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Herr Annzus Schjødt, tillater meg å gi et tilsvar på Deres analyse 24/0 i Aftenposten av okkupasjonstiden i Norge og spesielt
Quisling, en forræder og fantast og hans flokk i et naziadoptert
mønster, som De sier.
Jeg vil påsta at det m~ bli svært lØsrevet ~ sette opp en slik
separat analyse.
N~r det
gjelder brutalitet og umenneskelighet, som De sier, tror
jeg det har vært og stadig er konkurrenter til denne betegnelsen.
N~r det
også gjelder historieforvridning, så bør ikke dette ordet
nevnes fØr en har satt hele krigshistorien i det rette lys og ikke
bare nedtegner den som propaganda for den ene part. Lille Norge
sentrerer krigshistorien om seg selv og tar fortrinnsvis med bare
det som ikke gir negative inntrykk av Londonregjeringen og hva den
bedrev - den som lot være å moblisere fordi den ventet engelskmennene og som flyktet fra landet da vi mest trengte den. Og den tok
ingen hensyn til at det styre som rådde i landet under krigen, stadig måtte ha befolkningens nødtørftige behov for øyet.
Politisk hadde det vært en stor fordel om administrasjonsrådet
hadde fått fortsette også etter 25. september 1940.
De var jo på
god vei til å ·avsette både konge, regjering og storting. Om ikke
konge og regjering .Iladde flyktet ville det heller ikke blitt noen
medløperregjering for tyskerne, slik som De betegner den. Husker
min første reaksjon som 15-åring i 1940 var forakt for de som flyktet fra den administrasjon de var valgt til, og lot alt flyte. Det
de fikk utrettet i London ble ikke til noen fordel for landet. A få
hjem en slik hatefull og hevnlysten skare skulle vise seg å bli til
stor skade for landet i mange tiår fremover~
Deres analyse er også lØsrevet fra førkrigstiden. Den bør være
med, ja, gjerne hele tiden mellom de to verdenskriger - som riktigere kan betegnes som en krig med en 20-årig våpenstillstand. Det er
en kjensgjerning at i denne mellomkrigstiden var sterke krefter i
sving for å få gjennomført kommunistisk revolusjon også i Norge.
Flere av våre største politikerkoryfeer på venstresiden var med på
det. Det var da disse var i full sving for å frelse Norge til kommunismen, at Quisling kom hjem til landet for å bekjempe disse kreftene. Vesten har sett med lemfeldighet på kommunismens utvikling,
antagelig fordi den geografisk lå fjernere fra deres interessesfærer, et styresett som i vold og ekspansjonstrang lå langt foran og
over Hitlers diktatur. Ja, etter kapitulasjonen og Potsdamforhandlingene juli 1945 lot man Stalin ta fritt for seg av de østeuropeiske stater. I dag ser vi hva Vestens demokratistater her har forårsaket. Landene er etter 45 år med kommunisme totalt nedkjørt økonomisk til en bunn levestandard, og innbyggerne har m~ttet dele de umenneskelige lidelser i alle disse ~r. Det vil g~ minst et par gene·
rasjoner før det hele er gjenopprettet. De vestlige seierherrer lot
ogs~ stilltiende etter krigen flere millioner
tyskere drepes bl.a.
under fordrivelsen av 15 millioner til det øst-Tyskland som har
vært avgrenset etter krigen og hvor ytterligere 3-4 millioner dØde
av sult og sykdom etter de kom frem.
Hva man også har forSØkt skjule etter krigen er den totale utryd-

Stiftelsen norsk Okkupasjonshistorie, 2014

2

elsen av den tyske minoritet i Jugoslavia, 600 000. Statssjefen som
forårsaket dette ble aktet og æret av sine vestlige, allierte kumpaner, både i levende live og etter sin dØd. Tilbake er en ikke registrert minoritet på ca. 2 000. Hva av bestialsk terror og lidelser
som her har foregått, kan man vanskelig tenke seg. I r~skap ligger
det på et langt mer utspekulert plan enn hva tyskerne til og med er
beskyldt for.
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At Hitler greide å ta over i Tyskland i mellomkrigstiden ble direkte forårsaket av Versaillesavtalen og Vestens håndtering av det
krigsherjede europeiske kontinent etter 1918. Selv om våpnene hadde
stilnet ved frontene, fortsatte de allierte hungerblokaden mot Tyskland, hundretusener døde. F.eks. måtte til tider skolene stenges i
vintertiden av mangel på kull. Det matte de levere til de allierte
i henhold til Versaillesdiktatet. Mainz, Koblenz og Koln ble besatt
av allierte tropper etter at tyskerne ble overtalt til å kapitulere.
Polakkene tilrev seg hele Posenområdet selv om den engelske premie~
minister, Lloyd George, i sitt memorandum av 25/3 1919 under Versailleskonferansen, advarte mot: "Forslaget fra den polske kommisjon
om a stille 2 100 000 tyskere under oppsikt av et folk aven annen
rase, med en annen religion og som aldri i løpet av sin historie
har bevist evnen til et stabilt selvstyre, ma etter min bedømmelse
før eller senere fØre til en ny krig i Øst-Europa."
Polakkene opprettet konsentrasjonsleirene Szczypiorno og Stralkowo hvor 16 000 tyskere ble innesperret. Senere fulgtes opp med flere leire. Vilkårlighet, brutalitet og sadisme var kjennetegnet for
disse.
Bare en del av forbrytelsene som ble foretatt overfor de
tyske minoriteter er kommet utenverdenen for øre pga. at omradene
fra den tid til 19q~ uavbrutt var i polske hender. Tsjekkiske tropper besatte det tyske Bohmen og Mahren samt Schlesien; kommunistiske borgerkrigstropper forsøkte å omforme det tyske rike til sovjetrepublikk. Samtidig pågikk i Russland en blodig borgerkrig. Den røde arme besatte Ukraina og erobret deler av Finland. USA intervenerte i Mexico, Japan i Sibir, China i Tibet, Storbritannia i Syria.
P~ partidagen 1920 i Scarborough ytret
den britiske labourrepresentant
J.W.Kneeshaw seg om Versaillesavtalen: "Om vi hadde vært
den beseirede part og hadde fått slike betingelser, så ville vi - i
stedet for rolig å underordne oss - startet i vare skoler og våre
hjem med å forberede våre barn på en gjengjeldelseskrig for å ryste
av.oss det utålelige åk. Disse betingelser er ikke bare et anslag
mot Tyskland, mot Østerrike og andre beseirede nasjoner, de er ogs~
et anslag mot hele v~r sivilisasjon."
Statssekretær fra 1909 til 1913 og senator Philander S. Knox fastslo i 1919: "Denne avtale er en forbrytelse mot sivilisasjonen."
Samme senator erklærte under senatdebatten i apri l 1920: "Dette
dokumentet danner grunnlaget for en tiårslapg blodsutgydelse hvor
USA blir trukket med."
Adolf Hitler i et brev til den franske ministerpresident Eduard
Daladier den 27. aug. 1939:
"Jeg, herr Daladier, kjemper da med
mitt folk om godtgjørelse aven påført urett, og de andre Dm ~ beholde den."
Det kan være informativt med en oversikt over krigshandlinger i
mellomkrigstiden, uten at den gjør krav p~ ~ være fullstendig. For
en stor del ble disse utført av de vestlige demokratier med deres
etiske livsgrunnlag:
I 1919 hadde vi folkerettsstridige avst~elser fra Tyskland under
tvang, start av forfølgelse og fordrivelse av tyskere i franske,
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tsjekkiske, polske og italienske maktomr~der; start av polsk aggresjon i Oberschlesien, jugoslavisk aggresjon mot Steiermark og Karnten; blodige spartakusoppstander i Tyskland. I Irland undertrykker
engelskmennene irske frihetsbestrebelser, Italia forsøker ~ tilrive
seg Trieste og Fiume, Grekenland okkuperer Smyrna. Rumenerne trenger inn i Budapest, Ungarn og Tsjekkoslovakia fører krig, Storbritannia besetter Persien, den røde arm~ rykker inn i Litauen og Lettland, britiske tropper undertrykker indisk oppstand i Amritsar, Polen okkuperer Wilnius. Det hersker krig mellom Storbritannia og Afghanistan, likes~ mellom Finland og Sovjetunionen.
I 1920 besetter franske tropper Frankfurt am Main, Darmstadt og
Maingau; i midt-Tyskland og i Sachsen forsØker den røde arm~ å etablere en sovjetrepublikk; etter tvilsom avstemning faller Eupen/Malmedy til Belgia, Burgeniand blir besatt av ungarske frihetsskarer,
Oberschlesien av allierte tropper under den franske general Le Rond.
Frankrike, Grekenland og England deler p~ det tyrkiske rike, den
gresk-tyrkiske krig begynner.· Med fransk hjelp angriper Polen Russland, Polen okkuperer Syd-Litauen. Det startes krig mellom Italia
og Albania.
I 1921 kommunistoppstander i midt-Tyskland og Hamburg; allierte
tropper besetter Dusseldorf, Duisburg, Mulheim og Oberhausen; den
polske sj~vinist Korfanty leder terroren i Oberschlesien. Med allierte tropper i ryggen lykkes det å f~ fradelt Oberschlesien fra
Tyskland p~ tross av folkeavstemning med flertall for tilhørighet
der. I Lilleasia begynner utdrivelse av grekere, i Sovjet likvidering av storbønder, i Nord-Kina er det borgerkrig, jugoslaviske og
greske tropper besetter albanske omr~der, Spania fører kolonikrig
i Marokko, arabere reiser seg mot England og Frankrike.
I 1922 fortsatt bQrgerkrig i Irland, Sovjet annekterer Armenia,
Aserbeidsjan og Georgia; Polen undertrykker blodig en ukrainsk oppstand i ØstGalizien.
I 1923 rykker franske og belgiske tropper inn i Ruhromr~det,fran
ske tropper besetter Kehl, Appenweiler, Offenburg, Wesel, Emmerich.
Litauiske friskarer okkuperer Memelland. Blodige kamper i Siebenburgen, franske separatister vil danne autonome republikker i Rhein·
land og Pfalz. Hæren bekjemper kommunister i Spania.
I 1924 er motsetninger i Grekenland p~ randen til borgerkrig, For
driveise av titusener tyskere fra Ruhromr~det. Fra de polske besatte omr~der blir rundt en million tyskere fordrevet mellom 1918 og
1939, fra Elsass-Lothringen ca. 200 000.
I 1925 starter Frankrike kolonikrig mot rifkabylene i Marokko og
druserne i Syria og Libanon. England setter inn tropper i Shanghai.
Italienerne og Storbritannia deler Etiopia i interessesfærer. Start
av grensekrig mellom Ecuador og Colombia.
I 1926 sl~r Nederland blodig ned en oppstand p~ Java.
I 1927 intervensjon av amerikanske og engelske tropper i Kina,
USA intervenerer militært i Nicaragua. Grensekrig mellom Bulgaria
og Grekenland.
I 1928 skjerpet forfølgelse av tyskere i Elsass-Lothringen.
I 1929 fornye de kommunisturoligheter i Tyskland. Sovjetiske tropper marsjerer inn i Mandsjuria.
I 1930 sl~r England blodig ned en oppstand i India. Start av borg.
erkrig i Kina. Frankrikeinspirert berberoppstand mot araberne i Marokko.
1931. Frankrike fører kolonikrig i Vietnam. Storbritannia sl~r
ned en oppstand p~ Kypros. Japan besetter Mukden, norske tropper be·
setter øst-Grønland. I Spania starter borgerkrigs tendensene.
1932. Start av systematisk hunger terror i Sovjetunionen, seks mil·
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lioner ukrainere dør. Nye undertrykkeiser av indiske frihetskjempere av engelske tropper. Japanske tropper lander i Shanghai. Det
bryter ut krig mellom Paraguay og Bolivia. Start av krig mellom kinesisk sovjetrepublikk og Japan. Frankrike undertrykker oppstand i
Øvre Volta.
1933. Jugoslavia slar blodig ned en oppstand i Kroatia, nederlenderne undertrykker oppstand i Indonesia.
1934. De store utrenskningene i Sovjet fortsetter med millioner
av dødsofre i Archipel Gulag.
1935. Start av de italienske erobringer i Etiopia, kommunistisk
oppstand i Brasil. Borgerkrig i Bulgaria. Krigstilstand i provinsen
Barcelona.
1936. Start av den spanske borgerkrig. England undertrykker oppstand i Palestina. Frankrike fører kolonikrig i Indokina.
1937. Start av det japanske felttoget mot Kina; Sovjet okkuperer
Bolschoj og Sennufa (Amur-omr~det). Frankrike undertrykker oppstand
i Marokko.
1938. Kamper mellom japanske og sovjetiSke tropper i øst-Asia.
Polen annekterer Olsa-omr~det i Litauen.
1939. Fortsatt forfølgelse av tyskere i polske maktomrader, Italia besetter Albania. Ungarn annekterer Karpatho-Ukraine. Oppstand
i Brasil blir sl~tt ned. Tyskland angiper Polen. Finland blir overfalt av Sovjet. England og Fra~krike erklærer Tyskland krig.
Englands kriger i 800

ar.

I. Krig i middelalderen samt krig innom landet.
\;:,4

1100-1216

Omkr.1170
1337-1453

1558-1603
1649-1652
1100-1700

Første hundre~rskrigen mot Frankrike om eiendomsretten av
landet mellom Kanalen og Pyreneerne samt mellom Atlanteren og Puy de Dome.
Henrik II's erobringstog mot Irland.
Andre hundre~rskrig mot Frankrike (Drapet pa
Jean d'Arc 30. mai 1431).
Elisabeths erobringstokt mot Irland.
Cromwells erobringstokt mot Irland.
Krig mot Wales og Skottland.

II •. Krig under oppbygningen av koloniveldet.

1560-1600
1588-1604
1583-1733
1623-1797
1625-1630
1652-1654
1654-1659
1665-1667
1672-1674

1688-1815
1689-1697
1701-1713
1745-1760
1756-1763
1757-1859

Elisabeths kaperkrig mot Spania, Portugal og Vestindien.
Første sjøkrigen mot Spania (Armadaens undergang).
Erobringen av Nordamerika.
Erobringen av Vestindia.
Andre sjøkrigen mot Spania (Karl l).
Første sjøkrigen mot Holland (Cromwell).
Tredje sjøkrigen mot Spania (Cromwell).
Andre sjøkrigen mot Holland (Freden i Breda).
Tredje sjøkrigen mot Holland (som gjør slutt pa Hollands
makt) •
Tredje hundrearskrigen mot Frankrike.
Pfalziske tronfølgerkrigen.
Spanske tronfølgerkrigen (Freden i Utrecht: "kl-eftenes
likestilling").
Krig mot franskmennene i Nordamerika.
Syvarskrigen (Erobringen av Kanadå og deler av Indienl.
India erobres under disse ~r etter slaget ved Plassey i
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1776-1782
1799
1817-1818
1840-1842
1848-1849
1857-1859
"1878-1879
1885-1886
Fra 1788
Fra 1795
Fra 1804
Fra 1814

Vestbengalen 1759 som var en avgjørende seier over en
indisk hær og grunnlaget ble lagt for britisk herredømme
i India.
Rohillafolket tilintetgjøres, 80.000.
Nordamerikanske frihetskrigen.
Mysore og Seringapatam erobres.
Maratterne nedkjempes.
Opiumkrigen mot Kina (Hongkong blir engelsk).
Sikenes land og Pundjab erobres.
Sepoyopprøret.
Khaibarpasset erobres fra afghanerne.
Burma og nabostatene erobres.
Urbefolkningen i Australia tilintetgjøres.
Urbefolkningen p~ Ceylon (Sri Lanka) desimeres.
Tasmanias urbefolkning utryddes.
Urbefolkningen p~ New Zeeland utryddes.

O

Ill. Koalisjonskrigen mot Frankrike.
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1793-1802 Første koalisjonskrigen mot Frankrike.
1803-1805
Andre
koalisjonskrigen
mot Frankrike (Nelson ved
Trafalgar) •
1801-1807 Overfall p~ Kjøbenhavn,
danske fl~ten konfiskeres.
Blokade av Norge.
Wellington i Spania.
1808
1813-1815 Tredje koalisjonskrigen mot Frankrike. (Waterloo).
IV. Afrikas erobring.
:,

1795-1806
1836
1868
1874
1879
1881-1899
1899-1902
1956

Kamp mot hollenderne i Sydafrika.
Natal erobres.
Etiopia.
Aschantifolket.
Tilintetgjørelse av Zulufolket.
Krig mot Egypten og Sudan. Blodbadet ved omdurman 1898.
Boerkrigen. Opprettelse av de første konsentrasjonsleire.
Ca. 200 000 innesperret, hvorav minst 25 000 døde.
Engelsk/fransk landsetting av fly og sjøb~rne tropper i
Egypten, i kanalsonen.

V. Krigen mot Tyskland.
1914-1918 Første verdenskrigen (Versaillesfreden).
1939-1945 Andre
verdenskrigen med
p~følgende
Tyskland.

okkkupasjon

av

Ovenstående er et dystert utdrag av en und~rtrykkelsesmakt i flere hundre ~r. Om ordet nazist skal være betegnelse p~ egen innbilt,
rasemessig overlegenhet, herskesyke, vold, s~ har England vært nazister i mange hundre ~r.
N~r en ogs~ ser fruktene av de vestlige demokratiers h~nd om rorkulten etter krigen, s~ er det ikke imponerende resultater. Deres
forbundsfeller i øst-Europa har kjørt løpet ut, alle lever på eksistensminimum. Det er i de ca. 50 etterkrigs~rene ikke tatt hensyn
til at kommende slekter skal ha levemuligheter. Jordens ressurser
er voldtatt, forurensningen har vært enorm, s~ om det ikke skjer et
under, vil en om få ~r ikke kunne eksistere her pa jorden. Man har
latt narkotiske stoffer f~ fritt løp inn biant ungdommen som ikke
har muligheter til ~ forst~ hva dette innebærer, da de ikke blir
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gitt andre tilbud for sunn oppvekst. Rasene har man latt forflytte,
slik at mange lever et tomt liv i kulturer hvor de ikke finner noe
rotfeste.
I Amerika dreper de hverandre i disse miljøer, over 20
000 i ~ret, Europa er i ferd med ~ komme godt etter.
De greide ikke ~ h~ndtere fredsløsningen etter første verdenskrig
og heller ikke etter den annen. Propagandaen fortsetter enn~ 50 ~r
etter i de nyutviklede enorme media om deres egen fortreffelighet,
mens motparten blir fremstilt som ~ndssvake. Man tier naturligvis
om sine egne forbrytelser. Ordet nazist er blitt synonymt med de
verste egenskaper som kan tillegges et menneske. Er det behov for ~
f~ ryddet unna meninger som forstyrrer deres tanke- og styringsvesen, s~ er det bare a betegne dem som nazistiske. En kan bare ta
innvandringsproblemet. Det er umulig ~ f~ diskutert dette p~ et fornuftig grunnlag. En nordmann som hadde folkeforflytningsproblemer
som sitt omr~de i FN i 20 ar, skrevet informativt hefte om dette,
men skriftet ble tiet i hjel, og det er et fatall som har fått lese
dette saklige skrift, skrevet' aven virkelig kapasitet p~ omradet.
Jeg fant det under krigen riktig å ta en innsats for Finland, mot
den imperialistiske og dødsfarlige kommunisme. Om vi deretter ikke
ville fått tyskerne ut fra Norge, ville vi tatt fornyet innsats for
å f~tt til dette.
Etter krigen satt jeg en tid innesperret, men etter frigivelsen,
satte jeg krigsbegivenhetene totalt til side, bygget meg opp et eget firma som jeg drev i over tretti år med inntil 30 ansatte. Jeg
vet ikke om jeg igjen hadde fattet interesse for seierherrenes etterkrigspropaganda, om jeg ikke tilfeldigvis fikk lese en bok som
fortalte en hvilke løgner og fordreininger etterkrigshistorien var
sporet av i,
og hvilket grunnlag som seierherrene har bygget opp
for ~ holde sin stil}ing som representanter for rettferdigheten og
humaniteten. - Etter krigen hadde jeg avfunnet meg med at jeg hadde tatt feil - og dermed ferdig med det. Men til mere en gransker
det historiske stoff, så er jeg na i tvil om de såkalte demokratiene har noe bedre å stille opp med enn hva nasjonalsosialismen hadde. Hadde den vært styrt med humanitet, uten Hitler og noen av hans
nærmeste, tror jeg den ville vært et styresett mere i samsvar og
pakt med livet. Slik som det "er nu, sporer hele menneskeheten av.
Menneskene er en del av naturen og må innordne seg under det, om de
fortsatt skal eksistere.
Den største dødssynd som er gjort i dette århundre, er de vestlige demokratiers håndtering av fredsslutningene etter de to verddenskriger. I disse lå utspillet til en bedre verden, men seierherrene forsømte seg tragisk. De kunne kanskje seiret over det som
blir kalt ~nazismen~
(all djevelskap), men de overtok rollen og
fortsatte i samme spor, med hevn, straff, ensidig og hatsk propagandistisk fremstilling av det som hadde skjedd, noe som kan gi grunnlag for nye konflikter og ikke gir en påli~elig og sann historie
for våre etterkommere.
Vedlagt følger en liten bok, skrevet aven tysk bondekone, som
behandler og beskriver et terna med eksplosivt stoff som sikkert er
en god del av grunnlaget for at "nynazismen~ vokser seg frem i østTyskland. Vesten lukker øynene sine for disse årsaker, som de selv
har skapt - også denne gang.
Varteig 15. nov. -91
H~kon

Glosli

