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Den skrupelløse Terbovent'
Hermann Boehm: Norwegen
"wisclwll England und DeuL~ch
land. KlosIerhaus Verlag. - Ved
.J. W. Cappelens Bokhandel.

ENERALADMIRAL Boehm var
overstkommanderende for de
tyske marinestridskrefter i Norge
1940--]94:1, og i denrw boken behandler hRn blide overfallets forhhtorie og den polit bkc uLviklilll
! del okkupert(' Norge l de tre for~
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Om forhistorien 'er det ba,'p ~
f;i <\1, Boehm var Raedf'rs mangeil: igc og lojale medarbeider og der·
for forsclker å.frita denne for den
skyld som er tillagt ham ved 8
understreke de alliertes invasjonsplaner. Di't er den tyske fremstilling av hendelsesforlopet vi hel
fitr enda en gang. og den er sa
k.ient at vi ikke skal gå nærmere
inn på den her. En liten detal.i
er egnet til il. vekke forbauselse:
BOf'hm påstår at størstedelen av
b''.~f'(ningen og troppene ombord' i
«BlUcller" ble reddet, hvilket neppe
SV" rer tIl de faktiske forhold
Ulike interessantere er hans
fJTmstilling fl v den politiske utVikling eiter 9. april 194(T. --sett fra
den tyske marineledelses synspunkt.
Han påpeker strak.s det uheldige
og skadelige ved Tysklands «dobbeltr.pflrede" poJitikk: partiets utenrib:politiske avdeling arbeidet uavh p :1g'ig av det offisielle utenriksdepartement. Dermed fikk man den
nI": kcJj:r- siLua.s.lon at mens okku-

)""inr"",
V8r vellyket på det
m::l1:,''-' pJan, ble det straks forvirring og rot på det politiske. Det
,'" var ingen felles politisk linje, ing'en
bes' em! pnlit.isk malsetting. efter
Den avgj0r p nde feil var
P 'ebms mening utnevnelsen av
T"rboven til rikskommissær
«med en m8ktfullkom·menhet som
VRf stulTe enn den norske konges".
TC,"jO"Cll hadde ikke bal'" en adminbtrativ oppgave å fylle, han
n:lddc o.gså en politisk oppgave av

Generaladmiral Boehm.

med de tyske sivilmyndigheter.
Han fastslår tilslutt at den tyske
Boehrn sier at Hitler ikke billigct I politikk i Norge var totalt mislykdenne bloddåden, og at Hitler også ket, og ban analyserer ,Også grunn- ,
i februar 1945 satte en stopper nene til det. Men han synes å
for Terbovens blodige planer om
massehenrettelser for a stoppe sabotaojen.
T ;8nuar 1943 trådte Raeder tilbake. og kort efter ble Boehm
a vskjediget a v hans efterfølger
DOnitz. Han reiste fra Norge SOIll
en besluttsom motstander av Terboyens politikk og «folkerettsstridige forholdsregler>.. som han sier.
Av boken fl'emgår det ellers tydelig
at han personlig var en venn av
vårt land.

undervurdere motstandsstemningen
i lan(i<-t alt i 1940 og å se for opti~
mblisk pa Quislings muligheter.
Den æresoppreisning han gir denne i
vil neppe overbevise mange av '
Quislings landsm€nn.
Selvom man ikke er enig i alt,
leser man imidlertid denne boken t
med største interesse. Den gir verdifulle nye bidrag til forstaelspn a v
tyskernes ubegripelige politikk her
i landet.
Trygve .\Vidth,
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land, Efter hva han selv fortalle
B,lehm. sa Hitler ved avreisen til
h8m: «De kan ikke gjøre meg noen
s' 0lTe glede enn :J. gjøre dette folket
til venner." Men Terboven var ikke
(1"11 rette mann til dette, Boehm
sipt' at hRll var PI1 mann "med høy
illtelligens - men ikke statskløksko-p -. meget slagferdig. ærg,ierri",',
i."kald av vesen og ful1<;tendig
E;i(1'upelløii i valget av midler».
1;",nt ,'inc' høye kølleger i partiet
v" l' han bf,r,'ktet før sin mangel
pa opprikt.ighet. Hans psykologiske
s:'ns mi, ha vært minimal, siden
11'lll i fullt alvor kUl1ne hevde at
det ikk,' fantes noen sterk nasjonalf"I'+'e i Norge, og at man <dettere
f. 11~lle iiammensmelte Norge med
Tvstland enn Bayern med PreusE" " !

DOll'lkirken 1 Bergen
slcal restaureres
Arkz'tekt ø (J 1(lingenbe7~~ jdr cppgaven
Komiteen som arbeider med restaureringen av Domkirken i Bergen \'edtok igÅr å be arkitekt 0c O,
Klin~e"berg, Oslo, om snarest muliR fl fremlegge planer og overslag
ov"r ut gifter ved en restaurering og
ombygning. Arkitekt Kling<:>nberg
va nt en arkitektkonkurranse om
kirken i 1'131.
Domkirken i Bergen trenger i
hoy gran til ell restaurering. I de
siste århundrer har den fort en
kummerlig tilværelse, og bærei, tydelig preg av det. Efter brannen i
1702 er den faktisk ikke blitt satt
skikkelig istand.

Da arkitekt Klingenberg vant
lwnkurransen i 1931, uttalte bedømmelseskomiteen, bestaende av
bl. ac arkitekt Arnstein Arneberg og
riksantikvar Harry Fett c følgende:
«Forfatteren har avhjulpet kirkens
mangel på balanse ved å oppfore
en mur i hovde svarende til nord- I
,veggf'n,' brystningshoYde. Herved er
det oppnådd balanse i kirkerom- .
mel.. Hovedskipet markerer seg mo- I
numcntalt og fast, og sideskipet
underordner seg dette. Det rett
overdekte kraftige tretRk understrC'kcr rommet.s kubiske virkning.
og forfatteren har derved, og ved
den sikre markering av det historiske langskip, oppnådd il fa. noe
I av den
gamle franelskanerklrkes
karakter tilbake.»
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-er sa marinen utvilsomt klarere
b[lrle von Falkenhorst og Terbl>ven. men ikke klarere enn at
don ville sst.se "It på Quisling.
l'. l['llm mener at dette ville ha
Det var vært nevnt at omkostP:I '1, om ikke Terboven hele tiden
ninene denne o'ang vil komme O)
hadde motarbeidet det, men en . g . .
b
•
IP
nOl'dmaul1 har vanskelig for å følge l to mIllloner kroner. hVIS man skal
tenke på en restaurenng med full
11"'lS argumenter
Galleriet kommer efter dette til
:\1arinen vilje kort og godt skape imøtekommelse av de historiske,
antikvariske,
estetiske
og
praktiske
a
løpe
i hele kirkens lengde, og unrn og ordRn i Norge ved å bygge
krav som bor stilles.
der her kunne man eventuelt få
\lt Quisling og N,S., me'1S riksBergen har by.iubileum i 1970. og plass til de spesialrom som det blir
kc,mmissæren hele tiden ville være
a 'Jtokra ten og stadig søkte il lure forhåpentlig kan arbeidet da være mer og- mer almindelig å innrede i
moderne kirker.
Quislinge blant annet ved å trekke fullfør L
f"(,m andre av hans parti IJonas
Ve og Axel Stang). Boehm siterer
en eeldre nordmann, fylkesmann og MORGENBLADETS KRONIKK TORSDAG 14. feBRUAR 1957
tidligere offiser» - man har lov
til il gjette hvem det var - som
uti.~l!te at «hvis Tyskland nu gar:m18rer det norske folk en klar
nasion?J fremtid, vil 75 prosent av
de norske offiserer kjempe aktivt
med på tysk side». Dette er nærmest en grov fornærmelse mot den
nO"ske offisersstand, og noen fremtid lå det under alle omstendighoter ikke i NB,
Efter Boehms mening- var Ter1.
de vakte Svære.
1'1\'ens såkalte forhandlinger med
var
de i flere binr
Navnet Hans Fallada knytter seg til noen
Stortinget og akten den 25, sep«Den som engar,
av
de
aller
stprst.e
internasjonale
boktember 1940 til Ubotelig skHde for
«Vi venter et ban
suksessene i 30-årene. Men hvem var
tvsk polit.ikk i Norge og- nordmenmange andre De
m'l'r:c Lil~l'o til dens hensikter ogFallada? Dette spørsmål besvarer da". '!j"l!0L O,~ han kompromitterte
gens kronikk,
Tyskland tot 8 lt ved henrettel'ene
l\IEN HVEM VAR
i Tl'C'ndheim i oktober 1942. som
med alle de l
DET VAKTE INGEN neyneverdig~ppmerk
u: lo;;\(, "Cm lammend" forferdelse
seg? Sant å si viSe
somhet
her
hjemme
da
det
for
tl
ar
slden
i dell ga mJe rettssta t Norge og odela
bortsett fra at naVi
alle ut·sikter til et varig' ;<amarbeide kom melding fra utlandet om at den tyske
C'll

flANS FALLA

en moderne forfattel
Av Andreas Eriksen
c
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forfatteren Hans Fallada yar dØd.
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