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Vis talmot bror, om veien ex lang..

I m0rket tro pa en soloppgang..

Verden truer og kmiger i smerte

Et sorgfullt og bl0dende menneskehjerte-, .

Livet farer sa sjelden med lempe -

Et hap er dog gitt deg - med tro a. kjempe,

Rettens kamp, som trosser selv d0den

Og seirer til slutt - likesom morgenr0den

Innfanger natter* i stra.legl.0den... „
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D E B E S T E.

Doden kan flamme s.o'm kornmo.
Klarere ser vi enn far
hvert liv i dens hvite smertes..
det er de best.e som dar.

De sterke,,. de rene av hgertet
som ville og vaget mest -
rolige tok de avskj.ed,
en etter engikk de vest.

De levende styrer verden.
En flokk blir alltid igjen,
de uunnvsrlige flinke,
livets nestbeste•menn.

De beste.blir borte i fengslet;
sopt vekk av kuler og sj0.
De beste blir aldri var framtid.
De beste har ngk-med a. da.

Slik hedrer vi dein med avmakt,
med all den tomhet vi vet,
men da har vi sveket de beste,
forradt dem med bitterhet.

De vil ikke S0rges til dade,
men leve~ i mot og tro.
Bare i dristige hjerter
strammer de faldnes blod,

Er. ikke hver som har kjent dem
mer rik enn de dode var, -
for menn har hatt dem som Termer
og barn har hatt dem som far.

De 0ket det livet de gikk fra.
De spaker i nye menn.
Pa deres grav skal skrivess
De beste blir alltid igjen.
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TY$K!.AND AV W5,

Vi behover vel ikke a si at dette er usensiim-le imtrykk fra Tysklcnd av idag.

Diktaturet legger sin trykkende hand pS sauiivet mennê kene imello;!, pi industr-fasie rg fcrretningslivet; pS don videnskapelige og

religiose virksoaietan, Det hemnielige p o l i t i , Gestapo,- oven/aVer telefor.csiitaler og p j va i knrrespondanEis og man foler seg aldri sik-

ker pS at det som sies ikke kan'komme t i l a b l i utnyttet i et passende qyeWikk, En a lx%f i l i§ mAstUii-t blir-fslgen, Dette trenger og--

s i inn i familielivst og i den intiinere vennekrets, selv om sivilkurasjen i den siste H.de.1 er begynt a siige p i grunn av en folelse

av at makten ikke lenger ligg?r sa sikkert i regjeringens header, Iijdustrileders og forre':Mngsmenn oyervakes og kontrolleres fra

statens side og presses t i l det yttersteo Alle krefier settes inn og or fes inn i den totals krigen, Irihenfof det videnskapelige, l i t --

terare og religiose Offiflde folss diktaturets trykk enna hardere ettersom karitrollmi^igno i:ene der er stor-pe, Ikke oiskvardig l i t tsrafer

kqn naturligvis ikke trykkes og nyecpplag av videnskapelige verk som leses ved universite+ane crorodigeres i nasistisk §nd,

Hertil komner ds rent krigsbetonte foreteelsene. De f i re a>s RjjagsansirengslSe: f»ar satt sine soor pa befolkningen.En alminnclig

overanstrengeise gjor seg mer og map gjeldende, og nervene er presset t i l bristepunkts'.,, Dette gja^ seg qjeldende i alle befolknings •

slag. Han merker det i koene utenfor grannsak- og fiskebutikkene, i d<j ovsrfylte tnkkone og togene, og ikka minst i de offentlige em-

bedsverkenes lokaler,, Ofte matte tjenestemennene henvise t i l plakater on hofiighet og ro, som distribueres fra propagandaministoriot;

og som er slatt opp pa postkontorene, i bgtikkene og p§ rasjoneringskontorene. Varemangelon begynner ogsa a b l i fo le l ig, og dette irr i .~

terer ogs§ stemrdngsn. Det paVirker morgenhumoret hvis en mann m§ bruke samrae barberblad i -Irs uker^ og en dame b l i r for tv i let hvis

hun mister en harr.a], for nye kan ikke skaffes, Det er i a l le fa l l en ren ti l feldighet og nar. nja ha gode •forbinnelser hvis man skal fa'

reparert s i t t ar eller sine b r i l l s r , Utanfor teatrene og kinoene s t i r dat lange kaer og drt kan ta timer a fa en b i l l e t , At det.anleg-

ges vannreservoarer og dekkningsgraver overalt i byene, hjelper heller ikke pa steiiiningen. Fclk sdr betonkelige ut og spor m dissg

dekkningsgravene Ikke ogsS ksn anvendes som skyttergraver^ De ser fiantig akkurat sl ik ut,

NS og da ffepsattss det sporsmSlet", Hvordan er egentlig stemningen der nede, tror man lenger pa seiren og har man t i l l i t t i l re-

gjeringen? Hvordan s'teaiflingsn er i fcrhold t i l regjeringen kan belyses ved en l i ten episode,, Det Wr pa et ovarfylt jernbanetog raallom

to stasjoner i Syd-Tyskland., I vognsn var det endel bonbcherjede fra Vesh-Tysk]nnd- Ved "indust u+e i korridcran &':o det en blek og av-

magret t i -ars gutt. Da forfatte"an begynte § tale med ham, fortalte han at han »ar fra „ , , „ . Pa tre uker hadde de ikke fat t sove mere

enn tre netter, sa har. Hans ser var sendt t i l 0st-Preussen, en bror og en soste-r t i l to andre kanter og han S9lv t i l Bayern. Hsle fa-

milien var a l ts ! revet opp. Gutten fortaite dette uten at en mine forandret seg i hans ansikt? og han la t i l med samme samenbitte og

trossige ro: ''Wenn ich konnte, sollte ich den hit ler tot schiessen'i fiHvis jeg Iciirde, skulde jeg skyta hit ler i h je i s i En t i-ars gutt

firmer ikke pa dette selv. Han tenker pi same mite som sine omgLvelser, Dette er stemingen i de ourlder sou er adelagt av boaibeter-

roren - men ikke bare i disse,

Forunderlig nok retter ikke hatet seg mot engelskmermene, i a l l f a l l ikke i forste "okko, Noa egtitlig dyptgSende hat mot England

kan man overhodet ikke tale om. Isteden spor man seg hvem som har skylc'en for at Tyskland er dradd i denr>3 s t i l l i ng , at byer og steder

er forsvarslost utlevert t i l fienden. Goring og Goebbels1 forsikringer cm at lurten var i Luftwaffes bosiddelse har vist seg a vsre

propagandafraser. Propagandaministerens generase lofter i sin tale helt ttfiig, at de ode l^e byene og gSrdena etter krigen skal opp-

stS igjen vakrere og rikere enn for, oppfattes sora sn grusom hln mot rien hjemsoki.s befnlkningen. Talen gjorde don stikk motsatte virk-

ning av den som var t i l s i k teL

' Styreendringen i I ta l ia ble oppfattet som begynnelsen t i l dette lands sammanbrdd, liar dette skjer,ligger hele Syd-Tyskland Spent

for fiendtlige angrep. Industriene boirbes metodisk istykker, privathusene oddegges, ingen folar seg sikker lenger* Samtidig kjeir.per

soldatene en fortv i let kamp mot de russiske masseangrepene, og man spor Nor lange oppdemningen v i l holde og n§r den russiske storiii-

flod v i l styrte inn over deres eget land., Man treffer n§ nesten ingen spjfl tror pa sdcr.

Propagandaon maler videre som for - i avisenes beroligende eller oppmuntrende artiklep - i radioens ryhetstjeneste og i front-

nteldingene os stadige seirj - men det er ytterst f§ som tror ph propagandaerrnS. Der fc - ta r man sin t i l f l uk t t i l nyhetene "fra den

andre siden". Overalt kjenner man t i l det som er sagt i de angelske utsendingene. Ban lyt ter med sa meget storre t i l l i t t i l nyhetene

fra det holdet som vestrnaktone ikke oppfattes som den egentlige fiendep.. Det tyske folket tenker europeisk i meget stsrre utsir;;kn;;r.y

enn v i er vant t i l S foresti l le oss, Man spar med uro om England og Araerika liar t i lstrekkalig store ttoppestyrker t i l § kunne besette

Tyskland hurtig nar sanraenbruddet kommer.

Soldatene son kcraor hjem pa permisjon forteller om hva de har sett i det kcmTunis+lske Russland, "jemlandet ra3 for enb/sr pris

beskyttes mot dette,. Fronten ma holdes,, Endog de som er fullstendig negalivt ianst i l lct overfor det ncvsrande styre, er klar over at

fronten i ost ma holdes. De furste arenas henforelse er for storstedelen forsvunnet, Det gjelder ikke na store erobringer, Ukrainas

innleimelse i det tyske livsrummet, store kolonisasjonsonrider, oljen fra Kajkasis O,E»V,, men kampen fcr den nakne eksistens som man

ser truet, hvis ikke fronten i ost kan stat i l i seres , Det er na en kamp med saHnenbitte tanner, ikke en kamp me' lilitjerparader og

marsjer og naive romantiske seierssanger. Propagandaen utnytter ogsa dyktig denne stetriingen,

Det er helt sikkert at det er dennestemning som enna inn t i l videre holder det tyske folket saiJinien og som gjor at det danner en

forholdsvis sluttet enhet. ten forskjellen i innstillingen pa hjemmefronten og borte 1 j s t , kommer ofte fram i brevene fra de soldate-

ne som vender tilbake. Det klages over at permitentene kommer tilbak&.fra hisflbygden og forteller om den bristende seierssikkerheten

og misnoye med styret, on suit og savn av mange slag. Det fins soldater soin er pfeiis fsr I troffe karasrater som har vsrt hjemme pS

permisjon, Ute ved fronten kjsraper enhver i s i t t l i l l e avsnitt, og kan ikke fa noe overblikk, Det er ingen t i d t i l 5 anstil le dypt-

gSende refleksjon.r over don alminnalige s t i l l i ng . Radiorapportene far g^eie seg - og disse or a l l t id opti j ist iske, Hjembygden star

i et romantisk skjsr., Det er da le t t i forest i l le seg hva det betyr nar kameratene konmer tilbake og fortal ler at hjembygden ligger

Ipen for flant.lige masseangrep fra luften, at matvaresituasjonen b l i r p r og mer strain, at myndighetene gar hensynslost fram ved

tvangsinnsetning av kvinner i. rustningsindustrien o, s.v, Det gjor vel.oc^a et ^isst inntrykk nar man i hjembygden f5r et samlet



owrblikk over den haplase filling som fl
1 det siste numner av Das Reich truer Goebbels med nye og hemmelige vapen sera he.lt og holder.skaLk

. & n b J ^ i ^ 3 j r i i f e L i 4 ^ ~ ^ Det har ugsS tidligere vsrt tale on disse v/apen som snare skulde
mot England. Etter at Goabbels' artikkol n3 er kommet, har man fStt en \dss offiaiaLl-bakreftelse plat noe-forberedes. En.riss bekref-
telsepS at noe forberedes. ligger'vel ogs5 deri at alle kjemikere og fysikcre for en lid siden [sP, blitt kalt tilbske Ira fronten. Bet-
te betyr at den kjemlske krigsiridustrisn arbcidar for hoytrykk. Befolknjngen frykte- disse Hy? vapep,, Hvis de ikke er den rese bloff, •
tror nan at det siktes til den kjeuiske krigsn, og befolicningen frykter den kjeiaiske kr:i (!«:$, oilaieggelser. Den tror at det kommsr til
3 gS Bed den kjemiske krig som det er gStt med bombekrigen. Den vil bli vendt mot Tyskland. M s hi-Uor blir sittende med krigsledelsen,
er man redd for at et slikt vanvitfig foretak kan settes i tfsfc. Det tyske folket eller i det ainste store deler av det gar i angst
for hva som kan komme til a skja hvis hitler har den bestemmende innflytelse over kr:'.gsbeuiverhetofH3. Etter Stalingrad er dot s lutt
ned tilliten til "alle tiders mest geniale feltherre". Dette utrykket som ble pregot av Goebhels i hans store tale d«i 30, jamjar ilr,
har fStt den etifck xsotsatte virkning av den som var tilsiktet. Den som i det eiste halve §r har basokt forskj ollige deler av Ty?kland,
og som har haft anledning til § kome i bsroring med forskjellige befolkningscrlag, har f3tt et sestan skremmende inntrykk av hv<?rdan
stemningen er fcrandret. Det er ikke hare det tenmelig uskyldige men' karakteristiske at hr.:J. hitler ;-a forekoimer ytterst sjelden og
at den SO B kommer iPn i en bucikk oy hf.lser mad hitlerhilsen, som oftest fa> yite at det nan or.sfcer S kj^pe desvsrre er utsolgt. .••

Etter Stalingrad og bokbingen i Vsst-Tyskland, butikkstengningone,. innsetningen av dinner i krigsindustrien o.s.v., er det ikke
bare en aliidnnelig mistro mot ledeJ.ser, men et hat som sy-der $ dypei. aot den mann son har fetragt s2 mrnga ulykker over landet* Dette
hat oker til angst overfor det som kan inntreffe hvis han ennl sitter ved maktcti og har den bestemmende innflytelse over sivile og
militare anliggendcr, ' : '

P3 en veggkalender med sm oppbyggelige tankesprog p3 baksiden ar hvert blad star det pS an av dagene i sluttan ay febrjiar et
hitlersitat. Sensuren har vel ikke lest nzrmre gjennom det, eller kanskje den har ansett det for a vare s5 heUig at den ikke har
vSget a stryke det. Det fait ekkuwt pa dsn tiden da hele det tyske folket talk out Stalingrad og spurte etter ancvarct for den kata-
strofe som var inntradt der. Hitlersitatet var hentet fra et intervju den 18. cktobar 1933 eg led* "Glcubsn Sie, dass wir unsere Ju-
gend, die unsere ganze Zokbnft isi, und an der wir alle hSngen, nur erzi.ehsn. mn sie dam auf dem S^hladitfeld asarxienschiessen zu
lassen"? - "Tror dere at vi oppfostrer v5r ungdom, som utgjor vSrt lands fremtid og som ligger oss alle varmt pa hjertet, bare for
8 la den skytss ned pa en slagnark1'? Dette sporsmSl besvares i disse dager av, tyskerne solv.,

Forrige sourer Vgr siemningon i Tyskland hSpefuil. De tyrke vapen seiret enna pa sCJLa frcnter. Krigens trykk og .savn ble blret
tied tSlmodighet. Krigsindustrien arbeidet for hoytrykk, og produksjonen av krigsmateriell var dre\'et opp til en uanet hoyde..I kino- •
enes ukesoversikter ble det vist detaljsr fra de.r.yanlagte kjempefabrikkane, panservogner rullst i Afrlka og x. Ukraina vaiet kwnet,. ..
til den ko«B8ntk4/ii^-^M8lI«tJtta5sfan96r.-Vo^ u b , og det var imjen-egwtflig mnge-1 pa arbeidskraft. EhflS i slotten: -
av 1942 kunde hitler ironisare over motstandrens skryt om bedre v§pen og bedre utrustning, Vinterkrisen var overbunnet. De feilgrep
sou muligens var begStt undff vinterfelttoget var rettet.

S3 ton Stalingrad. Den som ikke selv har opplevet ukene omkring tinedsskiftet mellom januar og februar ilr, kan neppe gjore seg.
noen forestilling om hvilket jordskred denne katastrof6 innebar for Tyskland. Overalt ble det talt bare orn Stalingrad. Den inneslut •-
tede arm6ens fortvilte ka;ip ble werikt besunget i presse og radio, men dette kunde ikka skjule dst faktum at hundretussnvis av tys-
ke soldater var domt til ubeskrivelige lidelser i en hapbs kamp. Alle tiders mest geniale krigsledelse hadde bragt dem i denne stil-
ling. Et tilbaketog i rett tid var blitt forbutt. Den hoyeste krigsledelse hadde erklart at ''Stalingrad er sikker i var hand", Breve-
ne fra soldatene i deseitbcr var temmelig hSpefulle. Visselig var allerede da brodrasjenone ifinSre og fcrbinnelsen avbrutt s3 nsr so.m
luftveien, men hitler hadde lovot at han ikke skulde la troppene i stikken. Den tysks solJaten stolte p§ dette og skrev hapefulls brev
til sine slektninger i hjemlandet. "hitler har lovet at han ikke skal svikte oss. Vi er innesluttot, man vi skal holda ut vinteren
over, pg i mars eller april koaner vi til a f§ umisetning". , ., v'

Men hitler kundo ikke redde sine soldater, og noen dager etter feiringen av. "grunnleggelsen av det tredje rikel! den 30,januar,
ble katastrofan fyllbyrdet. hitlar talte ikke pa den nevnte nasjonale festdagen, Istedet ble Garing og Goebbels sendt fram, Gorings
tale gjorde et godt irntrykk. Dso var avmalt, og det forekom ikke noe skryt. Goebbels derimot hadde dennyang totalt feilbedamt den
psykologiske situasjonen. Det ga ingen gjenlyd da han igjen brukte de gaile frasene og appelbrte til nasjonens folelse for heltedSd
og seier og hevn over fiericlon, Folket bsfant seg i dyp sorg eller kanskje riktigcre dyp fortvilelss. Troppene ved Stalingrad kom fra
forskjellige deler av Tyskland og overalt ventet man med tilbakeholdt andedrett det som skuldo komme. flian ventet a f2 hore sannhetsn,
og ikke en mengde tome fraser som hadds til hensikt a tilslore det som man visste holdt pS § skje. Ikke engang i kasernene gjorde •
talen den tilsiktede virkning. Tillitsn til krigsledelsen hadde fatt en.'knekk, som ikke har kunnet repareres,

Man hadde lagt merks til at det ikke var satt inn noen SS formasjoner ved Stalingrad, Var dette en tilfeldighet, eller ble de
skSnet med hensikt? Kan s§ sine egne sonner forblo i granatregnet ved Stalingrad, men pa gatene marsjorte som vanlig lange kolonner '
av SS menn og sang som vanlig disse kampsangene, som befolkningen var si lei av. Behovdes ikke de ved fronten? Ble de spart til an-
dre formSl?

Stalingrad-katastroftm ble tatt som paskudd til proklamasjonen av den totale krig, Alle butikkor som ikke var ansett for a vsre
uomgjengelig nodvendige, ble stengt. Kvinneno ble sendt i rustningsindustriene for a frigjore sa mange menn som mulig. En alminnelig
tilstramning fan-t sted. men hSpefullheten og begeistringen var forsvunnet. I Siadig storre kretser beynte man a tvile p§ krigsledel-
sens dyktighet, og man s§ partiets stormtropper i et annet skjsr enn for. Kraftoppbudet for den totale krig ble gjennomfort under
en voksehde mistro mot krigsledelsen og partiet. •

Etter dotte har ulykkene fortsatt. Afrika gikk tapt. Sicilia ble erobret, Fascisnien ble feiet bort. Man venter at Italia kan
falle sammen nar som heist, ffcn dette var allikwel bare de ytre forsvar^verker i festningen Europa. Et langt sterkere inntrykk



ojorde 09 gjor bonbingen i Vest-Tyskland. I et brev forteller en industrimann fra Hamburg noen dager etter de store angrepene: "Ham- i
burg «p 90% adelagt. Likene ligger i hauger 09 begraves i massegraver. Omkring 200.000 mennesker er drept. De forferdeligste scener
utapiltes under bombingen. Alt ble anfendt av fosfor som ble heldt ned over byen. Beskyttalsesrumrane var ikke sikre tilfluktssteder,
for den brennende fcsforen bevirket en uhort -hets, slik at ds som befant seg der ble drept og likene forkullet. Pa gatene smeltet as-
falten og ble antendt, og da flyktende menneskene sto fast i den son levende faklsr".

De husville fra de boubede industribyene transporteres na bort t i l alls c'eler av Tyskland. En moget stor del av befolkningen
blir dog igjen aed forbausende utholdanhat, hvis d«t da fins noon sen heist slags mulighet t i l a finne en bolig. Natt stter natt t i l -
bringar nan i beskyttelsesruraiene og gJr on morgensn t i l sitt arbeid igjen. Der fins sjefer for internasjonals forretningsforetak sou
fertsetter sin virksouhct fra kjellwlokaler, glr ut p3 gaten og henter sin ».at fra matvognene SOB kj irer omkring tig sover cm nette-
ne i beskyttelsesruronene. Tusenvis av oldinger og barn holder ut fnSned etter maned. Industriarbeidsre tilbringer nettene i beskyttel-
wsrtHiinene slier arbeider med slukningsarbeid, og g3r t i l sin fabrikk igjen out morgenen. Inntil videre gar dot an a forvet slikt l iv .
Bat er je enn5 varrat, men hvordan toons* det t i l 3 gl t i l vinteren? Nar kulden setter imtf Hostsn og vinteren temssp helt sikkert
t i l 5' fore t i l en alvorlig krise for hele Vest-Tyskland.
, Hva betyr bombingen for Tyskland? 8etydningen av den undervurderes sommctHar. Selv oa skadene iklo bagatelliseres, s5 forringes

den ttQitire betydningen. Man pSstSr at kampviljen er ubrutt, at industriene riktignok er ska-kt, sien ikke vsn-e enn at det sou er
wfalagt i vest .kan gjenoppbygges i ust. Iblant overvurderes betydningen. Den psykologiske virkningen er cfte overdrevst. Dot gjenstSr

'n*-ac« et faiktum at befolkningen holder ut i si/te adelagte byer Bed seig utholder.hsi, Ingen trodda st dette stelde w e n,iiq i den ut-
strekning som er tilfelle.

•'•• ' 'Hen uthoLenhetener ikke dat eneste son man legger aerke t i l . En dump misnoye ped styret gror eg vokser seg sterksre for hver
" •M i l * 'Det er karakteristisk at partiet far mSttet sends en oppfordring t i l partiiuedlaraene oc i k re partkierkot, De ble oppfordret
- ' t i l l vise mot og samholdJ, N§r befoLwingw nS i stor utsteekning evakueres t i l alle dsler av TysWand, sa inncbirer dotte at smitten

brsr sag. Bet er; ikke mulig S hemraeligholde det SOB skjer i vest, og det er heller ikke milig § isolere araestsdsns for aiisneyefl.
SanMynligvis'konmer ogs5 levnetsndddelsituasjonen t i l 3 bl i forverret-for de provinser sou ml ta ir»t flvktningsskafarfi, Det merkes
alUrede nj og t i l hasten og vinteren vil'sannsynligvis situasjonen bl i forverret. Den psykologisk:' betycteingdn av dotta IM heller
ikka iindervurderes. Det or ingen hurtig virkning, men den g5r sS ir.egst mer pS dypet. Det staige drypp av sma isbritasjense^ner pS be-

. folkningen i da trakter som ma Spnt sine boliger for flyktningene, gjor ogsa sitt t i l .
At industriene er skadet er det jo banalt 5 peke pS. Oppbygnir.gsn av nye fabrikker i ost tar ]ang tid.og dat at fabrikteie an-

• . • l*gges p5 smSstader innebssrer en desentralisering, so» Senker produksjonen, Sarordningen av de forskjelliga spesialproduksjcncr brifhjes
09SS «t avlikevekt. Hela produksjcw»i» kan io atopp«s eller.ihyertfall settss m<!, hvis det iranglor barn et par snakier i produk-

. jjwjjserien. Hi'a boobekrigen betyr^for dei' kubyrelle livet og for'kulturen bahcror man nejjpe 5 peke p£» Sea gkssijipcl kan &t- nevres
i t ftindiens store universitet^ibliotej?!er edalagt for en trsdjedets v&dkcwende, Ucrsfattelige skattsr yb d ^ i g ' t i f cpills. I de
Msr av:7yskland soa er bsrort ay. boniflkrigen er det kulturella livet for en stor del laamet. ' ; •

Situasjonen er helt og holdant snudd on fra forrige sDitmer. Arraeenes-iffensiy pa alia fronter er erstattet av er ' \sm eg ppp-
• tlitende de-fensiv. D» gigantiske plaflene ten apnet fantastiske utsikter net bsi og mot syd, er erstatto': m tale.i3 0;., ,estfli(;gen

luropa", SOB baleiros fra alle kantar. Fra alle frcnter roller stadig Iasarettog8r,e taothjenilandat. Det inkieslcse billed^ av inva-
l ider ' t l i r stadig vanligere pS gateoe. Da tilslorede kvinnene, sot ikke lengsr ventsr sine slektnirger -ijlbake, er ikke noe ssrsyn,
Fr* vmt drar en Strom av flyktftinger fra de bombeherjede osirldene mot det indre av Tyskland, pkt ds ferer* ir,ed seg ds siste restena
a» det1 son engang var deres hjem. \y-

fjier Stalingrad. I dagene tittr Stalingrarf-Jtatastrofen ble den totale kfrig proklanKrt for Tyskkids tjefwU^sg* E'lodtapriiigen
i offensivane den foreySenda sonmeren og hoeten hadde virt altfor kraftig. Her l i l kom n3 aruew som var tatt vsd Sbling.ed -g dsn
truede araeen i Kaukasus. Tre nillionar soldater «5tte skrapes saimen for 5 settas inn ved frontene eller holcfei^ berc-'Jskap i Tysk-
land og i de besattg imrader. Den opphissede stemningen i begynnelsen av februsr. di et passende pSsfcdd t* l a .ndiliaorc hele :dct

.. tyska folket. Fra p:Tpagandaffiinisteriet og fra den ensrettede pressen erkkrtes det at hele folket sydet e? lengasl ettor a fa gjore
» aktiv innsats i forsvarets tjeneste. Ifolgs disse kilder gikk det en balge av henfcrelse gjennora hale lr:-di':I hs.i ukes se-ei-e
gikk Soebbels t i l storm not de tame butikkene og net lubusrestaurantenes averflod.. Med virkningsfulh f?.r\'2r ble fcrretringsniennenes
forsok p3 k undra seg arbeidet for Tysklands forsvar malt. Da ble beskyldt for at de tross mangelen p5 varsr :.g filtrosc fcr at det
M e var noen kunder, holdt forreMngen oppe, ansatte betjening, brukte lys og varma o.s.v. Luksusrestpiraritsfies :verflod sto ogcS
i im skarpeste motsetning t i l follwts krav om at <le byrder og vanskelighttsr sou krigen nddforte ska] do doles Llkt, Goebbsls appeler-
ta t i l nassenea instinkt. Han aervte det var nodvendig, I MSnchen holdi gauleiteren en tale p3 univer?itetei;,og brennenerkct de stu-
dantar son enn5 fortsatte sin« studier, Dette var •forberedelsen t i l den tctale krig^Folkesteirtngen ble .bearbeidet mstodisk. Krigs-
produksjonen nStte jo ogsS samtidig okes. De veldige forrSd av vlpen, awnunisjon og panservegner, som ds tapta a-rjoGng var utrustet '
•ed, var g5tt t i l spille. De hull so« derved var tppstJtt i rustningene, mStte fylles pi kortest mulig tida

Proklaffleringen av den total* krig strakte sine virknlnger ut over hele folket. I utlandet observcrts rcan neppe 'oisfanget av disse,
KrigBfts virknifl^er var ted ett bl i t t pStagelige for al l* . Guttene i skolencs hoyere klasser ble rejiaHssrte i luftforsraret. Kontor*
og butikkdamene ble sendt t i l aimunisjonsfabrikkene. De bla stuet satrnen i barakker, Det ble ikke gjor-t noe.i fbrskjell p3 c/eds eg
uovede - de fleste var jo fcrwrig ucvet i tungt arbeid. Det ble heller ikke yjert noe forsok pi 3 leit? over'gsSgen fra den tidligora
Hvsforsel t i l dsn nye i barakkene. F3 ds forskjellige arbeits-amt SOB tok imot strcimpn av de nobilissrts kvlnnene, ble dat utspilt
epprerie o§ opprorenda scener. S3 nentaliteten ftiret triumfer. Ofte ble man vitna t i l en utrolig brutaiitel, Som 2YEkrekker.de ekseispel
var dat i korridorene og i vaftterwrom satt opp lange lister med navn p2 desi som var demt t i l fengselsotraff tor 3 ha nektet 3 adlyde
besteMelsane. Hensikten var 3 frigjore i sS stor utstrekning son iailig de unge mennene son enn§ arbeidet i industrien eller laadba'kst.



Kvinnena mStte g§ i deres sted. Kvirtnene ble tatt fra sitt arbeid i hjemmene, fra'restaurantene, butikkone, kontorene c.s.v,En omfat-
tene stegning av butikkena fant sted, og det okononi'-te livet led rcegot under dette. Knappheten pS arbeidskraft merkes nS ovep alt*
Den gjar seg ogsa gjeldende i dan ~ffsntlige forval+ninc;..- Enibedsvorkene arbeider med personals som er rodusert ned til et absolutt
mlnifflum. I Speers store tab i sorer ble det gjort redo for den okeds krigsproduksjonen. Den hadde ikke bare tilsvart men til og iwd
oversteget alle forventnir>ger0 Arbeidsinnsatsen ver blitt o!<et sied siskring 30^, Referenten horte denne tale i radio hos en industrile-
der i Berlin. Denne bemerket belt lako.niskJ'Det v?.r ikke me^et, I min industri er okningen betydelig storre, men vet De hva dette i
virkeligheten betyr? Jeg har innfart dobbelts skifi i trine *abrikksr; men produksjonen ef ikka oket ved det» Den mannlige arbeidskraft
er for storstedelen fjernet, og arber.det er for tunrjt for kvinnens0 Jeg har f§tt ca, 250 kvinner sidc-n januar. AY dem sot ble tildelt
meg er det na bare halvparten igjen<, & andre hsr aaitet forlato arbcidet av forskj ellige grunner. Noen greide ikke mere, andre gjorde
passiy motstand. Det viser seg at av dem som na har fcrlatt arbeidet ble ca, 50$ av arbeidstiden forsomt - de tam ganske enkelt ikke*
Av das som enn§ er igjen har den bortfalto arbeidstider ?srt omkring 303

Slik ser det alts§ ut med prpagandameldingene fra Spear og.Goebbels om den sydende lengsel hos folket etter 5 gjore sin innsafs
i den totale krigen og om den veldige produkstonsokningsfCTt folk son tvinges til § arbeide for en sak som de ikke er interessert i,
eller som det ser pa med indre opposisjon, driver passiv motstar,dc At denne passive motstand skaffer lederns bekywinger er kjent*
Arbeiclsprestasjonene synkar til tross for raffî G'-'te cotoder fcr a tvings dem i vsret» Arbeidsfronten vakler mer og nter for hver mSned.
Det er en urimelighct 3 tro at denne skuld:; bnne holde i arevis frarover, hvis krigen varer s5 lenge. Industrien, ogs5 den direkte
krigsindustrien, arbeider allerode ra tungt, og detto koiaier til I okes for hver mSned,

Dot annet sporsmll er hya innsettelsen av kvinner i den totale krig koumer til a" bety for dem selv. En av grunnpilafene i den
nasistiske ideologi or lsren om rascn,-, Rasen ma ikke bcre holdes ran, den ma ogsa beskyttes og.Ltyrkes,, Fodselshyppigheten ti& okes»
Serlig m§ kvinnene beskyttes, ettersoiii njsjonens frftmtid beror p5 dem^ De raa bli istand til S fodo mange barn og den koimehde slekt IA -

- vare livsdyktig, Dette ble variert i rrange toncarter, og fed ekte tysk grundighet bis de problemer som henger sarnnen med dette, tatt
opp til videnskapelige og praktiske undersokelser, Det fins allerde en hoi literatur pi dotte omrSde, men her som p§ alle andre onrS-
der viser det seg at den nasistiske ideologi og praksis er full av motsigelser. PS den ene side ble familien buskyttet. Familin* ble
understreket som et fundanont for st livsdyktig folk,, Pa den annen side opptnuntret staten forbinnelser utenfor ekteskap. (ten har daglige
bevis for at det er en stor moralsk fare for de umje kvinnens soa innkallos til tjenestegjoring av forskjellige slag for luftforsvarai,
innenfor hwen o»ScV. En fare sô i er om raulig enn5 siicrro m kvi.nnenes •';-nestogjoring i industrien, De orker gansk* enkelt ikke det
tung8 arbeidet. Legene k:nsta+erer en stigenda svkeligheta Ar.tallet av sykdomstilfeller som er forarsaket av det tunge arbeidet stigar,
men enna farligere er de folger av dette arbeidet som ir-ntil vidsre skjules, men som man pa medisinsk hold st3r ennS mor betenkelig
everfor .enn de direkte cykctapane, __ ______̂  _ • •• f,»r. „ ,Wiin- i,

Den totale krig og kvinnene stiller Tyskland overfor meget stors probiemero I arbeidsleirene trives misnsyen. Produksjonen kan
ikke holdes oppe. Mest folelig er dette for da mindre industriene, som ikke har same maktmidlar til sin forfoyning son de storre. Fcr
den kommende krigsforsel, som fra tysk side pegnes a kunne fcrtsstte i §r&vis fremover, koumer dette til 3 bli odeleggende. En kata-
strofe truer her industrien. EnnS meget alvorligere blir de folger som etterkrigstidens Tyskland far a slepe pa". De konner til 3 strekke
seg rfver generasjoner, Nasismens lsrer za rasen jg dens lsrer on krigens nodvendighet som beviset for et folks styrke og sundhet sit
i atrid med hverandre. En tysk sti'dent; som hadde vsrt med i felttoget i Frankrike, beskrev det franske folket som degenerert - forii
det ikke vilde krigeni For et folk som ikke vilde krigen - slik reionsrte han - mStte vsre degenorert0 Dette var, omsatt til populsrt
sprog, de nasistioke larene,, Utviklingen har vist at denne ideologi sliter seg selv i stykker, naV den skal omsettes i praksis, Varre
er det at den ogsa1 sliter istykker det tyske folket0 Ten skulde beskytte det tyske folket, forsvare dets rettigheter, gjore dot til
herskerfolket i Europa - men isieden skadet det dets innerste livsnerve, Hvor dypt disse skader har trengt f5r fremtiden vise, I kvin-
renes innsetting i den totale krig trer de allereda na tydelig i dagen,

Nasirmena kulturelle fa.Uitt. Hvor dypt er den rasis'tiske propagandaen trengt ned i den tyske ungdomr )n? Kan man si at de nasis-
tiske ideone na setter sit preg p5 den? Allorede i fein Kampf satte hitler sine h3p til ungdommen. De nye livsidealer son ble prokla-
mert, skulde omdanne ungdommen i nasistisk and, En ny slekt skulcls voksa opp, som ikke var uerket for livet av de gamle kulturidealer»
Don karcp son bio fort for § nS dsttc mal, hadde derfor en dobbelt hensikt - dels raseringen av det gamle og dels oppbyggingen av det
nye, Er disse bestrsbelser lykkes? Holdar den tyske ttasjon p§ S tilegne seg en ny kultur, SOB fortrenger den gamle, «g som selv er
tilstrekkelig fast og konsekvent til § kinne besta?

Det vilde vare kortsynt 5 bonekte at de nyo liusidealer scm nasismen har skapt.har sin betydning for Tyskland. Bange si i de«
tegn til et nytt sanrhold otter de opprivende partistridighcJ:cno og den nasjonale splittelsen, Mange si i don nasistiske bevegeise Og
i dons ideologi den ereste redningen fra den stadig more dornincrende komunisme o<!) dens ideologi, Nasismen trengte derfor langt inn i
de borgerlige samfunnslag, og de nasistiske Isreno bis' tatt i not iBd begjarligh,eto Den tunge okonomiske krisen ble ovemoftfMt. Nytt
h5p og ny fortrostning til fremtiden viste seg bl,,a, i den stigende fodselshyppigheten. Nasjonen vilde leve videre. Mange trodde 5
»erke " en moralsk opprustning". Fclket hadde igjen fatt idealer son innga hSp. Staten viste sin interesse for folket og dets frentid
bl.a. ved I innfore de nye odelslovena, som skulde beskytte og bevare en okonomisk fri bondostand. Hvis komraunismen ble elifldflart,
trodde ogs§ en :g annen I tonne se tegn til beskyttelse av religionen.^ .Alt dette og msget annet trodde mange var tegn til kultur«E
sanering eg stabilisering,

Dette var dog bare krusningsne pS overflalon0 De nasistiske tdsene betydde et radikalt brudd med meget av det gantle, SOi bar den
tyske kulturen oppe, tdeget av dette mStte ryddes uftnâ  Huwanitet og andre lignende begreper ble betegnet som blotaktighet eller degene-
ra,8jon. Livet er etter sin natur kamp, kamp for cksistensen. og kampviljen m§ derfor plantes inn i moiwesket. Dette gjelder ikka bare
den enkelte men ogs§ folkenea Krigen s:m sadan er derfor ikke nee som hverken kan eller skal bokjempes av folk i.utvikling og begynnends
bbmstring. Livsviljen og erobringslysten blir iynonyne begreper,, Iotedenfor en kristen evighetstro trer laeren om blodet»-ll(eflne»ket



lever videre i de konmande generasjoner,, Blodet forener ogsa til en fast enhet, ikke bare generasjonenes kjede, men ogsa det folket
sont i fellesskap er bundet sammen med blodets b§nd»B", :et m3 bevares, folkets livskraft okes, rasen holdes ren. Dette skjer jjweMor_den
nasjon som forstSr 3 beskytte seg og tilkjempe seg starre irakt og sturrejivsrum. Blodet og rasen blirraligicwe begreper, som mS for-
trange den kristne udodelighetstro, det kristne humanitetsidealet og det kristne-fellesskapstcJCLrken som et ovamasjonalt vesen ml
derfor bekjeup.es. I forste rekke matte man ga til storm mot den katolske kirken, men ogs§ mot visse okumeniske bestrebelser i den
protestantiske kirken* Scderblons navn var og er ikke-populart. Isteden hyldes den protestantiske lire on ovrighetens makt ogsl over
kirken. Men ogsa1 det krislsnt rattferdighetsidealet og det kristne sannhetskravet passat ikke inn i denne nye religion ofj denne nye
kultur. Retten settes lik med nakten. Den som seirer har rett, Han har ved I seira vist at han er den overlegne, I begynnelseft av
September 1942 skrev Goebbels en artikkel i Das Reich med titelen "Man skal ikke vire altfor rettferdig". Det tyske folket ble i denne
artikkel skarpt kritisert for at det lyttet i altfor hoy grad til argumenter og boyet seg for den som kunde pSyise at noe var rett eller
sant. Derved hadde det ofte blitt andre folk underlegent, sasrlig det engelske.

Ungdomen tas n3 hand om i hitlerjugendo Den oppfostres i nasistisk §nd av sine forere. Skolenes lsreboker revideres eller erstat-
tes med nye. Kristendomsundervisningen i de lavere og de hoyere skoler er s+roket eller i enkelte tilfeller frivillig. Den tyske filmen
st3r i stor utstrekning i propagandaens tjeneste. Vitenskapelige verker blir sensurerte, Til vitenskapelige konferanser, fceks, ligeiwter,
sr det blit sendt observatorer. Det er stor mangel pa religios literatur som bibeler og andaktsboker, fordi papir enten ikke blir bevil-
get eller bare bevilges i liten utstrekning til trykning av slike baker.- Dsrimot er det ikke mangel pa papir n5r dot gj elder basistisk
literatur. I Kunsten finner man lignende tendenser. De kimstnere som ikke vil eller kau arbeide ctter de nye retningslinjene, skyves
tilside. Man forsoker S skape en ny heroisk kunst, Ved kurstiitstillingene er dette pafallende> Dot heroiske, gammelgermanske skal ogsa
fremstilles pi scenen.

Den kulturen som bekjempes, hadde den kristne tros signatur. Den Europeiske kulturen er for en stor del overtatt fra antikken med
kirkens fornidling, odj den er i en tusenSrig utvikling og pa utallige veisr influert av kristendoimien, Det kan derfor ha sin interesse
3*se litt ratrmere pa hvordan nasismens stilling til kristendommen er for tiden, For oyeblikket er det irgen 3pen karcp hverken mot de
protestantiske eller de katolske kirkene. I hiren har hyer divisjon en katolsk og en prsiestafitisk prest, Man fir det ir.ntrykket at fra
protestantisk hold er forholdet til staten usedvanlig godt. Mange protestantiske teologer og prester barer f.eks. partimerket. Det er
Jo ogsJ kjent at det var protestantene som var stoiiroppene i det ganle 0storrike for Anschluss. Pa samme m§te ble "protestantiske
vekkelser" i Tysklands cstlige nabostater cnvendt. Det er betegner.de at man pa protestantisk hold ikke sjelden soker en "formidling"
og ikke noe prinsipielt oppgjor mcllom den kristne oy den nasistiske livsanskuelso. Den protestantiske lsren om ovrighetens makt oysS
over kirken har gltt dissa teologer i blodet. Men kirkesakernes antall i de protestantiske kirkene er meget litet. Det er iakttatt
bide i Berlin og pa landsbygden i de forskjellige deler av Tyskland» Neturligvis fins det lysende unntagelser ogsl blant de protestan-
tiske prestene - vi har jo enna1 Nieinoller i frisk erindring- men disse virker isolerte. De har ikke noen fast organisasjon oak seg
eller en ensartet opinion S stotte seg pi. Den katolske kirken opptrcr naturligvis med en helt annen fasthet. Den kan dols stotte seg
p5 an fast organisasjon med biskopene som Ldere, dels har den en fast lsrebygning, som til forskjell fra de protestantiske privat-
meningene er ensartet for hele kirken. Derfor hsi! nas.stene ogsl gatt hardt fram mot den katolske kirken. Klostrene, som ofta var
arnesteder for vitenskapelig forskning er n5 for storstedelen enten konfiskerte eller rekvirorte. De katolske prestene synes imidlertid
a ha folkets ore i meget hoy grad, og overalt ser man fullt besatte katolske kirker.

Kampen mot kristendommen fores ikke Spent, men sa meget mere virkningsfullt i det skjulte. De kristne ungdomsorganisasjonene er
opplost. At kristendomsundervisningen i skolene er trenyt tilbake eller avskaffet, betyr at den oppvoksende slekt kommer til j4tS
fremmed for den kristne Lere, En liten belysende detalj er ogs§ at sykehusprestene far ikke lov til I besoke de syke uten at disss
uttrykkelig har anmodet om det selv. Prestene deler derfor ut trykte formularer i forsamlingene, for at de kan bli underskrevet av
pasientene som ansker sykebesok. Antallet av teologisko studenter er forsvinnende litet, og det hersker en stor mangel p5 prester,
serlig i de protsstantiske forsamlingene. I skolene er det stor mangel pa larerkrefter. Klassene er ofte omtrent dobbelt sa store son
i vanlige skoleklasser. Hvordan undervisningen da blir er lett £ forsta. Det rolige arbeid avbrytes ogs§ av alleslags ovelser i hitler-
jugend, luftvernvakter o,s.v, EnnS verre st3r det til med undervisningen ved universitetene. Det kan ni avlegges sikaite nodoksamener,
og kravene er blitt senket katastrofalt, Etter studenteksamen kommer et Srs arbeidstjeneste*. De mannlige studentena innkalles deretter
til nilitsrtjeneste. 8are de medisinaks strjdentene kan bli fritatt for militirtjeneste for stadiene er fullfort. Mangelen pS lirere er
»eget stor. Utdannelsestiden er ca. fern Sr, men den avbrytes ofte av kortere miltisrinnkalelser. Det er alment bevitnet at utdannelsen
er i hoy grad utilfredsstillende, Om noen §r vil det bli en skrikende mangel pa lirerkrefter sivel ved de hoyere skolene som ved univer-
sitetene. Etterson en altfor hoy present av de som tjenestegjor na tilhoror de hoyere 3rsklass&ne og tilveksten har vsrt meget liten i
de siste ti 5r, vil forholdet forverres i flere 5r fremover. Dessuten er adskillige professorer avskjediget. Den frie forskningen er
kvalt og b5de det vitenskapelige arbeidet og tilstr3mriingen til universitetene lider under dette.

Det har vist seg at den nye livsanskuelsen, som skulds bare oppe en ny kultur i Tyskland, ikke har greid dette. Den fornemrae kultur
sot Tyskland med rette var stolt over, holder pS & falle istykker. Det er ikke bare krigsbetinget at den vitenskapelige forskningen g5r
nere og mere tilbake, at skolelarene ikke fSr noen storre rekrutering, at vitenhkapelige verker eller religios literatur mcngler papir
til trykning og at professorene blir uten dosenter. Xrsakene ligger betydslig dypere. De nye idealer, som nasismens forkjempere har
fremstillet, har ikke vist seg S vare av det slaget at de har kunnet bli bsrere av en ny kultur, som kunde erstatte den gamle. Vi opp-
lever i va>e dagers Tyskland en kulturkrise, som ikke betyr at en kultur erstattes med en annen, men en kulturs nedgarg, der det ikke
settes noe nytt isteden.

Vi kan nl vende tilbake til det sporsmll som vi innledet med: Hvor dypt har den nasistiske propagandaen trengt ned i ungdownen?
Den har, i den utstrekning den sokte 5 bibringe det tyske folket en nye livsanskuelse eller en ny livsstil, ikke trengt dypt ned i det
hale tatt. Hitlerjugend har.nok store oppvisninger, marsjerer omkring i tette kolonner og synger de nye kampsangene for full hals, men
den har ikke noen fast og ensartet kulturell yrunn 3 sta p3. De siste ti-5rene er et vakuum. Det store sporsmSlet er hva det skal bli



av dame ungdoimen. Den er et ubeskrevet blad, I hvilken ,-ettning utviklinyen kow.er t i l i g5 i det Tyskland 80s formes etter krigen,
v l l avhenge av Kvilke krefter son koranor t i l a sette si t stempel p5 denno ungdcraen og besteirms dens utvikling,

M s katastrofen komier. Stalingrad og bombingene i Vost-Tyskland har revet i slykkor de ronantiske forestillingene om en
Europeisk nyordning etter retningslinjene i Moin Karrpf, Selv de son for et halvt ar siden var overbeviste os an tysk seier, bsgynner
n3 3 tale o« hva son v i l skje, n5r katastrofen kooer. H2nd i hJnd kommer dot mlihre srimenbruddet eg aaMwrtstyrtnifigen av det styret
sot n3 har hersket i t i Sr, og som i disse t i 5r har forsokt i omste'.-! det tyske folket i en r,y 2nd. At disse t i Sr ikke er gatt spor-
lost forbi , er apenbart for a l le. M s man i det hele tatt skal gjore seg en foresti l l ing cm hva'son koniaer t i l " ! skje nSr katastnofen
koMner, mS man holde dette klart for seg, Nasismen har gjennomfort veld^ge inngrep i selve det tyske folket. Hva v i l dette bety for
freortidans sentrala'ropa? Koimer forvirringen og adeleggelsen t i l I ga vido;'e, eller er kreftsr Satt i bevegelse - inn t i l videre
negative krefter - son kan bygge opp noe nytt og livsdyktig i frentiden? Mange andre faktorer ma ogsS tas nud i beregningen, f.eks.
forflytningen av aillioner av ntennesker fra de erobrede land t i l Tyskland og at rnillidnhsrere har v*rt ved frontene i fremmede land i
Srevis

Hverken krigen eller naiistyret er for tiden gjenstand for noen begeistring., Dagen etter (ftjssolinis f a l l sa an brunkledd Afrika-
soldat, som var hjemrae pS parmisjon:" Gud skje lov at fascisacn n§ er borte! NSr skal v i fa" oppleve raw lignende hos oss?" Saww stea-
ning son denne replikken gir uttrykk for, fantes ogsS i kassem-;ne. savel blant offiserer SOTO mannskap. Same steaming hersker ogs3 p3
mange andre hold. Det er kjent at irdustriens menn i lang t id ha:- fryktet den sosialiseringen con n4 under dekke av krigsanstrengelsene
faktick er gjennomfort, selv on dette skjer p3 indirekte mite i ftsm av iingrep i produksjonen, kcntroll av arbeisfireatasjonene, pr is-
regulering og fremforalt i form av urimalig hoye skatttr, som bavirkEr at gevirsten vA innlevscs t i l staten. I universitetskretsene
vokser ogsS miinoyen. Urolighetena ved universitetet i ffiinchon var langt alvorligsre enn nan antok t i l I begynne med og sieg«t alvorligere
enn utlandet fikk greie p8. B5de studenter og akadeirdske krere ble heirotiet, Selv on det ikke er forekowet uroligheter ved andre
universiteter, er dog inrstilHngen i aldnnelighet nsgativ, Vod mobiliscringen av kvinnene t i l krigsinduitrien utspilltes det ofte
opprorende scener i de embetsverk som skalds organisere denne. A.1 •: for pang? band er lagt p5 befolkningen i da t i Sr som er g5tt, og
en lengsel etter storre fr ihet er nok ganske alminnelig, Det er en klikk som regjerc^ i?sn denne klikkert har alia naktmidler i sin hand.
Crganisasjonen fungsrer perfekt og «f* konstruert med s^or dyktigfcei, Fra blokklederr.9, son bare har et kvartal I overvSke, loper t r i -
dene t i l stadig heyere instanser. H i t le rs makt er oket uavfirutt, og det var a vente at hans maktomrSder «k«lde kotme t i l & strakke
seg lenger enn t i l gestapo og SS divisjonene,, Detto har n5 skjaddo HiflttLsr er fop oyeblikket Tysklands »ekttQste aawt • og dan «ie3t
fryktede og hatede.

SSvel i industrien som i landbruket er alle menn, son ikke er uoitgiongclig nddvendige, kalt undar f imne. Dat ar on seget l i ten
present unge menn som for tiden star i s i v i l t arbsid., Istedsn er utenlandsk art-oidskraft importert, og Jrijsfangene er ogsS tat t i bruk.
Antallet er naturligvis vanskelig 3 beregne. Fra autoritativt hold opplyses det at ca> 20 millioner utleddingar befinner seg i Tyskland,
derav bare i_ Berlin 1 mil l ion. 8evoktnj.faenjr_utilfreds§tillende.J pe SOR ^^J^wr&^as^ij^J^^^M^^^^w^-^-iiiiit^
kemar t i l S aedfore en ennl hardere undertrykkelse^ Nasismsn v i l da b l i gj eniiorr.fcrt med ennS storrs konsekvon$. De mere mSteholdnfl
ledeme skyvas jo allerede t& t i l side, Det er betegnende at Hinders makt ekes p5 bokostning av Gorings. Bare hvis frontene brytor
sanwen er dst noe h5p om 3 fl rystet av det naveerende styret, og dette lengtsr man etter. iiian frykter dog ogsS nederlaget, De tyva
idll ionar utlendinger som er slept t i l Tyskland, betyr en uhort faro. Bares innsti l l inn .kan man foresti l ie seg, M son lange er tryk*
kat ned og ikke har fSt lov t i l i komme opp t i l overflaten. kafi da med att gis f r i toylsr. Da har sett sine ague land herjet, og de
kan fortelle o» en utrolig rSslap ved da fresimede scldatenes fremfsrd i deres hjcmbygd,, Sivilbefolkningw frykter for det son kan tome
hvis fronten bryter sananen-og et alndnnelig kaos inntrer. Selv om utlendingene i alirinnelighet behafldles forholdsvis bra, utgjor de
at usikkarhetsffloment, som er ladet Bed hat, Dette hat er imidlertid ettsr sin natur av forbigaende karakter. Et alvorligere sporsual
ar det hvordan sentraleuropas skjebne skal formes for fremtiden, To psrspekti"3r synes 3 stS Spne: En alalnftelig bolsjevisering al lar '
en gjenoppgygning pa den kristne kjlturens grunn.

Mlken av disse to muligheter k c « r t i l 2 inntroffe? Man spor om do rasdska harene v i l f I lov t i l I okkupara store deler av
Tyskland. De to al l ierte maktgruppane har ikke kunnet korae t i l noen eriyhet oa krigsmalene. Hvilktn av it to aaJrtgruppene konwr t i l
i fS makten i Europa, n5r sa..menbruddet koimer? Dette er et sporsital ooffl bare fremtiden kan gi svar p i , a*l nattopp <ten oBstendigheten
at nan her ikke kan f3 noe svar ojor at soldaten i ost, sos intet holler onsker snn fred. holder ut 03 tamer t i l l holdo ut t i l det
yttersta. Et annet sporsmal er on sentraleuropa kornmer t i l & buisjevisereo s3 I s i innenfra, OBI skuffelsen over at de hoyspente for-
HSpningene er lagt i grus koimer t i l 3 gi seg uttrykk i en racikal ortisvin^ning t i l den annen yttsrl ighet. Bat fins ogsl andre grunner
t i l en slik mulighet. De ndllioner av arbeidere som for 1933 stemte konminiscisk., hat' nok arlagt den brune farven i det yttre • men noe
sarlig dypt har ikke den trengt ned . Vi l disse i det rette oyublikfot gripe moktsn og forsok.e 3 gjeiwoifore sin aosiale nyorditiBg?
Det er ikke sansynlig at det koiraer t i l 3 skje,, Det nasistislp og det kou-iuniotiske livssyn er i buim og grm altfor l ike hverandre.

fo?fl j f t ts| og erstattet av dyrkelsen av den raterislle aakten, maakinkulturen oggygger p5 tvang. Hos begge er mennsskeverdien
rasen eller klassen. Har man ikke f l t t nok av dette i de t i Srene som or gStt? Gir man seg f r i v i l l i g inn i «t syeten »oei i grwmen er
det samw? Har ikke lengselen etter frihet vokset altfor meget under disso t i Irs undertrykkeise t i l at Ban f f i v i l l i g skulda gS over
t i l et system som visselig har et annet program, men som gir like liter, plass for den individuals »lvbe$te«ielsesretten?

3pors«31et er om det ikke i disse t i Sr har grodd frara noe helt nytt hos den beste delen av den tyske ungdosmen. Det er emS langt
i f ra nodent, men det fins der som ansatser, (ten har sett dyrkelsen av dan modorne mackinkulturen og den ratacielle livsinnstill ingen,
son har bragt verden opp i navnloss ulykker. Det er jo et fMm at dot materielle fremskrittet, beherskelson av naturkreftene, utnyt-
telsen av alle naturens kilder i menneskehstens tjeneste ikke har fort t i l slarre lykka for mennesksheteft. RikdoiHiene ble fordelt urett-
ferdig, og endog nateriell overflod ga ingen dypere t i l f redsst i l lelse. Tysklands ungdom er, som det her er f«r$nkt f re i s t i l l e t , 1 stor
utstrekning et ubeskrevet blad. Den har sett altfor meget ramie saffltefl. Den fodtss i en t i d som var uten ldealer. Den fikk bare sin del
av de byrder son arbeidslosheten. den nasjo.iale splittelstn og de stridende ideretningeie aedforte. Den volute opp tften idealer. SS ko«



oppsvinget. ArbeidsiBsheten forsvant. Det ble en' vias velstand. Ungdoirnnen var t i l a begynne med begeistrat og bis henfoH: av talen dm
nasjonefls storiiet og frewtid, on den indre enigheten, om det nye fellesskapet, om kampen for 5 bevare, beskytte oq oke alt dette. Den
ble henfort og samlet ogs5 i hatet mot dem som hadde t i l foyet deres fedreland skade. Den ble oppfostret t i l I ta havn, Sa viste det ene
8tter det arnet seg 3 vire il lusjoner. Det smulet opp og ramlet sawn.

ismt ungdoranen har fStt s5 meget knust at den soker etter en trygg plass, men den har et ovtrordentlig godt ore for det forloyede
i den herskende soralen og det uekte i mange religiose foreteelser., Dette innebsrer at den har en nulighet for a oppdage det ekte.
SporsmSlet a* on det skal t i l la tes donna ''ungdownen av den goda v i l je" a gjore seg gjeldende etior krigen, om dan skal f§ anlsdning t i l
8 vise sin gode v i l j e , eller on det igjen skal b l i hatet som skal hersJ<e, Det underlige er at i va>e dagers Tyskland lengter man etter
katastrofen - santidig SOB nan naturligvis frykter den, Bare hvis dst nuvsrerde maktsyftemet brytar sammen ved en katastrofa kan det
b l i mulig for no« nytt 5 ' vokss opp. Hvordan dette nye v i l b l i er dst store sporsaalet,. og svaret p§ dette sporsmSlet kommer t i l 5
avgjore Europas skj ebne. _ ,

tieinrith Riiwler ble utnevnt t i l inneViksminister den 24. august iar . Hva dstte betyr v i l freag§ av en skildring av mannen og hans
verk. Heinrich Huimler s i t ter ved s i t t skrivebord og myser nasrsynt mot det dokumentet som skal undertegnes. Han*; underskrift betyr
l i v og dod for tusener av mennesker. Han er fornoyd. Han har n§dd det sialet han har strebet etter, helt f ra han son skolegutt og sonn
av en bayersk larer ble ledd ut av sine kamerater fordi han forsulde § spil le be+ydningsfullo Han har a l l t id manglet charm og vernier.
Istadn har han skaffet. seg nakt. Det er ingen overdrivelse a s i at Heinrich r ta i ler idag er Europas mest hatede og fryktede mann*
Han vet det selv - og l iker det. Hiraier er hit lsrs blodhund. Da hit ler s'Me etier er gbsoMt loyal og sa<nvittigheTslos leder t i l
sine beskyttelsesavdelinger,SS,fant han en ideell person i Himmler, som med stor ensrgi tok fa i t pa a bygge ut SS fra en garde for
foreran t i l partiets politiske eliteorganisasjon. Det var ingen ti ifeldighat at Mriformen ble svart iced dodringehodot, Det har a l l t i d
vart Himiilers nening at skrekk og frykt er det bests grunnlaget for makt,

Da na8istene i 1933 overtok styret i Tyskland, dannet SS partiets kjernetropper, Det var st slags pgriiaristokrati, i motsetning
t i l det mere folkelige SA, en pr iv i l igsr t kaste, som t i l gjengjeld sverget blindt t i l farerea. H i t l e r f ikk t i l oppgave S rydde opp
blarrt nasismens motstandere. Hans SS folk gjennomforte oppgaven raskt eg hensyrslost ved hjelp av tortur og kon;:entrasjonsloirer.
I 1934 ble Hiwnler sjef for Gestapo, og fikk pa kort t i d gjennonsyret datte politiske po l i t i med sâ me i°£ som SS. Hircmlers metrder
ble satt pS den forste prove da han og hans SS utforte myrderiene pa Ronmidikken don 30 juni 1934, Det fortelles at Himmler noen 2r
senere, under en lunch for utenlandske gjester, var i serlig godt humor og gjerne v i i ta underholde sine gjester, De ytret onsket om 5
W noe jv spesiell interesse. HLmmler t tk dem da raed t i l den v.illaen hvor Roh'n og hans venner var b l r t t myrdet, viste fram kulehullene
i veggene og skildret hvordan dat hele hadde §5tt for seg. Gjestene ble kvalme av forestill ingen, \tw H i t l e r var i sittessJenne
Mstorie gir et godt billede av Himler,,

11936 ble s i t tysk po l i t i lagt inn under HiaLers ledelse. To Sr sencre innleBmst han partiets politiske etterretningstjeneste
i sikkflrhetspolitiet* Satsnen used ttet uniformarte ordenspolitiet fikk det hels at la.itjt og- orater.dslig navn, bg dst er donne santlede
organisasjon son populsrt kalles Gestapo, Det langa omstendelige navnet kan ltses pS doren pa Victoria Tei-ras?e,, Hitrsler hadde r.S
orgartLsert «t p o l i t i og undertrykkelsesapparat, hvis l ike verden ikk« hadde sett, Foruten pc l i t ie t hadde han under sin koimando Waffen
SS, en gliwenda utrustet partihsr i hsren, Den var skapt av hiEler for a sikre seg mot overraskehe fra Wehrnacht og mot eihvert •
1918. Den politisk8 5S organisasjon Allgeneine SS vokste samtidig i st;/rk8 eg inr.flytelse og bohersket i stadig storre utstrekning
statslivat i Tyskland. SS ver arncstedet for den mest beksvarte rasistiske mystisisme. Her ckulde det germanske blod dyrkes i rer.kul.iur.
Medlewnene »Stte Vise arisk avstamning i flere slektledd. I dette miljo iiadde ideene on herrefolket og det germanske storrura sine mest
fanatiske tilhengere, og her neyd8 man seg ikke med 5 dyrko teori . Himlers Gestapo og SS gjorca don prcktiske gjennomforingen av hit lers
ideer nulig. Hele Itiimilers arbeid har i virkeligheten siktet pa dette mllet, etter at Tyskland ble polit isk nssifisart. 6'ed tysk grundig-
het og utpreget virkelighetssans t raf f han de nadvendige forberedelser for S organise det nye storgeriiancke rike. Selv om rasebeslek-
tede folk - SMi.f.eks. det norske - ikke skuldc visa noen lyst t i l sanarbeid; sa var ikke det noer hindring, Egensinc'igheten hos de
besletctede folk kan gjore stren^ere forholdsregler ncdvendig enn de sou annvendss overfor rssofreiraede folk , sa engprig dr. Best, den
kjente gestapofigur i Danmark.

3 Jrs erfaring har l*r t oss at dette ikks er tome ord, Gestapo og S3 er spesialutdannet for 2 vends germanske broderfolk av med
egensdndipjieten, I Horge var SS blant de fnrste styrker som kom t i l landet. Det var da sakalta- Todenkopfaateilungen av Waffen SS med
dfldningehodet i lueo og SS runen p3 kraven. De s2 ut akkurat som r i hadde tenkt oss nasistenes blodbikjer, ra og frastctende, Senere
tor mange tordmeM st i f te t bakjentskap med Hirailcrs spesielle kjelebarn. Gustapo., I mai 19't-l bis det darnat en egen avdeli.ng av Waffen
SS aed Judas Lie SOB forer. Hinmler kom selv t i l Oslo og ble hyldet i nasipressefl sou en av tidens store kulturpersonligheter. N3 er
fan ogsS hoyeste sjef for det norske pol i t ie t . Han star bak og er ansvarlig for tarraren her i landet, . •

* Vi hersker ikke med urilitstr men mad kortregister".j pleier Hiinnler a aio Han har studert o^arisasjon eg terror rent vitenskapelig
ogmed virkelxQ vitenskapelig lidenskap. "Himmler er den praktisk arbeiderde rsvolusjonsr11, skriver Bausphning, i;Is+ed8nfor 5 tale orga-
ni8«*er han revolusjoittre kadrer, danner terroriatgrupper og anvender i poli i isk bensikt de sanm metoder son brufes i den internasjo-
nale forbryterverden11. Idet han foraktet maktsns skinn har han bygget opp t i l eget bruk det farligste maktapparat som man kan tenke
seg, og han er herra over l i v og dod fra Ncrdkap t i l Balkan,, Mere enn noen ahnen er Himmler legemliggjorelsen av krigsforbryterne. Han
«r roten og opphavet t i l terroren i de hsrtatte land. PS de alliertes l is te star han son en av de Jller-forste ved siden av hit ler selv.
H»is noen har grum t i l S frykte nederlagat og t i l 3 holde det hele taraen rced et fb r t - r lM grep sSlonge det overhodet Iar seg gjore,
s8 er det han.

Her v v i da ved sakens kjerne : At Himmler er utnevnt t i l innenriksniinister betyr at nftsipartiet soker btskyttelse bak sine siste
aaktforskansninger. Alt annet si»ikter, krigslykken i ost og vest og syd, den popularitet ECU hi t ler kunde bygge p§ i lykkens dager,
folkets og sensynligvis ogsS hsrens t i l l i t . , hitlers vanlige demagogiske midler streKkar ikke t i l lengor, Man kan jo bare forsoke 5 tenke
seg virkningen, hvis der FBhrer skulde f5 den ide § foreta en agitasjonsreise t i l de bvrcbeherjede strokene i vest eller blant evakuerings-



, _janc2de«asJ>efolkning. Ikke engangJfofihke]4ijr88iJbads»-«llB^^
skjwende aisso<«flser__na~3¥slare litt av den virkelige stemningen i Tyskland.

Schweiziske aviser, sou tidligere har vist seg meget palitelige nar deft gjelder informasjoner cm da indre forhold i Tyskland,
hevder at de fryktelige bombingene ikke ba're har frenkalt desorganisasjon/'nen ogsa en sterk opposisjonsstram, som i enkelte dsler av.
Tyskland har utviklet seg til 'pen motstand. Konsentreringen ay all makt i Gestaposjefens hand betyr siledes en klar erkjennelse av at
ikke engang de meget vidtgaende forholdsregler soro styret hittil har gjort for 3 sikre sin eksistens, er tilstrekkeligs under de nSvsr-
ende forhold. hitlers navn og person har nistet sin tryllskraft, Han bstraktes ikke lenger sou en talisman som bringer lykke, snarere
som dens motsetning. Hittil har nasictyret hersket med^n blanding av propaganda, lempe og vold^ c,T,trcnt like meget av hvert. Propagan-
daen har mistet sin makt over sinnene for lenge siden, lempe blir det nindre og mindre bruk for ettersom opplosningen gir fram pa bjem-
mefronten. S3 blir void det siste ndddel sat m5 taes i bruk for a holde hj eir^efronten sammen og tvinge fram de ytterste krigsanstren-
gelsene. Makten glir derned nesten automatisk og selvfolgelig over i hendene p§ den mann som kontrollorer og behersker dette voldsap-
paratet.

Himmler star ikke uforberedt den dag den fysiske void blir avgjorende for Tysklands indre samhold. Det ar en eventualitet sou
han har forutsett, og sou han.har truffet sine forberedelser til for* lenge siden i samarbeid med hitler. Som et ledd i det tredje rikets
krigsforberedelser ble det ogsl satt opp.en omfattende plan for a sikre den indre fronten. Tross alt stolte ikke hitler, og ennS min-
dre Himmler, p§ den grenselose beundfing og kjarlighet som hitler ifslge propagandaen var cmfattet med av hele den del av det tyske
folket som ikke allerede satt i konsantrasjonsleir.

Det som hadde sterst betydning var dog den temmelig eksempellose forholdsregil som man tok da man organiserte en ssrskilt araie
av ubegrenset storrelse, den sakalte Waffen SS. Det var det gamle Gestapo og partiets elite av hensyhslose og pllitelige fanatikere.
Dan st5ru sou den regulars arme under hitlers overbefal, men Waffen SS har sine egne kaserner, sine egne ekserserplasser og en utdan-
nelse som skiller seg fra den regulsre arses ved at den omfatter ogs3 spesiell trening i borgerkriQsmetcder,, £n av Hinimlcrs teser, som
han har omsatt i praksis, er at en revolusjon hverken vinnes eller sikres ved masserevolter. propaganda eller militsrkupp, men ved
spesialutdannede veltrenede revolusjotrara styrker. Kedleimene av disse styrker ma ennvidere bringes i den stilling at deres interesser
er uadskillelig bundet til det styret som de tjener. Himcilers kynisk realistiske livsoppfatning erkjenner nsppe at ideelle motiver
er tilstrekkelig til a skape denne egenskapen i liv og dad, Folgelig opptok han gjerne i sin a m » ogsa personer som hadde forbrutt
seg'mot nasisuens lover eller'sivillovene, hvis de bare hadde den rette hensynslasheten.
•"''' Himmlers privatarme har svulmet opp i de siste .Irene. Kravene til mannskapene mitte vel senkes noe, men SS offiserene er frerc-
del«fs utvaigtpartielite. 1/affsn SS hlr tildels vsrt satt sinn ved fronten, og-fsange TOtfienmer-er-^alt i-«st-,-isen den har f readeles
batydelige kadrer. Hos eliten av SS gSr den gamle frikorpsnentaliteten fra tiden stter forrige verdenskrig igjen. Den er bundet til
hitler md personlig ed. Enhver i dette korps vet hvilken skjebne son venter hsm, hvis nasismen sl3s ned. Det er en virkelig d0ds-
bataljon, sou har brent alle broer bak seg. Den koamer ogsS til i slass pi den irdre fronten mad den storste brutalitet og hensynslas-
het. Hirarlerer en niann med en hensynsios radikal nasistisk innstilling, Han tower ikke til 3 sky noe ndddel for 3 forebygge og -

, • kvele opprorstendenaer.
Det tredje rikets desperados slutter tettere sammen. Historien fra 1918 skal ikke gjentas. Hen et skjerpat terrorstyre kan

neppe bevirke mere enn at katastrofen utsettes. Mot de krefter som nasismen og krigen har manet fram, kommer en dag selv Hianler
til I stS makteslos.

(tot bakgninn av denne s&ildring av Tyskland av idag er det naturlig tilslutt I- kkrive noen ord on det aldrig hvilende :sporesmalet:
befinner vi oss n3 i den annen Terdsnskrigs 1918? Det er en av den nasistiske trosbekj ermeJ^ens hovedartikler at det hverken var 0ster-
rikes samen brudd eller nedgangen i Tysidands egen motstandskrafi, som voldte katastrofen i 1918. Det var fiendens bedrageri og ledelsens
udyktiohc1.. fienne gangen har Tyskland ifolge den nasistiske tro den ledelsen, som det manglet i 1918. Som det meste av den rra'sis iske
propagandaen er fremstillingen av bagivenheten i 1918 en blanding av brokdeler av sannheter, forvre."gninger og falske slutthinger.
Tyskland var i 1918 militsrt beseiret, ludendorff bedomte stillingen pa Vestfronten som h3plos og reiste rene nadsskriket om vSpenhvile.
Tysklands indre motstandskraft var ogsS brutt, Formodentlig hadde Tyskland kuiuiet fortsette en hSplos kamp ennS en tid, men denne kampens
eneste resultat for Tysklands vedko..nende hadde blitt mere blodutgytelse.

Det var i 1918. Den nasistiske prppagandane av 1943 har vansktlig for § slippe sammenligningen med 1918. Dette tyder pi at stillingen
begynner 3 ligne. Derom kan nan ikke domme med sikkerhet. Man yjor kloke e i a regne med at Tyskland har starre krefter igjen n3 enn i 1918.
Derimot er ikke iherdigheten i den tyske notstanden pa alle fronter noe skkert vitnesbyrd om tilstanden, Ern3 hosten 1918 ble det kjempet
tappert i de tyske linjene, og man sS ikke ute i verden noen tydelige tegn pS den opplosningen som , ifolge Ludendorffs vitnesbyrd, taret
s5 sterkt pi de tyske armeer. '" •p

Engang karakteriserte Churchill stillingen slik, at man hadde nadd ikke begynnels^n til slutten, men slutten p§ begynnelsen. Idag
er det sikkert ikke uberettiget a tale oa begynnelsen til slutten, men «• avslutningen kan bli lang og bitter. Hvis man vil unngS ;skuffsl-
ser vugger man seg ikke inn i forhSpninger om fred isiorgen - ikke engang i ar, Det er mulig at Tyskland har aSdd fram til denne krigs 1918,
men denne gangen synes dat 3 vsre besluttet p3 5 la spillet fortsette ut over den grensan hvor det har mistet enhver mening.
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