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Starlet egen . bedrifl skulle vce�e Dagbladets tips pB RAsunda:· · hemmehg Sverige vinner 4-3
St¢rste underslag hittil av Departementet ville heller

ornsetningsavgif t avsl¢rt t Oslo 

K1•bninulpolitiet g1•iper trolig inn 

' ·  

maneder har klart a tilven-
de seg flere lmndre tusen 
kroner. Revisjonen er enna - Fortsettes 11.  side. -

straff e bilistene enn here 

dem opp 

Sltitt 1ned den J1,e11t-

1nelige kont1•ollen 

- det er ikke s111,a,.

syuder1te so111, e1•

fu1·lige!

Skatteinspekt0ren har av
sl0rt et av de st0rste under-· 
slag som har forekonimet i 
Oslo i l0pet av de siste arene. 
En bokholder i et st0rre fir
ma i maskinbransjen har 
systematisk levert inn fal-

Vt'n ba Jehelg 
Pol-itiet bebuder sto1·offensiv mot

ske oppgaver til skattein- 1 ' j  u� rd,kj0rerne, o g  allerede fM angre-
spekt0ren, og tmderslaget 

pet setteis inn e1· det grunn til d, .  tro a {  d e  f0rste positive resuZtat
var Sa utspekulert utf0rt at Det blir bare fine vce1·et i hel- ene har meldt seg. I helgen vil
det ble - nrermest ved en g_en, rr:ed beha�el-ig tenip era:tui· og 400.0-5000 politifoZlc overvd,ke tra-• • Z.ite vind. A lt ligger altsit til rette 
tilfeldighet -. oppdaget for /01· Mets f0rste stoi·e badesBnclag fikken ove1· hele lanclet, pd, riks-
kort tid siden. - og det kan vcere pd, tide. Ingen veier og bygdeveier, ingen ska,l f0le

Det er mistanke om t �rnende la•1Jt1·ykl, er det nieldt om seg silcker en eneste time i d0g?J,et
a 

i niorges, sa hd,pet er det beste lenger. 
mannen i l0pet av noen fa ogsd, fo,• kommende ulce. - Fortsettes 11. side. _ 

Og denne 

kampen 

horde lands• 

Iaget vart 

sett! 

Norge-Dan

mctrk i K¢

benha'Vn full

s tendig i skyg

gen d'V VM

finalen 

Gjm·iniuid Haugen ste1nmer fela pd, kirketrappa ved Heddal stavkirke . Hit, men ikke Zenger kom hardingfela f0r. 

H a r d  i n  g_f. e f a  Nasser demonstrerer

i kke isyndig� lengc;J mot. 

Fra var utsendte medarbeider 
J Jl) R G E M  J U V E  

STOCKHOLM i dag. Det er egentl-ig ingen svenske ) som .tror at clet er mulig d, sla de siikalte brassene i fvnalekampe1i om verdensmesterskapet i fotball pa Rasimcla i morgen. En av va,·-

Slil)per inn i Heddal sfavkirke i morgen So.:.l�I 
50 SPELMENN FRA STE VNET PA NOTODDEN 

VIL O VER V JERE BEGIVENHETEN-

Fra vo, utsendte .medarbeider 

Bes¢ker Tito for a vise at 

han star pa egne bein 

Amerikanske 
H-bomber 
eksplodert 

WASIDNGTON i dag. 

J une - s m i f  
dens fornemste el,sperter, radak• ter wmy M e i s  l, bror at den barennte Hngo som i sin tid Bkapte det fenome-nale 0sterrikske wun--------------- der-team., sier til Dagbladets med-

l 
f arbeider at han ikke kan fo1·st{J, 

svenskene a vin·ne over et lag som Mde hva hurt·ighet og tek• I.Un l. 
S

O hvorledes det .�lwl bli mulig for 
------------ nikk a11gar Uggel' foran alle andi·e

Sommei·-Oslo er ove1· oss, uncler oss og nindt oss, 1ned underholdn·ing av mange slag nmdt om p<l byens mange glade etablisseinentei·. En alJ de nian.r;e popnlce1·e gjester som forel0pig har invade1·t Oslo e1· June R i e h m  o n  d, llen g1·otesl<, hje1·tevanne showsa,ngerinnen soin ei· noe av det som veiei· tyngst P"apningsprogrammet p<1 Casino .·: Non Stop S?ww.Samnien med teatrets andre a1·tister var hun pit fjordtnr forleden, en sightseeing som artet seg so1n en gZall Show-Boat-ferd. Bare ene eneste · inellonilanding 

i denne VM-turneringen. - Fortsettes 1£. s·ide -

En ulykke 
hver l ime 
Pa strekn.ingen Lysaker
Strand i rushtida 

01nleggingen arsak 

Den nye Dra m1ne1tsl•eien rnellom Lysake·r og Strand har utvi klet seg til d bli en eneste stor tmfikkfelle. I alle fall skjer det ulylcker hver eneste dug i rush-tida. Gnmnen er ganske e ,tkelt den at strel,ningen har visse partie,· ?ned_ dobbelte kj0rebaner, mens man pltttselig ;gjon di>'i,geres i1in i van Zig do b belt l,·jo1·-ebane. 
� Det vii tiden vise - man-

(AP)  Amerikanerne foretok 
gar to pr0ver med kjernefysis
ke vapen i Eniwetok-atollen i 
Stillehavet. Prnvene fant sted 
med bare en times mellomrom, 
ble det opplyst i natt. 

var det, nemlig pd, Lanternen, og clet er herf1·a vdrt bilde s kriver se g, der Jitne - enga::;tronoin av detalZer stews<te format - 1·d,df0rte seg mecl ko7ckene

Vi har mi-nst en trafikkulykk& 
hver time i rusjtida, sier fullmek
tig L u n d  til Dagbladet. Ellers 
gar det ikke verst. Foll;: blir beru
set av den store · farten de kan 
setle opp pa den dobbelte kj01·eba
nen. Men nar de sii. dirigeres inn 
igjen ti! normal e  forhold for 
Drammensveien, feilvurdsrer man 

* dag morgen kan De i a l le
* 
* fa l l  ·fa hele V M-turnerin-
! sen inn pa l ivet for en
l 
* SO-pring.
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 

* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
-It 

Verdens st11rste 

lotballlest 
ff!Slges fro fprste ti l siste 
spark i en tettpakket spe
si� lavis, fargerik og vel
utstyrt med fprsteklasses 
bi lder og tegninger - og 
utgitt av Dagbladet. 

Spsr etter 

I en felles Jrunng·j0ring fra 
atomenergikommisjonen og for
svarsdepa1·tementet het det at 
den ene eksplosjonen fant sted 
kl. 13.30 ( 18.30 norsk ticl) og den 
andre kl. 14.30 ( 19.30 uorsk ticl ) .  

0111, oppsk1·ift pd,  helt norske spes;,a'ziteter. - S·tor var hennes fo1·baus else da kokkene var unga1·sk og en fransk . . .  - Fotoglirnt fra tm·en finner De p<1 hun oppdaget at en cw side 8 i clagens nmnme1·. - F'ortsettes 11. side. -

S tor-omm0bfering Syk�husstellet vBrt 

i u tenr iksetaten e r fo rhi s tori sk
' 

Arne Skaug ambassad-r i London  ! 
«Ingen plan

) 
vi bare trakker i arhundregamle fotefan> 

P reben sen . og  Andvo rd for f lyffes 
Fylkesmann Lindboe bruker kraftig sprak for a vekke myndighetene ti[ handling 

Vi l genera l konsu l  S iqve land ette rf¢ 1ge 

Anderssen-Rysst i Island? Ekspedisjonssjef 
Eigi/ Nygaard ny ambassad¢r i Tokio 

Privattelegram til Dagbladet 
1!1enn hadde ordet. Det kraftigste ikke er noen ren kommunal opp
mnlegget holdt fylkesmann As- gave, men en som hele samfunnet TR OMS0 , dag. bj0rn L i n d b o e  :!ra Nord-Tr0nde- ma vrere med pa a Iese. Savel i Er syltehusstellet vd1't foi·histoi·- lag, og han hestet stor applaus. Sverige som i Danmark har manisk r Nd ha.r vi e ii e-i:ig sa?nmen- Ba.de i Sverige og Danmark er gjennom srer!ige skatter forbeholdtblanding av sykehus soni bygges og forholdet mellom staten pii. den en viss de! av nasjonalinntekten

d,-ives heLt eller delvis av staten e1:!e siden og fylker og kommuner ti! dek�ing av sykehusdriften og 
G e n e·r a l k o n s o l  B r o 1l t k o r b  h j e m  ' pa den annen regulert ved lov. anch'e l lknende oppgaver av sosial av fylkene_ eller av lcomn�unene - Dette gjelder selve sykehusutbyg- karakte1·, innledet fylkesmannen. 

En kan vente at det blir en men kabalen som den fo1· tiden el�er av pnvate organisa..sJoner som ginge�, men samtidig hat· �an
UTEN SYSTEM OG PLAN strem av forflytninger, opvryknin- legges opp fanenfor mer infor- al -for ofte . md, �Jelpe tiZ. Noe ogsa. _1 nabolandene _vare e�·kJent

ger oq opps ·kt . kk d t t k t z ·k s y s t e m  fmnes tkke. at drift av sykehus 1f0lge sm art 

_ . . . t i;e • en e ny� - mer e re ser ser s 1 ut. ·Dette problemet ble tat O un-11ei:11elser i vd.r meget bevegel1ge Det har lenge vrert ambassad0r d d b dk f t pp 
• . . er en run e or on er"tnse pa 11te11nksetot i lop�t av sommeren Prebensens hensikt a forlate Lon-

1
Den norske sykehusforenings og Ju ,sten . . End.rlt,qe b�ltt tntn .Qf>r don av helbredshensyn, og han vii Iandsm0te j Troms0 i ga.1·, og enhar regJer1 11gen enna tkke tatt, - Fortsettes 11. side. - rekke fremtredende kvinner og 

I SKIEN •H;,'yers Hotel/ I

Her i landet er forholdene gan

ske annerledes. Behovet for syke
hus har gjennom lan.ge titler pres
set sterkt pa. N!r beho,·et det ene 
eller audre steclet er irn0tekorJ1-- Fortsettes 12. side -

www.hallingspel.no



All moderne komfort,
men romantikk likevel

Nasser Sverige - - Oberst Østgaard
bisatt

blanding av erfaring og ung-

Nettopp sånn var det ungarske
laget som vant gullet i Helsinki
i 1952 og som burde vunnet fi
nalen over Tyskland i Bern i
1954. Men på samme måte som
tyskerne forsøkte å nedkjempe
svenskene på Ullevi siste tirsdag,

med en blanding av hurtighet og
rå kraft, forresten godt oppspedd
med atskillig teknisk kunnen,
hadde de hellet med seg i Sveits.
Ungarerne greide ikke det fysiske
presset og den jernharde kondi
sjonen, og en sikker 2—o-ledelse
ble snudd til tysk seier 3.—2.

Vi som så kampen gremmet
oss. Helt til den dagen hadde un
garerne vunnet på sitt lette spill,
sine strateger, Bocsis og Puskas,
sine fenomenteknikere og match
vinnere, Zoltan, Csibor og Kocsis.
Disse spillerne hadde først og
fremst funnet fram til den gamle
gode leveregel at to må man være,
også på fotballbanen. Aldri var en
ungarsk spiller alene med ballen.
Ganske naturlig hadde laget tre
net inn den vanen at så sant en
av deres egne hadde ballen under
kontroll, støttet en annen straks
opp under. Hvor mange ganger
så vi ikke at de ungarske spiller
ne «i blinde» kunne spille ballen
bakover eller til siden, i den sik
re forvissning at der var det
brennsikkert en medspiller. Slik
er gull verd i en fotballkamp.

Nok om Ungarn denne gang.
Men vi har i denne turnering
ikke opplevd dette elitelags sjakk
pasninger, slik at vi forsto de
egentlig ikke spilte en hall fram
med tanke på det første trekket,
men det tredje, det femte, som
kanskje førte til scoring. Vi har
heller ikke opplevd det fineste
i Uruguays spill. Brasil er sjokk
laget, knock-out-laget, men har
likevel ikke uruguayemes tek
nikk, følsomme føring av hallen,
de ømme pasninger som invite
rer til videre spill. Brassøne kan
alt, som det heter, men de kan
ikke mer. Uruguayerne kunne
det.

Fortsatt fra 1. side Fortsatt fra 1. side

Men Sveriges utgangsstilling
foran denne kampen er den best
mulige. Ikke minst fordi laget
har fått hvile mer enn de fleste
andre. Det var tydelig nok at
for dem som så kampen i Gote
borg, der Sverige overlegent løp
den vest-tyske maskinen i senk,
viste spillere som Nils Lied
h o 1 m og Julie Gustafsson
ikke i sin aller beste form. Vi
heller faktisk til den tro at Sve
rige kommer til å vinne i mor
gen, og at vi kommer til å opp
leve mange mål. Det er to lag
som spiller åpent, dvs. at de
konsentrerer seg om angrepet
og mener at angrep er det beste
forsvar.

øya Brioni i Adriaterhavet, og i
denne forbindelsen fester man seg
særlig ved at det finner sted sam
tidig med at den nye sovjet-kam
panjen mot Tito er i full gang.

At president Nasser velger å be
søke Tito akkurat nå, blir i polit
iske kretser i London betraktet
som et uttrykk for at Nasser øn
sker å demonstrere åpent sin selv
stendighet overfor Sovjet-Samvel
det. Samtidig vil han vise at han
aldeles ikke er fornøyd med Sov
jets behandling av Egypt i det
siste, og at han heller ikke er
fornøyd med Sovjets behandling
av Tito.

Ved en vakker og verdig høytide
lighet ble oberst Nikolai Ramm
0 s t g a a r d i går bisatt i Det nye
krematorium. Prinsesse Ragnhild,
fru Lorentzen, skipsreder Erling
Lorentzen, representantar for hof
fet, det diplomatiske korps og en
rekke fremtredende sivile og mi
litære var til stede. I sin tale frem
hevet rektor Fjelberg oberst
Østgaards selvfølgelige respekt
for andre mennesker og den per
sonlige elskverdighet som preget
den høye og ansvarsfulle gjernin
gen hans ved Kongens side, og
at norsk idrett i ham har mistet
en av sine beste menn.

Nå har vi mm •

vlrkelig

fått noen

skikke-

lige leir-

plasser Skal vi våge oss på et tipp må
det bli at Sverige vinner med
4—3. Alt tyder på at vi skal få
en finalekamp som vil by oss på
de lekreste detaljer, på et spill der
de svenske «italienere» spiller ut
for fullt register, og jeg kan bare
gjenta fra omtalen av Goteborgs
kampen da Sverige slo Vest-Tysk
land at det er trist at de norske
landslagsspillerne ikke skal sitte
på tribunen og lære hva en hel
serie av utenlandske trenere må
bruke måneder og år på å lære
dem. Det er ganske enkelt en
skandale at norske fotballedere
ikke har innsett at det riktige
ville være å invitere våre fremste
førstelagsspillere til å se de vik
tigste VM-kampene, i stedet for
å spille en likegyldig landskamp
i København som er dømt til falle
i skyggen av hovedkampen i
Stockholm. Brasilianerne har
gjennom alle sine kamper impo-

Besøket hos Tito ble fastsatt et
ter at Nasser kom tilbake fra turen
sin i Sovjet-Samveldet. På vel
underrettet hold i London blir det
hevdet at Nasser ikke fikk alt han
ønsket av sovjet-lederne, han fikk
ikke noe løfte om direkte støtte
mot Israel, heller ikke ble det tale
om noen særlig økning i den sovjet
russiske økonomiske hjelpen til
Egypt. Heller ikke klarte Nasser å
prute ned prisene på de våpnene
og det industrielle utstyret Sovjet
leverer til Egypt.

seiv sven-
nert så sterkt at det er ingen
som har sett dem som tviler på
at de vil vinne i morgen, men fot
ballen er stadig like rund, og det
svenske laget er sterkere enn det
seiv vet om. Presset av tarasse
nes temperament og humør kan
få svenskene til å yte noe ut over
hva de vanlig er i stand til. Det
tror vi vil skje i morgen. Det kan
være grunn foran morgendagens
finale å oppsummere noen inn
trykk fra dette verdensmester
skapet, særlig mot bakgrunn av
det ypperlige arrangementet i
Sveits i 1954, der særlig kampen
mellom Ungarn og Uruguay i se
mifinalen ga oss en oppvisning av
alt det virkelige elskere av fotball
setter pris på.

skene

skryter

Halden innvier

nyanlegget sitt

Under turen i Sovjet besøkte
Nasser også de sentralasiatiske re
publikkene Usbekistan cg Assar
baidsjan. Sovjet-lederne ville vise
presidenten hvordan muhammed
anerbefolkningen levde under sov
jet-styret, men Nasser la merke
til at det offisielle språket var
russisk, at de lokale armésjefene
var russere og at bomullsproduk
sjonen i Usbekistan var under
voldsom utvikling slik at den sov
jet-russiske bomullsproduksjonen
betyr en alvorlig konkurranse for
bomullsprodusentene i Egypt. Alt
nå importerer som kjent Sovjet
bomull fra Egypt og selger den til
underpris på verdensmarkedet.

Fredriksten Kommer vi overhodet til å
se maken? sa Willy Meisl til Dag
bladets medarbeider i går.

Etter de VM-kampene jeg har
sett, kan jeg bare fastslå at ni
vået ikke ligger på samme høy
de som i 1954’s kolossale opp
gjør i Sveits. Jeg snakker her
bare om kvaliteten.

campingplass
som åpner i etter- som kalte artiklene «injurierende».

Trud beskyldte også bladet for
å bøye seg for dollarimperialismen.

Det politiske ukeskriftet Spec
tator fester i sitt nummer denne
uka oppmerksomheten ved at Nas
ser neppe kan ha unngått å trekke
lærdom av henrettelsene i Ungarn.
Russerne har beskyldt Tito for å
forsøke å øve innflytelse på Nas
ser. Det stemmer at det består et
vennskapelig forhold mellom Nas
ser og Tito, og besøket i denne
uka understrekar hvor Nasser står.

middag. Bildet

gir et Ute inn-
trykk av roman- I denne forbindelsen er det

verdt å merke seg at en del av
det Nasser etter denne turen me
ner om Sovjet, ble trykt som artik
ler i den egyptiske avisen Al
- a r. Redaktøren av denne
halvoffisielle avisen deltok i sov
jet-turen sammen med Nasser.
Disse artiklene var svært kritiske
og vakte stor harme blant sovjet
lederne, og 8. juni kom et vold
somt angrep på avisen i det sov
jetiske fagforeningsbladet Trud,

tikken på histor- Fra Ungarn kom friske vin
der vi aldri hadde merket før,
ikke bare på det tekniske om
råde, men like meget, ja ster
kere på det taktiske. Den kjen
te norske fotballdommeren og
landslagsspilleren Ragnvald
S medv i k, sa en gang at et
virkelig godt lag er en «mixture
of experience and youth», en

isk grunn. Byg-

x: '  '

s % *

VM 1958 har vært preget av
kamp e n, og vi må dessverre
si at vi ikke har sett noen videre
føring av de ypperste tendensene
hos ungdrere og uruguayere, som
ga oss løfter i 195J/. om at nå går
det mot de tider da, spillet blir
kunst, får tilskueren til å føle
at han er med på noe som griper,
ja, jeg kunne gjerne si indre fø
lelse. Hvor altså samspillet blir
demonstrert slik at det er beviset
for at bare samhold, bare hensyn
til spilleren ved siden av, gjelder.

Politiske hendinger får ta skyl
den for at Ungarn ikke kunne fø
re opp sine intensjoner.

ningen vommer

alt hva en camp-

ingturists hjerte Det er også sa,nnsynlig at Nasser
har lagt merke til at den økonom
iske hjelpen til Tito ble trukket
tilbake av politiske grunner, skri
ver Spectator.

kan forlange.

Nu Tiar jag åkt genom Norge
i dvér en vecka, och jag måste
sdja att alla campingplatser jag
har sett, har varit enaståencle, i
synnerhet NAF;s platser, sa Karl
W este rlund fra Stockholm, en
av de svensker som har reist fra
verdensmesterskapet i fotball for
å feriere i Norge. Og uttalelsen
kom spontant uten provokasjon
fra vår side. Kan vi ta det som et
godt tegn kanskjef Kan vi ta det
sovi et tegn på at standarden på
leirplassene våre stiger? Det kar
jo vært nokså mye klage på dem
tidligere.

Sammen med sekretær B j ø r b u
fra NAF har Dagbladets medarbei
der besøkt en del plasser nedover
Østfold, og de plassene holder iall
fall en standard ingen skal kunne
klage over. Vi skal ikke generali
sere ut fra våre inntrykk etter en
dags tur, men vi tror man nå kan
slå fast at standarden har steget
meget sterkt, og at den stadig sti
ger.

Sykehussfellef..
mer prisene på melk, margarin og
egg, som bestemmer hvilken inn
tekt sykehusene skal få for å gjøre
syke mennesker friske. Derved
kommer leveomkostningeyie og ta
riffavtalenes røde strek bestem
mende og ødeleggende inn i norsk
sykehusvesens utvikling. I ny og
ne slenger Lønns- og prisdeparte
mentet øyensynlig høyst uvillig

noen kroner til sykehusene.
Dette systemet med leilighetsvise
forhøyelser av liggedagspengene
blir under et inflatorisk preget,
stadig stigende lønns- og prisnivå
en i det lange løp helt illusorisk
ordning av forholdet.

Jeg har også helt mistef troen
på at helsevesenet kan holdes på
høyden gjennom Rikstrygdeverket.

Fortsatt fra 1. side

met, skyldes det ett sted initia
tiv fra en humanitær organisa
sjon, et annet sted tiltak av kom
munale instanser, et tredje sted en
energisk lege.

Så er det gjennom årene grodd
opp sykehus snart her, snart der,
uten system og uten plan, og vi
har fått en forvirret blanding av
private, kommunale, fylkeskom
munale og interkommunale syke
hus. Det er nokså karakteristisk
at Nord-Trøndelag har to sykehus
som er over hundre år gamle,
mens Akershus fylke holder på å
bygge sitt første.

Vi gleder oss i stedet for at
Sverige som representant for
Norden har hevdet seg så sterkt
at innsatsen vil stå for alle tider
i VM’s annaler. De svenske «ita
lienere» har vist oss så mange fi
nesser i ballbehandling, et slikt
overblikk, da, det gjaldt de inn
ledende pasningar i et angrep at
jeg kan snakke om eden. svenske
skole». Og det er ikke 'dårlig
gjort a,v en relativt liten nasjon
blant de andre fotballgigantene.
Svenskene brakte tyskerne i kne
på en slik måte at det muligens
kan lære dem at Deutschland ikke
alltid er ilber alles.

De kommunene som drevet av
nødvendigheten har tatt på seg å
bygge og drive sykehus, de er av
staten -helt overlatt til seg seiv
De har måttet greie seg så godt
de kan uten noen støtte. Penger
til bygging og drift av kommunale
og fylkeskommunale sykehus må
tas av den ordinære kommune
skatten. Sykehusdriften må altså
konkurrere med andre så viktige
oppgåver som ungdommens under
visning, veibygging, elektrisitets
forsyning osv.

Det finnes jo også friske men
nesker i dette landet. Det er un
derlig at kommunene under slike
forhold har kunnet holde sykehus
enes nivå jevnt over så høyt som
tilfelle er.

NYTT SYSTEM NØDVENDIG

Det viser seg at et helt annet
system er nødvendig. Jeg har av
rent budsjettmessige grunner måt
tet avvise krav fra sykehusene,
som ikke alene var vel begrun
net, men jeg tør si nødvendige. En
lang rekke fylker også Nord-
Trøndelag har inntrengende an
modet om snart å få forhøyelse.
Om anmodningen blir imøtekom
met, avhenger ikke av sykehus
enes økonomiske stilling og betyd
ning av deres virke, men anta
kelig av om léveomkostningsindek
sen i sommer vil ligge over eller
under 160 poeng.

Skal norsk sykehusvesen holdes
på høyde med medisinske krav, og
skal ikke sykehusutgiftene vanske
liggjøre fylkenes løsning av andre
viktige oppgåver, er det etter min
oppfatning nødvendig:

1) Det må gjennom lovgivnin
gen fastsettes en funksjonsfordel
ing mellom staten og kommun
enes oppgåver innen helsevese
net. Avgjørelsene må treffes ut
fra undersøkelser og ovei’veielser
på bredest mulig plan. Staten må
gå inn for å løse sine oppgåver
og ikke bare puffe dem over på
kommunene.

2) Det må fra den norske stat
på samme måte som det er

skjedd fra den svenske og danske
erkjennes at sykehusvesenet

ikke er noen ren kommunal opp
gave, men en oppgave som heie
samfunnet må være med på. Det
må finnes fram til en praktisk
form for helt tilstrekkelige bi
drag til sykehuseierne.
Det d gjøre syke mennesker

friske og føre dem tilbake til sam
funnet og arbeidslivets må være
den økonomisk sett beste stats
investering som tenkes kan. Men
neskene går over fra å
ende til å være ytende. Men det
store økoyiomiske overskudd som
sykehusenes virksomhet gir, kom
mer ikke til syne på sykehusenes
regnskaper der finner vi bare
utgiftene. Inntektene finner vi
rundt, om i samfunnet, først og
fremst på nasjonalbudsjettet.

Det nytter ikke lenger å tråkke
i århundregamle fotefar. Vi lever
i en tid med nye krav. Dette vik
tige spørsmål må tas opp på bred
basis til fordomsfri drøfting. Det
faktiske forhold er jo at det er
besynderlig at det har gått så
lenge som det har. Det faktiske
forhold er at kommunene har vist
minst like stor 'interesse for syke
husvesenet og helsevesenet i det
hele, som staten.

En campingplass åpner i dag
i Halden, og den er på en måte
noe utenfor det vanlige. Den lig
ger nemlig oppe ved festningen,
på historisk grunn. Men den er
også et eksempel på hva en mo
derne leirplass har å by de reis
ende.

En tysker ble utvist for hen
synsløst spill. Det ble til en svart
flekk på dette VM. Seiv tyskernø
innså det.

vel mer en ballade, en dramatisk
musikalsk fortelling om to troll
kjerringar som får lurblåsingen
sin forstyrret av kirkens klokke
klang. Altså et høyst kristelig
motiv, og man skull, da kunne
tåle trollkjerringene. I hvert fall
i Heddal stavkirke hvor det kryr
med djevler og drager rundt mø
ner og portaler, var ikke så
redd symbolene i gamle dager, de
malte bokstavelig Faen på kir
keveggen, i den tro at de da kunne
holde ham ute. Så den vesle vakre
hardingfela kan neppe gjøre noen
skade.

Vi- tenker på svenskene i alt
vi gjør, vi , sier sekretæren i Hal
den og Omegn Turisttrafikkfor
ening, Otto Strøm, som har vært
en ildsjel i arbeidet for denne plas
sen, og når vi kan reklamere med
en plass akkurat i de trakter Karl
XII fait, da virker det som et
trekkplaster på dem.

På seks uker er det satt opp en
svær bygning her, der er det plass
for en liten forretning, for et in
formasjonskontor, for klosetter og
dusjer, for vasker også til kles
vask der blir det strykebrett,
kontakt for elektrisk barberma
skin osv. Og teltene kan turistene
slå opp under romantiske trær på
den historiske marken.

DEN RØDE STREK
BESTEMMER

En ting som må nevnes , og som
vel er enestående for Norge: Det
er de samme instanser som bestem-

fra NAF har en uskreven rett
til å inspisere de leirene som
ligger under organisasjonens vim
pel, seiv om det er vanskelig å
få inspisert alle med jevne mel
lomrom.

Men har da folkemusikken
noen fremtid?

Gjermund Haugen stusser over
spørsmålet, og mener at musikk
er musikk, enten den er gammel
eller ny. Men kanskje burde det
skrives litt mer for hardingfele og
strykeorkester. Etter Johan Hal
vorsens tid er det jo flere som
har gjort det. Særlig Eyvind Gro
ven. Men Haugen nevner også
mange andre.

Skal all musikk på harding
fele kalles folkemusikk?

Bygningen har kostet forenin
gen omkring 90 000 kroner, men
utgiftene til plassen blir større.
Skiltene kommer til, det er vas
keplass for bil, det er vannkraner
spredt over plassen, det er dun
ker til avfall, det er... eller ret
tere sagt, hva er det ikke?

Det største problemet vi har
er vann og klosett, sier Bjørbu.
I virkeligheten er det praktisk
umulig å få satt opp klosetter
over alt, det må klare seg med
en vanlig do. Men den må selv
sagt tømmes meget regelmessig.

En annen ting er at de moder
ne kravene til en campingplass
gjør at idyllene forsvinner. Vi
kan ikke lenger ofre oss for de
små plassene, nå må det være
rom til flere hundre telt om en
plass hvis den skal være stor
nok. Og følgen er at de sjarme
rende gamle bøndene som ofte
hadde en liten leirplass for by
folk forsvinner ut av bildet. De
små, romantiske plassene ved
ensom elvekant eller på en liten
grønn slette blir borte. Men det
vi får igjen er selvsagt mer for
svarlig, og i heldige tilfeller slett
ikke blottet hverken for roman
tikk eller idyll, sier Bjørbu.

Sammen med leirplassene er
det mange steder satt opp små,
enkle hytter som leies ut til en
rimelig penge. I Fredrikstad har
man slått riktig stort på, der er
det helt moderne motelQ, det enes
te virkelige motell vi har på
Østlandet. Det er kombinert med
en leirplass, og de smakfulle rom
mene får turister leid for lem
kroner senga. Det er plass for
72 turister der nå, når motellet
er fullt utbygd er det meningen
det skal bli 96 plasser til.

Slik utvikler det moderne reise
liv faktisk en helt ny næring,
leirplassene og alt det som er for
bundet med dem. Og vi tror at
turistene som kommer til oss
ikke skal ha gxmnn til å klage
på plassene rundt i landet nå.
Dersom de bare finner de rette
plassene.

. Dette er en moderne, norsk
campingplass i dag. Slik er kra
vene til den, og slik besvares
kravene der det er mulig. Kr. 2.50
koster det å overnatte med telt
der. Det er ingen tvil om at
turisttrafikken demokratiseres, og
at de krav denne demokratiser
ingen skaper, litt etter hvert blir
positivt besvart.

N.A.F. er med i organiseringen
av ca. 250 leirplasser rundt i
landet nå, deriblant plassen på
Predriksten. Det skjer på den
måten at organisasjonen sørgér
for skilter slik at turistene skal
finne fram og N.A.F.S merke
skal garantere en viss standard.
Sekretær Bjørbu eller en annen

Gjermund Haugen er ikke enig
i det. Tiden har utskilt den vir
kelige folkemusikken, i forfinede
og stilrene slåtter. Hva det ellers
kommer til å bli skapt av mu
sikk for hardingfele får man kalle
hva man vil. Men ordet slått er
nok uheldig, fordi det forbindes
med dans.

Gjermund Haugen med hardingfele fovan alteret i Heddal stavkirke. Han er den første spelemann som
får spille under en høgmesse.

Men må det spilles i bu-
nad?

Gjermund Haugen er ikke bare
enig i det heller. Seiv opptrer
han i den enkle og vakre Tele
marksbunaden, som ikke er over
lesset. Han er ikke fremmed for
tanken om at norsk musikk for
hardingfele må være sterkt knyt
tet til norsk natur, men derfor er
det selvfølgelig ikke nødvendig
med bunad. Pa den annen side er
det jo sånn at man nødig ser en
kjent fiolinist i Aulaen opptre i
knikkers.

det som en forutsetning for en
vellykt desentralisering av sykebe
handling og pleie, at de pasientene
som blir lagt i hjelpesykehus og
pleiehjem eller som ligger kjemme
eller bor på sykehoteller, må hol
des økonomisk skadesløse. Det vil
med andre ord si at den stønad
som kommer disse pasientgrup
pene til gode, bør balanseres mot
det enkelte kaller den økonom
iske premiering av pasienter på
alminnelige sykehus som der får
fri kur og pleie.

Hardingfela..
Notodden, Gjermund Haugen,
som skal spille. Han ler av dette
at et instrument ikke skal kunne
brukes hvor som helst, bare det
blir spilt. Musikk er musikk, sier
Gjermund Haugen, mens han prø
ver tonene ute i stavkirken. Han
var der ute i går for å prøve aku
stikken, og det var merkelig å
høre hvordan dette lille stryke
instrumentet var i stand til å fyl
le rommet.

Fortsatt fra 1. side

ter hardingfele, trekkspill og sak
sofon på like linje når det gjelder
ukristelig tilbøyeligheter. De ten
ker vel da på noe i retning av
drikk og drap og annen stygge
dom. At et instrument kan nyt
tes hare til musikk faller slett
ikke alle inn. Derfor betyr det
ikke så lite at sogneprest S mit h
-ovl and har gitt tillatels til
spill på hardingfele i landets mest
berømte stavkirke. Det skjer i
forbindelse med det store spel
mannstevnet som begynte på Not
odden i går, og det vil gi god
reklame for folkemusikken her
1 landet. Det deltar 50 spelmenn
og de vil til slutt alle møte opp i
kirken.

Litt for sterkt, mente Gjermund
Haugen. Det store, høye loftet
gir litt for stor resonans. Men
når det stappes 200—300 men
nesker inn i kirken i morgen vil
nok akustikken bli en annen. Da
skal Gjermund Haugen spille gam
le salmetoner som får en egen
fylde og velklang på harding
fele. Og han skal spille Torkjell
Haugeruds komposisjon «Tårun i
troppin».

Slått er det best ikke å kalle
det. For slått lyder som dans, og
dans kan etter manges mening
ikke komme inn i kirken. Men
denne komposisjonen er langt fra
tenkt som «dansemusikk». Den er

For øvrig kan Gjermund Hau
gen opplyse at Camilla Wicks
har bestilt en hardingfele. En
av de kjente tyske mestrene har
også gjort det. Og tallet på dyr
kere av hardingfele øker. Folk
begynner å forstå hva denne
musikken eier, de begynner å
lytte, og nøyer seg ikke bare
med en kanskje tvilsom gjengi
velse i radio. Den som en gang
har vært i samme rom som en
virkelig mester vet hva denne
musikken er. Og den som har
opplevd Gjermund Haugen i
Heddal stavkirke glemmer det
ikke.

Det er ikke statens skyld at det
norske sykehusvesenet står så re
lativt høyt iallfall enkelte ste
der som det i dag gjør. Men
det er virkelig fare for at standar

den ikke kan opprettholdes, sa fyl
kesmann Asbjørn Lindboe, som
høstet applaus for innlegget sitt.

Det ble videre holdt en rekke
andre innledningsforedrag av frem
tredende menn og kvinner innen
for sykehusvesenet og som be
handlet forskjellige deler av det
store problemkomplekset runde
bordskonferansen har foran seg.

Landsmøtet har nedsatt en re
daksjonskomité, og det antas at
debatten om disse problemene vil
resultere i en uttalelse fra lands
møtet.

Forhandlingene fortsetter i dag
med generalforsamling og foredrag
av den danske gjesten, direktør
Chr. Knudsen ved Randers
Sygehus. Svenska Sjukhusforen
ingen er representert av fdrbunds
direktdr Ivar D a h 1 g r e n. Til
landsmøtet er det kommet 170 re
presentanter, blant dem en rekke
fylkesleger, overleger, sykehus
direktører, forvaltere, fortanderin

Selvfølgelig er det mesteren på

Simen ner og oversøstre. Det er første
gang Den norske sykehusforening
holder sitt landsmøte i Nord-Nor
ge.12 NR. 146 DAGBLADET, LØRDAG 28. JUNI 1958 Av flere innledere ble det anty- C. 3W.
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