
'y, 
fr. Det sier seg selv at det kan 

'tke ga. 

,. Det har 'ikke manglet pa fore

stillinger og advarsler fra riks

revisjonen. Stortingets protokoll

komite har ogsa jattet med. Men 

det er ikke nok. Det rna gjøres 

noe effektivt. Det må bevilges 

penger, og det må settes kraft 

inn pa il. få nok arbeidshjelp og 

nok kontorer. slik at riksrevisjo

nen kan greie arbeidet sitt. Det 

er Stortinget S0111 rna gjøre 'cet. 

I var tid kan det for mange 

fortone 3eg .som en liten .sak. Det 

er det som skal gjøres son1 er 

hovedsaken. A sitte og granske 

det som er gjort og elelle feil:' er 

ikke så viktig. Det er en feil opp

fatning etter var mening. Vi er 

enig I at administrasjonen i ti

der som har gått og delvis også 

ni, må ha frie hender til a 

handle fort og etter situasjonens 

krav. Men en uttrykkelig forut

setning for det ma være en hur-

Kringkastmgen, det steU tiailOmann 

l telefonk.atalogen og pa skiltet hans 

som forresten burde vært pusset, men 
l denne kulden monner det sa kort 
- men er ikke ~hallomann,) også en 
sann opprInnelig vits fra. Harald 

Harfagres tld som er gatt inn i be

visst heten? Selv sure sier halloman
nen gl'av alvorlig i dag, enda blide 

. sa det smilende dengang de fant det 
?PP og da sa de Slire at de blide ikke 
eiae sans for humor 

Tenk om Robinson Crusoe korn 
hjem fra. sin kokosholme etter 30 ilr 
l morgen og at han var bror av Ki
ran eller Lyche og sa ;.Det er grepa 
gøyet treffe deg igjen;. eiler hva en 

sa 101' noe dengang R. Crusoe ble 
metdt saknet, og sa spurte Kiran el
ler Lyche l Kringkastingen som han: 

var bror av: "Hva dnver du med for I 
noe da og kan det kaste noe aV seg?: ~ 

,Jeg .. ,_ Sier Kiran eller Lyche, :'Jeg 

et hallomann!) 

,'Blott,;, l:.ier RDblll~on Crusoe, med 

forak.t. 

t,Hva mener du;>, .spor de co brødre~ 
ne t kol'. 

1:Du vet godt hya jeg mener», sier 
Robinson Crusoe. dkke prøv å vri 
deg fra det . .') 

- Si takk, ikke noe a. slipe t dag, 

sa Trine. 
- OK. sa jeg. 

Petiance. 

Det lønte seg kanskje. 
tig og sikkert virkende kontroll En mann hadde \'ed en anledning 

" anta.,:,t.c~ en anne-no grep fatt i ham 
gJ ~nnom en effektiv og hurtig I o; . L:.l~elte ham ,:.n •. d!l . ?l.a~: sa ,:~an 
rcv: . .,.ion og ~jf'nnomga:ng av det l ~~E'ld l ~ea;a ~~n°f'~d~~~~~ct~C;i~\~' '~~l~li~~~ 
50n1 er ~lOtt -:\Icr cnn noen ~ang Ibelu<:t:t 0'1; deltok 1 dll""e,a2" t )..ln11-

:\:pClam,,' [>II?-n FOI (Il::of' fo, lloln ble 
::-.kUdC CiC'tior R:k...,rCVH1onen Yære 'lan lOlelagi en bol, pa lon ",loner 

I 
'nen !1f'r:: te t '1 ed' a Hd!l \ ,Tlc ha 

pc\. hbydt"'l1 l1a Det burd":! ha "a;';:pn l :ptten Mc'l1 rla!!en im letl-5-

vært lnn"ett .or ug h.Uldlet etter ~~~~~J~ P~1~~~3~~~~ f~~r~1e~m~g oq, \ ar 

TENKT OG FØLT 
i første okkupasjonsdr 

AV HØYESTERETTSDOMMER THOMAS BONNEVIE 
TIl 

31. mai 1940. Hva er det egent
lig som gjør tanken Om hitleris
mens seier - og spesielt Hitlers 
varige styre her i Norge - sa al
deles utalellg'? Næringslivet. kom
mer sikkert snart til a: blomstre -
kanskje som aldri for. Og Vi blir 
kvitt mange forargelige foreteel
ser som VI rør har lidd under. Alt 
det råtne som vart parlamentari
ske liv har vært. befengt. med kom
mer jo til å. forsvinne nar vi i det 
hele tatt ikke lenger far hverken 
storting eller stemmerett. Og de 
evindelige lønnskamp ene med alle 
de lovlige og Ulovlige streikene blir 
vi jo kvitt. Blir ikke det herlig? 

Det blir nok etter hvert ikke så 
la som vil sla seg godt til ro med 
de nYe fOl'ho~d og bli «gode ven
ner> med vare herrer tyskerne. Det 
kommer til å bli rene kappløp 
111ellom alle dem som vil være 
med og høste de utYilsomme for
deler ved a være bLlnt de forreste 
,NI1t:auferc..,. QU1~~ln~ 'lil nok bii 

iJH'i.T('nl av folk som Vil være med 
l ,.h:rden; H':orfor l det hele tatt 
ir(:~C h::~e :-y",kerne ~om vare san
ne ,befr:ere>, De skjenker oss JO 

ro og orden og fred _ og kanskj e 
også i det lange løp -- veIs Land. 

Til dett;, er å svare: Alle disse 
materielle goder blir fOl" dyrekjØp~ 
te. For vi ma betale dem med var 
frihet. Vi blir slaver - kanskje 
slaver som far bra med mat og 
klær og hus -, men aog slaver. 

Nordmenn kan ikKe bli slaver 
uten å ta skade pa S111 sjel. Gjen
nomsnittsnordmannen har for 
høyt menneskeverd til å kunne le
ve slavens liv uten å sykne - som 
den fri storfugl i bur. De beste av 
oss vil dØ av det. Vi må ha den 
fri manns rett til å tenke fritt og 
til fritt å meddele oss til hver
andre. 

Vi rna ha retten til a synge ut, 
når vi mener at det offentlige livs 
menn gjpr uret.t .eller gjør dumhe w 

t.er. Vi vil og rna leve i en rettsst.at., 
hvor ingen straff idømmes uten et~ 
ter lov og hvor for øvri;; ingen 
:::traffes uten etter dom, 

Det hitlerske GestapO-SY3t€11l cr 
en Skjensel for Tysk:and og det 
vil drepe :'-lor~e.5 .:;.jel. ~ar Vi SK,ll 
opp~eve a 1"3. ~e:SLapoa6enter ~nu

scnde omknng oss og endog tren
ge S€g inn l vare hjem pa gl'unn-

lag av anonyme angivelser - da 
blir tilvær.elsen uverdig 03 uuthol
delig for frihetselskende og rett
sindige mennesker. Men alt dette 
har na QuiSling brakt OSs i gave 
hvis det er ham vi kan takke for 
tyskernes in vasj on, 

Man kan spørre om riet ville bli 
noe bedre a komme under <i:prole~ 

tariatets diktatur» - og dertil rna 
jeg jo svare. at jeg er enig i at de~ 
ikke ville være bedre. - kanskje 
enda verre. Jeg tror nok at av de 
to onder. Hitler og StaHn, må jeg 
vel regne ondet Hitler som det 
minste. 

Men vi hadde et tredje alterna
tiv: ti få være i fred og å. fa pro
ve suk3e8sivt il fa bedre skikk pa 
alt som er vrangt og sk.ll:t l gamle 
Norge, 

Det ville krevd en del talmod, 
for det ville tatt atskillig tid. Men 
det er ingen grunn Ul a tvile pa, 
at skritt for skritt ville vi klart a. 
rette pa bade det ene og det annet. 

Men ni hal' Quisling ødelagt alt 
for oss ved a gjøre oss til Hitlers 
slaver. Han har patatt seg et an .. 
svar så. tungt at vekten av det 
burde knuse ham til dØde, Men en
nå lever han og streber etter mak
ten. - enn a. har han ikk~ hengt 
seg. Jeg tror han er gaL 

Samme dag: Se na bare pa en sa 
uskyldig ting som den jeg i dette 
pyebilkk gjør: a betro mine tan
ker til en da2bok. I et land hvor 
Hitler o~ hans Gestapo har mak
ten - o; ::;Ek er jo Norge stilt l 
dag - er det kan3kje livsfarLi:;- a 
sKIT/e en .s:ik dLlgbok. Selv om jeg 
tar ,;udt Velr':: pa den o; ikKe akter 
a vLe den ul noen S0111 helst ka.tl 
det :ne'~c:t :;odt ~enkc:) at Gc.stapQ 

eller de:~ t 1 :;ncr Qu: ~l:ng foretar 
ran.m:.>.:ng her i Ho~,)~crccL o~ !:!n-

ner mIn dagbok. Ja, da blir det vel 
stas med meg! Da bilr ikke mitt 
liv meget verd. Og det kommer 
kan.oikj e o~sa til a ga ut over kone 
og barn. Slike forhol" er det vi 
kan takke Quisling for. «GIganten 
Quisling-> som Hermann Harris Aal1 
kaller ham. Det. eneste gigantiske 
ved ham er såvidt jeg kan skjø.nne, 
hans stormannsgalskap. 

1. juni 1940: Verdenskulturen 
seiler med et lik i lasten - og har 
gjort dette l et par tusen ar. 

Dette :"i:lik i lasten,> er den krist
ne religion, som gjpr de som ·<tror:!> 
pa denne religions ,<sannheter;) 
uskikke, til a bygge opp en solid og 
ycrdensomfattende mellomfolkelig 
rettsorden. 

Det IJ.rli~e ved den knstne reli .... 
gion er den~ tære om ~t liveHer 
doden, og et "eVIg liv) for det en
kelte menneske, et liv 30m skal være 
hendelig meget mer verd enn det 
«(korte) jordliv SOm er oss hver 
især forunt. 

Folk flest finner det latterlig å 
mene, at denne kristelige forestil ... 
!ing om livet etter døden i det hele 
ta.tt kan være skadelig for ver
denskulturen. Dette gjelder og sa 
for de aller fleste fritenkeres ved
kommende. De deler ikke selv den 
kristne tro pa et liv etter døden, 
men de er sympatisk innst.ilt over
for denne tro, som de mener har 
bidradd bade til a holde moralens 
fan.e hØyt og Ul:i trøste ma.nge ulyk .... 
kellge mennesker. Tro:st.et dem som 
har m:,,,te~ noen av sine (,kjære~ 

o~; trlJ::;~l't dem :SOm ~JEmnom syk
dom. latt;~dom eller undertrykkel
.::;.'"\ lLlf tort en .;ior6·e::~ u!værc1:::e. 

D('~tc - ele n1J.116C fritenker~.5 

,-';::ll ... pat~"ko-~ :n:l."it.!:lln; - er en a", 
d:.:! vik::;:-,i.l? 'Srunner til at de .. "! 
krL3,ne rcil::;Lor:. h~lr kunnet behoi-

-.J::;:," 
er, 
~ .. L) 
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~;ra~;~"ne "'t;i ~fi:~ -Sei-gh ~,~; -slik at I s~;;j~-s dager, hadde nok større re- I ungene pa tribunen. Damene \-ar for I 

det gispet i folk pli tribunen. Og slik pertoar. Liv Borg ble inspirert til å: øvrig i majoritet blant tIlskuerne. De 

de sa meget av sin tlYskratt gjen
nom tusener av ar, Så lrommer 
hertil den veldige rolle organlsa
sjonen av kirkelig makt har spilt. 
Forst og fremst gjelder dette den 
ypperlig organiserte kalO!ske kir
ke. Men etet gjelder ogsa eie andre 
kn.5tne «K.!rkesamfunn') SOm 1. eks 
var lUthersk-evangeliske StatsKll':r:.e. 
den episkopale kirke i England og 
de mange kirkesamfunn l Ameri
ka. 

Det for verdensku:turen ulyk
kelige forhold, at den kristne tro 
faktisk gj ennom alle de uendelig 
mange «kirkelige» o.rganisasjoner 
er blitt til levebrød for millioner 
av prester og lekpredikanter og 
misjonærer har gitt kristentroen 
en maktstilling, som det kan synes 
nesten hapldst å ta :,okket ved. 

Pa dette ene omrade kan en Sl 
at. hitlensmen representerer et 
ly~punkt. HWer har v:rkellg vr..5t 
J.t. den (,kristelige bøygen,) kan 
overvinnes. 

r..-!en enna star han jo Ikke som 
deIinitiv seierherre og vi vet hel
ler ikke hvor varig hans seier vil 
vi.se seg å. bli. 

Men av de to onder kristendom 
og hitJerisme mener jeg allikevel 
at kristendommen er den minste. 
Jeg ønsker ikke kriste:'ltroens makt 
ombyttet med hitlerismen. Det 
b~ir som a fordrive djevelen ved 
Beelzebub. 

2. juni 1940: Hitler [1ur i de 10 
ar som er gatt hatt ~in beste 
støtte i den enna sa mektig ut
bredte religlø.sitet i de land. som 
l,an !,Ører sin kamp mot. Alle 
kristne kirker og de fleste reli
giøse mennesker I alle land uten-

om T:ysklanct er Hitlers naturlige 
fiender. 

Alt som gjør Hitlers fiender sva
ke og motstandsudyktige er selv
sagt til Hitlers fordel. Han kan med 
full rett si: mine fienders svakhet 
el' mm styrke. Den speSIelt kriste
lIge tonn for p~sifi.stisk defaitisme 
er farlig tor Hitler hvis den opp
trer l Tyskland. Men den er til 
storste fordel for ham, 1.1vis den 
brer seg, ikke i Tyskland, men l 

de anære land. 
Hitler har sikkert gnidd seg i 

hendene ved il. se en slik «beveg
else» som «Oxford» spre seg og 
bre seg l de demokratiske land I 
like grad må. han ha gledet seg 
over den internasjonale «Kvinne
ligaen for fred og frihet:> - nett
opp fordi disse bevegelser fore
t~'ekker ennog hitlertrel~om fram
for krigen mot hi tlel'1.smen. 

Det er tkke noen tilfeldi.2;het, at 
kristendommen dukket opp i et 
folk som leYde i undertryKkelse 
og hvor jødene var pent nodt til 
a (,gi keiseren hva keiserens er .... 

KrLstentroen er en tr\?)Stereligion 
for slaver og undertrykte, far alle 
de som har det sa ille, at jorden 
faktisk er en «jammerdal> for 
dem. 

Sa. ulykkelig stilt bar alltid 
m::tn~e mennesker vært, at de har 
\'æn villige lyttere til dem som 
har prekt om at dette livet pa jor
den ~ i ,jammerdalen) ~ det har 
Ikke noe verd eiler noen betyd
ning. det er >.<livet etter døden) .30,11 

er det egentlige liv, der venter 
lykken i all evighet for den som 
tror. 

Og sa ulykkelig kan vi alle bli 

stilt, hvis Hitler når sine mål, at 
all motstand blir håpløs og ny,te
løs og at man far unne de anne 
hitlerslaver den trøst som de kan 
finne i den religiøse svindel. som 
troen på et liv etter døden er. 

Uttrykket ,,<svindeL passer jo 
lkke pa de naivt og oppriktig tro
ende Men det passer pa sorgeli-s 
mange og pa minst 60-70 prosent 
av dem som har sitt levebrød di
rekte eller indirekte gjennom de 
andres tro.skyldige kristentro 

Der ligger en veldig direkte 00' 

indirekte Økonomisk makt knyt
tet til opprettholdelsen av kir-
ken og religiøsiteten 
opprettholdelBen av det reli
giØse livssyn. De som til- enhver 
tid har hatt makten - den poli
tiske eller den økonomiske - har 
alltid hatt stor fordel av at de 

underkuede har vært i.gode krist
ne: 

Under det kapitalistiske reglme 
har kapitalisten hatt apent oye 
for riet farlige i en (<avkristning, 
a v de økonomisk undertrykte klas
:ser. 

Pa lignende vis er det med kvin
nenes underkuelse. Deres stilling 
har gj ennom å.rhundrene vært sa 
forkuet, at det har vært hØyst na
turlig at de har sokt sin ,:<trøst J 

i religionen. Noen virkelig frigjør
else av kvinnen far vi ikke før de 
lærer li fOl'sta. at deres liv hører 
Jorden til ~ bare jorden - og at 
troen pa et e\'ig liv etter døden 
er et mer eller mindre fromt be

drag. 
l denne ulykksalige tid hoster 

Hitler fordelene ved 3. ha innsett 
at kristentroen er livsfiendtHg og 

'j Il Hlsletc ' h. Lt:W· -

EIGIL 

lIvstarlig for et hvert folk, så len
ge det er makt-en og ikke retten 
som hersker her pa jorden. 

Og for Hitler, hvis hele ideoloQ"l 
jo bygger pa (,Der Wille zur 
Machb, er det en uvurderli:s for
del a ha frigjort seg og sin hjord 
(eEer sine horder) fra kristentro
ens hemninger 

De kristne svarer: '<Hva gagner 
det Hitler om han vinner den hele 
verden, men tar skade pa sin 
sjel ?» Og de går heller til under
kastelse enn til fl. sette hardt mot 
hardt. 

De trøster seg med at de etter 
døden skal bli salige, mens Hitler 
da drar til helvete. Men vi som 
er klar (}ver at denne trøst bygger 
på den rene illusjon for ikke å si 
svindel, må jo gråte blod ved tan
Ken pa at Hitlers seier og all den 
elend:ghet og underkuelse gJen
nom generasjoner, som vil bli fol
gen, etter all sannsynlighet vUle 
være unngått, 11Vi5 ikke Hitler 
hadde hatt den gode forbund.'i
felle, som kristen pasifisme i fien
den,; land betyr for ham. -

Nei, kulturverdenen må lære a 
innse, at mot det hitlerske livs
syn, som hyller neveretten, den 
oterkeres rett, maktviljen,s f(}rher
ligelse. nytter det ikke å troppe 
opp med bergprekenen og saue
fl'ectsommeligheten. 

Hitlers ideologi rna møtes meG 
en sterk, handfa.st og jordbundet 
ideologi, som visstnOk er fredsvenn
Hg, men som vil kjempe for ret
tens makt, for rettsviljens seier over 
maktviljen og som vil rØre denne 
kamp for retten med alle de harde 

avlysningen. 

En ideologi som tar sikte på å av
skaffe all vold, men som innser 
at det mål kan ikke nås sa lenge 
ikke enhver voldsmann vet, at 
hans voldsanvendelse straks vil bli 
møtt med en enda sterkere vold 
som baster og binder ham. 

Vold avler vold - heter det jo. 
Og det er riktig Vold rna og skal 
møtes med sterkere vold - poli
tiet må alltid ha maktmidler til 
å slå røveren ned, hvis han ikke 
avstår frivillig fra sine voldsdå
der. 

Men lar nå en slik ideologi seg 
fornuftsmessig underbygge? Er 
ikke Hitlers volds ideologi i virke
ligheten den «riktige»? Kan kul
turverdenen i det hele tatt unn
være kristen troen som ideologisk 

! slt" med fOlk som lCommer z n~ 
stemning? 

det utseende av at tapet av kris":' 
tentroen er ensbetydende med kul
turens undergang og moralske for_ 
fall. Tiden vil nok fØr eller siden 
vise, at det motsatte er forhol
det. 

Vi har j o også gj ennom tusener 
av ar rik erfaring for, at en me
get stor del av de klokeste og ed
leste. moralsk høyeststaende men
nesker har vært fritenkere som 
har levd og dood i forvissningen' 
om at vår sjel dør med legemet 
og er funksjoner av legemet og at 
der ikke eksisterer noen person
lig, bevisst Gud. 

Tiden er moden far en populari_ 
sering av denslags menneskers livs .. 
syn. 

Tiden er moden, fordi tallet av 
grunnlag i kampen mot hitleris- de som av fornuftsgrunner ma 
men? star vi ikke her overfor et 
enten eller? 

Kirkens folk blir - ~lvfolgelig 

- aldri trett av a forkynne, at den 
eneste mulige redning for kultur 
og moral er å søke i troen pa <{Gud, 
og på «frelsen i Kristus» og på. det 
eVige liv. 

Men det er en <.:kulturforrædersk 
tale> kirken fører når den slik gir 

vrake den kristne religions «grunn
sannheten er sa. voldsomt økt. 

Behovet for et pa en gang mo
ralsk og irreligiøst livssyn er ster
kere enn noensinne. 

Hitlers amoralske livssyn kre
ver til motvekt et moralsk livssyn 
som kan stå pa egne ben og greie 
seg uten religionens krykker. 

Thomas. Bonnevie. 
-------~~-~-~~~--~----

?L. EVENTYR VINTERENS 
fortsetter på Bislett i allen kl. 19JO (7 JO) 
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