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FORORD.
Formodentlig v'"i� a.a.skillige af a.isse krigsanekdoter være læserne te�;::e:nC:.t,
Alligevel tror udgiverne, at man om nogle aar vil være glad for at have en bog 9
tegnet og trykt u.nder er.. periode, hvor det frie ord va:r kneblet 9 og hvor hun10ret rr:aatte holdes oppe af folket selv. Paa det g:t.�L�tllag opstaar anekdoterne.
De er il-:ke alle lige gode. Mange af de bedste ha:i:- vi maa ttet lade ude af be
tragtning, fordi folk ikke er vant til at se l:rigstidens terminologi paa tryk,
Der findes adskillige saftige historier imellGm. Ivien mon ikke sartheden som
følge af det vi ser rundt om os, i nogen gTad er gaaet af ose Pointen er :ig�
god for det.
Mor Dem lidt over teb"'.:l.inger og historier, lad andre se de;n ogsaa. Cg skx.J.
de De blive sku.ffet, husk saa paa 9 at De har støttet det underjordiske a:::bejde
ved at købe den lille bog.
FORLAGET.

N.EMO

IDI J'l'E,.i. - rnili tære eller andre ?
Det var i de dage, da der .Fuhrer var her og der og alle vegne. Han
samlede som "der Reiselr.aiser'· paa popularitet, og naturligvis inspicerede
han ogsaa idiotanstalterne - der kunde blive brug for finkæmning en dag!
Beæret viste overlæ5en og staben ham rund.ti alle afdelinger, alle

celler. Men med sin berømte intuition opdager Hitler, at man vil narre
ham - der er eet værelse 9 han ikke maa bese. Rasende spørger han, hvad
meningen er, og rystende for følgerne fortæller overlægen, at i dette
rum opholder sig meget farlige patienter.
- Wie?l tordner føreren.
- De in�biluer sig at være føreren selv, stammer overlægen.
•·· .Aabn døren l Og Hitler stirrer til sin forbløffelse paa en 5 ·- 6 mænd,
der ligner ham udvortes som den
ene draabe vand den anden.Men
naturligvis lader Bitler sig ikke
gaa paa, han maa tale med de mænd,
faa dem til at indse,at som der
kun er een g�d i himlen, er der
kun een fører. Han gaar ind i cel
len, og patienterne omringer ham
under vilde protester og stormende
fagter.
Bleg som et lig styrter overlægffi
frem for at redde landets afgud.
Reservelæger og kandidater, overog under-sygeplejere - alle forstaar det forfærdelige der kan ske.
De iler frem - ak kun for at opdage,
at ulykken e r

sket. Hvor er Hitler?

Ikke den mest trænede psykiatriker
vil kunne fortælle det. Alle i cel-len siger jo det samme - og alle
bærer førerens kendte b�amfri uni
form - for fredens skyld.
Der er kQn eet at gøre; Een maa

J

vælges, oe overlægen fører een ud.
Men den dag i dag - mere end 5 aar
efter--løber den kolde sved ned ad
hans pande 1 og hans nætter er fyldte

med mareridt; Er det c:en rigtige, han har faact fa,t paa, eller er det en
vanvittig??

Endnu

taar spørgsmaalet aabent. Skønt -

Da der forff-lig i London verserede Rygter om, at Goering skulde
være ankommet tiJ :itJe11, :andt et stort London-blad sig fo:ranlediget
til at dementere dette :9aa følgende

Ifaacie: Ju.1g. de verserende Rygter

ow at Goering skulde være set her i E;:ven ser vi os i Stand til at b-��
ne afkr�fte dette 9 idet det sikkert d.rejer sig om en Spærreballon, som
med den kraftige Søndenvind har forvildet sig ind over Byen.
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D.s, d.en tyske bo�diotilling afholdtes paa Charlottenborg;, hejste

j

det tyske flag. Da

_.

It tyskerne trods løfteT og overenskomst og alt det

1�l Kongen fik dette at vid_e, ringede han til d '.Angleterre og forlangte
st:r-øgeto Der blev svaret nej,
\Il flaget
soldat fe� at tage det ned.
Jeg sender alligevel
Han vil blive skudtl
De tager fejl - soldaten det er mig!!
} Flaget blev strøg2t.

=:

Ein Gott -·
Hitler 1 Mussolini og Franca sad hygce:i.igt passiarende efter et af de
skæbnetunge møder, der bestemmer det nye Eu.r.opas skæbne.
- Jeg 1 avde forresten en 1no:csom drøm forleden, smiskede Franco. Jc..g
drømte jeg kom op i himlen og stod for Herrens trone. "Vel mødt", sagde
GJ.d.

11

Bliv ved &om du har begyndt, og jeg skal gøre dig til hersker over

Europa".
Franca skeletle lumsk til de to herrer. Hitlei· sad uudgrundelig, men
Mussolinis buldog:'.:'jæs blev haardt. Han vilde ikke stikke op for bollem@lk.
- Of;s ,a jee; drørnte, hvæsede han. Jeg stod for Guds aasyn. "Velkommen her 9
du Æticpens besej.r er ! J3li v ved som du ha:c begyndt, og jeg skal gøre c:.ig
til Ye::dens -Ilersker".
l.Jen l�lle spanier duYJ(ede sig. Mussolini voksede som han sad. Kun
1:<i cle:r s8.d stad.it; tavs som sfink:sen.
Endelig brøc. han tavsheden. Han s a tan... l(efuldtpaa de to andre.
- Be8yr.der1.igt, sagde :han oaa den ham særegne stilfærdige maade. Jeg kan
ikke erindre, at jeg h r lovet jer noget
➔�*
*·* -JH<·
_P::�212ae Be:-1ersl�?

-lH(·

:::itl.er var som cm anuen Harun al Raschicl ude paa egen haand for at
vejre stem .. inge:r:. i he1 refolket. Det var dengang, da Rusland var endeligt
·bcsej:;__•et og :.m zll: 0-✓ 8r til angTeb. Han tlev sul ten og h1rstig og begav
sig Gil en enligt beliggende bondegaard, hvor ho,n bankede paa den laa
sede dør. Bonden lul.ckede op og saa forskemde paa føreren, der naturli�ris
havde ventet dybe bu:'.::: OG lLYlderdanig- hilsen. Hen ikke engang et "Heil ter"
eller en �øftet haand.
Ki:mder d:u. ::.kke 11,ig. Jee vil gerne have lidt at spise oc; d:cildrn.
·-· 1Je,j jeg kend.er di.:; ikke •- hvem er du?
Kend.er du H:::Le den

and. ? der har samlet alle tyskere� gjort dem til et

m.1_:_c:J folk
K ·r.der du jkke manden, der ha.r besejret clen halve verden og gjort sig
til r�roias behersker ?
Et l�rs syntes at ga,a op fol' man_clen - hans sløve øjne fik liv.
lfo j da,
i:r1dgydend

eT

der ci.i13; -· velkommen skal du vær�! Ug mens Hitler ære sfr;ygt

ovo sJ.r,.,:r·eu tæ:rskelen 9 raabte bonden ud i lrnkkenet:

- Ii'.tte:1'.'chen� 1,iutte:rcheni Skynd dig og kom heruc'i og hils paa 1.r. Stalin.

... -

ROP .AGANDA -·
her og hisset

Goebbels ve.r død og vandrede vejen
til Himlen. St. Peter tog pænt imod ham
og bød ham indenfor.
Det var anderledes end. Goebbels havde tænkt sig-. Stilfærdigt
og venligt gik de salige omLring mellem hinanden, noget særligt
spændende fandt den tidligere propasa,ndaminister ikke.
i\1en paa vejen henad Mælkevejen kom de til at se ned i en skøn
dal, der laa dybt nede. 1-ieden for skønne paladser færdedes smukke,
letpaaklædte kvinder. I kølige løvhytter sad glade mænd ved fyldte
bæt";ere der funklede med crdel Rhin og perlende Ch/l..mpagne. Den blaa
havannarøg laa ove1· de dækkede borde der bugnede af de festligste
og sj1'.!ldr1este retter - medens yppi2,·e kvinder hvilede paa bløde
bolstre.
-· Naa, her begynder himlen al tsaa rigtig ?
-· De tager fejl, ])eres excellence � dette er helvede.
•· Helvede -? Umulie;t ! - Saa gaar jeg ad Helvede til !
Og det okete som han vilde. Men næppe hnvde han sat' sin fod paa
helvedes gr und, før en flok srnaadjævle begyndte deres fortjenst-..
fulde gerning - svovldampe slog ham irnøde - luer rasede -· er.ra.ad
og tænders skc1Jre11 og elendig jamren var alt, hvad der omea, v ham.
Rasende og forbi tl·et gjorde htms herlighed indsigelse - han
vilde til Helvede.
- Ja, men det er du, din gamle slubbert, mumlede en gammel djævel.
- Og det andet? hylede den fortabte - kvinderne - vinen - tobakken - ?
- Naah ••• det, svarede et lille djævelsk cykle bud, der stod og
saa til. Det var jo bare vores propagand,'lafdelinf,·, du Y,..:Lggede
ned i !

Hitler følte sin popularitet i fare og tilkaldte Goebbels, der na tur:...i g·
vis bestemt afviste tanken om 9 at føreren ikke skulde være populær. Blot
et eneste bj_ografbesøg vilde ov0rbevise føreren.
De satte sig i den første den bedste biograf paa sidste række, Goeo�els
og Hitle:1'.' ydersL Paa den anden side af Hitler sad en stor SV'ct?r havneai·-·
bejder: der aabenbart ikke kendte nogen af de herrer.
Den sædvanlige omgang propaganda blev forevist, og da Føreren, skæbne
tung og dødsens alvorlig fyldte lærredet, rejste

salen sig som een mand

og gjorde nazihilsen. Kun Hitler blev siddende, han syntes dog� at det var
at gøre for meget ud af sig selv, hvis han rejste sig. Besked.enhed har J:
altid været hans kende:nærke ..
- Op med dig, lr,.ammerat, hviskede havnearbejderen, men H:itler lod som han
ikke hørte det. Saa blev han grebet i nal��en, rejst op og stillet paa
højkant, mens havnear�ejderen hvæsede ham ind i ø�ct�
- nu vil d2. for fanden ikk.e lade dig skyde for det røvhul der1
*
***
Hvor populær Hitler var i 1939 i Italien, da han og Mussolini havde

gjort deres triumfrejse gennem landet, og Mussolini havde lamket s:. t ::0·1 k
for fil tlers vogn, de1·om. fortæller en danske1�, der var i Rom kort før K:::-1{;·:,
udbrudet, en �udsig ting.
I huset, hvor han var, havde de on kat, der pænt besørgede sine æc::·inde-r
i en lille bakke, hvori der hver dag anbragtes en ny avis. Fruen i huscc,
der heller ikke del te den officielle begejstring for aksen, berettede vr.-·
der en v�s skadefryd, at pigen, der sørgede for papiret, hver dag sørgede
for, at c:o:::::- i '::Jakken laa en avis ned et billede af Hitler paa forsiden -·
opad! I mangel heraf aJ1venc.te hUI). Ilussolini, Ciano eller en af de freæ-
trædonde facister. Fruen protesteredE: aldrig imod højforræderiet.
*
*****
�o beduggede mæad kom en aften op i en sporvogn og henvendte sig t�l
en uniformeret herre, som de antog for konduktøran �
- '.1:'o lige udl
Intet svar.
Kan vi ildrn faa to lige ud?!
Jeg er office:::::- i den tyske marinet
Føj for satan, Kristian - saa er det sgu en undervandsbaad vi er komr2et
op i - Og saa gled de.

*
***
�**
*
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Let var efter

den pompøse modta.g-Dlsc Af fo:;:-ræderkorps Danm::i.rk, Obe:� ·

stu_T".Ilb2,nnfuhrer Martinsen og 011 anden fremragende "dc-.nsker" red over r2,E'.d· ·
"hueplads&n efter par:>,d.e .. Et pe.r svajere fulgte nor op e.d dem og affyrede
forslr ellige H:1:e s�rlig sr.rte bemærkninger. PlutJsolig hyler den ene�
- :Do i Car-1 t ! l'fo s ·k a I do ha tak - jæ har r..rP,fteme aldrig set saan et
�2.r ,�nsk�bto øj!
·- Jo ciu, de har røvhullerne pac ryggen ?
Og s�n spur�Ede de.
• •••'• • • • •'•••• ••"• •I••"••••••"••••�••"' ••OO o ••

•••••'• •I•••••I• ••• •'• 0 ••I••O• Ol • ••

In Afrika die l'fogerlein
sie singen alle gleich�
1.iiir 'i:Ollen deutsche neger sein wir wollen heirn ins Reich ! !

Das sen har en time i ';118 zilru;1.d"'kab", oe; læreren indp;::·enter
børnene 9 hvor nøc.venc.igt det er, at de alle daglig mine.es og tak

ker og ærer føreren, thi der er jo hm een gud

- I hA.r vel alle et bille 'e af vor store fø Gr hjem11'le ?
Ja ·- jawohl - nn ti.;rlich � Der er doc; fi:r·e d.er ikke ':la:c.
:i11en hvo:;.'for har du clog ikke o.et 9 Heinrich
1::in far er ve0. luftv2a1.)8net 1 og Goering hc:nger ilje1i;1ie hos os - - Min far er jo·1r,,.al:i st, og vi bar Goebbels hængend.e
-- Jgsa.a go· t -- mer1 df:'. clu, 1-Iej_nz': Hve,u har du

?

Vi har inge:'1 - .c'or 'ar hc·· v�ret i kor:cent atio_ sle;jr
Acl1 ! Mein Gc. t ! •
- Ja, men - undsk;ylder , ,inz stol

- han h-1,r lovet, R.t naar 1-·:r.i

f;en er forbi, skal de korrune o:p a,t hænge alle tre !

Paa en københavnsL rr--stam:-ation fnrldt unde_ be€,yndelsen af besættelsen
dengang da "korrEkthed 11 var los,met ! - følgende episode sted.
En kendt skuespiller sad ved et ·bord alene 1 da nogle tyske officerer
træd.er ind 1 vælger sig et burd ved ::-iden af 1 men n1angler en Gtol. En a.f
officererne h2nvender sig JU3. dansk til skuespilleren 1 om han maa tage den
ene stol"
Intet svar.
Han spør 0 or igen, cle:nre g0m. lid

højere og skarpere.

Intet svar,

l

Den tyske officer gaa.r nu 3.mok og raa ler rasende� "Kan De 1 for fanden,
ildrn sve.re 9 naar jeg s11ørrcr Dem høfligt? 1 1
Saa, svarede s1:uespillerenj i�.e1· han saa lifsegyldig·t op og· ned ad tysLa•-reng 11 Fcl h'ir I tagei; er,tr·ig 1 1lorge og Danrnark 9 Holland og Belgien uden nt
spøTge om

orlov, s aa clet e::- s2:u da lidt for latterligt 1 .s.t spørge cm I

maa tage noget sa,• l:i.gegylilif:,'t som 811 sto:L. 11

,,,,,,,,,, .• ,,.,,1,,,,,.,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,, ,,,,1,,1,,,, ,,,,j

1,111,
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I daa:cligt føJ:·e S}H'inGer en tysker 9 der ogsaa taler dansk, op pA.a for
perronen for .i.l,xe at s�as:t<e sir.e fine gam:icher til. Venligt henvender lwn
sig til VOf.'11StyrercE� 11 Skid.t førel 11
11

Ja 1 de

rr:aa I sg:..i. selv cm, I lnr selv valgt ham! 11
11,11111•

til

tl1jlt,11111,1111111111,,1,1+11t•,1,1,,11,,

*�:-r

1l11,111lt•l'"•ll!l1 ,t,,,, 111,1111•11J11111111l•1•lttllH1111111•1illlll•IIIIHll!•t11111

En q_1,_inling-br :r.gnGster træffei· en gammel ven, d r de_l ta 0 ende spørr;er he.•1
II11a.d hs.:r du

�

gr-,ntlig t�nkt dig at �;ø_ e 9 hvis _tyskerne taber krigen?

Aa - jeg ·L;a

sc.a;riænd ·ui.::-i f.rn.kke og "hat og f; ar lllin ve • ,
At d,.:. tar f2R� 1;:,-n fo:·staar je5 - inen sig mi,;- egentlig, hvor har du tænkt

t anln:j_nge hu t �en?

-X-->E-*

Hvad l:i.g}ied er der rn0J.l

!Hl

,,,,,,1,,1,,1,1,1,,,,,,,.,,,1,,,,,,,,,

,,1,,,,,,,,1,,1,,1,,,.,,,,,,,,,,1,111•••••••••1•• ,,,1,,

m tler oc; et e;arnmel t i·aciioapparat?

? ? ?
Ingen nf l2.ern kan tage England,
,

,1,,1

1,,,,11

1,,11,,,111,

111,1,,1,,

1111,11•••

,

,,,1,1111,1,,,,
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,,,,,,1,,1,,11,,,,,11,11,1111
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I april 42 smy1::k6de en f,-trvelc.andler i ")den"'o sine vinduer mod forskellicinch....-..iptione::-, bl.. a. "Nu begynder malerens :t'uraars0Ifensiv11 •
børste� haves endnu. paa la,3er.

1 1 Gode

russi.sl:a

11

Der gik under1.i 1=, nok l l1G tid., .før i1.dskI'ifter:11e blev fjernet.
,,1,,,,,,,.,,,1,,,,,,,,,,1,,,,,11,,,,.,,,,, ,,,,,,,,, 111 .,,,,,,1,,

-',,❖7(,-{·

,,,,,,,,1,,11,,,,,,11,11,,,,,,,, .• ,,,,,,,,,,11111,,,,,,,,,,,,.-,,,,,,,,,,,,1,,,,11,,,, ,,,,,,,,,,

Undskyld, hr. betjent, men De kunde vel
iY..ke sige mig, h,or man faar en lodseddel
paa den der?

I Odeon-Teatret paa Nørrebro fremvistes en Ufa-film, hvor man selvføl
gelig ogsaa saa Hitler. En stemme lød fra baggrunden:
- �v:::.m fa'en er det?
Kontrollen tændte lyset, saa ud �ver forsamlingen og spurgte inkvisito
risk�
- Hvem var det?
- Kaa, d1..1_ kender ham altsaa heller ikke, lød en t

***�-

Det var paa den tid da der endnu blev

til gravide-

-����;

�r'.....nd.cr.
En betje::1t kor.1 under flj

ttelsesrum og spørgt:æ �

1 ned
r?

- Er der I'-Ogen gra� •

'"-._/
�..llils været her i lo minutter!

.

- .Hvor kan d.u
/

Kaper�
DeB for det danske �olks disciplin!
- Det er,, . •æ disci-olin, Deres excellence - det er kultur.
-

�

-

I

KIRURGI
I en fransk officersmesse sad nogle aar efter sidste verdenskriz tre
militær læger og udvekslede erfaringer. Der va,r gaaet adskillige glas ned, saa
den ene overgik efterhaanden den anden i færdigheder og oplevelser,
·- Det var egentlig ganske utroligt, hvad vi udrettede, sagde englænderen.
Vi fik bogstaveligt lagt en bunke knogler paa bordet - vi gik paa med
krum hals, og det lykkedes os i reglen at faa et levedygtigt og menneske
ligt individ ud af stumperne!
- l'Ien se lige uct af vinduett afbrød franskmanden - se den oppasser, der
gaar der. Nogen skønhedsaabenbaring er han g�nske vist ikke - men alli
cevel - det var ikke andet end en spand blod, der blev baaret ind til os
- mon nogen af Dem kan stikke den?
- Det er ingenting, svarede den joviale bayrer. - Mens vi laa ved østfronten, hvor vi lavede de mest :t"antastiske operationer og sammenføjninger,
og derfor havde faaet et ry ud over hele verden, der kunde trodse alt,
sendte man os fra Østrig de sidste rester af en saaret - et røvhul. Ja,
De smiler mine herrer - men det er dog sandt, at han idag er TYSK·RIGS-·
KAlifSLER,

DEKTYSKE

R I G S K A N S L E R

Ham - der FilllJ'.'er!
- Hvormange er de� i Eelvedes generalstab?
- 3 selvfølgelig!

Fanden - hans oldemor - og

ham, der fyrer!
K. D. F.

"Kraft durch Freude 11 , siger nazisten.
"Kaput durcl1 Fiihrer". siger østrigeren.

�i tler og Churchill mødtes i Skær.silden. Den vaisthavende m�,dtog
dem ver1ligt og anviste dem plads. 1-Ii tler fik anvist plads i et stort ka.1.·

fyldt lf.ed. chokolade 9 mens Churchill maatte taGe plads i en tønde med lat:rin.
Det n;irtted.e jo ikke at protestere, ir,en I:i tlers skæve grin sagde

klart og t;vdeligt, at var
sig, a.t

der dog var

der i'drn retfærcU.g11eC:. i livet, saa viste de,:;

det efte r døden.

Og saa sagde den vagthavende godng,t og slukke de

fælles celle. Om morgenen purrede vagten ud.

deres

Saa staar vi op!"

11

Lidt efter kom den vagt.r1avende igen.
1

lyset i

'8aa gør vi mo rgentoilette - cLen ene slikker

den anden ren! 11

en
or ø
Det grønne er j_kke g_ o
jr 1 · e 'ffnTrrr
":. 11,�-"" " " • " , pTITT,;,,7!
·,
�: f ·
Paa 801'genfri gH Majestt3ten i 8 _ u 6,...st dagene i parl-.."e•1 0 <�- . ta 1 t 8
:
�
� �ed sin gartner om parkens træer og blomster. Hed et sideblik til vacte1.
:
�-

-

... ,,,, ,,.,.. ,,.,, .,,,, ........ ,, ,,
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,
,

det var jo deng·ang en a.f

1111

11

de grønne - bemærkede Jfajestæteni

-- Ja, OJ.sen -� De ved jo, at jeg sætter pris pa.a blomster og grønt - men
de gTønne kan det være det samme med .

: - Det er

;I

i�
,I

::,

J'.

Olsen svarecte tø:;.·t �

da godt, cle ikl�e er stedsegrønne� Deres Majest&:1tl

r✓.!ajest"3tens overskæg bevægede sig i smilet til OJ.sen,
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S T J E R N E R -

I)er skulde væ..r:c partimøde i Nu.rnbergo Hi tler 9 Goebbels oc; Goering
var enige om 5 at hovedcetingelser.. for succes var godt vejr. Følgelig
sendtes luftfartsniniste:....en 1 feltmarschal Goering op til Himlen for
at bec.e 0::1 godt vejr, Vorharre·loved.e at gøre sit bedste 9 og mødet
afhold tes da ogs,:.10, i d.e-c mest straalendE: vejr.
Ei't;e__ mødet sendte Hi tle2.· et tak..lzeteler:,1Tam til Vorherre 9 der hø • ··
lig;:; tclegrafe1.·ecie igen • I!(Y,.E NOGET AT T.AFKE l1 0R S'l'OP G.SRl'f� TIL
1

TJE':ES::E E;- .,_,:::;.c,T Gi, 1G STOP SE_ D B.KE GOERING ]�ii! .ANDEN G.ANG STOP
E.JTER hANS A ITIEJSl� lV�:_s:GLE:CE VI EN SCL'JERNE SLTJT.

Hitler tilkaltc propagandaminister Goeb"i:Jcls, Det :r1ager:e ham, at troen
pan clen tyske s8jr syntes at blive mind.re og mindre. Goebbels blegnede veo.
i'ørercms

1

dscena.c •· hv:1,d var der sket - vilde Hitler ben;rtte sin tvivl og

sine ar,fægtelscr til at rette et angreb mod ham. Han var derfor fyr Ol;,'
flamme .i sine højstemte forsikringer om, at selv det mindste barn i riget
var fast overbevist om Hitlers sejr.
Føreren gik ind paa a.t foretage en spadseretur i Berlin og blandt fol•
ket sondere stemningen. De to aandsbeslægtede blev enige >m, at hos dren••·
g0ne fik

an dot ri3·tige svar - folkets. De standsede følgelig den fø:rstG

den bedste dreng og sp1U·gte � "Hvem sejrer"?
"Englænderne 1 11 kom det omgaaendo fra drengen.
"Der se::.· du," kom det spagt fra føreren.
"Aber, mein FUhrer •- dette er jo kun en af de faa undtagelser, der be-
kræfter reglen - vi maa videre - den næste vil overbevise dig - enhver
kan ,jo ogsaa se, at drengen er aandssvag-."
De fort&atte til don
næste dreng. "Hvem
sejrer? 11
"Io.rnserne l"
Hitlers øjne
skød skæbne-svangre lyn.
11

Aber doch, mein

Fu...�rer, mein PUhrer!

Proprt gandaens

nen slags kan hænde,

lange

uden at det ar ando t eud de

Næse.

rene tilfældie;heder l Lad os
spørge den lille raske gut,
der kommer der. 1 1
Imod dem kom flejtende en lille opvakt dreng, en ron arisk type at se til
han havde sin torn;,rster paa brystt)t og trommede lystigt paa den.
"Hvem sejrer. 11
"Vil II Og drengen slo�; tappenstreg paa torn?storen. Hitler klarede op, og
den lærde dokt0r drog et lettelsens suk. ::<-idel gav 1.Iitler sig i snak mou
drengen, der svarede hurt.:..gt og kvil-:t. 119,n fik en rigtig sølvmark, mon det
han hem·ykt vilde gaa bo:;:t, spurgte Goebbels g
11

1-ivorfor gaa.r du ec;entlig med chn tornyster 110,n brystet 1 min dreng?"
·engen lett ede lidt paa tornysteret -· imod de to hori·er gTined.e den gul

"Vi vi:1der!" smc,ld0do drengen ud og forsvandt.
To lnnge næsor pegede i retning af den sidegade 9 hvor han forsvandt.

Hess, Goering og Goebbels kom op
til Himlen, hvor Set. Peder an
viste Hess en sky, idet han sagde:
"Nu kan du foreløbig gaa en gang
�dt om denne, for hver
løgn du har sagt!"
Og Hess tog fat.
Goering fik ogsaa anvis�
en sky med samme besked
og startede pustende og
stønnende.
Men da Set. Peder vend
te sig �m mod Gnebbels,
var han forsvundet.
"Hvor blev den tredje af?"
"Han er gaaet ned paa Jor
den igen for at hente sin
Motorcykle", svarede en li:::..
le basunengel, der stod
eg saa til.

I det tredje rige sættes officielt tre dyder meg-0t højt: ærlighed,
intelligens og medlemskab af nazipartiet.
Hidtil har men imidlertid il-"..ke flli""ldet nogen person, der var i be
siddelse af alle disse egenskaber. Thi er et menneske ærligt og parti
medlem, er han ikke intelligent. Er et menneske intelligent �g partimed
lem, er han ikke ær] ig o Og er et menneske baade intelligent og ærlig, er
han selvsagt ikke part;.medlem.

***

Under et besøg paa en aandsvageanstalt stod alumnerne cpstillet
ved Hitlers ankomst med armene højt hævet i nazistilling. Hitler lagde
dog mærke til, at der va� en lille dreng, der stod opstillet, men ikke
hilste, og spurgte h2.lll derfor ziogenlunc.e venligt, hvorf"r han i'r,.ke gjor
de som de andre .
- Nej da - jeg er iY-ke aandsvag

jeg er portnerens søn!

Det foregik i en sporvogn ved mørklægningstid. En tysk soldat trampede
en herre �aa bagperronen med sine sørnbeslaaede støvler. Ude af sig selv af
smerte gik herren amok og slog løs paa tyskeren, der prøvede paa at retfær
diggøre sig. Uden held. Pludselig styrter en J.ille mand.sling inde i vognen
ud paa perronen og hamrer med sine støvlespidser løs paa tyskerens· skinneben.
Ballade, poli-!;i, notering ? politiretten.
Dommeren spurgte den første herre 1 hvorfor han dog havde tilladt sig
at slaa løs paa tyskeren.
- Ja, hvis dor:uneren ved, hvordan det er at blive traaclt paa en ligtorn, saa
tror jeg nok, De vil fcrstaa, at man bliver helt vild og ikke ved, hvad man
gør.
Dor.::1ere:r: fc:,ndt a.ette natt1rligt og slap manden løs med en advarsel.
Men nu De, henvendte dommeren sig til mandslingen, der daarligt kunde se
ove?:

rettens skranke. - Ea:r: De ogsaa ligtorne?

- Mig - ne.j, det ha:r jeg ikke - men jeg troede skam, at krigen var forbi.

Sommer 1941
Oh, yes!
My name is Ress,
I 've just arrived by
ai:·-e:x:pross.
Oh, yes!
My name is �ess,
I've got a fancy
for the khaki-dress.
Oh, ;yest
My name :..s Hess,
I 1 ve brought my boss
in a d.l·eadful mess.
Oh; yes!
My ri.arne is Hess,
But tnere is silence
in the Danish Press.

--

------------ -

Den tysk.e Oi:.,rkc ::mando medc1,eler r
li

Iler a!J.r8 tted.es kan ringe miJ itæl' skade, hvorimod

"der blPv ::rnrettet ll"tyJ.elir, st:ade paa beboelsesb;:,rgninger.
"Er:. kirke blev ra1:!t 1 liges'.'.lm et sygehus og et børnelijem
''olcv s�_e:it medtagei.. Civ"!.lbefolk.uingen, hveriblandt børn
"fra d6 + i:�; vnte b0rnel1jem oc; syge fra det om tal te hospital,
11:::-1avd.R døde r;g sa1:1rede -- - "
Bft•�r sif,0Ed1· _!_::1·ldares det i England SP.aledes �
ET_glæn6.erY:e r1 °1r r,-r:fu.r:clet en n;,r, fI"ygtelig e,:rana t, J)en ud.··
løsl."s f:r a. le .)OC' JJe-cers h0 jd.e, rc.rorefte:r den staar stilla
i en nø jd.e a:::.· 200 meter. Her 11dsøger den sig den nærmeste
kir-)rn: do,.:, nr• rme::ite børnehjem eller �:ospital eller en værdi-•
1

i'ula. his corisk b;vg.ni:-i.g og styrer di.t·ekte nod. et af disse maal.
·)'·-li·-)(·-'(-*

Det er vel YOk negle svin de Englændere. Her kommer
de fer ti-;; bo,rbe Christiansldrken '- g saa rq,m·r1er de B.f.; W,

1941 r

11

:Jic Ru.osen sind cntl5uldig gusc�1lagen ! J J J li

,,,
.....

Vinturoffensiv 1942 �

''Alle
V i

1943:

1944:

:.1

heb ,n v.rir im vorn.us 0L1callmliert l ! ! "
t e r o f f

G

n s i v •. bo;nl>:--.rdementer -· landgang-

"Gengc0ldclscns time er nær! l"
V I N T E R O F F E N S I V - B O � B A R D E M E N T E R �
AND E K

�'RO NT = SAMMEN PRUD= HIT 1 ER S

� :.i'i ]) � I, I G T - Vinterfr"lnten ov rflødig l l

MILITÆRT I:DIOT I -·
11

Naar jeg saa en<l.da ilcke havde med milit�':ro idioter at gøre; 1 (Hitler)
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effektiv elastisk
afværgetaktik.

Og saa en skottehistorie. Pra Tunisfel ttoget. h:oritgommery udsatte en præmie
paa lo sh. for hver italiensk fange. En skotte l!lødte op med henimod 50.
- Hvord.B-"1 har du ene mand baaret dig ad med at fange saa mange, spUJ.·gte ge
neralen,
-- Jo� svarede Skotten. T;yskerne sælger dem for 1 sh. p:r. stk.
Hvis "Fædrelandet" er et blad,
er Houlbergs Pølser oesaa mad!
�
�

Hi tloi· skal engang under et af sine sjældne

-

_,/

raserj_anfald •- i anledning af, at det va.c
komme� ham for ore 1 at ma::1.ge sagde "Gu te

i stedet f'.)r "Heil Eitler" have hylet�

"So lange ich lebe, gi.bt I s hier in Deu tchL.
kein guten Tag\''

•

1

- ogaaa et skældsord En tysk professor hclde1· fored1•ag.
" ... , kr:i.gens bagmrand er de saakald E:
Englæpdere ' . .
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et perlilittentog i Jylland var
der en, der for'1n paa lokomotivet
-----+--r___ havde anbrag·t en død krfi.[.;-C; med uå.--
Fra London Radio �
Hitler til en soldat paa østfronten:
Hvad ,rilde dit sidstG ønske være, hvis
en gTa�at sloG ned lige ved siden af die?
- At min elskede fører stod ved min side!

..

spil ede vinger. NEcdcmmd.cr stod
der skrevet:
Den tyske ørn vender hjEHn.

N.APOLEDN
-HITLER
Enhver ved, at Hitler naaede
Moskva paa lige saa mange Dage,
som

apoleon brugte Uger.

Enhver kender ogsaa Grunden
til, at

ap le.-,n bar rød Frakke,

naar ha1 gik i Ildlinien -· Sol
daterne maatte ikke se Blod paa

hans Unifcrm, saafremt han skuld
blive saaret.
Men ilke enhver ved, hvorfor
Hitler, naar han en cjælden Gang
kommer frem i de forreste R:akker
bærer Bukser af den helt �igtige
lort-br ne S.A. I'o.rve.
Ii'or d.ern der ikke ved det, skal
det oplyses 9 at J.et er fordi Sol-
daterne ikke rnaa se, at han skider
i Bukserne af Angst.

Hitler ved altid Raad - ligesom han altid har Ret. I.Ja den ruosiske
Vinter r,verfaldt de frysende � i;y-skere i deres s rmnerlige Paaklt-idning 1
okrev han i en Dagsbefaling· "'l'ag Vest paal 11
Ord.ren blev øjeblikkelig efterkomm t •. I:'ronten rykkedes 100 km Vestfor
l'foskva ! l

Fru Germania følte sig sløj og elendig og søgte sin nærmest� læge,
Dr. Chu:cchill.
Hans diagnose lød paa underernæring, r,g fruen gik bort med· liden tro til
Dr. �hurchills duelighed, thi hun vidste, at hendes naboer bragte hende mere
mad end hun selv kD..nde spise.
Dr. Roosevelt, der stillede
diagnosen overanstrengel
se.
en til sig selv-- mine
·naboer arbejder jo for
mig.
Sløjheden medførte
nu svimmelhed og opkast
ninger, saa der var ikke
andet at gøre end at gaa
til specialisten,Dr.Stalin?
- Kan De taale at høre sand
heden-?spurgte Dr. Stalin
al-t.rorligt efter undersøgelsen.
Fru Germania blegnede og stam
mede ja.
- De er gravici. De vil snart
nedkomme - med en lille bitte
Germania. Fø:islen vil b1ive saa
haard, at De ikke vil overleve den. Deres eneste trøst vil være, at barnet
vil leve. Men De behøver ikke at nære bei0.rmringer for barnet - det skal jeg
nok tage mig af. Det lover jeg Dem l
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Det var dengang, da tyskerne forberedte det store sejrrige indtog i
Moskvi3,. Hitler forhandlede med Goebbels.
Hvor lang tid vil det tage at flagsmykke Berlin?
2 timeri
Hele Tyf:..kland?
2 :Oagel
De besatte lande da?
2 minutter!
Hvorledes - ?
Jo. jeg behøver blot at meddele i radioen, at føreren er død!
En tysker indsatte 300 mark i en baILk.
Hvad sikkerhed har jeg for mine penge?
- Bankens bes;;yrelse, svarede bankassistenten..

J-•

Jamen, hvis den nu træffes af en bombe?
Saa har De .jo føreren!
0gsaa han kan Tammes af en bombe

/'

JawohJ. - men var det da ikke pengene værd?
;'t-lE-**

Goe.ring havde hørt mange af de historier, d.er fortaltes om ham i Tyskland, og vei Him:IL.ers hjælp fik han opsnuset ophavsmanden. Det var selv
følgelig en jørle. Han blev hentet, og under haa.rdt pres tilstod han, at
det var harn .
- Jeg har moret mig meget over di.ne historier, sagde Goering. Og nu kan
du faa lov at slippe for videre tiltale, saa du kan gaa rundt og fortælle,
hvor frit man kan tænke og tale i 'Tyskland.
- Nej, herr minister - nej, nejt --d e n vittighed har jeg ikke lavet!
Paa en plakatsøjle paa F�eteriksberg var skrevet:
"Gid Fanden havde ?..i tler: !I
Næste dag havde en spøgefugl tilføjet�
" Vorherre bevare migl
_1t:rbød.ig.3t
Fanden."

**�

Hitler, Goebbels og Goering startede hver sin vogn fra
tre forskellige sterler i Berlin. Faa Potzdarmner Ple,t?
kørte de alle ind i hinanden med et ordentligt drø�.
ITvis va� sk;:.,rlden?
Jøder:'.las - selvfølgelig.

*;!!:;*

Om :Nazihilsen -

t, I 11'1 li 1llillilll I lfl 11 li I I ltilll/l!lfl 11

tiet hedder, at O?rindalsc�
-til iler.. nazistiske hilsG::.1 s.t:,:,1.
des, at Hitler fra si� maler
tid var vant til at sige: ill.ia
les he:r+,il og hvidtes he:;_•'ciJ. ! L

Lucl-Yig Era:r.dstrLJp var en
tid. i ni,-a:rantæne". fo:ctal-
te man. VæJ'.'nemagten :;.-:.avdE:
l1..s,m i l-:ild:G:;:-ten for hans fri-

s}:e :l].am.
11
Sa,a højt hoppe de :'lli::.1. �1.und.
ignar ( ll
r.:nende jubel --

Episode i

4

billeder.

fede �akrel 5 saa fede
som goering, fede makrel

5

maanede?:

fede makrel,lige s��f
fede som for 5 md..r. I
siden.
I

Der var n:a:vem-hvad-hvor"- prøve paa Natior1al-Scalao En nazist vilde ogsaa
prøve aanden. Han fik spørgsmaalet:
- Hvem er Europas største løgnhals?
- Det svarer jeg ikke paa.
Fra ti1l1ørerne lød det opfordrende og dri�lende: Sig det - sig �et!
- Vi kommer til at indkredse spørgsmaalet 5 greb lederen ind. Hvem er Tysk
lands største løgnhals?
Sig det - sig det! jublede folket.
Jeg siger det iY.ke!
- Unge mand, sluttede lederen. Deres k..mdskaber er meget mangelfulde. Gud
rg hvermand ved, at det er baron v.

det skal klares.

gunnar:
jeg ser da saa
uskyldig ud.

Af en FORRÆDERS 3aga -
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• stæt�

h"lser
Dem
J.

-al�e danske mænd'•

Das SCHV:EIN IST '1'0 .1
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En ::;, .1\..-mand kom kørende paa en afsidesliggende landevej i par
tiets ærinde - farten 110 km, Der var ikke megen færdsel, men alligevel
hamdte der ham det uheld, at han kørte et fedesvin, der frecleligt gik
g- rodede i siden af vejen, ned. Som den p1'.'.!ne mand han var -· 015 i be�
vidstheden om, at det vn.r i hans herre og mesters interesse, at ejer·
manden i\ke økonomisk skulde lide skade 1 slog han kraftigt paa døren
for at berette u}1eldet,
En gammel bonde 8.abnec.e døren paa klem og var lii;e ved "·ori'ærdet
at slaa den ind igen, da han saa S. A. --manden s taaende i positur med
Hi tlerhils 0 n, bvad lnvde han nu gjort. Som E-:11 f;tenstøtte
nazimanden følgende, ::nmdfuld:

11

fleve:c ede

Heil Jii tler ! :Dc'l.s !::ichwein ist tot!

11

Uforstaaende saa bonden pRa den høje herre •- men <let var sandt? Og
saa klarede de Illc 11:'.-:o rynker op i et glad smil� og han ra.abte saa det
skin,<;i·ede i huset� Dutter! mutter! Skynd clig at finde en flaske Af
de_ 2·i6·ti[;e slags. :Jer 3t:3.ar en rar mand herude og fortæller, at Hit-
ler er hi tlet l Værsgo og kom indenfor � d.u l1ar sgu fortjent en rus i
gamle ven!"

Wem Hitler den Krieg
verl ren hat, kommt
der Tag der Vergeltung
fur ·eden einzelen
KTiegsverbrecher.
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Hitler har efter Sigende bestilt sin
Gravsten. Den er ikke ret stor og der
staar kun - til Beroligelse for alle
krigsforende og besBtte Lande 1
Dette er mit sidste te1Titori.ale :K.Ta v,

