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Ralph Hewins svarer Alf Larsen I Bans S. Jacobsen til injurie·'"
FARMAND har som nevnt i forrige nummer bragt et forkortet svar fra Ralph HEWINS
i anledning av det angrep Alf LARSEN rettet i bladet både mot Hewins' Quislingbiografi
og mot Nasjonal Samling. Vi bringer her Ralph Hewins' svar uavkortet:

Forliksklage uttatt ved høyesterettsadvokat Wiesener
Stortingsmann Sverre Løberg har som kjent i en rekke
foredrag landet rundt injuriert Hans S. Jacobs~n i forbindelse med utgivelsen av
den nOlrske utgaven av Hewinsboken. Hans utbalelser
har vært gjengitt med stort
oppslag i mere aviser, bl. a.
i DAGBLADET og BERGENS
ARBEIDERBLAD.
Også i svensk radio har Sverre Løberg opptrådt med sine
grove injurier.
At det dreier seg om injurier er Løberg selv helt på
det rene med, eftersom han
uttalte at han hadde injuriert
Jiacobsen før og han gjorde
det nu igjen. Som kjent kalte
han Jacobsen en av de største
forfalskere og forfuskere av Hans S. Jacobsen presentert av
FOR ALLE
historien og han oppfordret
ham til å la seg mentalundersøke.
Albert Wiesener s'Om på Jacobsens
vegne har tatt ut klaHans S. Jacobsen har nu
fulgt Løbergs invitt, 'Og gen.
hall' tatt ut forliksklage mot
SAK OGSA I SVERIGE?
Sverre Løberg. Det henvises
Vi hører ellers at det i fori klagen til straffelovens paragraf 247, som lyder slik: bindelse med Løbergs utalelser i svensk radio er under
«Den som i ord eller handling forberedelse
straffeforfølgopptrer på en måte som er egnet ning mot Løberg og Svensk
til å skade en annens gode navn Radio i Sverige med Hewins
og rykte eller til å utsette ham selv som saksøker.
for hat, ringeakt eller tap av
Så Løberg skal da få sitt
den for hans stilling eller næring ønske om injuriesaker oppfornødne tillit, eller som med- fylt.

O

seg drosjer til Sverige for å
la seg internere. Statsover":
hodet, stortingspresidenten,
utenriksministeren og to andre
regjeringsmedlemmer
skyntet seg også til Sverige
for å etablere en emigrantregjering der, bare for å bli
vist tilbake neste dag.
Mitt brev fra Hov ble 'Offentliggjotrt i DaHy Mail 14.
april og var den første beretning fra legende«frorrten»
fra noen utenlandskorresp'Ondent.
Fra 12. til 30. april flyktet
kongen og den n'Orske 'regjering, under tiden forkledt, fra
Sverige for å søke tilflukt
på et britisk krigsskip i Molde og var praktisk talt uten
forbindelse med verden slik Lord Mountevans (fra
Stockho'lm) og Richard Whitney Straight (fra Andalsnes)
oppdaget, da de ble sendt ut
av Churchill for å forsøke å etablere kontakt I
mellomttden forsøkte jeg iallfall påny å få se noen kamphandlinger.
19. april ble jeg arrestert av
den svenske kommandør ved
Storlien for å ha forsøkt å
komme inn i Norge, men jeg
snakket meg ut av det og
klarte å finne en vei over
grensen ved Gaddede natten
til 20. apriL De neste 48 timer streifet jeg omkring på
ski og i slede til jeg nådde
Nams'Osf!ronten, idet jeg herunder tilfeldigvis åpnet Lier
fjellpass for sesongen, og tok
kontaM med de kommanderende allierte offiserer, general Carton De Wiart og general Bethouart mens de

søksmål mot Løberg

SN

Her er det fotografi fra 7. mai 1945 som Hewins omtaler og som
iaUfall tidligere hadde en æresplass i AFTENPOSTENS redaksjonslokaler. Hewim Jitter ved bordet til venstre

h~d- av de svenske stytrker, ivrig
de skrevet min bok «Quisling, opptatt med å sende videre
profet uten ære» så ville han til London øyenvitneberetha ka:lt den «Sett fira månen» ningen fra min venn og Daily
(Farmand 11. mars 1967). Mail-kollega, W. F. Hartin,
Hvorfor ikke «fra Tjøme»? - om Wehrmacht som ble esdet like fjerne sted blant kortert inn i Oslo sentrum av
Oslofjordens skjær, som han norsk ridende l)oliti og et migjør krav på som sin egen Htært musikkorps - som det
histo'riske horisont.
viseJl' seg efter arrangement
Da jeg tilfeldigvis befant av Johan Nygaardsvold 'Og
meg et steds i næ'rheten av Terje Wold, som handlet i
katalysatoren til moderne forståelse med Kristian Welnorsk historie i aprildagene haven (Aftenposten 27./28.
1940, kan jeg kanskje få be- anril1965). Slik som også den
riktige hans perspektiv og amerikanske krigskorresp'Onhans facts.
dent, LeIand" Stowe, så en
9. april var jeg i Strøm-' hovedstad på nær en halv
stad sammen med fortroppen i million innbyggere overgitt
i feigt apati uten at det ble
avfy'rt et skudd. Forklarlig
nok, fordi regjeringssetet var
blitt forlatt av statsoverhodet,
stortingspresidenten,
sta tsministeren, regj eringen
og generalstaben uten et 0 '00
-- bortsett fra halvannen linj e under bretten i Aftenposten, som beretter at utenriksministeren hadde nevnt ordet «mobilisering» en passant
på Østbanen.

.-:.•,,,••,,..,,",....c"!M"('lf'.ørn-·Alf Larsen

I

(forts. s. 13)

virker dertil, straffes med bøter
eller med fengsel inntil 1 år.
Er ærekrenkelsen forøvet i trykt
skrift eller ellers under særdeles
skjerpende omstendigheter, kan
fengsles inntil 2 år.»

GRAVMÆLER
OG ETTERMÆLER
Det berettes at der i Frankrike finnes en ganske anselig
Løbergs uttalelser kreves pyramide som er reist til
mortifisert.
gravmæle over Pilatus. EnDet erhøyesterettsadvokHt hver vet hvem det er og hans
innlegg i historien.
Gravmæler dekker ikke avdødes ettermæle, ser det ut
til.
I.
LucIfer

NESTE NUMMER AV
AVISEN
kommer 5. august.

11. april fO'ysøkte jeg iallKONTORENE I
fall å k'Omme inn i Norge og
KlERSCHOWSGT.
i nærheten av kamphandlinger. Det lykkesdes meg fakholdes stengt i juli måned.
~isk å komme inn i Østfold
Redaktør Melsom vil være
ved å krype over Iddefjorbortreist fra og med fredag
den ved ebbe. Men det var
23. juni.
ingen kamphandlinger. GePost kan mottas som vanCarton
De
Wiart,
som
Hewins
intervjuet,
lengst
til
venstre
på
bilde.!,
Att Larsen beskuer' verden fra neral Erichsen og 5 000 norslig under adresse Postboks
ved siden av den britiske generalstab sjef Ironside
Tjøme - ke soldater holdt på å skaffe
3214., Oslo 4.
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Den nasjonale sosialismes (Forts. fra side 14)
spiste. Han syntes å ha sprunget
omkring overalt. Så endelig fikk
jeg se prosjektet. Først. enkle
grunntegninger: Arbeiderboli-I
ger med kjøkken, oppholdsrum,
soverum for barna, for foreldrene. Og noe som var sensasjonelt
dengang - baderum. Senere
viste Adolf meg de forskjellige
hustyper rentegnet i tusj. Jeg
husker dem spesielt godt, idet
de oppklistret på veggen darinet
en slik kontrast til den dårlige
veggen med spor efter veggelus.
At han mange år senere fikk
virkeliggjort de planer som han
allerede da uten halve forholdsregler eller kompromiss skisserte,
det sørget Livet selv for.

Hvorfor ikke feie for egen dør?

Herr redaktør.
Men norske partipolitikere foretrekker å belære resten av
O~dtaket «Brodne kar i al«- Jeg var' iallfall hans venn.»
verden veien til internasjf)Ual forståelse og evig fred
«- Hva har De fått av Hitler?» le land» var det første jeg
tenkte på efter å ha sett «De
«- Intet.»
Et
hus?
Vakre
blanke knappene» i fjernDe norske politikere av al- andre land, vi må konkurrere
«- En bil?
kvinner?» .. .. .. ..
synteateret nylig. Det psyko- le partier, er gutter som både om fraktene. Vårt land driver
«_ Intet.».
logiske mønsteret kunne nok kan og vet, kom ikke der. eksport, aven hel rekke va«_ Har De vært hos ham da virke banaU, men Rolf Søder Alt som hender, ja, og ikke rer. Det er også andre nasjohan var rikskansler?»
spilte efter opplegget godt, hender, eller nesten ha'!' ner som driver fraktfart. Det
«_ Ja.»
der han skulle fremstille en hendt, kritiseres og kommen- er andre som eksporterer
«_ Alene?»
av de små NS-folkene.
teres. Ingen kommer den samme slags varer som oss.
«_ Ja.»
Men var det bare dårlige norske overrettferd forbi. Når Internasjonalt er vi meget
«_ Men da kunne. De jo ha folk på NS...siden og helter de blander seg opp i andre sårbare.
myrdet ham!»
på jøssingsLden blant nord- lands anliggender, må ikke
Vi kan på langt nær brø« -Ja.»
mennene under den siste ver- dette tas ille opp, eller regnes fø oss selv. Hva ville våre po«_ Hvorfor gjorde De ikke denskrigen? Jeg tror det kan for nesevist og uoppdragent. litikere gjøre, hvis deres stordet?»
være aktuelt å minnes hva
Norge har da så godt et ord mannsgale skjellen og smel«_ Fordi han val min venn!» Paul Hartmann skriver i sine på seg, en enestående good- len skulle resultere i en boidagbokopptegnelser på side will og renome. At norske kott av norsk shipping ogMed slike idiotiske spørsmål kom 188, 202 og 254 i sin bok: partipolitikere \refser og på- norsk e~port?
de stadig. Jeg fattet at disse «Bak fronten».
taler feil i så å si alle land,
mennesker ikke forstod noen
18. 'apriJ. 1944: «Det er nok skulle være helt naturlig og
Det er nok av utenlandske
ting av det vi på tysk kaller ganske sikkert at det er en i orden. Slikt kan da ikke ambassader i Oslo, der sitter
vennskap.
meget stor prosent av nord- irritere noen. Det er da ikke det sikkert folk som kikker
mennene i Sverige som ikke for å være så storartet selv, politikerne i kortene.
Videre skriver Kubizek at nå noen måte ,er kommet over at våre politikere sier fra. Det
Hvorfor være så belærenhan ikke ville gripe til pen- for å tjene ilandet eller fordi er demokratiet som skal for- de? Hvorfor ikke først og
nen før han var sikker på at de har vært i fare, men sim- svares. Alt blir da også sagt fremst finne egne feil og u«hathysteriet» hadde lagt seg, pelthen fotr å bli bedre for- så pent, diplomatisk og «pøn- rettferdigheter? Det er en
slik at hans biografi kom i sørget enn hjemme. Det var telig» fra, av politikerne i engelsk herre som i en bok,
sin rette belysning. Men da forresten en ting som var på Stortinget. Utenfor de for- mange av der.e ikke tør lese,
han kjente at hans liv snart det rene blant adrninistr,asjo- skjellige ambassader, hvor viser frem for hele den sivilivar slutt, ble boken skrevet. nen i Stockholm alt da jeg det mer folkelige element serte vero.en, noe som hendte
Jeg vil bare si: Takk og at- var der høsten 1942.»
kommer til, er språket kan- i Norge. For ikke å ta mere
ter takk!
30. mai 1944: «Jeg bragte skje litt mer parfymert.
nattesøvn fra partipolitikerne
Vera Oredsson
frem et spørsmål som sosialNorge har jo fostret så skal jeg hverken nevne fordepartementet har forelagt mange store menn av ver- fatteren eller hans bok ved
meg. Forholdet er at en 4-500 dens-format, selv om det er navn.
av de norske som
lenge, lenge Sl· den. At VI· l·n. S er innkalt
. h
Veien til fred og forståelse
t ·l l·t·k
l po l l ursene l venge ar gen har idag kan da ikke må nok gå etter andre veier
- -.
nektet å møte opp, idet d~ par:tj.politikerne AAe ·fmi?
enn protester, detnonstrasjø-:
-unnskyld~'
seg
med
at
de
Norske
sabotører,
agenter
(Forts. fra side 15)
h
t·ft t g. Id
d o n e r , og jeg alene vite. Enn
.
ar Sle Je som e rna og gutta som lå gjemt i sko- om man lot andre nasJ·oner
d Hvorfor skriver. jeg alt betale.»
gen vant krigen for England.
ette? Finsk er mItt egent-, 7. sept. 1944: «Lange drøf- Slikt er det bare meget dum- være ifred med sitt, rett og
lige moders~ål, skjønt. jeg t~l.ser om fo~holde~e ved ?~- me folk som tviler på. En- sle~~ t~: :i\~:~~~~m:f~~~~tå
med letthet gaT over fra fmsk htIku'I'sene l Svenge. DISl- gelskmennene sendte til og
~il svensk og omv~ndt. Av. plinen later til å være dårlig. med filmfolk til Telema'rk et annet skip at føre.
mngrodd vane har Jeg aldrI Ca. 500 mann fra reservepo- som filmet hele greia. Det er
Capitano
vekslet et svensk ord med litiet er i alt rømt.»
mine søsken. Om man ser bort
Oslo
E.L. da N«gussebnl~t»t hsadnningl· .kAldri ~ ~
fra to sprog, så består F i n n - '
er orge l
e ret Sl.
Månadsbladet
lands folk dog ikke av to adTyskerne er oss jo også
skilte raser. Når jeg snakker
meget takknemlige, Ase Lio- ~
FRIHUG
om Finnlands folk, så mener
ANNELIESE PAROW
nes, og en Herrens prest Totr:
Frisinna
tidtrøyt- og opp- ~
jeg alle mine landsmenn, uten
TANNINNSETNING
keld Tande fikk jo forlenget
~
lysningsblad.
Fritt ordskifte :
hensyn til sprog. Og dette
preskripsjons-fristen
for
~ om NS, rettsoppgjeret m.m. ~
folk fremstår for meg som
Trondheim
krigsforbrytelser. Så kan da
Guds utvalgte folk Det er Gisle Johnsonsgt. 5 - v/Lade- tyskerne få putte hverandre : Fylgjetongar om Hunzafolket, Jack London (ill.), sjø- @l'
derfor ingen spesiell grunn moen kirke - Voldsminde i «Callabuss» enda i noen år.
~ romanar m.m. Arspris kr. ~
for meg til å opptre som dra- ~~OO'
Sverre Offenberg Løberg
~
bant for Germania eller for
ha'!' jo også viet seg til å på- ; 25,-.
Nordens germane'I'e. Men jeg
A,J,;ltkt
peke for tyskerne hvor jævPostgiro for bladp. 80821.
Utgjevar: Erling Seim, 'Kinn ~.
våger uten selvforherligelse
HUS TAD
lige de har vært. Dette har
~
~.
å påstå at utallige attityder
Bzrwruvn. 5 _ 0. Ullern
øyensynlig båret rike frukter,
og manifestasjoner som disse
Telefon 556129 _ Oslo
for nu angrer tyskerne sin
«germanere» har lagt for dadå'I'skap dag og natt.
gen særlig efter krigen mot
Snart løser vel våre parlaKRISTNE VENNER
den germanske kulturens
mentarikere også alle de andhjemstavn på jorden, samti- den, burde vi her i Norden re vanskelige spørsmål i ver- Har du lyst til l treffe gamle ven-dig som de fornekt!er sin ger- tenke mere på oss selv. Vi må denspolitikken. U.S.A. ha'r et ner i et lpent miljø? - K,isl,.,.
manske kylturarv, har gjort selv stå til ansvar for våre negerproblem, Norge har sik- V innI' møtes den første fredag;
et uutsigelig beklemmende handlinger og ikke oppføre kert experter som tar seg av hver mlned i Collettsgate 43. Btter
inntrykk på meg. Oppriktig oss som om det vatr sagflis dette. Stortinget ville greie en tale er det bevertning og aD-'
talt, så er jeg skamfull på som tenkte for oss. Den som det helt enstemmig. Det gres- ledning til selskapelig samvJeC ..
disse «germaneres» vegne.
fornekter sin kulturarv og ke kup behandles på samme
Møtetid kl. 19.30.
Hvem vil:le vel glede seg skitner til sitt eget bo som sted, den «bekymring» brinover om et" gjenopprettet ,generasjoner har bygget opp, ges lett ut av verden av vå're
Tyskland en dag skulle k!reve gjør seg arveløs. Fremtiden store gutter. Det er en gåte
Husk bladpengene
væpnet revanche for utstått kommer til å vise om Notrdens at Rhodesias problemer fremurett? Men noe slikt blir det germanere har gravet sin deles eksisterer. Syd-Afrikas
for
vel aldri tale om. Men isteden egen grav.
navn ser man ennu i Vinmofor å ventilere og tygge drøv
Slik tenker jeg og slik føl- nopolets hyller ...
2. halvår!
på hva Tyskland eventuelt tes det i julehelgen og ved
Norge har en stor handelskommer til å gjøre i fremti- årsskiftet.
flåte, som driver fraktfart for

«- Men da var han jo intet!»

SN
O

Videre forteller vennen at
Adolf ikke nøyet seg med bare å forandre leiekaserner,
men tok fatt på hele byer.
Hans geniale planer for hvorIedes man kan løse trafikkproblem syntes å være langt
forut for sin tid. Ord som Hitler ofte brukte var «Tysk
idealstat». Han hadde alltid
begrepet «Riket» med i sine
planer og det spilte en hovedrolle i hans tenkemtåe. Denne idealist var både NASJONAL og SOSIAL. Sosial med
tanke på a'I'beidermassene.
Det var som han var kallet
til det med sitt store hjerte.
Han kjente ingen medlidenhet i vanlig betydning, men
han levet og led med de rettsIløse, som også omfattet dyrene. Slumkvart'erene i storbyen ble på hans tegnebord
et livsbejaende og lyst samfunn som han satte sammen
i fire _, otte _ og sekstenfamiliehus'.

Brodne }{.ar

LØRDAG 24. JUNI 1967
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Man skulle ønske at boken
sluttet der, med disse lyse
forhåpninger, for å slippe å
lese om den dramatiske slutten. Men høydepunktet var for
Hitlers venn da han traff ham
påny som rikskansler. Vennskapet fikk et tredve årig avbrudd. Adolf forsvant en lang
tid sporløst da Kubizek besøkte sitt fO\reldrehjem i Linz.
Kanskje fordi Kubizek hadde fremgang i sine studier,
mens Hitler ble overveldet av
motgang. Da han senere så
Hitler igjen som det stortyske rikes leder, ble gjensynet hjertelig, og de møttes
adskillige ganger. Disse møter fikk Kubizek betale dyrt
efter krigens slutt med konsentrasjonsleiropphold som
nedbrøt helsen hans. Før krigen sluttet gjemte han brevene fra sin venn bak en murvegg i kjelleren. De allierte
kunne ikke finne dem trass
i ivrig leting.
De stupide forhørene av
Kubiz'ek avslutter boken:

«- Er De Adolf Hitlers venn?»
«- Ja!»
«- Siden når?»
«- Siden 1904.»

Germanere
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UAVHENGIG POLITISK PUBLIKASJON
Redaktører:
ODD MELSOM, ansvarlig
ALEXANDER LANGE

saken v i r kei i g gjelder:
en omvurdering av fastlåste
standpunkter for å åpne veien
for en tilnærming mellom de
to parter, noe som er nødvendig skal Norges historie skrives riktig. Bortsett da fra på
ett punkt, hvor ikke Ininst
Skodvin burde gå stille i dørene.

OLAF HOLM:

Skuffelser
I.

«Iblant tvinges man til å
fundere litt over politikkens
evne til å demoralisere selv
folk, som i enhver annen henseende enn politikk er utmerVi tenker på den våpen- ket bra og hederlige folk!»
stillstandsavtale som Norge
undertegnet 10. juni 1940 for
Det er det kjente merke
, Da professor Magne Skodvin for et halvt år siden i et verdenskrigens varighet. Om
P. V. som kommer med dette
intervju med VG, i forbindelse med utgivelsen av den norske den har Hewins skrevet at hjertesukk. Det merkes dagutgaven av Hewinsboken, sa at han syntes det var br~ den «kapitulasjonsordren var gitt, lig på forskjellig vis, at han
var kommet slIk at det kunne bli en åpen diskusjon om· det undertegnet og gjennomført ikke står 'alene med sin oppav den norske regjering etter fatning.
som nu har vært et stridsspørsmål i Norge i et kvart årvedtak av Kongen i statsråd.»
Som salig Holberg forsikhundre, trodde vi faktisk at han endelig var villig til å stige Skodvin sier at dette er feil:
tigvis
henla sin politiske
ned av sin vi-alene-vite-trone. Vi trodde han mente opp- «Det var Forsvarsdepartekandestøperivirksomhet
til
mentet som fekk i oppgåve å
riktig det han sa.
utlandet, den gode stad
gjennomføre
kapitulasjon
Imidlertid vant hans ord ingen gjenklang i norsk presse.
Bremen, henter forfatteren
osv.»
Som efter avtale unnlot den konsekvent å anmelde boken
sitt eksempel fra den senere
til den britiske forfatter om disse sentrale historiske spørsVi kan ikke se at det er ttds politiske begivenheter i
mål, og ble boken nevnt, så var det bare i form aven rekke noen større forskjell på det vårt naboland i syd, nærmere
:skjellsordog angrep på forfatteren. Og Skodvin selv: som de to hevder. For Forsvars,- bestemt den manglende ordholdenhet overfotr velgerne
ville ha en fruktbringende diskusjon forble også merkelig departementet måtte vel opp- ved alliansen mellom sosiataus. Vi hadde nær sagt: som efter ordre.
) tre på vegne av regjeringen listene og det danske SF. Det
i tilfelle? Ellers er det jo en
Først nu bryter han denne tausheten for å omsette sine urokkelig kjensgjeniing at er nu å gå over bekken etter
gode intensjoner i handling. Han har ladt seg intervjue av den norske øverstkommande- vann!
Nils Johan Ruds blad MAGASINET FOR ALLE for 7. juni rende i sin henvendelse til
Il.
for å ta til gjenmæle mot meget kloke og beherskede ut- Sverige for å komme i konNu
synes
kanskje noen
takt med den tyske øversttalelser av Hans S. Jacobsen i et annet intervju. Bladet selv kommanderende sa at «Kon- hver, at det mangler sannsynhar altså på en rosverdig måte fulgt Skodvins appell om gen og regjeringen har _ _ lighetens preg, at det i det
åpen diskusjon - selv om det vel yille ha vært mere fair å befalt meg å innstille fiendt- lange [øp skulle la seg gjøre
la Jacobsen svare på Skodvins angrep - og det knytter også lighetene.» (Jfr. U.K. s. 116). å holde politisk moral eller
rettere umoral adskilt :fira uendel forholdsvis objektive redaksjonelle bemerkninger til
Og når Skodvin hevder at angripelig moralsk vandel i
___~,_~:skusjonen o~ d~t bladet ka/Iler «En beryktet bok.»
,
::~ e~;eå::~~f;~!~n~:'f:;::t dagliglivet. Det lar seg kanP&Hftvidt"'el' .~.alt y,l og .bra. Bortsett da fra dette av- «samtlIge norske stndskref- skje gjøre, hViJlket iq.genlungjørende at professor Skodvin slett ikke er villig til en' åpen ttm>, bare gjaldt 6. divisjon de gjør saken bedre, for i sådiskusjon. Han er ikke villig til å stige ned av sitt professo- - som forøvrig 'alt h a dde fall må det være det politiske
rale kateter og drøfte problemene uten historiske spissfin- u!ldertegnet en. egen avtale - system, som er nedbrytende
for den politiske moral.
digheter. Han feller fremdeles ovenfra og nedad en knusen-I sa vet han bedr~ enn noen
Man hal' her forklaringen
.
.
annen at dette Ikke er en
de dom som «faghlstonker» over denne uforskammede ut- historisk kjensgjerning, men nå at der ~r oppstått kristelending som våger å trå i hans og Hartmanns og alle de andre bare en påstand. Det er heller lige partier i de av Vestens
norske Samtidshistorikeres sirkler og hevde noe annet enn ikke korrekt det han sier at land, som ~nnu trekker på
det som er blitt urokkelige dogmer i den offisielle norske «tyskarane var fullt klår parlamentarISmen. I?et er
historieskrivning om skandalen i 1940 og årene som fulgte. over» .dette åt krigen. fort- vel~e~e, ~o:n krever Iakttatt
.
.
.
satte tIltross for erklærmgen ogsa l polIhkken den usktrevAlle vet at det som faghlstonkerne har lagt frem gJennom om at den opphørte. Både ne norm som kan uttrykkes
tidene ingenlunde er gudsens sanning og urokkelige kjens- general Falkenhorst og en ved: «Denslags gjør man ikgjerninger som ikke lar seg diskutere. Ludvig Holberg sa historiker som vi skulle tro ke» ! De: burde, ikke yære
det bl. a. slik:
iallfall kan måle seg med herr nødvendig, men er altsa det
Skodvin, Hubatsch, hevder etter velgersynspunkt.
blant mange andre at Norge
«Når jeg Historien, det Livets Speil betragter,
IIl.
gikk ut av krigen i og med
beklager jeg, jeg ei har lest med større Flid.
Parlamentarisme
fører,
våpenstillstandsavtalen.
Når så jeg ser igjen hvor lidt den Sandhed magter,
som vi før har vært inne på
beklager jeg, den tog formeget av min Tid.»
Det går altså som nevnt an till en rekke helt unødvendige
å finne tvilsom historie også partidannelser, som tildels
harde nød med å finDet er altså ingen grunn for Skodvin og hans faghistoriske hos faghistorikere. En av de har sin
o
ne
pa
uoverensstemmelser.
norske
samtidshistorikere
kolleger til å sette seg på den høye hest og forsøke å målDe ikke alene fostrer «tabupresterte
faktisk
å
skrive
en
binde andre som kanskje ikke behersker teknikken så godt
rettsugne» (godt ord) ærgjCirbok om alt dette i 1940 uten righeter, men krever også av
Som «samtidshistorikerne».
å nevne kapitqlasjonsavtalen!
Selvsagt er vi klar over at det kan pirkes ved mange de- Skodvin vet naturligvis hvem partiets medlemmer, at de
skal stemme ettCir parolle, uantaljer i boken til HewiM. Den er nu engang ikke en historisk det var.
sett egen oppfatning, hvilket
lærebok, men et journalistisk innlegg i en aktuell strid. Og
selvfølgelig må gå ut over
Vi vil oppfordre professor moralen.
et innlegg bygget på inngående personlig kjenDJSkap til de
hendelser det dreier seg om og på basis av forklaringer også Skodvin til å stige ned fra
katetret og gjøre alvor av sitt
IV.
fra folk på den side som faghistorikerne ikke har villet slippe
øll!Ske om en åpen diskusjon.
De
skandinaviske
land [igtil fordi de har skrevet sin historie med bundet mandat.
Og det betyr ikke bare nye gCir etter i tidens alminnelige
Det er altså lett for Skodvin å pille frem slike detaljer og monologer av slike framifrå utviklingsprosess på det popå basis av det stempel Hewins som en historisk fusker som fagmenn som Skodvin og de litiske område. Viktor Moingen behøver ta alvorlig. Men feil finner en i også hos andre profesjonelle legende- gens pekte i sin tid i sitt
forsvarere. Med påstander skrift på et etter hans oppfaghistorikerne.
som det så er historisk hellig- fatning betydningsfullt tidens
Vi kan ikke se at noe av det Skodvin anfører om småfeil i brøde å diskutere.
tegn, at man i Romania (var
boken til Hewins har den aller ringeste betydning for det
det visst) hadde vedtatt lov-
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Historiker på avveier

I

*

forbud mot at kandidater,
som ønsket å bli valgt til nasjonalforsamlingen, opptrådte
på vegne av et parti, som besørget både finansieringen av
valgkampen og orek!lamen for
vedkommende. Det skulle han
gjøre selv, begge deler.
Det siste vi har opplevet
på dette område er, at de
Gaulle kort og godt har forbudt politiske partier.

V.
Den siste tids begivenheter
i Grekenland har vakt en
a'I"rig forferdelse blant «demokratene». Det har gitt seg
tildels besyndeI'llige utslag fm
uønskede besøk i prinsessebryllup, til kontraktbrudd
med leveransen aven udemokratisk motorbåt, den siste av seks.
Det er ikke skikk blant
skj1·'~·
-''i'ere å bryte byggekontrakten, som av den ene
reder kan være overdradd en
annen, fordi han ikke liker
fjeset på den nye mann. I
politikken stiller det seg altså 'annerledes - for enkelte.
De politiske krumspring
om denne sak kan allikevel
komme til å vise seg nyttige.
Velgernes tålmodighet er
stor, men heller ikke den er
uendelig.
Olaf Holm

Ska1 en 1e e11er
•

•

gråte?

Det offisielle Norge er uhyopptatt av å få dømt den
tyske Gestaposjefen i Norge,
Reinhard, som for tiden står
for retten i Baden-Baden _
efter referatene å dømme
forøvrig for en uhyre partisk
rett. ReinhaiI'd forklarer at.
han bare svarte med samme
mynt når hån likviderte nordmenn og at det hersket krigstilstand mellom okkupasjonsmakten og Hjemmefronten.
Dette har jo hittil vært vanllig norsk jøssing-tale. Det var
krigstilstand hevder man
"
selv efter kapitulasjonen.
..
o
Men nu har da pipen fatt
en annen[y~! Selyeste professor S~odvi:n, «~r fremste
okkupasJ?nshistonker», som
VG beg~IS~ret :kaller ham, €'I"
b;redt hl a r~Ise ~edover :pa st~tens bekostmng - for
a beVitne for den tyske domstol at det slett ikke var noen
krigstilstand. For er det ikke
meningsløst, sier Skodvin til
VG at «tyskerne vekselvis
hevdCir at slike krigstilstander hersket og at den ikke
gjorde det, alt ettersom de
mente å ha nytte av de forskjellige argumenter.»
Ja, er det ikke?!

Ire
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MED EN SOVJETSOLDAT
I VERDENSKRIGEN

FOR UNGDOMME'N
•

I

Hed.: Hallvard Il. PaalJChe

For FOLK OG LAND av armeneren Jerwand Dshanian.

Men nye slekter fødest der korp og daude gol
og nye heimar reiser seg av gruset,
og borni spring på tun att og tindrar i sol
og nye bjørker syng sin song kring huset.

Det har sine vanskelighe- te seg her trist ved synet.
ter å være ny i et arbeids- Ocr<;å her var veiene fullsten-·
kompani av krigsfanger. 0- dig ødelagte. Og der fOr€sto
veralt blir man den siste og kolossalt meget arbeide for
blir straks beskyldt for efter- å brinR'e orden i den kaotiske
latenhet. Arbeidsadministra- veisituasjon. Som overalt
Et rimelig krav
feil og unøyaktigheter er blitt på- av landets utenlriksminister! toren putter en inn i den dår- hadde krigen også her efterpekt av: mange. Som eksempel kan
Ellers later det ikke til at ligste arbeidsgruppen, og se- latt sine merker.
I dette vårt land som roser nevnes «majestetsforbrytelser» som Løbergs gjesteopptreden i nere havner man så å si auHele området var lammet
seg av å være et demokrati Løberg satte fingeren på under Studentersamfundet i Trond- tomatisk på den dårligste ar- av trafikkaos. Dertil kom at
Som gir sine borgere alle de- «Kaffe & Boila».
heim har båret de frukter beidsplassen. En kan ikke nedbøren slo alle rekorder',
mokratiske rettigheter, får liDet mest interessante ved bo- han vel ønsket. Det ser ut til rådspørre noen, enhver er seg men tyskerne ga ikke opp.
kevel bare mennesker hvis ken er de spredte lysbunter den at det fremdeles er mange selv nærmest og ser med opp- Nedbøren falt både tung og
meninger om dette og hint sender over mellomkrigstidens po- studentetr der som har be- riktig mistanke på enhver ny- våt - og det kom en masse
stemmer overens med de ret- litiske liv og den karikatur av et vart tenkeevnen.
ankommen. Og penger får en sne. Utpå dagen da det ble
ningslinjer som er trukket demokrati som partipolitikken til
først efter en måneds tid. noe varmere, gikk sneen over
opp av myndighetene slippe dels var. Eksempel: «Da erstatning Kjært barn osv.
Men i ~øpet av de ukene som til ufyselig sludd og regn.
til i radio og fjernsyn. De for de politimenn som var blitt
.fu] p'te klarte vi armeniere oss Og det slet på humøret tH de
toneangivende i samfundet, skadet ved Menstad ble foreslått
At nazismen fortsatt eksi- efterhånden bedre og bedre, arbeidende krigsfanger. Så
det være seg mennesker som i Stortinget, uttalte Arbeiderpar- sterer som en faktor man må langt bedre enn vi fra først av ha'r;dt de enn arbeidet ga tyskaller seg borgerlige eller so- tiets talsmenn at de ikke skulle regne med, nå tross av den hadde trodd. Og det var ikke kerne seg ikke. Veiarbeidet
sialister, vet å benytte seg av ha erstatning fordi de hadde gått inntil kjedsommelighet gjen- minst takket være vår. e gode Imåtte og skulle føres til ende.
de massemedia som de selv i kapitalismens tjeneste.»
tatte dødserklæring fra «sei- armenske håndverkere, en- Trafikken må og skal normakontrollerer, og er klar over
Også krigsoppgjøret, dette så- erheI"renes» side, det visste vi kelte dannede tyskere og så- liseres, var den stadiR'e påden enorme innflytelse disse kom-freden-sirkus, er underhold- jo - men at dens fysiologi dant mere.
stand. Det va,r deres vikti"'-ste
representerer.
ende lesestoff. Til saken mot pro- skulle være i de grader samPå samme måte som vinte- oUDgave.
Denne åndsterror har vært fessor Skaneke knytter det seg et mensatt som vår kollega i ren forut falt ganske meget
For mitt vedkommende ble
drevet lenge nok nå. Det makabert etterspill: «Et ukeblad i A:kersgaten kan fortelle, det sneog kulden trengte oss helt arbeidet [ettere enn for de
norske folk er blitt foret med Oslo (vår beskjedenhet forbyr oss har nok - med skam å melde inn til marven, noe som ikke andre. Allerede fra den førsløgn i så lang tid at mange å nevnte at det var FOLK OG - gått våre redaksjonsloka- skremte synderlig hverken de te dag av fant tyskerne ut
begynner å føle kvalme over LAND) henvendte seg i 1963 til ler rett farbi.
innfødte eller tyskerne. Sne, at jeg kunne tale et noenråttenskapen.
fhv. utenriksminister Halvdan
I et av sine lørdagsbilag virkelig sne, drysset ned på lunde "'odt tysk, noe de straks
Tiden er for lenge !siden Koht og ba om hans forklaring kunne nemlig «Aftenposten» dem fra himmelen. «Sneen forsto å dra Dutte av, idet jeg
moden til at personer som kan på at han, landets utenriksminister henvise til noe som den kalte r<;r jorden kraft», sa de sivile ble satt til å oversette de
fortelle sannheten om skyg- i 1940, under eds ansvar som vitne Tito-fascisme (!). Vi vet ikke folk her og de var tilfreds ordrer de ga krigsfaD<1'ene.
gesiden ved norsk politikk i dødsdomsaken mot professor riktig om vi skal stå med ,med sneen t:ross alt, fordi Ifra atlle kanter ropte tvskerfår slippe til i radio og fjern- Skaneke i 1947 kunne hevde at luen i hånden eller om vi skal jorden var altfor tørr her på ne på meg. Og det endte med
syn. Dette krav blir efter han ikke hadde sett kapitulasjons- stramme hake-remmen, men ~tedet.
at jeg måtte gå f'ra den ene
hvert sterkere og Isterkere, overenskomsten av 10. juni 1940 selv om det er utrolig, ville
Men på en måte var det ik- gruppe azerbeidsjanere til
spesielt fra ungdommens si- (som ,inntil den ble frempro- det jo være hyggelig om Tito ke til å glede seg over, for deri annen for å forklare dem
de, som ikke lenger lar seg vosert i denne sak i siste halvdel hadde kommet på bedre tan- både høyder og daler var blitt hva de skulle gjøre. Da ingen
tute ørene fulle av løgn og av 1947 var hemmeligholdt i Nor- ker efterhånden. Skal vi væ- dekket 'med sne fullstendig, av de tohundrede azerbeidsforbannet dikt. .
ge, og da først ble offentliggjort Ire ærlige, tror vi snarere det og det virket som en kald Ijanere kunne fO'rstå. tysk,
Vi reiser krav om å få i falsk oversettelse) ~ mens UD's er Aftenposten som begyn- nakenhet og tomhet, sne over- bortsett fra en av dem, en
slippe til med våre meninger arkivar Omang i mai 1948 doku(forts. s. 12)
alt, hvit og uberørt. Man føl-I ung mann ved navn Jagubev
overfor offentligheten, i radio menterte at Koht, statsminister Nyfra byen Baku, som var tolk
og i fjernsyn! Et krav som i
gaardsvold
og
forsvarsminister
~**********************************************:
fo~ det aze~beidsjoanske arhøyeste grad er berettiget - Ljungberg i London hadde satt
beldskompam. Ogsa han oppi et demokrati.
sitt navnetrekk på den (også Ny:f holdt seg i landsbyen hvor
gaardsvold hadde som vitne i
han påtok seg alt av arbeidsSkanckesaken benektet å ha sett
oppgaver, som ble fordret f'ra
Hewinsbiografien i
den)>>.
det tyske arbeidskontor i
«Under Dusken»
Man kan da ikke forlange at
landsbyen. DeDmed ble jeg:
utenriksministeren og statsminisf alene om å påta meg jobteren skal huske hva som helst!
Jf.
ben som tolk på arbeidsplasMen for de som er interessert
sen.
i hva politikere og fremstående
Tyskerne hadde tatt i bruk
I menn ikke husker eller ikke vil *
Jf.
flere traktolrer og lastebiler
huske om baksidene og vandalisslik at endel av arbeidet gikk
I,men
(les pasifismen) i det som t '
Jf.
noe lettere for seg og efter
hendte før, under og etter andre
en viss plan som de hadde
Iverdenskrig er boken absolutt anopp trukket på stedet. Ikke
, befaleisesverdig.»
destomindre var arbeidet her
mer enn slitsomt, det hele
0
var fdrferdelig gr:usomt arAnmelderen burde til nær- t
rangert. Og allikevel gikk daI siste nummer av «Under mere belysning av sin beretgene fortere og fortere, og
dusken» finner vi denne om- ning om den fornektede våforholdene tatt i betraktning'
tale av Ralph Hewins' bok penstillstan{lsavtale for verJf.
var det triv~lig, fordi vi fikk
«Quisling - profet uten ælre» denskrigens værighet ha opptillatelse 'av tyskerne til om
ved Fredrik B j ørk an:
lyst at også forsvarsminister!
.' I
:
kveldene eftetren slitsom arBoken handler formelt om Vid- Ljunp'berg benektet i retten
Jf
beidsdag å ha en slitgs konkun Quisling - i realiteten hand- å ha sett avtalen trass i nav- ttc-fC-fC~-fC-fC-fC-fC-fC-fC~-fC-fC-fC-fC~-fC~iI~-fC-fC-fC-fC-fC-fC-fC-fC-fC-fC-fC-fC-fC~-fC-fC-fC-fC-fC-fC""~-fC-fC-fC-fCZ takt med stedets sivilbefolkler den om Norge og nordmenn netrekket på o dokumentet.
SLIK SYNES SITUASJONEN A VÆRE
ning.
,i et av de viktigste avsnitt i landets Han kunne ogsa ha nevnt at
Koht dengang svarte FOLK med hensyn til Storbritannias - og dets koloni Norges - sjanser til LANDSBYEN VAR HELT
historie.
Mine historiske kunnskaper til- OG LAND at når han hadde å komme med i Fellesmarkedet. Og godt er det. For i all propagandaen
UHYGIENISK
later meg ikke å kontrollere mye uttalt seg slik i retten, så måt- for norsk tilslutning bør en ikke glemme at det betyr fri etableringsrett
Så befant vi oss i denne
av det omfattende materialet som te de. t vel være fordi han had- for utenlandsk sto~industri i Norge og frit.! arbeidsmarked. Skal vi muha~medanske landsby~n
Hewins legger frem, men enkelte de glemt at han hadde sett
?
hvor hden var skrud~ adskilt kke
overta alle Englands negere.
(Forts. SIde 12)
· t sy,
mindre og stort sett uvesentlige av t a l en. V e l e t s t IV
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VERA OREDSSON:

Den nasjonale sosialismes fødselsattest
ADOLF HITLER SETT GJENNOM UNGDOMSVENNENS ØYNE
August Kttbizek: Adolf Hitler, mein fttgendfrettnd. Leopold
Hvem er nu August Kubi-:zek
som påstår dette. At vi
Stocker Verlag, Graz. 3. opplag 1966. Pris kr. 32,- gjennom
ubetinget
kan tro ham, må
FOLK OG LANDS BOKTfENESTE. 339 sider illttstrert.

Vi bruker den hebraiske betegnelse, mens tyskere og briter
bruker den gammelgermanske

O

fremgå bare av følgende:
Vi har tidligere nevnt her i bladet en bok som østerrikeren
«Når det gjelder karakteren, har
August Kubizek har skrevet om sin ungdomsvenn Adolf
vi full tillit til Kubizek. Han
Hitler. Da vi antar våre lesere gjerne vil høre litt .nærmere
var en idealist, som avviste alle
om denne boken, har vi fått Vera Ore d s son, som selv
tilbud fra Adolf Hitler efter
1938 om å forlate sin daværende
har vokset opp i Det tredje Rike, til å skrive en fyldigere
stilling og gå over i en ledende
anmeldelse. Vi har oversatt anmeldelsen til norsk for å lette
stats5tilling innen musikklivet.
våre lesere tilegnelsen. Det er ikke meget godt eller fordel- Det var først da Adolf Hitaktig som når frem til offentligheten om Adolf Hitler efter
lers stjerne begynte å dale at
verdenskrigens av:slutning. Det er ikke ende på all den ondKubizek, skjønt han sto fjernt
fra den nasjonalsosialistiske ide,
skap og alle de forbrytelser han gjøres ansvarlig for. Men
gikk inn i partiet for ikke å sviknettopp på bakgrunn av denne så å si enstemmige dom som
te sin ungdomsvenn, men nettkrigens seierherrer har fylt efterkrigsverdenen med, er det
opp i vanskelige tider vise ham
så interessant å lese hva en som selv i de unge år opplevet
sin troskap.»
Hitlers rike har å si om ham idag - 22 år efter hans død.
Efter alle [øgner, påstanDet er jo noe som ikke kan stemme her!
der og motsigelser når det
Vi gir ordet til Vera Oredsson:
~ielder Adolf Hitlers personlighet, har selv den mest velvillig innstillede kunnet bli
,litt forvirret. Men gj ennom
denne verdifulle bok blir alt
«satt på plasp igjen». Dessuten får man 'vite meget som
hittil har vært ukjent, for
eksempel at .Adolf Hitler har
skrevet en opera, skrev dikt,
at han som barn var med i et
guttekor, at hans store kjærlighet (selv om den også var
platonisk) het Stephanie, og
meget som før syntes negativt blir positivt.

Påskens (Osters) germanske
opprinnelse

SN

Det er trist å se at ung- Norge hørte med. De var sådommen idag har så liten visst ikke barbarer, men hadsans fO'r de nasjonale verdier de allerede i bronsealderen
og interesserer seg så lite en rik kultur som satte sine
for vår egen gamle, nOl'diske spo'r over alt. Da Atlantiskultur.
riket gikk under i storm og
Det må være noen som har verdenskatastrofe (Slik minsviktet her, enten hjemmene net ennu forteller om det i
eller kanskje heller skolen. en langt senere tids skildring
Og besynderlig er jo det, si- av Ragnarok) søkte store folden vi ellers blir tutet ørene kemasser sydover. DO'rerne i
fulle av hvor heltemodig og Hellas var slike urgermanske
patriotisk nettopp lærerne stammer, likeså Sjøfarerne
kjempet for vår norske arv som angrep Egypt på samme
mot okkupantene. Kanskje tid som hebrerne vandret ut
Tålmodighet hadde Hitler ikke, sannheten om det som fore- av Egypt og bemektiget seg
sier forfatteren. Innfant jeg meg gikk dengang likevel etl" noe Israel. De ble slått tilbake,
ikke punktelig til en avtalt tid, annerledes? Kanskje både men dannet dog et sto'rt Midså skyndte han seg til verk- lærere og prester bare hørte delhavsrike. Det gamle Tesstedet og hentet meg. Men sko- til baglerbispens følge - jfr. tamentets filistre var slike urler foraktet han i sin ungdom. Ibsens «Kongsemnene».
germanere og det Gaza som
Når vennen bragte skole-vesenet
Men, tilbake til dette med det nu er så megen stirid om
Ungdomsvennen som rikskansler i Tyskland
på tale, fikk Adolf vredesut- vår egen gamle nordiske kul- var en av deres hovedseter.
En lysstråle som bryter
Man leser side efter side
brudd. Skolen ville han ikke be- tur. Det har jo vært vanlig
Alt dette kan FOLK OG
gjennom det svarte mørke av med samme interesse, med
fatte seg med. Skolen fostret - og det dessverre nesten be- LAND forhåpentligvis komløgn og usannheter er boken I like stor begeistring og glede,
bare smilende øyentjenere til standig å fornnge vårt I me tilbake til i en større aT«Adolf Hitler, mein Jugend- men også med undertrykte
statstjenestemenn, mente han.
eget, fl snakke om de gamle tikk81 senere.
f>reund» (Adolf Hitler, min tå'ær.
germanere som barbarer. ViTIdag vil jeg bare nevne et
ungdomsvenn) skrevet av AuBoken er jlkke oversatt til
Det var den felles musikk- keligheten ser jo annerledes punkt hvor vi her i Norge
gust Kubizek. Boken utkom i noe skandinavisk sprog. Bio- interesse som førte de to ven- I ut. Det gamle germanske ver- i motsetning til våre ger1966 med sitt tredje opplag grafien om 4 å,r med Adolf ner sammen på en operafore- densrike Atlantis med tyng- manske brødre i England,
på Leopold Stockers forlag i I Hitler fra 1904 til 1908 er stilling i Linz. Da de aldri oepunkt i de sunkne onm'\.- Tyskland og andre-steder ha'l'
Stllttp'art of'! Graz.
ingen skjønnmaling, men na- hadde råd til sitteplass eir, tl.tT ved Hehr"Jand og :C:dp- akseptert hebreernes betegturligvis heller ikke noen måtte de nøye seg med stå- ren strakte seg over store neIse på en fest som er meget
3ensasjonsmettet,
forret- . plasser. Ennu idag må mange deler av Europa, også de eldre enn kristendommens.
ningsmessig propaganda.
virkelige musikkelskere nøye søndre deler av Sverige og Jeg tenker på påsken. Vi har
Man kan tydelig lese seg til seg med de billigste plassene,
som alle latinske og slaviske
hvo'rledes en ung mann be- mens slike som «vil vise seg»
folk hentet ordet fra det hebgynner å ta form til noe stort for prestisjen skYIld opptrer i
raiske «Passah».
'Jg i sitt indre legge grunnla- losjer og parkett. Jeg lurer
Men som kjent hete>r den~et for den nasjonalsosialis- på om kunstnerne eir opp'1e fest på tysk Oster og på
tiske ide, en ide som mange merksomme på dette? Kunstengelsk Easter. Denne beteg.,enere forsøkte· å gjøre til interesse og beundring faller
'1else henspiller på gudinnen
sin, eller noen annens. Den ikke alltid sammen med god
Ostara. «Ostar» peker ut retnasjonalsosialistiske
tanke økonomi. Adolf Hitler utvirningen mot morgenen, mot
fødtes allerede i en femten- ket senere da han kom til
0St (ost), der hvor solen komårings hjerne, hos en gutt makten at det ble utdelt gramer tilsyne bak fiellene som
ved navn Adolf Hitler. Ingen tisbililette'r til losje og parkett
en brennende ildkule. Vårt
annen kan giøre krav på å Ul ungdom som ved en eller
0rd øst ( ost) heter på sanskrit
lJ.a «funnet opp» nasjonaJlso- annen anledning hadde utllsch, på latin us, ustum, avlesialismens ide. Mange har merket seg i landets tjeneste
~.et fra urere. dvs. å brenne.
1mnskje snust på, eller i ord En gang ,hadde ieg til og mee
Xort før soloppgang synes
lagt frem l1gnende tanker, selv det store hell å få en bilhele himlen i øst å fJafl'1rne
men
ingen
h.
ar
planlagt
den
lett
med
losieplass
i
Berliner
opn
som et stort brennoffer.
Hmer Jam 16-årzng tegnet aven
så klart som denne unge Volksoper og kunne glede
Ostara va>r gudinnen for det
medelev på realskolen i Steyr
mann.
(forts. s. 14)
Hitlers ungdomsvenn Kubiuk
(forts. s. 15.
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ISIEGFRIED:

1930-årenes kapitalister

Forspillet til 9. april 1940 med
QUISLING
svenske øyneI

OG IlDEN GUDS MANN"

da behersket verden, storkapitalismen i vest og marxismen i øst. Midlene var dem
likegy Idige bare de nådde
frem til sitt endelige mål,
fullstendig å beherske verden. Og dette foregikk ikke
bare på det yt're plan, men for
at ødeleggelsen skulle bli fullstendig, listet de seg også
ganske stille inn med sin gift
i menneskenes hjerter, sjel,
ånd og tro. Og de er der fremdeles.

Vi har tidligere her i FOLK
OG LAND nevnt en svensk
bok av Krister Wahlback og
Goran Boberg: «Sveriges sak
ar vår. Svensk utrikespolitik
1939-45 i dokument»~ Boken
inneholdetl' adskillig av interesse omkring hendelsene i
1940 - ikke minst til belysning av utviklingen i Norge
og anklagene mot Quisling.
Som kjent ble Quisling
dømt for å ha foranlediget
den tyske okkupasjon av Norge gjerinom sin samtale med
Hitler i desember 1939. Det
er da av betydelig interesse
å konstatere at de svenske
granskere i sammenheng med
en gjengivelse av et va'rsel
om en mulig tysk ,aksjon fra
den svenske ambassade i Berlin av 31. mars 1940, bl. a.
bemerker:

O

Statsråd Quisilng intervju.es utenfor Forsvarsdepartementet

Det var nettopp ved sin appell til alle stender i det norske folk om å slutte opp om
en nasjonal holdning istedenfor den norske splittelse vi
da var oppe i at han ville
vekke hele folket til bevissthet om den fa're som truet,
og rive dem ut av klørne på
disse makter. På denne måte
mente han også ut fra N orden å kunne sette en kj epp
inn i det uhyggelige internasjonale hjul som var iferd
med å rulle over hele jorden.
Hans kall var så stort at han
hadde fO'rlat,t sin diplomatiske og militære karriere i utlandet for å ile hjem til sin
store gjerning i Norge. Men
her aed man av både engelsk
og russisk syke, og holdt på
hver sin «Barabbas». Det ble
derfor bare enkeltmennesker
fra forskjellige samfunnslag
som var kloke og våkne nok
til å forstå ham og som av
idealisme og fedrelandskjærlighet sluttet seg til hans
rekker.
H vern må man da si begikk den største synd og hadde det største ansvar fotr å
snu ryggen til disse innlysende sannheter? Var det arbeiderne? Nei, og atter nei.
De var jo den gang ikke klar
over at den internasjonale
matrxisme var en gift som var
kommet inn i deres ærlige
sosialisme. Og de hadde, trodde de, alt å vinne og intet å
tape på en «verrlensrevolu(forts. s. 11)

SN

Det synes nu en uendelig- sto nu deres nemesis for døhet av tid siden jeg satt i det ren, marxismen med verdensgamle Cirkus Verdensteater revolusjon som mål. Og den
bak Tlvoli i Oslo og hørte vår overfladiske og lettvinte krisFører tale ved et stort møte. tendom de hadde p'raktisert,
Han hadde sendt ut sæ'rskilte særlig på det sosiale område,
innbydelser til dette fore-' hadde slått ut i tidens uhygdrag. En appell til Norges gelige ateisme.
høyere forretningsstand om
Alt dette så «den Guds
å møte frem. Salen var stapp- mann» Quisling. Han som var
full og her vatr representert «En profet til Guds ære og
mange kjente fabrikkeiere, til folkets vel.»
direktører, skipsredere, disJa, omvend dere og kle deponenter, større grossister,re i sekk og aske alle dere
godseie'reosv. Og det var også som høtrte dette den gang,
disse samfunnskretser han som hørte det, forsto det, og
dengang spesielt ville ha i allikevel ikke ville. Bortsett
tale.
fra noen ganske få som fulgte
Hva han sa på dette møte kallet.
brente seg inn i min bevisstSå va't dere siden med på
het og har sittet der siden. å drepe dette menneske. Han
Det kan kanskje her konsen- som til tross for dere ble vår
treres i et par setninger, og redningsmann, ikke minst i
det lød som en appell til folk sin reiJieringstid i Norge fira
som han nesten hadde opp- 1942 til 1945.
gitt å tale til: Han sa:
Enhver som av et sant og
«Vi hadde i gamle dager et rent hjerte ble NS i Norge,
aristokrati på toppen av sam- nasjonalsosialist i Tyskland
funnsstigen, idag hatr vi et ogi andre land, fascist i Italia,
plutokrati, som flere av de Spania, Irland og England, og
tilstedeværende tilhører. Jeg som uten tanke på egen vinhenvender meg spesielt til de- ning eller klasseinteresser
re idag for å mane dere til gikk inn på den smale veien
eftertanke. Om dere ikke av som pionereI' dengang, OflY)idealisti:ske grunner vil slutte daget snart at her ble det ikdere til vår nasjonale reis- ke tale om noen forståelse
ning og være med på å skape eller massetilslutning med
en mere rettferdig samfunns- det første, hverken fra høyre
ordning, så gjør det for deres eller venstre, høy eller lav.
egen skyld før det er fo'l' sent. for de vatr alle barn av der
Det er nemlig det eneste som samme ånd. Til høyre sto
idag kan redde oss alle her i egoismen og havesyken, sorr
Norge fra den røde fare i øst, ig;en hadde fremkalt hatet op
fra alt levendes død, fra bol- misunnelsen hos dem som ste
sjevismen.»
til venstre.
Men denne alvorlige appell
Allikevel hadde Vidkur
wntes ikke å gjøre sto'l' virk- Quisling en klippefast tro pp
ning på disse hardkokte folk, det gode og sunne han mente
som fra egoismens høyborg bodde i det norske folk. Har
ned kalt blod og i sløvhe- var jo fullstendig klar over
;ens ånd aktet å fortsette i de skjulte mørkemakter sorr
:edrenes spor nedover rutsje- drev sitt spill bak kulissene
'Janen. Efter at deres forlø- på verdensatrenaen. Disse ar)ere i å'rhundrer ved sin hen- beidet intenst overaH, idet de
,ynsløse utnyttelse av men-I fisket i rørt vann. Dette fore,esker hadde manet frem gikk på begge side'!' innenfor
3torkapitalismens vrangside, de to store motsetninger som

I Vidkun

«Så lad den forsta verkligt alarmerande underdttelsen från
Berlin. Numera vet man att
tyskarna redan på hosten 1939
borjat overvaga en ockupation
av Norge. (Efter at britene da
alt forlengst hadde tatt opp
lignende planer. Vår bemerkning).

I

manglende vilje og evne til å
opprettholde den proklamerte
nøytralitet.
Det nevnes ellers i den
svenske bok en rekke advarsler som innløp til Sverige om
det som foresto og det eir helt
utrolig at den norske regjering ikke var klar over den
overhengende fare. Når den
likevel intet foretok seg for
å hindre katastrofen, kan forklaringen neppe være annen
enn at man gjmde dette i
maskepi med England. Med
andre Old at man hadde akseptert britiske støttepunkter
00' ikke ville legge hindringer.
iveien for det ved militære
forberedelser. Men da må den
også ha vært klar over at Norge ble utlevert til krigsskueplass, for så store tåper kun,...
ne arbeiderpartitregj eringens
medlemmer neppe være at de
trodde Tyskland uten videre
ville avfinne seg med en slik
trussel både mot malmtilførslen og mot nordflanken.
Er det forklaringen på at
gullflukten ble satt igang alle'rede fra iallfall 2. april 1940
av?
Meldingen til det svenske
UD av 31. mars 1940 fqrtalte
om tyske trormesammendragninger i Stettin og Swinemtinde og innlasting av hester, panservogner og annet
materiell.
1. april ble dette bekreftet
i en melding fra sjømannspresten i Stettin til den
svenske ambassade. Den spione'rende prest berettet om bl.
a. en uttalelse av el:). tysk
kjøpmann som
«upplyst, at det på restauranter och andre lokaler allmant
tala des om att ett sjuttiotal båtar låge i Stettins hamn, dar
de skulle taga ombord trupper
och krigs materiell till SkandinaVIen.

Og:
«Den 30 mars. En tysk soldat
Og så langt fra at det var
hade sagt til! norska sjaman från
Quisling som satte tyskerne
fartyget «Kora», att de nu finge
igang, så sier de svenske foravgara, om de ville gå med
fattere at
Tyskland eller England, for nu
«Hitler vanns for tanken sedan
engelsmannen under vinterkri-I holie tyskarna på att lasta in.»
get oppet rojt sina planer att
hindra Sveriges malmexport til!
Av spesiell interesse er enTyskland. I slutet av mars på-I del brev som gjengis fra den
gick samtidigt i Tyskland och svenske
utenriksminister
England planlaggning for milt.- Gtinther til den svenske sentara aktioner mot Norge.»
demann i Berlin, Arvid Richert. Utenriksministeren disDette stemmer jo forøv'rig kuter ett her betydningen av
helt med den situasjon for de troppesammendragninger
'\[ orrge som Hewins trekker som det er kommet melding
'lpp i sin Quislingbiografi. om. Han sier at det kanskje
Den skyldtes i første rekke at er naturlig at tyskerne forel\J'orge på grunn av politiker- tar en slik sammendragning i
nes holdning var blitt et mili- preventiv hensikt.
tært tomrum og at folk ikke
«På andra sidan måste man kanhadde villet høre på menn som
ne sig oroad, 0'TI tyskerna verkQuisling som advarte mot ut(Forts side 11)
viklingen, og dernest den

I

{luIs/mf< fotografert
tredveårene

I
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Det tredje rike og jødeproblemet Det

hortløpne ~norske gullet

«ENDU1SUNG» BETØD IKKE UTRYDDELSE

SN
O

I tilknytning til vår tidligere artikkel om Madagaskar som
«Istedenfor utvandringen
jødisk nasjonalstat, gjngir vi idag fra Heinrich Hartles bok er nu som en ytterligere mulighet for løsning efter til«Freispruch flir Deutschland» kapitlet «Gesamtlesung»
svarende foregående godkjenikke «EndIOsung» :
nelse av der Ftihretr trådt
evakueringen av jødene til
østen - - . Som følge av
denne (l) Endløsung av det
europeiske
jødespørsmål
kommer rundt regnet 11 millioner jøder i betraktning.»
Denne
henvisning
kan
knapt forståes anne'rledes enn
at man ville forberede en endelig løsning av jødeproblemet, noe som overhodet ikke
begrenset seg til året 1942 og
de følgende krigsår, men
skulle bety en samlet euro-I
peisk løsning. Den såkalte
«Endlosung» hadde altså til
forutsetning den europeiske
sluttseie'r.
Det viser også en oppstilling i protokollen som omfatter både 330 000 engelske jøDet iykkedes ikke Niirnbergdomstolen å påvise at Wannseekonferansens der, 18 000 jøder fra Sveits
og 6 000 fra Spania. Dette
uttrykk «Endlosung» betød utryddelse av jødene
globale 11-millioners prosjekt
for en jødebosetting i østen,
Ved krigsutvidelsen i øs- bydeIse av Hedyrich sted en henholdsvis forberedelsen av
ten og i vesten sommeren og samtale med generalguvernø- den, va'Y hensikten med denvinteren 1941 ble ,allle mu- ren dr. Frank. Som vitnet ne konferanse. Og hvor utoligheter for virkeliggjørelse Btihler, tidlig~e statssekre- piske man idag kan anse slike
av Madagaskarprosjektet til- tær i generalguvernmentet, planer for å være, så kan man
Vi har ennu ikke hørt noe
Vedkommende leser skriintetgjort. Påny avgjorde den bevitnet under ed 23. april på ingen måte identifisere fra de herrer samtidshisto- ver for egen regning:
militære utvikling også den 1946 hadde Heydrich erklært dem med den grufulle virke- rikere professor Magne Skod«Takketr for siste nummer
jødiske skjebne. ~å Wannsee-I a~ ~eichsfiihrer-SS ~.adde lighet i Auschwitz.
vin og advokat Sverre Hart- av avisen vår og i forbindelse
konferansen 20. Januar 1942 fatt l oppdrag av de'r Fuhrer
Hovedanklageren Jackson mann i forbindelse med vå'r med jøssingenes almektige
- efter begynnelsen av den 1 «å sammenfatte alle Europas forsøkte med alle midler å omtale av den norske gull- guddom Gullet, så finner jeg
åpne krig med sovjetsamvel-I jøder og bosette dem i Nord- få Gorin}{ til å fastlegge L)e- flukten før 9. april 1940 og det på sin plass å oversende
det og Ametrika - ble det øst-Europa, i Russland.» Av grepet «Endlosung» på denne vår 'anmodning til samtids- fra mitt arkiv vedlagte utistedenfor utvandring til ves- denne meddelelse hadde han' vanvittige måte. Han mislyk- historikerne om å forklare klipp. Biildet taler tydelig nok
ten og syden vedtatt evaku- trukket den slutning at On1- kedes med dett~ på en nesten I (ener eventuelt bortforklare) for seg selv.
ering til østen. Den herunder flvtninge'1 av jødene, om ik- bbmere.1de mate. Da denne dette. Vedkommende nummer
Så får da vi alminnelige
anvendte terminologi «End- ke for jødenes skyld, så dog hendp1se er karakteristisk for av FOLK OG LAND ble dødelige avvente i spenning
losung», for en samlet løsning av hensyn til det tyske folks forhørsmetodene og konse-I sendt de to.
den dagen da gullklausulen
har ført til skjebnesvangre ry og anseelse, vi1le foregå' kvensene er av avgjørende
Fra en av våre lesere har igjen blir påtrykt de norske
feiltydninger. Professor Ras- på en human måte.
oetydning, skal protokollen vi fått oversendt ovensteånde pengesedlene - i det minste
sinier henviser til at den såOgså den kjensgjerning at gjengis ordrett her:
')ilde, hentet fra A-magasinet at sedlene blir innløst i så og
kalte protokoll for Wannsee- en av de ledende motstandsfor 31. des. 1966. Billedteks- så mange pund stetriling eller
konferansen av 20. januar menn i utenrikspolitikken,
«Jackson: Så har De 31. juli ten i bladet var:
dollars. Men det er vel å
1942 iIDke inneholdt ett ord I statssekretæ'r von Weissacker' 19~1 unde~tegnet en for?rdning i
frykte for at den neste kl auom gasskamre eller tilintet- har tatt W.annsee~protokollen hvIlken HImmler og Sjefen for
«Gullbeholdningen i Norges s~len blir at den innløses i så
gjøreIse og bare taler om en til underretning og påtegnet sikkerhetspolitiet, SS-GruppenfiihBank ikke akkurat impo- og så mange kopek, hvis ikke
overføring av jødene til 0st- den, tør antyde at begrepet rer Heydrich, blir oppfordret til
neren.de i sin slunkne skikkelse. utfallet snart blir at det vil
Europa. Forøvrig manglet Endlosung der som hos Go- å utarbeide planer for den fullMen kan man på grunnlag av være mere lønnsomt å tapetdenne protokoll alle attribu- ring ble forstått som samlet komne (!) løsning av jødespørsdette bilde spå noe om prisut- sere veggene med asignatene.
ter til et virkelig dokurrnen- løsning. I innledningen til målet?
viklingen i 1967?»
K.R.
tarisk bevis hvis man skal protokollens punkt 3 - forGoring: Nei, det er ikke riktig. __________________________
dømme efter de fotokopier såvidt teksten er uforfalsket Jeg kjenner nøyaktig denne forJackson: Jeg vil forelegge Dem heter: «Til supplering» ikke «Til
som den tysk-jødiske i'll1kla- - heter det også:
ordning.
dokumentet. Dette dokument bæ- fullførelse».
ger i Ntirnberg, Robert
rer Deres underskrift, er det riktig?
Jackson: Godt, jeg godtar det.
Kempner har offentliggjort i
Videre:
«Til supplering av den
Goring: Det er riktig.
sin bok «Eichmann und
oppgave
som
ble overdratt Dem
Jackson: Og det er rettet til
Komplicen». Det såkalte do24.
januar
1939,
som befattet seg
,jefen for sikkerhetspolitiet og sikkument bærer intet stempel,
med den grundige, på gunstigste
l(erhetstjenesten,
SS-Gruppenfiihrer
ingen datum, ingen undermåte planlagte emigrasjon og evaHeydrich?
skrift og foreligger i normal
kuering som løsning på jødeprobskrivemaskinskrift på papir
Gorillg: Det er riktig,
lemet, gir jeg Dem hermed i oppav lit et fOl:mat.
Jackson: Vær så snild å korri- drag å treffe alle de nødvendige
. Som det kan bevises av et
a,ere meg hvis mine anførsler ikke forberedelser med henblikk på
skriftlig oppdrag fra Gorinp
~r riktige sli~ at det ikke skal bli organisering og finansiering til en
til Heydrich bruker riksmars'loen vanskelIgheter med overs et- «Endlosung» av det jødiske spørskalken ordet EndlOsung i be'elsen :
,mål i hele det tyske innflytelsestydningen samlet løsning.
«Til fullførelse av den oppgave område i Europa!»
Dermed var da evakueringer
som er overdratt Dem 24. januar
Goring: Jeg finner ikke dette
til c1e besatte østområder t
1939 - -» (Løsning gjennom' korrekt på noen måte.
forstå.
utvandring).
i Jackson : Vær så snild å gi oss
Straks efter Wannsee-konDeres oversettelse.
feransen fant der efter innGoring: Her er det en feil. Det
(Fort;. side 8)
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Det tredje rike og jødene

Nordens gertnanere
Hvorfor fornekter de sin germanske kultur av, spør finnen

TEO SNELLMAN

glede og takknemlighet for
at, som man trodde, fornedrelsens tid endelig var forbi,
at en ny epoke skulle ta til
for oppbygging av det nye
rike. Derfor kunne den høyt
dannede tysk baltiske Lyoka I
Ros b e 'r g, gift med den
tekniske leder ved telefonverket i Helsingfors, dipl. ing.
John Rosberg, som hadde I
reist ned til Tempelhofer FeId
vitne i sin bok «Ett folk bygger upp»:
Goring konfererer med sin forsvarer i fengstet, selv sezerherrenes
(Forts. fra side 7)
Goring: La meg lese det opp
nøyaktig slik det her står:
«Til supplering av den oppgave
som allerede er gitt Dem i forordning av 24. januar 1939, å
gi jødespørsmålet en under hensyn til tidsforholdene mest mulig gunstig løsning i form av
utvandrin g eller evakuering, gir
jeg Dem herved i oppdrag å
treffe alle nødvendige forberedelser i organisatoris:(, saklig og
mater,ieU henseende - -»

SN
O

«Kan et folk «i lenker» gi utløp
for en slik jl\bel? En jubel som
overdøver stormens naturelementenes -- kraftige drønn?
Er dette teater? Er den 75-årige
damen, den gråsprengte herren,
den gamle gubben som tørker
en tåre av øyekroken, sjokoladeselgeren, den gemytlige politimann som har glemt sine plikter og istemmer de spontane
ovasjoner, og alle disse tusener
og atter tusener som står rundt
omkring med strålende øyner er de opplærte statister i et veldig skuespill? Nei - og tusen
ganger nei. Dette er virkelighet, det levende liv. Ikke et
tilløp til teater.»

Det lykkedes altså ikke
J acksDn med en falsk Dversettelse å identifisere den
samlede løsning av jødespørsmålet med en utryddelsesplan, for «EndI6sung» har betydningen samlet løsning. Det
samme forsøk fDretok hans
engelske kDllega Sir Maxwell-Fyfe:
Sir David: «Sier De fremdeles
at hverken Hit.ler eller De visst.e
noe om en Jødeutryddelsespohtikk?»
Goring: «Forsåvidt Hitler angår har jeg sagt at jeg ikke tror
det. Hva meg selv' angår har jeg
sagt at jeg ikke engang tilnærmelsesvis har visst om dette omfang.»
Sir DatJid: «De visste ikke i hyilket omfang. De visste imidlertid
at det bestod en politiKk som tok
sikte på utryddelse av jødene?»
Goring: «Nei, med sikte på utvandring av jødene, ikke utryddelse av dem. Jeg visste bare at i
enkelttilfeller var det forekommet hendelser av denne art.»

I

Og nu kommer det avgjørende
ord s?m ble oversatt galt, det ~eter
Hode av germaner. fra TraJansøylen i Roma (fra 879)
Alt dette hadde naturligvis ne~hg her «for en sa~let løs~mg»
Hitler fått istand. Det var og Ikke «for en Endlosung» .
l vår svenske kollega FRiA ORD hener vi følgende artikkel av finnen iren demagDgi. Det tyske, folk
«- ..- for en samlet' løsning
Teo Sncilman:
ble IDkket i en felle og det
av jødesl~0rsmålet i det tyske
hele gikk ut på bedrag og
innflytelsesområde i Europa.
Når snakket man sist om rremtidstrD Tyskland aldri forræderi mot menneskeligHvis herunder andre sentralingermanere? Det var vel før før hadde sett. Utelukkende heten, mot den «fri» verden,
stansers kompetanse blir beja, mot all verdens folk. Og
siste verdenskrig? Den SDm fDrbrytere!
rørt, skal disse delta. Jeg gir
skriver dette kjenner seg alKrigens spøkelse hadde N ordens germanere toet sine
Dem videre i oppdrag snarest å
ler minst kDmpetent til å 'be- ennu ikke kastet sin skygge hender! Før verdenskrigen
forelet!!',e meg et samlet utkast
handle dette emne. Og dDg Dver det'te fDlk, SDm skulle bli vær det en æresak fDr adskiltil de organisatoriske, sak' ;ge og
fikk jeg ingen ro. siste jule- klemt nesten til døde mellDm Hge svensker, nordmenn,
materielle forhåndsforholdsreg,helg Dg enda mindre nyttå'rs- to. skiDld, Dg ingen kunne dansker og til og med finnler til gjennomføring av den
aften, da dette tema aven fDrestille seg at Tysklands le- landssvensker å kalle seg gertilstrebte «EndI6sung» av jødeDet kam altså ikke bevieller annen ufDrklarlig, eller dere skulle bli stillet fDr en manere, eller å gå fDr det.
spørsn:ålet - -»
(Forts. side 15)
ses at den samlede løsning av
kanskje likevel fDrklarlig fiendtlig dDmstDI fDr å bli

I

grunn trengte seg på meg.
Siden krigens slutt har det
nesten vært forbrytersk å
snakke om germanere. Germaner og forbryter har stort
sett betydd det samme. Man
har riktignok byttet ut o'r-det
germaner med et annet som
låter bedre og som kan anvendes i alle slags sammenhenger uten den risiko fDr
flere tolkninger som hefter
ved ordet germaner. Jeg sikter selvsagt til økenavnet nazist. Nazist betyr rett og slett
forbryter. Når hundretusener
av tyske menn og kvinneir
sammen gråt og jublet på
Tempelhofer FeId 1. mai 1933,
besjelet av tanken på den
tyske nasjons befrielse, dens
åndelige Dg legemlige gjenfødelse, samtidig SDm praktisk talt hele det tyske folk
samlet seg til lignende manifestasjoner 'på forskjellige
steder, så var selvfølgelig alle disse folk en samling forbrytere. Det samme gj elder
:len tyske ungdom, hvis make
Dffervilj e, idealisme og

dømt som forbrytere. Tysklands folk opplevet faktisk
hin 1. mai et av de største,
ja kanskje det største øyeblikk i sin histDrie. Hitler,
den nasjonale bevegelses leder, som skulle bli stemplet
som en av verdenshistoriens
største forbrytere, kommenterte innholdet av dagen i
følgende ordelag:

«Dagens tyske folk er ikke gårsdagens tyske folk, men det er
det tyske folk av den 2000 år
gamle tyske historie. Så ber jeg
dere, mine medborgere, her og
ut over hele riket å knytte fellesskapsbåndene fastere. Dere tilhører ett folk, ikke efter menneskelover, men av Guds vilje.
Han gav oss dette land. Han
gav oss vårt sprog. Han skapte
vårt indre vesen, som er vår
lov - -----'-»

Ikke et tilløp til aggresjon
merket nevnte flokk og den
absolutte majoritet av det
tyske folk i denne stund, bare
en overveldende følelse av

Hvor går ferden, germanere?

*

jødespørsmålet i WannseekDnferansen var å forstå som
en endelig tilintetgjørelse av
jødedommen.
En annen plan er derimot
<!.bsolutt utvetydig i denne
forbindelse. Duplisiteten av
historiske hendelser ville at
samtidig som Wannsee-kDnferansen møttes, ble «Lindemann-planen» vedtatt i London, den plan som måtte ha
tilfølge dødsdommen fDr millioner tyske sivile gjennom
dert anglDamerikanske bombeterro'r.
Hvor lite man i den tyske
offentlighet (for ikke å snakke om den norske!), og helt
opp til partispissene, visste
om den senere hemmelig påbegynte massetilintetgjørelse av jøder, noe som selvsagt
ikke var blitt vedtatt i en
stor konferanse med nøyaktig protokoll som i Wannsee,
viser den kjensgjerning at
man ennu i juni 1944 i Krakau ville holde en antisemitkongress. Hvilken hensikt
(forts. s. 16)
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De alliertes bedrag 1940
Nedenstående tør ha sin spesielle interesse i forbindelse med
Hewins' artikkel. Det var ikke så rare kampen britene
presterte heller!

SIDE 9

Nok et eksempel på grov historiefortalskning
Franskmannen professor Rassinier avslører sannheten om
hets boken og hetsfilmen «Brenner Paris?»

Tyske tropper paraderer for general Choltitz ved hovedkvarteret i Paris

Om spørsmålet hvorvidt c) sikringen av området StorParis mot oppstandsbeHitler har eller ikke ha'r gitt
vegeIser, terror- og saboordre til å forvandle Paris til
tasjehandlinger garanteen ruinhop har vi idag en
res.
overflod av entydig historisk
dokumentasjon. Det første
kommanderende
3. Den
dokument av alle om denne
sak - et som man fO'røvrig generalI og Wehrmachtssjef i
forgjeves vil lete efter i pres- Stor-Paris har til oppfyllelse
sen _. er det hVOil det opp- av denne oppgave rett til å gi
drag von Choltitz ble betrodd anvisninger til alle tjenesteav Hitler 7. augu~t 1944 an- steder i Weh'rmacht, Waffengis. Det har følgende ordlyd: SS, organisasjoner og avde«1. Fronten i Vest som med linger· utenfor Wehrmacht,
eksemplarisk tapperhet fører såvelsom alle parti- og sivile
kampen mot den fiendtlige tjenestesteder. Når ordre fra
overmakt, kan kreve at det Wehrmachtsdeletr eller øversikke finnes en eneste tysker i te riksmyndigheter kommer
Frankrike som ikke gjør sitt i strid med oppgaven til den
ytterste for å hjelpe den. In- kommanderende general og
gen kampdyktig tysker må Wehrmachtssjef, så skal det
nu onpholde seg i etappen gis melding til meg overuten en grunn som er av u- Oberkommando der Wehrmiddelbar interesse for kamp- macht.
fronten. Det gjeldetr spesielt
for området 'Stor-Paris.
For å avstemme sine fo'r'2. Jeg utnevner med øye- holdsregler med de krigsvikblikkelig virkning general- tige oppgaver til disse tjenes,løytnant von Choltitz til II testeder oppnevner han en
kommandere~de . general og b.efullmektiget representant i
Wehrmachtss]ef l Stor-Paris. sm stab for WehrmachtsdeDen kommandetrende general ler, Waffen-SS, den høyere
og Wehrmachtssjef i Stor- SS- og politifører i FrankriParis er like overfor meg ke, den tyske ambassade og
ansvarlig for at
andre tjenestesteder som det
a) Paris på kortest mulig tid
(Forts. side 10)
mister sin karakter som
etappeby med de vanlige
fO'reteelser og at byen ikke blir noe samlested for
avskårne soldater og reddharer, men en skrekk for
alle som ikke er ærlige
hjelpere og tjenere fo'r
den kjempende front.
b) rulle overflødige tyske tjenestesteder og enkeltpersoner som ikke må være
der sammen med alle
kampdvktige menn blir
tilført fronten. Enhver uberettiget tilgang skal
hensynsløst hindres. Tilbaketrekning av militære
føringsog
lignende
øverste tjenestesteder er
undergitt min godkjen- Også her i Norge kom «Brenner
Paris ?»
nelse.

SN
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Storreporteren Ba'rbro Al-I en arm og et øye og istedet
Blant årets norske julebøving med signatur Bang i I fått en staselig reputasjon». ker var det naturligvis også
Stockholmsavisen
«Dagens Generalen, sier Bang vide're i den vanlige porsjon av hetsNyheter» har skrevet en bok sin bok, har selv skrevet om bøker, som de norske forleg«Det kom aldrig i tidningen» dette i sin bok «Lyoklig odys- gere er så glad i, mens de
(Bonniers forlag 1963).
se». Et av kapitlene i denne boikotter enhver bok som taEn meget underholdende bok heter «Det olycklige ,ler forsoningens og måteholbok, som handler om endel norslm falttoget.»
dets sak. På Dreyers forlag
reportasjer som ikke kom i
Bang noterte også de øv- kom det en slik bok laget.
pressen fordi de kolliderte rige engelske offiserer «med sammen aven geskjeftig amed nasjonale eller interna- sine spaserstokker med utfell- metrikaner og en franskmann
sjonale interesser. Man har bar liten sto!», og siterer ge- av den sorten vi kjenner så
jo noe som heter et utbredt ne raI C. de Wiarts ord: «Hva' godt fra vårt eget land, herbroderskap, you know.
angår fly, kanoner og biler, rene Collins og Lapierre. BoBang var en meget effektiv så hadde jeg ingen bekymrin- ken het «Brenner Paris?» og
og uredd reporter. Hun dro i ger, for vi manglet alt slikt!» titlen hentydet til at Hitler
felten såvel til finske, spans- Generalens 'resyme om de al- absolutt ville ha Paris ødeke, ungarske som norske iliertes felttog i Norge var, at lagt og detrfor telegraferte det
krigsskueplassetr.
dette felttog var det tristeste spørsmål! som titlen inneholHun var å finne på flere felttog han hadde vært med der. I FOLK OG LAND utsteder i Norge i aprildagene på.
talte som kjent Siegfried sin
1940, som på Steinkjer og i
Bang noterte seg også mi- store skjepsis når det gjaldt
Namsos. På Steinkjer inter- særen med de franske ski- sannhetsinnholdet i boken.
vjuet hun oberst Getz, som troppene. Disse var anerkjent Han skrev bl. a.: «- det (er)
hadde befalingen over dette som fortreffelige soldater, ingen som våger å protestere
frontavsnitt. Getz var ifølge men «de kunne ikke brukes mot all galskapen som fremBang «full av myndig tillit. for de hadde ingen skibindin- deles brer seg i bøker og andTrøndel1agens
mobilisering ger!»
re publikasjoner, på film og i
var fullt ferdig! Hegra hadde
Refleksjoner gjør seg selv. fjernsyn. Et av de groveste
fått ny ammunision og det De alliertes «felttog» var det utslag i denne retning er denvar bare et tidsspørsmål når 'rene narrespill for å få spredd ne fransk-amerikanske bok
t~r,skerne ble kastet ut av den tyske krigsmakt. Konse- «Brenner Paris?» og i enda
Trondh~im og i havet!» Det kvensen vm de utallige lidel- høye>re grad det ufyselige
sa obersten! Bangs kommen- ser vår folk måtte gjennom- makkverk av' 'en film som er
tar hertil var: «Alle vet imid- gå under okkupasjonstiden, laget på basis av den.»
lertid hvordan det virkelig lidelser som forøvrig den stoFilmen haT som kjent i
sto til.»
re folkegruppe vi NS-er re- mellomtiden vært vist på ki0verstbefalende for de en- presenterer stadig må bære noene i Oslo og vel også en
gelske tropper var general den dag idag ved den urett- rekke s reder i landet.
Carton de Wi a'rt , «den legen- ferdig påklistrede norske «daPå bakgrunn av vår omtale
dariske krigshelt som under v~dsstjerne.»
av boken og filmen i FOLK
sin krigskarriere hadde mistet
ABR
OG LAND før jul har det sin
spesielle interesse å lese en
artikkel om hetsfilmen i
DEUTSCHE WOCHEN-ZEITUNG, skrevet av den f'ranske motstandsmann og konVed siste stortingsvalg sei- folk som både kan og vil noe sentrasj onsleirfange, profesret de borgerlige partier i Ibedre. Dette sees best på alle sor Paul Rassinier. Han skriNorge og dannet reg]' er ing. deres statsbedrifter som alle ver:
Det manglet ikke på delta- må ha statstilskudd for å klagelse både for og imot. Beg- re seg. Det er bare de private
ge fløyer ristet advarende på bedrifter som betaler skatt krater og sitter fast i klistehodet. Nu ska,l det bli veier i og lønner seg. Tiil og med den ret.
Nordmenn, våkn opp til en
vellingen. Men hva skjedde? nO'rske jernbane som er bygd,
Ingen verdens ting! Den nye og har moderne materiell, må vårrengjøring! Det trengs.
'regjering holder seg nøyaktig ha miliontilskudd til driften, Man kan ikke bare stifte gjøld
i den gamles spor.
selv om takstene er verdens og leve på borg, gjelden skal
høyeste. Ingen tør kritisere snart betales.
American
Her i landet har vi to ho- eller vise vei, alle er demovedpartier: Republikanerneog Demokratene. Efter et valg
her som et parti taper, blir
samtlige av partiet fje1rnet fra
sine stillinger, og erstattet av
menn fra det seirende parti.
I Norge er det bare toppledelsen som er på valg, alle de
andre er uoppsigelige. Hvordan menetr dere da at noen
få i topplede[sene skal kunne
få utrettet noe, og få et annet
system? Når alle de gamle
partipamper får fortsette å
sabotere den nye ledelse må
nødvendigvis alt bli ved det
gamle.
Et slikt valg er bare bluff.
Det er ufattelig at dere ikke
forstår at alt dette uduelige Tyske kr1gst~nger Skytes ned av fransk bJermneflom eJier at ue naude
må fjetrnes og erstattes med
overgttt seg. Mordene foregår midt på Place de I'Etoile

En hilsen

U.S.A.
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muliggjøre et slikt foretagen-I utrustningen for sprengninde!
gen av broene (300 torpedoFor å få nøyaktig rede på er overtatt fra marinen samt
(forts. fra side 9)
hin o1'dre som anviste gene- Hitler undertegnet ordre», hva som egentlig skjedde, må de nødvendige lastebiler til
efter hans mening var be- ral v. Choltitz «å fO'rvandle som anviste ham «å forvand- man rådføre seg med de be- transport osv.). Alt dette uten
rettiget for.
Paris til en ruinhop og i til- le Paris til et ruinfelt». På merkelsesverdige uttalelser at han hadde 'bedt om det,
4. Den
kommanderende felle selv ,la seg begrave un- en avstand av to sider en til den avdøde president for for innsatsen av dette utstyr
general og Wehrmachtsjef i der asken.» Det e,r visselig bemerkelsesverdig motsigel- byrådet i Patris, Pierre Tait- avhang ifølge hans egne ord
Stor-Paris
er
undeDlagt mulig at originalen til en se! Og innrømmelse av u- tinger (<<- Et Paris ne fut ikke av ham, men av OberøVe'rstkommanderende
i slik ordre er gått tapt ved sannheten forbinder seg med pas detruit!» - «Og Paris ble kommando West. Da han stillet seg avvisende til sprengikke ødelagt»).
Frankrike. Når det gjelder den delvise tilintetgjørelse av naivitet.
Pierre Taittinger fryktet ningsforholdsrregler, som han
den militære sikring av Stor- OKW-arkivene. Under enParis og anvendelsen ved hve'r omstendighet tilsvarer
KRONVITNE
for to ting: at von Choltitz videre er~lærer, underbragte
fronten av det personale som den helt ånden (?) i de ordrer GENERAL WARLIMONT undertrykket den av bolsje- han folkene i deputeretkamviken Rol Tanguy organise'r- ret, lot dem utføre det arer frigjort til frontinnsats får som Hitler i 1944 ga komDet
samme
,gjelder
for
te kommunistiske oppstand beid de var pålagt, men forhan sine anvisninger fra 0- mandanten for Standorte
«Paris
brUle-t-il?»
(Brenner
(noe som kunne ha tilfølge bød dem imidlerhd å gå til
berbefehlshaber West. Den Paris.»
Paris?),
setningen
som
tjener
ødeleggelsen
av visse byde- utførelse uten hans uttrykMan kunne ikke. medgi
kommanderende general og
som
tittel
både
for
boken
og
ler i Paris) og at han ved til- kelige ordre.
Wehrmachtssjef i Stor-Paris svindelen klarere. Den annen
for
filmen.
Von
Oholti
tz
sier
Angjeldende pionerer og
baketoget med sine tropper
har til disposisjon staben til erklæring er fra gene'ral von
følgende
om
det:
«Først
efsprengstoffeksperter
utførte
fra Paris lot sprenge de 60
den hittilværende komman- Choltitz selv:
sitt arbeide og rapporterte en
«22. august», skriver han terpå har jeg fått kjennskap Pariserbroer.
dant i Stor-Paris.
For alle hætrer som er på dag til ham at alt var rede.
5. Han har jurisdiksjons- (Choltitz' foran nevnte bok gjennom høye, nærmere informerte
offiserer,
til
en
ratilbaketog gjelder loven å ø- Og i dette øyeblikk viste von
r,ett som kommandanten i en s. 255 o. flg.) «fikk jeg fra
angrepet festning efter nær- Oberkommando der Wehr-' diotelegrafisk forespørsel fra delegge alle broer bak seg. Choltitz heltemodig sinnelag:
mere anvisning av sjefen for macht en lang ordre, unde'r- hovedkvarteret som hadde Pierre Taittinger, som visste Han vegret seg for å gi ordre
Oberkommando der Wehr- tegnet av Hitler, som i stilen Qirdlyden: «Brenner Paris? dette, ville oppnå hos von Hl utførelse. Det er iallfall
Adolf Hitler.» Jeg har ikke Choltitz at denne selv med den versjon han selv gir av
lignet den jeg hadde fått for
macht.»
sett
den - . (Choltitz' nevn- fare for å støte an mot den kjensgje'rningene.
Denne tekst finnes på side innsatsen i Paris. I innledte
bok
s. 258).
militære strategis uforander224 m. flg. i boken til Diet- ningen henviste han til situaBemerkelsesverdig
er her lige bud, på bakgrunn av beSPRENGNING
trich von Choltitz «Soldat un- sjonens alvor på vestfronten,
at denne forespørsel heller tydningen av de skader som
IKKE FORBEREDT!
ter Soldaten» (Europa-Verlag oppfoI'dret soldatene gl den
ikke er!sett av noen annen
AG, Ziirich 1951). Jeg har hardeste motstand og innSannheten er langt enkleenn
von Choltitz og at den på dette vis ble tilføyet en
lagt vekt på å sitere den ut- skjerpet førerne ikke å gi efby
som
Paris,
skulle
gjøre
en
re.
Den blir lagt frem av
like lite finnes i Wehrmachtsførlig slik at man ikke skal te'r, men å fordoble sin ener- arkivene som den om «å for- unntagelse for denne by. Det- Adrien Dansette, medlem av
kunne beskylde meg for å ha gi. Den saklige del ga tilte var det første formål med lnstitut de Franee og forfatkjenne Oberkommando der vandle PatDis til en haug med det besøk han 17. august av- ter aven bemerkelsesverdig
foretatt utelatelser.
Det finnes ikke et ord i Wehrmachts hensikt å holde aske.» Ingen ellers har hørt la hos kommandanten i Stor- bok om befrielsen av Paris,
den om ødeleggelsen av Paris. linjen
Pontarlier-Plateauet den over radio.
I den franske versjon av Paris - boken «Paris brule- som riktignok inneholde'r noHvis man holder seg til ved Langres-Troyes Seine denne artikkel hadde jeg i t-il?» nevner det knapt.
en forståelige feiltagelser,
det som stå'r i teksten, så med Paris som hovedpunkt. tillit til avisens enighet sagt
Den annen beveggrunn, og men alt i alt er objektiv. Dansynes Hitlers hovedoppdrag Den kommanderende general at man bare gjennom bevit- ikke den ubetydeligste, vart sette er en ekte historiker og
til von Oholtitz vel ikke å ha i Stor-Paris fikk spesiell ord- nelsen fra general Warlimont, :p.ed,kjempelsen av den av fa- en, mann som går tingene efvært ødeleggelse av Paris, Te om å være seg bevisst den den gang stedfortredende natikeren Rol Tanguy orga- ter i sømmene. Således har
men å ha bestått i å rense avgjørende betydning av by- sjef for OKW-Fiihrungsstab, niserte bevegelse. Tanguy, han henvendt seg til Admiden for alle rreddharene fra en som hjørnesten i denne visste at Hitler 24. august som ledet oppstanden fra sin nistration des Ponts et Chausden tyske hær som fantes der nye front:
1944 over radio hadde stiUet kommandoplass i Quartierr sees (Vann- og veivesenet),
efter fire å'rs okkupasjon. Og
«Paris skal forvandles til et det berømte spørsmål «Bren- Latin (en kommandoplass 26 for å skaffe seg visshet. På
for virkningsfullt å kunne ruinfelt. Den kommanderen- ner Paris?» I New York Tri- meter under jorden - Tan- grunn av de opplysninge'r han
,gjennomføre denne oppgave, de general skal forsvare den burte far 13. des. 1966 demen- guy personlig utsatte seg alt- der fikk skrev han følgende:
ga han ham «jurisdiksjonsrett til siste mann 'og skal om nød- terer imidlertid general Wal- så ikke for noen risiko!), nøl«Under hele oppstanden
som kommandanten i en an- vendig gå under i ruinene.» ter Warlimont noensinne å te ikke med å e~klæ're: «Paris lot Administration des Ponts
grepet festning».
23. august 1944 - ikke 22. ha sagt dette. Og han tilføyer er verdt 200000 døde.» et Chaussees under skjul
Det var alt.
som v. Choltitz skrivetr - at «de av Hitler gitte anvis- 200 000 døde, som han selv av tjenestlige inspeksjoner
Forøvrig sier von Choltitz sendte Hitler faktisk kom- ninger med hensyn til forsva- ikke skulle tilhøre (<<Paris daglig gjennomføre to konselv: «En soldat som kjente mando West en ordre om Pa- ret av Paris i året 1944 aldri brule-t-il?» s. 52), rent bort- troller, en om dagen og en
fronten og dens behov nøye iris. Den står forrest i boken omfattet ordre om å ødeleg- sett fra ødeleggelsen av de om natten, for å avsløre even- kunne barre være enig i til Dominique Lapierre og ge Paris.»
bydeler hvor de 200 000 men- tueIle forbe'redelser.
dette.» (Choltitz' bok s. 225). Larry Collins (<<Paris brulenesker som Tanguy så geneDet ble fastslått at det
røst oitret befant seg! Han ikke ble foretatt det aller
t-il?»): Foran nevnte setning
DEN FILMEDE LØGN
i den av von Choltitz nevnte KOMMUNISTENE VILLE måtte derfor oppnå at von ringeste arbeide av noen
OFRE 200000
Choltitz ikke undertrykket slags art fra tyskernes side.»
Den ordre som er tiLlagt ordlyd finne ikke der.
Behandler man general von oppsta,nden, noe som var (Le Monde, 9. november
Hitler: «å forvandle Paris til
Hvis man hadde anmodet
en ruinhop», bekreftes ikke general von Choltitz om å Choltitz memorarer på sam- hans plikt som innehaver av 1966).
General von Choltitz tar
av et eneste historisk doku- legge frem denne «lange av me måte som en forhørsdom- «jurisdiksjonsrett som komment og beror derfor batre Hitler undertegnede ordre», me'r gjør, så forstår man mandanten i en angrepet fest- feil når han hevder at sptrengpå en legende. Selv om den- så ville det ha falt ham van- straks at von Choltitz for den ning». Han gikk med på dette stoffeksperter og pionerer fra
ne påstand kan synes nok skelig. To sider lenge're frem av der Fiihrer angivelig for- - omenn med adskillig over- Wehrmacht nøye hadde forså våget, så støtter den seg medgir han det selv: «Forøv- langte ødeleggelse av Paris vinneIse, som Pierre Tait- beredt ødeleggelsen av paridog på to erklæringer, som i rig er det å si at ruinfeltord- bare fikk til forføyning av tinger sier, og dette som falt serbroene. Det eneste som e'r
betraktning av deres forfat- ren, som vi kalte den (sic!) denne 17 stridsvogner, 17 ham så tungt ble samtidig sant er at 14. og 15. august
tere vanskelig kan anfektes. var gått till Heeresgruppen og panservogner av åtrgang 1917 hans største ros. «Og Paris ankom det til Paris sprengDen første stamme'r fra tilsvnelatende ikke var rettet og en kanon, dertil 2 hjul- ble ikke ødelagt» sluttet Pier- stoffeksperter og en batalDominique Lapierre og Larry til meg. Mine tradiotelegrafis- rytterkompanier og et sik- re TaiUinger, som dessuten jon av 91. luftlandedivisjon.
Collins, forfatterne av bo- ter hadde oppfanget den da ringsregiment, og det fordelt trodde at von Choltitz hadde Jeg har selv personlig funken «Brenner Paris», som og- den var chifrert med den over tallrike punkter i selve makt til å la de 60 pariser- net sporene av deres ankomst
så er blitt filmet:
vanlige troppenøkkel. Også hovedstaden og dens forste- broer sprenge og likevel ikke i Wehrmachtsarkivene. Dog
skjedde det fQir i tilfelle av
(Sitert efter den franske ut- telegrafistene til divisjons- der (Choltitz s. 229). Man får gjorde det.
gave side 457 o. flg.): «Av kommandoen til en tilfeldig ytterligere vite at denne tropLa oss vende tilbake til et gIbaketog å redde det
flere ordrer som er sitert i fallskjermdivisjon som dro pest yrke i tiden fra 7. til 25. hans memoaTer nok en gang sprengstoff som i lengere tid
tidligere verker om befriel-/ gjennom Paris hadde påhørt august aldri ble øket av (<<Soldat unter Soldaten»). var lagret i annen hensikt,
sen av Paris», sktriver de til den.» (Choltitz' nevnte bok OKW.
Han anfører (s. 234 o. flg.) spesielt under senatet og i
slutt i boken, «har vi ikke s. 257).
Sagt på en annen måte:
at 14. august ankom det tirl tunnelen i St.-Cloud!
kunnet finne noe spor i mikUttrykt med andre ord så
Hitler skal rildignok ha llitt Paris en gruppe med sprengOg fremfor alt, von Cholrofilmarkivene fra den tyske harr von Choltitz ikke, slik ordre om ødelegge1se av Pa- stoffeksperter, og så den 15. titz medgir selv at disse folk
hær som de allierte tok sOm som han hevder på side 255 ris, men likevel ikke truffet «en pionerbataljon fra 91. ikke sto under hans kommanbytte. Dette gjeLder også for o. flg. mottatt «en lang av noen foranstaltninger for å _luftlandedivisjon» med hele do.
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Forspillet til 9. april
(Forts. fra side 6)

ligen skulle anse sig nodsakede
till att intervenert i Norge i
handeise av engelsk hot mot
norsk territorium, exempelvis
vid Narvik.»
Selv mente utenriksministeren at Sverige nok kunne
og skulle forsvare seg mot en
engelsk aksjon (i motsetning
til hva hans norske kollega
var innstillet på):
«Vidare ar att marka, att vi
aro fullt bered da och kapabla
att skydda oss mot ett foretag
vasterifrån. De trånga och svårtillgangliga bergpassen, som le-
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da exempelvis från Narvik mot het det bl. a.:
Sverige, de långa avstånden, bris«Vid samt'al med en i Swineten på vagar och forefintlighemiinde forlagt mariniakare, vars
ten av betydande truppstyrkor
bostad i Stettin jag hyr, uttalade
på den svenske sidan, vilka bedenne såsom sin formodan, att
finna sig i hogsta beredskap, gokrigsforberedelserna i hamnomra att det måste anses såsom en
relativt latt uppgift att forsvara
rådena avsågo en aktion mot
vårt land mot ett framtrangande
Norge for den handelse envia Norge».
gelsmannen skulle soka strypa malmtillforseln från Narvik
Dette brev var datert 2.
eller eventueIlt soka skaffa sig
april 1940. Her i Norge var
stodjepunkter i Norge. Han sanok ingen be'r'edt - hverken
de, att Tyskland under alla fortil forsvar mot England eller
hållanden måste hålla sig ber ett
mot Tyskland.
for en aktion i stor stil, darnest
I et PM fra den svenske
England sakte nå sådana syften.»
konsul i Stettin til sendemannen i Be:r:lin av 3. april 1940
Sel v en alminnelig tysk
marinelege var altså orien1930-årenes - tert om hvilke planer engelskmennene
hadde . mot
(PortJ. fra side 6)
sjon». Dessuten var jo deres N orge, så det var sannelig
nor~ke ledere selv marxister. ikke nødvendig fo'l' Quisling
DerImot yalf det de. «store», å orientere tyskerne om detde «mektige», de «r~~e» som te. Det var heller ikke vansburde ha reagert POSItivt. For kelig for en mann med [itt
d~ visste hva det gjaldt, de vidsyn, og spesielt da en høyt
VIsste bedre. De .va.r og. ble kvalifisert offiser som Quisansvarsløse materIalIster 1 al- ling, å se hva som holdt på
ler høyeste potens. «Efter oss å hende: at kapløpet mot Norge var begynt og at vår frihet
komme~ syndfloden».
. N.u ~vIler «der: G.ud~ mann» og selvstendighet stod på
QUlslm~ fredelIg 1 sm grav. spill.
At også den norske 'regjeHoans sJe~ er. vel for leng~t
ring
var orientert og ikke
pa vandrmg l det .store Umvers. Han døde 1 «en god bare enfoldig og uvitende
samvittighets pakt .me~ Gud». fremgår bl. a. av et telegram
Og dette er. kanskJe vaTt dy: fra den svenske sendemann i
reba~este eIe ef!er l~am. VI Berlin til ,det svenske UD av
s~r Ikke ute.n hap pa frem- 4. april 1940:
tiden. For Yl vet ~t ungd~m
«Utlandsk militarattache har
over hele Jorden l pr.aktIs.k
tysk militarkalla (Oster i
från
talt hvert eneste land, arbelAbwehr.
Vår bemerkning) erder våkent og aktivt videre
farit foljande. Till borjan av
for .lysets makter og for avnasta vecka planeras overfall
sl~rmgen a~ den verdoensl~gn
Danmark
och Holland. Via Danvar generasjon har mattet lemark
eventuell
aktion Norge,
ve und~r. .
via Holland skulle anfallet gå
Jeg ':11 gJerne avslutt.e denvidare genom Belgien til Frankne artIkkel med et dIkt av
rike. Sages mannen serios, kallan
min mann Kai NO'rmann:
anses mycket tilforlitlig. Danska
och norska legationerna fått
«MANNDOMSPRØVEN»

Dessverre klarte han ikke å
Ifedde vår selvstendighet, fordi hans motstandere sammen
med den tyske okkupasjonsmakt falt ham i ryggen, tvang
«I Doberitz ha den 31.3 iakt- ham bort fra den skanse som
tagits tyska bergstrupper, vilka skulle forsvare vår selvstentorde funnits dar sedan finska dighet og utleverte oss til en
fredskrisen, och ej darefter åter- Terbovens forgodtbefinnende
forts sydvart. Dette faktum sy- I som erobret land.
nes giva belagg for att operationer i norr forestå, måhande
Det er kanskje noen som
sannolikast i Norge.»
vil hevde at vi he'r har trukket for vidtgående slutninMen i Norge begrep våre ger, at det ikke var mangelen
ansvarlige myndigheter a b- på norsk beslut,somhet i nøysolutt intet, rent bortsett da tralitetsforsvrar som bragte
fra generalstaben, som fO'r- oss ut i ulykke. La oss da siQ'jeves krevet mobilisering, tere fra boken litt av det en
men ble avvist - også av av avdelingssjefene i den
s-venske forsvarsstaben, øverskong Haakon personlig.
Selv 8. april skjedde der te Olof SundelI, sa til uten':"
Giinther
om
heller intet fra norsk side. De riksminister
aprildagene
1940:
to svenske forfatte're sier om

I

dette:

«Hela detta tal om att vidtagna
forsvarsåtgarder i ett litet land
skulle locka en stormakt ~ill anfall ar foga overtygande.
Det kan ifrågasattas om något
renodlat sådant fall verkligen
forekommit. Daremot finns det
många exempel på vart vapenlOsheten leder. Det var val andå
så att den norsk a liksom den
danska både allmanna och omedelbara kraftl6sheten provocerade Hitler till Weseriibung. Dess
grundforutsattning var dess
snabba genomforande med minsta mojliga kraftinsats: huvudstoten i vester fick inte fordrojas eller forsvagas av den
nordiska manovern. Att Sverige
in te kom med i planlaggningen
berodde nog till stor del på att
vår allmanna beredskap, vår formåga att på langre sikt bjuda
motstånd inte var lika dålig som
Danmarks och Norges.»

«Men natten till den 8 april
utlade engelsmannen mineringar på tre stallen i norsk territorialvatten. Norrmannen protesterade mot krankningen men
vidtog inga åtgarden for att avlagsna mineringarna.»

SN

O

INGEN ORDRE TIL
BRENNING
Vi lar ennu en gang Adrien
Dansette komme til orde:
«Intervensjonen fra de foresatte tjenesteders side er betydelig overdreven. Det er I
ikke funnet noen ordre om
å stikke Paris i brann, og det
er ikke påvist at Hitler har
stillet det uhyggelicre spørsmål: «Brenn~r Pa;is?» (Le
Monde som foran). Denne
oppfatning blir fremholdt enda mere avgjort i artiklen og
underbygget med bevis. Vår
anerkjennelse gjelder Adrien
Dansettes intellektuelle redelighet, som gir vå'r tese en
verdifull og viktig understøtteIse.
Boken av Dominique Lapierre og Larry Collins, såvel
som den film som bygger på
den er derfor utelukkende
fri fantasi fra to journalisters
side, som stadig er på jakt
efter større sensasjoner, slik
moten er i pressen idag.
Det gjenstår to spørsmål:
Hvorfor gilf Frankrike understøtteIse til et slikt foretagende som 'filmen «Brenner
Paris?» Og hvorfor har general von Choltitz underslått
Størst av alle tinger dette:
sannheten?
heltemot i nederlag.
Svaret på det første spørsDen som sviktet da vi tapte
mål er enkelt. I sammenheng
Slår med skam på seirens dag.
med den "vending forholdet
mellom Frankrike og TyskDu som sviktet da 'vår fane
land har tatt, trenger visse
rød av blod ble hugget ned:
krefter i samarbeide med
ikke skal i seirens time
kommunismen en vedvarenjublende du være med.
de tyskfiendtlig kampanje i
Flfankrike for å holde TyskDen som faller under fanen:
land borte fra det europeiske
ikke ble han overvunnet fellesskap. For dette formål
nei hans innsats var en seier,
er «Brenner Paris?» en vel
evig ære har han funnet!
gjennomført
brønnforgiftning.
ham i oppsetsighet. Dette
Svaret på det annet spørs- synes også å væ're tilfellet
mål innordner seg i det kom- med general von Choltitz.
pleks som alle tyskere siden
Man bør heller ikke glem1945 har som var Hitler-til- me at general von Choltitz
hengere og som gjør alt som ved sin ankomst til Paris
står i deres makt for å unn- bragte med seg ryet for å ha
dra seg følgene av dette. Jo forvandlet Rotterdam (1940)
mere hitlertro de var, desto og Sevastopol (1942) til ruinivrigere sier de seg løs fra hauger, og at han derfO'r'
Hitler. Og virkelig, hvilket trengte de alliertes tilgivelse
bedre middel til å giøre seier- for det som i deres øyne var
herrene velvillige finnes det krigsforbrytelser - men rikenn å belaste Hitler og å hev- tignok bare når det gjaldt
de at de bare avfant seg med tuskere.

I et telegram fra den svenske manne attacheen i Berlin
til forsvarsstaben og UD 5.
april heter det bl. a.:

Og det1!rass i at man måtte være heIt kliar over at en
sUk passivitet måtte utløse
en tysk aksjon, som da syntes
så truende nær. For en kan
vel gå ut fra at svenskene også underrettet Norge om det
telegram det svenske UD mottok fra sin ·sendemann i Berlin 7. apiril 1940:
«Strangt fortroligt. Jag har det
bestamda intrycket att vittgående
aktion mot Danmark och Norge
inom mycket kort tid, sanolikt
inom de all ra narmaste dagarne,
ar att forvanta.»

«Det danska och norska forsvaDen norske regj ering var
ret var visserligen svagt, men
altså vel underrettet om at
den tyska operationen var rent
begge de to stormakter stod
teknisk så pass svår, att aven det
rede til en aksjon som følge" lilla mått av militar kraftutav den mistro de næret til
veckling, Danmark och Norge
samma information er och sant Norges vilje og evne til å
formått prestera, om stridskrafspecialkurier till Kopenhamn och forsvare sin nøytralitet. Altså
terna mobiliserats i forvag (utden situasjon som Quisling
Oslo.» (Uthevet av oss).
hevet av oss), kunde fort med
hadde pekt på helt fra første
sig ett bakslag for tyskarna.»
Og det Koht og hans norske stund. I denne situasjon be'regjeringskolleger med flere stemte man seg, i motsetning
Ellers noterer vi at den
ikke forstod, det b~grep iall- ti[ i Sverige, for å falle tilfote svenske
utenrik,sminister
fall svenskene. I et brev fra for England. Den engelske Giinther var meget forbauset
den svenske sendemann i flåte skulle «redde oss» - over at det ikke skjedde noe
Berlin Richert til utenriks- inn i verdenskrigen. Da den- i Norge efter alle advarslene
minister Giinther av 3. april ne spekulasjon mislykkedes om hva som forestod. Han
- heldigvis får en vel si, for
1940 heter det således
kunne jo fOlfovrig ikke godt
det er uhyggelig å tenke på
tenke seg at man hadde be«efter de såvitt jag forstår my- hvorledes det ville ha gått stemt seg for å oppgi nøycket vardefulla meddelande (ma- med Norge hvis det virkelig traliteten til fordel for Engrinattachen) Forshelliamnat om var blitt en hovecLkrigsskue- land og attpåtil overlate til
sitt samtal i går kvall med plass her, og da med deltagel- dette land å kjempe for oss!
Schulte Monting - storadmi- se også fra Sovjetsamveldet I en beretning om hendelseralen Raeders stabschef - fore- slik som i Polen. Tyskerne ne 9. april, sier Giinther bl.a.:
faller det mig an mer sanolikt kom altså først og regjeringen
an tidigare, att någon risk for med samt andre myndigheter
«Vi hade alla den uppfattningen
ett omedelbart preventivt an- stakk av i hui og hast fra
att samma stamn ing (som i
grepp mot Sverige knappast kan den katastrofe de hadde fremStockholm, hvor man var meget
fore1igga. Men vad Norge - kalt og fTa Oslo uten noe dialarmert) harskade i Kopenhamn
kanske aven Danmark - be- rektiv til det forrådte folk.
och Oslo, forst efteråt blev det
traffar synes det ligga annor- De satte kursen mot svenskeklart att dar den stora ovetenlunda till, har torde riskerna va- grensen.
heten varit rådande.»
ra stOrre, och det ar ju alvorligt I Det var i denne situasjon
nog aven for vårt vidkomman-I Quisling opptrådte for å redHvis det da ikke var noe
de.»
de hva som reddes kunne. I annet som rådet!
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Sovjetsoldat

(Forts. fra side 4)
gen var sivile jenter. I det
(Forts. fra side 4.)
ingen av gesandtskapene har Advarsel mot unge «nazier»
lige århundrer tilbake. Vi midterste værelset som skulner å bli litt senil på sine tegnet noen autoforsikring,
I en elevdiskusjon med for- traff faktisk igjen våre gam- le være stue gikk dansen som
gamle dager - ja, ta det ikke slik at de tyskere som er så
fattere
som nylig fant sted i ile kjenninger fra «Tusen og aHerbes:, mens i de to sideille opp, det kan være vanske- uheldige å kollidere med en
lig nok for yngre, friske indi- sådan, alltid må betale om- Frankfurt advarte sveitseren en natt». Først og fremst rom befant der seg tysken,:,
vider å holde begrepene fra kostningene selv, uansett om Peter Bichsel mot ungdom- Ali Baba og hans minst førti armenie>re og azerbeidsjanere
hverandre i våre dagetr.
de er aldri så uskyldige i u- men. Ikke bare samfundet tusen 'røvere. Muhammed var som hygget seg som allerbest
hadde skylden for forholde- i sannhet en streng herre, en under flørten med de fremEt par nummer tidligere lykken.
ne.
De unge selv var like store religionsstifter, og hans ef- møtte krimtatariske jentene.
hadde den samme «AftenposVel, nevnte Mercedes forspissbo'rgere
som de voksne. terfølgere fulgte i hans spor.
Husets eiere, som var blant
ten» en artikkel om Italia årsaket på sin ville ferd at
hvor den berettet om Firenze tre «innfødte» tyske biliste'r Bichsel advarte mot «å håpe For ikke så vi berusede menn de ledende i landsbyen, viri 1944, da de allierte hæretr fikk sine vogner slengt ut i på uno-dommen. Det fantes og fremdeles bar kvinnene ket adskillig mer hygieniske
naturligvis slør og opptrådte enn sine landsmenn. I en
nærmet seg og «nazi-fascis- grøften eller inn på fortauet, også unge nazier.»
innhyllet fra topp til tå i krok på gårdspl<assen var det
tene» forberedte seg på å for- og den ble følgelig stoppet
sorte, flagrende gevanter. av tørret gjødsel oppført et
svare byen. Vi fikk ikke rrik- av politiet.
Sløret kaltes Chadra og inn- lite hus, som gjorde tjeneste
tig tak i hvem disse «naziMen den rådsnare u-man«Ulovlig men
hylllet
hodet slik 'at bare det som toalett. Det var så sparfascistene» var, men vi syntes nen visste godt hvorrdan han
nødvendig»
øverste av nesen samt øynene tansk at man måtte huke seg
iallfall at bindestreken varr skulle takle de dumme Schumerr på sin plass her enn i po'ene. Han rrullet barre vinDen avdøde sannhetssøker var synlig. Ifølge muhamme- ned om man vHle inn i det.
det første tilfellet.
dnet helt opp og låste dørren Axel Kielland skrev for noen dansk skikk og bruk må in- I gulvet var der hulet ut et
J a, det err en vanskel,i'g verr- innenfra og lot det være helt år siden i «Dagbladet» om gen kvinne vise sine yndtg- hull ved hvis kant man forden vi lever i - ikke alle fOlrståelig at han intet ville mordet på unggutten Håland, heter for en annen mann cnn siktig måtte sette seg på huk
har så lett for å uttrykke seg ha å skaffe med lovens hånd- at hadde man ikke hatt slikt sin herre. Det skaper kanskje for å utføre sitt fornødne. I
som kollega Aftenposten. hevere. Elt blikk på det ma- hastverk med å få ham dømt en viss nyfikenhet i gateli- stedet for toalettpapir var der
Foran 'oss ligger en bok fra giske diplomat-kjennetegnet til døden som «landsfor'ræ- vet. Hva monn der skjuler den obligatoriske vase i bruk
et venstreradikalt forslag i «O» fikk politifolkene til å der» qua medlem av NS, så seg av skjønnhet bak det sor- hos muhammedanerne til å
Wien. Den handler om Hitler begripe med hvem de hadde ville han neppe blitt idømt te eller hvite ansiktsslør -- vaske hendene med det vann
og har som undertittel: «Et å bestnIe. De trakk på skuld- mer enn noen års straffar- eller av det absolutt motsat- som fantes i denne. Vann
te. Om vi troskyldig stirret måtte hentes i en bolle på
bidrag til nazibarbariets so- rene, hilste til luen og sendte beide.
siologi». Her har forfatteren «diplomaten» videre.
Hvorfor var det nødvendig på dem la de for dagen en den andre siden av stenhøybedrevet et helt verk om
I tille-- til den spesielle med dette hastverk? Var det viss nedlatende forakt, som den som omgav landsbyen,
nasjonalsosiaUsmen men ferdigheten bak rattet, er det for å få en H.'r.'s-dom å holde om vi skulle være voldtekts- så det var litt aven affære
på sine 200 sider har han ikke en tendens så forteller seg til i saken mot Quisling? forbrytere eller mulige kren- å skaffe vann. - Her i denne
brukt ordet «nasjonalsosia-I forretningsfolk i Rheinland Denne ble, som kjent, av Erik kere' av enhver dyd. Men de del av verden som i 0'rkenen
lisme» en eneste gang! Godt - at de fattigste u-landene Solem fratatt ol'det, da han yngre kvinner gikk for det Sahara, er det en merkvergjort!
O. har de største og dyreste bi- kom inn på den nu erkjente meste uten slør. Sovjetregi- dighet om det overhodet reglene.
I. ulovlighet.
O.H. met hadde forandret den ner.
stygge vane å skjule ansikFesten ble tilsist svært
Våre nye U-herrefolk
tet. De gikk uten slør slik opprørt. En av tyskerne trakUngdomsklubb for vanføre
Vestens usmakelige krypsom deres søster av and're teTte sitt trekkspiill, mens de
ing for de fargede folk benasjonaliteter gjør det over- øvrige valset rundt på gulgynner å vise resultater. Ualt i det veldige Sovjet-Rike. vet. Såsnart han holdt opp
menneskene harr allerede nu
Selve landsbyen lå inne- så var det en av de tilstedeanlagt en arroganse og oppklemt mellom et par berg- værende piker som slo på sin
treden som kan få et hvilket
åser, og de lave husene var «Deira» en slags tamburin til
som helst av våre t'radisjonelalle oppført av sten, leire og Isin egen kjærlighetssang. De
le, europeiske «herrefolk» til
gjødsel, som oftest utstyrt sivile pikene hadde forsynt
å blekne av misunnelse. Av
med bare ett >rom. Her bodde I seg godt av alle de søte saker,
og til arter det seg som den
mennesker og dyr under ett sukkertøy og kaker og annet
reneste Chaplinfilm.
i
tak. Her sov de, her spiste de som va'r blitt lagt frem på
og her gjorde de sitt fornødne. bordet av både tyskere og
Som f. eks. når hele ambassade-staben til et av uGatene var fulle av skitt. I oss krigsfanger og pikene var
Folk tok seg en tur bak hu- hengivne overfor oss, mens
landene i Bonn dro avsted på
«offisiell» utflukt til et horesene, eller oppsøkte andre vi forsøkte oss på vårt elskhus i Diisseldorf. Regningen
ensomme plasser for å finne ovsspill.
et toalett. Og disse tilskitnede
Men som festen gikk som
sendte man til det vest-tyske
utenriksdepartement. Den va>r
plasser var fulle av fluer og allerbest, la tyskerne for daandre innsekter. Og va'r man gen en viss uro fordi de hadpå DM 8000 - men det er
jo småtterier så :lenge det er
i nattmorl;:et uheldig å tråkke de fått lus på seg fra de piopp i denne nødtørftighet, kene de hadde flørtet med
snakk om u-hjelp!
Vanføres
Ungdomsklubb og vogn ~ller med hund og fikk man et svare besvær for å uttrykke seg mildt. De
En annen negerambassaarmeniere
dør lot seg og sin familie har bedt oss omtale dens ar- slede i samarbeid med trekk- med å rense skotøyet. F'lu- tilstedeværende
frakte hjem til Afrika av beide i vår Ungdomsspalte. hundklubben, sjøfly tur etter ene som traff en i fleisen beroliget dem med at utøyet
Lufthansa. Denne gangen ble Den har vært i arbeide i snart tilbud fra småflyeiere, week- efte'r å ha tilgodegjort seg ville forsvinne den følgende
Iregningen på hele DM 10000 7 år, og klubben har i denne endture'r, påsketurer, fjelltu- med hva som kunne finnes dag i badet da klærne ville
av spiselig i gjødselhaugene bli desinfisert, så der vaT inoverhodet ikke bettal t. På en tiden utført et aktivt arbeide rer og utenlandsturer.
Klubbens målsetting er å varslet en gjerne om at man' gen grunn til å ødelegge festforsiktig henvendelse fra UD blant unge handikappede i
i Bonn, repliserte den sorte Oslo og nærliggende områder. nå flest mulig av unge handi- burde holde unna. Over hele stemningen. Men tyskerne
Klubben har møter som re- tkappede i Oslo, få dem ut av området kjentes den forfer- var ikke destomindre livende
eksellense: «De er vel klar
over at Lufthansa står midt gel hver søndag kveld med mer eller mindre isolasjon og delige stanken, som så ofte redde for lus.
Det hjalp heller ikke det
oppe i forhandlinger om lan- forskj elHg underholdning som inn i klubbens aktive miljø. gør en rent kvalm i muhamminste om man forklarte disdingsrettighetetr med vår re- f. eks. shadowband- og an- Klubben tar også inn en del medanske landsbyer.
Der var enkelte som bodde se muhammedanere at det i
gjering? Og det ville jo være nen musikk, film, lysbilder, ikke-handikappede for å gjøsynd om disse interessene diskusjoner og medlemmenes re miljøet mer nøytralt. Dette ganske romslig. I et av huse- lengden ikke gikk an å leve
skulle bli skadelidende, ikke egen underholdning. På de er et ledd i arbeidet med å få ne hvortiIl jeg var blitt invi- så langt nede i skitten med
andre ukedagene arrangerer klubben til å bli en normali- tert var der allerede folk da alskens utøy blant nutidens
sant» ?
For endel tid tilbake raste klubben en rekke kurs i bl. a. seringsprosess i seg selv. Et-I jeg kom dit. Selskapet var siviliserte kristne befolkning
en diger Mercedes av siste sjakk, bordtennis, foto, kopi- ter at medlemmene har vært, her som så ofte i russiskta- hvor hygienen inntaf en så
modell g;ennom de smale ga- ering, dans, søm og 'risselære, i klubben en tid ser vi det! tariske landsbyer av høyst viktig plass i bevisstheten. De
tene i Bonns gamle bydel. samfunnsorientering, frisør- ønskelig at de blir ført ut i blandet beskaffenhet. Her kunne bare se på tyskerne
andre foreninger hvor fler- hadde tyskere, armeni,ere,. oD' armenierne, som to il t>re
Det var en av de 2350 diplo- og sminkekurs.
Ellers i året arrangeres det tallet, er ikke-handikappede. aZeTbeids;anere og krimta-I ganger i uken tar seg et bad
matvo-gnene som gjør det litt
Kontorets adresse e<r:
tarer støtt sammen. Og den for å holde seg renslighetens
Tisikabelt å kjøre bil i for- turer bl. a. tU'rer i Nordmarka
bundshovedstaden. Omt>rent for sterkt vanføre med hest Maridalsveien 31 B, Oslo 1. kvinnelige del av forsamlin- forskrifter efterrettelig. Alle
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duseres av FARMAND-bi- Nonsens. Siviladministradmgsytere, slik som Alf Lar- sjonen fortsatte å funksjonesens og Benjamin Vogts reak- re internt, med små forandsjon på min helt igjennom ringer, gjennom hele okku(Forts. fra side 1.)
'«quislinger» var blitt hen- min egen Londonpropaganda, dokumenterte bok, som ikke pasjonen - spesielt fdrsynorske tropper glimret ved 'rettet eller fengslet på grunn- og like uvitende.
kan påføres feil i noen hen- ningstjenesten, som sikret at
sitt fravær, som De Wiart lag av det falske påskudd at
Det var først i løpet av mi- seende i den norske utgave, befolkningen som helhet fikk
senere skrev.
Norge var i krig hele tiden - ne flerårige besøk i Norge noe som da ingen heller har nesten like mange kalorier
Mine beretninger til Daily et hyklersk falskspill uten si- hvetI1t år opp til 1955, da jeg forsøkt seg på å gjøre. Reak- som før krigen og at folkeMail 29. april og 3. mai var de destykke, som Alf Larsen, trakk meg tHbake fra daglig sjonen etT utelukkende sub- helsen bedret seg. Kompetenførste og siste fra Namsos- Norge og verden ikke visste journalistikk for å skrive bø- jektiv.
te fylkesmenn, slike som Eifronten frra noen korrespon- mere om enn jeg gjol'de, og keI', at jeg begynte å tvile
Legg for eksempel merke vind Blehr i Oslo og min
dent - den første understøt- det var null.
på «Quislingmyten». Opp til
til
de epiteter som er kokt forlegger, Hans S. Jacobsen
tet
sterkt
førsteminister
På grunn av denne misfor- år 1964, da jeg bestemte meg
i Østfold, reduserte effektivt
Ohamberlains begrunnelse for ståelse samarbeidet jeg dag- for å undersøke legenden i sammen av Vogt (8. mai 65): tyske plyndringe>r. Effektive
en fortsettelse av kampene og lig med lederne for de 75 000 lyset av efterkrigsmaterialet, «Forfatteren kan ikke ha planer for efterkrigsrekonstsistnevnte forklarte katastro- nOl'dmenn som tok tilflukt i kjente jeg ikke en eneste vært i god tro» - «Noen for- ruksjoner av skipsfart, boligfen som norsk inkompetanse Sverige og skrev min fuBe narsk «nazi». På dette tids- fatyere spekulerer i mord, bygging og jordbruk ble trukbidro så sterkt til å fremkalle. kvote av propaganda mot punkt hadde jeg besøkt hver noen i sadisme og masochis- ket opp, og ødelagt i 1945 av
10. mai ble jeg arrestert og «quislingene» for Daily MaiI. eneste by av betydning i Nor- me, noen i kjønn og utilslø- de hjemvendende eksilfolk.
holdt i enefengsel av svensJeg og min venn (og kon- ge, innbefattet Longyearby- ret pornografi. Da William I virkeligheten ble en løpenkene i fjorten dage på grunn kurrent), Gordon Young fra en, og hadde utallige venner Faulkner ikke fikk sine førs- de administrrasjon overlevert
te bøker lest, skrev han en
aven oppkonstruert anklage Daily Express, var de to førs- over hele landet.
av Nasjonal Samling 8. mai
om spionasje, for å ha for- te engelskmenn av hvilkenJeg påstår derfor at jeg var «shocker». Mr. Hewins spe- 1945, ibefaUet politiet. Egoissøkt å rapporrtere fra Norr- somhelst kategori som vendte minst like kvalifisert som no- kulerer i løgn.» - «Han er tiske og geskjeftige jurister
botten-området om den fort- tilbake til Norge ved krigens en annen levende utlending ingen ignorant - - Mr. He- (f. eks. Paal Berg), i kirken
satte kamp langs Narvikjern- slutt, 7. mai, da vi så siste til å skrive om begivenheter wins er tydeligvis kommet til (f. eks. Bel'ggrav) og innen
banen og gjenopptagelsen av utgave av «Deutsche Zeitung før, under og efter krigen i Norge for å lave skandale, undervisningsvesenet (f. eks.
jernmalmskipingen til Tysk- in Norwegen» bli overlevert Norge. Den eneste mangel i for å produsere et makk- Seip) bragte seg selv og sine
land. Det avbrøt imidlertid til sjefredaktør Henrik Huit- min viten var det manglende verk, f o '1' å injuriere navn- fø[gesvenner i vanskelighemin jakt på facts.
feldt fersk fra aftenposten- bekjentskapet med noen norsk gitte pe1rsoner. Den publisi- ter uten å forkorte krigen et
7. juni var konge og regje- pressen. Et fotografi av Young «nazi», eller noen littetratur tet og den bankbalanse som eneste sekund, uten å 'redde
ring og mange overflødige, og meg selv sammen med om i940-45-perioden fra den denne fremgangsmåte vil gi nasjonens sjel eller å oppnå
hvis plasser kunne ha vært den davæTende utenriksre- tapende part. Som en samvit- ham, bør tHlate ham med stor noe som helst annet enn den
benyttet til stridende, på vei daktør Bjørn Bunkholdt ved tighetsfull historiker tok jeg sinnsro å imøtese enhver in- splittelse av folket som fremtil England - efter å ha be- denne anledning - som mar- skritt til å inte'rvjue og lese jurieprosess.»
deles vedvarer. Imidlertid
myndiget til total kapitula- kerte «befrielsen» av Norge autoritetene på be g g e siVel, ikke engallg de kombi- støttet majoriteten av instisjon oyedor tyskerne. Denne - hang i en æreslisse i «uten- der. Som en velansett avis- nerrte anstrengelser fra justis- tusjoner og pressen Quislings
yåp'enstillstand ble underteg- landsrummet» så sent som i mann, akseptabel inntil da depal'tementet og utenrriks- første korte regjering. Rotet
,/ net lO, juni' og innbefattet 1965 som et «historisk min- for ~l'edende norske publika- departementet har hittil vært ble opprinnelig skapt ved 'rebestemmelser om utførelse av ne».
sjoner, innbefattet AFTEN- istand otil å l'age en in- gjeringens flukt hals over hovisse forsvarsarbeider forr
p a d enne t ur var Y oung f'
POSTEN, og .som forfatter av jurieaksjon mot meg i Norge de, så under perioden med
Wehrmacht i Nord-Norge.
.
° 'l
tIt
d Ire autoratIve bøker om eller London. Boken selges det illegale administrasjonsOg JlegK~gl~a Id ,.ofn a '"tt me samtidshistorie, innbefattet
Men dokumentet ble fornek- A
f
fortsatt på engelsk, og på råd og den kommissariske ren1r<ev Fo·lke Be'rnado,tte's 11'V,
.
d
k
tet aven nors e regjering xe
d
h leJUan '. l or
kka d eren, fi~
norsk «under disken», trass i gjering, som Quisling ikke var
inntil 1947, da alle betydelige ~n e~ ans. mISS y. e e og ventet jeg at man i det mins- en uhørt boikott fira det nors- medlem av, 1det han var perlIte kjente
forhandlInger
med t es k u Ielgl
' meg an Id'
..
l'';
e nmg t'l
l ke «establishment» og i strid sona non grata hos de tyske
Nas]onal
Sam
mg
pa
veg.
ne
° l
f
d
t
'
' b'd
..
h
a egge rem e Jeg h a dde med enhver norsk lov som sivile og militære autorite. l'mg. Sl'k
muhammedanere i byen likte av Ar el derpartIet lk nær ke- f unnet u t om Q UlS
l garanterer «ytringsfrihet».
ter.
ten
aven
svens
-nors
e
er
jeg
blitt
mottatt
over alt,
å gå slik lusete og skitne. De
Hvorfor
denne
suksess,
som
Som det nu er alminnelig
. 1'11
hadde faktisk vannskrekk, og grense.
I mellomtiden ble kron- unntatt l l e Norge.
selvsagt er gledelig for meg kjent forsøkte Terboven hele
holdt seg lengst mulig vekk
"
Jeg antar at jeg så minst
. .
hl 13. 'l
l'k e meg e t av Spl'Il e t som Alf som for enhver annen profe- tiden å omdanne Norge til
fra vann og badekar. Og tyso- prms
. . Olav. fO'rsmket
L. d
."
« on onreg]ennL arsen f ra T']øme eIl er f or sponen skribent, ibefattet 'et «protektorat». :pet var hokerne som fryktet smittsom- maI, mens
.
l
gen»
Sr o seg sammen med I
. sky
. "Id den unyttIge
. Benjamin Vogt, som tjener vedsakelig Quislings personme sykdomme'I' overført ved H ·
f ron t en» f or a° g]Ø.
den
saks
til levebrødet på en skrive- lighet og diplomati under
«
lemme
L
d
:
.
'
k
lus, var blitt aldeles vett'dk
Q' l'
t'l
d' ,« on onreglenng», som sø te maskin?
,
v
hans møter med Hitle'r som
l' un UlS mg l syn e- l f'· bl"t.
° l
d t
skremte av skittenferdigheten re
bukk for den selvsamme ka- y o.l' « l zen» pa an e ,
Svaret: jeg legger for førs- hindret en slik skrekkelig uti landsbyen og unngikk en- t t f'
Ikke engang
var anervikling og opprettholdt N or,ge
as ro e som h an h a dd e a d - som
.
.
hver berøring med de inn°
f
klent som kngførende, og te gang frem i et bind kjens- med en norsk administrasjon
t N orge mo t l. t"l ar
var
ør
'
'kk
h
·dd'·
°
f
0';erningene,
en
ytelse
som
fødte utpå aftenen. Jeg selv k"
SD
. t'd
'
f
som 1 e a· e noe a oreta
gjennom de siste tre år av
satt på en vanlig taburett ngen, a fvark' ~ en lnnek ?r seg _ ikke engang å ordne ingen norsk forfatter hit t i l
okkupasjonen
- en stor gjeld
de
meget
ry
tsomme
e
slld
f
.
k
k'
f
rt
med en kopp te og et gbss f Ik °
. d
t'lb· k
.d
me
n nors s lpS a ,som har bragt, ikke engang UD's som det bedratte norske folk
o
a
ven
e
l
a
e
un
er
d
b
't'
k
k
...
Il
leieskribenter
Riste
Skodisvann - krimtatarenes na- b .. k b ·
. var un er nIS
onvro ..
,
,
ennu ikke er blitt kla'r over.
b or t se tt f ra a gjøre u tk as t t'l
vin og Andenæs i «Norway
sjonaldrikk. Aldri i mitt liv .nhs
f k· eskyttelse,
'k
'131.° fmal,
l
l
'
EHers
ville det ha blitt lett
'
Il l ovglVnmg
. .
har jeg sett så mange glass og
. d or ong Haa
7" on tI a øk'ge u k ons t't
l us]one
,and the Second World War» , for Terboven å anvende
vann En krimtatarrisk pike l e::es spor . ]um, nøya hg med tilb~kevirkende kraf,t som forsøke'r å «svare» meg,
«polsk løsning» med deporta1 maned
ved navn Khatidsje satte seg V
°
b efter
t ' Young
. °og meg. mo t d e I' es egne l an d smenn, men utmerker seg" mere g]'en- sjoner og likvidasjoner.
ere mnger l vare
resldt S. t'll'
Cf
ned ved siden av meg og så are
.
d som h o'·
l ln,.,en
pa° nors k nom det den utelater enn
kt ' . . I 8
tiJl at jeg ble servert hele ti- pe . lve aVIser . ~mH var e jord og gjorde sitt beste un- det den dokumenterer. Som
2. «1 pst. av folket med NS,
fra noen allIert
d l' f Il
t d' h
]'eg ofte har sagt offentlig'
den og skjenket meg så man- første
" korres- d' """
".~ re se s u e oms en 19 e- .
' .
d
f
hele resten forbitrede motstan. k som
. h e t h'tt'l
er ennu
ge glass vann som mulig. pon
1940 ent ra norsk Jord SIden te 1', _ .en VII'
l v«Ingen
I . . nordmann
o.
•
dere.»
Men skjønt det var en ganske
.
ukjent i norsk historie, psy- l~taI°~d h~ a skn,,:,e en ?bJekNevnt i forbigående, så in- kologi og lov.
hv hlstO'I'le om kngSpenoden»
staselig pike hjalp det ikke
Igjen nonsens. Berg, BergFølelser, sjåvinisme og hat - visselig ikke gamle Alf
det grann. For all dansen, tervjuet jeg Quisling pr. telegrav
og andre av administrasangen og hurlumheien og fon fra Sve>rige efter RAF- er ingen erstatning for kjens- Larsen.
sjonsrådets
arrkitekter gikk
La meg korrigere noen av
støyen fra de mange mennes- angrepet på Oslo 25. septem-gjerhinger og akademisk inaktivt
inn
for
å få kong Haaber
1941,
til
stor
ergrelse
for
tegrl·te.t
tyve
aDr
ell~"
mere
d
ker gikk meg tilsist til hodet T b
C~
hove feilene i hans omtale kon avsatt i juni 1940, og en
h· d
og gjorde at jeg tilsist følte er oven, som In ret ytter- efter krigen, når hvert eneste av min bok:
majoritet på 82 mot 48 av
meg aldeles kvalm. Og jeg ligere kommunikasjoner av land unntatt Norge _ men
stortingsmennene
stemte fakdenne
arrt
og
i
februar
1944
innbefattet
Sovjetsamveldet
snek meg ut av huset for å
1.
o «Il.eIe vår administrasjon ble tisk for akkurat dette i sepkomme ut i frisk luft. Med ble jeg tilstått audiens på en _ skriver om sin moderne
slatt Istykker, alle embedsmenn tember.
Ingen organisert
ett spratt Khatidsje opp fra time alene hos kong Haakon historie, og ungdommen ønskastet ut - - .hele samtu~net «motstandsbevegelse» av noi London.
sin plass og slo følge med
keI' å vite hva som virrke01!'s,tøpt efter VIdkun QUls.'mgs en betydning sta.rtet før våmeg ut i det fri. Vi tok oss
Da . jeg overvar Quisling- l i g hendte.
flrknntede hode og forvtrrede ren 1942 da krigslykken been spasertur i de smale tran- saken i august-september
Et relativt sivilisert land
Ideer - - og alt med vold og gynte å vende seg mot Tyskge gatene hvor luften duftet 1945 var jeg like god «jøss- som Norge fortjener en mere
makt. Og alt mot et folks over-Iland pa.o frontene i RUS. sland
av gammel eselurin, gieite- ing» som noen annen - akku- temperert litterær kritikk enn
veldende flertall - - av NS og Nord-Afrika og fragmenlort eller hva det nu var.
rat like forutinntatt gjennom den skyldbetyngede som prroaltså, ikke av tyskerne.»
'(forts. s. 14)
o
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Den nasjonale sosialismes fødselsattest
meg over Richard Wagners
«Den flyvende hollender».
Dette var livets høyepunkt
for meg, som dengang var
femten år gammel.
Boken handler gjennomgående om Hitlers beundring
for Richard Wagners musikk.
Man kan lett få den oppfatning at denne beundring var
noe overspent. I tenårene ha'r
vi vel nesten alle hengivent
beundret en eller annen stor
kunstner, og denne beundring
fortsetter ofte, skjønt i lavere tempo gjennom hele livet.
Slik ideell hengivenhet kan
dog nå ingen måte sammenlignes med moderne ungdoms
knefall for dagens «popidealer» som savner enhver forankring i vår tro, våiI'e forhåpninger eller vår historie.
Allerede i 16 årsalderen var
Adolf Hitler en fascinerende
taleiI'.

SN

Talen «brøt ut» av ham som et
uventet vulkansk utbrudd. Jeg
hadde opplevet dette på teatret,
hos skuespilleren som øste aven
følelsesbølge. Jeg var som forhekset, en tilhører som glemte
å applaudere. Men jeg forstod
snart at dette ikke var skuespillerkunst, nei, han opplevet virkelig hva han sa. Jeg så hvor
alvorlig han var. Påny måtte jeg
forundre meg over hvor ledig
han uttrykte seg, hvor lettfattelig han utbredte sine tanker og
alt som rørte seg i ham, hvor
klart og overbevisende alt ble,
selv når ordene flommet rent
følelsesmessig.

- Jeg kan helt og fullt be-I en trofast, øm hjelpsomhet
(Forts. fra side 13)
vitne at Adolf Hitler var full- likeoverfor moren var tilbatene
av den såkalte «Hjemkommen normal i seksuell og ke.
mefront» ble først koordlfysisk henseende. Det var bare
- Jeg tok meddelelsen om hans nert (av Berg som «rodde»
det at han hadde så meget annet
hjelp i husholdningen med en hurtig) i november 1940, da
som opptok hans tid, så det ble
klype salt. Men der tok jeg krigen var nesten vunnet.
ikke noe tilovers til å befatte
grundig feil. Han laget maten, Som professor Jacob Wormseg med slike spørsmål. Det
fyrte, Qg en gang traff jeg ham Muller skrev i «Norway reuvanlige ved ham lå ikke i det
krypende på gulvet med en sku- volts against the Nazis»: «l
erotiske, men i hans vesen.
rebørste. Det var så patetisk så juni hadde de (tyskerne) en
all spøk jeg ville komme med sj anse til å komme tH en forDet som virkelig interesforsvant. Han passet også på ståelse med oss» (side 32) og
serer er akkuPat - hans vesin
yngre søster Paula og våket «Da jeg forlot Oslo i juli for
sen. Slik beskriver Kubizek
dag og natt over sin mor. 20. å reise tilfjells, likte jeg ikke
det eksempel vis:
desember 1907 døde hun, og ånden i hovedstaden - ~
han
ordnet med begravelsen. En Mange folk sa «Hva kan vi
- Efter en tid ble Adolfs moteldre stesøster tok siden hånd gjøre? Vi må komme til en
stridende vesen forklarlig for
ordning, vi må komme igang
om Paula.
meg. Han trengte byen, denne
igjen» (side 38). Nasjonen var
mangfoldighet av inntrykk, opplevelser og hendelser. Han kjenNoe som får en til å lengte faktisk like bedøvet inntil
te seg medansvarlig for alt, det efter en Adolf Hitler i vår tid midten av 1942 som general
fantes intet i byen som han ikke er bes~ivelsen av hans løs- De Wiart og Lovd MOlJntebefattet seg med. Han trengte ning av boligproblemet. Slik vans, og jeg også fant ut at
den var i aprH 1940. Som
menneskene med sine motsigel- skildrer Kubizek den:
KoM og Trygve Lie i London,
sesaktige interesser, deres stre- Det fulgte nattlige timer da så følte majoriteten av nordven, deres hensikter og planer.
Adolf vandret opp og ned mel- menn at «dette er ikke vår
Bare i denne ladede atmoslom døren og pianoet i vårt kiI'ig» og ønsket ba.re å overfære trivdes han. En landsby
nødtørftige leierom mot bak- leve. Selv på V-dagen var
var for ham i denne henseende
gården. Han forklarte årsakene det i høyden 140 000 medlemaltfor ensformig, betydningsløs,
til vår prekære boligsituasjon. mer av «Hjemmefronten»,
det var for lite å kritisere. En
På et område som knapt rekker sannsynHgvis nærmere 100by var interessant for ham bare
til en skikkelig have er det tusen, mens det veldige taU
gjennom opphopningen av bygtrengt sammen tre bygningskom- på 130 000 navn forekom i
ninger. Derfor er det forståelig
plekser som står ,iveien for hver- det såkalte «landssvikkartoat ,han ville leve og bo i byen.
andre og hindrer lys, luft o'" be- tek», noe som tydet på at
På den annen side trengte han
vegeisesfrihet. Hvorfor? Fordi NS faktisk var i majoritet
en virksom motvekt mot denne
mannen som ervervet seg tom- blant aktivistene under okkuby som stadig presset og beskjeften også ville suge ut så stor for- pasjonen. Opplagte anslag på
tiget ham og som la beslag på
tjeneste som mulig. Han måtte -«omkrin~ 60000 personer alle hans evner og 'interesser.
da bygge så trangt som mulig. eller 2 pst. av den norske beHan fant den i naturen, på den
For dess mere han byg~er ved folkning» ligger langt under
fantes intet å forandre eller forsiden av hverandre og oppå det viI1kelige NS-medlembe~re. Her bøyet han seg for en
eVIg lov som lå, utenfor den ' hverandre av primitive boliger, skap, rent bortsett fra -at
dess mere får han inn. Leiebo- man da heller ikke har regnet
menneskelige vilje.
erne må da prøve å få så meget med medlemmenes familie og
som mulig ut av boli$l'en. De pårørende (Se politifullmekVåre svenske skribenter
leier ut, ofte de beste rummene, hO' Trygve D. Tharaldsen i
har blant andre uttallige løgtil fremleiere. Og denne frem- «Motrgenposten» 10. novemner om Adolf Hitler påstått
leier
klemmer seg i sin tur sam- ber 1967). Hvis menneskeat han helt neglisj erte sin
men for å gi plass for nok en kjærU,ge NS-funksjonærer ikkjære mors sykdom og ikke
seng. Slik må hver og en dra ke hadde ødelagt listene over
engang var tilstede ved henfordel aven annen.
ansøkere om medlemskap,
nes begravelse.
Og resultatet? At alle bortsett ville tallet oversteget 130000
Hitler befant seg i Wien
fra husets eier ,ikke har til strek- og omfattet mange av de
da . Kubizek ovEtrtalte hans
kelig rum å leve på. Dette er mest respekterte navn i Normor til å underrette sønnen
uutholdelig for den voksne, men ge idag.
om hennes alvorlige sykdom
barna bukker under. Adolfs fo(kreft). Til slutt gav hun efter
3. «Quislings vanvIttIge adredrag sluttet med et raseriog skrev. Da kom Adolf Hitferd (fra første stund vanvittig
preget angrep på tomtespekulanler til sin venn i verkstedet i
og
dum .)>>
tene, utsugningsmetodene og
Linz:
gårdeierne. Den stakkars leie- Ingen hilsen, intet spørsmål,
boer kjenner knapt eierne, som Et typisk eksempel på norsk
men bare «Uhelbredelig, sier lei de fleste tilfeller ikke bor i akademisk
«dobbelttenkgen». Det var alt Adolf kunne
sine «leiekasser» men i luksus- ning». I samme avsnitt skri-,
stamme frem. Antagelig ble han
betonte villaer.
ver Alf LaiI'sen:
informert av legen om morens
En annen gang betraktet Adolf
«Det eneste som er godt i
tilstand. Adolfs ansikt var blekt,
situasjonen fra leieboerens side.
Hewins
bok er skildringen av
øynene slørete og røsten hes.
Hva trenger en «fattig djevel»
bakgrunnen
for og motivene
Han gjorde inntrykk av å kjemfor å bo fornuftig ? LYS! Husepe mot en grusom skjebne. Jeg
ne må stå fritt! Man må kunne til Quislings holdning (Russspurte Adolf om han trengte
se himlen! Haver skal anlegges :land, kommunistfarsen, det
min hjelp. Han hørte ikke på
og lekeplasser for barna,en brukne geværs politikk osv.)>>
Til sammen utgjør disse to
meg, men utbrøt: «Jeg blir i
grønn flekk, et stykke natur!
påstander
et paradoks.
Linz for å hjelpe min mor med
Og så kom en tid da han netter
husholdningen.» - «Kan du
igjennom ruget over planer,
Alle Norges vanskeligheterr
det?» - «Man kan alt man må».
tegninger. Han snakket ikke om utsprang fra denne «bakdem. Så en dag i slutten av mars "'runn» som skapte den situameddelte han meg: «Jeg blir Isjon hvor Quisling eller en
I tiden som fulgte beretter
borte i tre dager.»
eller annen ansett nordmann
hans venn Kubizek om hvoTDa Adolf kom tilbake fire da-' måtte fylle det tomrom regjeledes vennskapet ble faster·e
knyttet gjennom de sørgelige
ger efter, var han dødstrett. Jeg ringen hadde efterlatt. Det
vet ikke hvor han sov eller var enl;tve'r nordmanns rett og
ukene. Politikk, kunst, ja alt
(Forts. side 2)
plikt.å stå frem for å forannet forsvant for Adolf, bare

O

(ForIs. fra side 5.)

Ralph Hewins

Forfatteren beklager at det
ikke finnes noen fotografier
fra deres vennskaps tid og
skriver bl. a.:

Min venn hadde ikke behov
for å fotografere seg. Han var
for intelligent til å være «snobbete» og hans ideelle overbevisn~ng gav ~kke plass for personllg effektjagen.
Men han la stor:ekt på god oppførsel og nøyaktIghet. Han fulgte nøye reglene for selskapelige
omgangsformer, selv om han
personlig ikke på noe vis var
interessert i selskapslivet.
Videre var han ytterst nøye med
hygienen og alltid ordentlig
kledt under hvilke omstendigheter han enn levet.

Ja, på dette punkt halt det
vært løyet meget i pressen.
Vi har vel alle lest om Hitlers «skitne vagabondliv» i
Wien. Nok en sak som jeg
aldri har festet meg ved, men
som i disse «pornotider»
fremdeles diskuteres blant
:snuskete forståseg-påere, er
Adolf Hitle'rs seksuaHiv. Homofil,
impotent,
abnorm,
kvinnegal psv. Det regner
med motsigelser, den ene verre enn den annen. Men bestevennen sier:

I

I

I

hindre unødige ødeleggelser
og bevare de siste rester av
selvstendighet, lov og orden
efter kl. 19.30 den 9. april,
da man hadde fått bekreftet
at konge og regjering var på
vei til Sverige. Dette syn understøttes av den svenske internasj onale .l uristkommisj on,
som frikjenner både Quisling
og administrasjonen. Så langt
fra å være «dum», reddet
Quisling landet da regjeringen ikke gjotrde noe for å
stanse håpløs motstand fra
isolerte enheter sOim handlet
på egenhånd. Hans improvisasjoner var legalle, patriotiske og (som Berg erklærte)
humane.

4; «Vi har kritisert rettsoppgjøret
og den usle forfølgelse efterat alt var opp- og avgjort.»

Vel, er det ikke da på tide
at De, som aldri haT vært
noen «tilhenger av flertallstyranniet» , trekker den logiske konklusjon og stanser
med å ånde umoderne hat fra
det fredelige Tjøme? Var det
ikke på tide at De startet en
kampanje for å få fjeTIlet
«1andssvik»stemplet fra noe
omkring 90 000 harmløse NSmedlemmer før 25-årsjubileet
for «befrielsen» (ved britene)
kommer i 1970? Norges ungdom forstårr ikke hva denne
imaginære
anklage
om
«landssvik» betyr, fordi det
il{jke eksisterer noen slik forbrytelse i noen respektabel
vestlig lovgivning, og dessuten bare forbitrede motstandere ønskEtr den opprettholdt.
Alle anstendige «jøssinger»
jeg kjenner ønsker anklagen
fjernet fra strafferegistret og
at folket skal gjenforenes. Det
vHle være en nyttig begynnelse på å renvaske Vidkun
Quisling fra domfellelsen folt
en ubevisst anklage om høyforræderi og på å gj enreise
Norges gode navn blant siviliserte nasjoner. Vi kommer
aldri til å kunne bygge en
lykkelig verden i et fritt
Europa så lenge mosegrodde
folk fortsetter med å holde
sårene åpne lenge efter at
blodet har holdt opp å flyte.
Det er aldri for sent å lære
av kjensgjerningene og å forbedre seg. Stig ned fra Deres blodrøde solnedgang til
den faste historiske grunn i
min bok! Jeg var der hvor
de avgjørende begivenheter
hendte. De var bare tilskuer
i pEtriferien og tror at De vcet
bedre enn britene, som kjempet.
Ralph Hewins
Tannlege
MARTIN KJELDAAS
Hansfunsgf. 2
Tlf. 447554
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PASKEN

Nordens germanere
(forts. fra side 8)

niam esse delendam! I virkeligheten
er
Germania
trengt unna i den grad at
tyskerne selv har gjort sitt
beste for å frakj enne seg alle
fO'rtjenester - politiske, økonomiske, kulturelle - samtidig som de har påtatt seg
skylden for alt ondt som har
skjedd på jorden de siste 2000
år. Hvilken kontrast til 1.
mai 1933!

Nordens stolte germanere!
Men nu skammet man seg - .
Man oppdaget plutselig at alle
germanere er forbrytere som
burde utryddes. Ordet germaner ble byttet ut med andre betegnelser, som for eksempel demokrat, som om det
skulle ha stått frem en helt
ny «demokratisk» trase eller
menneskeart i Norden.
Gjennom to verdenskriger
hadde man gjort en god begynnelse med å utrydde
Går:sdagens germanere i
Tysklands folk. Det ligger Nordens akkompagnerer i tomeg fjernt å benekte tyske ner som må vekke medynk
feilsteg og brutaliteter; eller den germanske rases og den
å påstå at Tysklands folk be- germanske kulturens svanestå'r av utelukkende vaskeek- sang, hvis de da ikke unner
te germanere av edleste stam- seg selv små piskerapp fOT å
me. Men jeg påstår at det ta i skole de efter deres mesom skjedde hin 1. mai 1933 ning ubotferdige tyskerne ikke var et propagandatrick nazistene.
av Hitler. Han var snarere
Et for alle tider betegnenmediet som gav uttrykk for de eksempel på hvotr langt vi
hva hele Tysklands folk følte er kommet i Norden i å ned(for øvrig er historieskriv- vurdere og nedsverte gamle
ningen om denne epoke ennu nordiske æresbegreper, er vel
ikke avsluttet.)
utvisningen av tyske og balBortsett fra tyske aspira- tiske flyktninger som hadde
sjoner om delaktighet i ver- søkt 'og fått asy'lrett i et av
dens råvaretilganger eller de nordiske land efter krikravet på mere Lebensraum gen. I den ihøst i Finnland
(iallfall en liten kotrridor til utkomne bok «Stalinille meøst-Preussen var ønskelig!), netetyt vuoteni» (Mine år
som på bakgrunn av Tysk- tapt til Stalin) av den finske
lands betrengte stilling i sam- borger Boris Bjørklund formenligning med stormaktene telles følgende episode. UnUSA's,
Storbritannias og der elleve års vandring fra
Russlands tilsvarende forde- den ene, konsentrasjonsleir til
ler var fullt berettiget, samt den annen kommer den til
Tysklands på disse aspirasjo- Russland efter ordre av staneI' og dette krav begrunnede linisten Zj,adanov bortførte
aggressivitet (agressivit~t og antikvitetshandler-forfatter
våpenmakt var ikke tyske til et nytt fengsel. Han har
spesia!liteter!),så ble Tyskland knapt trådt inn i sellen da
utsatt for to angrepskriger han hører noe mystisk fra
(rettere sagt ville man kvele korridoren utenfor. En ung
Tysklands folk), mens den mann har hengt ,seg - en
tredje puniske krig har !ruget av ne utviste balter. Han orover dette folk siden krigen. ket ikke mere. Det eneste som
Det tyskerne har tapt eller Wlr igjen av ham va'!" et bener blitt nektet når det gjelder rangel.
territO'rium og naturtilganHvilket minnesmerke over
ger, har de kompensert gjen- Nordens germanere år 1946!
nom arbeide og atter arbeide.
Nå'r alle æresbegreper er
Det var først og fremst dette veltet overende, så gjenstår
arbeide man ville tillivs: tysk bare et virvar av maktbegjær
energi, tysk produktivitet, og materiene interesser. Med
tyske oppfinnelser, tysk men- en svak ferniss klær man seg
tamet (hovedsakelig betinget i forskjellige paTtibetegnelav landets geopolitiske stil- ser, men intet formår å skjuling) , hvilket alt sammen ble le tomheten og løgnen, horansett å true verden.
ror vacui. Så det er ikke rart
Tydelige forskyvninger i at i denne verden som er
den internasjonale politikk snudd opp-ned er ordet gerog maktbalanse haT funnet maner blitt et skjellsord, på
sted de siste årene. Nye sta- samme måte som ordet romer
ter har skutt opp som sopp i sin tid. Germaner, tysker,
av jorden for å la sin trøst tyskvenn, nazist, forbryter.
lyde i FN. En stormakt er Alt slikt må utryddes - jo
etablert. i øst med krav på traskere jo bedre. Og dog finstørre territorium. Men frem- nes det en germansk tradideles snakker man om tysk sjon, en germansk ånd som
aggressivitet og gårsda- har gitt opphavet til størstegens seiermakter tigger om parten av det som bruker å
garantier for sin sikkerhet! kalles kultur eller den vester:"
Det lemlestede, oppstykkede landske kultur. FO'rnekter
og på alle måter ydmygede man den, da haT man forTvskland utgjør når a1t kom- nektet seg selv. Man har
mer til alt fremdeles den vokset utav fellesskapet, blitt
største faITe for menneskehe- et vrengebilde av et virkelig
ten. Ceterum censeo, Germa- menneske. et moralsk og in-

(ForIS. fra side 5.)

strømmende lys som hever
seg i den tidlige morgen, av
den --'lrpurfargede daggry,
som derfor ble kalt Uscha av
Indias ariere, og ble dyrket
som en høybå'ren, gylden gudinne, som uberørt av alder
i strålende drakt vekker alt
levende opp fra deres slummer og nærmer seg de dødelige boliger med. glitrende
skatter. Hun er grekernes
Eos, som i den tidlige morgen med sine rosenrøde fingre løfter nattens slør fra jorden, de gamle romeres Aurora, strålende i evig skjønnhet og ungdom, som fatrer
gjennom eteren i en gylden
vogn med hester av lysende
fart.
Festlighetene for den strålende Ostam ble holdt om våren, da solen smelter snedekket på jorden og kaller frem
nvtt liv på marker og i skog.
Av den grunn ble april på
gammelgermansk kalt «Ostara' manoth», dvs. Oster måned. De germanske Osterfestligheter var en av de mange vårfesteligheter som be-

SN

O

*

tellektuelt monstrum. Det
eneste som er igjen er jonglører, pa'Tasiter, profitører,
folkeforgiftere. Den germanske ånd er død. La alt forgå!
Alle folkeslag har gjort seg
skyldig i voldshandlinger.
Hva skal man si om Cromwells forbrytelser mot irlenderne, engelskmennenes mot
boerne? Tyskgermanerne er
ingen unntagelse. Hvorfor
høytstående kultUTfolk begår voldshandlinger er et evig
mysterium, og enda mere
hvorfor menneskene overhodet ikke synes å kunne overvinne sin voldsmentalitet.
Men man måler ikke en kulturs verdi efter voldshandlir.ger, men på grunnlag av
det positive, oppbyggende,
som man vanligvis tillegger
varig verdi.
Man spør seg selv hva det
er man egentlig frykter eller
kjemper fod Fortidens Russland ble i stor utstrekning behersket av getrmanere - på
keisertronen, blant tsarenes
rådgivere, blant de høyeste
militære, i industri og handel. Nu er de alle ryddet avveien til siste blodsdråpe.
Prosessen hatr gått videre: det
er nesten en skam å snakke
om germanere i Tyskland.
Germaner er det samme som
nazist og nazist er en forbryter. I Norden hatr man klart
å aetr-6msereKmil Ha
sun, den mest nordiske av
Nordens forfattere. Den dypeste skam hviler fortsatt;
over Q u i s l ing, som en
gang skrev:

ro -

det er ungdommens vilje som
åpenbarer seg i verdenshistoriens
utviklingsforløp, da må vi også
- uten å underkjenne andres
betydning og innsats - ha lov
til å tro på de nordiske folks
fortsatte historiske og guddom-I
melige misjon i verden.» .

gynte med Fasenacht (ordet
kommer fra fason, dvs. å flakke hvileløs omkring, og ha'l'
intet å gjøre med den kirkelige faste) og nådde sin klimaks og avslutning den første
natt i mai, Odins bryllupsfest.
Siden Osterfeiringen dreiet seg om en lysets guddom,
tente en prinsipielt bål ved
disse festligheter som et symbol på det strålende liv som
avler lys med solen. Ved siden
av dette ble det bragt vannof're, eftersom vann var et
prinsipielt livgivende element ved siden av ilden.
Gjennom vann vokser alle
skapninger og utvikler seg.
Blomster ble skjenket som
tegn på det gjenoppstandne
liv. Sammen med blomster
ofret en også ved Osterfestlighetene kaker, flattbrød
(Osterfladen) og egg. Sistnevnte er fremdeles uunnvæ'rlig ved påskefesten.
Opplysningene er hentet
fra en artikkel av dr. H. Lomer i «Viking Age».

E.N.
und eines Volkes alles wahr und
eeht sein. Niehts aber mehr als
der Glaube. Denn sein Glaube
maeht den Menschen, macht sein
Volk. Niehts andres als sein
Glaube. Wie klartturid stark
ist ein Menseh, ein Volk, das
fest in seinem eignen Glauben,
als in eignen Sehuhen, steht!»

Nåtr alt kommer til alt var
det vel Quislings tro på de
Med disse ord avslutter
nordiske folks fremtid som Frenssen sin bok. Man kunne
«Trass i alle motsetninger som var hans støl1ste forbrytelse. komplettere hans ord med
verdenskrigens blodige konflik- Må det være meg tillatt å Ibsens:
ter kan ha efterlatt seg, er en konstatere at de tre nazistiske
«Det trenges et åndelig eleoppriktig og vennskapelig for- storforbrytetre, Hitler, Himment i vårt statsliv,' i vår ledelse,
ståelse mellom individer med ler og Quisling mente at også
i vår folkerepresentasjon og i
nordisk oppfatning i alle land FinnI.ands folk. skulle ir: nta
vår presse. Jeg tenker naturligden vikt~gste plikt for alle klar: en aktet plass l de nordIske
vis ikke på fødslens adel og helsynte kvmner og menn». _ «VI folks fellesskap.
ler ikke på pengenes, ikke på
(hordmenn) må gj øre oss klart
*
kunnskapens adel og ikke engang på evnenes og begavelsens.
at vi ikke står alene, men at vi
Hva er da til syvende og
Men jeg tenker på karakterens,
sammen med de andre skandi- sist det nordiske det gerpå sinnets og på viljens adel.
navisk y folk er hovedmedlem- manske? Det kan ~eppe være
Det er bare den som kan frimer i en stor folkefamilie som et enkelt spørsmål om rase,
gj øre oss!»
representerer den mest verdi- for det er vanskelig å soTtere
f~lle av verdens raser, den nor- dagens europeere efter rasedIske rase, som har vært og er prinsipper. Det må snarere
Man blir imellom minnet
den viktigste bærer av sivilisa- være en tanke en følelse et om Roms siste dager når man
sjonen og som både Greken- livssyn som b'unner i m'en- tenker på det som haT skjedd
land og Rom, Europa og Ame- neskenes egena'rt og som i i verden i dette århundre.·
rika kan takke for sin storhet og spørsmålet om det nordiske Først ble det gjort rent bord
med hv:i? bevarelse og forfall eller ekte germanske, mani- i Kartago, som ble ansett å
deres skjebne henger sammen. festereir seg på så mange for- true Roms eksistens. Da de
Hvorfor får ungdommen i våre skjellige måter i musikk makthavende og toneangivenskoler lære seg tusenvis av like- litteratur arkitektur filosofi' de i Rom var kommet så
gyldige og dagsaktuelle ting, mystikk. 'Den mest tyske a~ langt at livet utartet til en
men. intet om disse viktige og al- tyske forfattere, G u sta v «demokratisk» dans omktring
vorllge problemer og deres år- Fr ens sen, har i sin bok gullkalven, da opptrer enkelsaker og konsekvenser?» - «Jeg «Der Glaube der Nordmark» te krigere og sivile for helt
mener også at når ;i erkje~ner Ipå en gripende måte skildret til det siste å kjempe fOlr det
de dype sannheter l den hlStO- hva han mener er det mest de anså å være den mest verriske fortid og historiske nutid karakteristiske for nordisk og I difulle kulturarv. Situa,sjoog ser på de storverk som folk germansk tro og lynne.
nen kan ha forekommet så
av nordisk. r~se har utrettet f?r
håpløs som mulig: jeg holder
ver~ensutvlklmgen helt fra hlS«Wiehtig ist, dass ein Menseh på kultutrarven. Det var på
torlens begynnelse i 0sterland
und dass ein Volk den Glauben deres aksler kulturens bevaog frem til denne dag, og vi
erkenne, den es wirklieh hat. reIse hvilte.
samtidig er overbevist om at
Es muss im Leben der Menschen
(Forts. side 2)
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Det tredje rike
(Forts. fra side 8)
mandører fTa «motstanden».
skulle det være med en slik A v en beretning fra Einsatzkongress hvis den endelige gruppe A fremgår det at samjødeutryddelse var blitt gjen- arbeidet i de enkelte tilfel- ISRAEL «OVERFALT»
na ky'rkorna» opp regnskapet Idige «dokumentarfoto» av
nomført allerede tre år før? ler «som f. eks. med Panzer- IGJEN!
efter annen verdenskrig. Han skjendigheten. «OffentligheForsvarer Dr. Thoma stil- gruppe 4 under generalobetrst
Det er sannelig alltid Uke behandler den endeløse hets ten» forlangte uoppholdelig
te 10. juli 1946 spørsmålet: Hoppner, var meget intimt, lett å føre folk bak lyset! mot Tyskland, alle historiene straffeforfølgelse ti den
«Hvilken hensikt kunne en ja nesten hjertelig.»
Mens så å si hele det norske om tyske grusomheter, Niirn- slags blotting er naturligvis
slik kongress ha hvis RosenHoppner ble som kjent folk gråt over det stakkar~ bergdomstolen 0'g den skam- belagt med fengselsopphold i
berg hadde visst at storpa'rten henrettet for deltagelse 20. overfalte Israel var de fak- melige rolle som såkalte det demokratiske Bundesav jødene i Europa allerede juli.
tiske forholld med hensyn til «kristne» prester og predi- ,tyskland. Retten kom imidvar tilintetgjort?»
Sjefen for Einsatzgruppe B «overfallet» følgende:
kanter har spillet i dette lertid til at det i og for seg
Hvis dette var ukjent for var Artur Nebe, rikskriminalFra kl. 7 morgen den 5. skuespill som talerør for ikke er straffbart å være i
en riksleder i NSDAP og riks- direktør, Generalleutnant der juni ble det «skutt tilbake» marxismen: «De kristna kyr- besittelse av et hakekorsmerminister fo'r de besatte øst- Polizei und Chef des Amtes frra israelittene. De hadde fra korna, frikyrkoT som stats- ke, hvis man bare gjemmer
områder ennu i juni 1944, V i Reichssicherheitshaupt- den egyptiske side av grensen kyrkor, ha forlorat sin sFilv- det godt vekk. Videre fant
hvorledes kan man da for- amt. Også han ble henrettet hørt pansere rulle og sett fly standighet och andliga livs- retten det «troverdig» at reutsette kjennskap til hine an- som ,medsammensvoren efter ~g radarskjermen. Da «måtte kraft Då grund av falska kom- presentanten ikke «med viltijødiske hemmelige fOl'bry- 20. juli.
de forsvare seg» - for tredje prornisser och lyssnandet till je» hadde hengt jakken slik
telser hos det tyske folk og
En av de objektive årsaker gang i de forløpne 20 år, bort- den forljugna varldspressen. at hakekorset tittet frem i
dets soldater og offiserer?
til jødelikvideringene i par- sett fra noen dusin terror- Ormen har hypncitiserat sitt dagslyset. Dessuten var det
Uforenlig med kjennskapet tisankrigen var de alm inne- aksjoner mot arabiske gren- rov.»
hans tante som for år tilbake
til en utryddelsesplan er tu- lige forhold i østområdet. Al- sesteder.
Og
«forsvaret»
hadde festet merket på jaksener. av enkeltheter i de lerede i første verdenskrig skjedde også denne gang så
ken hans. Og da så! Saken
militære og politiske hendel- kom det på østfronten til til- lynsnart og kraftig, at det «BRUNE» SCHLAGERE
ble henlagt og demokratiet
ser hint år. Således lar Ro- intetgjøreIse av jødiske sabo- israelske Iluftvåpen så å si
I Fliegerhorst Wesendorf kunne puste lettet.
senberg f. eks. som østminis- tører, spioner og f'ranktirører i samme minutt allerede bom- som er rekruttskole for det
ter en gammel partifelle og' - også på tsaristisk side. Den barderte Kairo og ødela noen vesttyske Luftwaffe, kan man
områdekommissar skyte for- jødiske historiker J. Kreppel hundre egyptiske fly på bak- høre soldatene synge kamp- NORDAMERIKANSK
di han hadde fO'rgrepet seg forteller om hvorledes fyrst ken. ,For de onde arabiske sanger fra det tredje rikets NAZISME
på jødisk eiendom. Han had-' Rostovski truet den jødiske angripere hadde pussig nok tid mens de har marsjøvelser.
I USA har Rockwell med
de presset verdisaker ut av befolkning i byen Kolomea ikke engang hatt tid til å la Mannen bak slike opprivende
kraft
fra 1. januar i år endret
en jødisk familie. «Går det med at den ville bli pålagt dem stige oPp.
tilstander er kompanisjef Dinavnet
på sitt American Nazi
ikke klart frem av dette at betydelige kontribusjoner ved
Og dermed var da «angri- eter Daufenbach, som blant
Rosenberg avsky et forbry- den 'ringeste sabotasjehand- perne» påny slått tilbake og annet var blitt iakttatt mens Party til National Socialist
terske aksjoner mot jødene?» ling, og hvis disse ikke ble Israel hadde satt seg fast i han lot 'rekruttene stemme i White People's Party. HovedDet kan så påvises at mas- betalt rettidig, ville hele den nye arabiske områder. Til med «Bombenfliegermarsch hensikten med navneforandsevis av jødelikvideringer jødiske befolkning i de be- glede for alle gode kristne o':' der Legion Condor». For sitt 'ringen er å understreke parforekom ved påbegynnelsen satte områder bli fordrevet. ver den ganske verden. Ti desidert udemokratiske sin- tiets rasebevisste karakter,
av den av Sovjet utviklede I en forordning fra storfyrst den som griper til sverdet nelag er han naturligvis blitt heter det i en erklæring. Sampartisankrig i østen.
Nikolai Nikolaievitsj til mili- skal omkomme ved sverdet. behørig hengt ut i sitt lands tidig er den gamle partihilsen
Som krig og krigsforbry- tærguvernementene blir den
lisenspresse. Og det gjør ik- «Sieg Heih blitt erstattet
telser kan heller ikke almin- fiendtlige holdning til den jøke saken bedre at general- med «Heil Hitler», som hernelige forbrytelser i krig og diske
befolkning trukket DØDSFALL
inspektør Heusinger i sin tid efter vil bli brukt av samtantijødiske utskeielser be- frem. For å beskytte den troDen gamle svenske prest hadde satt sl]ke «sanger» på lige medlemme'r og tilhendømmes isolert. Anklagen (i faste befolkning «mot det for- ViktO'r V a Il ber g, som var svartelista fordi de ikke var gere i den «hårde kjernen»
Niirnberg) har selv ufrivillig ræderi som jødene øver langs en god venn av V1årt blad, forenlige med Bundeswehrs 0'P" på alle formelle tilstelninbekreftet denne fryktelige hele fronten, finner øverst- O'r! som våre lesere vi:! huske politiske oppgave, som det ger.
årsakssammenheng:
~ kommanderende for de rus- fra en rekke artikler opp het. På toppen av det hele er«Det er krigens forbrytel- siske styrker det nødvendig at giennom årene, er død, nesten klærer så skolens p'resseoffise som samtidig er mål og år- jødene blir fordrevet - -». 96 år gammel. Vallberg var ser at «Alle i Luftwaffe vet
Vas k, m 8 II n g,
sak til de andre forbrytelser: Ved fiendens tilbaketog skul- no~ av e~ sagnfigu~ i Sverige. om dette, men ingen gir ordt 8 P e tse r ing,
forbrytelser mot menneske- le rike og velstående jøder og I sm aktive prestetId var han re til at det skal holdes opp».
menstermalina
heten, krigsforbrytelser, ge- spesielt rabbinere arresteres kjent over hele Norrland som
Det hører også med Ul
ment mord. Slike ting skjer som gisler eller sendes som «Indalspresten». Han var ik- historien at bare en av DauRIMELIG
når mennesket gjør den totale fanger til konsentrajonsleire, ke bare menighetens sjele- fenbacks rekruttetr nektet å
krig ti1 middel for en poli- fordi - - «den jødiske be- sørger, men også dens lege, synge med i slike bedervelige
1. KLASSES FAGMANN
tikk med aggressive mål.»
folkning er illojal overfor oss lærer, advokat og jO'rdbruks- sanger. Han fikk lov til å
- Telefon 2655 30 og har optrådt fonædersk.» konsulent. Intet menneskelig marsjere allikevel - uten å
POGROMER VAR
I en ordre til 3. arme 30. var ham fremmed. Val1berg synge.
'
KRIGSFORBRYTELSER
mars 1915 blir det krevet at var en aktiv og forbitret mot*
Bare jødernordene ville alle jøder skal drives efter stander av marxismen o g ,
,
OG
Jackson holde utenfor dette, fiendens tropper. Tyve-, til fikk naturligvis derfor også HAKEKORSET IGJEN
Kierschowsut. 5, Oslo 4
og hans efterplaprere forsø-I tredvetusen jødiske gisler ble stemplet «nazist». Han kunPå en NPD-partidag i
Telefon 37 76 96
ker å gjøre det den dag idag. slept til Sibir under umen- ne se tilbake på et stort for- Karlsruhe kom en av delBoks 3214 - Sqene
Misbruket av forsvar mot neskelige forhold, hvor man- fatterskap, ikke bare i ar- tagerne til å kaste jakken
Ekspedisjonstid: Tirsda.r ttl
fredag fra kL 10 ttl kl. 15.
partisaner 'til utryddelse av ge gikk tilgrunne i elendig- tikler i pressen, men også i - en i og for seg ikke ualMandag og lØrdag holdes
jødisk sivilbefolkning var ba- het. Kreppel forteller videre en rekke bøker, hvor han bl. minnelig
foreteelse
efter
kontorene stengt.
re mulig på den østlige krigs- om fryktelige tortureringer: a. behandlet jødespørsmålet i hvert som debattantene 0'g
Redaktør Melsom kan bare
skueplass. Ved siden av det
Man pinte ofrene og tvang relasjon til kristendommen. deres innlegg blir hissigere
påregnes trutfet etter forutforbryterske vanvidd hos en- dem til å grave sine egne Så sent som i 1957, da han og hetere.
gående avtale.
kelte antisemistiske sektere- graver. Også i Ukraina ble i var 86 år gammel, gjorde
Han hengte jakken fra seg
Abonnementspriser :
re, finnes det imidlertid også 1919-20 titusener jøder mY'r- han i en bok «Marxisme - pao en sto l og la l'kk e merk e
Kr.
40,- pr. i.r, kr. 20,de kristna folken - de krist-'
I derve
d
objektive årsaker som kunne det av befolkningen.
tIl at jakk
'eoppsaget
pr. halvår 1 Skandinavia
Utlandet kr. 25,- pr. halvtjene disse som påskudd. BaDen latente antisemitisme
brettet seg litt ut, slik at en
år. I nøytra.lt omsl&ø' inre derigjennom er det for- blant østfolkene, spesielt i hevder for den nuværende medlemsnål i NSDAP - med
nenlands : Kr. 50.- pr. Ar,
klarlig at «Einsatzgruppenes» Polen, Lettland, Ungarn og tid at i Romania ble det un- hakekors og det hele - ble
kr. 25.- pr. halvlr.
aksjonetr delvis kunne bli Romania har i de siste år-I der annen verdensk'rig myr- svnlig. En av lisenspressens
Løssalg kr. 1,-.
gjennomført med vitende og hundrer stadig ført til po- det over 300 000 jøder. Under utrettelige
hakekorsiegere
Bruk
postgironr: 18450.
godtagelse fra arme øverst- gromer, ikke kunstige, stats-I den russiske borgerkrig om- var selvsagt øyeblikkelig på
utgtver AlS 1'olk 0(1 Land
kommanderender. Det gjel- dirigerte, men ekte, spontane kom det ved pogromer i pletten, allierte seg med en
der, ikke bare f,0'r hitlertro voldshandlinger av folkemas- Uk~aina fra 1917 til 1920 om- ditto pressefotograf, og samVildIl&' Boktrykkeri
offiserer, men også for kom- ser. Professor Hannah Arendt kring 100000 jøder.
I men fikk de tatt det nødven-
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