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«Kast bøssa, gutter» 
! : Første registrering av Quis- ~~ % -4/ 
'Illg-boka i Danmark, Du-

)n'ovnik, en fynsk politimann 

.: og annonser om klær til de 

L motebevisste, er blant . 
t~ ': 

f el)1l1ene Ragnar Kvam ser på 

r:fra sin danske utkikkspost. 

.. ~:. IFSOPPLEVELSEi radio 
'.': . siste uke: Kjente jeg ikke 

; "y, .u,. . "1i{:e~e~~i~åt~~eio~~ 
.. :.! redde vår verdensdel for 

undergangen? Hadde' jeg ikke også 
hørt hvert ord om snakkerens innsats 
for å' redde Norden innenfor rammen 
av det. hitlerske redningsarbeid? 

. Viss~",Ordene lød i Qutsling-radioen 
fra Haft~bygningeni konsentrasjons
leiren Grini 5. mai 1945. To dager før 
'Festung Nor-Wegen ikke eksisterte 
på samme vis lenger. 

Quisling-boka 
Og når jeg tenker. på 9. april 1940 -
hørte jeg ikke samme rå selvhevdende 
fører-røst da? Visst. Stanset med vog_· 
na ved en stasjon etter Eidsvold - da 
hadde fyren, vår største forræder, 
overtatt makta, da skulle han redde 
oss ved å ønske tyskerne velkommen 
til landet som våre frelsere. Og assis
tert bl.a. av Hamsun. Hamsun som sa: 
Kast bøssa, gutter! 

Det var Quisling-bokas første del 
som ble omtalt i Danmarks Radio. 

. Vurdering var det mindre av. Den 
måtte vente til annetbindet forelå 
neste år. Anmelderen kom bare med 
de punktene fra Quisling-livet de fles
te av oss kjenner fra før: pepperen i 

~,ittle helper» 
ed Aker sykehus. . 
ide at jeg sovna på en bivirkning. 
I 
i 
~te jeg dekknavnet til Leif Hagen, 

\ 

~l 

øya hans, de fme karakterene, og dy
pere formidlet Nansens hjelper i l'US

sertida. Men så pass sa radiofyren at 
boka nok hørte hjemme innenfor den 
historie-revisjonistiske linjen som til 
dels Lammersmerket om 'Hitler, net
topp utkommet i Danmark. Med røt
ter i bl.a. historiker-striden i de tyske 
områder. Som Le' Pen slår om seg 
med: det «påståtte» drapet på deks 
millmer jøder er bare en detalj i det 
s.tore spillet. Vi må videre, gutter! 

De danske aviser jeg har sett, har 
foreløpig avstått fra å kommentere 
innslaget - og anmeldelsene lar vente 
på seg. 

dag. Fra mange verdenshjørner lyder 
bekymrede stemmer som ber for de 
kjente historiske minnesmerker i Du
brovnik - og føyer et par ord til i an-

, nen omgang om menneskene som om-" 
kommer i samine slengen. Den veneti
anske arkitektur synes mer beva
ringsverdig for kunstnerne og andre 
enn fom i de kjente gater. Hva med de 
mange drepte i slumstrøkene rundt i 
det tidligere Jugoslavia? Vi hører sak
tens en smule om dem, ser noen nær
mest ulykke-pornografiske bilder på 
skjermen. Visst er det en slags porno
grafi for oss i lenestolene med vårt på 
eet tørre. 

~ 
.Ikke så mye å feste seg ved kan

Ste/an Sweig' ,. fil{je: men for en gammel republikaner 
I forblhdelse med de mange historiske /so'in undertegnede - eller overtegnede 
bygningel," som går til grunne og sta- - var det tross alt lilleprinsen som 
dig er truet ~ Dubrovnik går mine tan- gjurde en smule inntrykk forleden. 
ker til Stefan Zweigs erindringer. Bl.a. sa han at han syns journalistene 
Zweig er opprørt over de mange skri- kunne holde seg på matta når de 
blere, både kjente franske forfattere skrev om ham. Husker ikke nøyaktig 
og andre, som later til å· være langt hva han sa, men stort sett det samme 
mer bekymret for katedraler og sånt som de mange som ikke kan fordra det 
enn for de døde l krigenes helvete. Vi L, redselsfulle kongefjesket i land som 
har rester av slik mentalitet også i Norge og Danmark. 
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KOllge-jour, 
I forbindelse n 
Kolding under 
ret besøkte del 

. en lokal radio 
beære denne l 
eneste sånt bl 
Det var utelul 

vienmas 
er med blom: 

, både ute og in 
Dagens N~ 

'vernååpent 
sjonen blant 
anmeldere og 
tro at sånn kl 
lighet ikke k 
på bjerget og 

Satte derf, 
kunstner SOll 

at hun var si 
hun slapp å 
ikke akkura t 
ne. Og slapp 

Asyl 
Sjefredaktør, 
Politiken gik 
at en flokk p 
å få asyl i D 
fra de pale, 
under Lik 
vendt tilba}, 
med høye s 
Pundik, sjel 
han var lant 
en folketing 
overrabbine 
rædere» ble: 
fra Fyn son 
saiske tross, 
ræderorgan: 

Det høre 
mannen er 
kaller seg D 
oavis på en 
ler fyren at 
marks rike 
"farvede da 
tedrakter ti 

Så la mil 
Josephine J 
"deux amOl 
gen, - og l 
hun hadde 

Rabalde; 
det var top 
get kvinne 
som jo alm 
røtter. 

Mening( 
tekt Paul 
bare P.H. 
kvinner. F, 
re segsd n 
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