Nazismen og sannheten
SYNSPUNKT
Debatten omkring «Forsoningskonferansen» i Kristiansand og
Knut Hamsuns forhold til nazismen, ser ikke ut til a stoppe
med det f0rste. Undertegnede
hadde f0rst ikke tenkt a kommentere de siste innleggene,
men flere av dem er sa grove
i sin fremstilling og langt fra
sannheten, at de etter min mening ikke kan sta uimotsagt.
Statsviter Johnny 0streim
fors0ker i sin artikkel i Agderposten «Nazistisk ideologi - eller NS-ideologi» a skille mellom disse to. Det «halmstra»
han klynger seg til holder ikke.
Nazismen som ideologi var
menneskeforakt og krenking
' menneskeverdet pa det aller verste. Det kan ikke bortforklares. Det blir derfor helt
absurd a skulle skille dette;
ideologien er den samme.
Det var vel ogsa derfor den
norske regjeringen i London
allerede i 1941, utstedte en
forordning, om at de som ikke
meldte seg ut av NS ville bli
straffedomt nar krigen var
slutt. Alle medlemmer av NS
var kjent med denne forordningen.
Inger Cecilie Stridsklevs to artikler, «Hamsuns innsats hadde
sin virkning» og «Forsoningskonferansen uten forsoning», er
begge to grove forvrengninger
av de faktiske forhold.
Jeg viser til mine artikler
i Agderposten, «Forsoningskonferanse med bismak» og
«Sannheten om nazismen»,
hvor jeg redegj0r for dette.
Hvem er forresten denne
Inger Cecilie Stridsklev? Hun
b0r for lesernes skyld sta frem
i Agderposten og gj0re rede
for sin bakgrunn og hva hun
representerer.
Som nyutdannet diakon i
1966, tjenestegjorde jeg i tre
ar ved den norske sj0mannskirken i Singapore. En stor del
av dem som seilte pa det tidspunkt, var tidligere krigsseilere
med sterkt traumatiserte pakjenninger.
F0rst i 1968 fikk Norge et
lovverk om krigspensjonering,
som blant annet fanget opp
vare krigsseilere.
Det som faktisk forbauser meg
mest i den pagaende debatten
om nazismen, er artikkelen

Rolf Andersen bar lest de mange debattinnleggene etter Forsoningskonferansen i Kristiansand og kan ikke la de siste innleggene sta uimotsagt.

15.10.09 i Agderposten til tidligere domprost i Kristiansand,
Audun Myhre; «Forsoningskonferanse uten Forsoning».
Han uttaler blant annet:
«For noen kan forsoningskonferansens malsetting fremsta
som naiv, men den naiviteten
er bedre enn det skarpsyn som
ikke ser egen uforsonlighet».
Og videre:
«Forum for Tro og Livssyn
har kontakt med flere som bar
traumatiske opplevelser knyttet til krig og undertrykkelse,
og som har klart a komme
videre gjennom en forsoningsprosess.»
Han sp0r videre om hva som
skal til for at den f0rste vager a
vifte med det hvite flagget og
invitere til forsoning.
Av alle de krigsskadde undertegnede har intervjuet og
bistatt med a s0ke om krigspensjon i arenes 10p, har jeg
knapt m0tt noen som ikke har
kunnet tilgi. Men nazismen
som ideologi, er det ingen som
har kunnet «ga god for».
Forsoningskonferansen i Kristiansand ble dessverre preget av

barn av tidligere NS-medlemmer og personer med nazistiske
standpunkter, som ikke ville ta
et oppgj0r med den nazistiske
ideologien.
Hva skal man for eksempel
si nar Norges mest dekorerte
motstandsmann, Gunnar S0nsteby, pa konferansen offentlig
blir latterliggjort for sin innsats?
Den tidligere domprosten
sp0r altsa om hva som skal til
for at den f0rste vager a vifte
med det hvite flagget og invitere til forsoning.
Mener han da at alle som
ikke kan forsvare nazismen,
skal matte tie om denne, for at
forsoning skal finne sted?
Da gj0r vi etter min mening
i sa fall dyp urett bade mot alle
dem som ga sitt liv, fordi man
bekjempet denne ideologien, og
overfor de tusener som fortsatt
sliter med dype sar i sitt sjelsliv,
som f01ge av sine krigstraumer.
Slik jeg ser det, vil dette
stride bade mot den allmenne
og kristne etikk.
Rolf Andersen
Trom0y

og
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Forskjellen mellom nazismen og NS-ideologien
ker a bortforklare nazismens menneskeforakt.

INNSPILL
I en kronikk i Agderposten 23. oktober skriver Rolf Andersen: «Statsviter
Johnny 0streim fors0ker i sin artikkel i
Agderposten - Nazistisk ideologi - eller
NS-ideologi a skille mellom disse to. Det
«halmstra» ban klynger seg til holder
ikke.»
Jeg tilbakeviser pa det sterkeste at jeg
klynger meg til noe halmstra. Jeg hadde
i mitt innlegg 10. oktober svaert god
dekning for mine pastander, og jeg kan
heller ikke se at Andersen frembringer
noen momenter som motbeviser min
analyse.
Andersen fortsetter imidlertid sitt
innlegg med pastanden om at «nazismen som ideologi var menneskeforakt
og krenking av menneskeverdet pa sitt
aller verste».
Her er jeg belt enig med ham, og i
mitt forrige innlegg understreket jeg
tydelig at jeg som individualist «aldri
kan forsones med systemer som tillater
massemord pa sine medmennesker».
Det er derfor grovt a pasta at jeg fors0-

At det kan vekke reaksjoner nar jeg viser
til forskjellen mellom nazismen og NSideologien, kan jeg til en viss grad forsta, men desto viktigere er det at noen
gjor det.
Andersen hevder kategorisk at disse
to ideologier cr det samme - nok en
gang uten a fore et eneste bevis for pastanden. Det kan han for sa vidt fortsette med sa lengc han representerer den
radende politiske oppfatningen, men
hva skjer den dagen krigsgenerasjonen
ikke lenger er blant oss?
Hvordan skal man i fremtiden kunne
bekjempe antidemokratiske holdninger
nar store deler av historieformidlingen
hittil bar veert basert pa folelser?
Det er for ovrig ikke belt riktig at Nasjonal Samling var menneskefiendtlig.
11920-arene nedlaVidkun Quisling et
enormt humanitaert arbeid blant n0dlidende russere og ukrainere. Riktignok
stettet NS i likhet med de andre partiene opp om datidens rasehygieniske
politikk, men en stor del av partiets
propaganda appellerte til solidaritet og
nestekjserlighet.

I artikkelsamlingen «Russland og vi»
(1930) skriver Quisling at det er to store
bud i loven for menneskenes handlinger; «Det f0rste er selvhevdelse, (...) det
annet er fellesforpliktelsen, kjaerligheten til naesten». Denne nestekja?rligheten gjaldt ikke kun mellom nordiske og
germanske «stammebr0dre».
I en av sine prinsipielle artikler i avisen
Fritt Folk lj. September 1938, skriver
Quisling: «Det er sikkert meningen
med mennesket, at det skal kjenne sin
egenart, sine evner og sine anlegg og a
utvikle den pa beste mate, enten det na
er som vitenskapsmenn eller som gr0ftegravere.
Likesa sikkert er det meningen at
hvert folk og hver enkelt rase skal utvikle sine sagregne anlegg til den h0yeste
fullkommenhet - og ikke a utslette
den ulikhet som Var Herre bar skapt.
Nettopp en klar bevissthet om dette
innebaerer kimen til en anerkjennelse av
andre raser og folk som hittil bar vasrt
utenkelig.».
Eksempelet overfor basrer ikke mye
preg av det vi forbinder med nazisme, og
viser en relativt liberal holdning overfor
andre folkeslag i forhold til samtiden.
Som pa sa mange andre omrader, viste

Menneskers feilgrep vil stadig gjenta seg
- ogsa i humanismens og nestekjaerlighetens navn, skriver Johnny 0streim.

Quisling her en holdning som er tilnsermet identisk med etterkrigstidens sosialdemokratiske politikk.
Dette b0r vaere en tankevekker for
fremtidige generasjoner, og beviser at
fa eller ingen av oss er immune mot
tankemessige utskeielser, selv om man
bekjenner seg til et humant menneskesyn. Den tyske nazismen som ideologi,
er dod og avslort med all sin gru, men
menneskers feilgrep vil stadig gjenta
seg i gamle og nye former - ogsa i humanismens og nestekjaerlighetens navn.
Johnny 0streim
Statsviter

