigstid er keI i Morgenbladet. Desverre, 
unntatt Joseph Mc Carthy.» en lagmann gjøre av øynene te at alminnelige mennesker nl·ng. _ På ansvarlig japansk k mange av de gamle æresbe-

meget farligere for mennes ene Artikkelen ble kommentert sine når pOlitimannen som landet rundt fikk fellende hold er man meget forsiktig enn den forrige var Ilet. IIumbu- grepene er opplØst, delvis mo-
i aviser over hele USA. leder etterforskningen i Nor- dommer den gang for ulovlig med å uttale seg om saken, dralbegrepene også. Etter al-

ø. gen og den løgnaktige propagan a-
dens største straffesak for husbygging, men de hadde jo men rapporter fra de forskjel- en har altsd store .~janser 0(1 folle minnelig oppfatning regnes fullt alvor hevder at den og ikke etterforsket Rinnansa-
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hadde gitt Montgomery for- angrep på president Eisenho
sterkninger, så denne hadde wer, som nylig gjorde seg så 
kunnet støte fram mot Ber- liten at han inviterte samtli-

"vHv Uvl:HlUl- VHIQUene l retts
salen. Denne fortvilelse var 
ofte å spore når sj efsetterfor
skeren i saken, politikaptein 
Sjåståd, var i vitneboksen. 
Det er forståelig. Hvor skal 
en lagmann gjøre av øynene 
sine når politimannen som 

seg at defensoratets prosedy- o:lll:l- i:H Ul::V I::r vlllg- o:lum vy U I:: l- ar), StlmUlerte heller ikke tllI1 .. 0r;;e 
re gikk i denne lei: Av hen- på at britene virkelig har å godta «betingelseslØs over- Vårt folk har hatt ord på 
syn til de alvorlige konsekven- klart å konstruere en «rem givelse». Dette var hverken seg for å være et ærlig folk. 
ser en fellende dom vil få for vannstoffbombe og at de bri- gjennomfØrlig eller kloke Men er det så lenger? Dette 

lin for å besette byen fØr rus- ge andre senatorer og repre
serne. sentanter til sin mottagelse, 

Der siteres også (s. 52) en unntatt Joseph Mc Carthy.» 
melding om at «de forenede Artikkelen ble kommentert 
(amerikanske) stabSSjefer rå- i aviser over hele USA. 

tiske eksperimentene ved forslag tiltalte osv. - Han ble da og- . tema er nylig blitt drØftet av 
så frifunnet. Avislesere vil vi- Christmas Island betyr noe Johan B. Hyggen i en artik-
t helt nytt i kjernefysisk forsk-e at alminnelige mennesker - Denne sisteetteriaigstid er keI i Morgenbladet. Desverre, 
lande-/- rundt fl'kk fellende ning. - På ansvarlig japansk f l' d l b ~ meget ar ~gere for menneskene mange a v e gam e æres e-

hold er man meget forsiktig leder etterforskningen i Nor- dommer den gang for ulovlig 
dens største straffesak for husbygging, men de hadde jo det Truman til å la russerne 

ta Berlin. De forenede stabs-

ø. med å uttale seg om saken, 
enn den forrige var (let. Iiumbu- grepene er opplØst, delvis mo-
gen og den løgnaktige propaganda- ralbegrepene også. Etter al

men rapporter fra de forskjel-fullt alvor hevder at den og ikke etterforsket Rinnansa- en hal' altsd store sjanser og folle minnelig oppfatning regnes 
den tiltalte er skyldig i mord k lige meteorologiske stasjonene en. flest synes ikke at de har noe i seg også absoluttemoralnormer 
for som han sa' Jeg så det og observatoriene som studer-

Sjefer betyr naturligvis (gene- ? raI) Marshall», står det. 
- '. Sjåstad hadde som sin as- selv som skaper grunnlag /01' en som skadelige for den sjele-

på pulsen hans, på halspuls- sistent en fyr som het Hart- er graden av radioaktivt ned- fast ove.rbevisning. lige sunnhet. Man kan få 
• 

Mc Carthy's bok er bredd-
full av avslØringer [omkring Hvilken økonomisk og mili

tær styrke har NATO-Iande-
åren, under forhØret. Jeg fall i atmosfæren over Japan, . t h il vig Berg-Olsen. Han var IØ- Biskop Berggrav. skyldfølelse og hvem ve v-

de disposisj aner som sp11 te to 
tredj eparten av alt europeisk 
land over i hendene på sov-

husker ikke om det var ved sier at man ikke har kunnet 
l 'k t d ø t perguttensom utfØrte d.et Sagt til Varden 1956. ke andre nifse plager. Og så ne sammen l ne me s - den anledning eller på et tid- registrere noen merkbar øking 

jet-russerne. 

blokken i dag? Hvorledes er ligere tidspunkt at lagman- Hgrovhej arbeidet i foretagendet. i det radioaktive nedfallet et- blir det da ikke så nøye med 
perspektivene for årene fram- er emme var han under ærlighet og hederlighet heller. 

nen fant seg befØyet til å krigen en pliktoppfyllende ter den britiske vannstoff- Kampglad og full av galgenhu- Hva gjør det om jeg tar noen 
spØrre herr Sjåstad om hvor- politimann, gikk 1 Quislings bomben den 16. mai. mor bar de kristelige demokraters småting jeg har bruk for? 
dan han blitt l'tik ---- formann Konrad Adenauer del-var po l ap-I politi if j ddt 8'] f h ktens råd til det 

over? Hva betyr landene uten-
Det er i sannhet livsfarlig å for.de store maktblokkene 

sitte inne med slikt et vell av politisk og økonomisk? Våger 
'faktiske opplysninger om de stormaktene å nytte vann-

. un orm og g or e e tatt 1 partiets første valgmøte som e en ar sa , 
tem. S~aret var: Jeg rømte han ble satt til _ inntil El Det japanske råd mot vann- var arrangert 1 Hamburg. I salen han som tjener så grovt a111-

krefter som har gj ort Euro- stoffbomben dersom det blir 
pa avmektig overfor det ko-

til Svenge. Som man ser had- Alamain eller Stalingrad, da stoff- og atombomber har be- satt r:ærmere tusen polies~e me- keveI. Staten har råd til det, 
de herr Sjåstad helt klart for rømte o å h t'l S . sluttet å sende tre protest- r.ingsfelJer og lyttet til den politi- den som flår oss så grundig. krig? Hvilken strategisk be- gs an l venge. 

lossale sovJ'et asiatlS' 'ke impe seg hvorfor han var politi- B delegasjoner på i alt 16 med- ske patriark som i åtte år har Men J'eg selv, ha.r J'eg råd til - . - tydning har Norden? I Sveri- ildet er dekkende når jeg rium. kaptein i svenskepolitiet. Han lemmer til USA, Sovjet og styrt p<lrtiet og det vest-tyske l 
ge er det nylig kommet ut en sier at han begynte sin kar- statsskip etter den kurs han egen- det? Har jeg råd til å se ge 

Mr Carthy sier videre at hadde rømt til Sverige. riere som politimann 1 krI' _ Storbritannia. De tre delega- rådig har strukket opp. Med seier- min hederlighet og min selv-bok - (<<øst och vast och vi») 
det amerikanske folk merker _ som i konsentrert form Enhver med litt fantasi vil gens krisetider, i et politi- sjonene reiser fra Tokio den sikker mine ropte han ut t~l den respekt for noen usle kroner? 
fØl d ik d l· kunne tenke d h d k 16. juni. - Delegasjonene viI lydhøre forsamling: «Jeg lover Har folket råd til å selge sin l' gene aven v en e pa 1- søker å gi svar på disse og an- seg e eve e orps som var under n~ifiser-

omfatte medlemmer av det 50,000 mark i belønning til den i t tikk overfor Sovjetunionens dre spørsmål. Boka er skre- Øyenbryn og den isnende ing. Han var den i aktoratet nasjonale ære og s n in erna-
liberal-demokratiske og sosia- som li.an svare på spørsmålet: hva 

anmasseiser, fra ulykken i vet aven rekke framtreden- taushet hvis sjefsetterforske- som ikke måtte gjøre kunster er SOSUl.Jjstenes program 1» sjonale anseelse? 
Yalta og til denne dag. Folk de militære og utenrikspoli- ren i en sak for Old Balley med seg selv for ikke å se 10- listiskei parti, vitenskapsmenn 
sier: disse ,menn er ikke tiske eksperter' under ledelse hadde luftet slike pulsteorier vens klare bud når det gjaldt studenter, religiØse organisa- Det er grunn til å tro at 
udugelige, der er en dyper.e av den tidligere forsvarssjef - rent bortsett fra det aldri €tterforsking og rettergang. sjoner, kvinne-organisasjoner kommunistene vil gå sterkt 
grunn! Hvorledes er elet mu- i Sverige, general Helge Jung, ville forekommet. Og hvis det Statsadvokat Lyng hadde og fagforeninger. svekket ut av stortingsvalget 
lig å forklare vår nuværende ()g har bl. a. alt væ~t gjen- mot formodning skulle hendt en hjelpestatsadvokat som as- til høsten, og det er nærlig-
ydmykende stUling hvis man stand for en kraftig salve i ville dommeren ha stanset sistent. Om han er nesten ln- I dansk Ugeskrift for Læger gende å regne med at to av 
ikke har lov til å tro våre le- ilen rØde armes organ «Kras- saken, tilkaldt politilegen og tet å sl. lian fikk kle seg ut (nr. l1j)J har cand. pharm. partiets tre mandater er I 
dere i de hØyeste stHlinger er naja Svesda». bedt om å få oppnevnt sak- i svart kappe. Mulig at han i Kristian Gjaldbæk under ru- faresonen. Det heter da også 
blitt enige om å overgi oss til Forfatteren har hatt et om- kyndige. Til etterforskeren. dag f:orstår at han bar et brikken Korrespondancer, en at det skal være på tale å stil
ulykken? Man kan bare for- fatt en de _ og så vidt en kan Lagmann Nissen var av- skammens tegn? Ingen vet. artikkel med overskriften: le partiformannen I,Øvlien i 
stå det som en konspirasjon forstå _ pålitelig kildemate- skåret fra slikt. Han var bas~ Den gang var han bare en ny- <:Fluorid-forgiftning af drik- Oslo istedenfor i Hedemark 
i slik målestokk at den over- dale til rådighet. De statist- tet og bundet. Han presiderte bakt cand. jur. hinsides godt kevand?» Han opplyser bl. a. 
skygger e)1hver annen av iske oversiktene som legges ved' Frostating lagmannsrett og ondt som fikk være med. at maksimaldosen for natri
samme slags i menneskehe- fram, er til dels fØrt a jour i Trondheim Anno Domini Dette forunderlige selskap umfluorid ifarmakopeen er 
tens historie. .. helt inntil siste årsskifte. 1945, og det i Nordens største hadde fra tid til annen oppfØrt med bare 0,5 milli-

for å sikre at han blir gjen
valgt. 

Sitt tredje mandat har par
tiet i Finmark. Her håper Ar-

Er det å male Fanden på'ielv om meningen med boka straffesak hittil med påstand hjelp av nok en lensmann. gram både som enkeltdose og beiderpartiet å kunne slå 
veggen? ftpenbart er å rette en alvor- om 17 dØdsdommer. Ikke i Han var fra Nord-

Historien har mange eks- Hg advarsel til den svenske Old Bailey i London. TrØndelag og het Flågan. 
empler jJ~ rike og mektige regjering og det svenske folk Rinnansaken varte i noe Denne presterte for ikke len

som døgndose, og mener det kommunistene ut, og Lofot
må være vektige grunner til posten forteller at det skal 
at det er satt et så lavt tall. være på tale å stille Oswald 

stater som er blitt avkreftet ()m ikke å slappe av i for- over 4 måneder. Den var ikke ge siden å bli pågrepet med Et alvorlig mementO' for den Harjo som tredjemann på Ar
ved indre råttenskap så de svarsanstrengelsene, virker mange uker gammel rør lag- smuglergods i sin tjenestebil 
tilslutt er ute av stand til å vurderingene nøkterne. mann Nissen ga uttrykk for på svenskegrensen. Dette er 
motstå angrep utenfra, skrev sin tvil om forarbeidet. Han vanligvis en nokså alvorlig af-
Mc. Carthy. En kvinne som regner seg sa at det så ut som om denne fære for den menige mann, 

kommsj onen som er nedsatt 
med det formål å undersØke 
betimMigheten a v å tilsette 
fuor til drikkevannet i Dan-

Mc Carthy var aktiv anti- som intelligent, krever sam- saken likevel var fremmet for men herr Flågan er ogsåfrem- mark, hevder han. 
kommunist, og man kan vel me rettigheter som en mann. tidlig. Faktum er at vanske- deles lensmann. Som man ser 
også si at han var det man En kvinne som virkelig er in- lighetene ikke skyldtes tids- er det luft under taket i ting- Ethvert menneskelig vesen 
kaller «anti-nazist». Derfor telligent, behØver ikke gjøre nød, men mennene som skulle stuene rundt om på bygdene er et geni når det gjelder å 
er det så meget merkeligere det. iscenesette prosessen. S:aken nu til dags. Rinnansaken må finne på unnskyldninger for 
at den norske pressen, også Den franske skuespillerinne ville ha hatt det samme preg i sannhet ha tilfØrt landet sine egne feiltagelser og uva-
den del som regner seg som Edwige Feulliere. av hjelpelØshet om de hadde megen alede når l5l mange ner. Prins Phllip. 

beiderpartiets liste for å. tryg-
ge erobringen av kommunist-
mandatet. 

Den kvinnelige sovjethisto-
rikeren Anna Pankratova, 
som har ledet revisjonen av 
de stalinistiske historiebØkene 
etter Stalins dØd, er dØd, mel
der telegrambyrået Tass fra 
l\Loskva. 

Intet virker så tiltrekkende 
som det tilbaketrukne. 

Ukjent kilde. 

* 
VI lever i en tid da spøke

fuglene ser ut som likbærere 
og kaller seg for politikere. 

Guy de Maupassant. 
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