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LØSSALG 75 ØRJi 

Quisling fikk Himmler til 
frigi de norske fanger 

o 

a I DEN GULE FARE 

Og henvendte seg til grev Folke Bernadotte 

da Terboven nektet transportmidler 

Nok et blikk bak kulissene med Finn Støren som cicerone 

Matutdeling tysk fangeleir 

! ble sendt hjem til Norge, men I 

forutsetningen var at vi (de I 
norske myndigheter) måtte 
sørge for transportmidlene I 
hjem. 

Her stod vi selvsagt overfor 
et vanskelig problem. Den en
este offentlige instansen som 
var i besiddeise av transport
midler i større omfang var Ar
beidstjenesten og dessuten had
de vi SchØyens busselskaper 
som eventuelt kunne organisere 
den vidlØftige sak. 

J eg diskuterte saken med 
Quisling, som sa at han skulle 
ta den opp med Terboveri. Dess- " 
verre viste det seg at Reichs
kommissar var temmelig nega
tivt innstillet. Han hadde med
delt Quisling at han slett ikke 
gjerne så at disse fiendtlig inn
stilte mennesker kom tilbake 
til Norge, hvor det var vanske-

Ministerpresident Qaislings 1 hjemme i Norge fått mangfol- ligheter nok fra fØr. Han hev
«uoffisielle utenriksminister» dige henvendelser fra de depor- det også at Arbeidstjenestens 
konsul Finn Støren besØkte i terte studenters pårØrende med materiell ikke kunne anvendes 
slutten av juli 1944 Tyskland, forespØrsel fra engstelige for- for formålet. 
hvvr han blant annet, eHer opp- eldre om det kunne gjøre" noe I' Da Terboven på denne måte I 
drag fra Quisling, skulle forsØke for at studentene kunne kom- motsatte seg planen, fremkom 
å gjøre en innsats for å hjelpe me til å bo på et sikkert sted. vi med et forslag om at stu-

Slik det amerikanske tidsskrift 
«Truth Seeker» ser den 

APROPOS TIL DAGENS SITUASJON 

de deporterte norske studenter I Dette var selvsagt lettere sagt dentene og fangene forØvrig I forbindelse med de krig erske begivenheter mellom Kina 
og andre politiske fanger. Den enn gjort, fordi det praktisk talt ikke skulle bringes hjem til og India kan det ha sin interesse å gjengi en artikkel i det 
innsats som Quisling og hans I ikke fantes noe sikkert sted i Norge, men at vi kunne SØke amerikanske tidsskrift «Truth Seeker» om «Den gule fare». 
medarbeidere gjorde på denne, Tyskland lenger. Det beste ville om oppholdstillatelse for dem i Artiklen er skrevet. av R. E. Ward og fØlger her i overset-
front tør vel være ukjent for' derfor være om vi kunne få stu-I Sverige. f.else: 
de fleste efter den nedraknings- dentene tilbake til Norge. og Det varte lenge fØl' vi fikk . 
propaganda som har vært dre- ! dette spØrsmål tok jPg da ~t"'aks II noe svar fra Reichskommissar, . Kmeserne har skapt vanske
vet og det kan derfor ha sin! opp med Reichs~icherh~its- på dette forslag, og da det en- i l~gheter for ~Sp:- gjenn0;,n lang 
spesielle interesse med Støren hauptamt. Studentene sorterte, I delig kom, beklaget han at det! tId. En ser na tll.b~~e pa «den 

k 'ld o b tt l't ,. bl d . I h Il 'kk k' i gule fare» fra mttlarene med som l e a ere elt om mSSe e et sagt meg, dIrekte under e er l e unne gJennomf95res : . " 
ting. Himmler, som var interessert i fordi det ikke fantes nok ben- : en :'1SS spø~efullhet, v:se.ntllg 

Støren skriver i sine efterlat- at de fikk et godt underhold. sin i Norge til å gjennomfØre l f?rdl det dreIer seg om sa fJerne 
te papirer om BerlinbesØket Man erklærte straks at han transporten. Likeså ville kom- ! ~Ider,. men «de~ gu.le fare» av 

hvor de opprettet kolonier som 
vi nå kaller «Chinatowns». Hele 
dette stykke historie er fylt av 
vanskeligheter og problemer 
forårsaket av kineserne. 

For det fØrste arbeidet kine
serne, som var vant til den lav-

(Forts. side 6.) bl . . 'k' . . i Idag l form av kmeslsk kommu-. a.: Ikke Ville motsette seg at stu- mum aSJonene l Norge hde . .. l 
Jeg hadde et temmelig stort dentene kom hjem til Norge sterkt ved at man trakk så I msm: ~g overbefolknmg er lk."e ~~~ 

program for mitt opphold den- igjen. Dette var jo gledelige ny- mange busser ut av trafikken. noe.a ~ av.. o 

ne gangen. På grunn av store og heter, og jeg fremsatte derfor Med andre ord: Terboven var I . MIdt l det mttende arhundre, 
stigende luftbombardementer straks forslag om at alle norske en absolutt motstander av fri- lIke . efter. at ~et ble oppdaget 
av de tyske byer, hadde vi politiske fanger i Tyskland givelsen, og vi ble klar over at gull l Kahforma kom det tusen-

skulle sendes hjem. Det ble sagt :ris av kin.ese~e inn i dette land 
meg at også dette forslag ville l den h:nslkt a skape seg en for-
bli overveiet med velvilje. Jeg mue p~ gullfeltene. Mange ~v 
kunne, ble det sagt, vente et dem gJorde .det og ve~dte .tII-
imøtekommende svar også å bake som nke menn til Kma, 
denne henvendelse, men fØ~st hvor. de oppnåd~e makt og 
måtte saken studeres. myndighet blant SItt eget folk. 

_ _ _ Andre, som også skapte seg for-

Da jeg kom hjem til Oslo for
talte jeg selvsagt straks minis
terpresidenten om de resultater 
jeg hadde oppnådd i Berlin. Og 
Quisling var i særlig grad til
freds med at det var utsikt til 
eventuelt å få studentene og de 
politiske fanger hjem. 

Jeg hadde ikke vært hjemme 
Quisling fikk Himmlers samtykke mere enn en måned, så fikk jeg . ..' I beskjed fra Berlin om at Himm-
tzl frzgzvelse av de norske fanger l 'kk h dd' - men Terboven fikk hindret 

er l e a e noe Imot at stu- I 
i Tyskland - - - dentene og de politiske fanger, det - - -

muer på gullfeltene forble i 
USA og flyttet tvers over lan
det til andre amerikanske byer, I 
_______ 1 

han ville legge alle hindringer 
iveien for å få gjennomfØrt vår 
plan. 

Et stykke ut i oktober 1944 
fikk vi gjennom våre spesielle 
kanaler vite hvor betydnings-

I fullt Norge plutselig var blitt i I ~ - og så ble Folke Bernadotte 

(Forts. side 8) koplet inn . 
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((Kjærlighet på kommando» 
I en tid da så mange som vakt burde være sitter muse

stille og lar lØgn og fornærmelser regne ned over både seg 
selv og kameratene, er det befriende å lese dette innlegget 
i «Farmand» av den tidligere Waffen SS-mann Ole Brunæs: 

Herr redaktØr. i stikere og myndigheter. Tys-
Den vest-tyske filmen «Brau- i kerne, som regnet med at det 

te des Fuhrers», på norsk I1 forekom bortimot en halv mil
«Kjærlighet på kommando», går lion kriminelle aborter om året 
for tiden i Oslo: Den utgir seg I i Tyskland, satte meget inn på 
å være en dokumentarfilm om å nå frem til positiv lØsning, 
foreningen «Lebensborn» som blant annet med oppmuntring 
ble opprettet i 1935. til tidlige ektesk~n og oppmunt-

Gjennom en enkel handling ring til barnerikdom i familien 
forteller den om hvovdan «rase- for eksempel gjennom skatte
rene,. tyskere under nazi-regi- politikken. 
met ble kommandert som avls- «Lebensborn» tok opp dette 
okser til dertil innrettede stats- arbeidet på foreningsbasis. For
bordeller for å sette barn på eningen hjalp til å få friske vor
oppfanatiserte piker fva «Bund dende, ugifte mØdre til å velge 
Deutscher Made!», i den hensikt å fØde sine barn, fn!mfor å vel
å skaffe Hitler en stamme av ge svangerskapsavbrytelser i 
særlig hØyverdige «germanere». form av kriminell abort. «Le
Frukten av disse forbindelser, I bensborn» opprettet til disse 
barna, ble overtatt av spesielle formål i alt 18 fØdselsstiftelser. 
statlige oppfostringsanstalter. Det var moderne klinikker med 
Filmen forteller videre hvordan alt nØdvendig utstyr, leger og 
soldater fra Waffen-SS utryd- pleiersker. 
det polakker hvis barn hadde Alle medlemmer kunne la 
et «nordisk» utseende, hvorpå sine hustruer fØde sine barn i 
disse barn ble overfØrt til «Le- disse klinikker. (Alle offiserer i 
bensborns» barnehjem for opp- Waffen-SS var obligatoriske 
fostring i den rette «german- medlemmer, dessuten var det 
ske» ånd. en stor gruppe frivillige med-

Alt dette er i og for seg ikke lemmer). Likeledes kunne ugif
særlig nytt. BØker og tidsskrif- te vordende mØdre her få et 
ter har bragt lignende skildrin- fristed, hvor de kunne få den 
ger tidligere. En av bØkene dan- hjelp de trengte fØr, under og 
ner da også grunnlaget for fil- efter fødselen, opplæring i bar-

Dystert minne. lA. L.: • \ . 

ri;;:l~ ~:~~æ~:~~~~ S~:;kt~~ Rand bemer knIng er 
i den fryktelige skibskatastrofe·1 • 
d~ Stavangerskes «St. Svithun» tI rettsoppgJ øret 
gIkk ned og ca 40 mennesker 
omkom. Pussig nok er det bare 
VG som - forØvrig uten å 
nevne forbryternes navn -
minner om at selskapets fØrste 
«St. Svithun» under nkkupasjo
nen ble brutalt senket av engel
ske fly. Det var i 1943 og denne 
innsats av «våre allierte» kostet 
43 mennesker livet. 

A gi avkall på 

PER VOGT: i pasjonslovgivningen i Norge. Wold 
'- Om Paul Hartmanns bok -I har erkjent det som jeg hele ti

«Bak fronten»: Det tør være men- i den har vært på det rene med, 
neskealdre siden en t.'Jk har satt I' at det var ganske umulig for oss 
sinnene i slikt opprør. Paul Hart- herute å gjennomgå hele lovgw
manns personalhistoriske dagbOk! ningen hjemme under okkupa
er egnet til å gjøre flerEJ,.mennes-1 sjonen og treffe bestemmelse om 
ker rasende enn noen bok jeg kan hva som skulle bli stående og hva 
huske å ha sett på norsk. ~ (Far·- som skulle oppheves - (Bak fron-
mand). ten, s. 169). 

PAUL HARTMANN: 
. - Paul Hartmann er ikke pro-

I en leder skrIver VG om· fesjonell politiker. Han lever i be-

- Fra regjeringskonferanse 18. 
4. 1944: ~ Frihagen bragte frem 
et tidligere forkastet forslag om 
5000 pund sterl. til innkjØp av 
engelsk skjØlUlliteratur til salg 
gjennom bokhandlerne i Nor
ge ved hjemkomsten. Forslaget 
var ved forrige gangs behandling 
enstemmig forkastet, men Frtha
gen hadde etter en kraftig hen

de amerikanske baser i Euro- ste velgående, full av god sam
pa at «Norge har gitt avkall vittighet og vil huskes for sin ær
på fremmede baser, på atom- lighet. Han skriver for eksempel 
våpen og rakett.er ut over de fra regjeringskonferanse 21. fe-

bruar 1945: Wold bragte frem et 
rent defensive med et par pussig SpØrsmål som var kommet 
mils rekkevidde». fra Finnmark. Der fantes det 

Hvis dette er sant, hvis man statspensjonister som var nazis- stilling fra Siommerfelt tatt opp 
har gitt avkall på alt det som I ter. SpØrsmålet var om pensjone- saken på ny. Forslaget ble varmt 
overhodet gjør et medlemskap I ne skulle stoppf'..8 Det er nokså på forsvart av Hjelmtveit og støttet 
. NATO r . b d i det rene at det ikke er noen lovlig av Sunde. Jeg fastholdt mitt tid
l mu 19, sa ur e man adgang til å gjøre dette, men det! ligere standpunkt, da jeg ikke 
ta den fulle og hele konse- bie likevel enstemmig besluttet at I kunne innse at vi kunne avse va
kvens og gi avkall også på man skulle stoppe utbetalingene. luta til disse ting. Statsministeren 
NATO. Slik som Sverige. (Bak fronten, s 353) grep meget lidenskapelig inn mot 

Nydelige allierte 

forslaget, som ble forkastet mot 
- Hartmann fra Regjerings- Frihagens, Sundes og Hjelmtveits 

konferanse 12. 12. 1944. - Wold stemmer. - (Bak fronten s. 188 
la bl a frem forslag til ny straf- --89). 

men. Det nye er så at historien nesteIl, gratis barnetØY, juridisk Midt oppe i den Kuba-af-
er blitt filmet - og at filmen hjelp o.s.v. fære som truer hele verdens-

felov om landssvik, hvori han helt 

foregir å være en dokumentar- Forutsetningen var, i motset- freden, kan det ha sin inte
film, bygget på dokumenter fra ning til hva filmen påstår, at I resse å friske opp hva presi
«Institut fUr Zeitgeschichte» i barnet ble tatt hånd om av for- denten for den amerikanske 
Munchen. eldrene; hvis moren var ugift, sjømannsorganisasjon Joseph 

Men denne «dokumentarfilm» at hun ble skaffet muligheter Curran uttalte like fØr krisen 
bygger ikke på dokumenter. til å beholde det.. Hvis det var ble aktuelL Han beskyldte rett 
Det nevnte, - forØvrig meget umulig for moren å gi barnet et ut amerikanske skibsredere 
seriøse - institutt har uttryk- skikkelig hjem, ordnet «Le- for å la sine skib under frem
kelig frabedt seg å bli tatt til bensborn» med fosterforeldre med flagg bringe varer fra 
inntekt for filmen. Filmens pro- eller adopsjon. Foreningen anså Sovjetsamveldet til Kuba. Det 
dusent Arthur Brauner, har for- familien som eneste brukbare skulle sannelig ikke forundre 
lengst offentlig måttet innrØm- miljØ for barna. Ikke i noe til- oss! 
me at de dokumenter han an- felle skulle stat eller institusjo-

har fulg·t hjemmefrontens linje, - Fra regjeringskonferanse 20. 
delvis kontra SchjØdts komite. Jeg, 7. 1943: -- Senere under konfe
~ar helt enig med departemen- i ranse~ g~ Ystgaard som var kom
tet. - (Bak fronten, s. 314). . met tllbaKe fra Amerika, en over-

sikt over Hat Springs-konferan
-Emigrantenes erkjennelse at det sen, utenat man ble klok på at 
«ulovlige styre» i Norge mest var det egentlig var utrettet noe som 
en talemåte til bruk ved sinte an- helst der. Han kom inn på sitt 
ledninger - fremgår av Hart- yndlingstema om å sende 50 000 
manns bemerkllUlger fra regje
ringskonferanse 18.2.1944: - Lang 
diskusjon om et forslag fra Wold 
om regjeringens stilling .til okku-

kuer til Norge. Han mente man 
måtte ta imot disse kuene når 
norskamerikanerne ville forære 
dem. - (Bak fronten, s. 93-94). 

fØrer, ikke eksisterer. ner overta dem. 
Et dokument av virkelig be- Finansieringen var helt og FOLK OG LANDS MINNEALBUM: 9. 

tydning i saken «Lebensborn» holdent medlemskontingent og 
er av naturlige grunner utelatt, pensjonspris. Staten ga ikke en 
nemlig frifinnelsesdommen ved pfennig. Kontingent og pen
Nurnbergdomstolen. (På sjonspris ble stipulert efter inn
grunn av de rykter som ble satt tekt. Oppholdet var altså ikke 
i omløp efter krigen, ble nemlig gratis, men friplasser ble utdelt. 
«Lebensborn» ganske riktig an- Det kan forØvrig henvises til 
klaget for rasebordellvirksom- domstolen i Nurnberg, som ikke 
het). alene avsa frifinnelsesdom, men 

Meldinger om opptøyer ar- også betonet foreningens positi
rangert av tidligere SS-folk, ve og sosiale karakter. 
rettet mot filmen, ble i sin tid Dette er de dokumentariske 
distribuert over hele verden, kjensgjerninger om «Lebens
også til norske aviser. Disse born», som var et forsØk på en 
meldinger er blitt dementert av I positiv lØsning på et problem 
de tyske myndigheter. Tyskland slett ikke var alene 

Det eneste som således er om. Det er beklagelig at sensa
blitt dokumentert i forbindelse I sjonshungrige filmprodusenter I 
med denne filmen er at den er i tar opp et slikt emne istedenfor 
et usedvanlig ondsinnet forsØk I å ta opp et av de mange virke-I 
på å skape sensasjon på bekost- I lige problemer Hitlers Tyskland 
ning av mennesker som idag I har efterlatt seg. 
enten ikke kan, eller bare me- Av hensyn til de ugifte mØd- . 
get vanskelig kan verge seg. re, var det ingen blest omkring I 

* «Lebensborn». Nettopp dette 
Foreningen «Lebensborn e. har uansvarlige journalister og I 

V.» ble opprettet i 1935. Navnet filmfolk utnyttet, fordi kvin
betyr «livskilde». nene saken angår, ofte vanske-

Verdenskrig og fØdselsunder- lig kan verge seg. Og de selger 
skudd skapte i mellomkrigs- frekt denne svindelen videre til 
årene problemer i flere europe- Norge, hvor så mange mangler 
iske land og voldte adskillig be- forutsetninger for å avgjøre hva 
kymring 'hos befolkningsstati- som er sannhet og hva som er 
_ .. _. _______ .. ___ ._ lØgn i denne saken. 
2 FOLK OG LAND Bærum. Ole Brunæs. 

Falt i øst i ka_pen for Europa 
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Norge og Cllba-affæren 
Hva vi mener om Kuba-affæren? 

Så hurtig som begivenhetene skifter i det store taktiske 
spill mellom USA og Sovjetsamveldet er det sannelig ikke 
godt å ha noen mening som er up to date om det som skjer 
for en publikasjon hvor redaksjonen må avsluttes en uke 
før utgivelsesdagen. Vi ønsker heller ikke å legge sten til 
byrden for de partipolitikere som er ansvarlige for at Nor
ge er blitt deltager i det farlige spill i en stund da eksplo
sjonen kan komme hvert øyeblikk. A gjøre opp det regn

skapet får bli en sak for dem som eventuelt måtte overleve, 
i motsetning til liva som skjedde i 1940. 

Når vi nevner 1940 i den forbindelse, så er det fordi det 
naturligvis går en ubrutt linje fra 1940 og frem til idag. 
Dengang førte partipolitikerne et land som var gjort for
svarslØst, gjennom et ansvarslØst renkespill bak folkets rygg, 
inn i en verdenskrig og påførte oss fem års okkupasjon av 
fremmede soldater. Det var heller ikke politikernes skyld 
at vi i forhold til andre land slapp så uhyre billig fra det, 
og kunne ha sloppet enda billigere hvis ikke de samme 
politikere i eksil hadde sloppet løs en fOlkeret1,sstridig, 
unyttig og meningsløs partisankrig over de hjemmeværende 
landsmenn. Til gjengjeld kjØpte de ansvarlige seg fri ved 
å ofre dem som hadde hindret den verste katastrofen. 

Under de forberedelser som pågår for å få istand den 
tredje verdenskrig driver de samme partipolitikere et nytt 
spill som ikke er mindre farlig. Dennegang har man sikret 
seg krigsdeltagelse på forhånd, har splittet Norden og har 
bragt Sverige og Finnland i en uholdbar situasjon. Hvem 
skal så bli syndebukker denne gang når regnskapet skal 
gjøres opp'! 

Kuba-affæren burde efter vår oppfatning være en kraf-
tig vekker for det norske folk hvis d.en da ikke fØrer til at 
vi vekkes av atomeksplosjonene. Den burde påny vise oss 
at v å r vei må og bør være Nordens vei, slik den er truk
ket opp i svensk vepnet nøytralitetspolitikk 

Vi skal ikke her innlate oss på å dØmme amerikansk 
utenriks- og krigspolitikk. Alle er naturligvis klar over at 
USA i Kuba-affæren har handlet stikk i strid med folke-
retten, at det ikke bare har begått overgrep mot en liten 

Advokat Hjort 

og dommerne 

Også Nasjonal [:J.,2nlings 
gamle nestkommanderende 
og hirdsjef advokat J. B. 
Hjort, som senere har om
vendt seg seg så iherdig fra 
den mØrke «nazistiske» for
tid, synes at det er flere 
dommere som bØr for retten 
enn de som hittil er stilt til 
ansvar. 

Naturligvis tenker ikke 
«antinazisten» da på de 
norske dommere som dØmte 
advokatens tidligere parti
feller - for alt vi vet kan
skj e fØrt inn på de «nazis
tiske» avveier av nestfØreren 
selv? -, men på enda noen 
flere tyske dommere, denne
gang noen Østtyskere som 
har dØmt folk for å stikke 
av til vesten. Det er som 
kjent lett å se splinten i nes
tens øyne! 

KARDINALEN AVSLØRER PRESIDENTEN 
HVA SPELLMANN KAN BERETTE OM 

FRANKLIN DELANO ROOSE'/EI,T. 

;:led det tyske SUCHLICHT som mellommann g1engir vi 
denne artikkel av Gerhard Hirseland i «staatszeitung», New 
York nr. 9, 114. årgang om Roosevelts EFTERKRIGSPLA

NER: 

Bortsett fra den kjenns
gjerning at Roosevelt hjalp 
til å Ødelegge en diktator for 
å sette en annen i hans sted. 
Blir det i denne bok berettet 
om en grandios plan for opp
deling av verden, som van-· 
skelig kan bringes i overens
stemmelse med den siden 
Wilson .helliggj orte folkenes 
selvbestemmelsesrett og 
dermed Roosevelts moralske 
grunnlag for å tre inn i 
krigen. 

Således gj engir kardinalen 
en samtale med presidenten 
i Det hvite Hus i året 1943, 
hvorunder Roosevelt fortalte 
ham at han ville treffe en 

Europeerne har ikke an- I avtale hvorefter Kina fikk 
net å gjØre enn å finne seg i det fjerne østen, USA Pazifik 
det sovjetiske herredømme og England og Sovjetsam
- håpet om at de i lØpet av veldet skulle dele Europa og 
ti eller tyve år vil ha vent Afrika. 
seg til det.» At europeerne herved ville 

Dette fromme Ønske stam- trekke de~ korteste strå syn
mer fra en mann som fØrte tes allerede da å stå klart for 

«Det bØr allerede nu presi- sitt folk inn i en verdens- ham, for han uttalte videre 
seres overfor dommere, som k' feb f . ng or aen menneske- til kardinal Spellmann at 

Vi for vår del er mere in
teressert i de norske dom
mere enn i de tysl,{Je, men 
kanskj e det kan være grunn 
også for de fØrstnevnte til å 
ta seg ad notam advokat 
Hj orts ol'd i et innlegg i 
FARMAND: 

avsier dommer som den nevn- ltf le en or ~yranni og dikta- denne plan ville resultere i et, 
te, at de som dIommerne under t k . ur -- Fran 1m Delano Ro- sovjetisk overherredØmme 
Hitler, kan risikere et senere 
oppgjør. Under dette vil det 
ikke nytte dem å undskylde seg 

osevelt. Så sier i all fall New over Europa. «England har 
Yorks kardinal Spellmann i jo overveiende koloniale in
sin av Robert I. Gannon teresser», slik blir han sitert. 

med at de adlØd lover som kb' f s revne lOgra i «The Cardi- Og kardinalen beretter vi-
makthaverne dengang ga:. nal Spellmann Story», som dere om samtalen: «Det er 

Domstolene skal' fremfor noe er utkommet på forlaget selvsagt at de europeiske folk 
beskytte miIl()riteter og det en- D b d ou le ay & Co., Inc. må foreta en veldig omstil-
kelte menneske. Dommerne er K ardinal Spell mann har i ling for å venne seg til Russ-
ikke byråkrater, som skal ad- d enne bok adskillig å berette land. Han (Roosevelt) håpet 
lyde sine overordnedes l:lefalin - d om enne president som man riktignok at den europeiske 
ger. De skal bare adlyde «10- idag i graven bebreider at innflytelse i løpet av ti eller 
ven» og <dorven» er mere enn Sovjetsamveldet kom til å tyve år ville fØre til at Sov
den nasjonale rett. I innta en slik dominerende jet mistet noe av sitt 

Det ble fasts'lått i rettsopp- stilling i Europa efter den barbari. 
gjøret med Hitler-folkene. Det siste krig. Det er vanSkelig å henvise 
var også Sovjet med på å fast-
slå». kardinalens beretning til 
Men altså hvorfor slår ikke kyndige advokat Hjort fast I fablenes rike eller til og med 

annen side kan det naturligvis sett fra et amerikansk syns- den på om~ådet meget sak-j at det er andre enkelt-j a karakterisere den som lØgn. 
punkt sies endog særdeles meget til fordel for at en bruker 'I mennesker enn Øst~yske ,Ikke fordi disse Roosevelts 

selvstendig stat, men også krenket havenes frihet. På den 

makt istedenfor rett. USA vil ikke ha en fiendtlig base så flyktninger og andre grupper ytringer passer så perfekt 
enn de advokaten nå tar i inn i det bilde man nå al

tett inn på livet, på samme måte som Adolf Hitler i sin tid For kan den fare politiker- I forsvar som har krav på be- ment gjør seg av hans poli-
ikke ville ha Tsjekoslovakia stikkende langt inn i tysk kjØtt ne har bragt oss opp i de-I skyttelse, og som har vært tiske ferdigheter, men fordi 
og blod, på samme måte som treenigheten Engand, Frank- monstreres tydeligere enn her utsatt for blodig urett i den man krampaktig. måtte sø~e 
rike og' Israel forsøkte å vareta sine nasjonale interesser i har skjedd? I aller mest bokstavelige for- efter en grunn tIl at kardI-
Suezaffæren, og på samme måte som SovJ'etsamveldet S dl USA' k' stand ved norske dommeres nalen foretok en slik for-

om me em av s ngs- virksomhet? Blant annet dreining av sannheten. 
gjorde det i Ungarn og i Øst-Tyskland. blokk og dermed selvskreven medlemmene i det parti han Således synes Roosevelts 

Slik har stormakter alltid gjort og kommer vel alltid krigsdeltager i ethvert makt- selv var med på ;å utforme? forhold mildt sagt å være en 
til å gjøre. Det er bare demokratiske fjols som uavlatelig eventyr enten USA eller Sov- E. N. av de mest tragiske og skjeb-
seter sine lands eksistens på spill fordi de ikke forstår den- jetsamveldet, eller en av de -- nesvangre feilbedØmmelser i 
ne enkle historiske kjennsgjerning. I den forbindelse kan andre deltagende stormakter Denne nærhet fremkalte altså verdenshistorien. Og påny er 

man tvunget til å sammen-
det være fristende å nevne den store demokratiske freds-' på en av sidene setter igang, panikk i USA. ligne den nåværende poli-
fyrsten Nehru, som i likhet med de norske partipolitikere er vår stilling mere utsatt enn Hva så med Norge og Nor-, tikk like overfor Sovjetsam
av 1940 gjorde landet nærmest forsvarslØst, men dog det som bragte USA på hyste- den? Vi skal holde Nord-Nor- velde~ med den r?OSeveltske 
hadde såpass at det selv kunne gå til angrep på den lille riets rand og satte verdens- ge utenfor, for selvet barn I og fmne forurolIgende pa
portugisiske koloni Goa hvorefter det nå stilles ansikt til' freden i fare. Washington og forstår hvor utsatt det er. rallell~r. ,For me~ Roosevelt 

dØde Ikke hans llberale tan-
ansikt med en lignende aggresjon fra det RØde Kina, som New York ligger 2,000--2,500 Men Oslo ligger ca. 650 km. kegods, hvis farligste del 
har holdt kruttet tørt og ikke er redd for å bruke makt. km. fra basene på Kuba og fra nærmeste russiske base, er den urealistiske bedØm

Norge har ingen makt å sette inn i et stort krigsspill, nærmeste amerikanske by av Stockholm 250 km. og Køben- meIse av Sovjetsamveldet, 
men det har mulig'ens sammen med andre nordiske stater noen størrelse, Miami 300 km. havn sølle 130 km. dets politikk, dets endemål 
makt til å holde oss utenfor krigen. Det er vårt syn nå som borte. Av større amerikanske Kan andre enn norske par- og dets fredsberedskap, slik 

som vi forstår disse be-
før, og det er bare blitt ytterligere forsterket gjennom Kuba- byer ligger New Orleans ca. I tipolitikere unngå å se gal-I greper.» 
krisen. 1 1,000 km. fra Kuba-basene.· skapen? 
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Hans Egede-Nissen: Oberst Konrad Sundlo: VIlL 

Pastorale erindringer NARVIK 1940 
«BYEN MED KANONEN» 

Jeg tror det var en gang i «Regimentet har interesse 
1938/39 at min venn, nå avdØde av å få vite hvilke opplys-
britiske konsul Aagaard, kom ninger Politikammeret har 
opp til meg på kontoret og om fremmede personer i by-

I spurte om det var lovlig aven. Da 2 av Regimentets offi-

I ham å efterkomme en anmod- serer er ansatt ved Politikam-
ning av den britiske ambassa- meret, ville Regimentet finne 
den i Oslo. det praktisk om den ene av 

«Hva er det saken gjelder?» dem, solide og troverdige 
«Ambassaden ber meg skaffe kaptein StrØmsnes, som el 

rede på hvilke elektriske kraft- passkontrollØr, kunne få til-
stasjoner det er som finnes i lateise til å. rapportere tillf~ 
Nord-Norge». av interesse.» 

«Kanskje det er uriktig å gi Svaret kom omgående og var 
disse opplysninger?» kort og tydelig: 

Gammel ljorestue på Øvre LjØen . Nå er riksveien lagt tvers gjen- «Jeg ville nå kalle det for Regimentet kan ikke få de 
spionasje», sa jeg. «Jeg skjØn- I Ønskede opplysninger, da .dette 

nom tunet 
samle inn disse opplysninger.' Tonen var arrig. _ . It Før 9. april I ner bare ikke hvorfor De skal' er en politisak. -

VIII. Det er jo nok litteratur som kan Nei, nei, men ta det med ro , , ,I gi ambassaden beskjed!» da mann! Jeg trodde bare det 
Det har av forskjellIge grunner vært et opphold t offent- HØ t 1939 bl h A d k 11 b 'd 

liggjØrelsen av Hans Egede Nissens «Pastorale Erindringer»,! lØ ~ en e~:bbagaar va~lnoe somd, ah ~s sa,mar el e 
Men her kommer et nytt avsnitt. Fremover vil vi la dem al- ~v s aVf enEmrl, dl Sd' som me. om myn 19* e ene, 
ternere med «DØdsdans i Prag». I omlovker fra kn? an me, fle,re enge s e un sJonærer l SItt Her er en spionhistorie jeg 
FØlgende historie er fra det i okkupasjonstiden som de vel- fØlge. gjerne vil fortelle, da den var 

sydlige. Det var her for noen signere av sniklØp og lØnnmord ! Mr. Gibbs avla hØytidelig vi- oppe til behandling under retts
år tilbake en prest, navnet usagt, de var, - I sitt, og fortalte herunder at han I saken mot meg. Den illustrerer 
som drakk vin i brylluppene. Men her blir ikke plass til i verdenskrig 1. hadde vært 'I hva Norge forsto med <mØytra
Han faldt i unåde hos «kani- noget Troels Lund: Daglig liv i , sjef for en torpedojager og til- . liteh> og lik behandling av alle: 
nene» - for å bruke Alexander Norden, - Jeg får o v e r til bragt mesteparten av krigen I Sommeren 1935 fikk jeg brev 
L. Kiellands terminologi. En temaet, som det heter i NRK. med å dekke trafikken i kana-I fra min venn, redaktØr Jacob
sortkledt deputasjon ble sendt Som man ser av ovenstående len. i sen i Moss (redaktØren av 
til prestegården og fikk audi- ble det snart konfliktstoff til Han og hans fØlge slo seg ned I «Ragnarokk»), Han skrev og sa 
ens, Presten spurte hva de hØye over pipa, Og de skjØnne dager I i det nye flotte hotell «Royal» I at en tysk Norgesvenn, ingeniØr 
herrer Ønsket. - Med mange i Aranjuezsom Schiller nevner og gav anledning til adskillig I Vitalis Pantenburg ville komme 
men og om fikk da sendelaget i «Don Carlos», var 'forbi for ·folkesnakk,-·d!rmttn~cSyfttes-.~e- o --besØke.. meg)-og" ..anbefalt@-
fremfØrt sin klage over vinen. godt i min aktive prestetid. - oppfØrte seg så rart, denne mann til min bevåken-
_ «Me liga ikkje det». Med Det ble kamp på kniven. Jeg Således kjØrte hver uke en het. 
pastoral verdighet sa den såle- hadde nok flertallet av sindige eller annen av dem til Harstad Da Pantenburg kom, var jeg 
des dadlede: «Vet dere ikke at bygdefolk med meg, men over- i Lindseth sin bil, og en ung- på Elvegårdsrnoen, og dit kom 
Jesus gjorde vann til vin i bryl- alt i Norge hersker mindre- dom av dem trakk stadig rundt også tyskeren. Han fortalte at 
luppet i Kana?» - - «Me liga tallsdiktatur. Den totalitære med en liten koffert, som han han hadde reist meget i Skan
ikkje det helder», lØd det in- makt ligger hos enkelte med aldri slapp av syne. Var han i dinavia, at han flere ganger 
dignerte svar ,en form for mo- fØrerinstinkt og som i Grunn- selskap stilte han kofferten slik hadde vært på Svalbard og 
derne, radikal theologi i Vest- lovens § 100 ser samfunns- at han kunne se den fra der GrØnland, og endte med å be 
landske indremisjonsforbund, fiende numero uno, for hvem hvor han sa'tt. Så folk lurte om tillatelse til å fotografere 
som ellers er 150 % rettroende. pressen og åndsfriheten er en svært på hva det var for noe i norske soldattyper. 

Da var han mere jordnær I vederstyggelighet. Slike selvbe- denne kofferten .Radio? Ingen Kaptein Smiseth var dengang 
den indremisjonsleder som jeg i staltede fØrere er istand til å visste. sjef for mitraljØsekompaniet. 
vigslet i den hellige ektestand mørklegge og lyse i bann hele * Jeg overgav tyskeren til ham, 
og som sa til meg i bryllupsgår- bygdelag, enn si da enkeltper- Mens den britiske visekonsul, ba ham passe på at han ikke 
den - på mitt spørsmål om soner som våger å «tale Roma nordmannen Aagaard, var blitt fotograferte noe av militær be
hvorfor det var vin på festbor- midt imot». - avlØst hØsten Hl39 'Hl en ekte tydning, men forØvrig gi ham 
det: Slike stakkars individer er brite, ble den tyske visekonsul, anledning til å fotografere noen 

«Idag suspenderer vi tørr leg- varg i veum. De må enten skikk svensken Jonas Edholm, avlØst kjekke karer fra regimentet. I 
gingen». fØlge eller land fly. Ti bygde- samme hØst aven vaskeekte Smiseth gjorde som det var ham 

Det var bra at han ikke sus- pavenes makt er anonym. De- tysker ved navn Wussow. befalt. i 
penderte sin kristne lære. Det I res grunnlov lyder såher: I Han var også hos meg på Han gjetet Pantenburg en ti- I 
har enkelte av vår tids prelater bygdenorge skal ingen lykkes! høytidelig visitt, og jeg fikk mes tid og lot ham ta noen me
og sjamaner alene skammen av Pcrh . ..a.., vite at han kom fra Mandchura, get gode bilder av lØytnant 

hvor han hadde vært konsul et Valle og fenrik Harald Vass

Det landsØdeleggende forbudet 

eller annet sted. Han slo seg I bakk. J eg var imens inne i 
',OgSå ned på «Royal», så der 
hadde vi nå alle hvepsene sam-
let. -" 

Men for å ta et overblikk: 
HØsten 1939 ble både det bri

I tiske og det tyske visekonsulat 
: i Narvik overtatt av spesielt ut
. sendte folk fra vedkommende 
land. Hverken Det britiske Im
perium eller «Det tredje Rike» 
kunne betro disse stillinger til 
utlendinger. 

Så viktig var altså Narvik. 
Regimentet hadde av divisjo

nen fått ordre til å passe godt 
på om der skulle forekomme 
noe mistenkelig. - Så en dag 
skrev jeg til byens politimester 
et brev av omtrent fØlgende 

messa, og da jeg kom ut igjen 
var fotograferingen forbi. Den 
tyske ingeniØren sa nå takk for 
seg og reiste. -
,Jeg hadde opptrått mot tys
k~ren på samme måte som mot 
franskmannen, bare med den 
forskjell at franskmennene fikk 
se mye som tyskerne ikke fikk. 
Efter anbefaling av den franske 
visekonsul i Narvik h.adde jeg 
nemlig latt offiserer fra den 
lille franske krysser (jager?) 
«L'aiglette» få se både riflesky
ting og skarpskyting med bom
bekaster. Offiserene spaserte 
rundt på plassen som de ville, 
aa 'uer'J<YIKk'e fanfes milifære-' 
hemmeligheter av noe slag på 
Elvegårdsrnoen. Det ble ikke 
noe avisskriveri av dette, men 
av herr Pantenburgs visitt ble 
det en svare sjau. Jeg ble av
krevd en forklaring, og saken 
gikk frem og tilbake inntil 
Kommanderende general er
klærte: 

«Kommanderende General 
har sammenholdt oberst 
Sundlos forklaring med de 
bestemmelser som gjelder for 
utlendingers beSØk på ekser
serplasser og for fotografer
ing. Det synes klart å frem
gå at vedkommende utlend
ing (Pantenburg) ikke har 
hatt opphold på ekserserplas
sen. Det har vært et beSØk 
i lØpet av dagen. Det kan 
ikke sies å være brudd på 
reglene. Vi har jo flere ste
der hvor der f.eks. går of-

r Forts. 1tide BJ 
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o. K.: 

RUSSISK BLOKK-POLITIKI( KONTRA 
AMERII(ANSI( EN VERDFN-POLITII(K 

Kennedy har en tung arv. å bære på 

Den amerikanske utenriks-I Hvis Amerika går med på 
minister i tiden like efter Tysk- Russlands politikk og deler ver
lands kapitulasjon i 1945, Ja- I den i interessesfærer, så vil det 
mes F. Byrnes skriver i sin bok nettopp bli plass for et nøytralt 
«Ærlig talt» at russisk politikk Norden. Det nØytrale Norden 
gikk ut på å tvinge amerikan- kunde da ruste opp - også med 
erne til å dele verden med seg. atomvåpen - og gjøre et an-

På side 145 skriver Byrnes grep ulØnnsomt. 
således: Hvis amerikanerne holder 

«Og fremfor alt var det fast ved sin en verdens politikk, 
(London-mØtet) en prØve på så må på den annen side dette 
om vi virkelig trodde på det fØre til krig. 
vi sa om en verden og det vi En ting er å dØ for et nøy-
fremholdt om kollektiv sik-
kerhet - eller om vi var vil- tralt Norden, enten det blir 
lige til å gå med på det rus- overfalt fra øst eller vest. Noe 
serne foretrakk, nemlig den ganske annet er det å dØ for den 
adskillig lettere oppgave å amerikanske negerkultur. Vi 
dele verden i to innflytelses- Ønsker ikke at Norden skal bli 
sfærer.» Ødelagt av krig, selv om vi der
Det er nettopp dette striden ved skulle redde den israelsk-

står om også idag. amerikanske drØm om en ba-
Den amerikanske utenriksmi- stardverden med de utvalgte på 

nister Rusk bekreftet således i toppen. 
en artikkel i dagspressen for en Demokratene i Amerika drev 
tid siden at amerikanerne holdt samme en verdens politikk i 
fast ved sin en-verdens-poli- 1939. Da var det Tyskland som 
tikk, mens russerne vil dele ver- stod i veien for en israelskledet 
den opp i blokker: et ameri- verden. Derfor tvang Amerika 
kansk imperium, et russisk im- England til å gå i spissen og 
perium og flere nØytrale regio- erklære Tyskland krig. Den 
nalstater, eller sammenslutnin- krigen kostet England dets im-
ger. perium. 

Det er ingen grunn til å tro Sverige var det eneste land i 
at russerne vil gi opp denne sin Europa av noen betydning som 
politikk, og innordne seg i et is- klarte å motstå de alliertes 
raelsk-amerikansk- en-verdens press, og som derfor holdt seg 
projekt. utenfor krigen. Sverige er fak-

Veien frem til en amerikansk tisk det eneste selvstendige land 
verden, går derfor bare via en i Europa idag. Det har vist at 
krig med Russland og Kina. I det kan fØre en nØytral politikk 
Den veien tør bli meget tung I og har derfor utpekt seg som 
å gå, og for Norge,. Danmark. kjernen i en nordisk blokk som 
og kanskje Norden med betyr I kan redde Norden. 
den sikkerlig total utslettelse. 

Det er ikke korrekt når 
cOrbiter» i en artikkel i nr. 43 
av «Farmand» skriver: 

«Brutalt sagt hviler Sveri
ges frihet og uavhengighet på 
U.S.A.'s og NATO's slagkraft 
like meget som Danmarks og 
Norges gjør. Selv svensker 
innbilder seg ikke at et even
tuelt seirende Sovjet-Sam
velde ville respektere Sve
riges nøytralitet under og ef
ter et oppgjør mellom øst og 
Vest. Det er bare Vesten som 
kan tenkes å respektere 
«nØytralitet» . 
Det motsatte er jo det rik-

tige. I 
I 

Mere utviklingshjelp! 

Hadde Norge brutt med Eng
land og gått inn i en nordisk 
blokk sammen med Sverige i 
1939 så hadde vi sluppet tysk 
okkupasjon. Det vet også «Or
biter». Men fordi vi holdt på 
England og gikk sammen med 
England og stod i Englands sold, 
fikk vi den tyske okkupasjon. 

Et nøytralt Norden var i tysk 
interesse. Et krigførende Nor
den var i engelsk interesse. 

Det er idag Russlands interes
se at Norden er nØytralt. Det må 
være en soleklar sak. Men det 
er i Amerikas interesse at Nor
den deltar i innkretsningen. 
Og for å verge seg selv kan 
Russland føle seg tvunget til å 
okkupere et unøytralt Norden 
så å si med en gang krigen be
gynner. Vi får da elendigheten 
fra 1940 om igjen. Hvis Norge 
gikk ut av Nato, brøt med Eng
land og gikk sammen med Sve
rige i en nØytral blokk, kunne 
vi holde oss utenfor. Men i en 
truende krig nå som fØr vil ikke 
England tillate Norge å være 
nøytralt. Altså akkurat det mot
satte av det «Orbiter» skriver 
er riktig. 

Det er noe alvorlig galt i selve 
logikken, når «Orbiter» skriver: 

«Selv svensker innbilder 
seg ikke at et eventuelt seir
ende Soyiet-Samvelde ville 
respektere Sveriges nØytrali
tet under og efter et oppgjør 
mellem øst og Vest.» 
Vi kan vel gå ut fra at det 

efter et coppgjør mellom øst og 
Vest» kommer til å se temmelig 
miserabelt ut i «et eventuelt sei
rende Sovjet-Samvelde.» Der
for kan vi godt tenke oss at det 
lar et velrustet og nøytralt 
Sverige-- og enda mere et Nor
den - i fred både under og ef
ter «oppgjøret». Vi kan også 
godt tenke oss, at for et Sverige 
som går inn i Nato, og blir med 
på «oppgjøret« fra fØrste dag, 
- slik som Norge - vil det bli 
temmelig likegyldig enten Sov
jet-Samveldet blir «seierherre» 
eller ikke. 

Det er derfor noe uendelig 
tragisk over «Orbiter« og folk 
ellers som er villige til å Øde
legge hele fedrelandet sitt og 
utrydde sin egen nasjon for å 
berge amerikanerne og deres 
forlorne demokratiske system 
og utopiske drøm. 

Nå kan en være fristet til å 
si at nordmennene slett ikke 
fortjener å komme lØS fra Eng
land og få lov å være nØytrale i 
neste krig. De fortjener å få 
lØnn for den nederdrektige be
handling de har gitt Quisling 
fordi han reddet landet fra Øde
leggelse i 1940. De fortjener å 
få lov å komme ~nn i Fellesmar
kedet sammen med de britiske 
herrer og å få lov å være med 
på forsvaret av det Tyskland de I 
Ødela i 1940-45. 

Nå blir det vel neppe heller I 
noen tilintetgjØrende strategisk 
atombombing i en kommende 
krig. Det er grunn til å tro at 
det «bare» blir en ny KNea
krig - i Europa, eventuelt med 

(Forts. side 6.) 

Et bidra;: til feirincen 

av 011,1 Gillbra,ns~on 

Den store norske karrikaturtegner og kunstner Olaf Gul
bransson som dØde for noen år siden er blitt behØrig feiret i 
pressen, i fjernsynet og ved en utstilling av tegninger og ma
lerier fra hans hånd i Nasjonalgalleriet, formodentli!! fordi det 
iår er 60 år siden han begynte å tegne i «Simplizissimus». Og
så kollega Hydle i Aftenposten har ydet sitt bidrag til jubile
umsutstillingen og for sikkerhets skyld med en rask oppussing 
av Gulbranssons nasjonale glorie, som vel var noe anlØpen si
den han tilbragte en vesentlig del av sitt liv i det fryktelige 
Tyskland, hvor barbariet som kjent hersker. Efter at verdens
krigen var falt i grus og det nasjonalistiske styre i Tyskland 
var falt i grus har Gulbransson efter hva Hydle vet å berette 

ner på sitt felt enten han delte 
vår politiske oppfatning eller 
ikke, og er stolt over at han var 
nordmann, enten det nå var en 
«god» eller en «dårlig« sådan 
for å holde oss til den aften
postske vurdering av kunstne-

(Forts. side 7) 

fortalt ham «med 
egen munn» om 
hvor «god nord
mann» han had
de vært. 

Det kan godt 
være Olaf Gul-

så mange 
andre så det som 
n patriotisk inn
sats å ta avstand 

fra Nasjonal 
Samling til for
del for den tyske 

okkupasjons
makt i Norge, 
representert ved 
Terboven. SkjØnt 
vi aldri har hØrt 
noe om det fØr. 

Imidlertid var 
det ikke Olaf 

Gulbranssons 
forhold til NS vi 
mente å drØfte 

her selvom 
Hydle og Aften
posten inviterer 
til det. Det får 
være som det 
vil med det, vi 

synes nå han var 
en stor kunst-

Under dette bilde skrev SIGNAL: I sitt hus ved Tegernesee går 

han alltid i et antrekk avrensdyrskinn (når han ikke akkurat 

ligger prustende i vannet) og haris kone (ovenfor.i midten) 

bruker også norske klær 
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DEN GULE FARE RUSSISK BLOLK·POLITIKK KONTRA 

(Forts. fra side 1) Dette kan være sant i noen ut- I rikanske kyster, ble utstedt i. 
strekning, men det ~r likevel 1892. Mektige kinesiske organi- i 

est tenkelige levestandard for et faktum at de arbeIdet med sasjoner i Amerika bekjempet 
en bagatell og la seg til og med søppel. denne lov og brukte uhyre sum
noe opp av deres sparsomme I San Franciscos Chinatown mer på å motarbeide den. HØY
lØnn. De kinesiske arbeidere blomstret laster av enhver art esterett i USA erklærte imid
kunne holde det gående på en i ved århundreskiftet. Kinesiske lertid at Geary Exclusion Act 
bolle ris 0:n dagen, fordi. de~es I' ~vinner ble impoort.er~ fra Ki~a var konstitusjonell og så ble den 
legeme;:- ~a lenge. var o bhtt ~ll- l stort antall for a dnve prostl- gigantiske flod av kinesere til 
vent darh~ fØde l sma po:sJ~- I tusj on, opiumsdepoter opptok et Amerika redusert til det for
ner. De hVIte krevet naturhgvls I st~rt antall ?yg~inger i bydelen, holdsvis lille antall som kunne 
bed~e mat. ~esultatet var al- spIllebuler 1 strId med statens smugles inn. 
vorlIg~ arbeiderproblemer. -: lover ble drevet overalt. Det er Utstedelsen av Geary Exclu
Spenmng mel~o~ de to raser et velkjent faktum at kjØnns- sion Øket det raseri kineserne 
var det u~nngaellge resultat og sykdommer var spredt viden lenge hadde fØlt mot Amerika. 
det varte Ikke lenge fØr det for- om i San Franciscos Chinatown Med årene som har gått, med 
vandlet seg til åpent-hat. selv blant gutter så små som i endrede levevilkår og med flere 

De krever opptagelse i FN for de selvstendige forente republikker 

Tchajf-Tchajf og Guili-Guili 

Forts. fra side 5 

Kineserne har alltid betraktet tiårsalderen som besØkte bulene generasjoner kinesere som har 
seg selv som overlegne i forhold i Jackson Street og andre vokst opp, ser en ikke me
til de hvite. Gjennom hele Ki- skumle steder i det ynglende get åpent hat mot de hvite hos 

kinesiske kvarter. den amerikanske kineser av taktiske atomvåpen, hvor de 
nas kj~nte hikstOrie kan vi se Helsetilstanden var så dårlig idag. De fleste Chinatowns be- som er med i NATO og «Felles-
masseVIS av e sempler på den- markedet» får bære byrdene. -

e h Id ' f k' 'd i San Franciscos Chinatown i står for det meste av raritetsbu-n o nmg ra mesernes Sl e. Hvorefter amerikanerne vil 
Kineserne Ønsket aldri frem- denne fin-de-siecle periode at tikker, barer og restauranter, måtte akseptere de kalde kJ'ens
mede i d I' Id' o h d i 1901 trodde man virkelig at som selvsagt er avhengig av den e es an , og l ar un - gjerninger og gå med på å dele 
rer gjorde de alt de kunne for byllepest raste gjennom den hvite manns dollers for å kunne 
å holde dem borte. Dette er orientalske bydel og tre hundre I eksistere. Men leilighetsvis kan verden i en russisk og en ame-

d l bl b kt t'l ok" . rikansk interessesfære, og som 
gr.unnen til en alltid har sett p. å pur:' s.vove e ru l a rØ e en Iml~l~rtId se litt av hatet, el-
Kma som et underlig, mystisk Chmatown. ler uVIlJen eller undertrykket konsekvens også godta «troika» 
land. En fikk vite så lite om' Men tong-kriger og skitt var overlegenhetsfØlelse komme opp prinsippet i F. N. 
det. : ikke de eneste problemer kine- til overflaten hos kineserne i Amerikanernes en verdens 

at forsvaret styrkes hurtig og 
effektivt.» 

«Bevisst eller ubevisst er 
det (N. F.'s) en politikk hvis 
mål er å bryte ned folkenes 
naturlige nasjonale organisa
sjon for å virkeliggjØre den 
internasjonale verdensrepu
blikk.» 

«En babelsk blanding av 
alle nasjoner og raser slik 
som liberalismen og marxis
men tilstreber, Ødelegger hver 
enkelts egenart og verd.» 

(STORNORDlSK SAMBAND) 

Da kineserne kom til Kali- ' serne bragte med seg til dette amerikanske Chinatowns. Jeg poli~ikk er ~ømt til å misly~~es, 
fornia for å grave gull bragte land. Den virkelige gule fare. har selverfaret å bli forbannet fordI de?- gal' mot ve~densvIIJe~, 
de med seg denne innstilling om dengang var at kineserne som I voldsomt av noen kinesere i og fordI den fØrer til atomkng 
overlegenhet. I USA refererte flommet inn i Amerika skulle New Yorks Chinatown på et log verdensø.deleggelse. Det gjel
de til hvite som «hvite djevler» fylle opp landet og eventuelt bortgjemt sted hvor det ikke der nØyaktIg det samme for F. 
eller «fremmede djevler» _ dominere USA helt i kraft av var andre hvite tilstede. Det er N. som det gjaldt for Nasjone- Den gang var det marxistene 
(skjØnt det selvsagt var de som antallet. De strømmet inn i Ka- min mening at den dypt rotfes- nes Forbund. ., o . som hadde sjansen og viljen til 
var fremmede). Kineserne Øn- lifornia i en forbausende og til- tede uvilje mot alle «fremmede» En verdens-Ideen rna fØre tIl å lage en bastardverden. Idag er 
sket ikke omgang med hvite, de synelatende uendelig målestokk. som så lenge har eksistert hos, krig. Det .som Qui~li?g skrev det lib~raliste~e, ~ens ~ussland 
bodde i sine egne bydeler, de- Innbyggertallet i San Francis- den kinesiske rase fremdeles lom N. F. gJelder ogsa Idag: synes a ha slatt mn pa en na-
res «Chinatowns», og gjorde alt cos Chinatown i nittiårene var manifesterer seg blant kineserne I «Den kollektive fredssik- sjonal kurs. Men det gjør ikke 
de kunne for å isolere seg selv, omkring tredve tusen: alle disse på små og store måter. ring som man påberoper seg saken be~re for oss. Derfor er 
til og med i den utstrekning at mennesker stuet inn i et ni Denne følelse spiller en stor er uten annen realitet enn/ det en ulIkt for er:hver nor~-
de faktisk etablerte sine egne kvartaler langt og tre kvar- rolle når det gjelder den gule den at den innebærer en god :na~~ som er glad. l landet ~Itt 
l . taler bredt område be- fare av idag. I RØ·de-KI·na sulter chanse'for å lage en verdens- a ga mn for en nasJonal nordIsk 
over og egen regjermg. De bl kk 

samlet seg i grupper kjent som grenset av Bush, Broadway, millioner og arbeider seg ihjel, krig ut aven lokal konflikt.» f o ,som ruster opp og i selv-
t . Il Stockton og Kearny Street, slik de ser for seg ,deres kommunI'st- «Vi krever derfor sterkt og °orsvar vil. ven. de kanonene 
ongs, som lme om støtte sam- b d l b . k k' som idag. Det trenges ikke stor regjerings fullstendige fiasko. ubetinget hevdelse av Norges a e mot l erahster og marx-

men 1 amper Jent som tong ister. 
wars (tong-kriger). Disse kam- fantasi for å forestille seg over- Og de vet at mens dette er et nØytralitet og at nØytralite-
per ble utkjempet om saker som befolkningen i bydelen, eller til liv som de ikke kan slippe bort ten og landets fred sikres ved 0, K. 
bare hadde interesse for kine- å bli klar over hvor mange ki- fra, så lever amerikanerne godt, I ...,....,...~~...,....,...---..-~~ 
serne skal det innrØmmes, ki- nesere som måtte bo i hvert spise~ god 00g tilstrekkelig f~de I 
neserne prøvet aldri å starte en rum i Chinatown. og blIr velstaende under kaplta- dette hat, får det til å flamme seg tilkjenne på forskjellig må
krig mot de hvite. Imidlertid Våre forfedre innså at det lismen. En bitter misunnelse enda hØyere ved å spre den lØgn te blant de rØde kinesere siden 
var det ikke trygt for en hvit å måtte tas drastiske skritt og de brenner inni dem, og misunnel- at kapitalist-Amerika går frem kommunismen overtok Kina i 
beSØke Chinatown når tong- tok dem. Geary Act, som ute- se er bare et skritt fra hat. Det fordi det er en ond, grisk, selv- 1949 - en utålmodighet efter å 
kriger raste, streifkuler var en lukket alle kinesere fra de ame- vaklende rØde regime spiller på god, kommunisthatende nasjon. få gjort ting i en fart, kan lett 
fare, på samme måte som fly- I Men styrerne kan selv se at lede til den Øyeblikkelige bruk 
vende kniver og Økser. ...-.---..-~ ~ kommunismen slår feil i Kina av vannstoffbomben. 4. Fiasko-

Disse tong-kriger fortsatte D og at kapitalismen har hell med en med «det store sprang frem-
helt inn i nittenhundreogtred- et var eng ang seg i Amerika, og dette bitre tap over» og bitterheten og skuffel-
veårene. De dannet en flekk på av tro på deres marxistiske sen som fØlge av den. 5. Den 
ansiktet til de amerikanske byer doktriner forårsaker en dyp stadig tiltagende styrkelse av 
og viste at kineserne var laste- skuffelse som bare kan resul- bambusteppet maskerer de rØde 
fulle, blodtØrstige og hovedsa- tere i større hat. kineseres aktivitet og betyr 
kelig interessert i sine egne af- Dette Økede hat gjør dagens I utvilsomt at de holder på med 
færer uten særlig bekymring gule fare større, fordi de rØde noe de ikke vil vi skal vite om. 
for det land de hadde trengt kinesere samtidig som deres fi- 6. Det fryktelige overbefolk-
inn i. losofi faller sammen holder på ningsproblem som Kina står 

De Chinatowns som kineserne å få til disposisjon atom- eller overfor. Jeg tror at Kina fak-
opprettet i dette land og spesi- vannstoffbomber. De kan ha I tisk ville hilse velkommen tapet 
elt den veldige i San Francisco ~em alt nå; dette tryk~es eller av flere millioner av befolknin-
var fengslende og maleriske ste- Ilke efterpa. Det er mm tro at gen hvis en hevn fra USA frem-
der å beSØke og å utforske, og RØde Kina vil bruke bombene l kalte dette. Jeg tror Kina ville 
noen av dem er det fremdeles i mot USA like efter at det får anse dette som en billig pris å 
en viss utstrekning. Men de var dem, hvis ikke USA tar faste betale for Ødeleggelse av dets 
kjennemerket ved skitt og syk- skritt til å slå Kina ned og det fiende, og det ville være den 
dommer og vond lukt. Den be- straks. Mine grunner for å tro mest direkte måte å lØse det 
rømte fotograf Arnold Genthe, dette er: overbefolkningsproblem som nå 
hvis spesialitet det var å foto- 1. Hatet mot den hvite rase kveler Kina. 7. Rene despera-
grafere San Franciscos China- som har eksistert så lenge blant sjonen. RØde Kina er i dårlig 
town i nittiårene, og som var I kineserne. 2. Hatet mot Ameri~ forfatning på så mange måter, 
tilbØyelig til de groveste over- I kas kapitalistiske system, som og regjeringen vakler så farlig 
driveiser når det gjaldt kinesisk . er den motsatte ende av melke- - med voldsomme utrensknin-
talent og skjØnnhet, sa at kine- veien fra de marxistiske Øko-I ger igangsatt av Mao Tse-tung 

l t k Knut Hamsun tok levende del i krighsendelsene. Ved en leilighet 'd k . serne age unst av sØppel. n?~1 o t:mer som de k~mmu-I for å forSØke å holde katastrofen 
__________ ~__ c:-d ha'l om å få s'! 8') t'l~k ubåt og det fikk han naturligvis lo'/) mstlske kmesere elsker sa hØyt. borte - at de kinesiske kom-

6 FOLK OG LAND tU. Her er han fotografert mens rfm kikker i periskopet 3. Utålmodigheten som har gitt t munister vet at de ikke har lang 
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Pastorale - - Olaf GnlbranssoD 
(Forts. fra s. 51 

. ren. Bladet hØrte ellers i pa-
(Forts. fra side 4) ;t h~yt sted l Sunnylven - fo: I rentes bemerket i okkupasjons-

Og er Nidstangen reist, da får a mmnes B. B. - og hØrte pa tiden selv til denne siste kate
en kjenne det som Garborg en forbudspredikant ved navn gori, og tjente grovt på det _ 
kveder: Sæther, som la ut om det far- slik vi tror det kommer til å 

Vi lever midt i en villmanns- lige hei~abrygg. «":i tør. ikk.e tjene på enhver politisk kon-
tid sende vare unge pa ferIe tIl stell as jon i dette land. 

med blinkande knivar og ne- Sunnylven~ pr?klamerte tale- Vi vil gjerne nå efter at de 
vestrid ren. Da reIste Jeg meg og av- andre er ferdige også bringe et 

og livet er som en blod- brØt ta!eren, a:resterte hans be- bidrag til den fortjente hyldest 
draum. - merknmg og tIllot meg med det Olaf Gulbransson er blitt tildel 

Det er det gamle germanske, samme å gi. ham en o leksjon om og hva er naturligere enn li 
hedenske krigerinstinkt som s~uglel'traflkken pa hans eget gjengi hva det kjente tyske 
kveikes pånytt, og den enkelte hJ~msted Ales~nd. ~a~ ha~de propagandablad «Signal», som 
står godt til for hugg. . . ~Vlg nok med a skru l.gJen dIsse utkom på en rekke sprog, blant 

Und willst Du nicht mein Illegale kraner - sa Jeg. MØtet annet norsk har å si om vår 
Bruder sein I ble ~ppløst i panikk. Mi.ndre- store lands~ann i sitt nummer 

so hau' ich Dir Dein Schadell tallsdIktaturets skre~kreglmen- for 25. august 1940. Det er na-
ein. ~ avtok fra orkan ,tIl laber ku- turligvis litt pussig at Gul-

Jeg skreven rekke artikler i h~g. Brod~r ~olløs s stallbrØdre bransson med sin hydleske at
«Aalesunds Avis» og andre pe- gIkk .da sa VIdt at de ba~ for test for «god nasjonal holdning» 
riodiske skrifter om ukirkelig- meg l. et bed~hus. Dette gJorde blir så fetert i dette nasjonal
het, om moderne tigger- og IØ- dog Ikke mme forbudsredne sosialistiske propagandablad 
pemunker, og last men but not kolleg~r i kappe og krave. De men det må vel da skyldes ai 
least, - om det landsØdeleg- satte Igang en løgnprop~ganda kunstneren på det tidspunkt da 
gende forbud, det som fØrte til, ~ot me~ m~ sladder. tIl me- seiren fulgte de tyske våpen 
at det ble smuglet fusel og me- mghetsrad l andre bISpedØm-. som så mange av de «gode» 
tanolvarer «fra grensen og ut til ~er. Jeg fikk ved et tilfelle fatt ennu ikke hadde oppdaget at 
de drivende garn». Eller om- l en del av d~te stoff og oved.- det var krig fortsatt trass i alle 
vendt. - Da kom Aasgaards- kommende mat~e pent ga tIl hØytidelige avtaler, og ennu 
reien med anonyme perfide Canossa, for mme sØnners og ikke hadde fått attest av Af ten-

hustrus skyld. brever og oppsett som i dertil 
Ved en skjebnens ironi møtte innrettede organer haglet ned 

posten. 

jeg under en reise lenge efter over mitt syndige hode. Det var 
en av hovedaktØrene i kampen 

ikke fra min menighet stygge- mot ine!! nå E!runn av mitt syn 
dommen stammet, men fra Bro-

«Signal» bringer altså en rikt 
illustrert artikkel om et «be
SØk hos karrikaturtegnere i 
Munchen» og en stor del av bil
ledstoffet konsentrerer seg pus
sig nok om Olaf Gulbransson, 
som villig har posert for foto
grafen med samt sin familie. 
Han har også stillet tegninger 
til disposisjon. 

der Solems standkvarter og for- på det diabolske forbud. Han 
budsfolkets centrum i Alesund. var med respekt å melde full og 

var til overflod i fØlge med en En gang gikk jeg i funt ornat 
ned til bedehuset, kirken lå på 

tid igjen. De vil regne med at 
det er bedre å bruke vannstoff
bomben mot deres fiender selv
om det betyr selvutslettelse enn 
å se regimet falle sammen, hvil
ket ville avslØre for verden at 
kommunismen er gal. 

Og nå er det en ny fase i ut
viklingen av den gule fare. 
Hong Kong som lenge var him
len for flyktninger fra RØde 
Kina 'er fylt så den renner over. 
Grensene er lukket og ikke flere 
flyktninger kan' tas opp i den 
britiske koloni. Så åpner den 
godhjertede, menneskevennlige 
Uncle Sam sine armer og sier: 
«Jeg skal hjelpe dere» til de tu
sener av flyktninger som be
gjærer frihet fra den kinesiske 
kommunismes onde. 

En slik holdning ubremset vil 
fØre til et USA befolket av flere 
orientalere enn av hvite og ne
gere. Det gode våre forfedre ut
fØrte da de stanset den kines
iske flom fra å drukne nasjonen 
vil bli Ødelagt av våre kortsynte 
ledere som ikke kan se de dår
lige resultater av handlinger de 
betrakter som gode. 

Kineserne har forårsaket 
U.S.A. vanskeligheter i mange 
årtier og nå er den kinesiske 
kommunismes gule fare og 
overbefolkning den største trus
sel av alle. Vi kan ikke ta hen
syn til det skrik om «aggresjon» 
soin vil stige opp fra de kom
munistiske og nØytrale nasjo
ner. Det er bedre å bli katalogi
sert som «agressor» og forbli 
ilive enn å helle til pasifistene, 
avholde seg fra å bruke makt, 
og bli blåst bort fra jordens 
overflate. 

sØnn aven av de andre lanse
knekter i forbudsbrigaden ... 
Mange var sikkert i god tro, 
men de glemte at forbud er den 
dyreste reklame for flaskeforet. 
FØr jeg forlater dette triste 
emne - forelØbig - må jeg i 
parentes si at jeg senere i ut
landet møtte nok en sØnn aven 
av forbudets storaugurer. Det 

Selve teksten sier ikke så 
meget om Gulbransson, men 
det kan vel i forbindelse med 
jubileet være av interesse å 
hØre litt også om hans berømte 

var et tragisk syn. Han var rett av prestegårdens bt;nefiserte 
og slett påseilet og fortalte meg bruk på Korsbrekke dyrket jeg 
at efter hans mening hadde fa- opp og bygget en rausmur mot 
ren skylden for miseren. «Han bygdaelven som har reddet en 
måtte alltid ut, når han en sjel- del av den verdifulle eiendom. 
den gang dukket opp i hjem- Her ble jeg ,storartet hjulpet av 
met» -'-- sa den fortapte sønn. - 40-50 bØnder - som efter en 

Midt opp i alle kalamiteter lang arbeidsdag - mot kveld 
fikk jeg dog anledning til å kjØrte mange hundrede kubikk
skjØtte min prestegjerning og meter gneis og granitt fra det 
reiste bygden rundt på bibel- nydyrkede areal ned i elven. 
lesning og sykebesøk, dessuten Dette var dugnad, den gamle 
fikk jeg nØdsaget Kirkedepar- norske sameksistens på lands
tementet til å foreslå for Stor- , bygden i praksis. - Hva «far 
tinget en bevilgning av 72.000 sjøl» kunne bidra med da var 
kroner til ny prestebolig. Den bare boller og kaffe fra baker 
ble ferdig i 1922. StØrstedelen FrØysa. -

\\/ ~ 
i'/.~ ~ ----,="" 

~~ 

Se her, John, vi danser «Integration Twist»! 

Denne fotomontasåe innleder det tyske blads artikkel om Simpli

zissimustegnerne. Underskriften var: Et samvær i Hofgarten" 

kafeen efter redaksjonskonferansen. Til venstre for Thany sitter 

den humørfyllte hovedredaktør for SIMPLIZISSIMUS, Walter 

Foitzik, ved siden av ham igjen Karl Arnold. Han kan naturligvis 

ikke la være å stille serverinngsdamen 'et kinkig sPørsmål -

Schilling og Schulz lytter fornØide. Men hvor er Olaf Bulbrans-

son? Han «svever» bare over alle. 

~g;:Y=Si;;pli~issi~~~7>~~~"t;;~ H;;;:";åg~g-<ikke bare 
tydeligvis har avfunnet seg me- gjent~gende .f~anger fr.a det ~e
get godt med det nasjonalsosia- myttlIge Muonchen .tII ~erlm, 
listiske styre. Men Clltså, over ~en var ogsa ofte l ParIs og 
t 'l bl d t t k t· kJenner fremmede land og 
l a ese s . . skikker. Selv om de alle for-
~De fem karlkaturt~gnere lengst er berømte og tjener gode 

hVIS p?rtretter .og selvkarlkat~- penger, er de fremdeles ekte 
rer «SIgnal» brmger her, har Sl- bohemnaturer. De sitter i små 
den fØr 1900 sammen me~ for- rØkfulle kneiper gleder seg ved 
leggeren Albert Langen gItt det . ' . 
verdensberØmte satiriske tids- lIvet, og ennu har .mgen ~v dem 
krift «Sim lizissimus» dets anskaffet seg en kJen;pebIl. Selv 
sP. Karl Arnold, den granede yng
preg. Meget har de l dette lange t bl t d flb k' d 
tidsrum opplevd sammen og sean em,! o a eVlser me 

d 'tt S· l H som forakt tanken pa a anskaffe seg 
~~dl Sl t'd « lmd Pt '''b' vrka l es et slikt kjØretØY. «Hvorfor skul-
1rn.1 er l er e eme e s - l . d t Ø h . d' t d'. 'd g mØtes disse e Jeg e ,JO sp r an m 19ner 
vel' 1ge. et;lnu l a. .. og legger overlegent til: «Jeg 
fem hver tIrsdag tIl. redaksJons- kjØpte jo heller ikke i sin tid 
konferanse, ennu Idag er det , 
deres ånd som preger tidsskrif- noen sporvogn.» 
tet. Eduard Thony og Wilhelm 
Schulz er idag over sytti år, 
Gulbransson er ikke langt fra Teknisk student 
det samme, men deres ukentlige 
tegninger viser allikevel usvek
ket friskhet og et kunstnerisk 
hØyt nivå. De er altså den lev
ende bekreftelse på at en god 
latter forlenger livet. Bortsett 
herfra er det karer av format, 
originaler med personlig egen
art. Nordmannen Olaf Gul
bransson bor ved Tegernsee, og 
da han selv er et stykke natur, 
er han neppe til å få bort fra 

sØker hjybel i Oslo eller 
omegn. Bill. mrk. «Fra 
desember». 

Arkitekt 

IfUSTAD 
Bærumsv. 5. 0. Ullern 
Telefon 5561 29 - Oslo 

sine fjell. Eduard Thony, en I) l' f' k bJ 
ridderlig kavaler av den gamle ag Ig fl8 e oIDster 
skole, bor ved Ammersee og 
malerdikteren Wilhelm Schulz i 
Munchen. Erich Schilling er 
den eneste ungkar blant de fem, 
og endelig Karl Arnold, en 
uhØrt vittig selskapsmann, bor 
riktignok også i Munchen, men 
er allikevel litt aven globetrot-

LØRDAG' 10. NOVEMBER 1962 

SYNNØVE LIE 
Blor,nsterforretning 

Kransel' til alle priser 

Frognerveien 30, Os l O 

TLf. 442230 
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quislin;: fikk • 
(Forts. /Ta s. 1) 

., .......... - ......... - ......... ' . -: . ,- - _. - --, - _., ._._~. 

NYDELIGE «EUROPEiER,E»! 

Terbovens øyne. Han hadde da 
i et se}skap for sine nærmeste 
medarbeidere, hvor det visstnok 
var blitt drukket temmelig me-
get, uttalte seg nokså åpent og Efter initiativ av vår gamle 
hadde skrytt av at han var Hit- I venn Terje Wold har vår like-
lers personlige representant og ledes gamle kjenning Trygve 
at det var hans hensikt å om- Lie fått istand et slags sekreta-
danne Norge til en uinntagelig ri at for de siste dages europe-
festning som kunne holde ut ere. Det holder til sammen med 
hvor lenge det skulle være Han I C. J. Hambro i Skovveien 20 
fØlte seg temmelig sikker, idet I' og har derfra utsendt et opprop 
han jo hadde en halv million om å gå med i Fellesmarkedet 
soldater under seg, og han (men naturligvis bare hvis mo-
skulle også vite å forsvare lan- lin og beklage meg over de derlandet England gjør det). 
det til siste mann. hindringer Terboven la iveien. Oppropet er undertegnet av ca 

Ja, ,det,te var nyheter, dystre Samtidig skulle jeg underhån- 475 personer, hvorav hele 5 mo I( I Selv i Er.gland har forståelsen begynt å våkne. Her er noen av 
nyheter. Da J'eg fortalte det tl'l den anmode grev Folke Berna- er bØnder eller småbrukere (de 

d tt o d b' forgrunnsfigurene i NATIONAL SOCIALIST MOVEMENT med 
Quisling, ble han meget blek og o e om a y e oss Istand og fleste av dem med sterk poli
jeg så at han var rasende. Jeg' eventuelt å stille det svenske tisk slagside). Videre har 57 
tror det var denne meddelelse RØde Kors til disposisjon for arbeidere sluttet opp om aksjo
som bevirket en forandring i flyttingen av de norske studen- nen sammen med 80 direktØrer 
Quislings forslag til Hitler om ter og fanger. og 150 embetsmenn eller of
den fremtidige ordning, nemlig I midten av desember var jeg fentlige funksjonærer - hvorav 

lederen Colin Jordan tilvenstre. VG liker ikke utseendet på her-

rene. men det er kanskje gjensidig, og under enhver omstendig-

het er det et noe pussig grunnlag jor politisk vurdering. 

den at det ble foreslått at de igjen i Berlin, hvor jeg straks 40 professorer, prester, biskoper monstrert sitt standpunkt ved å , hist en og pisten lettet, for bort
tyske soldater i Norge skulle oppsØkte mine bekjente fra og annet fint folk. Den presse stemme mot Grunnloven. Av! forklaringer av denne art har 
stilles under den norske minis- Reichssicherheitshauptamt. Jeg som så iherdig og ensrettet går underskrivere nevner vi ellers' man naturligvis aldri hØrt fØr. 
terpresidents kommando som tok bladet fra munnen og be- inn for vår engelske politikk er fØlgende, som ikke tør være * 
en slags fremmedlegion. Dette' klaget meg. temmelig sterk; representert med 28 underskri- ukjente for dette blads lesere, FORSØMTE RAPALLO
spesielt også på bakgrunn a lover at det Ikke var lykkes a vere. Dertil kommer naturligvis I selvom de ikke akkurat inngy-
den fare for Norge en regne~' få danneto en organisasjon til å en bra samling med sakfØrere, der tillit: Hovedprest C. Bonne- SJANSER 
med fra russisk side efter at ta vare pa de norske studen~er samt endel stortingsmenn som vie-Svendsen, direktØr Tore I en omtale av det intervju 
tyskerne hadde måttet gi opp og fanger. Jeg frem~oldt at Jeg allerede på forhånd har de- Gjelsvik , redaktØr Oskar Has- «Deutsche Soldaten-Zeitung» 
forsvaret i Finnmark. syntes det var komIsk at den selknippe, . hØyesterettsadvokat bragte med den avsatte tyske 

Vi merket også at Terboven I tyske Reichskommissar skulle ............................. ,................................... Jens Chr. Hauge, rektor Alex MoskvaambassadØr Kroll skri-
plutselig viste en langt større I motsette seg dette fore~age~.de, I Johnsen, husmor Margrethe ver «Reihn-Neckar-Zeitung» 
interesse for landets forsvar I som ,:"a)" godtatt av Relchsfuh- NARVI K I Parm. Vi håper de som har be- om fØrstnevnte blad at det 
enn tidligere og dett t d trer Hlmmler. breidet «Folk og Land» det dår- «iallfall stiller seg kjØlig til 

, e y e FØ' 'kk h' '1 ikke godt. Særlig da han så r Jeg gl. Jem tI hotel~ (Forts. fm .!. 4) lige selskap vi er kommet i, vil Bundesregjeringens politikk og 
smått begynte å bygge bunkers let fortalte Jeg v .. Loev at VI befinne seg vel i Terje Wolds urokkelig spiller stykket om 
og andre forsvarsanlegg rundt ha de henvendt oss tI~ den sven- fentlige veier tvers gjennom og Trygve Lies nyeuropeiske forsØmte Rapallosjanser på pi-
omkring i Oslodistriktet, ble vi ske RØde Kors-pres}dent grev ekserserplasser. selskap. anoet.» Hvis vi var tyskere og 
temmelig betenkte. Folke Bernadotte og bedt ham Fotograferingen synes å * kunne Øve noen innflytelse på 

Det ble vanskeligere og van- 1 
skeligere å ha med Terboven å I 
gjøre og det var umulig å få I 
hans tillatelse til å disponere 
rullende materiell til transpor
ten av de norske studenter og 
de politiske fanger. Da samti
dig Tyskland i enda større grad 
ble utsatt for bombeangrep, ble 
det ,et hovedspØrsmål for oss å 
få flyttet alle norske som med 
makt var bragt til Tyskland og 
som enten befant seg i konsen
trasjonsleirer eller studerte ved 
forskjellige universiteter. 

om hjelp. Vi hadde ikke funnet være helt betryggende kon- SVART RAS.EBEVISS. THET ,Il.andets .politikk., oså e.r vi. redd 
annen utvei og >saken lå oss me- trollert, så heller ikke denne f t k t l Il f h Alle våre negerelskere har o. r a VI om l a SPI e lr en--
get på hjertet. Det ville glede I kan sies å være noe brudd på d d S Id naturligvis rett i at vi også har I lg. sammen me «o aten-
oss om Reichsfiihrer Himmler I' gjeldende regler eller å ha å l ZeItung». 
fremdeles ville vise den samme medfØrt noen skade. noe ære av negrene, blant 

annet dette: OPPdragelsesmini-1 * 
interesse for å hjelpe oss. Som I Laake (sign.) 

llt 'd bl' t d steren i Nyassaland, Kanyama, BOMBER I PETERS-
a} e Jeg mØ t me velvilje Birger Ljungberg , 

h l t k Chiune, har anordnet at det på '·T"IR,ITE,N 
og an ove meg at sa en skul- (sign.) .n. '." 
l bl' f d tt f H' l landsfootballaget mot Ghana ba- I .' o .' 
e l ore ra or lmm er, re ma brukes sorte afrikanere.! For Ikke sa lenge SIden ble 

slik at denne var forberedt når Kommanderende Genera1's d t o f . «Dette er et afrikansk land » sa, e pany orØvet et bombean-' 
henvendelsen kom fra det sven- skrivelse var av 19. november ' l' P t k' k . han, «og derfor kan det bare '1 s ag l e ers lr en l Rom. Det 
ske RØde Kors.* 1937 og stilet til Forsvarsdepar- representeres av afrikanere.» I ?le anrettet endel skade, men 

tementet. ~. * I mgen personer led overlast. 
Såvidt Finn Størens oppteg

neIser. Som man vil vi te ble de 
norske fanger tilslutt tatt vare 
på av det svenske RØde Kors 
med Himmlers samtykke, og så 
får da enhver selv trekke de 
nØdvendige konklusjoner om 
det norske okkupasjonsstyres 
innsats. 

TANNLEGE MAIIMOEN 
Hansteensgt. 2 

Tlf. 444333 

Tannlege 
MARTIN KJELDAAS 

Hansteensgt. 2 
Tlf. 447554 

i\NNELISE PAROW 

TANNINNSETNING 
Trondheim 

rusle Johnsonsgt. 5 _ v. Lade
moen ~ir:k:e - VoldsmlBde 

Det kan tilfØyes at Vitalis 
Pantenburg har skrevet flere 
bØker om det hØye nord. En av 
dem behandler «Sovjets grep 
om Nord-Skandinavia», en an
nen, som forØvrig er utgitt i 
hans kones navn, skildrer en 
tur med pulk gjennom lappenes 
rike i vinternatten. Den heter 
«Lapin Hullu». 

Det var imidlertid folk i det
te land som ikke brØd seg om 
Kommanderende Generals er
klæring. Den passet ikke inn i 
deres engang oppgjorte mening, 
så legenden om mitt «samar
beide med tyske spioner» ble 
holdt vedlike. Under vitnefor
klaringen som ble tatt opp i 
Narvik hØsten 1946, opptrådte 
der således en gammel kall fra 
Liland i Ofoten, og han fortalte 
at jeg en sommer inne på moen 
hadde hatt beSØk aven tysk 
offiser: 

SS-KAMERAT I Pussig nok omtales ikke en slik 
PRINS BERNHARD ,I ting i den ensrettede . p~esse, 

som ellers med begJærlIghet 
Amerikaneren Alden Hatch i kaster seg over selv de mest 

har skrevet 1?rins .sernhard av I bagatel.lmessig~ antisemittiske 
Ne~erlands blOgraf.l og boken er I smØrener, skJØnt det jo her 
nylIg utkommet l Nederland. dreier seg om kristenhetens 
Det heter i boken blant annet: mest sentrale helligdom. 
«De som hevder at prins Bern-
hard engang bar den svarte 
uniformen til SS, har rett, og I 
det er påtide å forklare under 
hvilke omstendigheter dette 
skjedde.» Hatch forsikrer at l 
prins Bernhard sluttet seg til 
«det motoriserte SS» i Berlin /. 
for å unngå en nyinnfØrt eksa
men ved universitetet i ideo]og- I 
isk innstilling. Medlemmer av: 
SS behØvet ikke å underkaste I 
seg denne prøve. Så nå er vel 
alle de gode og kongetro både 

FtJLK UG LAND 
Kierschowsgt. 5, Oslo 

> Telefon 37 76 96 
Boks 3214 

Abonnementspriser 
fra 1/1 1963: 

Kr. 36,- pr. år, kr. 18,

pr halvår i Skandinavia. 
Utlandet: Kr. 40,- pr. 
år, kr. 20,- pr. halvår. 
I nØytralt omslag innen
lands: Kr. 46,- pr. år, 

kr. 23,- pr halvår. 

Jeg hadde mange samtaler 
med Quisling i den anledning 
og måtte meddele ham at det 
var umulig å få organisert 
hjemsendelsen ved norsk hjelp. 
Quisling bad meg da så hurtig 
som mulig igjen å reise til Ber- l 

I 
I Bergs Assuransebyrå «Oberst Sundlo fulgte den

ne offiseren ned til kjØpmann 
Hansen i Bjerkvik, hvor han 
fikk nattlosji, og denne offi
seren var tysker. For dattera 
mi tjente dengang hos kjØp
mann Hansen, og hu så at 

denne offiseren hadde med 
seg noen bØker på tysk. Det 
er sikkert det. For dattera mi l 
kan tysk hu!» 

Gamlingen skalv av beve
gelse da han fortalte dette, men 
han var i god tro stakkars. Han 
var en av de mange som var 
blitt fanget inn av lØgnpropa
gandaen. 

Løssalg inntil 1/1 1963 kr. 
0,75 - senere kr. 0,85. 

Annonsepris kr. 0,40 pr. 
mm og spalte. 
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