
DAGBLADETS 
I kronikk 9. januar 195...7 I .Jo, •• Hjø',nar Sn.itl.: .f Men hvis' nordm'ennenevirkelig 

hadde fått beviser for at veien til 
nasjonal selvstendighet gikk over 
NS, ville en stor del av befolkningen 
ha sluttet opp om partiet. Mener 
Boehm. 

.-

* 
De tyske representantene som 

Hitler-admiralene og Norge 
BONN i dag. 

«For Vidkun Q u i sl ing ville det 
vært det enkleste og mest lett

vinte hvis han hadde stilt seg i spis
sen for de engelskvennlig,e partiene 
i Norge ved krigsutbru~et i 1939. 
I>ermed ville han blitt den populær
este mannen i Norge.» 

Dette originale synspunktet blir 
lansert i en rapport til Hit ler s 
storadmiral Erich R a e der fra sje
fen for den tyske krigsmarinen i 
Norge, generaladmiral Hermann 
B o e h m i desember 1940. Rapporten 
står i boka «Norwegen zwischen Eng
land und Deutschland», som Boehm 
hal- gitt ut i Vest-Tyskland i disse 
dager. - oggeneraladmiralen har 
ikke endret sitt syn på Quisling si
den den gang: 

Hvis Quisling hadde satset på Stor
britannia og den britiske utenriks
politikken, ville han sannsynligvis 
vært statsminister nå, skriver Boehm 
i et kapitel med titelen «Tilbakeblikk 
og utblikk». 

Skurken i boka er rikskommissær 
Josef Ter b o ven, som ifølge Boehm 
var dårlig likt selv i Gauleiter-kret
ser. Quisling opptrer som en slags. 
helt og som Terbovens motspiller, 
selv om Boehm lar det skinne igjen
nom at føreren for NS ikke var hand
lekraftig nok og dessuten var hemmet 
av at han snakket dårlig tysk. 

Klarest blikk for situasjonen i 
Norge hadde representantene for den 
tyske krigsmarinen, nemlig admiral
ene Raeder og Boehm, og den tyske 
marineattasjeen i Oslo, Korvettenh,-

( 

pitan Sch'r e i ber, som ble knyttet 
til Boehms stab som politisk offiser 
etter 9. april. Schreibers rapporter 
fra Oslo var ifølge Boehm de eneste 
som var verd å lese, mens minister 
Bra uer lot seg narre av den norske 
utenriksledelsen. 

* 

tvang Quisling til å gå av som stats
minister 15. april 1940, ble narret 
av de engelskvennlige kretsene i 
Norge, mener generaladmiralen. Tysk
erne trodde at Administrasjonsrådet 
ville få Kongen til å vende tilbake 
til Oslo, flg det var forutsetningen 
for at Hitler gikk med på at det ble 
opprettet. Boehm mener det varet 

Med støtte fra admiral Raeder drev alvorlig feilgrep å avsette Quisling i 
Boehm en omfattende politisk virk- april 1940. 
somhet i Norge under krigen. Han Da Terboven kom til Norge i slut
gjorde hva han kunne for'A påvirke ten av april, måtte han først sette 
utviklingen ved hjelp ,av rapportene seg bm i ,forholdene der, ,og det var 
sine til Raeder, og Raeder lot rapport- rimelig at han ,øamarbeidet. med de 
ene gå videre til Hitler. .' inyndighetene. '-som fantes, mener 

Terboven hadde fått i op~ fra, . Boehm.lrlen det var nok a~iral 
Hitler å vinne nol'dinennenea-'-aym- ·-~eder som vurderte situasjonen rik
pati, men da det var opplagt Jor alle- tig. Han forsøkte A få Hitler til å 
at han ikke hadde noen sjanse til å fjerne Administrasjonsrådet og støtte 
klare det, forsøkte Raeder å få ham NS aktivt. 
erstattet med Boehm. Boehm skUlle Likevel arbeidet Terboven i flere 
riktignok ikke bli rikskommissær, men måneder sammen med Administra
få kommandoen over alle de tyske sjonsrådet. som ikke var noe annet 
styrkene i Norge. En slik utnevnelse enn stedfortredere som sympatiserte 
av Boehm ville åpne mulighetene for med Kongen og den flyktede regjer
en oppblomstring av Nasjon~l Sam- ingen, skriver Boehm. Samtidig støt
Hng. tet han - etter ordre - NS, men 

For Raeder og Boehm ville først med så svake midler og med en så 
og fremst satse mer på Quisling og liten tro på Nasjonal Samlings frem
NS. Det var ikke mulig for NS å tid at det var helt uklart for det 
vinne tilstrekkelig innflytelse fra norske folket om NS eller Administra
nordmennene så lenge Quisling ikke sjonsrådet - altså de gamle polit
oppnådde noen virkelige innrømmel- iske kreftene- skulle være støtte
ser i retning av nasjonal selvstendig- punktet for den tyske politikken i 
het for Norge. Hevder Boehm. Det Norge. Derfor forholdt folket seg av
skadet Nasjonal Samling at de / kon· ventende. 
stituerte statsrådene og seinere den 
«nasjonale regjeringen» fikk ansvaret 
for en røkke ubehagelige tiltak. 

( 

* 
Boehm mener at .nettopp somme

ren 1940 hadne tyskerne /Ille sjanser 

til å vinne nordmennenes støtte gjen
nom NS. De tyske soldatene hadde 
vunnet stor anseelse, og Hitlers ordre ~ 
om å slippe . løs de norske krigsfan
gene hadde gjort et gunstig inntrykk 
på nordmennene. Kongens og regjer-. 
ingens flukt - og framfor alt den. 
ynkelige «hjelpen» fra de allierte -' 
hadde rystet folk. 

En eldre nordmann - som attpå 
til var fylkesmann og tidligere offi
ser - sa da til Boehm: 

- Hvis Tyskland nå viser og ga
ranterer det norske folket en klar"' 
nasjonal fremtid, vil 75 prosent av 
de norske offiserene slutte aktivt opp 
om Tyskland. Uten tvil ville NS ha. 
svulmet sterkt opp livis de tyske 
myndighetene hadde lagt opp de na
-sjon~e målene i ,samarbeid med dette, 
partiet, mener Boehm. 

Men hva 'gjorde Terboven? Han,' 
forsøkte å få .i stand et samarbeid 
med de gamle 'partiene, og hvis . man; 
skal tro Boehm, var det det dum~ 
meste han kunne ha funnet på. 

Trass i Quislings omstridte fortid"' 
mente Terboven at han var «anstan
dig», men «potensiert dum». Terbo~ 

ven hadde foreslått at Quisling skulle 
foreta en studiereise til Tyskland -og. 
la Jonas L i e b~i partifører i stedet: 

Terbovens manøver med de gamle 
partiene ble veltet etter ordre fra' 
Hitler. Selv om mye porselen var øde. 
lagt, kunne saken vært brakt i orden 
for NS selv da, men Terboven viste
ingen vilje til ærlig samarbeid, me~' 
ner Boehm. Boehm skrev rapporter 
på harde livet, og Raeder talte Quis'" 
lings sak i Berlin, men like lite hjalp 
det. 

* 
Også i forbindelse med danneIset 

av «den nasjonale regjeringen», 1. fe
bruar 1942 drev Terboven med IUJ.' 
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hus på 55,5 kvadratmeter til noe 
o~er 17000 kroner, I tillegg kom
mer så malerarbeidet, det elek
triske opplegget, rørleggerarbeidet 
etc. Planløsningen i disse B~å 

eneboligene, er selvfølgelig enkel. 
Men det er forutsetningen at iso
lasjonen 'skal være førsteklasses, 

Med velvilje fra alle kanter, kan I 
de føres opp i løpet av meget kort 
tid. Kontorsjefen mener at fast .. 
arbeidere ved bedrifter eller fa
brikker - som er aktuelle - kan 

stad, og like mange i Sarpsborg 
og Moss. 

Dette er den rette veien å 
gå ... 

LA OSS SLA AV EN PRAT 

Språkvanskene er også, mange 
og betydelige i begynnelsen. «Sty
ret for overføring av ungarske 
flyktninger» 'har naturligvis utar
beidet en foreløpig lommeparlør. 
I Drøbak går blant annet praten 

stafylokokkene. /Nye antibiotika el!: 
fremstilles stadig, men nesten ka; 
like så hurtig utvieq- 'stafylo- er l 
kokkene resistens. Ennå har det -; 
alltid "ært, ialifall ett middel sjliiil J: 
har vært så nytt, så kostbart~ OS!. 

så lite brukt at ~sisten!; ,~t ~~:. 
det har vært uvan§gdbg ~m l ne 
har kunnE't ty til eS wrk~ bv - an. 
truende situasjones' §.emkal~' v an 
stafylokokker ... om~hør $rt e- dil 
sistente mot <W : v~li~r .fl L l 
antibiotika., ... 0'1 - cØl 

Cl) ""." ne' 
livlig over denne. Novobiocin, het~ ~ si.$t.e 'llj'e Sal 

D 19 å l ed te · ab nk~n f rat! ba e d f middel mot stafy Iw>r.-Me.xOvi ka «settes av» til å ta seg av oppfør- cn r gam e ungareren v mon rmg e. L o ·r r - Hvordan står, et til, rk. ffi- .Q1. 
. I f tek'k Ol J h J h . vet at også mot ~ Ml 'G'1'is~s tik ingen og innredningen. Når det ungarsk. Men Jun orsje en, ni er e o an () n sen, gJør Olsen? heter Hag y vag y O 1- Ul 

seg forståelig likevel ved hjelp aven rekke 0l'(J og vendinger som 8 enn e. utvikles. Sa vi f~ .,.,. at detmr m, , 
gjelder disse små boligene - sIer er skrevet opp både på norsk og ungarsk. K {> rem, seg i t Il e Il, en tid framove~ , e bli.r g~. he i 
han videre - bør ikke reguler- lIier han. I Det betyr: Vær så snill å hjelpe ~eg. - Unnskyld hvis jeg forstyrrer. stand for misbruk slik at Sltu~· 
ingsmyndighetene, eller bygnings- (Alle bilder: Asgeir Va 11 d a l.) B o c s li. n at, h a ~ a var o k. nen blir prekær før. det fin1'ies <l 

\ 

atter nye antibiotika. d 
- . Det er sikkert at dennll situa- r 

\ ren, og Quisling ble stadig ført bak - Dette folket ,kan bare bli tvunget og gripe inn, og det var årsaken til at 'sjon kunne forhales omlegenn 

-..J lyset. Da krigen mot Sovjet tok hele knekt. alt tilsynelatende var så dårlig for- =kt~=b~t!:~:~!:~~ 
Hitlers tid, fikk Quisling ikke engang: * beredt. :der driver-menneskene også på 
svar på alle de forslagene som han Qulsli,ng gjorde seg kanskje jurid- dette felt en uttatt og kortsiktig 
sendte til Berlin. Raeder' og Boehm gjorde 'hva 2 de" 'ialt'sett sk ldi -i hø orræderi me rovdrift med naturens goder. . 
• . ." kunne for Quhiling og ,NS i k@npen .' :. an 'var ingen 'landsforræder/skriver :., Det' er forlda.rlig :at man veti 
'i', Boehm hadde -Ingen 'tmg til overs ,.motTerboven mntila;dmiriJl 'IQ q,e ." noehm. Quislingtokpåa~g .Qen -byr:' 'alvorlige' (~-#!ndre;,ø;tvi:11'liga1, 
,jtor Terbovens .~errormetod~r.Ba.n . ' ,nRf; overlok:'ledelaen 'j' "'.1"" k~"" '~'a-~tJli'~t 'på\lom'eh 'forræder' sylldotnsf.ftfel1e"vn'-br.Uk'Øf~"'BY" : 

:0,. rdømte den SlvileUll1ltakstilstanden .. ':marinen' etter iRaederi. fianlmr=48)~.'T':"f(m.r,'. æ.·:~;'fUm.- .. im. m' patri.'·ot'litente, <det 'va .. 1', .... ,·i$sts'lflg ~ ~~8Imerte:~t~ li 
- Oslo høsten 1941 og henrette1--n'av ' "",' '-··ik. 'Il""'. selv .om;eJ1 ;J.kke.-på','~,."J.'~ '~11 -~. .' . ';" ", ".' . uw· , "I1:t\ars tlamlne året<>ble';~ ,1Je..-"~'1iet;hest~'foFhamf~ånd'ågå Sa.nurien;;;d ~be.viS for .at.det-.erbedre l 

"'fgISlbin~rdllseTron~eun ~~ttil~n t!d42. "~ordret tiIbake
c 

til ''Ty8'kl8iila 'og,;~1kk ~~. med' Tysk1ånd;'heter 'det i rapporten enn de man bar før."Met1sanl" 
or e l1lle UDllULAS S en 1 inntil videre ut av aktiv tj'·etle!t. "e.'~Han'f".' ·til'.;"'~ d' 'r" i· 'u' ~b ·1940"·· " .... nnsmessig og 'sett 'på Jitt li~grc. 

O l 1941 'T b t til . . ,.u.ø.e e esem er . ' ~u " 
'. s o . E,a er oven n~rmes forteller ikk-e noe 'on{hvorlor; han ' .bil 'Quisling alltid' hadde sett' på '.. sikt bør il t·t middel bokles >1.' re- ~ 
seg selv. Ifølge .Boehm· 'kk' 'f'kk' k d"'" - - . serve. . ,I\) 

, . 1 el. noen u.y om~an O. . . .. ,krigen mellom Tyskland og England Enkelte steder~r det gjort,ved ~ 
- Disse begivenhetene kommer ?oehm legger lkke skJul på, at det som ·en ulykke og gikk mot England frivillig overenslØmst. Andre ste-

'ikke uønsket på meg. Forgjeves har var hans. store ~otbilde Raederson;'fordi han betraktet Tyskland som eS der er det komme,9oppfordring fra 
;jeg løpt etter nordmennene. nå vil lanserte planen om et angrep pa bolverk . mot bolSjevismen, ble han myndighetene oIj)'at legene fri~- .' 
-jeg tvinge dem i kne. Norge, men ,han hevder . at Ra€der bekjempet helt til personlig tilintet- lig skulle innfør~restri:ksjonerpa '.' I 

enkelte eller et eWtelt antibiotikum in: . Terboven hadde ene og alene skyl- bare ville gjennomføre planen i en gjøreise med den anglosaksiske selv~ a.' kn' . 
den for henrettelsene, skriver Boehm. nødsituasjon. Denne nødsituasjonen følgelighet som deler ut moralske vur- ~r ~ ~skytte eres Vlr ln.g"j k~ ; 

Streiken var slutt før den sivile unn- var oppstått i april 1940 da de~ var deringer alt etter som en mann har .' Det er dem so~ mener, c:g jeg ml I 

·takstilstanden ,ble proklamert. Det klart at de allierte' ville besette'nor. vært til nytte for England eller ikke, :~r~i~r::~; !~ te ~~gd~lgån~~ :~ : 
'yar ingen grunn til å gå så hardt ske havner hvis tyskerne ikke gikk skriver ,den politiserende generaladmi- Jiotika som brukes i dag brukes " 
'fram. til aksjon først. . ralen i dag. i utrengsmål. Den ~ehandlende di; 

" , lege er imidlertid ,ofte l. en tvangs- mi 
" I en rapport til Raeder skrev Boehm har ingen tro .'på af den En kort oversikt over Quislings situasjon: putnikum far også ta. IS} 
Boehm at Terboven muligens ville norske regjeringen skull~ være ufor- virksomhet før 1939 bygger ,på et sin åel av skYlden. Man 'IOrlll;llg'e.~ ltli 

, li få det beste middel som star. tt en' ,melde fra til Hitler at .han hadde beredt på angrepet. Nordmennene - skrift av Erling B j ørn son. rådighet, selv.omjkka tilstanden pl 
gjort alt for å vinne det norske fol- og særlig utenriksmin:ister Kolit- Boehms bok er utgitt av Klosterhaus- gjør det nødv~ndig. Dag?l>res~ (lg sy 
:.ket, 'men at det ikke -lot seg' gjøre. ',regnet ,mw "at 'engelskmennene ville ' Verlag i' en serie som blant annet llopulær-medlsms~e ~ldsskrlfte~ til 

. , , har fortalt hvil. dlsse midler, utt:~ . «1: 
------------------------- " . består av den beryktede boka «Volk ter, of te før det. er vitens~apehg gl: 
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