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Slik begynte Nansen sitt arbeide i Russland So~let befester 
Møte med mennesker, hvis lykke var en brødskalk crreuseu mot Kina 

Konrad Sundlo 

En dag ut på ettersomme
ren 1921 fikk professor Olaf 
Broch fatt i meg. Han kjente 
meg fra de årene han hadde 
væl't,..,Bån.lawer i~r\lSSisk" og 
nu spurte han om jeg hadde 
noe imot å ta en tur til Russ
land 'igj en: 

«Professor Nansen har Øn
sket å få fatt i en mann som 
kjenner Russland, og jeg har 
anbefalt ham Dem. De bØr 
straks bile ned til Nansen på 
Fornebo!» 

Jeg så gjorde. Vår store 
landsmann var da 60 år, 
men det så han ikke ut til. 
Han gikk i seilerantrekk: hvi
te seildukssko, hvite lang
bukser og hvit skjorte, ba 
meg sitte ned og gikk straks 
lØs på saken: 

«Jeg er -oppnevnt til for
mann for den internasjo-

nale hjelpekomite som har 
satt seg til oppgave å hjelpe 
de sultende i Russland. Det 
gjelder om å komme i gang 
fort, og jeg hår derfor tenkt 
å starte 'med 2 par~ier klipp
fisk som ligger i Finnland. 
det ene i Viborg og det andre . 
i Abo. Hvert av partiene er 
på 3-400 tonn. Vil De ta på 
Dem oppgaven å få partiene 
inn til Russland og få dem 
fordelt til de sultende?» 

«Jo», sa jeg. «Det skal jeg 
gjøre». 

«Det er bra», sa Nansen. 
I-ler har De bevitnelse for at 
De representerer meg og 
skrivelser til de som har fis
ken. De får de nØdvendige 
reisepenger i Norges Bank, 
og forresten kan jeg ikke gi 
Dem noen instruksj oner, da 
De kjenner Russland bedre 
enn jeg». , .... ' . 

Dette ~ar 'gre(~skurlng: 
Slik snakker bare en stor 
mann, en virkelig sjef. Han 
gir den underordnede hans 
oppgave, men blander seg 
ikke inn i hvorledes han skal 
lØse den. - Han får fritt 
slag. 

Et par dager senere reiste 
jeg, og kom i tidens fylde til 
Helsinki hvor jeg oppsøkte 'I 

Sovjets ambassadØr Tsjorny, 
hvilket betyr «Svarten». Han 
var elskverdig nok, og er
klærte at man med glede 
ville ta imot fisken. Det var 
bare å komme med den. 

Det oppstod fØrst vanske
ligheter da jeg sa, jeg ikke 

Nansen virket ung og spenstig 

uten videre ville reise inn 
med fisken. Jeg ville fØrst 
reise inn en tur og ordne 
med mottagelsen. 

«En slik innreisetillatelse 
kan j eg ikke gi», sa «Svar
ten». 

Nei, nei. Så gikk jeg. Men 
på hotellet ble jeg intervjuet 
av finsk~ journalister som 
fikk hele historien. Og de 
sørget for å spre utover ver
den, at Sovjet ikke ville ta 
imot Nansens representant 
som kom med mat til dem. 
Og dette dro. - For etter 
noen dagers forlØp, fikk jeg 
beskj ed fra Sovj ets ambas
sade om at det var i orden 
med innreisetillatelse. Jeg 
kunne bare komme og hente 
den. 

Uro og Tito-intriger blant 
sateli itstatene på Bal kan 

De norske a1Jiser har vært fulle 
av meldinger om betydningsfulle 
hendelser på kommunistenes store 
partikongress i Moskva, hvor blant 
andre og den norske LØvlien del
tok. Den kinesiske utenriksminis
ter. Chou En-lai understreket i/Øl

I pe telegrammene at Kina og Sov
jet var to absolutt likestilte og 
jevnbyrdige stater. Det vakte også 

I oppsikt at han åpent tok Albania 
i i forsvar etter at Krustsjov hadde 
! fordømt de albanske kommunist
l Iederne, som forøvrig glimret ved 
sitt fravær. 1 andre telegrammer 
siteres utdrag av talen til Sovjets 
første visestatsminister Mikajan. 
Han angrep også Albania og hev
det at albanerne var blitt ytterst 
nasjonalistisk innstillet, hvilket 

. i<.an,.iUt!åe.t.ilI.I.r,'i'14Ul. meIl ~
jets linje, hvor det heter at kom
munistene må tenke internasjo
nalt. 

1 forbindelse med disse tele-

Krustsjov tenker 

grammer kan det ha sin interesse har ca. 1 million innbyggere, 
å gjengi en spesialberetning vi hove(sakelig muhamedanere, 
har mottatt fra vår forbindelse I er dermed endelig, som den 
EUROFORM. En vil der finne en fØrste Østblokk blitt til en Pe
rekke hØyinteressante nyheter og king-satellit. 
avsløringer som den norske presse Men nyhetene hoper seg 
ellers ikke har villet eller kunnet opp: Som Ap melder fra Pe-
meddele: king er den transsibiriske 

jernbane inntil videre stengt 
Konflikten Sovjetsamveldet for turister. Det japanske 

- Kina lar seg ikke lenger reisebyrå melder at det har 
skjule. Etter at. den sovjetiske fått anvisning herom fra sov
ubåtbase i Sasenoa-Valona jetmyndighetene uten at det 
ved den albanske adriater- ble gitt noen begrunnelse. 
havskyst ble stengt av Tira- Med denne sperring synes det 
na har Sovjetsamveldet truk- å bekreftes at Moskva befes
ket sine der stasj onerte ter sin sibiriske grense mot 
stridskrefter tilbake over Gi- Peking. Nyheter i denne ret
braltar. st~aks etter ble de.t i ning har lenge versert blant 
Moskva ~tlftet e~ «Komlt~ \Ø.stbIOkk€mS diplomatiske mi
for et fntt Albama». Ørne sjoner i Genf. 
sØnnenes rike, Albania, som I 

Bunkere, pansergraver, 
piggtråd -

Jeg så gjorde. Om kvelden 
kom j eg med toget til Le-I 
ningrad, hvor {eg fikk et 
flott værelse på hotell «d'Ang
leterre>' , rett imot Isaks
Katedralen. Jeg hadde bodd 
der i 1907, da jeg første gang 
var i Russland, og j eg husket 
en hyggelig portier ved navn 

1 Kreml konfererte de rØde ledere men sulten bredte seg. På bildet 
~8T en Lenin, Bucharin, Sinovjev og den tyske kommunistleder 

Paul Levy. 

jArrajUm så det falt meg na
turlig å spØrre: 

. (Forts. lide l) Mao Tse-Tung 

F'oruten de vanlige befest
ningsanlegg, som piggtråd, 
pansergraver og bunkere, har 
Kremlogså montert radar
tårn for å kunne kontrolle
re alle bevegelser i det rØd
kinesiske luftrum på hund
rer av kilometers avstand. 
Vestlige diplomater i War
zava bekrefter at det også i 
den polske hovedstad tales om 
byggingen aven sovjetisk 
Maginotlinj e langs den rus
sisk-sibirske grense. Dreier 
det seg om begynnelsen til et 
jernteppe mot «de gule 
marxistiske brØdre»? I Ulan 

I Bator, hovedstaden i den 
(Forts. BUk 1) 

.. 
= 
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Litt kommentar til siste stortingsvalg ELESEUS HEI R, Levanger - TI L MI N N E 
-'. "stortingsvalget er jo kom- 9. april 1940, rømte regjerin- som er blitt påfØrt urett om Så kom da bUdskapet plut- sin egen innsats en måtte 
ijiet litt på avstand nu og de gen noen uker senere til forlatelse, gå i bresjen for å selig og uventet om at også I lite på, om en skulle nå de 
forskjellige aktive propagan- London, hvor den holdt til rette på uretten og derved få du var gått inn til den siste mål en hadde satt seg. Og 

) dister har vel slikket sine til krigens slutt, hvoretter renset sin sjel. hvilep., 68 år gammel. I det er fortalt fra den tid 
seørre og mindre skuffelsens den kom tilbake med brask.1 Nu er det ikke slik å forstå Skjønt helt uventet kom Heir var mest opptatt med 

li D.r. og bram, viftende med et i at det kun er høyrepartiet det ikke for den som har dyrkingsarbeidet, at han var 
'Z :DUnder valgkampen lot det grunnlovstridig lovverk somJ I som har vært a-partiets tro- møtt deg no og da siSte åre- så ivrig, at han s-tod om 
r til at hØyrepartiet var så op- den kalte landssvikanordnin- faste medhjelpere til å Øve ne. Vi visste jo at du måtte hØstkveldene og la igjen 

timistisk i sitt håp om stor gen. Ved hjelp av dette do-'- urett. Nei, de har faktisk bruke diverse stimulanser stengrøft med en petro:m.ax~ 
oppslutning av stemmer på kument, som også dessverre vært like gode de andre op- for hjertet, om det skulle ar- lampe på grØftekanten, for å 
valgdagen, at det til sine ti- høyrerepresentantene i sin posisjonspartiene også. Men beide noenlunde tilfredsstil- se å utfØre arbeidet. 
der antydet en mulighet for blåØyede enfoldighet var be- fordi hØyre har vært det lende. Du hadde vært for Det er neppe mange i dag, 
overtagelse av regjerings. hjelpelig med å strø sand på, største opposisjonspartiet, må hard med deg selv, mens du som med slikt pågangsmot 
makten etter valget. Velger- fikk man så det verdenskjen- det bære hovedansvaret :i var i din manndoms fulle går inn for dyrking av Nor
ne ville det dog ikke slik. te urettsoppgjør, som gjer- medlØperpartienes rekker. kraft. Så det var ikke å ven- ges jord. Men så 'skulle det 

Hva er så grunnen til at ningsmennene våget å kalle Hvis høyre skal ha håp om te, at du skulle bli noen sær- også vise seg, at det seige 
hØyrepartiet ikke blir gitt «rettsoppgjøret». At «retts- noensinne å oppnå respekt, lig gammel mann. pågangsmotet der i gården 
fornØden akt på? Jo, ganske oppgjøret» eller rettere lov- må det som fØrste akt frem- For du var alt i dine unge skulle vise resultaer, som det 
enkelt at partiets represen- verket tok sikte på kollek- tvinge gjennom Stortinget at år blitt inspirert til å pre- står respekt av. Slik at dyr
tanter i Stortinget hele ti- tive forhåndsdommer, over en «rettsoppgjøret» tas opp til stere noe utenom det van- ketjordarealet ble utvidet til 
den etter krigens slutt har del av folket, uten hensyn til revisjon og fremmes under lige, koste hva det koste de tredobbelte fra 200 mål til 
vært arbeiderpartiets tro- skyld etter gjeldende lov, an- en rettergang på grunnlag av ville. 600. Hatten av for den som 
faste med1Øpere, ikke minst fektet ikke aktØrene. L.O. og den i 1940 ekaisteren-de straf- Der lå ca. 400 mål dyr- med ganske bedre hjelpe
i saker av så prinsipiell art nærbeslektede sympatisØrer felov. «Landssvikanordnin- kingsjord, vesentlig myr, og midler i dag greier å preste
at man burde vente at skulle det selvsagt ikke gen» må fØlgelig kastes på ventet på «sterke og harde re noe lignende. 
hØyre uavkortet hadde hev- krummes et hår på. Denne SØppelhaugen der den hØrer hender» til å ta fatt med Men så kom da anerkjen
det individets beskyttelse uredelighet, både med hen- hj emme, og de som har brukt nydyrking på fedrene gården nelsen fra det offentliges side 
mot skrittvis sosialisering syn til falsk riøytralitet og; dette lovverk til å dØmme og Heir, da Eleseus Heir måtte også til slutt slik at denne 
m. v. urettsoppgjøret har hØyre straffe etter bØr settes under overta ansvaret for gården i Isak Sellanrå fikk noen 

Hvis det hadde vært noe væ:rt med på å akseptere uten tiltale og trekkes til ansvar. ganske ung alder. Det var et hØyst fortjente diplomer for 
tak ~. hØyrepartiets ledelse~ faktis·k å mukke. Hvis hØyre har manns mot hell at det vaka opp fire gut- vel utfØrt arbeid. 
hadde den gjerne gitt velger- En annen loV' som a-partiet til å foreta sådan operasjon, ter på gården, og ingen av Vi som fikk kjenne deg på. 
ne litt opplysning om arbei- disket opp med umiddelbart vil parttie1l kunne fremtre dem var neppe redd å ta et nært hold, la merke til at 
derpartiets historie for noen etter krigens slutt, var den med en styr~e og tillid det tak med i arbeidet, for de er dine tanker var på flukt ut 
år tilbake i tiden, om mål og skjerpede prislov. Også den ville stå resPekt av. alle blitt gårdbrukere, hver I mot det endeløse, og at du 
midler som partiets ledelse tok sikte på å ramme en be- På grunn av hØyres - og på sin kant. Men Eleseus var tildels kunne forme dine 
og agitatorer benyttet seg stemt gruppe av den norske andre partiers medlØperi - nok administratoren og den tanker og følelser i en mUll
av for å nå sine sosialistiske befolkning, dog ikke LO's og støtte til a-partiet, er vårt drivende kraft med ny- ter form, tildels i lyrisk stil, 
mål på kortest mulig tid. Om medlemmer eller dermed be- land kommet inn i et spin- dyrkingsarbeidet. som lyste opp i tragiske si
opplysningen ikke gikk så slektede. Nei, prisloven tok delvev i utenrikske anliggen- Det var i årene 1920 utover tuasjoner, som ingen unngår 
langt bak i tiden som om- sikte på å få mest mulig av der som det nu ikke øyner til 1940 det hardeste dyrk- å komme opp i. 
kring 1920, da en av A-par- f~re.tningsfOlk og· selV'sten- noen utvei til å komme ut ningsarbeidet foregikk. Og Da okkupasjonen kom i 
tiets fremtredende talsmenn dlgdrlvende håndverkere etc. av. FØlgelig må man derfor det var ikke kommet i gang 1940, og de styrende myn
ble knepet i grenseområdene til å figurere som ll).vovet:trå- ~~J,"e, ~e", ~ ;~a.pprustningen med noe særlig bidrag fra det digheter hadde vært op;ptl,\tt 
i Varangerfjorden med rus- dere. Hva vil man si om at und~ stadig frykt for neste Offentliges side enno på den et halvt år med l-"'tirlIlge 
siske rubler (vistnok gullrub- en lovbefalt prisstopp kun storkrig. Selv om a-partiet tid. Så det, var seg selv og landet og folket inn i krigen 
ler) som skulle anvendes til skal gjelde for endel av fol- har hovedansvaret for den- «på den rette sida», ante du 
å finansiere revolusjon med ket, mens den andre delen, ne status, er hØyre medskyl~, an nevnte tale på minister- som mange andre at det var 
i Norge etter russisk opp- såkalte arbeidstakere, skulle dig, fordi det ikke i rett tid møtet. I så fall hadde han ugler i mosen og gikk inn i 
skrift, og den rØde motorbåt, ha fritt slag til å forlange - motsatte seg a-partiregjerin:- rett. Nasjonal Samling. Og da kri
bemannet med prominente a- hvilkensomhelst ubegrenset gens falske nøytralitet. Når vårt land er kommet gen var over kom den vir
partiledere, hvis oppgave det topp ris. Også da denne uhyr- Ikke sjelden kan man høre så langt ut på glattisen i sin kelig store belØnning ogSå 
var å oppvigle rekruttene pa" lighet ble sanksjoner av Stor- og se i tale og skrift at nøy- for deg, så du fikk vandre i . utenrikspolitikk, har velger- ka 
.ekserserplassene og belære tinget, var ikke mukk å hØre tralitet ikke er nok for vårt nsentrasjonsleiren noen ne seg selv å takke for det. 
dem om hvordan de skulle fra hØyres representanter. land til å unngå innblanding måneder. Du bar det med til..;. For sent kommer Ola nord-
være ulydige mot sitt befal Summa summarum er at i en storkrig i Europa. Sådant mann til å erfare at når han synelatende godt hWllØr. 
og -mot hvem de skulle rette høyrepartiet, som så 10J'alt resonnement holder ikke. Men du fikk sikkert noen overlater statsledelsen til 
våpnene, så fantes det andre har vært med på notene, Under ministermøtet i mai sviende sår, sOm du måtte udueligheten, får han høste 
ting av nyere dato å minne skjØnt man skulle ventet noe iår uttalte statsminister Ei- bære på så lep.ge livet varte. som han har sådd, kanskje 
velgerne om. F. eks. om'. at annet, må antas å ha bidratt nar Gerhardsen bl. a. dette: Og til slutt - en takk for i nær fremtid nasjonens ut-
i 1932 satt moskva-betalte til at partiet har tapt en- «For erfaring viser at HØY- slettelse som selvstendig vennlig og gjestfri motta-
agenter som representanter hver aktelse som redelig po- tralitet alene ikke nytter». stat. kelse hjemme hos dere på 
i Stortinget etc. litisk parti. Hvorfor har Hva slags erfaring har Heir ved flere høve. 

I 1939 etter at den euro- høyrepartiet vært så unnfal- statsministeren ,som grunn-I Ad Terje Vold. Og Så. for li sitere en 
peiske storkrig var brutt ut, lende i så vidtrekkende lag for denne sin uttaielse? De skat; herr redaktør, ha annen avskjedshilsen fra 
erIru;erte regjeringen Ny- spørsmål som iallfall en del At påstanden er uholdbar kan takk for det kommentar svundne dager: «Kvil søtt i 
gaardsvold falsk nøytralitet. av forannevnte? Svaret må bevises derved at i mere enn man har kunnet lese i FOLK C1i Jordseng o.erute i ,tt'rol, du. 
Bevis: Altmarkaffæren i Jøs- ubetinget bli at spesielt da de ethunctre år, fØr arbeider- OG LAND, vedrØrende Høye- velt at vi saknar deg». 
singfjord forvinteren 194!Q, og a-partIet fikk vedtatt sitt partiet fikk regjeringsmak- sterettsjustitiarius Terje Håkon ::,prauten. 
en måneds tid senere traff ulovlige lovverk, landssvikan- ten, da vårt land hadde så- Vold's uttalelse om «rettsfØ-
den norske regjering avtale ordningen, uten at hØyre lØf- kalte borgerlige regjeringer, lelsen» for tiden som bl. a. .,,"l,~ Jeg ~, og eta det tør er 
med vestmaktene England tet en finger mot _ denne unngikk man å bli dratt med avspeiler seg i ungdomskri-
og Frankrike o~ at disse unyrlighet, solgte partiet sin i krigShandlinger nettopp minalitet og resektlØBhet for 8a al(i lor mange uno.ermå
makter Uhindr' et skulle få be- politiske sjel og moralske fordi at de forskjellige re- lov og rett. På bakgrunn av J.ere som nolCier seg Irem,me og er Kommet meo. i land.ets 
sette en rekke stØrre byer i kraft. Derfor har a-partiet gjeringer opprettholdt urok- at Terje Vold har vært til- . .' 
Norge sydpå og i nord f eks fØrst og fremst ingen respekt kelig - og fast nøytralitet kjent en god del av æren for I!fOyeste styre og stell ved 
Narvik for å forhindre ~alm' for hØyre, og heller ikke vel- under flere europeiske kri- «landssvikanordningen» med llJeJ.p aven etagspresse som. 
utfØrsel fra Narvik til TYSk~ gerne, som dog tross mange- ger. Men det er en klar sak påfØlgende «rettsoppgjør» Jilal' 1j1>I1; ve1gern~'7,,"oak lyset. " . . • IorunOl'er uet; lAA.e at man 
land arige forlØyenheter ikke er at det ikke nytter med falsk skulle man rett og slett ikke d.e . - . .. nu er KOmmet o.ernen at 

Videre kunne høyre ha uten en VlSS teft av den urett svmdelnØytralltet av sam- vente at klage for manglen- -l"fOO,e venner i ji)st, som våre 
forkynt folket - velgerne - og uredelighet hØyre har me slags som Nygaardsvold- de respekt for lov og rett Sliat&eo.ere 101' noen ar siuen. 
at da a-partiregjeringen på vært arbeiderpartiet behjel-jregjeringen og dens med- kom fra denne person. Så- lOVpnste, nu er en Konstant 
denne måte hadde stelt det pelig med etter krigen. lØpere praktiserte under si- dant burde han skjønt på -
slik at nærmest hele landet Ønsker hØyrepartiet noen- ste storkrig.! Det må antas forhånd. IryKt . .I:l.ll'.lKJæ o.ette et tull-

. j ' t d t d l I gOUli DeVlS lor o.e nerrers ble okkupert av tyskerne den SInne lå genvInne sin re- a e er enne s ags nøy- Foranstående er ikke skre- . -
spekt, må partiet erkjenne traJitet statsminister Ger- vet av politisk interesse fra Star.sme~ukløkt? 

I POLE: 00 LAlm' sine politiske synder, be de hardsen siktet til under for-lmin side. Til politiker duger B. 8., tra Nord-NQI'ie. 
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FOLK OG LAND___ ~5 år: 
-----UÅV .. N.18 l,nfRAVIS ~ p A E HEDEM 

lethklører: 

000 MElSOM, aII.S.Yarlig 
ALEXANDER LANGE 

Hyl(:lernes jammerkor 

Det går et ramaskrik over verden - som jo også i og 
for seg naturlig kan være - i forbindelse med Sovjetsam
yeldets atombombeprøver. USA korser seg, England korser 
seg, Frankrike kors er seg, og alle de andre NATO-land -
med Norge aller forrest - kors er seg over denne rødle ugu
delighet, dette lumske anslag mot menneskeheten. 

Det er sikkert og sant at det er både uhyggelig og be
drØvelig å se hva verden har utviklet seg til etter at den 
ved å ofre millioners blod hadde knust det Hitlers Tysk-

rOst . . 
Prost A. E. H e dem, Sars

gate 28, Oslo, fyller 75 år den 
7. november. 

Siden A. E. Hedem trakk 
seg tilbake til sitt otium eum 
dignitate som pensjonert 
prost - kan vi si at han helt 
alene startet et privat og per
sonlig juridisk-historisk in
stitutt med den oppgave fritt 
og uavhengig av de herskende 
1\abuforestillinger å belyse det 
såkalte rettsoppgjørs forut
setninger og forhold til norsk 
rett. 

Under okkupasj onen hevet 
den ikke pOlitiserende Hedem 
sin røst mot tiltak fra okku
pasjonsstyret, hva man ikke 
kan beskylde mange av de 
prelater for, som siden ble så 
kjekke og hatefulle mot NS. 

land, som visselig ikke var noen søndagsskole, men som dog 
bevislig på et meget tidlig tidspunkt av verdenskrigen 
sta n set sine forsøk på å fremstille en atombombe. Men 

Prost Hedem har hittil ut
det er ikke mulig å la være å tenke på Skriftens ord om gitt: 
splinten i næstens øyne og bjelken i eget øye når en hører LandsoppgjØret og retts-
all denne hyklersk!e veklage over del! røde ondskap. kildene. 

For h v a er sannheten? Jo, den uomtvistelige, at alle Kongens linje, Kirkens konto, 
sjefsjamrerne med Gerhardsen og Lange og hele deres Rettens status. 

. . . . . Det norske nøytralitetSbrudd 
ynkelIge ~orgerbge haleheng I spissen sel v er de som Skall samt Haag og HØyesterett. 
anklages l denne sak. Statsmaktenes revolusjonære 

Det var ikke Sovjetsamveldet, men USA som først laget I forhold til Grunnloven. 
atombomben. Det var ikke Sovjetsamveldet, men USA som Historieforfalskning og 
hensynsløst prøvet den dengang - ikke oppe i atmosfæ- Rettsskandale. 

* 
Bak disse skrifter ligger de 

ren, men på japanske kvinner og barn. uten militær grunn, 
- hvis en da kan snakke om noe slikt i forbindelse med 

mest nitide granskninger. De 
utryddelse aven forsvarsløs sivilbefolkning -, fordi Japan. er like så lidt som professor 
allerede hadde gitt til kjenne at det var modent for en ka- Skeies arbeider over disse 
pitulasjon. . emner blitt imØtegått. 

Vi kan ikke minnes at vår gjenopprettede norske re
gjering dengang jamret over USA's umenneskelige krig
føring og over «nærnedfallet» over Japan og hva «fjern
nedfall» det måtte komme over verdens ellers. Heller ikke 
medisinaldirektør Evang sa noe. .. 

USA bygget ut dette grufulle mordvåpen og foretok 
prØver på prØver uten at det reiste seg en protest. Ingen 
marsjerte og demonstrerte og skl1ev under opprop dengang. 

Her i Norge gjorde vi tver t i mo t. Vi baserte vår frem-
tid på det amerikanske mordvåpen. Vi forlot for alvor dell 
nøytralitet vi svek i 1940, og vi gikk i militærallianse med 
atommakten. Vi hadde ingen fine fornemmelser eller be-
kymring for menneskeheten dengang, da bare den ene 
part, hvortil vi selv hørte, hadde atombomben og prøvet 
den tidt og ofte. For det var jo vår glede og trygghet dette, 

Utrettelig arbeider prost He
dem med disse ting. Senest i 
NATIONEN' for 31. okt. 1961, 
kaster han således lyset over 
utsagn av professor Frede 
Castberg. Hedems artikkel 
handler om «rettsoppgjørets 
folkerettslige og grunnlovs
messige problemer». 

FOLK OG LAND Ønsker 
denne store og uavhengige I 
forsker og kjemper med blan
ke våpen for rettens og kul
turens sak - hell og lykke 
i fremtiden. 

A. L. 

fra andre kilder: 

Statsautorisert Nansen 
FARMAND skriver re dak- sjon for flyktninger og or

sjoneIt: 
I forbindelse med Nansen

jubileet har avisene bragt 
melding om at der nå for
beredes en norsk film om 
Nansens liv og virke. 

Opplysningen er naturlig 
nok blitt mottatt med stor 
interesse. Her har man et 
stoff som i høyeste grad eg
ner seg for en norsk stor
film. Nansen er verdensbe
rømt, hans liv var fylt av 
dramatiske, dristige forsk
ningsferder, som både var vi
tenskapelig banebrytende og 
idrettslig eventyrlige. Hans 
innsats som diplomat om
kring 1905-begivenhetene er 
Norgeshistorie, og hans ak-

ganisering av hjelpen til 
Russland under hungerkata
strofen i 20-årene er verdens
llistorie. 

Et mektig stoff til en mek
tig film. 

Men det må selvfØlgelig 
være en film som forteller 
sannheten om Nansen og 
hans nærmeste medarbeide
re. Den bØr ikke retusj eres. 
De opplysninger som Sigurd 
Evensmo forleden gav til «Af
tenposten» om planene, tyder 
på at en slik sann beretning 
får man ikke, iallfall sås ant 
SF-mannen Evensmo, og 
«Arbeiderbladet»s filmanmel
der Odd Bang-Hansen, skal 
lage dreieboken og såsant det 
statlig-kommunale filmsel
skap, Nor:sk Film A.S. skal 

Bladpengene for 19621 produsere filmen. 
Evensmo opplyser at han 

Så er vi kommet dit igjen 
at vi ber om innbetaling av 
bladpengene for 1962. Med 
dette nummer følger som 
vanlig på denne tid hvert år 
en giroblankett. Vær så snild 
å benytte den snarest mulig 
- det vil hjelpe oss utrolig 
meget. 

Og så er vi nødt til som 
vanlig å be alle som overho
det har anledning til det om 
å gi en liten ekstra støtte i 
forbindelse med in,nbetaling 
av bladpengene. Vi er helt 
avhengig av ekstra støtte for 
å kunne holde driften gåen
de uforandret. 

På forhånd takk! 

Skandinavia: 
i«For en nordmann var det yt
terst deprimerende å fØlge de
batten i dag. Ikke et eneste 
medlem av den afro-asiatiske 

aUerede hadde vært i kon
takt med de russiske autbri
teter med forespØrsel om de 
ville samarbeide om den del 
av opptakene som skal fore.., 
gå i Russland. Det ville rus
serne dersom de fikk sensu
rere manuskriptet og fikk 
forsikringer om at personen 
Quisling (der som kjent 
hjalp Nansen i hjelpearbei
det i RUSSland) i k k e skulle 
forekomme i filmen. 

Evensmo forsikret «Aften
posten» at dette ingen van·
skelighet ville volde, for 
Evensmo hadde overhodet 
ikke drØmt om å ta med 
Quisling i filmen. 

Mer enn hva herr Evens
mo selv har meddelt, vet vi 
vi ikke om manus, men når 
vi skal si hva vi tror, så har 
Evensmo heller ikke tenkt å 
ta med Nansens og Chr. Mi
chelsens medvirkning ved 

gruppe, som ofte har protesteTt dannelsen av Fedrelandsla
mot radioaktivt nedfall fra 
atomeksplosjoner, stod opp og get i 1925. Ennvidere vil Nan-
støttet statssekretær Hans En- sens forskjellige taler og ar

tikler - hvor hans liberale gen. Norge og andre vestlige 

det var jo lokkematen som fikk oss inn i NATO ved siden 
av de mange dollars, at vare venner bare kunne trykke på 
atomknappen og utrydde russere. 

stater har ofte talt de unge af- livssyn er dokumentert -
rikanske staters sak og f. eks. neppe finne veien til den 

l f • stemt med dem mot Frankrike statsautoriserte filmversjon 
ønn som ortJent da det gjaldt atomeksplosjoner av Nansens biografi. 

i Sahara. Norge har også støt- Endelig: Hva særlig Sigurd 
Det er med en viss skade- tet afrikanerne i mange andre Evensmo anbelanger, hadde 

De sarte fornemmelsene fikk vi, sammen med den Øv- h N t·l t f . fryd vi leser disse vemodige SpØrsmål, somme tider med ri- an ansen l erna or sm 
rige NAO-verden, fØrst da også russerne utviklet et atom- betraktninger i den neger- siko for å skade sine egne han- lØrdagskronikk 7. okt. Det 
våpen, da prØvene ikke bare rammet noen gule borte i Stil- glade AFTENPOSTEN i for- dels- og shippinginteresser. Nor- som lå herr '«Orientering»s
le havet, men ble ubehagelige for oss selv. For i motsetning bindelse med Norges forsØk ge hØrer til de meget få stater redaktØren 'særlig på sinne 
til de amerikanske de engelske og de franske atombombe _ på å få FN's gule og svarte i FN som fullt ut oppfyller sine ved denne anledning var å 

. 'o •. til å ta avstand fra de atom- forpliktelser og som strekker tegne et bilde av Nansen 
prøver opp gjennom arene fra annen verdenskrigs siste del, li. o t . tø som lot formode at hVl·S Nan-. . . , sprengnInger som gal' u over seg svært langt f.or a s tte 
er de russiske aven eller annen uforstaehg grunn amoral- hjelpeaksjoner til de nye sta- sen fremdeles hadde levet, 
ske og menneskefiendtlige. ter. Når Norge selv blir truet av ville han hevdet de samme 

Det er sikkerlig ingen i dette land som er større mot- lingen er grufull, så vemmes radioaktivt nedfall, er det ikke synspunkter som «Sosialistisk 
standere enn vi både av prøver med atombomber og av vi over det bunnløse hykleri en eneste afrikaner som viser folkeparti». 
selve bruken av slike bomber. som krigsvåpen. Vi ser på det hos de nydemokratiske stater. saken den ringeste interesse». I betraktning av at det er 

D h l t t å to' Vi vet ikke hvilke slut- den samme Evensmo som 
som forbrytelser uten sidestykke i verdenshistorien. Derfor e ar se v sa se p a m-

• .• o bombekrig og atombombeprø- ninger AFTENPOSTENS :ve- skriver manus for denne 
har VI da også konsekvent opp gjennom arene krevet at ver, og alle vet at de ikke ville daksjon og for den saks Niansen-film - som så skal 
Norge skal gå ut av NATO, dels for at vi kan ha en sjanse næret den ringeste betenkning skyld også landets forvirre- understØttes av Kirke- og 
til å overleve, og dels fordi vi da ikke gjør oss medansvar- ved å utrydde hele Tyskland de stortingsmenn trekker av Undervisningsdepartemen
lige i de nye krigsforbrytelser som nå begås daglig og som med sine atombomber hvis dette. Kanskje botemidlet tet og deretter settes ut i li-

de hadd. e fått dem ferdig før mot denne bokstavelig talt vet av statsfilmselskapet ---'truer 'hele menneskeheten som sådan, den av amerikanerne 
Tyskland kapitulerte. svarte utakknemlighet er kan vi se frem til en film 

oppfunnete og av England, Frankrike og Sovjetsamveldetvi~ h· to . k Hvortil så jammeren nå? mere penger og soldater til hvor viktige IS 1'1S e sann-
dereførte bruk av atombomber som krigsvåpen. Men sel v Den som vil være med på le- «utviklingslandene» og flere heter blir nektet adgang 
om vi har en slik innstilling, og s elv om vi synes utvik- i ken får smake steken. fredspriser til kannibalene?, selv med Nansen-pass. 
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:; ~oran Assar Oredsson: 

En veckas visteise i dagens Berlin 
Upplevelser och kanslor antecknade i dag~boksform 

Dødsdans 
• 
1 Prag Vi bringer her annen del av Gomn Assar Oredssons reise

beretning fra Berlin. Tredje og siste del følger i neste nr. 

Siegessaule 

Il. 

27.8. 1961. EI~dag. 

Vi bestiimde som "f6rsta mål att 
besOka Siegessaule (Segerpela
ren) . Som omtalat, står Sieges
saule mitt i den pampiga parad
gatan mo,t Brandenburger Tor. 
Runt om står statyer b:anq. vilka 

man återfinner Bismarek lOeh 00-
l"omda generaler bland vilka kan 
namnas Generalfaltmarskalk Hel
muth Graf von Moltke. 

Vi klattrade upp for den långa, 
långa spiraltrappan i Siegessaule. 
Det trangdes många besOkare dar 
denna underbart soliga och v~k
ra augustidag. Vi såg over Berlin, 
den sargade men andå så vackra 
ceh okuvade staden. Vi såg de 
breda gatorna med tradplanterin
gar i mittein. Planteringarna vår_ 
da.s karleksfullt oeh de har den 
basta praktjska funktion, i det 
de tager bort avgasosen från mo
torfordon och dampar motorbul
ler. Vi såg åt nord, dar skymtade 
de stlOra industrianlaggningarna, 
åt ost de urbranda kyrkorna !Oeh 

En romaa om pragerrevolusjonea. dager 

i 1945 

av OLGA BARENYJ 

(Oversatt av ODD MELSOM) 

Il. 
ledsaget Martin i hans vogn på I ner seg i sanatoriet, skal arreste
flukten og Sier hans underlige en- -res og ombnnges. Det er Nin .. 
deligt, som i virkeligheten ikke som seneTe av hevn og skinnsyke 
var noe endeligt. forråder Martin. 

Lilly, det åtteårige barnet til ElVira Blilmelein, en stenrik 
en Gestapokommissær, som i 00- jødinne, som kort før revolusjo
gynnelsen ruv revolusjonen forgif- nen flyktet fra ghettoen i The
tet seg selv, sin hustru og sine resienstadt, bare for å erfare a.t 
fire an.dre barn. Lilly beholder li- hun kom fra ett helvete til et an-

bosta<k.lkvarteren, dar rOda fanor PERSONFORTEGNELSE vet fordi hun ikke var hjemme. net enda verre. Revolusjonen eter 
lyste blodroda mot den blåa him- En mann som kaller seg Martin, I Hun driver om på gatene og fry-· . ikke bare tyskerne, også de tyske 
melen, åt vast med sina parker, en salongkommunist av kjedsom_ der seg .orver tsjekkernes «folke- jØder blir slukt av den. Hennes 
villasamhallen aeh otaliga tråd- het, en av regissØrene, som i uke- feso». For tsjekkerne skulle kri- forLovede, en sakfØrer fra Prag, 
gårdar, åt sOder de blankande vis har forberedt «den spontane gens slutt virkelig bli en stor na·· som samarbeidet med tyskerne 
sjoarna aeh morkgrona - tall- reVOlusjon». Da han imidlertid så sjonal fest, og var det også til under krigen, forvandler seg før 
skogarna. Och rakt nedanfor den revolusjonens sanne ansikt, den pragerkringkasteren begynte å reVOlusjonen til en fyrig tsjekkisk. 
pampiga paradgatan med lampar grinende grimase, forsØkte han hetse og fQrlVandle festen til mord nasjonalist og lar Elvira arrestere. 
från 30-talets storhetstid. Man tåpelig å stanse den røde lavine, og drap. Lilly lærer Martin å Fru Bliimenlein ser de utrolige 
såg den lilla floden Spree slingra og ble derfor selIVfølgelig en for- kjenne da han som ansatt i et grusomheter i politipresidiet i 
sig som ett silverband, ett blan- fulgt i stedet for en forfØlger, begravelsesbyrå ~ de tyske myn- Prag, hun blir sperret inne sam
kande svard som IOftesrikt ville Han forsøkte å gjøre en bytte- digheter har ennu makten i sin men med en flokk sigøynerinner .. 
bevisa, att inget skall dela Tysk· handel med sin venn Emil, sjefen hånd _ kom ;for å hente de seks som likeledes gjelder for «folke
land! Paris, Rom, Wien osv. 00- for den kommunistiske tsjekkiske forgiftede. En motstandsgruppe fiender», hun flykter, blir arre
sjonges som vackra stader, men spionasjetjeneste. Han tilbØd ham ville drepe Lilly også, for at hun stert nok en gang og internert i 
sakert ar Berlin vård sin lovsång en Gesta.pomann for 100 tyske ikke skUlle forråde dem, men en kino, i hennes egen kino. Da 
utan ord om tjugotalsfornedrin_ barns liv. Forretningen mislykke- Martin gjemmer henne på et sted hun befinner sge i største fare 
gen med allt sitt forfall. des. På flukten fra Prag forsvin- hvor ingen ville søke henne - i treffer hun Martin. 

Från Siegessaule giek vi mot ner Martin sporløst. det jØdiske gravkammer. HeZena Baumann, den tyske 
Brandenburger Tor. På !Vågen dit 1 l ·k bl· N· tiDs.... t En politipresl·dents første sekretær, Mic tae a, en ung Pl e som lr ma, Mar· "LUS ru. ' rus-
inkjopta vi några vykort. Vykorts- revet brutalt ut av sin trygghett sisk emigra.nt, dukkeaktig vakker, Michaelis eldre, billedskjønne SØ8-

og sin passivitet av revolusjonen. overfladisk, forvent og lunefull, ter. Raffinert og samvittighetsløst 
Hun må. overta sin søsters rolle forelsket bare i seg selv og i sin mestrer hun enhver situasjon. 
som sekretær for den tyske politi- manns penger. På re'Volusjonens Kort· før revolusjonen begynner 
president, lærer herunder Martin første dag får hun et barn. Mens hun å samarbeide med entsjek
å kjenne, og opplever sammen spebarna til de tyske mødre blir kisk motstandsgruppe og forpur
med ham revolusjonens fem da- revet ut av armene på dem og Irer i oppdrag for disse tsjekkere 
ger. Det er en fattigsli'g, håplØs drept, ligger Nina på et luksus- politipresidentens hensikt å kpm

kjærlighet, som må dØ. Miehaela sanatorium og gleder seg over sine me til forståelse med de ansten___o .. - - «l1ussisk:e brØdre». Det kommer til I dige tsjekkere og på den måte 
strid mellom henne og hennes I kvele reVolusjonen. Hun blir til

forsaljaren var valdigt patriotisk mann og til slutt til helt brudd, I slutt selv forrådt av tsjekkerne til 
aeh uttryckte med «ord aeh inga 
viser» sitt hat Over den ryska sol- da hun krever at en høysvanger I tsjekkerne, men redder S~g ved at 

tysk kvinne, som likeledes OOfin- (Forts. sule 6) datkyrkogården aeh segermoIliU-
------------------------.-------------------

Vera samtalar med en strong vitst polis, men inte hellre han ville 
sElppCL oss over tillost. 

menten bestående av uppstaplade 
stridsvagnar . Han skulle vara 
bland de forsta att slå sonder 
skrapet då tiden var inne, sacle 
han både hOgt aeh tydligt. Tack 
vare våra presskort fiek vi denna 
gång passera den OOvakade bom
men nedanfor ryssmonumenten 
aeh gå fram till Brandenburger 
Tor till engelska bevakningen 
ocakring 200 m. framfor. Vi stod 
dar aeh stirrade over till øst
Berlin. Vi slapptes ieke igelliOm. 
Vi fOrsakte på trenne stallen 
langs efter gransen, men Vas t
polisen sade skarpt urån att i n
gen fiek soka ta sig fram till ost
sidan! Vi ville daek inn til øst
Berlin aeh lat oss inte avskriickas. 
Tyskar ar tyskar i Ost eller vast 
000 sakert vare sig biter eller ater 
folkpolisen upp etlt par turister 
menade vi.· Men hur komma fram 

Churchill 1941: «Vi skall p4 ant satt hialpa vdr sovietallieraåel'» 
E,ngelska soldater patrullerar framfor ryska soldatkyrkogarl%en 
1961. Vill de, m4nne bli pdminnade om Churchills ord? Forts. siae 6 --------
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hartlkkeberle av Alexander Lange: 

,Dramaet på Syrebekkstøylen • 
I Rauland 

Feilaktige dommer for «drap» som må revideres 

Sogneprest Odd Godal til J. Lognvik : «Hadde det vært min hror og jeg hadde vært i ditt 
sted, hadde jeg gjort likedan». 

Den hvite rases 
selvutslettelse 

t---------=--=-7":"~===--~---~""":"-:---1 kan se den - en neglisje-
, I ring av fundamentale bud i 

vår rettsorden. Man la også 
denne saken ned på det po
litiske plan. Da var dommen 
avsagt på forhånd. Sympto
matisk for den rådende 
stemning, som eksisterte i 
trygt ly av den skapte fun
damen tale begrepsforvirring 

.. er «Verdens Gangs~s reporta
sje «fra vår utsendte med

~ ;:: . ~ arbeider» Oskar Hasselknip
/'~~ pe 19. september 1947. 

Som krones med denne II 
Fra lagmannsretten, fra venstre h.r.advokat C. A. Torstensen, brød- overskrift på fØrste side over 
rene Johans og Torgeir Lognvik. Tegnet etter et dårlig reprodusert I 

avisbilde av Henry R. Hagerup. 

'IL lOg rettslig begrepsforvirring, 
Dramaet på Syrebekkstøy- men vært riktig - da burde 

len er som skåret ut av Njåls saken vært avvist av retten! 

3 spalter: I 
«Halvgal Raulands-bonde' 

skjøt professor Tronstad og 
sersjant Syverstad. Blir han 
frifunnet hvis han handlet i 

Mens den flommer over 

for de fargede 

av omsorg 

saga . ..,...... Saken reiser spØrs- Det er imidlertid. absolutt in,- selvforsvar mot norske sol- Over hele verden reiser de 1'1000 millioner, lover MAO. En 
målet om Norge lengre har tet i dramaet på S'yrebekk·- dater? . Eiendommelig lag- fargede seg mot den hvite ra- milliard asiater, fiendtlig 
en fast tømret rettsorden. stØylen som ikke er forutsett man~srett i middelalderske se. Dels aven våknende trang I innstillet mot den hv~te rase 
Om loven er lik for alle. Alt- av straffeloven! sett fra of- omgwelser». til sel v å bestemme over med Drang nach Westen, med 
så om «likt brott skal likt ferets stade handler det seg Nu må jo alle se med for- eget folk og eget territorium, krav om mere Lebensraum .. 
bØtast» , eller om, det gjen- her om bortfØrelse av lens-I ståelse på reporterens kar- dels av trang til gjengjeldel- Af rik a's mØrkhudede mll
nom norske domstoler etter mann som er i lovlig funk- rierebefordrende oppfatning se for årtied utbytning og lionmasser der menneskeeteri 
mai 1945 er slått fast at en sjon. For Johans Lognvik, I av soldaterbegrepet på ok- undertrykkelse. De har sik- og den svarteste magi frem
handlings rettmessighet, el- hvis varselrop ikke besvares, kupert territorium! Det var kert meget å hevne. Men også deles hører med til dagens 
ler rettsstridighet og dermed fortoner de seg som totalt jo han som med tommehøye endel å takke for. Og det er, orden selv innen de mest 
ulovlighet i det vesentlige av- ukjente. Om noen kan opp- bokstaver skrev at «de var som ellers i verden, lettere å; fremmelige stater, _ er på 
henger av hvem det er som fatte illegaliteten i Rau- soldater» om to rettslige kje- glemme. Det kan lett fØles I marsj. 
begår vedkommende i loven landsheiene på det daværen- ledegger, d.v.s. de to herrer i som belastning, noe soYn i Og allikevel ser vi at der i 
beskrevne handling (eller de som krig, mener jeg med det under okkupasjonen :full- neste omgang skaper min- Vesten drives en rent ut hy
undlatelse). forsvareren, advokat C. A. kommen tåkede begrep dreverdighetskomplekser, ja sterisk forherligelse av de 

Skal man dØmme etter vis- Tor ste n sen, at saken kan gjemmefronten som hadde hat. fargede, som er blitt gjen-
se. dommell" synes ~t ~ være avgjøres på bestemmelsen påtatt seg å lose et jØdiSk ek- Etter en tusenårig dvale, stand for en omsorg uten like 
.skjedd en undermmermg av om nødverge, som er definert tepar FeI dm ann i sikker- ser vi at fargede over hele i Vestens historie, en slags 
:rettens fundamenter og en i strJ. av 1902. Enhver der het over til Sverige, og un- verden våkner til nasjonal veldedighet som bare kan sti
utglidning fra den innenat- som representant for en fi- der påberopelse aven nØds- bevissthet. Og i denne opp- mulere et mindreverdighets
lesning i lovbudet og den ende av okkupasjonsmakten situasjon som ikke inntraff våknen ligger hatet til den kompleks, som i neste om
upartiske prøvelse av sa- illegalt og fordulgt og med - med koldt blod slo ekte- «hvite herskerrase» latent et- gang vil fØlges av hat. 
kens bevisligheter som våre vold opp trær på okkupert og paret ihjel, tok verdier, og ter århundrers h v i t t herre- * 
..,tore lovkyndige Bernhard militært kapitulert område, senket likene i Skrikerud- dØmme. På det nordamerikanske 
Getz, lagmann Thinn og må etter mitt SkjØnn ta ska- tjernet. . De ble frifunnet i I A s i a er MAOs' 600 milli- kontinent, nærmere bestemt 
Jon Skeie lærte var nØd- de for «Hiemgield». Men det- Eidsivating! Fordi de var sol- on er gule på marsj. Om ikke USA, ser man allerede kon-
wendig. te siste synspunkt antas ikke dater? lenge skal tallet være Øket til turene av den fryktelige ne-

Vi et ute i en forakt for å være nØdvendig å anvende * mesis som negerslaveriet har 
~ov og r~tt, som vi nu kan i LOgnvil,:saken, grunn~t den- Da Lognviksaken utvilsomt skapt grobunn for. Et voksen-
Iaktta pa alle .kanter og nes særllge omstendIgheter. I ble bedØmt politisk, ble sa- de hat til de hvite, stimulert 
som en e~nu farhgere for et Lognviksaken som jeg - kens kjerne borte i begreps- av det stadig mere aktive 
folks ekslSt:,ens, en~ endog etter evne - ga konturene forvirring. Det er nemlig i kommunist-infiserte NAACP, 
mangelen. pa et dusm. atom-\ av i siste nummer av FOLK dette evige .menneskeli.ge National Association for Ad-
bomber: Forstår ma~ Ikke at OG LAND ble - såvidt jeg drama som handler om nØd- vaneement of Colored People, 
det er Ikke nødven~g for en vergerett, 'brorskjærlighet, stiftet av to ikke-negre, en 
agressor å bruke mItraljØser slektssamhold i liv og dØd, amerikansk og en jØdisk 
{)g bomber mot et samf~n frihets- og selvoppholdelses- 'kommunist. En organisasjon 
,som det norske, dersom var rett ikke nØdvendig å kom- . som driver en voldsom hets 
indre redelighet, lydighet me 'inn på hvorvidt hand~ mot de hvite i USA, og målet 
mot rettso~den~ns funda- lingsmannen, den 48 årige er: en kommunistisk neger-
menter er gatt l fløyten: Et Johans Lognvik i SyreQ.ekk- republikk. Og det legges ikke 
slikt samfunn er heller Ikke støylens skumring hadde Skjul på dette mål. 
verdt et forsvar. røntgenøyne og kunne skjel- I staten WaShington _ der 

* ne stjerner og britiske bånd negrene inspirert av NlAACP 
Et praktisk eksempel: I et under de hvite forsvinnings- strømmet fra Sørstatene-

svært og villedende referat drakter på to menn som for I vil om ikke lenge de hvite 
fra saken i V.G. for 19.9.47 ham var fullkommen ukjen- være i minoritet. Takket være 
skriver Oskar Hasselknippe, te. Han hadde fulgt skispo- . de gjennomtrumfede og me-
som siden avanserte til red.: rene fra lensmannsgården til ningslØse barnebidrag kan en 
«Denne saken er et nytt ek- støylen. Han visste at her negerkvinne produsere ne-
sempel på hvordan vår he- var hans bror, Torgeir, og at Sabotør i hØYfjellet rapporterer til II gerbarn på løpende. bånd, i og 
derskronede borgerlige straf- han var i dødelig fare, en sa.botørorganisas-ianen SOE (Spe- i. utenfor ekteskap stImulert av f l f 1902 k l bedØmme Slik så professor Tronstad ut i J 

e ov ra s a kort tid i forveien var lens- cial Operations Executive). En i NAACP's propaganda. (Det me en krigssituasJ·on som den uniform, men i SyrebekkstØYlen o l· t D I h m· sk tes at mange nog 
l bot mannen truet pa '!Ve. ess- sl;k 1·obb hadde EinlJ,r Skinnar- er n y ~ -t t var han en ukjent, illega 'sa ør, • 

ikke har foru set ». uten hadde lensmann Logn- land. Re"- .•.. H ro r er 'Imi/Orm i re, kanskje flertallet, tar av-. d tte ikk hadd rt iført hvit forsvinningsdrakt. Jo- uw) I 
HVlS e e e væ vik sagt om morgenen til sin <vi ;n";gn'-.? (Forts. side 7) .. ' dam tal hans Log:nvik visste ikke hvem vy .~. &<;Cl 

utslag aven fun en hustru da han dro ved halv- ____________ -::--------:: ---=----------- han var og overmannet ham i ær- FOLlt 00 LAND 5 
ATener i «:folk eg Laud» lig kamp fCYT" cl befri~in brCYT". (FM" • ... 7) LØRDAG 4,. NOV1l:MBmJit 
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En veckas visteise • 
I dagens Berlin Dødsdans i Prag 

Engelsk militærpolis vid Brandernburger Tor. 

(Forts. fra side 4) Denna gång från Ostsidan. Har 
till en folkpolis? Vi kom till los- stod tyskar och stirrade vas
ningen. De s.k. S-bahntågen ages teråt med vemod i tJlieken. Jag 
arv Osttyska regimen, medan tun- giek fram till två folkarmister, 
nelbanan ar vasts. Båda tågen som bevapnade med kpist av rysk 
går in i øst respektive Vlistberlin. modell, bevakade vad som forsig-

Vi uppsokte alltså en S-baJm- gick. Det var unga pojkar. Jag 
anhalt och fick lOsa biljett till frågade om jag fiek fotografer a 
Friederieh-strasse. Friederieh- Brandenburger Tor. Garna det, 
strasse ligger i Østberlin. Vi åkte Bade de, men darifrån Bade de 
ivag och efter ca. 5 min. resa var oeh pekade ut en plats. 25 meter 
Vi framme Vid Friederieh-strasse. vid deras sida. Jag tog två bilder. 
Dar vimlade de t av svartunifor- Nlista plats Vi begav oss till var 
merade folkpoliser. Vid varje Ehrenhalle. Forut hyllningsmonlll-
trappnedgång - som uppgång ment till Den Okiinde Soldatens 
stod två folkpoliser' och kon- grav med hedersvakt och en stan_ 

rant. :rnnan Vi ifiek något serverat , 
fiek vi visa en Devisen-Schein, I (Forts. fra side 4) Jan Konrad, en niårig gutt. 
att pengarnavar vaxlade i 15stber- hun med Martin som mellom- Martas bror, går som vanlig til 
lin eller på «Sassnitz». I detta fall mallll gjør bekjentskap med s.fe- sk.olen på reVOlusjonens første· 
måste Vi visa forståelse. Den ost- fen for den tsjekkiske kommunistL dag, og aner ikke at han ikke mer 
tyska marken kan n1i.mligen kopas ske spionasjetjeneste. Det hender skal komme hjem. Da han skal 
i Vastberlin myeket billigt, for 20 ikke Helena noe, k.Villller som gå til søsterens bryllup, er broene 
v1i.stmark får man 100 astmark. I helllle kan reVOlusjonen alltid over Moldau allerede besatt av de 
V1i.stberlin kan man inte handla bruke. revolusjonære. Søsterens bolig er 
for ostmarken. F61jden har bliVit Emil, sjefen for den tsjekkiske plYndret. Marta blir ettersØkt som 
att vastberlinarna v1i.xlat till sig kommunistiske spionasjeorganisa- folkefiende. Den fØrste natt til
stmark billigt samt farit ill os- sjon, tidligere en fattig grønnsa- bringer han i en tunnel, hvor også 
berlin oeh handlat. Nar en stae- handler, nu Prags herre. Ikke ak- Lilly har skjult seg for skyt
kars osttysk velat handla for sina kurat ond, men med en hjerne ingen og de myrdende revolu·
mark i Vlistberlin har det· inte som bare har marxistiske og sta- sjonsgardister. De to barns opp
gått. Så s1i.kert påtvingade v1i.st- linistiske hjul, hvis enstonige sur- levelser blir skildret sett fra hver 
berlinerna delvis ostregimen de ring overdøver hjertets stemme. enkelts synspunkt. Alle klokkene 
drastiska åtg1i.rder som kom. N1i.r En venn av Martin gjellllom ringte da det tyvende århundre' 
vlistberlinarna kunde kopa fullt mange år, en Virkelig venn til og ble dØpt barnas århundre. Un
upp med vamr i ostberlin myeket med, men oppdager plutselig hos der pragerrevolusjonen flakket tu
billigare genom v1i.xlingsmetoden Martin en utilgivelig feil. Hans sener av tYske og tsjekkiske barn 
an osttyskarna sjalva. «sentimentalitet», .hans med- omkring- mens de fortvilet lette-

lidenhet med de vergel!<se tyske etter sine myrdede eller arresterte Vi såg faktisk med andra ogon "" 
kvinner dg barn. Det kan partiet foreldre, og mange av dem ble på de tappra tyskar som stannat 

i ostberlin, for att under' en ty_ ikke tilgi, sentimentalitet er en skutt ned av gardistene bare for 
passert kapitalistisk følelse. SpØk. rallllisk och dåraktig regim, mo

digt soka bygga upp sin stad och 
kampa, 1i.n de tyskar som i det 
overmattade Vastberlin bar pla
kat på magen med Uppmalling om 
bOjkott av S-bahn etc. Till några 
av dessa plakatb1i.rare ropade Ve
ra efter vår återkomsttill Vlist-
berlin: «Vi ar alla t~kar, ett 
folk!» De tyktes markbart be
sv1i.rade av de orden. 

Maten på restaurangen smaka
de myeket b~a. H1i.r och var satt 

Marta Konrad, en ung tsjek- Rosita Bella, en italiensk sir-
kerinne, som skulle gifte seg 5. kusartist, en av Martins tallrike 
mai, på pragerrevolusjonens før- kjærester. Da den opphissede Pø'
ste dag. Da revOlusjonen brØlende bel overfaller sirkuset på Prager 
krevet blod, flyktet t.-ytske kvinner Sommerberg og hensynsløst piner 
og barn inn i Antoniuskirken, alt, polakker, ungarer, engelsk
hvor Marta ventet på sin brud- menn, franskmenn, tsjekkere og 
gom, en tsjekkisk offiser. En gam- tyskere - noen blir også drept-, 
mel tsjekkisk prest, som med ge- rorsvarer Rosita sirkusdyrene med 

trollerade paSsen. Det var over- digt brinnande eld och besoktes 
vagande tinga pojkar i 18 - 22 minsk två ggr om året av Adolf 
årsåldern. Deras upptrlidande Hitler. Men nu stod der ingen he
var myeket artigt och korrekt. derevakt och ingen låga brallll. officerare ur folkarmen och så ei
De sågo myeket illllg'ående Det låg en vissnad krans från vHa. Alla talade lågmalt och det 
på mitt solhjulsmerke . ka- någon kommunistorganisation ochkandes klart att livet inte var som 

. dertl skulle en sådan har vacker 

vær i hånden ber rosenkransen sin fars rervolver. På reVOlusjonens 
sammen med de forfulgte, var be- siste dag ligger foran They'Illkir
sluttet på å forsvare de tyske ken ved Altstlidter Ring en blo
kvinner og barn med våpen. Mar _ dig, ned trampet bylt, som for kort 
tas brudgom hentet imens tyske tid siden var Rosita BeIla. Artis
panservogner, og soldatene Ville ten begikk. selvmord. Hun sprang 
ta med barn Og kvinner, de var fra 'Ilheynkirkens tårn da hun 

vajslaget, de.ssutom har jag en på våggen stod «Till facismens of- selv på flukt. Men over alt var det hadde skutt sin siste patron. 
klackring med hakkors på fingret, fer». Det k1i.ndes som en grav- och sOlig augustidag 1961. Vi såg allerede barrikader, og panser- Richard, en rettskaffen tsjek
vilken de också tydligt såg Vid skiindnillg att se detta. N1i.r det inget rullande pangar eller strids- vognene måtte snu. Martas brud- ker, ansatt ved byens begrnveIses
passontrollen. Men det visades morknat framåt kv1i.llen, giek vi utrustade truppforflyttningar i gom Wir for dette «forræderi» byrå. FØrst begeistret kommunist. 
ingen sura miner _ tv1i.rt om! åter dit. Ett galler hindrade då ostberlin. Endast såg vt--vid mot det tsjekkiske folk» skutt på senere en skuffet flyktning. OgSå. 
passlwntrollen. Men det visades intrlide, men en utstr1i.kt hoger- l<nedrichstrasse en rad av om- stedet. Marta får et hakekors han kjemper modig mot revolu
oskjutna 'och outfrågade var vi i arm kunde galleriet inte hindra. krin.t5 15 stridsvagnar om- tegnet på ryggen. Tegnet blir sjonen Og forsøker å redde det 
Østberlin. Jag str1ickt.e sålunda armen ge- g1i.rdade av folkarmister och brent illll med et glØdende jern, som reddes kan i denne storm. 

bekladda med fanor och blom- * Gatorna i Østberlin var mycket nom gallert ,och svor en tyst tro- og tilskuerne brøler av latter. 
fOlktomma, de m1i.nniskor vi motte hetsed .om fortsatt kamp mot mor. Det verkade mera som lek- Marta mister det siste hun Men alle sammne levet - eller 

plats åt FDJ - «Fria tyska Ullg- l f dl' da d var valkllidda men allvarliga i an- sionism oeh bolsjeVism. hadde igjen, forstanden, og flak- ever rem e es l g, og eres 
domen», 1i.n stridsuppbåd. k.i b dl' siktsuttrycken. Vi begav oss till Vi 1:.'eskådade den tyska Stads- ker uten mål omkring i Prag. sene un er pragerrevrO usJonen. 

StaIinallc. De hus som holl på att operan. Till vår gllidje såg vi den Tillbakafarden till Vastberlin Ogsa for henne betyr møtet med er ikke fUllllet opp. Slik var de. 
byggas var vackra, likeså de som vara restaurerad till sitt forut- giek lika smartfritt som n1i.r vi Martin en vending. I slik er de. (Fortsettes) . 
byggts for nogot år sedan. Gatan varande utseende. Dlir bjudes kom. 
var bred och syntes oss något kal vaxlande program både klassiskt Vi hade inte vilat många tim-
och stenøkenlik. De forst upp- 'och konstnarligl;. I motsats till mar på pensionatet, forr1i.n vi lan och ut på skolgården. Vi be- och blev vel nytfieken på språket 
byggda husen hade rysk stil och den amerikanska smOrjan som vacktes av skott på skott. Jag sokte hennes barndomskvarter, for hon oppnade dorren. Vera be
passade aocolut inte istadsbilden. mestadels bjuds i Vlistberlin. tyekte mig genast kUlllla avgora, huset «overlevde» bombningarna. rattade tVem hon var. «l1r det 

Vera pekade ut kallaren, dar hun Vera», utl.'opade tanten, «kom in, 
Den sortens hus panikbyggdes Både Ehrenhalle oeh stads- att det var pansarskott osterifrån. 

Un ter suttit så många bombn1i.tter och kom in». Vi steg in, och under en 
efter kriget, men som val ar <\peran ligga vid den Vera och jag sprang om varandra 

vi uppsokte hemlagenhetens dorr timmas tid fiek Vera ber1i.tta for 
blev det ingen fortsattning i Linden. på rommen. Skynda dig med ka-

vars handtagoch brevlåda i mliss- tanten om SVerige, om mor och 
samma stil. Så bog vi oss Nu kånde vi oss hungriga oeh meran,skrek Vera och skynda dig 

ning Veva ber1i.ttade, att .hon så far. Ja det var ett overv1i.ldigande 
fram till Brandenburger Tor. uppsokte. en n1i.rbelagen restau_ ut, det h1i.r blir reporlage, t1i.nkte 
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vi. Men vi blev ganska «slokora
de», ty utkomna fiek vi inte se 
vara sig pansarbilar eller soldater, 
utan ett vackert fyrverkeri spe
lade over Berlin denna sondags
kvall. Vi ansåg snart nog det, 
oekså var battre, 1i.n om kulor 
visslat runt oronen. 

I inIedningen till denna rese
skildring namnde jag, att Vera ar 
fOdd IOCh uppv'iixt i Berlin och 
inte återsett sin stad sedan 1945. 
Denna dag 1i.gnade vi mestadels 
at att återuppleva Veras barn
domsminnen. Ja, det var minnen, 
minnen och -åter minnen så h1i.r 16 
år efter kriget. Vi åkte till helllles 
barndoms gata Markelstra.soo i 
Steglitz. Vi U!PP8okte hennes gam_ 

(Fortsettes) 

Ila skola ooh gick tilsammans ge
nom korridorena, tittade in i au-I Vi begav oss till stalinalZ8 - oatan som synes oanska folktofn. 

Stiftelsen norsk Okkupasjonshistorie, 2014 
 

SNO



Den bwite- SOVJET BEFESTER GRENSEN DRAMAET PÅ (Forts. fra side 5J (Forts. fra lJ. 1) 

(Forts. fra ,. 5) som lensmann Lognvik! At stand fra NAACP's konse- mongolske folkerepublikk, Kuppforsøk i Bulgaria. 
syV-ottetiden at han skulle man, d. v. s. Skinnarland kvente stimulering av hat til hvor USA nå har innrettet en I I Bulgaria, det eneste øst-

de hvite).' l tte t I komme hjem om 11/2 time og 'i k k e fant Syverstads pistol y pos i form aven ambas- blokkland som - med like 
" I det europeiske kj erneland d h d' b'l I l t ta fjØsstellet, så hun kunne ved l1ket ~eV1ser aldeles ikke Tyskland, for ikke lenge Sl' _ sa e, ar un er JU l eums-I se tresultat - har etter-

sll'ppe at denne kk h k tt F festlighetene representanter apet de kl'nesl's'ke folkekom-
. l e ar su., or- den Europas og den hvite ra-* holdet er mystisk og meget for Østblokken sammen med muner, kom det i mars i år 

o ;,. I ses sterkeste bolverk mot en . Leseren rna holde seg for !ffilStenkelIg ! Er det noen- 't. k' t . o Sjefideologen Suslov rådslått til et opprØrsforsØk, bak 
øye at det var bare tre menn somhelst reell grunn til å adsla dIS l Inn rednger: dl var vert - o~ ~1Vilk,~n P?litikk en skulle (hVilket stod Tito. Målet var: 
som kan vIte hva som fore- neglISjere brødrene Logn- r hIt d t rtt d a l eover or ao s yr e se av par 1- og stats-. I .. ens e - er er l en ves - sla Inn p o l k f M t tIt· 
gikk under skytningen på viks forklaringer til fordel t1gek a .~a~ ;v e Sl P l e et tse-Tungs aspirasjoner. Er I ledelsen i Sofia, uttreden av 
støylen: BrØdrene Lognvik og for Einar Skinnariands for- ys~. r~ : ~ a~ en ~ mo befesteisen av den sibiriske Warzava-pakten, radikal en
Jon Landsverk. klaring som på flere punkter rase,.s rIm~nermg. . lov grense av frykt for en gul dring i den Økonomiske 

Aktor, advokat FrØ st r u p er uriktig, og på dette' som I prak~ls bety: at en Jøde invasjon svaret? struktur, likvidering av det 
gjør saken lett: Han avviser punkt ikke bærer sannsyn-" ustraffet kan skjelle .ut en Invasjonen har allerede kommunistiske diktatur. Fri 
brødrenes forklaringer og lighetens preg. tysker og kalle ham «dm for- begynt. valg, tillatelse av opposi-
bygger opp teorier om det Etter kampen kom jo de bannede t!sker» Men om en sjonspartier, privatkapial-
som har foregått til utbyg- fallnes medsammensvorne, ~ØYdS k er SdIert «dIn df?rkb~nr:ede Den legale og illegale inn- isme (med unntagelse av 
ning av partifellene Lands- sabotøren Einar Skinnarland J . e», er e orase IS nmme- vandring av sultende kinesere visse nØkkelindustrier) var 
verks og Einar Skinnariands til SyrebekkstØylen og had- rmg og som sadan straffbart. fra det indre til det ytre Mon- de videre mål. Tito hadde 

Halve Europa er allerede goli og derfra til Sibir, har al- tilsa t det . f Il 
forklaringer. Skinnariand, de anledning til å arrangere. It. d t . t . g nye regIme u 
som ydermere er svoger til alt. Han beretter t S _ l~n emme l e sovJe -as1a- lerede be~t: Uke etter uke Økonomisk, politisk og til og 
den falne G. Syverstad var stad stet a , t y~er tIske velde, og der kan man strøm~er tlt~sener ut av det med militær understØttelse. 
ikke tilstede under, ka~pe,n. pu en:,u en sun ... ustraffet diskriminere lande-I gule kjempenke so~ ,er ryS- Bærende krefter i opprøret 

Det som ble sakens pine- Praktisk talt samtlige vit- nes retotmessige borgere. tet av k~tastr?f~~ pa Jakt e~- var hæren og spesielt garni-
fulle kors fremstiller aktor . Og sa ser man da det res- ter mat l det slblrtSke rum. VII sonen i Sofia. Alle komman
slik : «En av de drepte var en I ner samstemmer l. gode prov terende h v i t e Europa svul- Kina, drevet av befolknings- derende generaler var' inn
av vårt lands fremste menn ~m ~o~a~s LognvIks karak- me av bekymring og omsorg bØlgen, ennu i vårt århundre viet og hadde tilsagt sir1 
som ble skutt sammen med er, III eillgens og gode. om- - ikke for de ulykkelige bryte opp mot Sibir og Vest- medvirken. Panservogner og 

. dØmme. Dessuten sklldres frende folk i øst, men for de Europa med en milliard l'n«:anterl' skulle besette alle 
sm usvikelige venn. På den h n d H 'd kj dd b' a som en go nabo og et ·fargede i Afrikas J·ungel. mennesker for å søke nytt strateD'isk vl'ktl'ge punkter l' 
annen Sl ese e €grven- g dt k t b' omennes e med u pre- O . Sø f'k S b d t livsrum? Det indiske parla h d t d 
hetene under usedvanlige og get ættefØlelse, derfor hadde Etg l o dra ri a- am ankt.ek· mentsm'edlem Japal Sing~ ove s a en. Partilederne og 
særegne forhold, og det vil' k k" . omra e som var pra IS regjeringsmedlemmene skulle 
bli vanskelig å kunne påvise, ~lSSe, kYI~~s Jef l:!e mmst talt mennesketomt - med et erklær~ under et besØk i erklæres for avsatt og arre
hvordan det hele er fore- en s. 1ge, ry t at Jo- fåtall av busknegre og hot- USA a RØde-Kina med ti- ste res. General Georgieff -
gått». (Uthevet her). hans VIlle hevne den upåtal- ten totter da boerne i sin tid I den ville «sluke» Sovjetsaln- en tidligere partisanfØrer -

te, opprØrende nedskytning , . .. veldet. 
Hvordan da aktor kunne av hans 7,9 årige f<lr d d _ kom der og begynte sm SlVl- skulle med sydarmeen overta 

.. , a en l' t . k . k h t . . makte l' S d Bl' .fylle lovens krav til påtale- ne arbeidet på åkeren den Isa OrIS e Vlr som e l Jun- n y - u gana, mens 
myndighetens bevisbyrde _ 9. mai 1945, mens gjemme- gelen, som ble ryddet, dyrket for den mest barbariske - garnisonsjefen var klar til å 
forstår ikke jeg. Men når fronten, uten arrestordre, og har skapt n:uligh~ter, ikke og folkerettsstridige krigfØ- slå til i nord. Også minister-
nØden er størst er hjelpen kastet seg over Johans. bare for de hVIte ur-lllnvåne- ring. president Yugoff var rede til 
nærmest: (F'ra stenografisk * re, men også for den veldige Der synes å være en slags å slutte seg til hvis kuppet 
.referat): «A k tor: Hvis man Da sogneprest Odd G 0- tilstrømming av fargede, som stilltiende overenskomst in- lykkedes. Men Yugoff forråd-
legger Skinnarlands .forkla- d a l blir' avhørt .1 lagmanns- 1V~dret inn nordfra for å Hen Vestens presse om at te i siste minutt de sammen·· 

.ring til grunn, og etter hva retten forekommer fØlgende nyte godt av de hvites kolo" kritikk av de fargede må svorne, og statssikkerhets
politimester Owe kunne for- replikkveksel: , nisatoriske dyktighet og opp- unngåes, at all hets må ret- tjenesten grep inn. Alle par
telle (nu politifullmektig «Johans Lognvik: Husker drift. tes mot de hvite, i dette til- tifunksjonærer som hadde 
Christian Owe, Oslo), er det presten at han sa til meg en Når boerne finner det mest, felle belgierne. deltatt ble arrestert og over 
ingen grunn til å tvile på at gang at hvis det ha-dd ' t hensiktsmessig - for å unn-lom kongolesiske heksedok- 6000 offiserer ble utstøtt av 
... f kl . ikt· e vær h I fØ te d' . ..... ans or armg er r 19 - min bror og jeg hadde vært gå bastardisering av begge torers rituelle drap for å æren. rs lVlSjon (So-
(Uthevet her), så fant man i ditt sted, så hadde jeg raser - at hvite og fargede skaffe seg menneskekjøtt og fla) ble hele offiserskorpset 
(hvem man? A. L.'s bemerk- gjort likedan? til en viss grad er adskilt, menneskeblod til sin <lege- lled til lØytnant skiftet ut. 
ning) Syversta~ revolver i Vitnet: Det sa jeg for å be_\bOernes Apartheid-?ystem, så virksomhet», hØrer man Europa vinner terreng. 
bukselommen mnenfor for- rolige din egen samvittighet svulmer Vestens hVIte av om- praktisk talt intet. Heller Man bØr ikke overvurdere 

,svinningsdrakten. Man (?) og for å si deg at jeg tvilte sorg for de - fargede, og ikke om at ritualmordernes Albanias betydning for Pe
undersøkte dette våpen og ikke på dine motiver. Jeg I hetsen mot sør-Afrika Sam- besynderlige «medisiner>, som king og heller ikke under
fant at det ikke var skudd i visste at du gjorde det for å bandet går som en los over f. eks. en blanding av lØve- vurdere tapet av Albania for 
lØpet. Derimot manglet der redde din bror. Selv hadde Vesten, mot den arbeidsom- fett, krokodilleblod, slange- Moskva. Mellom' Peking og 
,et skudd i magasinet, men jeg nok aldri våget å gjøre me og velstyrte boerstat. gift, viIlkattklØr og - men- Moskva har Tito påny be-
det var det varselskuddet noe slikt. Jeg hadde ikke * neskelig hjernemasse. Heller gynt sitt store Balkanspill. 
som Syverstad hadde skutt hatt mot til det». Når det gjelder Kongo ikke om at man på Elfoo- Albania har alltid vært en 
.tidligere på dagen. Dersom (Beretningen fortsetter). finner man den samme par-benskysten, få mil utenfor operettestat: i 1913 ble en 
,det hadde vært skutt med ~' tiskhet. Vestens «hvite» pres- den store moderne metropol sirkusklovn fra Hamburg 

o;:>jyrebekksøylen i Rauland, .syverstads revolver" måtte se var straks rede til å kaste Abidjan regelmessig dreper ved en feiltagelse kronet til 
d h 15.10.1961. k . f er a vært skudd i løpet, all skyld for det oppståtte barn og ka~ter dem i sJ'øen onge l em dager. Man had-

Alexander 'Lange. og det var der ikke». kaos på belgierne, ikke for ved begynnelsen av fiskese- de forvekslet ham med en 
På slikt nonsens, angive- TANNLEGE MAAMOEN at de ble der og «utbyttet» songen, for å sikre seg en god ottomansk prins. Forveksler 

lig stammende fra herr sa- landet, men for at de gav fangst. I det relativt opply- man i «ørnesønnene»s land i 
botØ Ei. Skin l d Hansteensgt. 2 daN hØ d r nar nar an , er Kongo sin frihet. ste Nigeria forsvant for et l'> yre me venstre? Bul-
altså beviset for at Syverstad Tlf. 444333 Samtidig er der en skri- par år siden 200 barn, som garia hadde forskrevet seg til 
i k k e har skutt i stØylen kende stillhet om barbariske antas å være fallt i hendene den kinesiske kommunism€) 
bygget opp! Aktor sier re-I ANN E L ISE P A RO W grw;om,h,eter som de inn- på «medisin:1>-mennene. helt til oppstanden i hæren 
volver, men Skinnarland for- TANNINNSETNINO fØdte praktiserer overfor de* forsøkte å bryte det kommu-
klarer for politiet at Syver- Trondheim h v i te i Kongo. A vise for stå e l s e over- nis tiske åk. Vil Albania også 
stad hadde en Colt p is t o l Gisle JOhnsonsgt. 5 _ v. Lade- La oss ta et enkelt lite ek- for tilbakel1ggende folkeslag gå denne vei en dag? Moskva 
kaliber 32. Hadde syverstad moen kirke _ Voldsminde sempel : den irske FN soldat som ~streber henimot sivili- befester sin sibiriske grense 
.skutt varselsskudd tidligere som ble tatt til fange, hak- sertetilstander kan enhver mot Peking, som også forsØ-
på dagen, og det hadde han, Tannlege ket opp i småbiter (om han respektere, men å sende Ves- ker å Øke sin makt i Europa. 
kanskje to, da hadde det MARTIN KJ'ELDAAS ble drept fØr dette skjedde tens ungdom ut i en borger- Det er imidlertid ingen ga-
j kraft av pistolens re!kyl Hansteensgt. 2 vites ikke) og kokt til medi- krig mellom folkeslag som ranti for at ikke også Alba-
,blitt bragt ny patron i kam- Tlf. 44 75 54 sin til bruk for de innfØdte ennå b€finner seg på bar- nia sammen med Bulgaria, 
meret, hvis den da ikke had- medisinmenn. Menneskeeteri barstadiet, burde ansees som Romania" Ungarn en vakker 
de forkilet seg. Men maI1 Arkitekt forekommer fremdeles. kriminelt. dag opplever en masseopp-
kan stole på at Syverstad HUS TAD Ikke et vondt ord om dem Et FN som setter denslags &tand mot kommunismen, 
hadde ladet pistolen under som kommanderer Vestens i scene burde i det m.inste noe som ikke bare Tito ville 
bevoktningen aven så livs- Bærumsv. 5, ø. Ullern ungdom ut i en afrikansk være modent for en radikal profitere av. 
kraftig ur f Teløton ~ lt1 29 - 000 og or erdet mann borgerkrig, og utsetter den omorganisering. SentineL FOLK OG LAND 
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Slik begynte Nansen 
(Forts. fra side 1) I Det kan nevnes at det var 

«Hvor er Arrajum?> satt dØdsstraff for å stjele 
«Skutt!» var svaret. ved. -

I'" ... ~. .. ~......... .•......•• ~ • - - ~ ~ - - - - .. , _. ~. 

Oberstinnen fikk konfekt-Det var oppstått en liten esken, og da hun åpnet den SI MEG HVEM DU OMGAS lion svarte til d:t sør-afri-/ ikke gjøre det. Tvertimot. 
misforståelse i anledning b MED - - kanske :«apartheld-helvete», Som en ll'ten prØve på bla-

. rast hun i gråt: «Er det mu-mm ankomst. :Myndighetene Hg at der' ennu finnes men- Lederen for de amerikan- og dertil kommer et ukjent dets uanstendighet gjengir vi 
trodde det var Nansen som ske venstre. radikale, Steven- antall illegale innvandrere. overskriften pa· et telegram 
k o d h nesker i verden som lager om, sa e adde arrangert konfekt?» son, som er USA's ambassa- * som visst riktig fallt i bla-
en liten festaften. Og den dØr ved FN har hittil kunnet OAS HAR. OGSA AVISER kom ba o de 't:r T, NS, SA, SD og 
f'kk ltså' Til min store glede passet J;J,d l a Jeg nyte gleden anbringe 31 av sine tilhen- General Salans hemmelige 88. Selv KZ, som J'o har vært 

Det blE> skoene gutten og for å takke I av. T traktert med for dem og konfeken, kom gere i president Kennedy's hær OAS har allerede i flere dets smak. Den lØd slik: 
kjØttkaker som hadde en regjering og rådgiverkrets. måneder utgitt en avis for II «Farlig ges.tapist slipper all 
liten «tanke», dessuten det oberstinnen neste dag til d mitt hotell for å trykke min * un ergrunnsbevegelsen i ' straff. La opp terroren mot 
svarte rugbrødet uten smør hånd nok en gang. Og for SØRAFRIKA OG DE Algerie. Den utkommer re- den danske undergrunnsbe-
på og te kokt på tyttebær- henne var dette en spaser- SVARTE gelmessig. Nå er det også vegeise». I teksten som altså 
blader og uten sukker eller I disse dager da den norske kommet en avis i det fran- har gitt grunnlaget til over-

h l t tur frem og tilbake på to ti-noe som es annet. mer. Nobelkomite har foretatt en ske moderland. Den heter skriften heter det derimot: 
Traktemanget gjorde ikke I Så en dag kom det opp til prisutdeling ene· og alene i «Vive la France». Regelmes- «Han (Bunke) var med på å 

meg noe. Jeg var vant til det meg en kommissar. En ung- den h:nsikt å sjikanere en sig sendes det også ut rund- legge opp mot-terroren mot 
fra mitt opphold i Syd-Russ- dom. En soldattype. En kjekk sØr-afnkanske regjering, kan skrivelser og flygeblad, blant hjemmefronten». Det er jo 
land årene 1919 og 1920. Jeg kar. Han kom for å si at nu det ha sin interesse å nevne annet fra Jeune Nation, som unektelig en liten forskjell 
bare nevner det for å vise hadde man fått fatt i en at tusener av bantunegre samarbeider med OAS. Det her! 
hvorledes selv myndighetene dampbåt som kunne hente nylig rykket inn i regjerin- kan ellers merkes at OAS * 
levde i disse år da en skalk fisken og dermed dro vi ned gens nybygg i bydelen Ka- tar avstand fra motstander- DEN SORTE NOBELPRIS 
rugbrØd var den kosteligste i havna og tittet litt på «Su- takura ved Lille-Windhoek. nes forsøk på å diskriminere i De norske aviser har for
gave Du kunne få. botnik», en liten pen fjord- Hver leilighet har fire rum bevegelsen ved å tillegge den I sØkt å gi det utseende av 

Det gikk en tid med å få båt som hadde gått mellom og er moderne utstyrt. I de attentater mot for eksempel I at tildelingen av fredsprisen 
ordnet med transport av fis- Archangelsk og VadsØ. Da vi siste otte år er det bygget den jØdiSke stol'!rabmer i til den sorte Luthuli som la
ken og i disse .dag. ene fikk jeg kom, holdt politiet på med å 130000 hu:' for bantuene'lFrankrike og mot lederen ger bråk i sør-Afrika, har 
greidd opp med noen kom- undersØke om noen flykt-, Den sØrafrIkanske regjemng for den reformerte kirke. vakt tilfredshet rundt om-
misjoner jeg hadde: fninger hadde forstukket seg 'bruker otte ganger så meget * kring i verden. Dette er na-

D . \ ombord så jeg skiltes fra til hjelp for de svarte som ANSTENDIG REPORTASJE turligvis ikke tilfelle. Det 

g akulJelg st~ Pk å østbafnen kommis:.,aren og slo meg ned disse betaler i skatt. Fra alle Ingen har beskyldt DAO- riktige er at siden Hammar-
o serelse, om pro es- . deler av Af 'k' dr sk"'ld . ., k sor Broch sammen med en pa kontoret hos havnesjefen. o n a mnvan .er B.LADET for å være ansten- JO JO var I mis redit hos 
russisk oberst, en forhenvæ- Dette var en marinematros det arlig over en kvart ffill- dlg fØr og vi skal da heller russerne, har tildelingen av 
rende gardeoffiser som had- som trakterte meg med brØd fredsprisen til ham vunnet 
de berget seg over til Norge. han ~r av. e~ brØdskalk triumferende en brØdskalk som sant var at det ikke var bifall i NATO-landene, mens 
Obersten spurte o . 'li mens Jeg rev I cigaretter. - opp av kappelommen. noe å si på fisken og hva det som regel er pinlig taus
hilse hans familiem i eg:- e Vi hadde det riktig koselig. Jeg gikk opp i byen og ord- vannet angår var påstanden het når det gjelder den 

den bodde d d ra am, Belysningen van et stearin- net med mottagelsen av fis- om oversvØmmelse i kJ'elleren ukjente fredsengel Luthuli. 
er og er, og om l . . to fl k k H kj!ildbif l jeg i Finnland ville kjøpe et ys I el mase. en. Noe av den gikk til en blank lØgn. Fordelingslisten ammars u a let tar sa. 

par sko til hans lille gutt Om morgenen gikk skole og en lang, mager skO-Ivar naturligvis svindel skrev de norske aviser til inntekt 
som var 6-7 år.' «Subotnik» til Viborg, men lebestyrer kom ned til meg jeg til Nansen. sovjet' hadde for hele utdelingen. I et te-

Dette hadde jeg lovet. Jeg fikk der ordre om å ligge i på «Subotnik« og takket meg ganske sikkert ikke fordelt legram er det dog sluppet. 
hadde kjØpt skoene og dess- karantene da det var. ko- med tåret: i øya for gaven. 300 tonn fisk over største- frem. at. den store finske avis 
uten en stor eske konfekt og lera. i Leningrad. Etter en «Jeg har ikke på mange år parten av Europeisk Russland Helsmgm . ~anomat retter 
trasket nu avgårde til den ukes tid slapp jeg ut og tok spist så deilig mat, sa han. og Central-Asia, bl. a.av den I Ska~ kntikk mo~ pris
Oppgitte adresse. Biler fan- en tur til Helsinki, men rus- Så var det fiskepartiet i grunn at kommunikasjonene utdelmgen. IfØlge aVlSen har 
tes ikke. Det ble sagt meg at serne måtte bli i karantene Abo. ikke var i orden. Mellom Le- . ~et ts vakt fOfrundri~g i vide 
der bare var 20 biler i Lenin- videre et par uker. Da jeg Jeg fikk ordnet det slik at ningrad og Moskva gikk det re er at redsprlSen for 
grad mot fØr 20 000, og det ~om ~bake hadde, de lastet russerne overtok partiet og således bare 1 tog i dØgnet. 196? er gitt t~l Albert Lut
kan godt hende det var sant. mn fIsken og var nu på far- sendte det med jernbanen til Men - sluttet jeg _ dette hull. ~r-Afnkas fiender 
for jeg så ikke noen. Bye~ ten i Viborg for å kjØpe brØd, Leningrad, så vi holdt en var det ikke noe å krangle hev~er t J~blen~e at:et ha.~ 
virket utdØdd. På den prakt- smØr og andre gode saker og overtakelsesforretning i Abo. om. I Russland sultet alle, så vær e. s ag I ans tet pa 
fulle hovedgate Nevski Pro- noen flasker brennevin. Fisken var lagret i en god selv om ikke fisken kom len- statsmmister Ve~oerd .. Og 
spekt grodde gresset og jeg Fra Viborg la skipperen kjeller. Det gikk en trapp ger enn til Leningrad, kom bladet spØr: «VI kan Ikke 
så ikke et hus hvor alle vin- kursen syd-vest til vi kom ned til kjelleren og da det nu den til folk som trengte de . unnl~te å spØrre om det. er n menmgen - nå nOr VlS' e 
duene var hele. inn i den rennen som var var snesmelting var det sil- Professor Nansen spurte så . .. a s 

I oberstens hus virket min minerensket. Så bar det ret litt vann ned trappa, så om jeg ville reise til Genua ~ordiske u~1Versiteter . har 
ankomst som den rene opp- nord-østover mot Leningrad. det var lagt noen planker på og ta en dampskibslast inn mnbudt sJØrØverkaptemen 
standelse da familien ikke Jeg hadde lagt merke til kjellergulvet. Fisken var til Odessa men je!:!' mOtt Galvao - at man neste gang 
hadde hØrt fra ham på flere en ungdom som ruslet rundt pakket i kasser og små tøn- dessverre ~i nei. AV'" pri:at: skal fo::eslå at han skal få 
år. Posten var jo stoppet. pa dekket, men tilsynelatende ner og vi slo opp noen kasser grunner. Men jeg anbefalte Nobelpnsen». 
Men jeg b1e mottatt med ikke hØrte med til mannska.., og tønner og konstaterte at Quisling i mitt sted, og på ,---------
vanlig russisk gjestfrihet og pet og spurte skipperen om fisken var hvit og fin. Sov- den måten kom vår fØrer inn og fordi Sovjet hadde om
traktert med det huset had-hva det var for en fyr. jets representant, en jøde, i hjelpearbeidet i Russland, skapt Russland til et hel
de: Svart rugbrØd og te kokt «Det er en kommissar som var enig. Han hadde intet å hvor han i mange år daglig vete. 
på tyttebærblader. er satt ombord for å passe kritisere, kvitterte for par- våget livet i humanismens Dette var grunnen. Og den 

'Oberstens gamle mor var på at jeg gjør min plikt. _ tiet og så vendte jeg tilbake tjeneste. norske presse fant seg lydig 
også tilstede. Hun var enke Det har vært slik i flere år, til Norge. Dette arbeide ble ikke om- i Sovjets ønske og fortiet det 
etter en general og var en men nu blir ordningen mere Noen uker senere fikk jeg talt da hundreårsdagen for største humanitære arbeide 
kvikk gammel dame, for då og mere forlatt». et i sannhet forbløffende brev Nansens fØdsel ble feiret. Nansen ledet. Hvor Nansen 
jeg spurte henne hvorledes I Leningrad la vi inn til fra Nansen. Han skrev at Sovjet ville ikke at denne del ville ha foraktet disse skrib
de kunne klare seg på et kaia ensteds. Det var nu sent Sovjet hadde klaget på fis- av Nansens arbeide skulle lende husmenn, som er pre
slikt kosthold svarte hun på dagen og en soldat kom ken. Den var råtten, sa Sov- omtales, da dette ikke kunne get av den største feil den 
kjapt: «De som ikke greidde hen til landgangen som vakt. jet, og deres representant, gjøres uten at også Quisling norske nasjon lider av i dag: 
det er dØde». Neste morgen stod han der hadde rapportert at den lå ble nevnt, og dette ville ikke Feighet moralsk. 

Med stolthet fortalte hun fremdeles, så jeg spurte om lagret i en kjeller hvor der I Sovjet, der som kjent er me- Konrad Sundlo. 
at hun om natten hadde ban hadde hatt avløsning var en arschin (ca. 70 cm) get fintfølende. Men vi al
vært ute og stjålet treklosser om natta. vann. Soviet hadde imidler- minnelige mennesker vet at 
fra brolegningen. Dessuten «Neida», sa han. Vi er ba- tid overtatt fisken og fordelt når Sovjet ikke Ønsket Nan
hadde hun funnet et par re to mann, så hver av oss den i henhold til vedlagte sens arbeide omtalt, var det 

Bergs Assuransebyrå I 
bogtrær av et hestesæletøy, står 12 tUner om gangen!» liste. På den stod det bl.a. at av den gode grunn at de mil- ALT I FORSIKRING 
«så nu har vi ved nok til å «12 timer i ett strekk! Har 1V2 tonn var sendt til Ka- lioner som omkom av sår, 
koke middag på), sa hun Du noe mat da?» sakastan. - sykdom og sult mistet livet 
fornØyet.. «Jada~, sa fyren og trakk Jeg svarte N'ansen. Ja sa på grunn av Sovjets politikk 

Å l' It i eDI g t. l - 44 49 94 
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