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DEN MODERNE REV/SlON ISMEN 
BoYKOTT SV 

SAMMEN MED DE ANDRE BORGERLIGE PART I ENE GÅR SV INN FOR LØFTEPOL

ITIKK OG PARLAMENTARISKE ILLUSJONER. 

MEN SV ER EKSTRA FARLIG FOR ARBE IDERKLASSEN OG DENS ALLIERTE FORDI 

DE PRØVER Å FRAMSTILLE SEG SOM SOSIAL IS TER OG BRUKER REVOLUSJONÆRE ORD 

OG VENDINGER. 

I VIRKELIGHETA STÅR SV FOR EN POLITIKK SOM FØRER TIL STATSKAPITAL 

ISME I NORGE, EN GARANTI FOR AT KAPITALISMEN KAN FORTSETTE: SV ER I 

DAG ET HELT NØDVENDIG PARTI FOR MONOPOLKAPITALISMENS UTVIKLING . 

• SV STØTTER SOVJET; DE ER IDAG POLITISK 5.KOLONNE FOR SOSIALIMPERIAL

ISMEN. OG DE HAR ALLE KVALITETER TIL Å BLI ET QUISLINGPARTI FOR SOVJET 

NÅR SOVJET INVADERER NORGE . 

esv GÅR IMOT OG SABOTERER AKTIVT ALLE KAMPER SOM FOLK I NORGE REISER 

MOT STATEN OG MONOPOLKAPITALEN. DE STØTTER BEDRIFTSEIERNE MOT ARBEID 

ERE SOM KJEMPER MOT PERMITTERUGJ:R OG OPPSIGELSER. VI KAN NEVNE NYLA'ND 

I OSLO OG VED SKIBSVERFTET I TR011S;\ SOM EKSEMPLER. 

•sv SIER OFFENTLIG AT DE IKKE STØTTER SMÅBRUKERNES SKATTESTREIK I 

TRØNDELAG, FORDI DE IKKE KAN STØTTE EN AKSJON MOT STATEN. 

•sv STØTTER POLITIANGREP PÅ STUDENTER I OSLO. DE GJØR ALT FOR Å LEG 

GE NED KAMPEN MOT ØKTE HUSLEIER FOR STUDENTENE. 

8EKJ[MP REVISJONISM[NS NEDLEGGING 
OG SRBOTASJE' AV KAMPEN 
STØTT ARBEIDERKLASSEN OG FOLKETS 
KAMP 

STEM Røo VRlGRLLIRNSF 
RV's liste verl kommunevalget i Tromsø 
1 Synne Holand, sjukepleier, Gimle, A6, Tromsø 

- 2 --Hermarin""--Kristoffersen, blikkenslager, Malmv. 132, Kroken 
3 Margit Torsnes, servitør, Stærv. 27, Håpet 
4 Malvin Annaton Ni lsell-:-Thyholdtv. 21, T:,,-ro_m_s_ø ____ _ 

5 Liv Astrid Bredsdorff, konto~ Malmv. 128, Kroken 
6 - Inge- Johansen, sjåfffi.Malmv. 210_, _K_ro_k_e_n _____ _ 
7 Siri Brørs,- tekn~ t9Qfler.'""Skiferv. 23, Kroken 
8 Harald Rikardsen, platearbeider, Stærv. 27, Håpet 

~ 9Å lfhi ld- Rasmussen, hjelpepleier~ Mal01Y~ 202, K~ 

10 TorbjørflWidding, trevarearbeider, Balsnesv. ~ T i:_o msø 

RV's liste ved Fylkestingsvalget i Troms 
1. Inge Johansen, sjåfør, Malmvegen 210, Tromsø 

2. Frode Bygd nes, meieriarbeider, St. Olavs gt. 31, Harstad 

3. Inger Hanssen; setter, Stormyra, Finnsnes 

4. Margit Torsnes, servitør, Stærvegen 27. Tromsø 

5. Bjørnult Hansen, f iskeriarbeider, Senjehopen 

6. Einar Jetne, kontorsjef, Olderdalen 

7. Ragnar Olsen, journalist, Finnsnes 
8. Synne Holan, sjukepleier, Nygård A 6, Tromsø 

9. Kjell Pedersen, lærer, Skaland 

10. Hermann Kristoffersen, blikkenslager, Malmv'egen 132, Tromsø 
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Rød \Slgallianse • eneste a1tern -
ativ for arbeidsfolk som vil 
kjempe for sosialismen 
----=Om kort tid er valgkampen over og du skal avgi stemme i kommune- og 

fy 1 k est ing sval g et • Inel.e-d~p-e,r r od·en~ har-staten- 0g- a e-00Fg-er-~ige
part i ene fra ALP til SV forsøkt å innbille oss at denne stemmeg ivn
inga kan forandre på ting. De har forsøkt å fortelle oss at ved å 
stemme så er du med på å bestemme, er du med på å forandre ting av 
betydning for arbeidsfolk. 

HVA SIER RØD VALGALLIANSE 0~ VALGET 
Er lØft~ne fra de borgerlige partiene noe å tro på? Svaret er nei! 
Blir deh Økonomiske krisa borte gjennom stemmeseddelen? Blir det 
fiskerigrense gjennom stemmeseddelen? Blir det arbeidsplasser f or 
kvinn er· g jennom stemmeseddelen? :linsker supermaktenes krigstrusler 
gjennom stemmesedde l e n? Og til SV -- Blir det noe sosialisme gjennom 
stemmeseddelen? Svaret er sjølsagt nei - nok en gang. 
RØ Valgallianse mener at det eneste som kan forandre ting er arbeid
erklassens og folkets egen organiserte kamp - dette g j elder såvel dag
hjemspllasser , fiskerigrense og sosialismen. 

HVA ER RØD VALGALLIANSE 
RØd Valgallianse er det eneste revolusj onære alternativet ved dette 
valget." RV består av AKP(m-1), Norges Kommunistiske Studentforbund, 
RØd Ungdom og revolusjonære sosialister ute n organisasjonsmess i g til
knytning. I motsetning til alle andre partier , inkludert SV, så vil 
ikke og kan ik ke RV love velgerne sine milde gaver bare vi får din 
stemme. 

KOMf1UNESTYRENE ER EN DEL AV S"'A'.'..'SAPPARATET 
Arbeidifolk i Norge er undertrykt av monopolkapitalens diktatur. 
Staten er monopolkapitalen sin stat og kommunestyrene e r en de l av det
te statsappatatet. Sjølsagt kan ikk e arbeidsfolk bruke monopolkapital
ens stat til å skaffe seg goder . Vi må tilkjempe oss disse godene og 
rettighetene. Det v i har av sosiale goder, arbeidervern og demokrat
i ske rettigheter e r et resultat av arbeicerklassens kamp gjennom hele 
det t e hundreåret - og abso lutt ingen gaver fra monopolkapita l en eller 
deres !like partier. 

RØD VALGALL IANSE I SPISSEN FOR KAMPEN 
RØd Valgallianse v il gå i spissen for kampen mot monopolkapitalen og 
state n. Vi vil gå i spissen for kampen i mot ti to supermaktene USA 
og Sovjet som ruster seg til krig og truer Norge direkte. Sovjet frem 
me r i dag territoriale krav på Norge - Svalbard. RV vil gå i sp i ssen 
for kampen arbe idsfolk fører mot krisa for å hinc're at byrdene veltes 
ove r på arbeidsfolk. Vi vil gå i spissen for den revolusjonære kampen. 
Arbeidfrklassen og a ll e arbeidende kan bare s ikre ei var ig bedr ing av 
sine kår gjennom å knuse denne staten og opprette din egen stat - prol
etariatets (arbeiderklassens) diktatur over kapitalen . 

DNA OG SV MÅ BEKJEMPES 
Ei forutsetning for a kunne kjempe gjennom disse langsiktige og kort
siktige mål setn ingen e er at vi nedkjemper SV og AP. Begge disse part
i e ne e r monopolkapitalens partier for a~beidere. Begge partier er 
knyttet til og er direkte agenter for hver sin supermakt, AP for USA og 
SV forl Sovjet . Særlig viktig er kampen mot SV i arbeiderklassen. SV 
bruker et radikalt språk , men . deres politikk er bare til skade for 
arbe i dsfolk, og de ønsker å komme i r egjer ing med AP . Hvem var det som 
l a n ed Aksjon Kyst-Norge i en kritisk fase av fiskerigrensekampen? 

Hvem var dets, y odtok momsen i et forlik med AP? Hvem va: J t som 
stemte ned krav_ om sjølbestemt abort? Hvem er det som net~opp nå 
går mot småbøndenes skattestreik? Hvem er det som bruker krisa til å 
styrke statens makt og godta oppsigelser? Hvem er det som forsøker å 
bortforklare Sovjets okkupasjon av Tsj ekkoslovakia? Hvem er det som 
kaller fascismen i Sovjet og India for sosialisme? Jo - SV, hele vegen 
SV er følgelig ikke noe alternativ for arbeidsfolk, men ei alvorlig 
hindring for arbeidsfolks kamp. 

VI LEVER I EI FØRKRIGSTID 
To ti~g_lDe~tegner situasjonen i vår del av verden - den internasjon
ale Økonomiske krisa og faren for krig fra de to supermaktenes side. 
RV ser det som svært viktig å tå opp kampen i mot dette. Dette har i 
høyeste grad med kommunevalget å gjøre. Bl.a. gjennom NATO er Norge 
nært knytta til USA. Sovjet truer Norge, de krever disposisjonsrett 
over deler av Svalbard og kontinentalsokkelen i Barentshavet. 
Norge trues av begge supermaktene. Rød Valgallianse ser det som sin 
plikt å gjøre folk oppmerksom på disse farene og starte kampen mot dem. 

DEN INTERNASJONALE ØKONOMISKE KRISA 
I dag er vi inne i den verste Økonomiske krisa på 3o år. I de store 
vestlige landa er det nå nærmere 2o millioner helt eller delvis arbeids
løse. I Norg er det 20.000 og det snakkes om at tallet i vinter kanskje 
kan bli 50.000. Alle skjønner at Troms er et av de fylkene som blir 
hardt ramma. Vi har hatt permitteringer og permitteringsvarsler ved 
Skibsverftet og hos Richardsen i Tromsø og ved Fiskeredskapsfabrikken 
i Finnsnes. Det vil sikkert komme flere. I denne situasjonen må ikke 
arbeidsfolk stole på stemmeseddelen, men må kjempe mot krisa, og må 
kjempe for å holde seg innafor bedriftsportene. 

TINFOSARBEIDERNE VISER VEGEN Å GÅ FOR ARBEIDSFOLK 
Arbeiderne ved Tinfos J e rnverk på Notodden slo nylig tilbake bedrifts
ledelsens planer om permitteringer ved resolutt å varsle kamp mot dem. 
SV godtar permitteringene passivt og hindrer arbedsfolk å kjempe mot 
dem. Ved Nyland Vest i Oslo har SV-ere i klubbstyret og i Akerkonsern
ets lede lse (hvor SV§ faglige l eder Ove Larsen sitter) visst om permit
teringsplanene for 340 arbeidere i over 2 måneder uten å informere 
arbeiderne om dette! 

ARBEIDERKLASSEN VIL ALDRI GLEMME KLASSEKAMPEN 
I denne situasjonen er det staten og alle de borgerlige partiene satser 
på en storstilt propagangaoffensiv for å få oss til å glemme klasse
kampen og slutte opp om herskerklassen. De ønsker å få oss til å sat
se på politikerne og ikke på våre egne krefter. RØd Valgallianse går 
sterkt omot dette! 

RØD VALGALLIANSE VIL AVSLØRE KOMMUNESTYRE OG FYLKESTING 
På RV's lister for Tromsø og Troms står det folk som har stått i spissen 
for kamper som arbedsfolk har ført. 
Hva vil så RV gjøre i kommunestyret og fylkestinget? Hva vil vi gjøre 
i et organ som er en del av staten? Hva vil vi gjøre i et organ som 
ikke representerer folket? Hva vil vi gjøre i et organ som er til for 
å undertrykke folket og tjene kapitalen? 
Jo - RØd Valgallianse vil først og fremst bruke sin represntant til å 
avsløre hvordan disse organene virker. Vi vil forklare folk alle de 
hestehandlinger som foregår der. Vi vil gi beskjed om ting som blir 
holdt hemmelige. RV's representant vil ikke på noen måte godta verken 
taushetsplikteller stemmeplikt fordi det er imot arbe idsfolks interes
ser. RV-representantens v irksomhet vil først og fremst være retta inn 
på å styrke de kampene som arbeiderklassen og folket fører. De vil 
aldre la seg bruke som gissel for tiltak retta mot folket. 
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Rød \ralgallianse • enest~ altern · 
ativ for arbeidsfolk som vil 
kjempe for sosialismen 

Om kort tid er valgkampen over og du skal avg i stemme i kommune - og 
fylkestingsvalget. I hele denne perioden har staten og de borgerlige 
partiene fra ALP til SV f orsøkt å innbille oss at denne stemmegivn
inga kan forandre på ting. De har forsøkt å fortelle oss at ved å 
stemme så e r du med på å bestemme , er du med på å forandre ting av 
betydning for arbeidsfolk. 

HVA SIER RØD VALGALLIANSE 0~ VALGET 
Er løftene fra de borgerlige partiene noe å tro på? Svaret er nei! 
Bl ir den økonomi ske kr isa borte gjennom stemmeseddelen? Blir det 
fi sker i g rense gjennom stemmeseddelen? Blir det arbeidsplasser for 
kvinner g jennom stemmesedde l en? :1insker supermakten es krigstrusler 
gjennom s temmeseddelen? Og til SV-· Blir det noe sosialisme gjennom 
s temmeseddelen? Sva ret er sjølsag t nei - nok en gang. 
RØ Va l gallianse mener a t det enes t e som kan forandre ting e r arbeid
erkl assens og fo l kets egen o r ganiserte kamp - dette gjelder såve l dag 
hjemsplasser , fiskerigrense og sosialismen. 

HVA ER RØD VALGALL I ANSE 
RØd Valgall i anse er det eneste r evo l usjonære alternativet ved dette 
va l get . RV består av AKP (m-1) , Norges Kommun i st is ke Studentforbund , 
RØd Ungdom og revolusjonære sos ialister uten organi sasjonsmess i g til
kny tning. I mot s etning til al l e andre partier , inkludert SV, så vil 
ikke og kan ikke RV love ve l gerne s i ne milde gaver bare vi får din 
stemme. 

KOMMUNESTYRENE ER EN DEL AV S'!'.Z'.'.'.'SAPPARATET 
Ar be i dsfo lk i Norge er undertrykt av monopolkapitalens d iktat ur. 
Staten er monopo l kapi talen sin stat og kommunestyr ene er en de l av det 
t e statsappatatet. Sjølsagt kan i kke arbeidsfolk bruke monopolkapital
ens stat til å skaffe seg goder . Vi må tilkjempe oss disse godene og 
r ettighetene . Det vi har av sos ial e goder, arbeidervern og demokrat 
iske rettigheter e r et resultat av arbe i cerklassens kamp gjennom hele 
dette hundreåret, og abso lutt ingen gaver f r a monopolkapita l en e ller 
de r es ulike partier. 

RØD VALGALL I ANSE I SPISSEN FOR KAMPEN 
RØd Valga llianse vi l gå i spissen fo r kampen mot monopo l kapitalen og 
staten. Vi v il gå i spissen for kampen i mot ti to supermaktene USA 
og Sovjet som ruster seg til krig og truer Norge direkte. Sovjet frem
mer i dag t erritor i ale krav på Norge - Svalbard . RV vil gå i spissen 
for kampen arbeidsfolk fører mot kr isa for å hinrre at byrdene veltes 
over på arbeidsfo l k. Vi vil gå i sp i ssen for den revolusjonære kampen. 
Arbeiderklassen og alle arbeidende kan bare sikre ei varig bedring av 
sine kår gjennom å knuse denne staten og opprette din egen stat - pro l
etar i atets (arbe i derkl assens) d i ktat ur over kap italen . 

DNA OG SV MÅ BEKJEMPES 
Ei forutsetning fora kunne kjempe gjennom disse langsiktige og kort 
siktige målsetn i ngene er at vi nedkjemper SV og AP. Begge disse part 
i e ne e r monopolkapitalens partier for a~beidere. Begge parti er er 
knytte t ti l og er direkt e agenter for hver sin supermakt , AP for USA og 
SV for sovjet. Særlig viktig er kampen mot SV i arbeiderklassen. SV 
bruke r et radikalt spr åk , men . deres politikk e r bare t il skade for 
arbe i dsfolk , og de ønsker å komme i regjering med AP . Hvem var det som 
l a ned Aksjon Kyst - Norge i en krit i sk fase av fiskerigrensekampen? 

Hvem var det s , '1:!odtok momsen i et forlik med AP? Hvem va: } t som 
stemte ned krav_ / om sjølbestemt abort? Hvem er det som netc.opp nå 
går mo t s måbøndenes skattestreik? Hvem e r det som bruker krisa til å 
styrke statens makt og godta oppsigels e r ? Hvem e r det som forsøker å 
bortforklare Sovjets okkupas jon av Tsjekkos lovakia ? Hvem e r det som 
kal ler fasci smen i Sovjet og India for sos iali sme? Jo - SV, hele vegen 
SV er følg e l ig ikke noe a lternativ for arbe idsfo l k , men e i a l vor lig 
hindting f or arbeidsfolks kamp. 

VI LEVER I EI FØRKRIGSTID 
To ting kjennetegner situasjonen i vår de l av verden - den internasjon 
ale Økonomiske krisa og faren for krig f ra de to supermaktenes side. 
RV ser det som svært v iktig å tå opp kampen i mot dette. Dette har i 
høyeste g rad med kommunevalget å gjøre. Bl.a. gjennom NATO er Norge 
nær t knytta til USA. Sovjet truer Norge , de krever disposisjonsrett 
over deler av Svalbard og kont inen t a l sokkelen i Barentshavet . 
Norge trues av begge supermaktene. RØd Valgal lianse ser det som sin 
pl i kt å gjøre folk oppmerksom på disse farene og starte kampen mot dem. 

DEN INTERNASJONALE ØKONOMISKE KRISA 
I dag er vi inne i den verste Økonomiske krisa på 3o år. I de store 
vestlige landa e r det nå nærmere 2o millioner helt eller delvis arbeids
løse. I Norg e r de t 20.000 og det snakkes om at tallet i v i nter kanskje 
kan bli So.ooo. Alle skjønner at Troms er et av de fy l kene som blir 
hard t ramma. Vi har hatt permitteringer og permitteringsvarsler ved 
Skibsverftet og hos Richardsen i Tromsø og ved Fiskeredskapsfabrikken 
i Finnsnes. Det vil sikkert komme fl ere. I denne situas j onen må ikke 
a rbe idsfolk stole på stemmeseddelen, men må kjempe mot krisa, og må 
kjempe f o r å ho lde seg innafo r bedriftsportene . 

TINFOSARBE IDERNE VI SER VEGEN Å GÅ FOR ARBE IDSFOLK 
Arbeiderne ved Tin fos J ernverk pa Notodden slo nylig tilbake bedrifts
ledelsens p l aner om permitteringer ved resolutt å vars l e kamp mot dem. 
SV godta r permitteringene pass ivt og hindrer arbedsfolk å kjempe mot 
dem. Ved Nyland Ve st i Os l o har SV-ere i klubbstyret og i Akerkonsern
e ts ledelse (hvor SV§ faglige leder Ove Larsen sitter) v isst om permit
t eringsplanene for 340 arbe idere i over 2 måneder uten å informere 
arbeiderne om dette! 

ARBEIDERKLASSEN VIL ALDRI GLEMME KLASSEKAMPEN 
I denne s ituasjonen er de t staten og alle de borgerlige partiene satser 
på en storstilt pr opagangaoffens i v for å få oss til å glemme k l asse 
kampen og slutte o pp om herskerklassen. De ønsker å få oss til å sat
se på politikerne og ikke på våre egne krefter. RØd Valgallianse går 
sterkt omot dette! 

RØD VALGALLIANSE VI L AVSLØRE KOMMUNESTYRE OG FYLKESTING 
På RV's lister f o r Tromsø og Troms star det folk som har stå tt i spissen 
for kamper s om arbedsfo lk har ført. 
Hva vi l så RV gjøre i kommunestyret og fylkestinget? Hva vil v i g j ø re 
i et organ som er en de l av s taten? Hva vil vi gjør e i e t o r gan som 
ikke representerer f o l ket? Hva vil vi gjør e i et organ som er til for 
å undertrykke folket og tj ene kapitalen? 
Jo - Rød Va l gallianse v il f ørst og fr emst bruke sin represntant ti l å 
avs l øre hvordan disse organene virker. Vi v il forklare folk alle de 
hestehandl inger som foregår der. Vi vil gi beskjed om ting som blir 
holdt hemme lige. RV's r epresentant vi l i kke på noen måte godta ve rken 
taushetsplikte ller stemmeplikt fordi de t e r imot arbe idsfolks interes
ser. RV-representantens virksomhet vil først og fr emst være r etta inn 
på å styrke de kampene som arbeiderkl assen og folket fører. De v il 
a ldre la seg bruke s om gissel for tiltak retta mot folket. 
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SLÅ EN KNYTTNEVE ,10T 
DEN MODERNE REV/SlON ISMEN 

- _ __,,80YKOTI SV 
SAMMEN MED DE ANDRE BORGERLIGE PART I ENE GÅR SV I NN FOR LØFTEPOL

I TI KK OG PARLAMENTARI SKE I LLUSJONER . 

MEN SV ER EKSTRA FARLIG FOR ARBE I DERKLASSEN OG DENS ALLI ERTE FORDI 

DE PRØVER Å FRAMST I LLE SEG SOM SOSIAL I STER OG BRUKER REVOLUSJONÆRE ORD 

OG VEND I NGER. 

I VI RKELI GHETA STÅR SV FOR EN POL I TI KK SOM FØRER TI L STATSKAPI TAL

ISME I NORGE , EN GARANTI FOR AT KAP I TALI SMEN KAN FORTSETTE : SV ER I 

DAG ET HELT NØDVEiWIG PARTI FOR MONOPOLKAP I TALISMENS UTVI KLING . 

• SV STØTTER SOVJET ; DE ER IDAG POL I TISK 5.KOLONNE FOR SOS I AL I MPERIAL 

I SMEN. OG DE HAR ALLE KVAL I TETER TIL Å BLI ET QU I SL I NGPARTI FOR SOVJET 

NÅR SOVJET INVADERER NORGE . 

• SV GÅR IMOT OG SABOTERER AKTIVT ALLE KAMPER SOM FOLK I NORGE RE I SER 

MOT STATEN OG MONOPOLKAP ITALEN . DE STØTTER BEDRIFTSEIERNE MOT ARBE ID 

ERE SOM KJEMPER MOT PERMITTERLlGI:R CG OPPSIGELSER. VI KAN NEVNE NYLA'ND 

I OSLO OG VED SKIBSVERFTET I TROi1SZ\ SOM EKSEMPLER. 

e SV SIER OFFENTL I G AT DE IKKE STØTTER SMÅBRUKERNES SKATTESTREIK I 

TRØNDELAG , FORDI DE IKKE KAN STØTTE EN AKSJON MOT STATEN. 

• SV STØTTER POLITIANGREP PÅ STUDENTER I OSLO. DE GJØR ALT FOR Å LEG 

GE NED KAMPEN MOT ØKTE HUSLEIERFOR STUDENTENE. 

BEKJEMP REVISJONISMENS NEDLEGGING 
OG SRBOTASJE' AV KAMPEN 
STØTT ARBEIDERKLASSEN OG FOLKETS 
KAMP 

STEM Røo VAlGALLIRNSF 
RV's liste ved kommunevalget i Tromsø 
1 Synne Holand, sjukepleier, Gimle, A6, Tromsø 
2 - Herniann Kristoffersen, blikkenslager, Malmv. 132, Kroken 

- 3 - Margit Torsnes, servitør.""'Stærv. 27, HåPØt ___ --

4 Malvin Annaton NilsE!n.Thyholdtv. 21, Tromsø 
5 Liv Astrid Bredsdorff, kontorass: Malmv. 128, Krokerl-
6 Inge Johansen, sjåfør, Malmv. 210, Kr~o_k_e_n ____ _ 
7 Siri Brørs, tekn . tegner, SkifefV. 23, Kroken 
8 Harald Rikardsen,- plateii'rbeider, Stærv. 27, Håpet 
9 - Alfhild Rasmussen, hjelpepleier, Malmv. 202, Kroken 

10 Torbjørn Widding,- trevarearbeider, Balsnesv. 7, Tromsø 

RV's liste ved Fylkestingsvalget i Troms 
1. Inge Johansen, sjåfør. Malmvegen 210, Tromsø 

2. Frode Bygdnes, meieriarbeider, St. Olavs gt. 31, Harstad 

3. Inger Hanssen, setter, Stormyra. Finnsnes 

4. Margit Torsnes, servitør, Stærvegen 27, Tromsø 

5. Bjørnulf Hansen, fiske ri arbeider, Senjehopen 

6. Einar Jetne, kontorsjef, Olderdalen 

7. Ragnar Olsen, journalist. Finnsnes 

8. Synne Holan, sjukepleier, Nygård A 6, Tromsø 
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