På overfladen
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13

12

11
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18

Liste
Gemme
Undvige
Undersøge
Klatre
Svømme
Tysk
Russisk
Engelsk
Fransk
Polsk

13
12
13
15
12
13
19
12
13
15
8

Pistolskydning
12
Andre skydevåben 7
Selvforsvar
12
Russisk historie
9
Husholdning
10
Madlavning
5
Generel dannelse 14
Kristen filosofi
12
Videnskabsteori 13
Matematik
17
Fysik
14

Gode sider

•God kristen humanist.
•Empati.
•En moden kvindes skønhed.
•Fremragende forsker.

Udstyr
•Pæn kjole med sjal.

Nibelungentreue • 1997 © Ask Agger

•Praktiske støvler.
•Kappe.
• 7,62mm Beretta M1915
mini-automatpistol i dametaske
til selvforsvar.
•Identifikationspapirer og pas.
•Tasker m. ekstra kjoler, sengetøj etc.
•Petroleumslampe.
•Dametaske med sminke, lommetørklæder og parfume.
•Første hjælps sæt.
•Bøger om Rusland o.lig.
•Lommeparlør i russisk og
polsk.
•Taske med termokande, hjemmelavet kage og klementiner.
•Medbragt julegave (et halstørklæde) til sin mand.
•Cigaretter.
•Pung med 3000 Rigsmark.

Atomfysik
Kvantemekanik
Ridning
Køre bil
Forførelse
Skiløb
Synge
Første hjælp
Overtalelse
Mekanik
Elektronik

16
14
13
11
14
10
13
9
13
10
13

Dårlige sider

•Elsker ikke sin mand.
•Kynisk når det gælder mænd.
•Pønser på mord.
•Forfængelig og snobbet.

De
andre
Løjtnant Gerhert Ardenmann

Luftwaffe officer og med som pilot. Du er ret
sikker på at det er en kvinde forklædt som
mand.

SS-Obersturmbannführer Otto v. Travmenburg
Ekspeditionslederen og en af din mands gamle
venner. En flot men hæmmet mand, der bærer
på en smertende hemmelighed
Dr. Hermann Krank
Din kedelige og formaldehyd-lugtende ægtemand. Et skvat, men et velhavende skvat.
Kommisær Günther Grieb
En usoigneret Gestapo-officer, der er narkoman
og sadist. Skjuler en stor synd.
Løjtnant Richard von Travmenburg
En ung officerskadet og ekspeditionslederens
adjudant og søn. Han er usikker seksuelt og har
ingen af sin fars træk. Tiltrækkende.

Eva Liberkind blev født i 1920 af fattige bønder. Hun havde tolv søskende og tiden under
depressionen var et mareridt, særligt fordi hendes far var blevet invalideret under krigen.
Stålsat kæmpede Eva for at redde sin familie og hun fik tilsidst et stipendium på Institut for
Fysik ved Berlins Universitet. Ved siden af studierne havde hun fire småjobs, så hun kunne
sende penge hjem til familien. Under et af disse småjobs som plejeassistent på et sanatorium
mødte hun Hermann Krank. De blev gift kort efter, Eva var blot 18 år.
Dr. Krank arbejdede meget og var ofte bortrejst, så Eva havde tid til at færdiggøre sit speciale i atomfysik og indlede en karriere som forsker i fredelig anvendelse af kernekraft. Var det
ikke for hendes køn var hun i dag en af landets mest anerkendte forskere på dette felt.
Ægteskabet er desværre ikke blevet velsignet med børn og den stakkels Eva har aborteret
tre gange. Det er selvfølgelig en stor skuffelse for Dokter Krank, men han bebrejder ikke
sin hustru.
Frau Krank er en troende kristen og går jævnligt i kirke. Hun er anerkendt som en dannet og sober dame, der altid lægger rigeligt i kirkebøssen og er sin mand en trofast hustrue.
Eva er en smuk kvinde med fine træk og en moden charme. Hun er noget forfængelig og
pyntesyg, men altid på en afdæmpet og stillig måde - der er intet billigt ved Eva. Hun går
klædt fornemt, men dydigt, og er altid først med den nyeste modestrømning.

Under lakken

Du er en god kristen næstekærlig kvinde, dog med den undtagelse, at det ikke gælder mænd.
Som brændende rødstrømpe går du imod århundredes undertrykkelse og er indstillet på at få
revanche. Din mand er et ynkeligt formaldehydlugtende skvat, med klamme kolde hænder og
en naivitet der skriger til himlen. Hvem kunne tro at du ville gifte dig med sådan en mumificeret dødbider? - var det ikke for hans formue og status havde du ikke ænset ham et blik. Nu
spiller du komedien som hengiven hustrue, imens du under hans lange rejser nyder det søde
liv i luksus og plejer din egen karriere. Du er ikke kun ude efter din mands formue, han skal
være din platform for din karriere, så du kan blive anerkendt i din egen ret. Med største
diskretion holder du et lille harem af elskere, der dog ikke kender din sande identitet.
Hvis din mand blot viste, at du blev steriliseret for flere år siden og at “aborterne” var iscenesat til hans ære. Efter at ha’ set dine forældres pinsler med en stor børneflok har du ingen
planer om at gøre noget så uansvarligt som at sætte børn i verden. Du har ikke glemt din
familie og sørger godt for dem med din mands penge.
Selv om din indfoldige mand har gjort sit bedste for at holde dig i uvidenhed har du ikke
kunne undgå at følge med i hvordan han leger “røver og soldater” som stik-i-rend dreng for
Abwehr, den gamle militære efterretningstjeneste. Du har fuldt hans dilettantiske hemmelighedskræmmeri og spillet godtroende ægtefælle til perfektion.
Hans seneste påfund er at du skal ledsage ham på en ekspedition til Moskva under dække
af at være civil ekspert i slaviske forhold og sprog. Du er kun gået med til denne tåbelige
maskarade fordi det er en oplagt chance til at fuldføre en plan du længe har syslet med drømmen om at blive enkefrue! Du har endnu ikke ordnet de praktiske detaljer, men skulle
du vende ensom og sørgende hjem fra østfronten var du fremover sparet for hans uinspirerende og mekaniske stønneri i ægtesengen og de våde kys fra hans kolde og formaldehydstinkende læber. Det er nok bedst at vente til hjemturen, da du nødig vil stå alene overfor resten
af ekspeditionen uden en “hengivende” ægtemand at søge ly hos. Det har ikke været dig
noget problem at lære russisk og polsk til husbehov i løbet af de sidste par uger og du har
også fået læst en del om Ruslands historie. Dit eneste hul er udtalen, som du ikke har en klap
forstand på.
Du finder den unge Richard tiltrækkende og har allerede udset ham som førsteelsker på den
lange rejse. Først er det dog vigtigt at få en klemme på ham, så hans diskretion er sikret.
Du har en særlig evne til at gennemskue folk og læse deres ar og illusioner. Hos mænd
udnytter du evnen til at pille i deres smertende sår og martre dem til føjelige skvat.

Fortællinger

Udover affæren med Richard skal du
også fortælle sandheden om forholdet til din mand til mindst en af de
andre spilpersoner.
Gestapo-officeren Grieb er narkoman og har horrible hallusinationer.
Når han er stresset skal du undertiden sige noget fuldstændig barokt og
uventet til ham for så at lade som
ingenting. Det er blot hans fantasi,
der spiller ham et puds. Hvis du kan
må du gerne være vulgær og pervers.
Her er en lille historie som du kan
genfortælle undervejs på rejsen.
“Jeg mødte min mand på et sanatorium udenfor hovedstaden. Jeg arbejdede som plejeassistent ved siden af
studiet og han besøgte en hjerneskadet kvinde på stedet. Lige fra vores
første møde rendte Hermann efter
mig, han var ustoppelig i sit kurmageri. Man skulle tro han aldrig havde
set en kvinde før, så fremstormende
og usømmeligt pressede han på. Han
påstod at kvinden han besøgte var
hans søster, men jeg erfarede fra
sanatoriets arkiver og det ældre personale at han ikke var i familie med
kvinden og havde bestukket den tidligere forstanderinde til at rette i
journalerne for at skjule hendes sande identitet. Rygtet gik at hun er en
jødisk elsker, som han prøver på at
skjule fra myndighederne. En menes
at kunne huske at kvinden var blevet
overført fra et hospital i Heidelberg.
Hvorom alting er, så endte det med
at vi gifte os...”

Notater:

Frau
Eva Krank
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Liste
Gemme
Undvige
Undersøge
Klatre
Svømme
Tysk
Russisk
Engelsk
Fransk
Italiensk

16
15
17
14
15
16
17
14
13
10
13

Pistolskydning
16
Andre skydevåben17
Snigmord
18
Kaste kniv
14
Sprængstoffer
13
Tyveri
15
Åbne låse
16
Forklædning
13
Forførelse
12
Overtalelse
14
Første hjælp
11

Gode sider

•Fremragende snigmorder.
•Følelser for Günther Grieb.
•Farlig skønhed.
•Æreskodex.

Udstyr
•Pilotdragt i overstørrelse.
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•Luftwaffe-jakke.
•Løjtnants kasket.
• 7,62mm Mauser M1896
automatpistol i sidehylster.
•Identifikationspapirer og pas.
•Tasker m. ekstra tøj, tæpper,
fem liter vodka etc.
•Sexet sort undertøj.
•7,92mm FG-42 automatriffel
med kikkertsigte.
•Toilettaske med sminke, lommetørklæder og parfume.
•Paryk.
•Cigaretter.
•Pung med 1.300 Rigsmark.
•Værktøjskasse m. skjult radio.
•Tre kasteknive gemt i ærmet.
•Hul hæl med missonsordre og
2000 Rigsmark.
•Primitiv skudsikker vest.
•Overlevelsesudstyr.

Skuespil
Flyve fly
Luftkamp
Våbenteknik
Overlevelse
Skiløb
Akrobatik
Frigørelse
Forfalskning
Mekanik
Spionage

14
13
10
15
14
11
15
12
12
11
12

Dårlige sider

•Kynisk dræber.
•Selvdestruktiv alkoholiker.
•Psykotisk & semi-skitzofren.
•Masokist.

De
andre
Frau Eva Krank

Doktorens kone og et snobbet overklasseløg.
Hun er smart og skarpsindig - en risiko.
SS-Obersturmbannführer Otto v. Travmenburg
Ekspeditionslederen og en af Günthers gamle
venner. En flot mand, hvis han ikke havde
været så svag.
Dr. Hermann Krank
Et ynkeligt skvat af en indtørret læge. Ham bliver det ren rutine at dræbe.
Kommisær Günther Grieb
Din kiksede elsker og livsledsager af en Gestapo-kommisær. Narkoman og impotent sadist.
Løjtnant Richard von Travmenburg
En ung officerskadet og ekspeditionslederens
adjudant og søn. En tiltrækkende dreng, jomfruelig og slagteklar. Ham bliver det en fryd at
manipulere med.

Gerhert Ardenmann hedder faktisk Ilse Ardenmann og er en kvinde.
Hun blev født i 1922 som datter af den berømte jagerpilot Adolf Ardenmann og havde nogle
lykkelige barneår. I 1940 da Ilse lige har afsluttet andet år på Luftwaffes pilotskole bliver hendes far skudt ned under Luftslaget om England. Tabet af sin elskede far kom som et hårdt slag
for den unge pige og hun er aldrig kommet sig.
På trods af utallige disciplinære problemer og et par hazarderede nedstyrtninger blev Ilse
færdiguddannet som pilot. I luftwaffe var der ingen plads til kvindelige jagerpiloter, så hun
fik forskellige lusede jobs som fører af transport-, post- og ambulancefly.
Allerede på dette tidspunkt havde Ilse udviklet en alvorlig alkoholisme og hun fik i en
periode på to år frataget sit flycertifikat efter en episode, hvor en general brækkede armen
under en mislykket landing, hvor hun ikke kunne gå lige bagefter. I sit kaotiske og omstrejfende liv rendte Ilse ind i en masse mænd, hvor af de fleste var stoddere og dumme svin.
Hun vendte sig til tæskene og sin elendige smag i mænd.
Ilse er stadig en smuk kvinde med en veltrænet figur, smukke træk og fængslende øjne. Det
hårde liv er dog ikke gået blidt over hende og strømme af gråd har slidt dybe fuger i hendes
ansigt. For tiden har hun klippet sit hår kort og hver morgen må hunsminke sig som mand.
Flyverdragten er stor for at skjule formerne. Heldigvis har hun efter års druk intet problem
med at finde et dybt og mandigt toneleje.

Under lakken

Du er en tragisk skæbne og fortsætter du i den nuværende retning er der ikke langt igen. For
godt et års tid siden fandt du sammen med Gestapo-bødlen Günther Grieb - en afdanket og
småskør narkoman. Du har altid haft et elendigt valg i mænd og I fandt sammen i fælles tragedie. Der er ingen løfter i jeres forhold, kun en stilsigende aftale om at acceptere hinandens
skavanker og et forbud mod at moralisere. Günther er impotent når han ikke arbejder, så
jeres forhold er normalt rent platonisk.
Et hemmeligt kapitel i dit liv startede umiddelbart efter din fars død. Da blev du hvervet af
Luftwaffes særlige sikkerhedstjeneste og de næste seks år fik du i dybeste hemmelighed en
udførlig oplæring i snigmordets kunst. Du har siden fungeret som snigmorder for Göring og
hans lakajer og har gjort det af med både politiske fjender indenlands og fjender af Riget i
udlandet. Engang var du luftmarskallens elskerinde og det var ham, der lærte dig rusens
nydelse med både stoffer og sprit. Senere faldt du i unåde og har siden været en ydmyg morderske.
Parallelt med din karriere som afdanket og alkoholisk pilot har du haft en skyggetilværelse
som en af Det Tredje Riges bedste dræbermaskiner. Adskillelsen af dine to identiteter har
næsten gjort dig skitzofren og det er som om du rummer to personer, hver med sin sfære.
Som snigmorder er du ekspert i både nærkamp og skydevåben, du kan åbne enhver lås og
kan håndtere sprængstof som kun få. Fysisk er du i topform, hvis man ser bort fra din lever.
I sin heroin-rus tror Günther at det er ham der fik dig overtalt til at tage med på ekspeditionen. Faktum er dog, at du er med på turen som observatør for Luftwaffe. Göring har længe
ønsket sig enerådig kontrol med Rigets atomvåben og han har valgt denne lejlighed til at statuere et eksempel, der kan fremme hans sag. I sin kontrol har SS-Gruppenführer Kurtz en V3atomraket. Din mission er efter ankomsten til Moskva at detonere denne bombe på jorden og
det således at både Kurtz og de andre deltagere i ekspeditionen forgår. I din værktøjskasse har
du medbragt en transportabel radio så du kan kontakte dine overordnede. Luftwaffe har Superzeppelineren “von Richtshofen” i området ved Moskva og den vil samle dig op når raketten
er armeret. Bagefter kan Göring bruge episoden som et eksempel på hvor dårligt SS og Wehrnemagten forvalter sine dyrbare a-våben.
Du har altid været en kynisk dræber, men på det seneste har du været hjemsøgt af døde
ansigter i dine drømme. Det har fået dig til at drikke endnu mere og efterhånden er grænsen
nået hvor du enten må sige stop eller forsvinde helt i fortabelse.
Knægten Richard interessere dig og han har haft svært ved at holde øjnene fra dig. Du ved
ikke om han har gennemskuet din forklædning eller om knægten er bøsse. Han kan overtage
hvor Günther må gi’ op og du kan ikke vente med at fordærve hans jomfruelige sjæl.

Fortællinger

Du må selv afgøre om du kan holde
fingrene fra Richard. Under alle omstændigheder skal du betro noget af
din sorte fortid til mindst en af de
andre spilpersoner. Günther lider
undertiden af hallusinationer, så
engang imellem skal du henvende
dig personligt til ham og sige noget
fuldstændig malplaceret, gerne perverst og makabert. Bagefter lader du
som intet var hent og benægter episoden - det er blot hans fantasi der
kører galt. Her er et par små historier
som du kan fortælle på rejsen.
“Efter sigende skulle Kurtz for kort
tid siden ha’ gjort det vildeste. Da en
armegruppe på den anden side af
Ural-bjergene havde fået nok og var
ved at kæmpe sig tilbage til Moskva
og Kurtz’s forsyningsbase beskyldte
Kurtz delingen for at desertere og
krævede at de vendte om og fuldførte
deres oprindelige mission før de fik
yderligere forsyninger. Da delingsføreren nægtede og fortsatte marchen
mod Moskva brugte Kurtz en af
atomraketterne under sin kommando
og udslettede enheden til sidste
mand! Det er fandeme en mand, der
forstår at sætte vægt bag sine ord!”

“Göring har engang betroet mig, at
Hitler i virkeligheden døde under
Rommels attentat og hans respirator
er rent skuespil for at holde illusionen
overfor masserne. Den der virkelig
skulle trække i trådene er Heydrich,
Himmlers føl.”

Notater:

Løjtnant
Gerhert Ardenmann

Til:

Agent 6-66-42 Ilse Ardenmann

Fra:

Luftwaffes specialkommando.

Dato:

1/12/51.

Mission:

Detonering af atomraket og oprydning.

Baggrund: Du deltager i Feltinspektion nr. 415-65-66518 som
observatør for Luftwaffe under navnet Gerhert Ardenmann.
Inspektionen går til Moskva, hvor interne problemer i 4.
SS-Panzerdivision skal undersøges. Divisionsleden SSGruppenführer Kurtz er blevet sindsyg og har affyret en
atomraket mod egne styrker, der forsøgte at trække sig
tilbage til Moskva. Kurtz har endnu en atomraket af
typen V3 i sin kontrol.
Instruktion:
Du skal holde lav profil indtil ankomsten til Moskva. I
Moskva skal du bemægtige dig kontrol med den resterende
atomraket og detonere den på jorden. De øvrige
inspektionsdeltagere samt Kurtz og hans mænd skal alle
elimineres i eksplosionen. Der kan ikke tolereres
overlevende. Selvdestruktionskoden er 1130092. Når
raketten er armeret er der 50 minutter til detonering.
Efter du har armeret raketten tilkalder du pr. radio en
zeppeliner vi har i området. Zeppelineren vil samle dig
op. Medbring en skjult radio til formålet. Brug frekvens
67,4 og kalde navn “HUNULVEN”.
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Gemme
Undvige
Undersøge
Klatre
Svømme
Tysk
Latin
Oldgræsk
Dansk
Engelsk

11
14
13
16
14
10
16
10
7
12
14

Pistolskydning
13
Andre skydevåben 11
Beskidt nærkamp 14
Nazi-ideologi
9
Teologi
12
Bibelhistorie
11
Germansk jura
12
Nazi-etikette
13
Bureaukrati
14
Spanking
14
Kontraspionage 16

Gode sider

•Elsker Ilse, din elskerinde.
•Var engang en god katolik.
•Martrende samvittighedsnag.
•Nærer ingen illusioner om sig selv.

Udstyr
•Sort trench-coat i læder.
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•Sorte læderhansker med slidte
knoer.
•Blød mørk hat.
•Mørkt jakkesæt.
•Små runde briller.
•9mm Luger P-08 automatpistol i skulderhylster.
•9mm MP-40 Schmeisser
maskinpistol.
•Sort lægetaske med torturinstrumenter, sandhedsserum og
din heroin.
•Gestapo-papirer og partipas.
•Mappe m. notesbog, personligt arkiv og missionsordre.
•Taske m. ekstra tøj, tæppe etc.
•Cigaretetui fyldt med kokain.
•Dirk, issyl, knojern og garrot
skjult i frakkeforet.
•Lommelygte.
•Kamera.

Køre bil
Betjene radio
Ridning
Dirke låse
Skygning
Forfalskning
Tyveri
Raketaffyring
Anatomi
Tortur
Forhørspsykologi

12
10
9
13
13
11
14
7
15
18
11

Dårlige sider

•Svært paranoid narkoman.
•Ondskabsfuld nazist.
•Periodiske hallusinationer.
•Impotent sadist.

De
andre
Løjtnant Gerhert Ardenmann

Luftwaffe officer og med som pilot. Din elskerinde Ilse i forklædning. I er ført sammen af
jeres fælles fortabelse og selvdestruktion.
SS-Obersturmbannführer Otto v. Travmenburg
Ekspeditionslederen og din gamle studenterkammerat. Overklasse stodder, der skjuler sit
tomme liv bag en aristokratisk facade.
Dr. Hermann Krank
Endnu en gammel bekendt fra studietiden. Er
blevet hjernevrider og en ynkelig undskyldning
for en ægtemand.
SS-Untersturmführer Richard von Travmenburg
Otto’s søn og adjudant. Ung og naiv knøs med
store evner og ingen virkelighedsopfattelse.
Frau Eva Krank
Doktorens underkuede dame, der er med på
turen som civil ekspert i lokale forhold.

Günther Grieb kom til verden som præstesøn i 1912. Opdragelsen var streng og de sene
drengeår blev tilbragt på en kristen kostskole i Tyrol. Den unge Günther drømte om at følge i
sin faders fodspor og blev spået en from karriere i præstekåbe. Sådan skulle det dog ikke gå.
Tre år inde i sit studium kom Günther til Heidelberg og her mødte han en ny og ukendt verden. Studenterlivet bød på mange fristelser, men Günther holdt fast ved sit præstekald og
teologien. Günther bestod dog ikke den sidste afgangseksamen før han uden varsel forlod
Heidelberg og præsteskabet.
Efter en skyggefuld tid i stor fattigdom meldte Günther sig i 1932 ind i SA, Nazistpartiet
milits. Partiet blev hans nye hjem og i 1939 fik han en stilling i Gestapo, det frygtede sikkerhedspoliti. Günther blev med tiden kommisær og udviklede et stort talent på visse
særlige områder indenfor informationsindsamling.
Kommisær Grieb er idag en frygtet mand blandt systemets fjender og han har været personligt ansvarlig for optrevling af samfundsfjendske sammensværgelser i de fleste europæiske lande. Særligt hans grundige og nidkære oprydningsarbejde blandt danske kommunister har affødt respekt og frygt.
På den aktuelle mission er Kommisær Grieb udsendt for at indsamle bevismateriale til
belysning af forholdene omkring 4. SS-Panzerdivision. Er bevisbyrden efter hans vurdering tilstrækkeligt skal SS-Gruppenführer Kurtz arresteres og tilbagebringes til retsforfølgelse.
Günther Grieb er en stor mand, der altid går klædt i mørkt jakkesæt, blød hat og lang sort
trench-coat af læder. Kommisæren bruger små sygekassebriller og ses aldrig uden sine sorte
skindhansker. Ansigtet er ungdommeligt med en vis tendens til buttethed og styrtsved.

Under lakken

Det bedste man kan sige om dig er, at du ikke nærer nogen falske illusioner om din egen
elendighed. Andet positivt er der næppe at sige om dig og din person: du er en sadistisk tortur-bøddel for Gestapo, der prøver at bekæmpe en eskalerende galskab med et voksende narkotika-misbrug. Du er svært paranoid og ensom i din frygt for bagtalelse og sociale nederlag.
Undertiden hjemsøges du af frygtelige hallucinationer og får timelange black-outs. Du erindrer ikke længere om hallusinationerne kom med stofmisbruget eller om du begyndte af fikse
for at bekæmpe synerne. Engang var du overbevist nazist og endnu længere tilbage en god
katolik, nu er det lige meget og kun rusen og arbejdet giver dig noget at leve for.
Det hele startede i Heidelberg. I slænget med Otto og Hermann var også romantikeren Erich
Kurtz og skæbnen ville at I begge skulle tabe jeres hjerter til den bedårende og uskyldige
Marianne. Hun havde dog ingen interesse i din generte person og forlovede sig til din fortvivlelse med Kurtz. Skindsyg og formørket af jalousi begik du en frygtelig udåd og betroede hende en opdigtet skrøne om hendes trolovedes sidespring. Samme nat kastede hun sig i døden
fra byens kirketårn og dit liv var besejlet til en ensom skyggevandring. At fortsætte præstestudiet var en umulighed og uden tro blev du en fortvivlet fyldebøtte og trækkerdreng. Ofte tænker du tilbage på den håbefulde og uskyldige præstesøn du var engang - hvis man kunne
gøre det hele om...
Din eneste trøst er Ilse, din ledsager og lidelsesfælle. Hun er pilot i Luftwaffe og et fortabt
barn uden familie, venner eller fremtid. Hun skjuler på en ond fortid og er ved at drikke sig
ihjel. I jeres gensidige elendighed har I fundet sammen i en usagt aftale om aldrig at fordømme hinanden eller moralisere. Hvis du kan elske nogen er det hende, men du tør ikke spå om
hendes sjæleliv. Da du udenfor dit arbejde er impotent er jeres sexliv noget kompliceret og
det meste af tiden er jeres forhold rent platonisk.
På denne mission har du fået en særlig opgave af dine overordnede, der repræsentere den
mest fanatiske fløj i Gestapo og SS. Når ekspeditionen når frem til Moskva skal du affyre en
V3-atomraket, som befinder sig i Kurtz’s varetægt, mod Rommel’s hovedkvarter på Balkan.
Blandt de væbnede styrker har der hersket en stor modstand mod at anvende atomvåben
mod andre tyskere, forrædere eller ej, men dine overordnede har ikke disse samvittighedskvaler. Du har på fornemmelsen at dette bliver din sidste rejse og af ren egoistisk frygt for at dø
ensom har du overtalt Ilse til at ledsage dig på turen. Hun er med som pilot og går forklædt
som mand under navnet Gerhert.

Fortællinger

Under rejse bliver du i en narkorus
nød til at berette din triste livshistorie
til mindst en af de andre spilpersoner.
Ligeledes må du gøre op med dig
selv om du skal betro Ilse sandheden
om din mission. Her er to små fortællinger som du kan viderebringe i passende stund på turen.
“For et par år siden stødte jeg tilfældigt på studiekammeraten Hermann
og fik ham lokket med i byen. Det
var bevægende at genkalde de gamle
minder og Hermann, der vist ikke
kommer meget ud, blev plakatfuld.
Pludselig fortalte han en fantastisk
historie om hvordan Marianne, Kurtz’s forlovede, havde overlevet sit
selvmordsforsøg og nu leve på et
sanatorium i Germania! Kvaksalveren
fortalte også at hun var jøde, men at
han havde forfalsket papirerne og
dækket over hende i alle disse år.
Han gik under bordet kort efter og
husker sikkert kun meget lidt om sit
skriftemål. Måske var det blot fuldemandssnak, men nogen sandhed i det
må der ha’ været.”
“Det har altid været min fars drøm
at jeg skulle følge i hans fodspor og
da jeg rejste fra Heidelberg havde jeg
ikke modet til at knuse hans håb.
Lige siden da har jeg bedraget mine
forældre og udgivet mig som from
præst med et lille sogn udenfor Germania. Jeg har sågar købt en præstekjole, som jeg bruger når jeg besøger
dem. Hvilke illusioner man skaber...”

Notater:

Gestapo Kommisær
Günther Grieb

Heil Hitler
Vi har med glæde erfaret at De skal deltage i en ekspedition til
Moskva for at inspicere 4. SS-Panzerdivision under kommando af
SS-Gruppenführer Kurtz.
Kurtz har i sin varetægt en V3-atomraket med en rækkevidde på
4000 km. Dette byder en enestående mulighed for at tilintegøre
Rigets største fjende, forræderen Rommel.
Det er i Riget og Førerens interesse, at du får kontrol over
raketten i Moskva og affyrer den mod Rommels hovedkvarter i
Athen. Blødsødenhed i Wehrnemagten har hidtil sparret forræderne
fra den retfærdige hævn, men nu kan De vaske skammen af det
tyske flag.
Raketten kan betjenes fra en kabelforbundet fjernstyring eller
gennem paneler i rakettens næse. Affyringskoden er 3456001 og
målkoordinatet er 123-371-980.
Det er af største betydning at Kurtz fremstår som ansvarlig og
syndebuk.
Destruer dette brev.

For Riget!
Müller

På overfladen

Færdigheder

Egenskaber

Dr. Hermann Krank
Styrke

Smidighed

Hurtighed

Størrelse

Udholdenhed

Observation

9

11

11

10

11

8

Psyke

Intelligens

Uddannelse

Udseende

Held

MMM

15

13

12

7

10

18

Helbredspoint

Heldpoint

32

10

Liste
Gemme
Undvige
Undersøge
Klatre
Svømme
Tysk
Latin
Fransk
Italiensk
Engelsk

11
12
12
13
10
3
18
11
13
10
8

Pistolskydning
11
Andre skydevåben 7
Slagsmål
8
Nazi-ideologi
12
Menneskekender 11
Skræmme børn 16
Mundaflæsning 12
Nazi-etikette
13
Raketaffyring
9
Kryptologi
12
Spionage
11

Gode sider

•Elsker sin hengivende kone.
•Modstander af Hitler.
•Pietistisk og spartansk livsførelse.
•Konservativt æresbegreb.

Køre bil
10
Betjene radio
8
Biologi
9
Kemi
11
Kirurgi
13
Første hjælp
15
Medicin
14
Kranieforskning 18
Nazistisk racelære 17
Samtaleterapi
16
Psykiatri
18

Dårlige sider

•Ideologisk nazist.
•Svært nærsynet.
•Hydrofobi (vandskræk).
•Kynisk videnskabsmand.

Udstyr
De
andre
Løjtnant Gerhert Ardenmann
•Støvet mørkt jakkesæt, der er
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lidt for stort.
•Slidt lægekittel.
•Sort bowlerhat og overfrakke.
•Spadserstok med sølvbeslag.
•En lyddæmper 9mm Walther
PPK automatpistol skjult i en
udhulet udgave af Freuds Psykoanalyse.
•Tykke sygekassebriller.
•Velforsynet lægetaske med
smertestillere, forbinding, operationsudstyr m.m.
•Lægepapirer og partipas.
•Mappe m. skrivesager og værker af Nietzshe. I en skjult
bund er missionsordrene.
•Taske m. ekstra tøj, tæppe etc.
•Flaske med stryknin (gift).
•Kraftige sovepiller.
•Geiger-tæller.
•Kasse med jod-ampuller.

Luftwaffe officer og med som pilot. En hærget
mand med en fragmenteret personlighed. Sandsynligvis homoseksuel og selvdestruktiv.

SS-Obersturmbannführer Otto v. Travmenburg
Ekspeditionslederen og en mand i inde konflikt.
Har taget Richard til sig som adoptivsøn.
Kommisær Günther Grieb
Gestapo-kommisær. Du husker ham fra studietiden som en hæmmet og korpulent dreng.
SS-Untersturmführer Richard von Travmenburg
Otto’s adoptivsøn og adjudant. Hans biologiske
far er Kurtz, men det ved kun du og Otto.
Frau Eva Krank
Din elskede og trofaste hustru. Hun er uddannet som atomfysiker men hun er med på ekspeditionen under dække af at være ekspert i russiske forhold. En smuk og ren kvinde.

Kom til verden på stuebordet i et westphalisk arbejderhjem i 1903. Med en maskinarbejder
som far og en mor på spinderi var der trange kår i det lille hjem. Forældrene var dog gode
katolikker og den unge Hermann kom i søndagsskole, hvor han fattede interesse for boglig
lærdom. Fik i starten af tyverne et stipendiat til universitetet i Heidelberg, hvor han påbegyndte et medicinstudium. Det højtflyvende og livlige studenterliv i Heidelberg var en stor
omvæltning for den unge katolik fra det spartanske hjem og snart mængede han sig med
overklassens sønner. Studietiden rummede mange afledninger og adspredelser for den ung
mand, og det tog ham da også et par forsøg at fuldende kandidateksamen i medicin.
Den nybagte læge fik sin første stilling på en operationsafdeling i Düsseldorf, men det
stressede arbejde, blodet og frem for alt ansvaret tog hårdt på de unge nerver. Efter en længere orlov kom Hermann i kontakt med psykiatrien og fandt her sin livsgerning.
I 1938 giftede den allerede da anerkendte psykiater sig med den noget yngre Eva Liberkind. Hun kom fra ydmyge kår og har siden været en eksemplarisk hustrue, der desværre
har aborteret tre gange og endnu ikke sat børn i verden.
Gennem sit medlemskab af det national socialistiske parti blev Hermann introduceret til
den ariske racelære, der straks fattede hans interesse. I 1945 vakte det opsigt, da den unge
læge fremlagde en omfattende doktordisputat i racepsykiatri og blev Rigets førende forsker på
dette felt. De seneste år har Dr. Krank ved siden af en omfattende undervisningsvirksomhed
arbejdet som konsulent for Wehrnemagtens Personeldepardement hvor han bistår ved ansættelser og bedømmelser.
Spinkel af statur og med dybtliggende træk virker doktoren ældre end sine 48 år. Ikke mange hår kroner den blege isse over de runde sygekassebriller.

Under lakken

Bag facaden som arbejdsom videnskabsmand og ægtemand har du i årevis fungeret som
agent og budbringer for Abwehr, den militære efterretningstjeneste, der blev officielt underlagt SS i 1944. Som de fleste af dine kontakter i det gamle agent-netværk er du nationalist og
ideologisk nazist, men finder det en skændsel af en inhuman dispot som Hitler styrer fædrelandet mod afgrunden. Dit hemmelige arbejde kræver den største diskretion. Du har således
holdt alt hemmeligt for din elskede hustrue til trods for den fare hun udsættes for. Af Abwehr
har du fået en historisk mission - at afslutte Hitlers svøbe en gang for alle! Under Kurtz’s kommando er en V3 taktisk atomraket. Dette frygtelige våben skal du affyre mod Rigets hovedstad
Germania! Du er ingen massemorder og skal en time før affyring kontakte dine medsammensvorene pr. radio, så de kan blæse alarm og evakuere byen. Føreren har siden Rommels
attentat været lænket til en enorm respirator og kan umuligt flyttes med så kort varsel - tyrannen vil møde døden ensom på sin trone! Med hjælp fra dine højtplacerede medsammensvorne har du fået din elskede kone til at ledsagde dig på ekspeditionen under dække af at være
ekspert i slaviske forhold. Du tør ikke efterlade hende i Riget, både af frygt for at evakueringen skal slå fejl, men også fordi hun nemt risikere at bøde for dine handlinger umiddelbart
efter attentatet - hun må aldrig falde i Gestapos klør. Eva har intet begreb om din historiske
mission, men hun stoler på dig og skal nok klare rollen som civil ekspert.
Gensynet på ekspeditionen med dine gamle studiekammerater Otto og Günther har åbnet et
gammelt sår. Erich Kurtz, manden som du er på vej for at analysere, var også med i vennekredsen i Heidelberg og var da en lovende poet og litterat. Hans verden blev dog knust, da
hans trolovede Marianne en uvejrsnat kastede sig ud fra byens kirketårn. Ingen kender årsagen, men den smukke kvinde var frygteligt tilredt og svært hjerneskadet. For at spare Kurtz for
yderligere smerte blev du enig med Otto om en udlægning, hvor hun sov stille ind. Efter Kurtz var rejst bort i sorg viste det sig at Marianne var gravid og fem måneder efter fødte hun en
søn, som Otto adopterede som sin egen. Siden da har du holdt Marianne skjult på et privat
sanatorium udenfor Germania, ifølge de officielle papirer er hun din søster. Med dine kundskaber i racelære erfarede du senere at Marianne var jøde! For at spare Otto og hans adoptiv
søn Richard holdt du hemmeligheden hos dig selv og fortalte Otto at Marianne var gået bort.

Fortællinger

Du må selv afgøre om din kone kan
tåle at høre sandheden om din historiske mission - du må dog finde
mindst en meningsfælle og medsammensvorne på rejsen. Yderligere er
her to små historier som du ved passende lejlighed kan viderebringe.
“For få år siden stødte du på barndomsvenner Günther. I løbet af den
korte aften hvor I udvekslede minder
på et værtshus viste Günther sig som
en menneskelig tragedie. Dine analytiske evner blotlagde straks en række
patologiske personlighedstræk, der
sikkert bunder i en eller flere yderst
traumatiske oplevelser. Hans hovedform forekom dig også at være meget
lig den karakteristiske for sociopater
og sadister. Du drak meget den aften
og husker ikke alt, men mødet med
en gammel ven i så ynkelig en tilstand chokerede dig. Du har overvejet at tilbyde ham terapi, men Günther virker ikke som en mand der vil
modtage hjælp.”
“Du mødte Eva på et sanatorium
hvor din søster (Marianne) ligger. Eva
arbejdede som plejeassistent for at
tjene til sine studier og det var
kærlighed ved første øjekast. Hun var
som et uskyldigt barn og du var rørt
over hendes hengivenhed og kærlighedsløfter. Hun var ikke sen til at trygle om ægteskab og selv om dit
arbejde ikke rummede plads til
megen familieliv kunne du ikke afvise hendes inderlige ønske.”

Notater:

Dr.
Hermann Krank

Germania d. 2. december 1951.

Kære Hermann
En historisk mulighed har åbnet sig med din deltagelse i inspektionen af 4. SS-Panzerdivision ved
Moskva. I sine arsenaler har enheden en V3-atomraket. De vanskelige omstændigheder i området og
din officielle mission vil gøre det muligt for dig at komme i nærhed af raketten, der sandsynligvis
kun er svagt bevogtet.
For at redde Tyskland og sikre hele Europas fremtid må du bringe raketten til affyring mod vor
hovedstad Germania. Mindst en time forinden skal du kontakte vores venner i Beredskabstjenesten,
så de kan evakuere byen i tide. Dispoten Hitler kan ikke flyttes med sin respirator på så kort tid og
vil dø ensom på sin trone.
Affyringskoden er 3456001 og målkoordinatet for Germania er 324-455-876. Brug frekvens 55,1
og kodeordet “Sonnenstern”.
Jeg ved vi beder dig om meget, men jeg forsikre dig, at det er den eneste udvej. Uskyldige ofre vil være
minimale.

Held og lykke
Wilhelm

På overfladen

Færdigheder

Egenskaber

SS-Obersturmbannführer Otto von Travmenburg
Styrke

Smidighed

Hurtighed

Størrelse

Udholdenhed
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7
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12
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8
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Liste
Gemme
Undvige
Undersøge
Klatre
Svømme
Tysk
Russisk
Fransk
Polsk
Engelsk

10
12
13
11
10
9
17
8
11
12
13

Pistolskydning
15
Andre skydevåben 11
Artilleri
11
Slagsmål
13
Fægtning
12
Kaste granat
9
Våben teknik
10
Eksplosiver
7
SS-mytologi
9
Lederevne
12
Strategi
14

Gode sider

•Elsker stolt sin adoptivsøn.
•Dannet overklasseopdragelse.
•Pligtopfyldende og opofrende.
•Voksende samvittighedsnag.

Udstyr
•Sort SS-uniform m. skrårem,
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kasket og dødningehoved.
•Lange og velholdte ridestøvler.
•SS-dolk.
•En 9mm Walther P-38 automatpistol i sidehylster.
•Et 7,92mm StG-44 automatriffel med ammo i oppakningen.
•En Sturmpistol granatkaster
med signalblus og HE granater.
•To håndgranater.
•Foret vinterfrakke i læder.
•Et jernkors om halsen.
•Officerspapirer og partipas.
•Mappe m. dagbog, skrivesager og missionsordre.
•Taske m. ekstra tøj, tæppe,
mad og 3 kg. sprængstof.
•Kikkert.
•Monokel m. sølvkæde.

Køre bil
9
Betjene radio
9
Germanisk jura 13
Bureaukrati
15
Intimidering
13
Ridning
16
Jagt
12
Spille flygel
14
Tavshed
16
Overklasse etikette14
Militær etikette
17

Dårlige sider

•Nazist og generelt intolerent.
•Kynisk teknokrat.
•Udtrykker følelser kejtet.
•Skyder altid skylden på andre.

De
andre
Løjtnant Gerhert Ardenmann

Luftwaffe officer og med som pilot. En ungdommelig og splejset knøs med hårde øjne.
Dr. Hermann Krank
Psykiater og repræsentant for wehrnemagtens
personeldepardement. Din gamle studiekammerat som kender til Richards baggrund.
Kommisær Günther Grieb
Garvet Gestapo-kommisær. Du husker ham fra
studietiden som en genert og fedladen knægt.
SS-Untersturmführer Richard von Travmenburg
Din adoptivsøn. Har lige færdiggjort officersskolen og er tiltrådt som din adjudant. Kender
ikke sandheden om sin egen baggrund.
Frau Eva Krank
Hustrue til Dr. Krank og med som civilekspert i
slaviske sprog og russiske forhold. Dannet.

Født 1910 på sine forældres gods i Bayern. Kommer fra en velhavende Junker-familie og
opdraget efter strenge aristokratiske traditioner. Søgte efter et afbrudt jura-studium i Heidelberg ind i Wehrnemagten i 1931 og blev senere uddannet som officer ved Spandauer-akademiet.
Blev efter tjeneste som kompagni-fører under invasionen af Frankrig optaget i Waffen-SS.
Fungerede som stabsofficer i SS-divisionen Totenkopf frem til 1944, hvorefter han blev hentet
til centralkommandoen i Germania. Har de seneste år fungeret som omrejsende inspektør for
WVHA, SS’s administrations afdeling, og er berygtet som en bureaukratisk problemknuser.
Blev en velhavende mand i 1944, da han arvede familiegodset efter sin far. Har sønnen
Richard på 21 år. Drengens mor døde under ukendte omstændigheder under fødslen.
Anerkendt som en dygtig og habil officer, der går nidkært og pedantisk op i sit arbejde.
Betegnes socialt som noget af en enspænder, der sjældent går ud og aldrig kommer til officers-foreningens baller.
Udtaler sig sjældent ideologisk eller politisk, men regnes som en god nazist, der forstår at
følge ordre og har øje for Tysklands særlige historiske mission som den civiliserede verdens
frelser.
Er blevet udvalgt som leder af denne ekspedition til Moskva pga. sin store erfaring som
inspektør og pga. sit barndomskendskab til SS-Gruppenführer Kurtz, kommandøren af 4. SSPanzerdivision.
En stor mand med et hårdt og myndigt ansigt og en stolt holdning, der vidner om den aristokratiske baggrund. Bruger monokel og er omhyggelig med sin fremtoning, der altid er korrekt og reserveret. Har mensur-ar på kinderne efter ungdommen i Heidelbergs fægteklubber.

Under lakken

På overfladen er du en eksemplarisk mønster-borger, men bag facaden er du en sørgelig teknokrat. Dit største talent er evnen til fuldstændigt at skjule dit indre liv fra omverdenen - du er
næsten skitzofren i adskillelsen mellem mennesket Otto og Officeren von Travmenburg. Som
teknokrat bedømmer du alt efter effektivitetskriterier og har kun foragt for menneskelig svaghed og sløseri. Det strider mod din natur at rose andre eller indrømme en fejltagelse. På statistisk plan hjemme i hovedkvarteret har du ingen problemer med krigens rædsler, men det er
mange år siden du sidst har stået med fingeren på aftrækkeren.
Din største glæde er Richard, din adoptivsøn. Richard er desværre del af et ubehageligt
kapital fra din ungdom som jura-studerende i Heidelberg. I var en gruppe af studiekammerater, der udover Dr. Krank og Kommisær Grieb også talte den oplyste litteratur-studerende Erich Kurtz. Kurtz mødte sit livs kærlighed Marianne og de planlagde at gifte sig, da hun uden
varsel kastede sig ud fra kirketårnet en sen nat. Hun var ilde tilredt og for at spare Kurtz fra
yderligere lidelser blev du enig med Hermann Krank om at fortælle ham at hun var sovet
smertefrit ind. Dybt hjerneskadet levede hun dog længe nok til at føde en søn. Kurtz var på
dette tidspunkt rejst bort i sorg og med Hermann Kranks velsignelse adopterede du drengen
som din søn Richard. Kort efter forlod du selv Heidelberg og du har ikke haft kontakt med
dine studiekammerater siden. Dog sendte Hermann Krank dig et brev kort efter, hvor han fortalte at Richards mor var gået bort. Du har valgt at spare Richard for den ulykkelige sandhed
og han tror, at du er hans biologiske far og at hans mor døde i barselssengen.
Du martres i vildrede. Din mission kan meget vel betyde at Kurtz må likvideres, og med
hvilken ret kan du dræbe en gammel ven og Richards far? Du har altid ville fortælle Richard
sandheden, men har blot ventet til han blev gammel nok og tiden var moden. Hans lighed
med sin far er slående og det er kun et spørgsmål om tid før løgnen afsløres. Nu er timeglasset ved at rinde ud og du må nå at fortælle ham sandheden før ankomsten til Moskva. Hvis
Richard kender sandheden vil det være endnu svære at gøre noget ved Kurtz. Du har overvejet at lade Richard blive tilbage, men hvis du ikke kan beskytte ham som din adjudant risikere han at havne ved fronten i England eller Balkan, hvilket er en dødsdom.
Du har levet dit voksne liv som overbevist nazist og patriot, men krigen er ved at køre helt
af sporet og du er dybt nede begyndt at tvivle på det rigtige i systemets handlinger. På den
anden side er systemet og dit arbejde det eneste indhold i dit liv udover Richard.

Fortællinger

Det er din egen sag om du kan samle
mod til at fortælle Richard sandheden, men du skal på et tidspunkt
under rejsen betro dig til en af dine
medspillere - der er grænser for hvor
meget en mand kan bære på uden at
få lettet sit hjerte. Yderligere er her to
små historier som du ved passende
lejlighed kan referere.
“Under en inspektion på Østfronten
hørte jeg en historie om Kurtz og
hans 4. SS-Panzerdivision. Under en
partisanjagt syd Kalinin kom Kurtz og
hans mænd frem til en landsby som
en rød kossak-deling havde besøgt
dagen før. Bolchevikkerne medbragte
medicin og havde for at vinde sympati vist dukkefilm for alle landsbyens
børn. For at statuere et eksempel lod
Kurtz sine mænd prikke øjnene ud på
alle børnene, der havde set filmene.
Jeg blev dybt rørt af denne gennemførte konsekvens og kompromisløshed og ville på det tidspunkt selv
ønske at jeg havde styrken til at udvise lignende rationalitet.”
“En anden gang skulle jeg dømme i
en strid mellem to officerer, der gensidigt beskyldte hinanden for at
begærer den samme slaviske tjenestepige. Jeg befalede dem begge at stille
med fem karaktervidner. Imens de var
bortrejst sendte jeg pigen til Auschwitz og henlagde sagen. Nogle gange er
det bedre at fjerne selve målet for forbrydelsen end at finde en skyldig.”

Notater:

SS-Obersturmbannführer
Otto von Travmenburg

D. 3. december 1951.
Fra:
Til:

WVHA, Centralkommandoen, Germania.
SS-Obersturmbannführer Otto von Travmenburg.

De udnævnes hermed til kommandant for feltinspektion nr. 415-65-66518. Inspektionens officielle formål er at opsøge 4.
SS-Panzerdivision under kommando af SS-Gruppenführer Erich Kurtz og inspicere forholdene.
Inspektionen er tværdepardemental af kompetence hensyn. Følgende deltagere er under deres kommando:
Kommissær Günther Grieb. Udsendt af Gestapo. Viser det sig nødvendigt skal Kommissær Grieb indsamle bevismateriale
og dokumentation. Han er desuden ekspert i forhørsteknik og informationsindsamling.
Dr. Hermann Krank. Velrenommeret doktor med speciale i racepsykiatri. Repræsentant for Wehrnemagtens
Personeldepardement. Skal foretage en psykiatrisk analyse af divisionens ledelse, særligt SS-Gruppenführer Erich Kurtz.
Frau Eva Krank. Ægtefælle til Dr. Krank. Er efter sin mands indstilling og ønske med som civil ekspert i slaviske sprog
og russiske forhold. Hun har underskrevet de nødvendige erklæringer om tavshedspligt og skal behandles korrekt som det passer sig for en civilist.
Løjtnant Gerhert Ardenmann. Pilot fra Luftwaffe og deltager efter Kommissær Griebs indstilling. Deltager med observatørstatus for Luftwaffe og fungerer som inspektionens pilot.
SS-Untersturmführer Richard von Travmenburg. Deltager som Deres personlige adjudant efter deres egen opfordring.
Der har tidligere været mindre komplikationer omkring Kurtz’s person, men hans fortræffelige lederevner og strålende karriere
har hidtil stoppet nærmere undersøgelse. 4. SS-Panzerdivision er udstationeret i Moskva og var tiltænkt en funktion som
forbindelsesled til opklaringsstyrkerne længere østpå. Som forsyningsbase har Kurtz disponeret over omfattende lagre af forsyninger og materiel, samt to V3 taktiske atomraketter.
For tre måneder siden måtte 20. Kampgruppe på 23.000 mand afbryde kontakten med fjenden grundet forsyningsmangel.
Kampgruppen var ved at trække sig tilbage mod forsyningsbasen i Moskva, da Kurtz uden autorisation affyrede en atomraket
og udslettede enheden.
De præcise omstændigheder op til affyringen kendes ikke, men lytteposter har opsnappet følgende radiokommunikation fra
Moskva samme dag:
“idste advarsel. Mit kongerige er ukrænkeligt og kætteri straffes med himmelsk ild. Først efter det Onde er besejret kan I
vende hje...”
“Mellem ideen og virkeligheden., mellem bevægelsen og handlingen... Falder skyggen... for det er riget. Mellem forståelsen
og skabelsen, mellem følelsen og svaret falder skyggen. Livet er meget langt. Mellem ønsket og krampetrækningen, mellem
potentialet og eksistensen, mellem essensen og arven... falder skyggen.”
“Dette er verdens ende, dette er verdens ende, dette er verdens ende. Ikke med et brag, men med em hvisken.”
Vi mener at det første stykke er del af en advarsel fra Kurtz til 20. kampgruppe kort forud for affyringen. De to sidste stykker
blev afsendt indenfor det følgende døgn. Det er uvist hvem de stillet til. Siden har det været umuligt at komme i kontakt med 4.
SS-Panzerdivision.
Det er Richsführer-SS Himmlers opfattelse at SS-Gruppenführer Kurtz’s metoder er blevet usunde og hans kommando må
hurtigst muligt bringes til ophør. De har bemyndigelse til med alle midler at terminere Kurtz’s kommando. Det er essentielt
for den generelle moral på østfronten at oplysninger om denne sørgelige episode ikke kommer ud til en bredere kreds. Det officielle formål er således blot en rutinemæssig inspektion. De afgør selv hvilke oplysninger der skal stilles til rådighed for de
øvrige inspektionsdeltagere.
Af diskretionshensyn er rejsen til Moskva ikke fastlagt på forhånd. De kommer med en maskine til Bialystok i Polen. Herfra
kan De rekvirere transportlejlighed med fly eller tog til Minsk, hvorfra der er fast forbindelse til Moskva.
Oprethold i størst muligt omgfang radiotavshed, da Kurtz muligvis aflytter radiokommunikationen i området.
De er udvalgt til denne mission på grund af deres gamle venskab med Kurtz. Det forventes fra højeste sted at De gør deres
yderste for at afslutte denne ubehagelige affære.
Det medfølgende arkivfoto er taget for otte år siden, da Kurtz i en kortere periode var i kommunistisk fangenskab.
Heil Hitler
SS-Obergruppenführer Oswald Pohl

På overfladen

Færdigheder

Egenskaber

SS-Untersturmführer Richard von Travmenburg
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Gemme
Undvige
Undersøge
Klatre
Svømme
Tysk
Russisk
Engelsk
SS-etikette
Dannelse

14
12
14
11
14
14
16
11
9
13
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Pistolskydning
13
Andre skydevåben14
Artilleri
12
Kaste håndgranat 10
Nærkamp
13
Køre kampvogn 10
Nedkalde artilleri 13
Strategi
12
Militær historie 14
Lederevne
9
Navigation
11

Gode sider

•Elsker og respekterer sin far.
•Flammende patriot og nationalist.
•Ungdommelig naivitet.
•Storttalent som officer.

Køre bil
Betjene radio
Ridning
Jagt
Vinteroverlevelse
Nazistisk ideologi
Synge falset
Sprængstoffer
Tavshed
Første hjælp
Våben teknik

9
10
13
13
10
12
11
10
12
13
13

Dårlige sider

•Forblændet nazist.
•Forstokket overklassebarn.
•Kender intet til livet.
•Stolt og stædig.

Udstyr
De
andre
Løjtnant Gerhert Ardenmann
•Nypresset uniform m. kasket.
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•Spejlblanke støvler.
•Olivengrøn vinterfrakke.
• 9mm Walther P-38 automatpistol i sidehylster.
•7,92mm StG-44 automatriffel.
•Panzerfaust engangs anti-tank
raket.
•Eksamenspapirer og partipas.
•Rygsæk m. ekstra tøj, tæppe,
primus, kogegrej etc.
•Lommelygte.
•Svinetung taske med radio.
•3 håndgranater.
•Nysleben feltspade.
•Første hjælps sæt.
•To kg. sprængstof og detonatorer.
•Fabriksny SS-dolk.
•Kort over østfronten.
•Mein Kampf.
•Skosværte.

Luftwaffe officer og med som pilot. En køn fyr
du føler dig draget imod, hvilket foruroliger
dig.

SS-Obersturmbannführer Otto v. Travmenburg
Ekspeditionslederen og din far. Han er en
eksemplarisk officer og dit stolte forbillede.
Dr. Hermann Krank
Doktor og vist nok en af din fars gamle venner.
Det er sikkert godt at ha’ en læge med.
Kommisær Günther Grieb
En ubehagelig og usoigneret Gestapo-officer.
Mangler disciplin og bliver sikkeret en ballademager.
Frau Eva Krank
Doktorens hustrue, der er med som ekspert i
slaviske sprog. En yndig og dannet dame, der
må behandles med den største respekt.

Født 1930 på familiens gods i Bayern. Moren døde i barselssengen og Richard husker hende
ikke. Faderen Otto von Travmenburg har altid været drengens store forbillede og er et skoleeksempel på en god og opmærksom far.
Efter en lykkelig barndom, hvor Richard var aktiv i Hitler-Jugend, kom drengen på officersakademiet Spandauer for fem år siden. Skoletiden var hård, men militær livet passer ham
godt og for to måneder siden bestod han som klassens bedste og blev løjtnant i Waffen-SS.
Til hans glæde udvalgte faderen ham som personlig adjudant og den unge officer ser nu
frem til at tjene fædrelandet og partiet ved sin faders side.
Richard var en fremragende kadet på akademiet og han har talentet og evnerne til at blive
en af nationens ypperligste forsvarer. Det er tydeligt at han slægter sin far efter og viderefører familiens stolte traditioner.
Som sin far er Richard en dedikeret patriot og nationalist, og han er opfostret med den
nazistiske ideologi og partiets verdensbillede. Han forstår fuldt ud behovet for en stærk
og suveræn Fører, der kan samle folket og sikre, at Riget indtager sin historiske rolle som den
vestlige civilisations beskytter og forkæmper. I Richards verdensbillede er Hitler Gud og Rommel den værste af alle forbrydere. Det er drengens håb at blive udstationeret på Balkan så
han kan hævne ærkeforræderens ugerninger.
Den unge officer er en køn og omsværmet ungkarl, men har endnu ikke forlovet sig. Han er
stor af statur, atletisk af bygning og har et stolt og aristokratisk ansigt med en mandig hage.
Den sorte SS-uniform klæder ham ypperligt og han stråler som indbegrebet af den ariske
races suprioritet.

Under lakken

Hele din opvækst har du levet i en beskyttet verden og selv om dit liv intet lader at ønske
frygter du mødet med virkeligheden. På akademiet har du hørt de frygteligste historier om forholdene på fronten og den radioaktive stråling, der forvandler mennesker og dyr til hæslige
muterede monstre. Du håber at din far kan forklare tingenes sande tilstand og berolige dit
unge sind.
Et andet problem der naget dig er det seksuelle. Du er endnu jomfru og har gemmen års
fantaseren fået et uvirkeligt billede af det andet køn. Du har aldrig kendt andre kvinder end
tjenestefolkene på godset og kvinder er dig så fremmede som væsner fra en anden planet.
Dybest inde frygter du, at du er homoseksuel! Tanken er i sig selv vederstyggelig og du martres ved tanken om den skam det ville kaste på din fars og slægtens ære.
Du har svært ved at slippe blikket fra den unge Luftwaffe pilot; der er noget farligt dragende
ved ham og den ene gang hvor han har gengældt dit blik måtte du rødmende se bort i generthed. Du vil for enhver pris prøve på at undgå ham.
Den beskyttede tilværelse og traditionelle opdragelse har gjort dig stolt, men også stædig og
hårdnakket. Når man er vandt til at være den fremmeste i klassen er det meget hårdt for dig
at tage et nederlag eller få en irettesættelse. Dit nok største problem som officer bliver nok, at
du er for stolt til at underkaste dig.
Du har endnu aldrig taget et liv. Det nærmeste du kommer er nedlæggelse af vildt i godsets
skove. Du er spændt på din egen reaktion ved at dræbe et andet menneske og ser med gru
frem til den dag det sker. På akademiet hørte I om nødvendigheden af at handle resolut og
kompromisløst i fædrelandets tjeneste og du håber at kunne finde styrken til at være hensynsløs hvis det kræves.
SS-Gruppenführer Kurtz, som I skal møde i Moskva, blev nævnt på akademiet som idealet
på en hård og kynisk officer, der havde styrken og modet til at ofre alt på fædrelandets alter.
Efter sigende skulle han ha’ brændt delingens telte en hård vinter på østfronten for at motivere
sine mænd til at bryde igennem til Leningrad. Sammen med din far er han dit forbillede og
du fantaserer om mødet med denne sande soldat.

Fortællinger

Under rejsen skal du betro din seksuelle fortvivlelse til mindst en af de
andre spilpersoner.
Gestapo-kommissæren Grieb hjemsøges af hallusinationer. Undertiden,
når han er stresset, skal du henvende
dig direkte til ham og sige noget fuldstændig barokt og provokerende for
derefter at lade som ingenting. Det er
blot hans fantasi, der spiller ham et
puds. Her er en lille historier som du
skal videregive under rejsen.
“Fra en kammerat på akademiet
hørte jeg en historie om Kurtz. Under
et russisk modangreb i vinteren 1946
blev Kurtz og hans deling omkranset
af fjender og var i overhængende fare
for at blive udslettet. Kurtz brugte da
en kynisk krigslist: han fandt et stort
bombekrater og beordrede sine
mænd til at ligger deres våben i bunden, derefter skulle de lægge sig i lag
ovenpå hinanden til hullet var fyldt
op. Som den sidste mand tog Kurtz
personligt et maskingevær og tømte
et helt bælte ind i det øverste lag af
sammenstuvede mænd. Derefter skød
han sig selv i armen og benet og
kaste sig mellem de døde og sårede.
Da russerne kort efter nåede frem troede de at der var tale om en massegrav og rykkede videre. Senere kunne
Kurtz reorganisere sine styrker og falde fjenden i ryggen. Således ofrede
Kurtz et par får i sin flok for at kunne
rede resten. Engang håber jeg på at
blive en lige så stærk og hensynsløs
officer.”

Notater:

SS-Untersturmführer
Richard von Travmenburg

OTTO ’S FORHØRS -G UIDE

RICHARDS ’ F ORHØRS -G UIDE

Før vi kaster os over selve handlingen er der opvarmning med en
række korte cut-scener. Cut-scenerne fører jer tilbage til de afhøringer
og interviews som I alle måtte gennemgå for at blive godkendt til
denne mission.

Før vi kaster os over selve handlingen er der opvarmning med en
række korte cut-scener. Cut-scenerne fører jer tilbage til de afhøringer
og interviews som I alle måtte gennemgå for at blive godkendt til
denne mission.

Først bliver du afhørt af Gerhert, der spiller en overordnet SS-officer.
Du vil selvfølgelig gå langt for at være oprigtig og hjælpsom, men
som adelsmand og aristokrat har du dine grænser.

Først bliver du afhørt af Eva Krank, der spiller en kvindelig psykolog
på officersskolen. Du har selvfølgelig ingen personlige problemer og
er indstillet på at svare oprigtigt og lydigt. Du rødmer voldsomt hvis
samtalen kommer ind på seksualitet.

Senere skifter I rundt, så du interviewer Frau Eva Krank. Som en dedikeret psykolog skal du gennemtærske hendes barndom, ægteskab og
barnløshed. Du er på jagt efter traumatiske forhold, der i en presset
situation kan aflede urationel adfærd. Grav derfor dybere, hvis du
føler der er noget, hun forsøger at skjule eller fortrænge. I Førerens
navn må du trænge til bunds og udelukke enhver mistanke om patologisk (sygelig) adfærd.

Senere skifter I rundt, så du interviewer Gerhert. Som kynisk gestapoofficer skal manden gennemtæskes verbalt og presses til at svare ja
eller nej til en række spørgsmål. Efter hvert svar krydser du af på en
blok, ryster opgivende på hovedet og fortsætter med spørgsmålene,
der gerne skal vise hvor langt Gerhert er villig til at gå for at tækkes
systemet. Brug mange trick-spørgsmål og lok ham i fælder.

Eksempler på spørgsmål:

•På en skala fra 11 til 27, hvor vil De placere Deres mands ægteskabelige indsats i forhold til Deres objektive billede af racestandarten?
•Er den skam De føler over Deres barnløshed først og fremmest bundet i familiens ære eller i Deres mangelfulde indsats for den nationale rejsning? Bare giv Dem god tid før De svarer.
•Deres mand er jo ofte bortrejse i arbejdsmedfører. Hvordan påvirker
det Jeres seksualliv, falder De i søvn med hænderne ovenpå dynen
og hvordan bearbejder De hadet og aggressionerne til Deres mand?

Eksempler på spørgsmål:
•Er Førerens storhed en forudsætning for folkets vilje, eller er folkets
vilje udtrykt i Førerens storhed? - Svar ja eller nej.
•Blev du klar over din jødiske oprindelse før eller efter du meldte dig
til luftwaffe? - Svar ja eller nej. Shnell!
•Er de svinske løgne om atomvinter og økologisk katastrofe spredt af
dine lakajer i luftwaffe? - ja eller nej?
•Finder du at narkovraget Göring med sit opblæste storhedsvanvid er
egnet til egenrådigt at forvalte Rigets atomvåben? - Ja eller nej?
•Sviner du den agtværdige Luftmarskal og din direkte overordnede
til, og sår tvivl om Førerens dømmekraft i udvælgelsen af sine næstkommanderende? - Svar ja eller nej svin!

HERMANN ’S FORHØRS -G UIDE

GERHERT ’S FORHØRS -G UIDE

Før vi kaster os over selve handlingen er der opvarmning med en
række korte cut-scener. Cut-scenerne fører jer tilbage til de afhøringer
og interviews som I alle måtte gennemgå for at blive godkendt til
denne mission.

Før vi kaster os over selve handlingen er der opvarmning med en
række korte cut-scener. Cut-scenerne fører jer tilbage til de afhøringer
og interviews som I alle måtte gennemgå for at blive godkendt til
denne mission.

Først bliver du afhørt af Günther, der spiller en forhørsekspert fra
Gestapo. Du har meget at skjule og må vægte hvert ord nøje.

Først skal du interviewe Otto. Som hans overordnede SS-officer skal
du udspørge Otto om hans gamle venskab med Erich Kurtz og hans
familiemæssige forhold. Hold stramt på de korrekte militære former
og stil spørgsmålene hurtigt i en kommanderende tone.

Senere skifter I rundt, så du interviewer Günther. Som en dybteborende psykoanalytiker skal du indkredse mandens mentale stabilitet og
identificere eventuelle tegn på sindsyge. Til hjælp har spillederen et
par Rorscach-tavler du kan låne. På tavlerne er der symmetriske
blækklatter som patienten skal associere ud fra og fortælle hvad han
tror de forestiller. En tommelfingerregel er at den er helt gal, hvis der
ikke er nogle associationer.
Eksempler på spørgsmål:
•Kan du uddybe dit billede af det opsprættede kvindelig?
•Fortæl mig om dit seneste mareridt?
•I hvilken grad påvirker dit arbejde for Riget din potens og seksualitet?
•Hjemsøges du i drømme af personer du har truffet i arbejdsmedfører?
•Føler du dig ensom eller har du en nær kreds af familie og gode
venner.
•Har du anvendt rusmidler og stimulanser til at komme gennem
særligt hårde perioder i dit liv?
•Hvorfor forlod du Heidelberg og dit teologistudie?

Eksempler på spørgsmål:
•Udtryk Deres dybeste kærlighed til Føreren i fem ord!
•Hvem er Deres søns mor og hvor opholder hun sig idag?
•Hvorfor har De ikke stiftet familie som Himmler anbefaler?
•Hvad er årsagen til at De afbrød Deres jura-studium Officer?
•Hvorfor har De taget Deres egen søn som adjudant og derved brudt
de gængse forskrifter?
•Er Deres søn homoseksuel?
•Har De plejet seksuel omgang med Deres polske tjenestepige?
•Hvorfor har Deres søn ikke forlovet sig, er han jomfru?
•Bevis at De og Deres søn ikke har jødiske forfædre?
Senere bliver du afhørt af Richard, der spiller gestapo-inspektør. Du
er trænet i at klare personlighedstests og er parat til at lyve hustigere
end Sleipner kan rende. Desværre er du lettere beruset og har svært
ved at holde hovedet koldt.

EVA KRANK ’S FORHØRS -G UIDE

GÜNTHER ’S FORHØRS -G UIDE

Før vi kaster os over selve handlingen er der opvarmning med en
række korte cut-scener. Cut-scenerne fører jer tilbage til de afhøringer
og interviews som I alle måtte gennemgå for at blive godkendt til
denne mission.

Før vi kaster os over selve handlingen er der opvarmning med en
række korte cut-scener. Cut-scenerne fører jer tilbage til de afhøringer
og interviews som I alle måtte gennemgå for at blive godkendt til
denne mission.

Først skal du interviewe den unge Richard. Som en indladende kvindelig psykolog på officersskolen skal du stille dybteborende spørgsmål som led i en personlighedsanalyse. Han skal tage stilling til en
række spørgsmål om moral, seksualitet, pubertetsproblemer og politisk overbevisning. Få den stakkels knægt til at vride sig i stolen af
generthed.

Først skal du forhøre Hermann. Som et dumt svin af en gestapo-kommissær skal Hermann vrides grundigt for alle oplysninger om samfundsfjendtlig virksomhed. Tag løbende notater og vær ubarmhjertigt
hård. Du må gerne binde ham, bruge symbolsk fysisk kontakt og
anvende en standerlampe hvis du kan finde en.

Eksempler på spørgsmål:

•Hvad ville din reaktion være hvis du opdagede at en nær ven var af
jødisk oprindelse?
•Er jøden et dyr eller et menneske med ret til et værdigt liv?
•Fortæl mig om din seksuelle debut?
•Bliver du opstemt under fællesbadning på skolen?
•Fortæl lidt mere om dette fænomen onani, hvornår startede det?
•Fortæl om dit lykkeligste minde med din mor?
•Hvornår holdt din far op med at slå dig?
•Ville du slå din far ihjel hvis han var Rommel-tilhænger?
Bagefter bytter I rundt og du bliver afhørt af Otto, der spiller en indlevende familieterapeut. Du går meget op i facader og skal nok vide
hvordan man får sådan en fyr til at holde snuden for sig selv.

Eksempler på spørgsmål:
•Hvor var du den 20. juli 1944 kl. 21.30? - Måske skal hukommelsen hjælpes lidt på gled?
•Er du et jødeelskende, samfundsfjendsk bolsjevik svin?
•Hvorfor har du giftet dig med en jødeluder? - SVAR!
•Gi’ mig navnene på dine anarkist venner og jeg kan måske stadigvæk redde din kone fra KZ-døden!
•Hvordan mødte du din kone og medsammensvorne?
•Hvorfor har du ikke skænket Føreren et barn, din impotente kvaksalver?
•Hvem rekrutterede Otto von Travmenburg til jeres kommunist-celler
og hvorfor slog du hans forlovede ihjel?
Senere bytter I rundt og du bliver afhørt af Hermann, der spiller en
dybdeborende psykoanalytiker. Muligvis skal du se på nogle Rorscach-blækklatter. Enten siger de dig intet eller så ser du dit livs værste
rædsler. Du må gerne få et psykotisk anfald midt i interviewet og tro
at det er dig der afhører ham.
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Kort over østfronten
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Monologer

til

Kurtz

Et udvalg af underlige citater som Kurtz kan recitere i sin galskab. De fleste er løst oversatte tekstbidder fra
Heart of Darkness og Apocalypse Now, der igen delvist er baseret på digte af Kipling og T. S. Elliot. Til sidst
er der lidt fra Johannes’ Åbenbaring og Nietzsche’s “Således talte Zarathustra”.
•
“Jeg har set rædslerne... rædslerne som du har set. Men du har ingen ret til at kalde mig en morder. Du har en
ret til at dræbe mig. Du har en ret til at gøre det... men du har ingen ret til at dømme mig. Det er umuligt at beskrive
med ord, hvad der er nødvendigt, for dem der ikke ved hvad rædsel betyder.”
“Rædsel. Rædsel har et ansigt... Og du må knytte venskab med rædslen. Rædsel og moralsk terror er dine venner. Hvis ikke er de fjender som må frygtes. De er virkelig fjender.”
“Det er nødvendigt med moral... men på samme tid må man kunne udløse sit urinstinkt til at dræbe uden
anger... uden følelse.. uden dom... uden dom. For det er fordømmelsen der overvinder os.”
“Hvis du kan bevare din forstand, når alle omkring dig mister deres og bebrejder dig for det
hvis du kan tro på selv, når alle tvivler på dig.”
“Jeg så en snegl kravle over kanten af et barberblad. Det er min drøm. Det er mit mareridt. Kravler, skærer hen
over kanten af barberbladet, og overlever.”
“Vi træner vores unge mænd til at nedkaste ild over folk. Men deres overordnede vil ikke tillade at de skriver
“Sheisse” på deres fly for det er obskønt!”
“Rædslen! Rædslen!”
•

T. S. Elliot: The Hollow men:

“Vi er de hule mænd. Vi er de udstoppede mænd. Læner mod hinanden, hovedet fyldt med strå. Vores tørre
stemmer, når vi visker sammen. Er tavs og meningsløs, som vind i tørt græs. Eller rotters fødder over knust glas I vores
tørre kælder.
Omkreds uden form, omkreds uden farve. Stivnet kraft, handling uden bevægelse. Dem der har krydset, med
direkte øjne, til dødens andet kongedømme, Husk os!, hvis ikke helt, da ikke som fortabte voldelige sjæle, men kun som
de hule mænd. De udstoppede mænd.
Øjne jeg ikke tør møde i drømme, I dødens drømmerige forsvinder de ikke: Der er øjnene solstråler på en knust
søjle. Og stemmer er, i vindens sang, fjernere og mere dæmpede end en falmende stjerne.
Lad mig ikke komme nærmere, i dødens drømmerige. Lad mig også bære så forsætlige facader. Rottens frakke,
koskind, krydsede stave. På en mark, opfør dig som vinden. Ikke nærmere. Ikke ved det endelige møde i skumringsriget.
Dette er det døde land. Dette er kaktusland. Her er de sten figurer rejst. Her modtager de bønnerne fra en død
mands hånd. Under skæret fra en falden stjerne.
Således er det. I dødens andet kongerige. Går alene i den time, hvor vi ryster med ømhed. Læber der vil kysse.
Fra bønner til knust sten.
Øjnene er ikke her. Der er ingen øjne her. I denne dal af døende stjerner. I denne hule dal. Denne knuste kæbe
af vores forsbundne kongeriger. I dette sidste blandt mødesteder samler vi os. Og undgår tale. Samlet på denne strand af
den udtørrede flod.
Synsløse, medmindre øjnene genopstår. Som den bestandige stjerne. Blomstrende rose af dødens skumringsrige.
Det eneste håb for tomme mænd.
Mellem ideen og virkeligheden. Mellem bevægelsen og handlingen. Falder skyggen. For det er riget. Mellem
forståelsen og skabelsen. Mellem følelsen og svaret. Falder skyggen. Livet er meget langt. Mellem ønsket og krampetrækningen. Mellem potentialet og eksistensen. Mellem essensen og arven. Falder skyggen.
Dette er verdens ende. Dette er verdens ende. Dette er verdens ende. Ikke med et brav, men med en hvisken.”
•

Åbenbaringen:

“Og den første basunede, og derkom Hagl og Ild, blandet med Blod, og blev kastet på Jorden. Og den anden
Engel basunede, og der var, som et stort brændende Bjerg blev kastet i havet; og Tredjedelen af havet blev til Blod. Og
den tredje Engel basunede, og fra Himmelen faldt der en stor Stjerne, brændende som en Fakkel, og den faldt på tredjedelen af Floderne og på vandkilderne, og Tredjedelen af Vandene blev til Malurt, og mange Mennesker døde af Vandene
fordi de var blevne beske. Og den fjerde Engel basunede, og Tredjedelen af Solen og Tredjedelen af Månen og Tredjedelen af Stjernerne blev ramt, så en Tredjedel af dem blev formørket. Og fra Røgen udgik der Græshopper over Jorden, og
der blev givet dem Magt, som Jordens skorpioner havde Magt. Og det blev givet ikke at dræbe dem, men at pine dem i
fem år Måneder; og Pinen, de voldte, var som Pinen af en Skorpion, når den stikker et Menneske. Og svovlgule Pansere;
og Hestens Hoveder vare som Løvers Hoveder, og af deres Mund udgik Ild og Røg og Svovl. The Hestenes magt er i
deres Mund og I deres haler; thi deres Haler ligner Slager, have Hoveder, og med dem gøre de Skade. Inden den syvende
basun spiser Johannes bogen, der smager godt, men vækker bitter smerte i maven: Og han sagde til mig: tag og nedsvælg
den! og den vil vilde Smerte i din Bug, men i din Mund vil den være Sød som Honning. Og man sagde til mig: Du bør
igen profetere om mange Folk og Folkeslag og Tungemål og Konger.”
•

Nietzsche:

“I skal elske freden, som middel til nye krige. Og den korte fred mere end den lange. Jeg råder jer ikke til fred,
men til kamp. Jeres arbejde skal være en kamp, Jeres fred en sejr! Og bliver jeres sjæl stor, så bliver den overmodig, og i
jeres ophøjethed er ondskab. Jeg kender jer. I må kun havde fjender, som er værd at hade, men ikke fjender til at foragte.
I må være stolte af jeres fjender: så er fjendernes sejre også jeres sejre.”

Kære Søn
Jeg frygter at du skal høre ondt om mig, jeg vil selv fortælle dig
Sandheden.
Min Situation her er blevet vanskelig, jeg er blevet beskyldt for Mord
af mine Foresatte.
Jeg har blot fulgt mine Ordre og handlet hvor Skæbnen rådede. Da
Situationen stod klar handlede jeg, handlede som Soldat.
Beskyldningerne er uden grundlag. Faktisk er de i situationens alvor
fuldstændig vanvittige.
I en Krig er der mange øjeblikke for følelser og barmhjertighed. Der er
mange Øjeblikke for nådesløs handling, for hvad der kaldes nådesløs.
Men under mange, mange omstændigheder er det eneste oprigtige, at se
klart hvad der må gøres og gøre det direkte, hurtigt, vågen..., se det i
øjnene.
Jeg stoler på at du dømmer selv i denne Sag og ikke tror på deres
Illusioner. Omkring beskyldningerne er jeg ligeglad. Jeg er over deres
løgneriske Moralitet. Den har ikke længere mening.

Du har al min tillid
Din elskende Far
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