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j)cct var man[;e m~,ter et fJnnct l'i::JTi-;e U::Jfn r!~iret 
I n'l fl I i I,' ~ .. ' r~.... n i- ;. a f'"> l p _ ~ ,,~: ," ~ ,:1 - lj-'_~r8juoj_lcet :i 1914, enn det v:. "Jelli1\~l_" __ c, ,_,~n L,te 

verdenskrigs slutt i 1918. V51~ folk v~r f~r 1914 apl-tNtt av 

jen "nye arlJeiciscJag" ,,:am var farut:~0.kt j 1905. 

jJ''Ot VRI' forkynt at den skulle kow1e, o:-~ man ventet i "or,;::1;:'8 

ro p1 at den 8~ulle innfinde seg, - O[ 0rene Bled r::JliC hen 

,rlens folket ventet, b,cLre ventet. )\';en innvar,;linr;en 2.V (~enne 

"nye c\rbcidsdag" v:h~:lte sed fiom 8,; meget I"_nnet -, v-;;re en fr:'i88 

gitt i en ,':tor :c:tlilnd t dette velc"ignede 'c"ret. 

I"orholdcne i l:l.ndet v'.'.r r:tort r:c!:t i od(' 1. dL:lic-.r, 

uten noen serlige krusninger p& den rolige overfl~te. ~elv 

stor"treiken i 1911 - da en stor del av I8n~ets ~rbeidere en-

ten etreiket eller var lockoutet - fl»t hen Gom en Bom~erlerle. 

Arbeidsk8mrcne ha0de endR ikke f&tt den bitterhet a~m vi kjen

ner rra senere år. Vi jublet vf:.r 17. mai og fej.ret :J,c~<;i'L neen 

gnncsr 7. juni. Dst var alb,:~ f:tort Dett et Hor,c:LH;t Yolk c'om 

l:Jt dagene Eli uten aL "tore henc;,~ll'jer ri>]; ,"tnledninr: tj,l {c, 

iorL;1;yrre sommeridyllen. Vi hvilte {~O(lt ut ('ttF~r ;''l,,"n.nlrwcnL 

1905 og det krafttak Ham ~a var tatt. V~r nasjonalstol~~et ~R 

,;BL ik):e utfilag :L tr:lnc- til f'lere Ljft, mSDS vi c;,')lte O,;" i :1:;n 
n,vvulldne fril1et. 

Om 1905 [013. Vj dkllD 'cuL;lLue;: 

"I 1905 var NOY'[:e ende liE bljtt f,t8r;~t noLl: til ;~ 

, Ol.': i det ytt:cc 
E:jenv:Lnde full frihet som l s!J.[c;?:.tiden. ~,';en i virkc)li[dlete~1 var 
saken aaderledes. 

N2.,r et folk l"o}' vj.rkel iEPjOr-t et na~;jorw.:l_i; ido,--,l rom 

det 18:1Ce liD,!' .kjempet for, E3{~ oppr-:;tflr et ITLor.aln!-:: 1~lu_ll :i d(-~ts 

liv . . uc;tte VetT tilfclde ror det nor::;kp. folL d(~L. I t,r11U11(lreC~er 

had l' rlet 11att :for e)ye h cjenvinllc ,Li n frihet o,:Ln tapte 

r:el,st8h":Lgllet, 0e: i minnet 0:,] en utor fortid :\ :3k~:_pe en r~nd[: 

st\iJrre f'rerntid. 

I 1905 Damledes nordrnenr"ene i en ene'3t;;"nd8 nac-;jon"ll 

beshitiGol:het og enighet om ,nå målet. Ilen etter den ~;tore 
tr.i.umf oppstod en stor tomhet i folket,,! ;jj'Bl. 

For ~ gi vArt folk en ny ~nd21ig fasthet, og bevGre 

(lett; solidaritet og detl3 ,OClrn,9Y'beid fo:~ Telles m&l, Ve_r det 

n'6dvendig [~- [;i det et nytt nar:jonglt ic]eal. I,;~Ul f:".tlt det~~-,li8. 

06 det i et tidsrum da vårt folk gikk ut tW en stor n:.l~'ijonal 

kamp, gjennemsyret aven make11Ml nasjon2_1f;61el:::e. 
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Det norske folks ledere hadde ineen skapende j.d~, ingen 
oppdragende og styrkende plan tel gi folket og dets frtk'tidige 

liv i samhøve med tidens krav og folkets behov. Deres eneste 
resept var liberalismen og etterheånden som motgift mot denne, 
marxismens røde gift." 

Fritjof Nansen Bom personlig tok del i frigjøringsverket 
i 1905 kjnente det på sam'1le måte og gir uttrykk for sin skuf
felse slit,; 

"Det kan nesten se slik ut at vi nordmenn gilde rundt og 
lette etter en oppgave il samles om. Unions saken var en slik xx 
stor oppgave, men etter at den var løst i 1905, er det som vi 
enten har lagt oss til å sove eller øvet våre krefter i strid 
om småtterier med hverandre." 

1905 lot oss altså nå et mål, lot oss virkeliggjøre et 
nasjonalt ideal, men mangel på nye oppgaver, nye mål å ta sikte 

på, ga folke_t ilen godværsdrift i sorgløs 08 likegyldig ro med ........ 'J D"o<:. 

litt småkjegl~ som kjennetegnet årene etter 1905. 

Stortinget som det år stod i brennpunktet for folkets 
interesse:r. med regjeringen Michelsen i spissen, gled igjen ut 
av folkets daglige tanker. Selv stortingsvalgene fålregikk uten 
s,:,;rlig spenning og interesse og uten den bittre partimaktkamp 

som vi opplevet i de senere år. Arbeiderpartiet he.ude begynt 
sin stigende kurve, men blev rr~rmest betraktet som en flokk 
rabulister som det ikke var større grunn til å ta alvorlig. 

Slik gikk tiden til vi kom til den vidunderlige sommeren 
1914 med 100-års jubileets fest over landet, me{: en mere pom

PØs feiring av 17. mai og med jubileumsutstillingen i Krifltiani~ 
Sommeren fortonte seg som en eneste sammenhengende fest, tryg
get av statsminister Gunner Knudsens garanti om den "skyfrie 
himmel". Vårt land~ii hadde jo også den gang sin "forutseende 
utenriksledelse" • 

Men det var å merke at det også dette år - som alltid 
når noe truende står for drøren - gikk endel forutseende og 
følsom ungdom rundt og følte trykket av et truende tordenvær 
på sine nerver. I de lyse sommernetter i dette festens år 

kunne man se unge mennesker gå rundt og forsøke li se gjennem 
det Uforklarlige og ubestell1.'1lelige som de mente 8, merke foran 

seg, som ga en ubestemmelig uro til de sorgløse ue,(:;er som til
synelatende omga dem. l.august slo lynet ned, og de lumre, 
varme augustdager blev en spenningens tid. Det fulgte et ras 
av krigserklæringer som øyeblikkelig brakte istand et kjempe/ 
bål. 

Det var lett å merke vårt folks e'mer til tilpassning, 

til å innrette seg og godta. Krigen hadde ikke vart mange da

gene rør tingenes tilstand syntes godtatt, og skrekken, den 
nervetrykkende engstelse for egen og egnes skjebne fortålk seg. 
Man inrettet seg for tilskuerens rolle i amfi, trass i nøytra-
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litetsvakttjeneste og andre åpenbare krigsdisllosj.sjoner i hver 

enlj:klts umiddelbare nærhet. I den første tid hadde selvsakt 
krigen sinninteresse, og byenes befolkning tilbrakte meget av 
døgnet utenfor avisredalcsj onene for ti få servert oppslag 6fuv
de nyeste krigsmeldini.i;er. 

Men krigen gikk sin gang og vårt folk :fattet i stigende 
utstrekning interesse for finansielle spvlrsmål, n:ermere beteg
net de jobbemuligheter~ krigen skapte. S~rlig skipsfarten 
hadde stor oppblomstring og det tjentes store swnmer på alt som 

knyttet seg til elenne virksomhet, hvis forutsetning dypest sett 
var våre sjømenns liv. Forøvrig var det slik at nesten alt av 

rørlig eller urørlig gods skiftet eier mech:stor omsetningshastig. 
het og til stadig større priser. Folket blev satt på en hdrd 
prøve som det ildce bestod i denne århundredene3 st y5rste dans 
om gullkalven. 

Det var :i.. disse forhold som hersket i Norge da freden kom 
i 1918. r~t folk opptatt av penger og fest, champagne of!, dans. 
Folkets åndelige og moralske kvalitet var redusert i en uhygge
lig grad. Langt mere skadelig og folkeødeleggende enn barke

brødstider og nødsår under tidligere kriger, var pengeoverflo
den i krigsårene 1914 - 1918. 

1920-årene er historien om et dessillusjonert folk, et 
rotløst folk, et folk som hadde mistet synet for livets ekte 

verdier for gullets og pengenes glans. Alle hadde jo vært "rike" 
men nu avtok rikmannsfloIdeen fra dag til dag, og det kjentes 
tungt t" vende tilbake til et: virkelig arbeide. IJe økonomiske 
krj_ser som måtte :følge det Galskapens liv som blev levet un()8r 
og Ilke etter krigen, rystet både den enkelte og samfunclet. 

Arbeidskampene blev bittre, streiker og uro hørte til dagens 
orden. Politikkeb var retningsløs/bortsett fra Arbeider- og 

kOmIl.i.unistpartienes retning øst og "proletariatets diktatur". X 

Men folkets flEtrtall tok avstand fra denne retning og satte seg 
~"t.-"" '-\.. .. ' '(r;, (/-

til motverge,vuten å kunne by noe annet enn det"bestående" som 
ecet alterbativ. men sjelden hane vel noeUbestående" vært mind
re tillokkende enn den tilsto,nd som "bestod" i 1920-årenes 
Norge. Det var arbeidsledighetenJ,.I/"i~rsorg8vesenets, llukkstein
haugenes og nødsargeidets tid, og forøvrig et liv på kanten av 
borge rkrigen • 

1930-årene hegynte som 1920-årene sluttet. !tIen en del av 
folket begynte il. føle alvorlig engstelse for utviklingen og 

det blev ropt på menn som kunne ta roret og bringe skuten flott 
igjen. Det var å ane at den slingeseilads som blev drevet kun
ne føre til større ulykker. }'artipoli tikkens menn klarte dog 

å hindre den samling som folkets flertall stort sett var villig 
I2v..f,v..'1. 

til. Dette hendte ogsåv'i _L920-årene da Chr. Michelsen eH:o:::gang 
på~ oppfording var Villi, til å tre inn i det politiske liv 

igjen, og det gjentok seg da Fritjof Nansen erklærte seg vil-
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lig til ii ta regjereingsleoelsen etter sterke røster fra fol

ket. Men de satte begge den betingelse at partipolitikken måt

te likvideres for at det kunne skje en samling om de oppgaver 

som forelå. Våre partipolitikere vilde ikke det. Enkelte ær

gjæærigheters karriere blev kanskje truet om det skulle skje, 

og de klarte virkelig å hindre den samling som folkets flertall 

da sikkert var villig til. Både llUcheben og Nansen oppga for

søket som nyttesløst , og de borgerlige lJartier fottBatte sin 
linjel21se "la-skure-"politikk. 

Men i det økonomiske liv - hvor som oftest resulta
tene av feilslggrm politikk hurtigst reghJtreres _ blev krisen 

mere og mere akutt. Arbeidsløsheten øket sterkt og i bonde~~;;t~ 
fundet blev krisen nærmest farlig. Situasjonen skyldtes j_ s-t-errk 

grad Norges Banks valutapolitikk. Inflasjonen under og etter 

krigen hadde brakt krone~d til omtrent uifr;~~~x av det nor

male, og da Norges Banks direktør forkynte at landets 'Bre fcilr

langte kronen i pari kurs igjen, fikk han,';' kanskje en uvente~+ 
men allikevel helt naturligjhjelp fra valutaspekulantene rundt 

om. Og kronan nådde pari og var gullfestet hurtigere enn noen 

hadde tenkt seg. Amartisering og forrentning av fjerde(lels 

kroner med de fUllverdige, og avsetningskrise pi"'_ grunn av ar

beidsløshet og pengemangel blandt folket, truet bondesemflilldet 

med et fullstendig sammenbrudd. Blev denne fare nevnt blev det 

brutalt og kynisk hevdet, at det samfundsmesig var av underord

net betydning hvem det var som brukte de forskjellige bonde

bruk, bare de blev brukt og fylte sin oppgave matforsynings_ 

messig. De økonomiske tragedier som også ellers fulgte, med 

kOnkurser, betalingsinnstillinger og ruin både for enkelte 

mennesker og erhvervsmessige sammensluffninger blev feiet hen 
med dikterens ord: 

"Ei døde hefte på livets reise". 

Selvom det styreløse økonomiske liv under og etter 

verdenskrigen fremkc:.lte et behov for nødvendig sanering, kunne 

en i denne tid ikke ~fri seg for den følelse at barnet blev 

slått ut med badevannet, og at enkeILe måtte sp2Jrre seg selv: 

Er de økonomiske prinSipper til for vår Skyld, eller vi for de~ 
Da Norges Bank samtidig med Englands Bank i 1931 igjen opphe

vet gullinnløsningsplikten, fikk det folk som hadde opplevet 

historiens hurtigste veksling fra inflasjon til deMlasjon ett 

sjokk så sterkt at W'Bringslivet truet med å stanse helt. 

Den partipolitiske utvikling etter dette, måtte 

nærmest bli å betrakte som naturlig. Når nøden truer og det 

"bestående"er nødens årsak og gir bevis for manglende evne til 

å løse dagens smertelige kraV om arbeide og brød, m<"l-tte Marx

ismen, med dens løfter om livsgodenes likelige fordeling, tre 

frem som det "beståendes" nødvendige avløser. :B"or mere skoler

te kunde også tilstanden fortone seg som en bekreftelse av 
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Karl Marx forutsigelse i ":Das Kapital" om borgersamfunnets 
og kapitalismens endelige sammenbrudd. 

JA fl_ twlt..~ De borgerlige par.tie.rs tak ,pel sine velgere skyldtes 
lY-V"'-' ~ tN::j ~1J.i--l..1fl.k.~'f'f..t~1i1'-'" 
~ :rolkets følelsesmeS'sige avstand.stagen fra Harxismens 

vesensfremmede livssyn,og skrekk for kommUnismen. Len russi

ske revolus jon i1917 med dens masl:akrer og grusoJTL.':leter stod 
ennu friskt i erindringen. Disse partiers velgere lot see 

faktisk føre til valg flere ganger uten annen politisk ballast 
enn kommunist-frykten. Men bare tlmotstand mot" er en nee;ativ 
defensiv kamp og er komponent for dødslinjen i det lange lØp. 

Men det viktigste undlot disse partiell som vis a 
vis kommunismen hevdet å kjempe ~å samme front. En slaekraftig 
og styrl{endeafo~~nrE~~f~~te i*f~f sf~d. 

Jeg nåelde min stemmerettsalder lii~e etter krigens 
slutt, men stod ubundet til de S2l ofte forekom~llende familie
h211syn i politisk retning. Jeg tilhørte heller ikke noe be
stemt politisk miljø. N[in ungdomstid var pr-eget av arbeid i 
idealistiske bevegelser, som speider-sak og ungdomsbevegelse. 
Men ett var klart for meg: Jeg var nasjonal. }'edtrelandet var 
et hellig begrep. Dette kom til å bli avgjørende for mee i 
politisk henseende, Gammen med rent etiske betraktninger. Ar
beiderpartiet var da inne i sin mest rabulistiske periode med 
Martin Tranrnæls "Dynamitt i borehullene", "arbeiderne har in
tet fedreland" og Lening IIRelie;ion er opium for folkene". 
Arbeiderbevegelsen var i de år en seksjon av Mocikva-internatio· 
nalen og bar dens tegn og attributter i eine emblemer, i sin 
opptreden og i sitt vokabular. Jeg blev borgerlig velger og 
senere medlem og styremedlem i det lokale Frisinnede Venstre. 
Fra 1924 og utover var jeg sekretær i en borgerlig se.mmenslut
ning av Høyre og }<'rsinnede Venstre, og fikk anledning til å 
betrakte partipolitikken fra innsiden. Det blev også anledning 
til både å delta i og å følge noen valgkamper som 8Jctiv med
kjemper. Mine tvil om partipolitikken som demokratiets tjen
ligste form, blev i disse år til visshet. Det måtte findes en 
redeligere, en mere effektiv form, mere i overensstemmelse med 
folkestyrets ånd og mening. Mine erfaringer om partipolitikken 
og om valgene på partipolitikk basis i disse år, skal jeg 
etterhvert komme tiilibake til. Det hører imj.dlertid med til min 
politiske utvikling, hvordan og under hvilker forhold jeg brøt 
med det hele. 

r henhold til de statutter som var vedtatt for den 
borgerlige velt;ersammensluttning hvor jeg virket som sekretær, 
blev det holdt generalforsamling i april 1933. Fremmøtet var 
dårlig. Tilstede var bare det valgte styret pluss noen enkelt
personer som mente de hadde personlige interesser å i vareta 
i forbindelse med høstens stortinesvalg. Fors&nlingen røpet 
intet målsatt politisk syn, ingen politisk linje ~ løsning 
av tidens mange problemer. Defi pOlitiske situasjon blev over
hodet ikke berørt, men generalforsamlingen utviklet see; snart 
til g,. bli noe av det scilm i sin tid blev betegnet som "polsk 
riksdag". Det blev gjensidi<$e avsløringer av tillitsmennenes 
intrigespill med henblikk pa det kommende stortingsvalgs kan
didatur. Det var et forstenunende og avslørende oppgjør som 
brakte for dagen en utrolig mangel på bluferdighet i valg av 
~e midler for å nå personlige "politiske" mål. Disse 
menn representert~ltså alternativet til det nettopp da sterkt 
forkynte "proletart-iatets diktatur". Som tillitsmann i egen
skap av sekretær bad jeg om ordet,og spurte om det var fedr e
landets eller egen sak som lå herrene mest på hjertet. Var 
det fedrelandskjærlighet og alvårlige samfundsinteresser, el
ler høyst egne interesser som førte til slik adfærd? Jeg pekte 
på den politiske situasjon i dagens Norge, og spurte om de 
kunde anvise velgerne en positiv linje, gjøre d8:rl clelajtig i 
en politisk tro, kort sakt om de hadd,~ annet å by på enn en 

valgliste, som de - etter det vi her hadde vært vitne til-
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ville slåss om sålenge tiden t&llot det? 

Det blev en himmelraIden og absolutt taushet i rorsamIin
gen. Det lille uventede innlegg virket som en voldsom avspo
ring og etterlot en måpende rorsamIing. Hvvrken formannen eller 
noen annen fikk summet seg til å svare, OG mens tausheten ennu 
var rådende, la jeg til at jeg kunne trekke mine sluttninger 
selv, og bad om øyeblikkelig og på stedet å bli løst fra mitt 
hverv. Jeg forlot møtet uten at det ennu var noen som hadde 
fått talens bruk igjen. Da jeg kom hjem fastslo jeg i lettelse 
overfor min hustru, at fra nu av ville politikk være banlyst 
fra mitt liv. 

Noen sitater vil bekrefte situasjonen som elen var i (~isse 

år:~<--lAA- /rv~ Cv -ru-VLv! : 

Vi har politikerne, men vi vet at me det system vi når har, 
er det meget vanskelig å få gj ennemført ting som ikke er sma
k81ig for velgerne. Her er svekkelsen ved parlamentaris!Tlen i 
det hele - de som vil stille seg til valg lover gjerne det vel-
gerne ønsker". 

Fritjof Nansen , 1914. 

Det var en tid da det kjempedes om store idealer i vår poli
tikk i dette land. r,len nå synes det mest, iallfall for oss 
som Ge~-~tenfra, å være sunket ned mer eller mindre til poli
tisk partikjegl det hele." 

Fritjof Nansen, 1921. 

Hvor bærer det hen? 

Ja, hvor bærer det hen? Det er greit at det spørsmål ikke kan 
være noen uvedkommende som i det hele tatt har noen tanke på 
vårt folks fremtid. 
Her er intet tilfeldig. Slektens gang er lovfast. Alt skjer 
efter lover som ingen plass levner for slump eller tilfeIde. 
Som et menneske sår skal det høste. Denne lover ubrytelig, 
ingen eller intet kan rokke den. I vårt folk har den avsatt 
seg som en alment erkjent sannhet i det Gamle ordtak: Som man 
reder, så ligger man. 
:Jette vil si, at vi selv er personlie; ansvarlige for hvor det 
bærer hen. }l'olket rår selv for sin slcjebne. Det får det slik 
som det selv lager til, det hør:3ter hva,: det selv har sådd. 

Biskop Johan Lunde, 1921 

Vår prekære situasjon. 

Parten utfor er stadig øket under bolsjevikpisken, og nu lig
ger både doning og forspann i den kommunistiske hengemyr. Sam
funnet er sykt, nasjonen har ryggmarvstæring. Der vokser opp 
en vek, viljeløs slekt uten pliktfølelse, Gom krever mest mu
lig og yter minst mulig. 

Generalkonsul O.J.Storm, 1923. 
Livet store lov. 

Det nye proletariatets diktatur er bare klasse interesser og 
kamuflert materialisme. Her hjemme er heller ikke stillingen 
særlig oppmuntrende. ~n mere eller mindre utilc-;lørt allianse 
mellem religiøst sneversyn og politisk spekulasjon. 
En talentløs og uvederheftig politikk har forvrøvlet hele vårt 
politiske liv, fylt store deler av v!:,r ungdom med lede for po
litisk virksomhet og brakt hele vårt parlamentariske system 
i misskreditt. 
De fleste av vår tids reparable samfundsonder kan etter min 
mening føres tilbake til økonomisie, sosiale og religiøse 
motsetninger, som ganske har fått oss til å glemme livets store 
lov om alle menneskelige interessers solidaritet. Det gjelder 
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derfor å reise et energisk opplysningsarbeid for Se innskjerpe 
den nye slekt den elemnetære sannhet at alle våre religiøse, 
politiske og sosiale forestillinger er skapt .i vårt eget bille-
de. 

statsminister Chr. Michelsen, 1923 

Et langt og slitsomt yrke. 
Det er først den bitre nød som kan hjelpe oss, hele nasjo

nen kan lignes med en søvngjenger som ballanserer på kanten av 
takrennen. Istedetfor å gå til den eneste operasjon som kan red
de livet, arbeid og sparsorrunelighet, fortsettes det med beuøvel
sesmidler •.• Den store masse går omkring i selvsuggestion og 
venter at de gode tider skal komme som et brev i posten. 

Forinden vi har bygget opp alt som er nec] revet av moral
ske og materielle verdier, or:. vi har sonet hve,d der er s;ymdet, 
vil det ikke bli noen bedring. Det er et langt og nlitsomt yrke, 
vi er bare ved begynnelsen av den trengsel som møter oss, vi må 
gjennem forsakelsens og nødens skj~rsild. 

Generalkonsul O.J.Storm, 1923. 

Praktiske konsekvenser. 
Med hensyn til de praktiske konsekvenser av den materiali

stiske samfundsop~pfatning, sll sigeredet seg selv, at de er ytters 
farlige. Samfundet skrues jo tilbake til vi llmanns standpunkt et , 
hvor kampen for tilværelsen er ledende prinsip, og hvor derfor 
resultatet er alles kamp mot alle. Og når da også de primitive 
lidensk~per: hat og vold, skal få fire tøyler, må konsekvensen 
bli samfundets ruin. 

lI1an har like til for en menneskealder siden for det meste 
tenkt, at det aldri kunne bli tale om at disse konsekvenser for 
alvor skulle forsøk~s virkeliggjort. Det har vært vår tid forbe
holdt å bli tvunget til å tenke om igjen i så henseende. Den mo
derne tids bolsjevisme har nettopp i praksis sluppet de samfunds
ødeleggende krefter løs. Og bolsjevismens egne tilhengere er til 
dels :culdt på det rene med at konsekvensen er den ovenfor nevnte: 
samfundets ruin. 

De erfaringer man allerede har gjort viser tilstrekkelig 
at bolsjevismen ikke fører mennesket inn i paradiset, men ut i 
ør}\:enen, idet alle produksjonsbetingelser og livsverdier som ut
viklineg har kjempet seg fram till legges øde, og hvor derfor 
menneskene som er tilp~sset for disse livsbetingelser ikke for-
mår å leve. Johs. 

Domprålst Bygen, 1924. 

Det er mange av oss 
som har en beklemmende følelse av at så lenge harv-vi nu drevet 
alskens bygdepolitikk med kjØp og salg og stemmefiskeri, at det 
kan se ut som vi har mistet evnen til å tenke større. Det eneste 
som kan heve oss opp fra denne politiske forsumpning er en virke
lig alvorlig situasjon, hvori et avgjørende valg uten prutning 
må treffes. Hva vi nu trenger er ikke et folk som går rundt og 
teller stemmer og teller på knapper, men vi ternger menn. 

Sannelig, våre politikere har fart ille med det norske folk. 
Fra kompromiss til kompromiss. øyner de da ikke at det er en lov 
høyere og sterkere enn alle politiske beregninEer? For hvert 
kompromiss, for hver bakveg, tar et folk skade p!l sin sjel. 

Fritjof Nansen 
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Ungdom og autoritet. 

Dette er nu et velkjent kapitel som uten for mange ord 
kan vedlegges protokollen. Den brutale og nærg8.ende, verdens
omspennende orientering om en menneskehet. nedsunket i kaos, i 
smerte og gru - en situasjon som imidlertid insen tenkte a 
ta skylden for, men vred seg unda - den måtte smadre hoss ung
dOfll.men troen på fyrster, politikere, parlamenter, lover og trak
tater, troen på v8.pen og verdslig makt. Der blev neppe ærbødig
het og skyldighet tilbake i ungdomrnens sinn oyerfor ~',ll denne 
pomp og prakt. ~thvert binnende avhengighetsforhold blev koblet 
av. 

Fra en artikkel i "Anno 1928etter Krif;tus". 
Falsk vurdering. 

Det er en usigelig trøstesløshet og r~dløAhet som preger 
vår tid. Sterkest inntrykk derav gir det c5konomiske og politi
::lke liv verden over. Og hvis det idag kan pekes på et felles
ønske , da er det ønsket om at optimismen vil prege SinJlene og 
legge troens lyse, glade syn inn over livet. En hel vel'clen suk;':' 
ker deretter. MHXMRXXJlRrØ:RNxS"NkkllnrxØ:Rx Bedring kan det imidler
tid ikke bli før grunnskaden er funnet og lægt. 

Mange er teoriene hvori grunnskaden består. Sikkert tør 
det imicJlert id være at den ikke egentlig er av økonomisk Cj-r8. ~ 
Det er jo rikelig forråd tilstede av alle slags varer. Den'Ver~.,.:. 
neppe av teknisk, adminsitrativ eller politisk art. Derfor ta~ 
en neppe feil når man antar at grunnskaden er av rent ån(lelig IlU: 
art, og at den består i en feilaktig erkjennelse av livet og 
en falsk vurdering aV livsverdiene. 

Kallskapellan A.E.Hedem, 1932. 

Etter 1905 
begynte en politisk forsumpning og et tyrannisk nivellerings
arbeide , som vistnokk er uten sirlestykke i vår historie. Her
tiblkommer nesten det værste: vår halve selvoppgivelse. Kun et 
lite mindretall føler ansvarl for vårt forsvar. Vi har sEl$andt 
ingen årsak til å være hofferdige i denne stund. l~aturligvis 
er dpt endel mennesker nettopp blandt dem , der fortrinsvis 
besørger forsumpningen, som finner at alt er slire vel. 

Hjaillfuar Christensen. 
1'\ {Lru;v,;t-!t.;; e.l 

~ ~ ;qenne kavalkadevmed utdrag fra Pritjof 
Nansens tale ved Fedrelandslagets stevne i Tønsberg 1928. 

Men hva ser vi? Folket splittet i mange politiske partier, 
som trekker i hver sin retning. Det er høyre Of, venstre og fri
sinnede, der er bondeparti og avholdsfolk og arbeiderparti z sosialister og moskvamenn. Det er vel alle bra norsmenn, ma vi 
tro, de vil vel alle fremme landets og folkets framtid hvis vi 
spør dem, men de trekker i hver sin retning, hver til fordel 
først og fremst for seg eg sitt· parti. Og de er bare enige om 
en eneste ting, og det er at de ikke vil være enige. En står 
og ser med forundring etter dem der de farer frem, og med vemod 
må en minnes Ibsens bitre ord. 

Går til sin gjerning de norske menn 
viljel:ost, vimrende, vet ei lj.vorhen -
skrukker seg hjertene, smYlger [Jeg sirElene , 
veke som vaggende vidjer for vindene. 

Jeg kan ikke og vil ikke tro at det er et virkelig utslag 
av den norske folkekarakter. Det er forbigående, og det må være 
forbigåe::lde. Et samarbeid for å løse de store oppgaver det må 
og det kan ikke la være å komme. 
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Og jeg vil da sl dere at etter min overbevisning er det 
partipolitikken som er blitt en fare i Norge i dette øyeblikk. 
Den er ikke naturlig OG sunn lenger, den har ikke fulgt med 
tiden og har ikke livets rett. Partigjerdene er råtme! Prøv 
dem su skal dere se, de ryker ved første taket. De er stivet 
opp med nymotens piggtrå for Q holde partiflokkene sa~~en, 
men de vil ikke holde lenge. 

For en utenforstående synes det s:. helt ufattelig dette 
at det skal være så vanskelig å slutte seg sammen om det som 
gjelder landets fremtid og dyreste interesser. Vi vet da at så 
sandt vi bare vil og står sa:runen, da kan vi klare oppgaven. 
Men det sørgelige er at partipolitikerne ikke vil enda. Hvorfor? 
Det kan da umulig være av frykt for Q bli overflødige? Vi er 
ikke kommet så langt enda, sier de. Vil det si a°l; vi ikke er 
kommet så langt ned i grøften? Skal vi ligge helt over ende 
med alle fire hjul i været før vi kan bli enige om et samlet 
løft for F.t komme opp igjen?" 

Det som slår en ved lesningen av alle disse skildringer 
av de m~~rke trekk i tidens ansikt, er på den ene side samstem
migheten om den rådende tilstand. på den annen de noe diverge
rende oppfatninger av årsaken til dem. Som sett fra forskjel
lige Sllllspunkter gir de også forskjellige meninger tilkjende 
om årdak og Virkning, og byr på forskjellige botemidler, hvor 
slike er berørt. Men de bekrefter i sin bredde at forfallet 
stakk dypt,og var utbredt til alle felter av folkelivet. 

En kunne ha grunn til å undres over at så magen erkjen
nelse om tingenes tilstand :ikke maktet å rette på forholdene, 
,ol skape en samlende id~. Det er neppe tvil om at partipolitik
ken også her spilte sin rolle. De som uttalte seg kunne sand
synligvis påføres en politisk oppfatning og kjent som medlem 
av et bestemt parti. Det nyttet ikke da med sancle p;71.visninger 
eller gode anvisninger for noen som kunne regnes å tilhøre 
et parti, i et samfunn hvor alle tilhørende andre partier over
hørte eller overså alt som blev sagt eller skrevet. Hvor rik
tig og godt det enn var ment - det blev opfattet som propaganda 
for det agne partiets vekst. Alle møtte alle med tilbørlig xix 
mistanke til den edle hensikt. Selv personer uten kjent poli
tisk ansikt, f'ilck det skrevne eller talte, godtatt eller for
kf:l.8tet ut fl~a avisen det var inntatt i, eller det formm det var 
talt for. All erkjennelse og påvisning om de san!Je forhold og 
en farefull utvikling som kom frem i tale og skrift i de årene, 
kunne, om de blev samlet, danne binnsterke folianter. Men hva 
hjalp det under slike forhold? 

Dr. phil. OE jur. norman Harris Aull hevder et sted: 
"Har vi tatt slike historiske kjensgjerninger til etter

retning, er næste oppgave å blottlegge årsakene. Tiden er kom
met da det ikke er nokk for vitenGkapen tl_ regiotrere ulykkene 
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med fatalistisk selvoppgitthet,- det er blitt dens oppgave 

å vise folkene at ulykkene har sine årsaker, og at det altså 

kan nytte å ta kampen opp mot ulykkene, at de m;"t gjøre seg klart 

hvilket mål de vil strbe hen til, og prøve sine handlinger pa 
dette mål." 

Det er selvsagt ikke bare vitenskapens plikt å påta seg 

en slik oppgave. Alle erkjennende mennesker bærer sin plikt. 

stort sett blev det bare med fatalistisk registrering aven 

sørgelig tingenes og tidenes tilstand, ~ "ta de historiske kjennE 
gjerninger til etterretning". 

I "Nordisk Folkereisning" - Nasjonal Samlning's forgjenger _ 
hevdet Vidkun Quisling: 

"Vi lever i et tidsskifte, midt i en revolusjon, i mer enn 

~n betydning av dette ord. I<'orandringene av menneskenes livc-l

forhold foregår så hurtig og er så d,yptgripende at utviklingen 

antar en voldsom karakter, likesom det råder en alminnelig usik

kerhet med hensyn til hva framtiden vil bringe. 

En vesentlig årsak til denne verdensomfattende krise i 

sivilisasjonens historie, må s(1kes i den kjenstr,jerning at en 

rekke nye id~er, oppfilmelser og oppdagelser helt har endret 

betingelsene for menneskeneG liv her p;t jorden, "ne ml de menne

Dkelige samfunnsformer ennu ikke har rukket å tilpasse seg de 

nye forhold. Således opp8tL.r kriser og brytninger både innen de 

enkelte land, og mellem landene innbyrdes, krig og sosiale revo
lusjoner." 

Vidkun Quisling hadde i mange år deltatt i Pritjof Nansens 

hjelpeaksjoner i Russland og ÅrID~Mm~ Armemmen. Han hadue opplevet 

de første følg~r. av den russiske revolusjon og fått personlig 
t:·.r,~ (i, y,-;r:· (,- ~ ,t,-,'. ,,"~o 't·,.,; o o 

erfaring for kommUnismen i praksis. Pa grunnlag av 12 ars 81'-

beid i Russland utga han i 1930 boken "Russland og vi", en bred 

anc.lyse av de sovjet-russiske forhold og ko;n~r;unisc:en i praksis 
~ 

i de første ~ etter revolusjonen. Boken ble skrevet -som han 

sier - "for det fø'rste som et varsko til mæ.ne eGne landsmenn, 

for det annet som en appell til samarbeide mellem de nordiske 

og germanske folk. på bakgrunn aven virkelighetsslcildring aV 

tilstanden i Russland og av bolflj evismens vesen bYGget på 12 

års studium og selvsyn, vilde jeg bidra mitt til forståelse e.v 

bolsjevismens dødelige fare for hele den europeiske sivilasjon 

og for de nordiske folk i særdleshet, og peke pA utveien til å 

møte denne fare og la dett bli en spore til nasjonal og nordisk 
nyreisning og samling." 

Som f~rsvarsminister i bondepartiets regjering i 1932 faldt 

det i Vidkun Quislings lodd å fremlegge avslørende be~iser for 

Stiftelsen norsk Okkupasjonshistorie, 2014

SNO



-11- /'.a.ll-rf'{~""~"_'i.!/. 
konspirasjoner mellem Russlands k:omm~iske 18dere og Arbei-

der~artiets ledelse i Norge. Stortinget nedsatte en spesialkomite 

for å prøve det fremlaGte bevismateriale. Lied 6 mot 2 stemmer 

fant denne komiteen at det fremlagte var fullstendig bevis for 

det foræderiske spill som var drevet. Minoritetens 2 stemmer 

tilhørte "siktede H selv. (Anton Jensen og Fredrik Monsen). 

For denne avsløring blen Vidkun Quisling selvsagt ikke elske 

av åe avslørte, og den personforfølgelse om blev satt ie;ang, vil 

vanskelig finne sitt sidestykke. Det var under denne saks behand

ling i Stortinget Luåv. Mowinckel uttalte følGende: 

"J'eg tror at hr. Quisline er idealist, jeg føler det, sa jeg 

at han er idealist, men jeg er ikke ganske sikker på at det er 

heldig for en norsk regjering i di8se tider {, WBre idealistisk 

preeet. fl 

Det må til alle tider bli vaskelig å forstå slik tale, hvis 

den ilcke kan sies å være karakteristisk for nivået i det poli ti

ske liv i vårt land nettopp da. 

5. april 1933 faldt dommen i Grønlandsaken i Haag. Det 

spill spm gjennem 10 år var drevet om Grønlandsaken røpet det 

nasjonale forfall som rådde, og fortalte om den "realpolitikk" 

som våre ikke-"idealistiske" politikere praktiserte. Også dette 

høyst samlende nasjonale spørsmål såes ee;net til partpolitisk 

spill. Og domsresultatet blev' som et folk splidaktig med seg selv 

måtte vente det. 

Hent følelsesmessig - eller kanskje rettere- instinktsmessig 

rammet dommen smertelig hoss store deler av vårt folk. ::Jet kjen-

tes som et nasjonalt -nesten personlig - ne r ;er1ag. Men hvem kun

ne vente at det nasjonale forfall som tiden i sin alminnelighet 

og denne saken i særdeleshet viste, skulle kunne hjemføre::;<J en na

sjonal seitJ? 

Hvordan var stt (len rent åndelige tilstand, eller den almin

nelige trivsel i vårt folk pr, denne tid og under disse forhold? 

Alminnelig sakt: høyst utti. velig. Det minimum av sikkerhet som 

skal til for m~iJsettigg av liv og fremtid, en følelse av at det 

eksisterte noe aven fast grunn å bygge på, Rks1~:fB!:rtB! ikke til

stede. ;:;n del av folket fylte livet og dagen med sterke ord på 

veien mot "proletariatets diktatur'l og tusenrsril-;et i "Sovjet

Norge". Gjorde seg store og [oterke medetrussel om "borgerne i 

lyktepælene" og viste den knyttede neve som tegn ph deres ubryte

lige vilje. 

I~.elativisme og ffior[·'tlsk nihilisme under mwn av liber,Q1isme 

og toleranse møtte de mennesker som i denne sa'llme forvirrede tid 

, 
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søkte holdepunlder fir et tilvci3re med fasthet Of, retning, og 

som for sin åndelige sunnhet <1 skyld, søkte en livsholdning som 

b{!.c1e kunne sies å være lOGisk og konsekvent, og dertil på samme 

tid, bar med seg større livsfylde og noe å leve for. Noe som 

kunne gi dagliglivet et høyere siktepunkt og c.;i en fortoning 

av hensikten med livet. 

Undertiden var det velM bare an vag lengsel, eller noe i 

retning av dette Ibsen betegner som 

"denne dunkelt følte sp;lid 
mellem tingen som den er 
,og tingen som (Jen skulle være." 

IIIen uansett hvor de enkelte mennesker rebnet seg å høre 

hjemme, enten blant de målbeviste mot proletariatets diktatur, 
lJlant 

t:{.t<-,i'-t~, ",~:I:,. eller ~axN:t de vikende og splittede, men samti(lig s,'lkende ,-tit:en-
/0:. lc:c,;:~,~:;r'-il'<, ;f~irf-,( så huset de vel alle en lengsel som åpembårt hører sam

men med menneskets sikre forvissning om rett i videre forstann 

til et menneskeværdig liv, ikke bare i relasjon til materielle 

forutsetninger, men en lengsel ut av den disharmoni som livet, 

i særlig grad illOppløsningstider - omgir sine mennesker med, og 

som ikke føltes og ikke.oo kun(Je godtas som menneskets uavvendeli

ge skjebne. 

Forvissningen om - og troen på menneskets rettM til stør~ 

livsfylde mee" bedre harmoni, kan ikke bare betegnes som en fik

El jon eller et Fata Ivlorgana-drømmebillede. Det er vel rett tenkt 

den guddtlmsgnist som er nedlagt i hvert menneske, og... som/hvis 

det kveles, dreper det menneslceværdige i mennesket selv.' 

Vel er det så at mennesket som levende utvilclingsskapende 

vesen, også bærer all livets spenning med seg. Det vil alltid 

og til alle tider leve i et brennpunkt mellem fortid og frem

tid, med nutiden - egen~id og eget liv - som spenningens og stri· 

dens plan. Men neppe har tidligere generasjoner i samme grad 

fått føle det direkte nervepress som fulgte disse års oppløs

ning og de famlende, motstridende forsøk på å gi det nye som 

måtte komme en riktig retning. Det som manglet var åpenbart et 

holdbart grunnplan som fremtiden kunne tuftes på. Tradisjon og 

form var gått i oppløsning, overleverte verdier bl{i,st vekk, og 

(f[t~ gyngende grunn tfi<.r ikke brukbart lit:gIliNgS~ID\I.kt: sta:nl:grunnlag for 

sikker framtids innstilling. Det er i sltke tider det er grunn 

til å søke tilbake til grunnlaget for ~tliV. 
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]Jette var den rådende tilstann da VidJ;::un Quiroling la fram 

sin "Oppfordring til Nasjonal Samlin" 17, mai 1933. Det var ik

ke helt sjelden 'V!!e"t., det blev dannet, eller gjort fors,;1k på å dan

ne nye partier i vårt land, og dIet vakte heller ikke i sin all

minnelighet noen særlig oppmerksomhet når et nytt parti tok 

plass ved siden av de andre. Det var doe; anderledes da Vidkun 

Quisling kom med sin nye bevef,else. Neppe noe v8.kent menneske 

sto likegyldi~ overfor det. Instinktivt løftet folket hodet og 

følte at her kom noe nytt. Kunne det bety et nytt nidehverv? 

'>~'En id~ hadde tatt form og tok opphold iblandt oss. Fra den dag 

I måtte alt politisk liv i Norge få den skjebne h måtte måles med 

Na"l j onal Samlings id~ .!:/ 
rA Nasjonal Samling var like meget et begrep. som et navn. Det 

['.,rp,b'/Y f,a uttrykk for b*?~ j1!bdq;::l Ut' mM. dJr,de vei,m og målet. I-Iadde 
~ \,1! " r'> 
I ,\.\ c}!, folket <la fått n\ seg selv, hatt evne Of, mot til å befri seg 

I 'Ail"'~, ... ,i fra si tt politiske formynderskap, vilde 1933 ha lagt grunnlag 
,y" \; ",.1 for en utvikling som hadde blitt en helt annen enn den historier 

idag lwn berette om. Men med Nasjonal Samling våknet også parti

politikernes frykt for ~1n fortsatte tilværelse, og be~re enn 

de maktet å lede landets politiske liv, klarte de å organisere 

kampen mot Nasjonal Samling. yf'tJ.i. forelå det igjen et fors.;;k på 

å samle folket påtvers av partiene, denne gang med en apuel til 

folket selv. I motsetning til Chr. Michelsens og Fritjof Nan

sens tidlægere forsøk på å skape en samling gjennem partiene 

og med deres bistand, blev forsøket nu gjort utenom partiene, ,.-: -
m53d en direkte oppfordring til det folk Gom levet under den!IIiå-
/,. o (J.' 'd_ .( t1C''''- I..e fr:(t..A ,/ 

d-end-e-t-i-LsJi.'auQ. 'Folket var i virkeligheten trett" av det evin-

delige politiske kjegl Of, lengtet etter ordnede forhold. At 

Vidkun Quislings oppfordring ga gjenlyd i store deler av fol

ket vil ~ de partier kunne bevitne som vil tenl<:e tilbake og 

erEndre hvilker krefter og hvilke midler de måtte mobilisere 

i en 2 måneders valgkamp i 1933 mot en bevegelse uten presse 

og med bare et improvisert organisasjonsapparat. Alt måtte jo 

improviseres med den fart som den korte tid krevet. 

I "Oppfordringen til N2.";jonal Samling" heter liet bl.a.-1-

"Den økonomiske~ politiske og sosiale utvikline; i vårt 

land gir anledning til alvorlig bekymring, berører direkte hver 

nordmanns eksistens og kan bli avgjørende for hele vårt folks 

framtid. 

Hver dag som går med det nuværende 8tyre ot'.; Dtell betyr 

an videre forarmelse av vårt samfunn og av aen enkelte, og med 

en sosial og økonomisk katastrofe, ja politisk utslettelRe som 

endelig resultat. Og dog har vi i virkeligheten anledning til 
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å legge om vårt samfunnsystem p3. en slik måte at nettopp de 

nuv':crende vanskelighet8r kan danne grunnlacet for en fremgrulgs

rik utvikling. 

Med det nuværende partivesen er det imidlertid utelukket 

å oppnå den kursendring i politikken, Bom er en nødvendig for

utsetning for den kommende økonomiske og sosiale gjenreisning 

og nyordning som må komtne. 

De store, gamle partier har uttømt sin 0Pt)gave i for,sang

ne forhold. De er alle mere eller mindre klas~iepartier, og er 

så innkapiklet i det gamle, at en t ilcotre:ckel:tg omlegning inne

fra er ugjørlig. 

I slike stormfulle tider Bom vi nu er c~tt inn i, er det 

nødvendig å ha en kampdyktig politisk orco.ni1i[iCJjon med pOcc;itj_ve 

id~er, som i slagkraft kan måle seg med marxir:;men, men er i 

pakt med fremtiden. Slik som det nu er monopoliserer revolu

sjonspartiene folkets trang til fremskritt og tj_l politisk og 

amcial nyorientering. Og i den borgerlige døgnpolitikk finnes 

ikke engang antydning til forsøk på å se problemene i samrnell

heng og overensstemmende med tidens og nødens krav. 

Når situasO.onen ~ slik, er folket nødt til å fiune til

bake til grunnlaget for sitt liv. Den eneste farbare vei ut av 

uføret er resolutt å oppta arbeidet for en EUl':lelig og nasjonal 

vekkelse, og samle alle de krefter Gom har elen samme positive 

innstilling, i en aldiv nasjonal og sosi31 bevet;else på tvers 

av partiene. 

Jeg oppfordrer positivt tenkende mennesker av alle sam

funnslag i og utenfor par~iene, arbeidere, borgere og bønder 

til Et gå inn for det forsonings- og samlingsarbeide som her er 

foreslått og å tegne seg som medlemmer i Ne.lljonal Samling. 

Således som situasjonen m~ utvikler seg, er det en plikt 

for alle li ta standpunkt til tidens politiske problemer. Det 

krever både deres egne interesfler, hemi,ynet til landet og til 

kommende slekter. 

I alle nasjoners liver der øyeblikke da nasjonen ved 

samlet innsats kan legge grunnen for lange tiders fremgangs

rik utvikling, eller ved likegyldighet og forsømmelse forskjert 

se mIillighetene og øde landet for generasjoner fremover, ja 

for alle tider. 

Det norske folk har engang før slitt opp sin kraft i 

indre strid og politisk forsyndelse, hvoretter fulgte en lang 

tid, hele 500 år full av nengang. 

Slike skjebnestunder gjennemlever vårt folk nu i[;jen. 

/ 
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Det er en forblindelse Et tro ot dette er noe E;om orclner seg av 
seg selv. 

Vi vil skape et samlet, nytt Norge med gode og rett

færdige kår for alle." 

Som nevnt tidligere var jeg i aktiv politisk tjene-
ste i flere år, mere bestemt i perioden 1924 - 19~3. Det måt-
te bli min erfaring i disse år at partipoltikken var en ulykke. 
For det første forcE den organiserte i fasie op; uoverstiGelige 
kampfronter all'den gode vilje sorn kunne li[;Ce be,k hvert enkelt 
menneskes politiske interesse og aktivitet. Ved at alt politisk 
virkGomhet blev drevet på partpolitisk basis, blev det partiap
paratet og partpressen som forvaltet og formet de enkelte men
neskeg~uppers innstilling til dagens aktuelle PG~, og som 
deretter - sBrlig i borGerlig politikk - ØIEJl plaser~e"illom t ils;zue
re til utviklingen. Det enkelte menneskes skjønn og politiske 
Hans blev absorbert [lV partiet, ~ ~le måte f;kapte den par
timesGige ensretting, som hindret n93nsene og de v[lrjasjoner 
som den demoko.rtiske samfundsordning forutsetter, re{in8r med og 
gir adgang tiJH Dette førte også til at de mange mennesker som 
ikke hadde noen sporer :\;!Vinne i det politiske liv, blev slvlvet 
i silh.J:0litiske interesse, en l31øvhet f'lOm bn-:r.-e for disse menne
sker~ll en viss grad blev brudt ved det store agitasjonsoppbud 
foran "lagtevIingen" ved valgene. De som i motsetnint~ t il disse 
~ tok aktiv del i den politiske virksomhet i stat of, kommune 
og i de "utvalg'l, som ble oppnevnt t il det ene eller annet formål, 

,førte i alt de foretok seg en ,kamp fra partimeesi{ie bastioner, 
i~J),g ~e førte til 'det' annet ,at denne politiske ordning gav plaE1E 
, for all den usaklighet som partigjæJtene og partienes maktkamp 

på lengere sikt~ utenfor den aktuelle sal<::, ,faktj,sk krevet. 
MJlNrxxje:hHlxBakxsøxxxjexdExsmm:x}tU:F;JlaIg}txot:\xkømje:F;Ja:erxmåk:F;exøJahanrit
xEsxsxjek En kunne lett gjøre den erfaring, at når mennesker 
møttes: på partipolitisk basis kunne enighet om cm saks beste 
løsning vanskelig fjennes o~. De partibundne mennesker kunne 
1:<:ke behandle sake:rf på saklig vis. l'i[otsatt kunne ubundne men
næl:cer mel~ bare sin re[!lelige vilje til å finne en lz;sning, også 
finne den. 

Det var i disse tider (le kjente ord om at "det var 
gått politikk i saken",blev formet som ~ for ak saken som 
ikke blev løst, eller fikk en feilaktig og ulyk~elig løsning. 
Politikerne godtok selv dette som und81\ylelnin{i for negatige re
sultater av c1eres virksomhet. Når;nan ap;;} kunne w')re vitne til 
at politli:kerne enkelte gange i edel iver for r finne en virke
lig god løsning i en sak/som ogs~ for dem fortonte seg som livs
viktig, blev enige om "i, løfte Haken ut av poltikl~en" eller ut 
av "parti-politikken"~som (let også het-, ela Ea de' i sannhet ciIJI! 
selv og den.,politiske v1rlcE;::>mhet cle dreven atte:Cit ,"om fortjent 
og dømte seg selv og det sYfltem de reprCCiente:l'te s::>m utjenlig 
f'::lr sitt formåd. Begrepet politikk fikk her et h(iY[it clifiK:rimene
rende stempel, som all poli thik virksomhet p/l, denne miHe fikk 
det. 

Det1;:<:i måtte bli naturlig for meG/som for så manGe 
andre som følte det uhehaGelige ved situasjonen å [jøre reflek
cJjoner over tilstam:en og elen tids/'md som utvik~_et seg av nen. 
lihn nære omgang med såkal te politikere i noen itrl ga meg også 
adgang til betraktninger Dom ga et "billede av hva (le egentlig 
stod for. Det må innrømmes l at bortsett fra etpar SOI11 h2.dde po
li tikk so;n ærgj'Errighet og hobby, var det ikke meget fL merke 
til noen dypere politisk forståelse, eller endog en riktig opp
fatning av politikk som begrep med hensikt 08 mening. :J:'Q_~_iti§-lI: 
taktikk var6det bedre dekninC': for. Politikk var taktikk:. Det 
var--sp-illet, intriGen, dølgsmtth:trategi og hestehandel. Jeg kun
ne berette noe om det. Edelmodig oppriktighet og idealitet kun-
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ne iki~e :WInme på tale. lJen [Jom hyldet (lå fine begreper var dum 
og slett ikke.politiker~ Politikk gled inn i dagligtalen som I 

betegnende når en ante skumle hen[Jikter balr noen aksjon, og poli
tikere for mennesl<::er som kunne mistenkes for sl,julte mål og med 
en rev bak hvert øre. 

Jjet fø1:tte som et behov å komme ut av det hele og flkjer
me livet innenfor en personlig snevrere ramI!le, la politikk være 
"politikk" og la samfunnmimteressene få mindre plass . 

Min beslutning på generalforsC1,mlingen i 1933 var en 
besynnelse til dette og føltes som en stor lettelse. Det var med 
en følelse av & være fri og selvstennig mann jeg konsentrerte 
meg om v&ronnarbeidet det året. 

St.Hansdag blev jeg imidlertid oppringt fra et av byens 
hoteller som meddelte at major Vidkun Quisling var der og gjerne 
ville få en s.'J,mtale med meg. 

Jeg hadde ;:$I lest hans oppfordrinG 17.mai og merket 
det inntrykk den gjorde. Quisling[J navn var -:iS> ogstt kjemt som 
nettopp avgått forsvarsminister i bondepartifegjeringen. Ikke 
mindst var han kjent for avsl,~rlngen av den fJovjett-russiske 
infiltrasjon i landets politiDke liv (Qui:31ingsaken). 

Jeg fulgte oppfordringen og gikk til hotellet, men jeg 
minte meg selv om, at politikk var det for min del slutt med. 
Denne omstridte mann ville jeG dog hilse på nf:tr det først var 
anledning til det. 

De som kjente Quisling vet at han H:ke var noen samta
lens mester i almindelig konversasjonsmessig fcbrstand. Det sprin
gende prat i almindelig konversasjon lå tilsynelatende ikke for 
ham. Han var nærmest fåmælt og lot gjerne andre snakke. Slik og
så ved dette mitt første møte med ham. De herrer som var j, hans 
følge, sn8.kket mere, men de bemerkninger eller utfyllende inn
lesg han ga, nesten som hugg, ha.ddf) stor tyngde og overbevis
ningskraft. Jeg opplevet at denne mann etterhvert rullet opp 
:Cor meg de politic;;ke lbg helt menneskelige tanker jeg.had~le tum
let med opp igjennem årene og ~ i konkretisert form/uttrykk for 

, . den oppfatning mine egne refleksjoner"~ dagens politiske liv 
0i\;;':(~'jJ"J,JOg den politiske utviRiliing vi var oppe i, og i (jen nærmeste fram

v ,t itll tid kunne frykte. Det virker eiendommelig n:o,,r et annet menfleske 
ved detvførste møte så å si legger opp for en alle ubesvarte 
spørsmål Of!, samtidig gir svaret. J'eg opplevet den berik:clse rJet 
er 2, føle t8,hke- og cmdsfellesskap med et Qnnet menne ,,}ke • ;,Ien 
jeg opplevet igrunden det som jeg vet tusener av mennesker har 
opplevet under hans talerstol rundt i vårt land når de sa: Llen 
dette er jo riktig! Mannen har rett!" 4tv(, 

Jeg forlcbt denne sammenkomst uten løfte fra min side 
om medlemskap i den nye bevegelse. Jeg anså - Gom sagt - min tid 
i politikken for slutt. Dessuten mente jeg Gtarten pc. mitt sted 
ville være bedre tjent med en som rent alrninclelig sett kunne 
sies å stA bedre til/vis a vis de Bom s~ulle vinnes. Jeg hadde 
i mange år tjent "borgerlig" politikk og var i visse kretser be
tegnet som en av "kapitalismens lakeier". Nu haddo jeg også 
brutt med den og kunne ikke regnes som "rerEJOna grata" i noen 
leir. 

Utover sommeren studerte jeg det matærL,~le jeg haclde 
fått med fra møtet og følte stadig sterkere at dette var en be
vegelse jeg kunne f;51[:8 vg at grunntrek;;.ene i den politiske lin
je som var gitt, både på de enkelte livsomr~der og i syntes~ga 
muligheter for en åndelig OE, nasjonal vekkelse.4nt'Vkunne [';i grunn· 
laget for enpolitiGk fornyelse. Av og til fikk jeg også opp
fordrin['; om ~ å ta meg av saken Pb41mi tt llj ",moted. 

ut på sensommeren møtte jeg sammen med andre represen
tanter i egenskap av det stedlige Frisinnede Ventres ne<ltfor
mann på et,møte for valgkretsen ianledning h~btens stortings
valg. Det var en politisk sett neds15tt forsamlins som møtte. 
Alle -faktisk ~ alle - fant grunrllaget for fortsatt poli tswk 
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arbeid for håpløst. Det blevogså direkte uttalt, at folket nu 
forlangte noe nytt, og at mange så hen til Nasj ono.l Samling som 
det nye. 

'< ] i' risinnede Venstres hovedfltyres formann, "Tidens Tegn"s 
redaktør, var tilstede på møtet og uttalte at det lL\ ham nært 
å tenke seg et samarbeid med NS. I første omgang mente han ai;'et 
praktisk valgsamarbeid med listeforbund mellem NS og Frhl. Veh
stre burde komme på tale. 

Dette blev også møtets eneste besluttning, vedtatt 
mot bare ~n stemme: Listeforbund mellem NS og Fris. Venstre i 
valgkretsen vea det forestående valg. 

Dette listeforbund kom imidlertid ikke istand. Det 
blev av den ene som stemte mot satt igang en i.~,gitasjon mot be
sluttningen som lett lot seg omsty.rte under ele orEanisasjons
messige K

- eller rettere,mangel på s~dBnne - som hersket. Et min
dre antall allmindelige melaemmer innkalt for Ofl[lNJis jonsformå
let , veltet en nesten emJtemmig beslutning av vale::kretsens til
litGmenn. 201' ele tillitsmenn :30m il.eltok i til1itcom3,nnsmøtet og 
zømx±kkø kal':u)',[NX)ixNNJiU HN ~xix SD:1J li;, dN :ZØU3lX'B! r:t:x.}] :li lt",: R.QroX Niqj .erlø 

flom ~to~ inne" fo~ listeJorbundsvedtaket var d:Jt icru.ndcn bare 
ett n gJøre: ~ ga. 

Da det Jalt i mitt lodd å [oravere Frio· V:Jnstres til-
lit8mannsbeslutning i aviseile mitt hjemnted, blev Det 8nart 
til at jeg stod for NS. Men sA måtte det da oGså bli slik, noen 
uker før stortingsvalget. 

;30, lenge jeg hadde hatt forbindelseoomed polHifJk vid:
Bomhet var det slik, ~ det ikke nyttet med politisk arbeide 
mellem val[Sene. Politiske m3ter eller annen politisk virksomhet 
ville folk ikke ~ befatte seg med :;,' Selv ikke Arbeide rpartiet -
som parti -:nbefattet seg s:02rlig med det, men her var (jet dog ad
skillig politisk aktivitet ~. omkring lste mai hvert år. JJes
uten blev sikkert den politiske aktivitet ho16t vhken og varm 
gjennem fagorganisasjonen. Partiavisene"'drev jo et81c~2:8 politisk 
kommentar-spill til stortingGdebatter og reGjeringens handlin
ger, mere for å markere frontlinjenes uoverst~gelighet, cnn for 
cl anskueligGjøre debattenes, beslutnin enes .:dt' handlingenes for
hold til den riktige utvikling p og sett i relasjon til ::'olkets 
livskamp i sitt prinsipp under" tidenes vekslende forhold. I denne 
forbindelse sagt"", var det vel også det rolOm var den avgjørende 
mangel i vårt politiske liv; den manglende målsetting. Den ene 
part hadde forsåvidt fc)rkynt sitt måhffi+t-i-u:g: Proletariatets dik
taturJg:"statens overtakelse av produksjonsmidlene;1opphevclse-
av eienc10msrett8l1,""i,'vekk meel forsvaret. Dette ville de. De andre 
ville cTefb:l\.. ikke. Så enkel var igrunden problemst ill ingen . Men 
bak denne gi'CJvtj"forenkling forsvant alle nyanser, og - hvad vær
rex var - også de finere linjer som medvirker og tjner et folks 
liv oG utvikling. 

Om disfle grovtte8nede alternativer kunne' folket het
zes opp tiL valgkamp hvert tredje år. Forst~\vicJt ikke å undres over, 
alternativene var jo diametrale motsetninger, som ild og vann. 
IJed propagandama,;kineriets grovkalibrede skyts, som slett ikke 
hadde noen hensikt om å mildne motsetningene, kunne det skapes 

"stor valginteresse" uten noen appell til saklighet og dømmeevne. 
Derimot fikk bitterhet og ofte grov usømmelighet en bred plass. 

Men - som foran nevnt - ville noen ha det nåJrske folk 
i tale om politikk, måtte det skje i et valgår, under en valg
kamp. Tiden mellem valgene var nærmest ;S, betrakte som pol i tiske 
karantene/år. 

I tillegg til at den politiske situasjon var meget 
alvorlig og at et forsøk på å legge om lanelets politikk derfor 
var høyst nødvendig, var det dette som var grunden til at NS 
alt på dette tidspunkt valgte å dia del,"",?: stortingsvalget. Aldri 
tLu~i.ag.e~-v:-å,.F.t-.Jand l~:eTl-støTre"~~ av 
off e ryillj,g.&--meft1'l:'eske·I"""€-H:a,-~~.~:re ~~.:::~._.av:,}gL.dat;t~ åre t 
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. Jeg finnervav personlige grunne r ~ nødvendig & n&vne' 
detJ!u'rGfft- her..~, da jeg blev stillet som NS stortingskan
didat i min valgkrets. Det er neppe til & se bort fra at dette 
vel kan ha vært grunnlag., for skumlerier om perL'lOnlig ærgj:er
righet. Jeg var dog helt klar over at det ville bli en Urias
post, hvad jeg også i aller høyeste grad fikk føle .:::/ ,fd ·'a·., 

Alt samme dag avisene kunne melde om min nominaf'jon h:ldue 
de sine personlige angrep på meg. Avisene opptråi]te endog langt 
værre enn jee; kunne tenke meq - og jeG hadde da vært valgkam-

YM~
' pens heksedans på nært hold tør _.JI!lIgjv nu gjalt det den samlede t· pre~3se. Ingen av de eksisterende part ier ønf;ket den nye beiler l/' . 'til velgernes gunst. Fra mitt tidligere politiske engasjefTl~nt 

I ;,(,/, • - hadde jeg kjne0skap til hvi.."1ittet lavmål en valgkamp kunne na, 
- men for meg star kanskje 1933 som det værsti?'x. 

i 1 

Jet'!. skammer meg ikke for å ~ at-'Æ>f: mitt sted ut
kjempet..j:e:g valgkampen helt alene. Det kostet natt OE dag i 

/',':? ,<I,. :flere uker. Hertil kmom at jeg måtte bære valgkampens utgifter 
. selv. Ti;en det hØrer med til min stolthet den JØ&vti6~~e:tN-at ~eg 

>"," ,I'," " på min POflt bidrog til at NS stod frem i folk't,ts bevissthet, som 
:",' " en ra all i tet. 

Nasjonal Samlings politiske mål var meget tydel:Lg tilkjenne
gitt. Første etappe var lividasjon av partipoltikken, nasjonal 
samling og"gjeninnføring av det san..'1.e folkestyre" • 'Slik som valg-
kampene blev drevet/artet det seg i meget som en kamp mer vinn
møller. Det galt i meget å påføre motstanderen hensikter Bom 
ikke var til1;jennegitt, betvile den ggde hensikt, forvrenge det 

Bom var sakt og a utlegge det skrevne feil. Uten en vel utbredt pres
se var,;det· ~~ umulig å komme alle usannheter og bevisste 
forvrengninger tillivs . I NS stilling var det j.kke på denne mA-

i anledning te "til det aller nødvendigste selvforsvar. Den eneste mulighet 
som forelå var møtevirkso~~eten, 08 den blev da også drevet med 
en intensitet som til da ~ var uhØrt. MenneskemasBene strøm
met til lokalene, og gjorde J(a::r hva de aldri hadde e;jort før -
betalte entrE!! for å høre valgforedrag. Io'oredragsmøtene måtte 
konsentY'eres om eget program på bakgrund av tidens politiske, 
situasjon som marxisme og partipolitikk bar ansvaret for.(.o,_ J~rt;f.,_ 

iJet har oft e ,4}<4!WI "al~~ 00-.Å,k}:e :tiJ{::t:frR valgkamp9-v tgrunnert 
var en grov fornærmelse mot d~ folk. Det blev ikke regne" 
meget med den enkel te,·).per§onlige dømmekraft fr; '3vnc til egne ref-
l k . 11 j -~' -W<" • k l' ,t"'d,' lov" -f v t l o e sJoner, e . er e1lLQ.Q._tl:~ Vlr e 19 Ci:;"ureI.e e va g pa egne 
intensjoner. Det måtte være med denne.innstilling til folket at 
taktikken med skremsel og trmller fikk bredere plass en s:lklig
het og sand påvisning o.v program0J,enes lhtformine; i relasjon til 
et politisk fremtidsmål , det nære::;eller fj erne sndaqne ./vet 
sterkeste og mest brukte argument'mot NS fra borgerlig hold var 
den kjente p~lstand om"den bortkastede Btemm~". Allerede dette 

{~~r en fornærmelse mot velgeren, denne oppfording til høkring 
med ~ stemmen den ene gan.g det var spørsmål om ~i,ftiS<1mening. 
Denne oppfordring til å velge det subsidiære hvor fltemmen klln:~~ 

"komme til nytte". Kan en stmme i det hele t:::"tt nyttes når den 
" ikke får uttrykke vele;erens primære ønske:: Får gi uttrykk for 

+ ,V-f{{i(ilka'lJ{ll virkelige mening; 
meningsløse I Et annet argument som blev _b~traktet som et godt" fund" , 
i å var å pi:l:~:fI~ det inkonsekvente (fB bekjempe partipolitizken med 

h" å danne nokk et parti ."N.4.X'--de.t,:t.e-ar~rl-t--~-l-l:€-bruke8 må~ 
,~,!, 1',';" (..':1/,,,' it>>" .... ;/' d &t-&e±'V-aa-g-i;---e.~t4;---fe·34.ies_-de.t...JLQm_:i..Q ~ .. t .. Jlele..-.:v:ax.-g"''Ul1:n]:'ag·e"t 

:, ,/ _ / <; ,/ f"€rJ?---he'V'ege-~·-'ei"f!.,g..:j;,å.eR-·-Elg .. _.@,k.s.i.s:t,ens" .. d(,m.s .. først@,-hensikt,.--
/'trtll-~fIV" ,/-ÆAC/t.tJ- I den personlig agitasjon med utdeling av elet trykte program 

. ,., / . t l '" t· l ' , t d t ' k' n • l l ;~Ct,,()L7"~<"A' if.l- ~g anne opp ysenc,e m~ e~la. e, npnC) e e l l;.e, s:, sJe C~Yl! - (og 
I (:et har $:tt vært pUSSlg a mlnIles~:&~11lge gange sJelen) -(E;t f18re 
'~·(o;l«I."'-Ci~"/'i>; fa;'-~'Folkestyre~ Har dere ikke noe annet å by pel? Hur vi ikke 

/;i:~/ :"" ";~ h~,!t nokk 3,V det?" Og de blev ikke medlemmer av NS. 
,i " ,"'~ I .J it. ' 

t. "/r.,,~\.P f: i'{" V~~·!j~ t/ .. ·-J..,·~ {,.{ (/'.~ r .« (.:0: .. ~'~ • '.' f f' r 
/' ",' 

{!tt f.t"!f " ' 
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De marxististiske organisasjoner fEmt det ik2,e :\ "gi plass 

for noensomhelst re<"!ervasjoner i argumeiusasjonen æen ffiTIt=Oet 
~:j;';:;:;;;.u:UZ:li[:] l~ e;6ktil den adjektivisti:=:ke ytterlighot Oi~ be
tegnet NS som "arbeidereternes avantgarde'l;:". De JYlarxistiske avi
ser Oi! ledere gikk i det hele s,~, dramath;k tilver1,.s i sin aDfu
rnantasjon mot den hye bevegelse,åt den yngre garcle fant appellen 
om hekjenpelsen av NS-be-gegelsen så sterk, at clen best OC; me"t 
fyldestgj,lrende kunne skj e med voldelige micller. 

Det hadrJ e i mange år vært på tale ti endre valEl,wen. Alle 

partier hadde etter tur v:cert enige om at val[;loven som den var, 

ikke ku~e gi- noe rettferdig uttrykk for veleternes mening. -Mml. 
'" ~-~ .. v_ ..... )-<.·",~,;l-"'-'fJ~ 

Mir detvalltid var slik at den <,rGm;;;;,;va:? sterkeste.-hacldJ fordel av 

valglovens urettfer(Jighet, og som den sterke~:3te k.unne fremft~ynne 

c,.ller hindre forandringen, blev det ikke til at forgnr1r'in[;~';"~i~At 
sted. 

Å forsøke å skape en endring i den politiske utvikling, 
o • blev endret matte falde vanskellg uten at va~gloven. Som det va~ kunne selv 

eltore velg:ergrupper bli uten representasjon og "'ermed uten inn

flytelse. De velgergrupper, hvo::u store de enn kunne være, og 
. f om der:ee meuingd t 'Ik t tt hvor tydellg det enn ra dem var sagt' ill ra , tHevel (e 8, 

hensyn til hvis de ikke hadde elin partimessige representasjon 

i relt o rt inget. 
]Jette faktiske forhold,o:', det at de beGunsti,():ede partier 

A' •. "Æ:.J.- tt/&+o?;"':,~/,r.'::"" ,: ,1..1.1...,. 

kunne anvende og virkelie:vanvendto valglovens utih:trekkelic;het 
Le:[h 

i ,argumentasjonen tillfo'rdel fNX'~1P:~~~,ikl, ville 
/~ c, f'(~~/,< 1_1,.1,;<."; ! '1' ~ 

~or all fremtid:hindre en rettferdig politisk utvikling på fol-

kestyrets grunn. Enkelte partier var jo også blitt ganske sterke 

i pengemakt og pressemakt 08 hadde som all makt tiltrukket seg 

tilhengere .å.er som lydige tjenere Y1lrX i parti og presse var lite 
/ Ø,<.~ /." .. <)'" l-'l//.' 

Vill)§.: t~ å oppgi posisjoner som både ga,lprestisje og PBnger,' 

f'o:r..::t&ij~ange funskjonærer som etterhvert blev tyngc]en og de be

stenunende på folket1y.ceb3 vegne. 

:F'orholdet var altse. ~I at sann utvikling mot folkestyrets 

id<!) før~jt kunne s1<;.j e etter ~:t p~I'tiforvaltningenav folkets ør::

sker, eller rettere partibes'te~~i!sen §:!' folkets ønsker var brudi! 

hvilket igjen forubmtte vaJgLovens endring. ;]om foran skildret 

dannet det seg ph dette område en uløselig gornisk knute. 

på denne bakgrunq1(unne det vel sies at OC:så NS måtte se 

det håpløse i sitt forsøk på reise seg mot p3,rtiveldet. Quisling 

var imidlertid ikke av dem som oppga en sak fordi om den så håp

løs ut når utviklingen selv krevet ham til inwmts. Hen forutså 

at uten en endring ville løpet som det var lagt opp ende enten i 

sammenbrudtd eller i krig. Kunne ikke hverken det ene eller elet 

annet av dette lJ.ndgåes, hvilket i første rekke Vetr hensikten, 

så var det i alle fald på forhånd skapt eylalternativ ut av ulyk

ken. 
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Det var under disse forhold Nasjonal Samlin[!: fikk henimot 

30.000 stemmer i 1933. I 193,4 deltok bevegehlen i kommuneyal

gene i en del korflffiune'r~'Jt'6i"å fastslå stillingen og for yr;~iå 
an:hEidning til å hevde bevegl~lsens politiske linje/under valg

kampen. Det var jo som regel bare like under va18en!3 lolket 

lånte øre til politisk arglli~entasjon og la for daf,en noen inte

resse for den politiske utvikling. Det blev fastslått en god 

fremgang på de steder hvor bevegelsen deltok i v['clget. Folk føl

te seg nu engang mere frie w1der kommuhevalgene. Men bevegelsens 

syn kunne selvsagt ikke komme fullØdig til uttrykk i kommunepo= 

litikleens høyst mulige.kW1st W1der et system hvor saklighet ikke 

var den sterkeste side. Bevef,elsens kom:m.:merepresentanter kom 

derfor i vesentlig grad til å spille rollen 1:~om kænmunestyrenes 

d~,~lige samvittighet, og fikk bare delvis enledning til å hevde 

beveglsens prinsipielle syn i grunntrekk~' Dette kunne også ofte 

nok misforståes av de som var villige til det, fordi det som re

gel bare kom til uttrykk i enkeltsidene ved sak og syst3'n, cC 

ikl:c L1Sarflffienheng med den totale endrinG som måtte gj ennemføres . 

Det var landets politiske linjer som måtte endres skulde det ik

lee bære mot det som klart tegnet seg som en nasj onal underGanG' 

I januar 1935. skrev VidkW1 QuislinG" 

"Hvad jeg her har for øye, og som jeG igjen vil peke på 

som et øyeblikkelig foreliggende spørsmål, er de nuv'Brende føl

ger av partimoralens særegenheter som setter partiinteressene 

over nasjonens særinteresser, ja over rett og sannhet, o.ltså 

over Vårherre selv. Vi har iklee noen Eidsvoldflf,runnlov mer, men 

et diktatur av partimaskiner, erhvervsorganisasjoner med presse 

og betalte funksjonærer som W1der maske av frihet og folkestyre 

har utnyttet den alminneliEe stemmerett OC; iSo1kets politiske 

naivitet til å rive til sec makten i staten, og hvis eneste sam

hold beror på det felles materialistiske StXX:l!l:l!ll/JIJ. grunnsyn og 

på viljen til å hevde den enzang oppnådde her~3kende stilliu.g. 

Den moderne utvikling tvinger fram et fJYGtem som i hele s:Ltt 

grW1llsyn står i strid med liberalismen. Selve frihetsbegrepet 

skal riktignok bevares, til og med foredles og trygGes, men det 

er en ordnet frihet vi må fram til. Den tøilesløse frihet - 1i

beralkapitalismen og dens politiske uttrykk: den partpolitiske 

parlamentarisme og klassekamp - er dømt til f.~ måtte vike for 

den nye tids krav. Ja, når man ser p.c" mc"lten hvorpå de partipoli

tiske partier steller seg, fi"J.r man det inntrykk o.t (jet ikke ba

re er døende, men at de endog i hØY grad påckynder sitt endeligt 

Es.n bør ogs~~ erindre at marxismen er liber,<tixsmens skygge 
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og bare er oppstått som en reaksjon mot den borGerlige politikk 

ut ifra samme materialistiske grmmsyn S:;lDl denne. Den borL'erli

Ee politikk og marxsismen er som vef~ken i ;'~omr,mnif:'?rencje rør. 

p :::J ___ b o 1:[', e l' l i .e:~,_Q§ rt i s:.!_!S~Q_cl (':!.: f 0.l.:_~ l d!.:LQ::c~!.:::cl:~E~~ __ ~fla r~l: f;:n~ E : 

Å støtte disse borGerlige partier ll,telukkende 8Y loya

litetshensyn, eller fordi bestefar [,temte med l;',m, er mere unyt

tig sentimentalt enn Ingrid Sletten fra Sillejord som gjemte 

luen etter moren sin uten t, bruk.c den, inntil møll hadde spist 

den opp og det ik~e var tråden igjen. Det er også ivirkelighe

ten - nc3,r man f'i:jrst er kOllunet til be(Y'e erkjennelse - ens klare 

plikt tl. gå inn for det flom mcm mener er det rette. HVtl.d noler i 

efter?" 

Men utviliLmngenblev forsåvidt elen lOGiske. <Jo fltØ rre 

innsats for samlig, jo større innsatfl av splittelsens krefter. 

I\:oskvas folkefrontparole fant etterhvert :::ine former i praksis, 

men man kunde ikke merke .at ele borGerliGe partier hall (! r: dennes 

taktikk klart for seg. De så nærmest i marxistpartienes endre

de tgktikk en mulighetv for en sla[';s borgfred flom helt kunde 
en 

instituere den partipolitiske praksis som evigvarende og stabil 

tilstand som så ideelt tjente deres kortsynte politiske betrclkt

ninger og forlente det politiske liv med .noe EtV spillets spen

ning 'li;0iJ ga det sin sjarme. Politikk ;~~,:c~t partispill med trekk 

og mottrekk. Marxistene hadde jo til fG-rnylig !"led sitt revolu

sjonssnakk truet med lA ødelee;ge spillet, men deres endrede tak

tikk blev opfattet som en endelig og hyggeligR godtakelse av 

spillets regler også frg den kant, - at marxistene kort sagt 

heretter ville innrette seg som hyggelige medpillere. på dette 

grunnlag var det at Hambro ba om at de måtte får "en fair chan-
o\!C~d~' 

se", hvilket de agsa/fikk. 

Men for en del me nnesker haude tidens hendelser en 

annen betydning og for dem talte lNer dag sitt tydelige språk 

om en forestående ulykke, etHagnarokk over verden. Den giftige 

og lure løgn fikk en L-ltadig bredere plass som politisk kampmid-
del som ikke lovet godt. ,'/ ",'i / /', -" 

Vi var også i disse år velsignet med en "forutseende 

uenriksledelse". Mens vi i 1914 seilte i godvc8rsbris under Gun

nar Knudsens "skyfrie himmel", så var vi i disse kritiske år 

av Movinckel, Hambro og Koth plaaert i "Europas roli[',e hj(~rne". 

Når Vidkun Quisling titt og ofte ropte sitt vakt i Gevær, det 

bærer mot stupet, dg svarte f.eks. Movinckel en gang i 1934+ 
for 

"Det Quisling skriver, viser bare at hB,n står uten enhver hegri-

pelse av utenrikspolitiske forhold". 
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!'lIen selv i "det rolige hjørne" var det folk flom var klar 

over den utvikling som fant sted. Den internasjonale folkefronts 

listige ferd på /~~to~ var det dog noen som e;jennemskuet. Men 

ikke så m8:;lge'~~-~~~ at dnn nye taktikk ikke f;5rte til resulta

ter, skjønt det burde vært mange flere forunc1t tt forsts; at det 

"(jemokrati" som folkefronten - den marxistiske ledelse - utnevnte 

seg til forsvarere av, skulde bli parolen i de kampefsom skulde 
, .~ r~ • 'I.... ,.. • •• 

komme og .901ILsku]d.,8.-lagge grunnlaget for den-llkorrlillunistiske ver

densrevolusjon. 
J:i'olkefrontparolen gikk ut på å gikk inntrykk av at det var 

skjedd en metamorfose i"'politiskl2.,syn Gom må± også måtte få følger 

for midler og mål i den politiske kamp. N.S. OE andre nasjonale 

bevegelser hadde heist de nasjonale signaler så hØyt at det fan

tes oppurtunt å følge etter. "ArbeidernEJhar intet fedreland" be

gynte å skurre og nye popubore "na[.,jonale" sange så dagens lys. 

Det blev "Norge for folket" og "Vi bygger landet" og de~norske 

marxistpartiet som i sin tid fikk Moskvas ordre om å stryke nav

net "Sosial/Demokraten" på sin partiavis, droppet nu "proletaria

tets diktatur" og "Sovjet-Norge" or; r;ilck til kamp for "demokratief 

og ropet blev" for fred og folleestyre ." HØyst sanO[whlig etter or

dre fra samme hold. 
At borgerpartiene foran valGet i 1936 SDm før skremte med 

)~I j' ;., • cf! , 

Arb'eiclerpartiet og marxismen,/hørte med til valgenes alminbelige 

taktikk, om de enn med st~,jrre vekt. gjorde detlc d1,: , som kampmiddel 

mot N.S. som "vilde splitte den borgerlige "front" mot marxismen~ 
Men for Vidkun Quisling og hans folk sto 1936 som skjebne

året. Skulde bevegelsens aksjon for å redde landet fra de kom~enO 

de ulykker lykkes, måtte vendingen komme da. N~lr SO"il 1.'J et senere 

vilde bli for sent, for - som Quisling sa - "det blir neppe noe 

valg mere". Den interhasjonale utvikling pel<:te mere og mere på 
.,.j ~ ,) "',r .' 

storm og landets skjebne blev ~g..' mere knyttet til lnternasJo~ 

nale krefter gj ennem Folkeforbundet 08 I\loskva-internas jihnalen. 

Ved N.S. 4. rlksmøte i edslo 1936 måtte helt natc;.rlig 

denne utvikling bli gjenstand for riksmJtets betraktninger. på 

møtet 27. juni holdt Q. sin ~jtOl'e tale om "Nordisk Folkesambl:md" 

hyor han pekte på i hvilken retninG Norges utenriklipolitlske inte

resser måtte gå. 
r denne tale fremholdt han bl.a. følgende som vel en-

hve,: kan underskrive idag. 
"Jeg kommer nu til sluttkjernen i d'3t jeg vil ha sagt. 

pil sett og vis er det også kjærnen i hele Nafljonal 3amling. Jeg 

har allerede fremhevet at fred mellem 'L'yskland og England er et 

livsspørsmål for vårt land. Det fjOm vi fremfor alt må ærsøke 
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å hindre er at Tyskland og England st{l,r mot hinandrjn i en n"JT 
krig. 'Det vilde for oss være sl(j ebnesvangcrt, ja ødeleggende. 
Derfor må det være vår oppgave å yde alt som stAr i vAr makt 
til å skape fred og forsoning mellem disse to store folk der li
kesom oss er av nordisk ætt og innstilling .. Selv om vi ikke mak
ter så meget, og heller ikke kan blande oss i andre staters for
hold, så må detfor det første være en plikt for oss med alle 
rettmessige midler A motarbeide dem som ypper strid mellem disse 
viere frendefolk, ovenikjøpet på et som rp2:el ureelt og falsk 
grunnlag. 

Vi vet hvilke makters interesser di,ise bestrepelser 
i virkeligheten tjener, 

Det er verdensbolsjevismen. ]c arbeide for fred og for-
ståelse mellem Tyskland 08 England burde være et mål for norsk 
utenrikspolitikk uten hensyn til partiinteresser. I den grad er 
det selvinnLysende at Norges interesser {trever elet. Det er den 
eneste mf~_te hvorpå vi kan undgå krig og kaos, at det er frecl og 
forståelse mellem disse våre store naboer i syd og vest, som vi 
og[3å står i det største handelssamkvem mej. 

E'or omkring 40 <"n' siden var det som nu en Ci_nleclning 
til et ~rlig forsøk på å skape varig forståelse mellem de store 
nordiske folk .\nJ cdningen blev forsi~mt eller avvist, og den 
katastrofe som fulgte av den forsømmelse trakt: hele verden med 
seg. 

Den som nu våGer å drive den samrne katastrofepolitikk 
m:~ .. [;jø re det med åpne øyne. Men alle som forlitår sin tid oS vil 
(iet gode, mel reise seg til sterk og pO[iitiv motaksjon." 

Vidkun Quisling sluttet sin tale med å fremlet'ce (len
ne resolusjont-

"I betraktning av at et fredelig samarbeid mellem alle 

de nordiske folk og i særdeleshet mellem Eng12nd og Tyskland, 

er nødvendig forutsetnine; for 'Europas 02. verdens fred, og for 

vf1r redning fra kaos og katastrofe, og L~betraktning av at hele 

den sivilasjon somer skapt av den nordiske folkeætt og nordiske 

innlag i andre folkeætter , og som blir båret av de I'lOrdiske og 

nordisk innEltillede folkesamfund og stater, nu :;older på i'l skul

de ølii:~j::Ne;gNs ødes av kulturødeleggende bevee;elser, b:'iret av arts

fremmede folk, er det en hellig plikt for alle nordiske folk 

verden over å samle seg om et ærlig skjønnsmot samarbeid for å 

overvinne dt'nne verdenfJkrise. 

N"lsjonal Samling samlet tilriksmøte i Oslo 27.juni 

1936 oppfordrer alle av normisk ætt og inm5tilling i alle land, 

nordmenn, svensker, dansker, islendinger, f cer9lyinger, tyskere, 

briter, nederlendere og flamlendere og alle av nordisk blod og 
o' ve:;::o2ps. 
and, til' slutte seg sammen i en norcHDk xø::dcNl:!,evegelse for a 

skape fred og samarbeid mellem alle nordiske folk verden over 

og føre kampen for vår nordiske kulturs frelse og f~e'mgang. Na

sjonal Samling vil representere dette nordiske samar~eid for 

Norges vedkommende, og riksmøtet anmoder Nasjonal Samlings le

delse om å ta de nødvendige skritt til organisaDjo~N. 2V et 

<;likt veroensforbund hvis hovedsæte bør være i Oslo. 

~ors2.i.§..ke i "1:hJ.~land ,_slu!Lder~~0:~.l.r!l~n~ " 

Bevegelsens medlili;nmer søm var kL1.:C over hVD. det 8Jal t 

dette Aret, gjorde en innsats sofu det vel neppe gis ekse~pel 

på noen gang før i Norges nyere politiske il1st02'ie. Innsgtf:en 
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ble Gjort sC:!. ueGennyttig, s~:. offervilliG og sterk E~01'1 bare de 

kan gjøre det Clom varE" seE: 1nn[i:: sitt ansve.r bver-lor lolk 0[; 

land, tid og framtid,bevisst. 

Stort sett Var også folket blclcle imponert 0[; forbauset 

over den veldige innsats, men ikke manee forsto de krefter Bom 

drev verket - denE'remtids-ane;r.,;t de må:te f~le ~)om [-lr~ hvor utvik 

lingslinjene førte hen, både i den nære fremtid 08 i det lange 

løp, hvis ikke kurf-Jendringen kunne skapes - nettOPIl i dei)'?; år, 

ved dettQ,valg. Og det bør her vcere sakt,. Nasjonal S:3.mling~l med

lemmer og aktive kjempere var ikke folk med utprecet revolusjo

IF:ert sinnelag, men det var fållk som trodde - nei ikke bare trod

de - de V8.r forvisset om at alv/:i,l'lige ulykker forstJmo, ~ E:om 

ved å være gjort delaktiee i Q.s vidsyn og framsyn, kunne tre-æ-k-

k.s ut flY tidens hendelser og tidens tegn de. tr&der som sammen 
~ e k t O+"b g 8.!-:f. ( 
- ørte~~t "forut sakte utvikling. Ut av demi dype angstfylcite for-

,;tåeæse oppstod den· awwarlige forpliktelse I;il Ct gjøre den inn

sats som alvåret i situasjdll1en påla hver enkelt. iNN1Ci:NJ:El!!xix 

Valget i 1936 skapte ikke gj ennembruCdet for NS., 

Man merket et folk som syaiet under valgkampens press og~!0ki' 

", ,'/" /1" like lette kunne slå den ene som den anden veg. Stemningen var 

i det hele tatt så spent at valgdagens forskyvning til noen 

(laGer før eller etter den fastsatte dag, kunne .'.:i tt andre re

sultater. De mldlM;fi valgkampen som blev tatt ibruk skal her 
være unevnt. 

11 
lo- ~ t 

r :·1\11 

\ ~< v <' 
I> 

'. 

Det var den marxistiske face skapt ved evneløs bor-
i'H'1~.c,·· 

gerlig politikk som/i/stod truen/lrde ved dette valg. Det lykkcdes 

ogsæ Nasjonal Samling å gjøre dette klart for vele;erne. D.v.s. 

velgerne så faren men ikke dens faktlske f'orutsetninger, dens 

dlr.ekte opphav, og det merkelige herfte at de flom E;jennem årrek-
/'tf J1 p,', 

ker varj~forutsetningen for, og hadde skapt den marxistiske ut-

vikling, fikk innbildt velgerne at de alene kunne hindre den 

ulykke de selv hadde lagt alle vekstmuligheter til rette for. 

I dette valg "]:"01' eller .mot marxismen" som blev valgets pa,role, 

hevdet de borgerlige partier hver for seg at ~ver s}temme som 
l ~enne rampen. mot 

ikke kom dem tilgode vilc1e være bortkastet Ngx:i::N~lt:r:®kt:®/;?~~~' "i 

marrX:XM:lrMKMxtiigø-lite: marxismen. Særlig bortkastet vilde -!fe være 

om de blev gitt til Nasjonal Samling. Bondepartiet· forkynte 

med brakk og braun q..t det var "klippen marxismen skulle strande tll 
på". Det hørte med den uheuerlige løftepolitikk som ble drevet 

at nettopp denne "klippen" bragte marxistregjeretmgen til mak

ten året etter at den hadde utropt seg til "klippe". I,Ied a~
robasjon av Høyre hvis fører anbefa.i..te marxistene "en fair sjan

se" i folkefrontens ånd. Valget var over, løftene glemt - spil

let kunne fortset.t_c da Nasjonal Samllne; etter valget blev ansett 

for død og maktesløs å være. Men - det horske folk hadde valgt 

sitt siste storting- på lenge. IJoddet var kastet. Darev fuld

byrdeIsen aven påbeg;;;mt dramatisk utviklinE; c-ltod j_gjen. 
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0m dettEl valget skrev Vidkun Quisling .. 

ItNasjonal Samlings medleuWler kan således med stolthet si 
at de i allfall har gjort sin plikt. 

Men vi må med sorg og bekymring konstatere at det norske 
folk gjennem dette sitt stortingsvalg har vanskeliggjort seg 

vegen til en fornuftig og fredelig løsning av tidens store po
litiske spørsmål. 

Vi i Nasjonal Samling har sett det som en hovedoppgave å 
få det norske folk til å ta lærdom av andre folks eksempel og 
ulykke, og til gjennem planmessig forutseenhet finne fram til de 
reformer i statens og samfundets styre og den sam~rbeidets ånd 
som tiden uavviselig krever. Vi har talt til vårt folk ut fra 
et nasjonalt-ideladJtisk livssyn og ikke ut fra en lettkjøpt 

løfte- og lurepolitikk. Vi hadde det håp at det norske folket 
skulde vise verden det enestående eksempel å vinne frem til ti

dens nye ordning ved fornuftens metode på dan fredelige utvik
lingsvei. Vi har ropt vårt varsko. Men når det norske folk ikke 
vil høre, må det føle. Det er historiens ubønnhørlige lov. 

Den iu.dre utvikling i vårt land er desto mere skjebne
svanger på bakgrunn av situasjonen ute i Europa. Det er all 

grunn til å frykte for at den stakkete frist som de borgerlige 
har ment å oppnå ved dette valget, kan bli avbrutt av de mest 

alvorlige utenrikspolitiske forviklinger lenge før utløpet av 
den kommende stortingsperioden. Den linje som folket nu ha,r 

valgt med flertallet og ansvaret hos et vekt og splittet borger
lig partisystem, men med den virkelige makt i hendene på et marx 
iC"ltntyre, vil øke faren for at vårt land trekkes inn i ::uropei
ske forviklinger med derav følgende indre sammenbrudd." 

Arene etter 1936 betegner ~.s og Nasjonal Samlings bit
reste kamptid. Politikkens utglidning og fo1kets sløvhet over

for den;"ble stadig større. Valgkampen i 1936 virket som en po
litisk overanstrengelse .l!å=cr:nllæt og d~~-t tilbake til sløv 

"""'-----
likegyldighet-, nesten større enn noen gang før. PEl,rtipolitikker-
nes formodning om at NS ved valget var slått fUllstendig ut, 
fikke dmm til å kaste alle hemninger. Etter at "Klippen" med 
høyres velsignelse hadd; brakt marxistene til makten var det 

instituert "art'eidsro" i stortinget, hvor puslespill, intriger 
og korri~orpolitikk kunne trives som før. Og om mulig ennu min

dre enn tidligere røpet disse "som vakt skulle være" noenll6rXMll!"t 
forståelse av det som Nasjonal Sa:,ain;::s kjempemde kjerne, klart 
og tydelig S2 for øynene i såvel den indre som den ytre politi
ske utvikling. 

, :\" .. /' 
K Det blev etterhvert stadig vanskeligere å være NS::.fo~k og 

peke pæ de farene .s:mn ingen vilde se, understøttet som folket :f1K 

var av godprat og fraser fra såkalte ledende menn. Det eksister
te, virkelig en almindelig enighet om å legge det døve Øre til, t; 

ogr,se verden ~ennem de briller som var laE,et til det bruk. Den-
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Det som bare for noen år siden ble forkynt som kenscrva
tiv politikks oppgave, utvikling på det besttendes grunn, sto ved 
c,nneu ved makt måtte en tro, men det gled etterhvert mere og mere 
ut av argumentasjons- ogpropagaDl::a-vokabularet [,om en noe mindre 
brukbar klissje. Venstre-partiene - de radikalt" .i)' ,.1 ~ ers _ frem
gang r(6pet at "det beståendl3" tilsynelatende hadde mistet [,in til
trekning, utenfor de som ,1larxiutpartiene lJete,'j1et som det "besit
tende klasser". PA samme tid hadde den mil»- og famil ebetingcde 
tilslutning til de politiske }Jartier opphørt. 'l'icJen vi var kommet 
inn i begynte å røpe Oppl,c5snin,s av de h;_ttil rLchHlde konst:'Jllafljo
ner i parti}Joli tisk retning og kampen om velgerne antok ::md re for
mer, en rundere ,mindre påstandskraftig co,rE;umcmtering, m,:re psyko
logisk anlagt etter elet mC:0 :nonte var allmirL18li,:'e velgerønsker 
1 optimif,tiske "fremtids-Ørt"'~iCl!'.{, ... _ 

l~,'" l 8'}"'or'" Nikt I I dj_sse betrepeIser om å vinne velg:ernec;')hmi:3'e':'t -L @n i!..fi.:tL-
lit:i::tl; utcanG;sstilllng ved "ne8te valg", skaptes elet f'ode forutset
nj_nger for alminnelig politisk utglidning hvor de fec1relannets 
interesE;er og den ~;tntem3 første plikt polj.t:Li;enw ",kulle 1vo'reta 
ble gitt på båten for å komme velgerne imøte i den dc~'iC'drømmever
den de etter hvert var brakt hen. 

De borgerlige partier hadde også tross av valgkampens 
sterke [3kyts m6-cf den"marxiotiske fc.re" og den ul.yk.ke som gj ennem 
den viLLe nå oss, nu trykket "faren" til sitt bryst og :3 i tt den 
en !!fair chanse" gjennem re;,jeringsmakten. Hu var altså heller ik
ke denne" fare" å betrakte som sådan len;ier 0f~ 2a folket e:- e]<: sem
pel på politisk c.lrgumentasj ons ~a:rrn:v.vvv.ruJi: vederheftii~het. J)en 

.,klippe" den skulle strande på ble dens redning og ga den N}f muli,,,;
'heter 30m ikke noen gang tic11L:;ere. 

I denne utviklinf( hvor det særlig fra ,'ifm ene part ble (titt 
l,il:,"ter om. materiell Vinning, "materiell frj.{::jtr:Ln;:", ble: hele den 
politiske virksomhet brakt ned på et rent m~l.t er:Lalic,thJk plan. 
Velgerne skulle vin,!es, ikke støt en bort. l-Iva det ene parti lovet 
ill{\tte frer11for alt ikke av dot annet fornektes. :r: denne:Zappkj::j_ 
ri'TIgmed lJfter og lokkemat ble OgO{L forsvarsf:a:;:en trulc;:et ned. 
Verwtre-partiene - ~:E~J'xiutpartiene med steri, bi[:tc.nd fr~i 1c:ovLlf::; l 
0,. Vc;ntre,... c;rev sin clterlce tt.':itasjon m.ot for":"~l.r:)t o H::1ilita.r:i.s
;'lon" - ja ::;(~, sterk at stor": 2:eler av velLen'folki:t ort, utenfor de 
som ~;to for IcJ{:;i tw-;jol1.en, ble p[w:irket uv den. j30J:'( e.cpar!:ien8 :n':',t
te turnere Eiin forot:\else av forsvarsma1cten",: nOdvendi<oet me(~ var
sornhet. Fåvii3ning:en aven Dlik 11::-5clvendip-:het m·",tt8 kDt-:1r~le ~'e;;,et fol'
::;iktig til untrykk. Velr,ernes forståelse eller vilje til L:lik 
forstLc; Ise VEtr sterIct avtc1{"cnde. De måtte ikke '·;krem:nes av "sabe 1-
rafllende militarhlter" og iikril?:sgale polit:U,ere". Noen sterl~ mot
vekt mot den forsvarsfientlige agitasjon lmxLle borr'erartiene på 
denne måte ikke bringe. Ikke en[~an.g forhindre atdCro[~te1l1~ av for
[Nal' or; milj.tærmakt vi hadde 'ble latterlig:jort og for}v:l1.et, .l. 
don ~rad at forsvarets offiserer fant det best ikke A r0pe sitt 
mili tmre .yrke, o i!' /~~r å un?gå direkte sj ikane, fri tok sec: selv 
for den palakte ~lIormspllkt. 

r'· Men her må jo \l§.i erindres som vel i fremtiden vil bli an
sett [lOm en utrolig-het. Marxistre,z j eringen - Det norske Arbeider-

, l)arti"s første re;,jering-~.;c.vHorw::ruds 8 dae:esr"r:jerin?::~ for noen 
. år f,iden, hadde Bom forsvraminister latt utn8vne Fr. I,lonsen hvis 

ene::;te kjennetegn til lcareJderistikk var ,Janne replikk: 
"Det har all tid vært enighet innen vc'\y,t p[~rti om at l:J.an 
skal søke å gjøre den borgerlige hær ubrukbar~. , 

Arbeidet mot målet ble fremmet ved cwc:rep utenfra ~~ r:jejre 
forsvaret upopulert og dets tjenestemenn upopul"Bre. Innenfra ved 
~l umlC rfrave diSiplinen, s-om:=:i~-t kunne gjøres blant den ungrlom 
som alt på :forhånd hadde fått innpodet tibtrekkeH; rj_ngeakt 
for sine befalingsmenn o~ kanskje sogar mente sec ; opptre i takt 
med forsvarsministerens ovenfor uttrykte hensikt. 

Antimili tarismen hadde ganske naturlig Tik a(i:,).lng til bil
li!? ar,c.;umentasjon. Påstanden om at vi ikke hnc1c1e muli!2'l18t for 
å bli noen mili tærma.ld, hørte::,) logisk OE. selvinnlyuen(]e ut. 
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ne fronten fikk ogs'", noeh tilgang fra trette og oppgitte NS-
~_J",)-f ~~\" ~ ... , __ o •• '. 

Mft som ikke greide presset lenger. "Demokrati" og dets st,kal-

te velsignelser var folkets løsen. Forstått eller ikke spilte 

ingen rolle. Faktum eller falsum. Ingen - eller sv:~rt få -

lot til å forstå at det bak alle frasene, all denne pyntelig

het 08 ti18ynelatende skj9Jnne endriktighet , lå alvorlj_ge farer 

gjemt. At NRtxEak Dolit:i..kernes ~tpe1lllbare til: utvenC:i[G tilfrecls-
Alt-·" { 1:_ ,-

het kansl\:je ~-==ft±t tjente til å dulme noe aven indre uro, 
,., /H~ (',. ,Lv . L.t.r:J co 

til -'_L mane de ~;,-e skyo::,;ene j_nn i mv5rketIJ\l1!~, ,:'~~t troen pa at 

det holek vilde go,r bra kunne bli (Jet veike Mwke[: Oli.flhav til 

fulclbyrclelse. Folkets trang til idealisme o: sosial innsats 

blev innfanget av kommunustioke (marxiE;tiske) c1el;korc:o_ni :;c18jål

neI' som reistes på 0,1113 felter hvor folkets samfunnsmessif;e og 

åndelige interesser hadde behov for en or("~unisert form. 

2åxMMXX]('Mxxgi\tseXNllmibitexb:all:l:ø:Mx0xXN}:'i'NR3lNeNise-NX±xli/:±SNe-XXX' 

sXNxNÆLs±RxtiNx 

Den MV VQ forut sakte utenrH"Jloli tiske utvikling 

Dom pekte på et snarlig krigsutbrudd beEynte fet f, uin be'-Tef

telEle ikonjunktureljle, den pengemessise velstn,nd tiltok og 
(j r·1.f1"l 

arbeids10f3heten avtokl\i noen grad. Det efIllet sr-:[",l<ort saet, til 

"gode tider". Utviklingen blev e;odtatt Ol! kre(litert som et go

de. Folket levet for dagen og ønsket ikke ~ bli konfrontert 

med morgendagens mørkere utsikter. Det var neppe en avis i lan

det Bom våget A gi den riktige orientering. Idyllen måtte be

vares, det måtte ikke gis skinn av rett til "svartEJeende nazi
ster". 

I den beroligende sløvhetstilstand som hersket tiadde 

poltikerne fritt spill og de undlot ikke noe som kunde brliu'lge 

vi"trt land opp i6
e
internaSjOnale forviklinger som alle burde se 

var i anmarsj. Bare det unnlot de; å sette landet j_stand til 

å møte det som måtte kom~e. 

26. mars 1938 skrev VQ i "Blritt Folk": 

"Hvis det norske folk ikke fmart våkner og stanser 

partipolitikernes krigspolitikk, innvikler rJifJSe i'olk Norge 

uvegerlig i den truende europeiske storlerig. 

Det er ikke tomme talemåter. Alt hva vi har advart 

mot har gått i oppfyldelse. Mens de ansvar1ige politikere har 

gjort den ene skjæbnesvangre feil etter den andre, slik at lan

det nu faktisk står overfor muligheten av aven truende kata
strofe. 

Norge har fått fire år til Et ordne sitt forsvar på, 

etter at det fra 1934 av for alle burde vært klart, hvor den 

almindelige utvikling i Europa bar hen. Men intet er blitt 

gjort, inntil statsmaktene nå i det siste søker å treffe enkel

te forfjamsede og samtidig kostbare og helt utilfre~sstillende 

panikkforan~taltninp.:e:r,." ,. o 

t . lt l~ar vart 1'0,1.-"- og lanet na er helt uforberedt bade ma-
erle 'Jf!, moralsk, bade militært og på den j_ndre front, til 
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å møte en moderne krie-s påltjenninger, så liGger ansvaret hoss 

den nuværende og forrige regjering, og hoss de to storting som 

har tolere:bt en slik grov forsømmelse av statens første plikt. 

}'orholdet viser en slik uduelighet og en slik mangel 

på forutseenhet og ansvar, at folket bare ,],V den Grunn m~l føle 

den største usikkerhet og engstelse med hensyn til hvoriIiades 

landets forsvar ogS8. fremtidig blir ivaretatt. 

zt folk har det sture det fortjener, Or,: hvis ikke fol

ket snart våkner og kvitter seg med det nuværende vanstyre, så 

er landet fortapt også i forsvarsmessiG henssend.e • Selv har 

øyem~ynlie; ikke disse politiske ledeI'Re så megen anstendie;hets

følelse at de selv trekker seg tilbake etter en slik serie av 

blamafojer. De g8.r ikke før de bIj.r feiet vekk [lvopinionen. Men 

kommer ikke denne før den blir tvunget fram av krigens redsler 

oc; nød, er vi redd den monllner for sent." 

men folket vilde helst være i den tro at L1rst "etter 

03S kommer syndfloden". Det vilde ikke se farene oe; fant det 

brysomt med de som så dem og som ropte sitt varsko. Og mot dem 

var det fortrinsvis folkets bisterhet rettet seg. Selvsagt hadde 

det Ogfc1;\ for NS-folk vært behageligere å luk.ke ('lynene OG - kort 

sagt - holdt kjeft. Men det er jo slik at noen er utsett til 

,,\ være seende og sitt folks våkne samvittighet, om det ikke er 

hyggelig for dem valget er falt på. 

1939. 
Den utvikling Bom i flere år hadde vært mllldBynlig 

og Bynlig - iall fald for en del menncflker i Vri-rt land, viste 

nu for all verden hvor det vilde føre hen. NE'csjonal Samlings 

7. riksmøte .rå liamar i august 1939 var sterkt pree;et av de ut

sikter den aller nærmeste fremtid ville Gjøre til alvorlig vir

kelighet. Under riksmøtet uttalte Q. bl.a.f-

"Det faltJke folkestyre har bare en virkelig bevisst 

og målviss motstander i dette land: vt:tr nas,jonale samIingi'l'l2.eQ 

vege Ise og dens nye lære. 

Vi er det som vil styrte det demokratisk-kommmnistiske 

diktatur og gi folket tilbake frihet og folkestyre, i en ny~ 

rettferdig stats- og samfundsordning på nasjonal grundd over

ensstemmende med utvikligne skrav. 

Vår bevegelse bYGger på en riktig forening av indi

viduell frihet og personlig initiativ med samfundets og nasjo

nens legitime krav. En sosial individualisme på naEljonal grunn. 

Det er våre bestrepelsser her i Norge og Norden å gi 

denne skapende grunntanke en selvstendig, harmonisk 0i; dyp ut

formning i lære og liv. 

Vår bevegelse har vært så langt forut for våre lands

menn, at flet bare er en mindre del av dem :::lom har kunnet holde 

følge, forJ~de instinktsmessig føler eller fornuftsmessig vet, 

et det er den riktige vei for Norge. 
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Naflj onal Samlinc:!s virksomhet har for en stor del 
vært å rope i Ørkenen. };;ller å kaste stein i en sump. Det Gir 
ikke ringer. 

llårt folk har tapt mere enn vi på denne ffic.Ll,:oJ J:L 
rc,:,':UiJSe som møter alt nytt og ekte. ]Jet kommer til i~ koste 

2.~~. Den som ilci;:e vil høre, får føle. Det gj elder nasjo
ner som der gjelder individer. 

Nasjonal Samlincs Arelange opplysninCsarbeide har 
dog ikke vært uten frukt. 0[:: verdensbigivenheterne bringer sta
dig talende illustrasjoner til vår tekst. 

Etter tilbake81a~et i 1936 har vi ikke villet 0de 
bevegelsens krefter med for tidlig og forgjeves fors~k. Vår 

oppgave har vært & konsolidere og holde det g&ende, slik at NS 

kunde vedbli 5. være den kjerne som den nasjonale reisning kan 
utkrYElte,llisere seg om, når tidens fylde kommer." 

I "Fritt Polk" kunde en senere lese f0lgende i for
bindelse med den ikke-angreps-pakt som blev inngått mellem 
Tyskland og Rusland: 

"N2r dette skrives (30 august), er minst ti millioner 
mann mobilisert i Europa, men katastrofen er ennu ikke over oss. 

Når dette ~, kan katastrofen V,:8re inntrådt, men lit 
det kan også hende at det fremdeles forhanclles med håp dlm en 
fre"elig ordning. 

I all denne usikkerhet og forvirrIimg, og uansett hvad 
der enn må skje, står Nasjonal SamlingEl ideologiske grunnlag 
fast og våre mål urOkkelige. 

Kampen mellem den gamle verden som er i oppløsning, 
og den nye tid som bryter frem, kan ta hvilke former den vil _ 
vi på vår side er klar over hva kmnpen virkelig gjelder. 

"Arbeiderbladet" tar feil, når det skriver 26.august 
at "NS glemte å sadle om" (i Iorb. med ldoskva-Derlin-po.kten). 

Det er intet hendt 30m skulde foranledige noen for
andring i vttr orientering. Vi er ikke 30m Arbeiderpartiet og 

dets kollega kommunictpartiet, noe internasjonalt revolusjons_ 
parti, som følger internasjonale paroler fra Moskva, Amsterdam, 
New-York og r,lexico eller andre utenlandske sentraler. 

Vi kjenner og,,:'" bOlsjevicnnen, og vi vet at ikke/sllt,,:rep 
pakten med Tyskland ikke hnr fOI'anctr:et __ g9..2_~Q!:I]--E~1~:t.j: ___ Q~f?:.:::!~_ 
~f~ deL.e.p.9~J~2:~_",1J.lå;L .... II(~1.1er ik~e :[ora~l~l_re:t den :Lnn,r::c,tte 
PElkt noe som helst i den k,jensfj!,~~ at ~8:cl&nd t . ..o.!22.?::,!_Ler 
};;urope.s bolverk mot kommunismen. 

på det rene med disse fakta. 

er Mr Vi tviler heller ikke på at tyskerne selv fullt Nt 

Moskvas verdensarbe ide fortsetter nå _ med uts:i1den 
til krig mellem andre europeiske stater mere intenst enn noen
sinde. 
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Fremdekes er alle Moskvas selcsj oner hele verden over 

i full virksomhet, og vi vet med sikkerhet, at kominterns 

arbeide i Europa nu konsentreres om Norden OG Særli,'?: Norge. 

Vi forst1:'1r ~t trekke et skille mellem en ikke-an?:reps 

~aktfor å nøytralisere en dødelig motstander, os demokratie

nes forsøk på å bruke bolsjevismen til militær likvir}ering 

av et stort germarulk broderfolk, slikf:som de i nesten fem må

neder tryglet Moskva om. 

Det [wm det nu gjelder for det nor~ke folk er ikke 

den forbrødring i Marx som Arbeiderpartiets landstyre med den 

av begivenhetene forvirrede regjering oppfordrer til. 

Det som det gjelder om - ikke bare for oss i Nasjo

nal Samling, men hele det norske folk, - er å ren~e landet 

for partipolitikk 0iS marxisme, og å skaffe Norge et nasj.Qnalt 

ri!c8styr~!!! kan sikre landet~l nø;z:tralitet og skape .:-:n~ 

.§.amfundsordniniS i raId med utviklingens krav. 

Det som det fremdeles gjelder, er å skape orden i 

vårt eiSet hus. Det gjelder mere enn noensinde å gjenreise den 

nasjonale ånd og å organisere folket til samarbeid etter de 

retningslinjer som Na[,jonal SamlinG alltid har pekt på." 
x' 

l. september var krigen der";' 1M,,' som hadde opplevet 

191§) og krigsutbruddet den gang, kjente ~s~ godt igjen, og 

t ra<18 i at det nu var kommet til en ny generasj on :bvårtcfQlk 

kunne også reakfljonen .e;jenkjennes. Den første lammende f,,,nel

se, de første forvirrede forsøk på å innrette seES etter situa

sjonen,med rasjoneringstiltak og vielse innfJkrenkninger i den 

alminnelige frihet, nøytralitetsinnkaldelser og hektiske for

sØkr-' nærmest i privat regi, for å innhente det forsømte i for

svc~,rmessig henssende . Sivilie våpenøvelser, organiserj_ngen av 

lottelwrps o. s. v. 1':1en ogBå denne gane; fortok skrekken seg 

ganske fort. ~tter det tyske felttog i Polen som va~e 18 da

ge stilnet krigen ved frontene og det var kanskje ikke så u

grunnet iJ. tenke at det kanskje var gjort med det. ~n 

b J ev frigi.~--xg;re:rl , OT'-·~~'fin-ji:;I:ik..1f-*i.:qt-.~+.:v:.a;i'-;~-t- i 

~en:::,,-. Men det stod pånytte/:;/ koldte;ufs, over vårt land da 

Sovjet-Russland gikk til angrep på Finnland.Krigen var på 

den måte kommet oss temmelig nær og begynte h angå oss såmeget 

at hjelpeaksjoner ble satt igang og det blUlt~<I'~PPfOrdring til 
å melde seg som frivillige til Finnlandskrigen. 

Ll. oktober 1939 skrev Q. følgende brev til den 

engelske statsminister Mr. Chamberla~nt-

"Da jeg i 1927 til 1939 hadde i oppdrag 3_ vareta 

de britiske interef:)ser i ~\us,,11and tillater jer; meg :"; henvenc1e 

mig til Deres exellense og vet at jeg uttaler tanken til ne

sten alle i de nordiske land, nhr jeg sier at broderkri[en 

mellem Storbrttania og Tyskland med bolsjeviRmen som tertius 

gaudens, føles i særlig grad tragisk i våre land som el' så 

nøye 
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nøye beslektet med Storbritania og Tyskland. 

Deres erklæring av 39. september 1938 ane:ående for

holdet mellem i~nGland OG Tyskland og dets avgj;Jrende betydning 

for Europas fredeliGe utvikling cjorde et sterkt inntrykk har 

og vi er overbeviste om at det :::;pørsmål som det gj elder idag 

er å redde Europa og sivilasjonen ve~ fred med Tyskland i Deres 

e rklærings ånd. 
Den eneste positive vei til; virkeliGgjøre dette 

er saJlmensmeltning av britiske, franske og tyske intere~lser i 

en føderasjon av Europa etter initiativ ira av Storbrit;ania 

for l'.L skape interessefellesskap OE; samarbeide nyttig for alle 

parter. 
Under dh;se omstendiGheter og i betraktninG av oe li

delser som krigen bringer ogs::" over de nøytrale nordiske land, 

appalerer jeg i ærbødighet til Deres umåteliGe autoritet og 

ansvar og tillater meg åf::>:,'cslå at den britisll:e regjering i 

samhøve med den prøvede metode fra føderasjonen av Amerika, 

SydcJrika og Austra,lia innbyr cmhver europeisk stat til å vel

ge ti representanter til en kongress som har i oppdrag ~ for

berede en konstitusjon for et Samvelde av de europeislte nasjo

ner å forelegge til Godk~~nnelse eller forkastelse ved folke

avstemning i hvert land. 
De er den eneste statsmann som på det nuv?3rende tids-

punkt kan bringe Europa tilbake til fred og fornuft." 

Nien krigen gikk sin gang oC: for vårt land fore let 

unc1er disse forhold forsåvidt bare en interesse: å holde oss 

nøytrale. f,:en denne nøytrali tetsorn uten tvil var hele det nor
/ 

EJke folks ønske og regjereingens og landets myndigheters uttal-

te hem;ikt~>ble tidlig truet. 
Lil{e etter 3. septemoer måtte ut enriksminister Koht 

forhandle med Horger! Rederforbund om en orc1ning\, hvorved lj.ele 

vår flåte skulle settes under forbundstjtyret~3 ledelse. ;":enin

gen var at forbundsstyret skulde treffe avtale med }~ngland på 

samtlige rederes veGne. Den 7. september ble TIedel~forbundet 

innkalt til ekstraordiIlr::Br generalfori:lam1ing den 14, september, 

og her ble - under protest fra to eller tre redere - truffet 
truffet 

en ligninde orening som den som var gjexN:!H<INR uncler første 
'"~ ,( > ' , 

verdenskrig, 12 juni 1917: å stille fIten eller deler derav 

til Englands disposisjon. En skipsfartsdelegasjon reiste kort 

etter til RNgX~NOC London for å forhandle. IH.:dre enn en månee 

deretter - allerede 10. okto08r - kan utenriksministeren med

dele Englands krav: Ca. 2 millioner nori~k tonn8.Eje, derav 

1 200 000 tonn tankskip o::" 750 000 tonn c,nnen tonaDje. Kravet 

blev satt frem under trusler. 23. nov<')mbor 1939 k:J.n utenriks

ministeren meddele at !lovtalen" meu. England om norDk tonnasje 

er iorden. 
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Henved halvparten av vår flåte ble s2',ledes bort fr-aktet til 

~ngland. l\len trass i dette cinakket myncJigheterne fremdeles 

om høytralitet og forespeilet folket at de hevdet den. 

Men mens landots regjering førte folket bak lyset og hand 

let i ntrid med 18.hdets interesser om n71ytralitct, var det og:': 
j-'cc. 

8"J, andre som fikke utvetydiGe hekreftelser" hvad som truet oss. 

ut ll!t hø('lten 1939 innkalte davlflrende bhlkoll i Oeilo 8i

vind Be rEg rav , l)restene i Oslo 0b ome,~,n til ciitt hjem, hvor 

han under krav om taushet kunne fortelle ~ at han p,'~, eget 

initiativ hadde foretatt en reise til En~land oc der hatt 

foretrede for utenriksministeren, Lor' Halifax. Ti.e~;ultatet av 

L1enne samtel kunne da Bergrav gi det )samlede l)resteskap: at 

Norge måtte med i krigen Of!, at Englands krav var forferdelige. 

Han kunne også fortelle at han hadde oPPs7;kt Ileicllsmarchall 

Hermnn Gøring og fra ham fått vite at Tyskland j.nz,cn interes

se haelde av Norges innblanding i krigen, XkkRXRNg:aNgxpå Nllnm:z 

lfgsxiiliM:lll::SXRgJR'MX:s:i::lll:JR'. Tysklands intereseler vra NOT:';8 var ube

tinget nøytralitet. 

I et brev har Bergrav konkludert slikt

"England vil helst ha oss inn krigen! 

Tyskland vil helst ha oss utenfor, men ikke nlik at vi 

bø;yter oss for Englands krav som er forilferdelige." 

Et stort antall av Oslos og Akers prester gikk altså 

rl.Uldt blant oss ogvisste om den skjebne Elom truet vårt land. 

Iilen man kunne ikke merke at noen av dem foretok seg noe mot 

det som skjedde denne skjebnevinter. Vel-ot taushetsl;>jfte kan 

kanskje ogs!j, frita for å gi opplysninger av SLL stor viktighet 

som det her var tale om. rTlen hvor lenge l11(ulle tausheten vare~ 

når en saketterhvert blir almindelig kjent, måtte det vel være 
,. 

tillatt o~ benkkte eller bekrefte, eller når adgang var til-

stede, korrigere feilattige oppfatninger? lalle fald ikke un

derstøtte disse. I~len c1etvvar ~ helst det som ble gjort. 

rå bakgrund av alt det som sk,: ed de o:n.kring oss oc som på 

så skjebnesvanger måte angikk v~"r'eB:en skjebne, kunne kanskje 

de indre Doli tiske forhold synes smb, og ubet~delige, selv 

stortingets selvtekt ved ~ bevilge seg et ekntr-år. Detffor-
r/~~ 

talte ,:på en uhyg8elig måte om den arroGanse vAre politikere 

kunne lee,ge for dagen overfor landets velgere og den konnti

tusjon nom de selv skulle være et ledd i og i f"lrste rekke 

skulle beskytte og tjene. Da det som skjedde fZr sin store be-
, ;1.' :",-,'-., o~ ,'~, som" .. ; 

tydning i den videre utvikling Q.g ,(lesuten fortalte ,hva :Ø-~ se-
ble 

nere bekref.tet, at landets helligdom - GruYlrlloven av 1814 -

Lkke var meget verd når den hindret rnakthaverne i deres (1J;0-

sielle hensikter"~må den som et faktisk ledd i utviklingens 

gang også tas med her. 
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I 1938 hadd, stortingsmann Ameln fremsatt et forslag om 

forandring av Grunnlovens paragr. 54, som gikk ut på a t, __ frem

ti~;-;;'~tortingsva{g'e'ne holdes hvert fjerde I,r, istedet-

for som hvert tredje. I!'orAlagsstillerens mening var at 

lovforandringenskulle skje på den for grunnlovsendringer fore

skrevne måte. Grunnlovens para,c;r.112 sier: "Viser erfaring at 
"noen c~el av denne Konreiget Norges Grunnlov b~jr foran-
6~res, skal forslaget derom fremsettes på første eller 
"andet ordentlige storting efter et nytt valg og kund
"gjøres ved trykken. Men det tilkommer først det første 
"eller andet ordentlige storting etter neste valg at be
"stemme, om den foreslåede forandring bør f:Lnde sted el-
"ler ei." 

Det stod sterk strid om denne grunnlovsbefite,mmelse skulle 

respekteres eller ikke, noe som vel ikke skulle"ansees scifi mu

lig. I debatten som oppsto blev det henvist til {~;runnlovens 

bestemmelse om domstolenes pr0velsesrett med hemwn til grunn

lovsmessigheten av i tilfeIde li vedta et slikt for31ag øyeblik

kelig og med øyeblikl,elig virkning uten hensyn til paragr.112s 

bestemmelse. Det ble fremholdt at spørsmålet burde forelegces 

h;,lyesterett. Hesultatet ble imidlertid at bestemmelsen i 112 

ilcke ble respektert, høyesterett ikke spurt, og Amelns forslnE; 

ble vedtatt, vistnokk mot bl.a. forslagstillerens egen stemme. 

De fullmakter som de sittende stortingsmenn haelde fått 

for 3 år forlenget de selv til 4-. 
De refleksj oner [iOJll enhver - selv uten lovkyncli[!het -

klmne gjøre. måtte avsL~re det ul101dbare i fJlik fremferd. jlen 

fastslo den mulighet at ethvert til enhver tid sittenc1e stor

ting s:1vrtl<Hg etter ønske kunne velge seg selv ror et eller 

flere år utover loven8 bestemmelc')A oe; ele gitte fullmakter. 
,~~ 't!;I •. :i4";"'<' .l!\r" r1.((3::.:/f.h.',',t t.."-': • .t':/<.- , 

n • 
", .. 

J)c'n 10. juni 1939 ha el de' ".b'ri tt Folk" clenne El,rtikkel av 

Det storting hvis lovlige mandnt utLjper !ne cl inneveerende 

".r, har bcg:"Ltt tre kapitale Dync~er mot det non,ke folket. 

}<'or det l!;jrste har det opprettholdt en ~';rnnnlovs:?tri~ 
marxifltir;k regjer:Lng i dette lrmd, og det til troSe'; for at val

G:eti 1936, hvor et hovedstric1spunkt nettopp varmarxismen,had

de gitt et sterkt antimarxistiDk flertall i folket. 
Den annen utilgivelige forf;;lmmelse sorn,;dette [,torting har 

bee;ått moj; vårt land, er at det har komJ2Eo~ltert Norg~s nøytra

li tet og p~J. det .e;roveste undlatt å sette Y;å:rt landet i fålrsvars 

dykt,:hE;.....§.tand. 
]Jet nuværende storting har al ts[. sviktet nettopp på de 

to punkter som i politikken er de første oppe;aver, nemlig å 

skaffe Xaiøl&X et sterkt og stØdig nasjonalt ,,;tyre, og å tryf.ge 
lamdetS-[rel OILfri'i1ei-. -,----------------------------
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"Efter en slik mangel på evne og vilje til i\ møte situa-

sjonen og statskunstens mest elementære krav, er det en dobbelt 
utfordring til folket at de samme stortingsmenn på toppen av 
sine andre pliktforsømmelser, skyver folkets grunnlovssikrede 

suverenitet til side, og selv vilkårlig forlenger sine mandater. 
Ved denne tredje svikt og fålrsyndelse blir skapt en ulov

lig situasjon i landet, et interregnum, som kan få ytterst al

vårlige følger. 
Det er intet som tyder på at stortinget, eller vår kamu-

flerte bolsjevikregjering, selv vil gjøre noe for å bøte på 
dette graverende forhold før stortinget trer fra hverandre. 

Efter grunnloven og efter parmamentarisk statsskikk blir 

det da Kongemaktens plikt lA &Eipe inn for å vare"ta folk~ts rettj 

tigheter, og sørge for å la utskrive nye valg etter loven. 
Det er av interesse nettopp her i Norge, hvor så mange ser 

hen til Englands konstitusjon som et forbilIede, å anføre hva 
en av Englands kjente historikere og rettslærde, Lionel Curtis 2 

knyttet til universitetet i Oxford, anfører om det analoge for
fatningsmessige spørsmål fra almindelig britisk parlamentarisk 

synspunkt. 
Curtis skriver! 
"Kronen (Kongemakten) har beholdtansvaret for å påse at 

ministre og parlamenter ikke usurperer velgernes suverenitet. 

Hvis ministre understøttet av parlamentet noengang forblir i 

embede efter at deres folkemandat er utløpet, er det monarkens 
plikt å avskjedige dem og utnevne en regjering bundet til å 

utskrive nye valg."" 

Den 2. desember 1939 skriver Q. dette: 
"Vil Kongen nekte å åpne det ulovlige 

storting? 
Det gjenstår nu bare få uker av det nuværende stortings 

lovlige funksjonstid. Første hverdag efter førstkommende 10. 

januar skulle efter grunnloven et nyvalgt storting tre sammen. 

Som bekjent har imidlertid noe ,lovlig nyvalg ikke funnet 
sted. De sittende stortingsmenn harllitedet valgt seg selv, fore· 
løbig for ett år, uten hensynntil folkets suverenitet, Norges 

grunnlov og straffeloven. 
Disse folk, hvis uduelighet den siste tids begivehheter 

til overflod har avsløret, har fra og med januar 194G heller 
ingen mer lovlig rett til å opptre som stortingsmenn og heve 
•. norsk 

lønn som sadanne enn hVllken som helst annen sta"t;borger, som 
måtte ha lyst til å sitte i stortinget. Denne selvtekt er ikke 

bare i strid med Norges konstitusjon og lover og folkestyrets 

:iN:R grunnid~. 
Det er et regulært kup og en grov aksjon som setter grunn-

laget for hele vårt rettssamfunn i fare, og det i disse kriti-

ZkRXii:chu' 
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ske tider. Det baner vei for videre maktbrisbruk fra de her

skende partiklikker og ytterligere umyndiggjøring av folket, 
og kan få de mest skjebnesvangre følger. 

Vi i den nasjonale opposisjåm har helt fra tanken på det
te statskup ble utpønsket, på det mest inntrengende advart mot 
det. 

Vi hadde håpet at Kong~makten overensstemmende med grunn
loven og parlamentarisk Sk::tK statsskikk hadde grepet inn og 
vernet om folkets rettigheter. 

Like overfor partipolitikernes over,z:rep var det Kongemak
tens plikt å sørge for at nye valg ble utskrevet i lovmessig 
tid. 

Det er en misforståelse å tro at Kongemakten ingen konsti
tusjonelle plikter har i Norge utenom de rent representative. 

Det er Kongen som selv velger sitt råd, og som er ansvarlig for 
at riket har en konstitusjonell regjering, som støtter seg til 
et lovlig valgt storting. 

Det er Kongen som er den øverste vokter av grunnloven. 

Den norske Kongemakt har forsømt denne plikt. 

Spørsmålet melder seg imidlertid ved neste korsvei, og da 
ytterligere skjærpet ogpointert. 

Vil den norske Kongemakt høytidelig åpne det ulovlige stor. 

ting, og dermed gi det sin godkjennelse og sitt offisielle stem
pel? Eller vil Kongemakten nekte på denne måte å medvirke til 
dette brudd på Norges konstitusjon og lover? 

Vi skulle anta at for store deler av det norske folk vil 
deres fremtidige stilling til kongehuset avhenge av, hvorvidt 
Kongemakten i dette skjebnesvan;,re spørsmål vil stille seg på 
partipolitikernes side mot folket, eller på folkets side mot 
partidiktaturet." 

I,Cen det var ingen sterk reaksj on åspore i folket. Valge
nes spetakkel var også forsr~vidt lite å stå 8 fter. Den krn..lcelse 

som stortinget påførte velgerne lot seg tilsynelatende lett 
overvinne ved lettelsen av å slippe valgets usmakelige og u-.,.. 
hederlige halloi og det ble lakonisk erklært at "det er ett 

fett hvem som sitter de rinne ." ~ Stortinget/lot seg s~;.visst ikke 

rikke i sitt forsett ved noen henvisning til grunnlov og valgl~, 
eller konstitusjonell praksis. 
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Januar 1940 oppløste Kongen det ordentlige stor-

ting. Oppløsningen ble ikke som vanlig foretatt om høsten 

etter stortingssesjonens slutt. I de usikrevtider skulle for

melt: et storting være sittende, for å kunne innkaldes pa kor

testrtid. Omsorgen for formene i det mindre vesentlige var 

altsæ tilstede. jany.ar, den følgende dag ble det oroent-

lige storting åpnet, det ulovlige - eller i hVllrt fall det 

hvis lovlighet ennu ikke er brakt;\A~~'Ldet rene. vårt land fikk 

den skjebne å tre inn i historieris~s~ørste drama, uten at en

gang de konstitusjonelle former var iorden. En tid som stillet 

de største krav til fasthet og lovlige institusjoner med follcets 

tillit, ble møtt med sIv de statsrettiHge forhold i flytende 

tilstand, altså med et storting som de~i beste fall var tvil 

om. Et tvilsomt storting og en regjering av forsvarsfiender 

"det brukne geværsIl menn var det som vart lands "vakt skulle 

være" i den alvorlige og skjebnesvangre tid vi var trådt inn 

i. 
Mens vinteren led ble det et liv mellem håp og tru

ende utsikter. Storkrigen var stilnet av etter Polen-felttoget 

høsten før og ingen var igrunnen klar over hva som gikk for seg 

mellem partene: Tyskland på den ene side og Frakrike(England 

på den annen. For de som fulgte noe med var det dog ilcke til 

El overse at vårt land var kommet ubehagelig i brennpunktet for 

de krigførendes interesse. Frankrike ville ha skapt en ny front 

til avlastning av sin egen og presset stadig på sin allierte 

med krav om 8. innlede et felttog i Norge. Det ble henvist til 

malmtransporten fra Sverige over Narvik og videre langs vår 

kyst til Tyskland. Denne transport skulle hindres, forst og 

fremst ved besettelse av Narvik, men også av andre strategiske 

punkter langs kysten sydover. Skulle imidlertid denne sak kunne 

brukes som påskudd for en aksjon mot Norge måtte den finne sted 

ganske snart. Våren var i vente og isen i østersjøen ville da 

ikke lenger hindre at malmeksporten fra Sverige til Tyskland 

kunne skje denne lettere og naturligere vei. lfIen da sldpningen 

over Narvik skjedde i henhold til nylig inngåtte handelsavtaler 

hvor også England var partner var det.: va~skelig direkte på dette 

grunnlag;å gå til aksjon og Finlandskrigen fikk stå til tjene

ste. Frankrike-England - som etter alt det vi senere har fått 

vite - hadde mere enn nokk med seg selv på det tidspunkt, fant 

det absolutt maktpåliggende å komme Innland til hjelp etter det, 

sovjet/russiske overfald og ba om norsk tillatelse til gjennom

marsj av allierte soldater til Pinland. Det eksisterte øyen-
1·' . .II..F/t c- . 

synlig på dien tid:fnoen annen vei til Pinland enn gjennem Norge. 

Også Nygårdsvoldx egj el ingen dinnså i'arel'l.--v-e-d--en---s'l-ik 

IIgjennemlllf;o,r~;:itl som det JTar all grunn til å i!:r-ykte-ik-ke,·ble-g'jen

n~~~~_~~~i]]et Reg 8~is8nds{ Det skulle ~ig ikke 

stor fantasi til for ,s, forestille seg hvordan vårt lands stil-
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ling da hadde blitt kontra Tyskland - og Russland. Selvom 
gjennemmarsjen hadde stoppet opp etter å ha nådd de alliertes 
primære mål her i landet, så var dchg aksj onen ofi'isielt i sin 

hensild rettet mot Sovjet/Russland. TIen samme Sovjet-unionen 
som regj ereingspartiet så sent som l.mai· året f05r ville" slå 

ring om". 
Presset på vårt land avtok imidlertid ikke etterat 

Fjennemmarsj-planene var avvist, men fortsatte og tiltok i 
styrke, passende markert med flere nøytralitetskrenkelser, 

. wL etterfulgt av vale norske protester for formens skyld. Da 
desværre myndighetene til denne dag har hindret enhver adgang 
t il de riktige arkiver, har ingen fått vite hvordan det i vir

keligheten gikk for seg ved notevekslinger og diplomatiske 

aksjoner i denne tid. 
Alle disse krenkelser var klare brudd på Haagkon-

vensjonen av 1907 "Overenskomst XIII" som Norge hadde ratifi
sert uten forbeho~d og som ~så for de aktuelle krenkeIsers 

. avY9/.t!.M- o vedkommende "f€fi' forplitelser ogsa for England og Tyskland. 

" 

16 februar 1940 inntraff det som for alvor brakte 

vårt land i faresonen, eller som Churchill sier det: wJN dra-
matisk episode gjorde nå hele det skandinaviske sp,2\rsmål a};utt 

"Altmark" som tilhørte den tyske krig~;marine og som 

førte britiske fanger for panserskipet "AdimraI Graf Spee", 

kom inn til norskekysten. Om ettermiddagen 16 februar ble 
"Altmark" tross protest fra to eksorterende norske torpedo
båters side, stoppet av britiske jagere og tvunget inn i Jøs

singfjord. Her ble fartøyet bordet sent på kvelden aV den 
britiske jager "Cossack" og vel 300 britiske fanger ble be

fridd. Det falt skudd fra britisk side og en del tyskere ble 
drept. Fra norsk side ble det etter ordre fra Kommanderende 
Admiral protestert, men det ble ikke :",.pnet ila. mot "Cossack". 

Da denne hendelse ble meddelt Underhuset betegnet 

premierminister Chamberlain den som en "teknisk nøytralitets

krenkelse". Det ble ~låledes fra høyeste hold er\cjent at Eng
land ved denne anledning krenket Norges nøytralitet. Når det 

ble betegnet som en "teknisk" nøytralitetskrenkelse, kan en 
vel gå ut fra at det var Chamberlains hensikt & bagatallisere 

begivenheten. TIet var ingen ualmindelig norsk mening den gang 
at aksgonen hadde til hensikt å fastslå norsk reaksjon på sli

ke tiltak fra engelsk eller alliert side. Tildragelsen var 
imidlertid av så hØyst alvorlig karakter at en bagatelliserini 
ikke var mulig. Det var fra engelsk side en bevisst krenkelse 

av bestemmelsene i forannavnte "Overenskomst XIII" art l og 2 

hvor, det heter. 
1. De krigførende er forpliktet til li re?pektere de nøyt rale 

makters suverene rettigheter og til innen nøytrale far
vann å avholde seg fra enhver handling som en makt ikke 
vil kunne tåle u~~ikt~n nøytralitet, 
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2. Alle f'ientlige handlinger, oppbringelse og utøvelse av visi

tasjonsretten iberegnet, begått av krie;førendes krigsskip i 
nøytral makts teritorialfaJvann, utgjør en l'lilytralitetskren-
kelse og er strengt forbudt. 

Da det vel må sies at det rent menneskelig ~t kunne 

synes El,t en slik handling som "Cosack"s miHte kunne forsvares: 

å befri landsmenn fra fientlig fang;enskap, og videre ut fra mang 

lende kjendskap til folkerett mene, at også "Altmark
ll 

krenket 
vår nøytralitet ved gjennemfart i norske teritorialfarvann, er 

det på plass å ,jengi foran nevnte overen;,lco,nsts art .1G: 

En makt~, nøytralitet krenkes ikke ved den blotte fart gjen
nem dens terlttorialfravann av krigførende krigsL.,ldp og pri-

ser. 
Ennu ville nokk en betraktning kuru~e gjøre seg gjel

dende, nemlig den at et forsøk på å hindre nøytralitetsbrUddet, 

automatisk ville bringe Norge i Krig med England. I denne for
bindelse er en henvisning til Haagkonvensjonens "Overenskomst V

lI 

art.10 på sin plass+ 
Det kan ikke betraktes som en fientlig hr-må ling at en nøytral 
stat, endog ved makt, tilbakeviser krenkelse av dens nøytra-
litet. 

Alle de her siterte bestemmelser tilhører den konven

sjonRR som var tiltrått av alle de ved begivenheten berørte par

ter, og like forpliktende for alle. 
Det springende og avgjørende punkt var dog at den 

norske reaksjon ble slik som Encland hadc1e ventet seg den, selv 
om Koht i et stortingsiIL.YJ.legg betegnet den som "kyniskil. Men 
når det ved samme anledning blir sakt, at om det skulle går galt 

så gjalt det å komme med pållden rette sidenIl, da lød dette som 

en oppmuntring til England, ett IIhoilid frem som du stevner
ll

• 
England trakk selvfølgelig sin konklusjon og bygget 

sine videre planer på dem,etter at Ildet skandinaviske spørsmål 

nu var blitt akuttII. 
Men Tyskland forstod også nu de krigførendes interes-

semotsetninger med hensyn til et nøytralt Norge, og en måtte gå 

ut fra et det forberedte sin forholdsreGler. 
Det kunne dog se ut som en lysning da Finnlandskrigen 

sluttet 13 mars. Den direkte og øyebltkkelige fare fra øst falt 
bort, men samtidig bortfalt også Vestmaktenes påskudd om gjen
nommarsj f'or IIhjelpetropper til Finnland" . IIHjelpetroppenes" 
skjulte _ men allikevel såre gjennemskuelig hensikt, var dog den 

å skape en nordlig flanketrussel mot Tyskland og å opprette en 
ny slagmark etter Frankrikes ønske. Det måtte jo være fristen
de å få henlagt et blodig krigsteater til andre områder enn sine 
egne. Vestmaktenes skuffelse over Finnlandsfreden var derfor ik-

ke vanskelig å tyde. 
Etter norsk presses Og norske politikeres mening var 

~kt~' . 
Vestmaktenes egentlige hensikterAlitt for tydelige, faktisk sa 
tydelige at hele folket kunne forstå dem: at nu måtte det bli 

alvor av å ta denne nordlige utgangsstilling mot Tyskland, 
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hva vi enn måtte mene om den ting. Forøvrig var det brakt på 

det rene hva de norske st;ytresmakter anså for den "rette siden" 

og den "tekniske nøytralitetskrenkelse" i Jøssingfjord hadde 

fastslått lunkenheten i norsk reaksjon mot britiske overgrep. 

Sitat: Norges Handels- og Sjøfat-tstidendes artikkelll.mars 40. 

16. mars finner vi denne artikkel i Fritt Folk: 

Den finske fred. 
"Det norske folk har nu fått en lærepenge, som det 

ikke bØr glemme så lett som denxer lettkjØpt. Det har 

fått noen grelle øyeblikksbilleder av Englands og Frankrikes 

kyniske krigsspill med nasjonenes og også med Norges 

skjebne, likefra "Al tmark"affæren , som statsminister 

Chamberlain kalte et "teknisk" nøytralitetsbrudd , men 

som så tydelig nokk fremtrer som en prøveballong på 

virkningen aven intervensjon, til den fullstendige 

selvavsløring i fhv. krigsminister Hore/Belishas~ 
avisartikler og i de britiske og franske statsmenns 

blottlegging av intervensjonsplanene. 

Disse opplevelser har etter alt å dømme ikke 

vært uten virkning på den alminnelige opinion her i 

landet. Norges Handles- og Sjøfartstidende klager da 

også i en leder ll.ds. høylydt over hvorledes dets 

herrers politikk gjør det vanskeligere og vanskeli

gere å drive den engelske propaganda i Norge. 

Det borske folk har fått se, avslørt av begiven

hetenes utvikling, det kriminelle dårespill som disse 

våre egne partipolitikere og deres presse driver med 

landets skjebne. 
Det er nu åpenbart for alle - eller burde være 

det - at hadde det gått som disse amatørstrateger så 

iherdig arbeidet for: Vestmaktenes intervensjon og 

norsk militær hjelp til Finnland, så vilde Norden og 

Norge i løpet av kort tid ha OPlllevet Polens tragedie. 

Er det ikke på hØY tid at det norske folk vender 

seg vekk fra disse folkebedragere og deres politiske 

og militære tøv? 
For det skal vi fremfor alt holde oss sterkt og 

fast for øye: Med den finske fred er ikh:e krigsfaren 

for Norge borte. 
Riktignokk er faren fra øst forelØbig avverget. 

Russlan~ står idag territorialt der hvor Peter den 

store sluttet i marsjen mot Atlanterhavet. Jit freden 

bare er en etappestasjon i den videre fremmarsj gir 

flere av fredsavtalens punkter tydelig fL'lgerr ek om. 
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Vi får vår ene front fri. Vi kan samle våre kref

ter på den annen front, mot vestmaktene, som så kynisk 

har lagt for dagen sine overfaldsplaner mot vårt land, 

kun slett kamuflert aven foreGitt interesse for Finn

land og hvis bestrepelser for åfå fast fot i Norge 

nu sikkert vil økes. 

Det kan ikke være tvilsomt ELt En{:land og Frankri

ke nu fremover med alle midler vil søke å nøytralisere 

og overvinne den voksende innflytelse i Norden som 

Tyskland har oppnådd ved den finske fred. 

Våre partipolitikere har gitt England og Frank

rike ('j,.;ts rettsligenaksonsgrunnlag ved sin landsfor

ræderiske folkeforbundspolitikk, og vi har all grunn 

til A frykte al vorlie:e inngrep, før::-:t oe fremst j. våre 

territorialfarvann. 

Den franske statsminister Daladier har selv, l~. 

mars, opplyst i deputerkammaret at Fraknrike og Eng

land 26. februar begynte å samle og utruste et nordisk 

ekspedisjonskorps, hvis styrke han anga til omkring 

50 000 mann. 

Vi må forlange at det norske folk nu endelig får 

klar opplysning om fra hvilken kant faren truer, og at 

det treffes effektive forsvarsforanstaltninger til å 

møte et slikt overfall. Den nuværende politiske ledel

se og det nuværende nøytralitetsvern gir ingen som 

helst Garanti i så henseende." 

Noen refleksjoner melder seg. 

Gang på gang hadde nu Q pekt på de farer som truet. Hver 

gang også anvist veien som førte utenom dem. Helt fra før N.S.s 

tid, fra 1931 først gjennem Nordisk Folkereisni~g og senere for

SØksvis gj ennem Bonepartiet • 1933 kom for brått på folket. JV;en 

19367 Det året kunne ha lagt et nytt grunnlaG for Norges fremti~ 

hadde det gitt plass for et politisk førerskap med fremsyn og 

ærlig vilj e til den kurs som vitterlig også ville ha brakt vårt 

land utenfor den 2. verdenskrig. Da den kom var det vesentlig 

spørsmål om ærlig nøytralitet og forsvarsvilje. Selvfølgelig var 
de 

vel folkets vilje tilstede om detbbare hadde fattet alternCitivenR 

som forelå. Fra ()..s side ble det imidlertid ikke bare antydet, 

menomsvøpsfritt lagt for dagen hvad utviklingen-uten endring-vil-> 

le føre til. Det blev det norske folk selv som måtte bære omkost 

ningene ved å ha større tillit til de andre og cerfor la makten 

og sin egen skjebne i disses hender med det resultat det fikk. 

Trass i tydeli~ tale både fra vestmakthold og fra Q. oppfat

tet allikevel folk flest den fisnek fred som et tlfaren over"signa 

og pustet lettet ut Inot vår og tilsynelatende lysere tider, og 

alle som vilde være folkets venner i presse og poltikk ~der-
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støttet denne ~~~~_~~?:!1.t_~_~~_~r:~_~,~_~J_~:r:=~_~~_~~~~=~~!< 

Så opptrer altså Q. igjen og stik}\: imot de optimistiske 

vårlige toner, forkynner han at faren øker. Men faktum var, a;t -

skjønt vi åpenbart var kClInmet' til den Ilte time ~c;-mu:tigheten for 

redning ennu var tilstede.,. Ett nytt] i nøytralitetshenssenc1e ikke 

kompromitert styre, som utvilsomt vil~e la alle parter forstå at 
nøytraliteten skulde verges med alle ,midler og som markerte dette' 

med alminnelig mobilisering r satte landet i forsvarsberedskap 
så langt råd var med de k,arrige midler som forelå, vil~e ha gitt 

de interesserteparter,a1t.vorlige betenkeligheter, slev nu - som 

det viste seg - bare 3 uker før ulykken var over oss. 
Men det var vel ikke å vente at det norske folk som 

hadde møtt V.Q. så ofte på sin korsvei, skulle høre ham denne 
siste gangen. Han,ventet vel heller ikke det, uten at get fritok 
ham for å utsette seg for ny bitterhet ved å opptre som lysesluk

ker og gimorke stenkt1l folkets vårlige drømmer. 
utviklingen fortsatte i samme spor som før, altså mot-

satt av det enestex rette,. Det veksles noter med trusler og 
diplomatisk blomsterspråk og en kunne ikke unngå å merke at stats 
styret slingret betenkelig i skjekene. Men nøytralitetsvernet 
blev redusert _ altså ikke forsterket. De folk som hadde hatt en 

viss tjenestetid og dermed erb-vervet seg endel øvelse, ble av
løst av nye og uøvede folk.' ~ ~ april var det endos flere steder 
der nye folk ikke hadde rukket å konnne tilstede. Miner ble ikke 
lagt ut _ vistn0kkt.lA"rtimot - på enkelte ste(~er sogar tatt opp. 

5. april mottar Norges utenriksminister de kjente no

ter fra England og Frankrike som i realiteten annulerer de tid

ligere avgitte nøitralitetserklæringer. Notene blir fra først 
av hemmeligholdt men deretter besluttet referert i stortings

møte 8. april om kvelden. Men denne mandagen de. 8.april hadde 

det norske folk våknet opp til de allarmerende meldinger om 
_~ minespærringene &efIT vest'-maktene hadde lagt ut på flere stader 

langs kysten i våre territorialfarvann. Forsåvidt det som etter 
de nevnte noter kunne ventes, og som disse forsåvidt tjente som 
innledning til., Ve tmaktene fork~nte nu at minespærringene var 
at faktum og at noe forsøk fra norsk side på å fjerne dem, vilde 

få ubehagelige jølger • 
Det var ikke lett for noen å danne seg noe begrep om 

sto~tingsmøtet s forløp om kvelden 8. april. I)a avisene kom med 
referater den 9 april hadde virkeligheten påtatt seg å tale sitt 

tydeluge språk. Men ute.~,~,iksminister Kohts spontane utbrudd som 
uttrykk for hva han 'sluttet: seg til etter noter og handlinger, 

bør ikke ~ glem~~ 
Når ves'tmakt:ene seier at deinbryt folkeretten \I 

fordi dei vil vinna ~iger :for den same folkeretten, så er det 
lett~ å sjå kva slags moral';,.som her blir nytta. Vestma:lj:tene fø

rer krigen inn pi norsk om;åde fordi cei meiner at dei dermed 

lettare skal vinne krigen. Det ercden greie sarnanhe.n.E~meQ_ 
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med dette tiltaket.' 

"Aftenpostens" mprgennummer 9. april gir sikkert 

uttrykk for den almindelige reaksjon på mineutleggingen når 

den bl.a.skriver. 

gynt 

"Det er ikke godt il si b-va der egentlig ligger 
til grunn for Vestmaktenes siste krenkelse av vårt lands 
suverintet. 

Malmtransporten kan om kort tid gå en annen 
vei som ikke kan sp~rres. Det ~alder en vansjelig å tro 
at de relativt små mengder malm som i l:;:jpet aven måmeds 
tid kan nå Tyskland gjennem vårt farvann, skulle være grunn 
nokk for Vestmaktene til å begå et bevisst brudd på folke
retten og et brudd på den nylig inngåtte handelsavtale mel
lem Storbritania og Norge - en avtale som forutsetter at 
der føres et visst kvantum varer over Norge til Tyskland. 
Mon det ikke skal mere til for at en stormakt b som selv 
kjemper for folkeretten og respekten for inngatte avtaler, 
skal gjøre et så eklatant brudd på rett og avtaler. 

Det hevdes i Vestmaktenes no~e at man ikke lenger 
kan se rolig på at der gjennem norske farvann sendes Tyskland 
jernmalm m.m. som senere blir benyttet til iJ, senke våre egne 
skip. Det er naturligvis smukt tenkt. Men det er jo først 
og fremst Norges egen sak. Og vi har B:.l:e beclt om å 1li 
h~ulpet på en slik folkerettssrtidig og for oss eelv farlig 
mate som skjedd. Dessuten er det vel tvilsomt om denne hand
ling fra Vestmaktenes side vil gjøre våre skip sikrere på 
havet. 

Der har i den senere tid - særlig hoss den ene 
av Vestmaktene - pågått en heftig pressekampanje mot Norge, 
en agitasjon som uten henyn til faktiske forhold har for
enklet være folkerettslige plikter som nøitral derhen, at 
vi av Tyskland Nxxr er blitt tvunget til å sende jernmalm, N~ 
som senere blir brukt mot våre skip. Ved siden av denne agita 
sjon har man hatt folkeopinionens krav om en were effektiv 
krigsførsel. (Kfr. regjeringsrekonstruksjonene). Folket fin
der krigen for passiv. Man forlanger resultater, man krever 
at der skjer noe. Det er ikke greit å være krigførende re
gjering med en slik opinion bak seg, Naget må gjøres. 

Og nu er der da endelig skjedd noe, skjLlnt det 
blev en av de minste og svakeste små nasjoner det gikk ut 
over _ i første omgang iallfald. Men det som er skjedd kan 
trekke andre begivenheter etter seg, som gjør det mulig å 
aktivisere krigsførslen ved at motstanderen blir trukket 
frem fra hans sikre stilling bak vestvollen. Og her står vi 
kanskje veG den virkelige grunn til krenkelsen av vår suve
renitet ved mineutlegging i våre farvann. Når denne aktivi
sering av krigen gikk ut over Norge og ikke f.eks,Italia, 
som formidler ganske andre kvanta av kontrabande til Tysk
land, så ercdet ganske enkelt fordi Italia er en stor nasjon 
og Norge en liten." 

I 
Dette er tydelig skrevet 8.aprLj{under inntrykk av 

den~ags hendelser. Men da det kunne leses var det alt be:: 
og "trekke andre begivenheter etter seg". 

"Aftenposten"s neste utgave, nr. 177, den 9.april om 
ettermiddagen, bringer følgende spesialtelegram fra Paris, da
tert samme dag: 

ilDet fransk/britiske kup ved Norges vestkyst 
hilses med den største tilfredshet av den franske presse og 
:i}poltiske kretser i Paris. Så snart nyhet en var kjent inn
fant Reynauds venner seg hos ham og gratulerte ham for dette 
energiske initiativ. 

Det er en alminnelig mening her at krigen nå 
lett vil kunne sprede seg til S~andinavia, idet en føler 
seg overbevist om at Tyskland vil tavrepresalier. En slik 
utvidelse av lcrigen, hevder man her, vil gi de allierte 
store fordeler, og TysklandS sjangser til å hevde seg be-

I 
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traktes som minimale. 
I kr1gskomiteens møte idag re ee,jorde J.eynaud i detalj 

for de forholdsregler som var tru~fet, og ea og:J:t detaljer om 
de store flåtestyrker, som er konsentit"!ert forElkj ellige steder 
langs den norske kyst. nan forsikret, at ethvert norsk forsøk 
på li fjerne de utlagte miner ville bli fu1et aven ny og mere 
omfattende mineutlegning fra de alliertes side. I,:an er fast be
sluttet på å stanse all forsendelse av malm til Tyskland fra 
Norge. 

Samtidig erfares det, at dette bare er innledningen til 
en ny fransk-britisk krigspolitikk. Nye forholdsregler vil meget 
snart bli tatt i Sydøst-Europa, heter det, OL resultatene ven
ter men vil tvinge Tyskland til å gå til aksjon p~ vestfronten. 
Pressen jubler iaften, og Reynauds lovprises i høye toner som 
den handlekraftige mann Frankrike har ventet på." 

Men i Norge var det mindre grunn til,",. glede seg over 

l1eynauds og andres "handlekarnft'; Og det er ikke for meget sakt at 

det som skjedde 9. april hoss de fleste ble betraktet som en helt 
etter de« alll;r sL'::lte dao:ers hendelser. 
logisk utvikllng.-.b8.Cie d§t tysKe memorandum den dag og Q. prokla-

masjon ved 1/2.8-tiden om kvelden ga ogEdl dekning for en temmelig 

alminnelig oppfatning. 

Citater~ Det tY,-'lke memorandum 0[' Q.s proklamasjon. 

Dagene som fulgte var krigens dager. Det ble'kjeI11pet 

rundt om i 1an?e~. og meldinger 
I n iffl .-lrl~ !+-') 

område voksrt eÆteI~pt, selv 

som kom fortalte at det okkuperte 

etter at engelske,~ranske og til

til. Q.s regjering var opptatt av dels polske tropper var kommet 

å skape ro og orden etterhvert som det tysk::kontrollerte område 

øket. Men sel'i'følgelig fØrst og fremst i Oslo-området hvor ro og 
-'- >/- 1-1 ""-I" h""I<-~c-:r 

orden ett:8;r'ilve=rt blev gjenopprettet og arbeidslivetvkom 'igang i-

gjen. 
15. ap ril b le :Ø±:S:SHx:t:axHrx:s~n~:Ø:tx:ra.:txr·nl:e:rxkX':±NgkaE:tiNe;Hli 

denne Q.s erklæring sendt ut gjennem Rrinkastingen~ 

"Nordmenn! 
Etterat statsmaktene tirsdag 9.april hadde rømt fra Oslo 

og Riket var blitt uten sentral regjeningsmakt, var det en 
rett og plikt for den nordmann som evnet det å sørge for å 
skape en regjeringsmakt for å redde land og folk ffa kaos. 

Derfor overtok den nasjonale regjering under min ledelse 
regj e rini:~smakt en. 

Den flyktede regjerings mobiliseringsordre og holdning 
fremkalte imidlertid faren for fortsatt blodsutgydelse med 
alle de skjebnesvangre følger som dette medfører. 

Jeg og mine medarbeidere er ikke istand til eller rede 
til å ta noe som helst ansvar for dette. 

på den annen side ha~{ø'yesterett oppnevnt admJ-nist rasj ons;
råd erklært seg xixxig rede til det. 

Jeg overdrar derfor min funksjon til dette administrasjons
råd. 

Selv overtar jeg stillingen som befull~ektiBet for demobi
liseringen i kontakt med administrasjonsrådet. 

Nordmenn! Vis nu dere det samme fedrelandssinn og den sam
me besindighet. 

Det gjelder nu snarest å komme tilbake til fredelige for
hold innad :ig~RN for igjen med full kraft å gjenreise vårt 
land. Lenge leve Norge~ 
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J
'u t· t' U~iddpe~bart efter denne erklæring holdt høyesteretts

s l larlUS al Berg denne takketale: 

v !lEtter~t regjeringen Nygårdsvold hadde forlatt Oslo 

f
ar det l ~andets hovedst~d ikke lenger noen representant 
or den utv.lvende makt. loenne for land oD' folk l' 'b svanG're tid hl' ~. 1.:.0 s{.Je ne-

, "G, ~ ar lerr QUlsling stilt seg' til die-posisjon 
J'k~enslkt a, bid:::a sitt til å undgå blodsutgyt else i de 
~ol~~:rt~ ~lstr;ktter O€! til at ro og orden skulle opprett-

< • e nu a ,re tllbake har han pånytt vist sin an-
svarsfølelse og s~ tt fedrelandssinn. Jeg tal-:ker derfor herr 

t
Q for h~ns erklæ:::lng ved hvilken den av høyesterett etabler-

e ordnlng er blltt gjort mu~?:~, 

TIisse foran siterte 4 dolzumGnter var i virkeligheten det 

coom ~forelå som holdepunkter til vurderinf:': av situasjonen. 

Gjennem luften f~t jo ellers alt av likt Ol': ulil,t, uh.~.ndgrirelig 
og uten Si~_natur. Kringkastingen i de ubesatte områder opptrådte 

. alvorll e . i disse ti er som om det var en alminnelig valgka !l1P det gjalt 

til opphisselse av velgerne, like uansvarliG og uvere'jheftig som 

i valgkampens hete. Krigsmeldingene fra begge parter stemte ikke 

overens, men her kanne befolkningen i de forslzjellige distrikter 

i tur o,es orden danne seg et:V Ob~' ekti v mening om fra hvilken kant 
, • ,. _. .. i

h 

li!I" l"'" de riktigste meldinger kom,4ÆIl> "i<~e S~1'i~,),:FOldes med7hver en-
,/"'" kult kunne se og dermed med sikke'rlb.et visste. 

:i!f.t!:~"- li-Jtr:. I Med det som enhver krunm m~.l.tte oppfatte som bakgruneen for 

,~"l.//'''''''\ - ,. {J/x ;"r/i[cv'" l •. d'Qet hele, om ikke lenger tilbake enn til 2. september 1839 da 
.. \,. '(",."'>/ l~~&' '~" den tyske nøytralitetserklæring forelå, måtte det fortone seg som 

rr ,<- at Tyskland hadde folkerettslig dekning for [litt tiltak. Når da 

r,':' i Jf{3/~ memorandumet av 9 .ap~et som neppe k8.n benektes om norsk 
:' f, <' ,: 'tT::;"'''''' vefJtmaktenes utnyttelse aV situa-

.ti .f forhold til nøy:ralHeten oG 
o ~.c< sjonen, mattel~erklæringen om at Tyskland kom uten af:':gresive hen-

oikt, stå til troende~ @gså når det videre blev hevdet at det 

hele skje~1de for rettmessig å beskytte egne interesser som var 

truet ved vestmaktenes handlinger og uttalte videre hensikter. 

Regjeringen som var på flukt hadde selv umuligC:jort ethvert 

forsøk på å verge nøytraliteten ved våpenmakt. Nar de selv hadde 

erklært forsvarsmakten for ubrukelig og den faktisk var sli ubru-
,t,.~ .... ,~t,ii:, .... .R:,,'LfJ'V l --kelig som de selv v;; lIe h§!ii: den, virket det absurd med ka:nps:zrik 

og mobilisering etter at verdens - på den tid - sterkeste mili

tærmakt hadde fotefeste i landet, medbesettel,~e aven re;zke stra

tegiske punkter som Oslo, Ber&.;en,Trohdhemm og Narvik, Kristian-

å 
mangEl av ~I • . ,;;lA.~4..Jf2.',A , , 

sand og med h nd om o.e~ norske J.oi."svarstnakts magasJ.ner. 

Man hørte jo folk som selv utenfor enhver fare og uten mili-
I ~--

tære forpliktelser/ kunne deklamere at det var ærel~st f:t gi.,seg 

uten sverdslag. Men selv æren må ikke være vettløs. Man hadde 

forøvrig det inntrykk, at vis a vis den anne part ville det ~ 
skjedd som nu burde ha skje(ld, nemlig under samme forhold som 

de s&m nu forelå å ha er~ent egen uforåenhet og godtatt en lig

nende erklæring som den tyske uten sverdslag, og med god og B~-
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argument rik bevisføring gitt folket det inntryl~k at ~t\,ar"'" 
tfUt ( " 

skj eddQ som burde skj e / uten at :::æreskomplekset ,y~h€ videre berøt-t. 
'i-Ht~,I,Iv-: ~ 

Hadclek~ skjedd vilde sommeren 1940 fortonet se2: noe annerledes 
enn den~om til Q gjøre, med konspirasjoner, intriger og blinde
bukklek mellem svevende politltkere og ærgjærrige prelater i ho-

I, 

vedstaden. Det hadd.e plitt .. liten a:p.ledning til ,\ sysleO'~~i1F~ 
N~~~U~{J u ,/~d.( !:..u", I . 

under regjeneringens vestrilakt .... redningi:r~alternativ sommeren 1940. ',1 1 • 

!lIen som sakt måtte situasjonen bedømmes på [,runnlag av det 
en mente ~ vit7 og-&effi så langt det var mulig r forst~,med til
legg av de fakta som etterhvert var med ~;. danne situasjonsbille
det . Ved at regjeringen avviste det tyske memorandum 0,C:; gikk til 

'O.", .,. 

mobilisering var nork nøytralitet og suverenitet truet - og tapt 
hvis krigen mot Tyskland måtte tapes. 

Det var dette Q. ville søke A hindre. Hindre krig og opp
rettholde landets nøytrale status. Det er grund til & spørre nu, 
med den etterpåklokskap som burde være alle tilegnet: Hva hadde 
Norge tapt på detj~? Vel, det lykkedes alts~ ikke og erklæringen 
av 15. april så dagens lys mens krigen fon;atte nordover lanilet. 

Me-Ita-k-~*1tsattenO-~;t~et, trådte nu Administra: 
sjonsrådet i samarbeidende forhold til tyskerne, såvidt en 

kunde forstå i overensste~~else med folkerettslige bestemT.elser om 
0;1/ okkupert områdes forplikte~ s.a.rna...i.lL~~ Gkkujlasjonsmalnkeb.. At 

detJi~ene~.afl1:1-----o&-t.:W:-cteis bevis~~ fastsl<"t8S at det 
endog gikk lenger enf. folkerettens kt-av f~~e, ved f.eks. b~de 

direkte og indirektelunderstøttet.. ty.\::kernes krigføring mot norske 
~A f'lf'Viort "':"w/f 

tropper i det ennu ;ytbesatte områGte. Det som imidlertid her hadde be-

tydning var den oppfatning befolkningen måtte få, nemlig den at Ad
ministrasjonsstyret etter alt å dømme erkjente det faktiske forhol~ 
at de tyske tropper oppholdt seg her på ~ legal vis, med den rett 
folkeretten ga dem til å ivareta sine egne intere"De:r p:J norsk om-

- o evne tll Cl. beskytte de 
råde grunnet var manglende nøytralj..tet"" mangl']"l,j" :t"lfl(il'l'\l:llDnHIi;tfi~ og 

4tf;. N'e." "u-
vestmaktenes kyniske utnyttelse av ~. Det er innlysende at det 
tilsynelatende gode samarbeid som fant sted, alle opprop og prokla
masjoner som ble sendt ut" enten"av okkupasj onsmaktens vedkommende 
eller av Adm.rådet og okkupasjonsmakten i fell,esskap var medviJ'ken

de til den alminnelige oppfatning at de tyske tropper som sto her, 
ikke kunne betraktes som fiende. Utover dette kom det stadig flere 

(( I \r.,} 

bevis for at det bare ,4~;r;,~},k~nsmakten i sin rett og de av den 
bemyndigede som laadde i/rettE 't&-z gi ~Ordninger og bestemmelser, 

som.kort,sagt alene var det faktiske styre, hvorved det ble klar-
lJÅ-v- \t..r'>'.!IiJ" 

lagt at regjenering~ - hvor den enn til enhver tid befant seg -
oJ'nu~... <> I. 

ingen reftJ hadde til Cl gi/;~~nordninGer bim]ede for det okkuperte 
Norge, og etter avreisen fra Tromsø, for Norge idet heletatt. 

Biskop Berggrav skrev sommeren 1940 i en rekke aviser 
en artikkel om "Lov og rett i Norge nå". Han opplyste at han hadde 
hatt bi.stand av kompetente norske rettsautoriteter. Disse haclue 
gitt direkte svar på en rekke spørsmål, og et av spørsmålene med 
svar er gjengitt i avisene således: "Er lover eller fo:::-ordninger 
som etter 9. april utstedes av den norske regjering bindende for 
folk og institusjoner i det okkuperte område?" 

Svar: Nei." 
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LO. april hadde ele flyktende citc,b';mE,,~d()I'~)tt ttl dirltlOf,d
:.~Jon .CurnfLr kringkaster 0t,; 11.erJ"ra blev de f'?5Tst2 .forredel':Lbe
sl:yldrlinicr slyn,,"et ut. llermeJ Vel.r IJet lCJo,c; innle r;;t so v:,rte 
t Ll ck t;ytf3kc tro!-'l.eI' ettcr}lVert inn.tok de for:"L.j'.;11iCc om1'.' ,j'~r 
Oi e ro Ol. orden. D(~r jee bodde tiltok bo;ol,(.n: """rl 'ler' 
:.llminnelj_: politimyndifhet i dell ut(otrekni nb'lfc

:
l ' f~jJ:tc'I;'I:":J.r 

til lll,t o"'; cjorde jal,-t NS-merSle:rcr,wr fJOm jJ: lutt [',Ilte byens 
el (:)tterat (le "~om r sat :]er V,,'T 'c'h.lJ):)ct ut. De :,,:';-:n~~dlem-

:r:"r/og de 1:30m var nlistenkt for "l v:ere det, ;:om 'jr,nne m::,te va.r 
;'cnc,,;let blev etterhvert :iom de norf,:ke tro' "er drar' v'J~e"'c, ,llep' 
ffiHd o~ tilslutt etterlatt i il~ eltet mellem d0 tyske Ol [J:cl-
fJke linjer. 

1)8 je'; i\ dette tidsrnulkt o['()holdt rr.cL" r", "t LUl'.;i~t;e(1 noen 
le LJ ometer 'utenfor by,u"enc:en, mot t 01<: je[', I'l~. tel"r,]l1 ul''H.loJ'J'et
nj_u,',: om hva ~lorl1 _:'&1'81: 'Lk;,- med op::.fol'l.!i'in; i!'±tJ. :', rH'j_nr'c fr"Il1:L':'l1 
o 'Tie;', u()lv i ~;i~.;.::erlwt. :i:'{, cieJLle m~\tc blev j'),' ntc,l konta:,-t r11c.,d 
utvH:1in;en helt til l.[;)[',i. Alt ~!.lmban,j ;O(;(). o[ilvHI'd~;,len var brutt 
p.', stt "to', jec: oPiholdt mcF. bt d'~lrli,~ '~8(li03 .. {);)clnl.t kunrL: l [ 

i en v,L";,:; utl,treknin(~ l.:kc,J";·.'e 08l, uncl~;rretn ,"G: Ht}'i{iicIls",:nr-. 
De. krif..erl :::iJ\..k ~)'. (J:\rli

l
. ~·)orn den 11rlclcr 0::n8 c:n':": i,~"ll.c!tcn "J~:J.r (1,.;mt 

t.U. '''I m:':,Lte C/l, r::Lh,L Jc;l; m .... turl nokL p." d'ln fl::;,,:j:>l1!.)lc ':.'re) 1,'[3, 

o:~ clU (iF) fl,yktenclc l)tn.t')i~c:.!:ter - de cnc:r:tc 'Ll'e - l'2n:,kc 
t[:or ub;trel;.ninl,~ nådde bcfolkrLincen " cn:1o:'i:'~,rln:,;;:):-,t:in!,en O? 
irriC't'~t '.-kyldr>n :TiJ o' Of"i 'ierp 11e - [' "tOl'C> lie'lor "v r',] '",t 
.C "t:; o ;:;~hi::;; e(i e t Dr t::n" (1;''11;;;' t il et te"': iO;'~ ~ t c:, ~t'; i -'ne:i~, l~~ v , 

l!:',Cet • 
Je,'; ,-:021' ut fru .. at det nOI'fliw rolLe vi11(; nJLI:18 O"~ de 

ble konfrontert me,) de i':leniQ?f:31'il':i;" ry\,ter de c!cn ;<,11, re:~t!3t 
lit til Ol'; te'n,':eli~' villig l(ol[Jortcrlp. vi:Je:ce. Vrn Dette lncd 
1':8-rl1edlf~;, ,~ler fjOm i ro-bDot i 11E~tteJU~ ITllllr<1 (), ln,~)r1~_c 11~-1d·"1e fje~:"net 
rnj_n':nc i O,":br.·jordf'm, til elet a.t 1;;:>-1:1C{llc;'["'C)X' !'1Ll.r::J'l't(-' i :'I;i:::;'cn 
.ror ty[,ke tro:.'per o; vi:,.:te vei ;"jen:Lern l!',11,\,:t. 

1'~,Cl,w,~;,j[-:) ,ncnt ;]or:1 tr.j\:,t or, .i_' ,rkl.'::lr.inh- v.:'1.l' r'o den Dt!TiO:::,r":re 
::Dm ryki;F:nc ::k8pte ik\e til lctt,:;l::::e .Cor et uJ.::/kl.::1L Folk i 
nederlE;;,~.etf: t:Lme. Alle bind8nclc'orhoJ.ci ill(;;W:::c,cnc imelle:-i1 r~"k
net, ven::kci(l n{c famLlie:l:lmhold r;elk og rlil,t':n:;c]J' o' JTli::tLl1it 
X'~k r::.;rodde villir:. i 1'1D,boci'1,:e.p 0·'1.: 81el(tc--; ~h/:~""(l~ 

Diet 'll'Jr under - c]ififie forhold je rc:cnc5tp, ~',jl8rl'.I,', b I'CV til 
bi ;; lC9 p Be rE'C rav ~~Cj. S'ru;" i (o;~~';~" i11:!.1 tat t i 111

• .j o • :Ti:::. L ~I : 

"Hr. bic3kop BcC'pgrav! 
Er:1 eOPl)mcr.:~~:om D>t v'\rt fol'kr; CijeJ. i'or.":Li'tCf1 c~v L,i;~n') 

jei; l;i}cnen ai' ryktene nt'::jr'J:C en ntor cll,1 ::';v ::ClU:r"t:, :\.;'l'ielLce 
kost i dasD8 daLe? 

]JctbiJr i 1cllle fald ,U\.~;-e .corbl:L u.kjent .co:.' ~j:--!m ,C1vorcl,ic;n 

forhohlene er I.ctovp,r landet nu i d:LcJ8e tir'iel'. :;:nnen alle; 
] ne J'''kner 'Je b f 'I10 "or1 n'/'ulJ', '["0' d" a ,1- 1"01:' ""''''~c<n l' 1'1'Q _,T,... ':., , " '->, 'o ,j ,,'" __ te L J, c, "L _ '," "'_","1':;, l, (. 

fu,miilen, l.il{Wn VCllJli'kret:,wYl, lill-len (I!j 8:1[:'" cJlcr iitClrc "oy
O}"" b3T Vd e sanlfun(}, ove }:~ al t ~:; t ':,r _;., {] lk~c t ~.~ t t (] t i :i~5_ ~-~t '-. ;1(\..8 , 

rni.:;tt-; lit De l<l;:n. 
J)(-:;l n.o:r·~ke }(.ir·1-(1:~~-; primo. m:'~1 v'-'~rc ;Jc.nt :11::c] ':ctte. 2.jct 1~a.n 

\lel il\J:'e ll[~. lmi3.,f~~(~,tt D(:!ren ap. :(lcrl-\_~ ornll~;t ~'t et r~r :::3cJ,. ~-,,(.; m~(. 
ve l or [~~\ v:nre ·~?JJ3 rove r <.-},t ro l·k,~? t t nr ~ '·].::a '[3 Io ~~" le >,YL' !~'~')e r~~t .i(~ 
~:;~.~[Jl diHr::);:~ for.hold \re',.-~vare. 

~_I :';"t er Iil,O:-l11( 8 .~: O :11 ;.1cd me 11,: ',l" Vf~'::J.t e t c;,t ~:J'8, '1'1.1'. bi:: 1{:) ~_: , 
~L ;,.; ti 11 un ;,: o T 'f) '.Tr-.; r: 't c u t ~.--) ri-'f.:;,;l t1 i ~':~ CiYL'~;lC t·, ':l[~ "o, "J (l e l j-;~ (~ 
forv:11tnl.r:.(.:' i v::'trt IC'>nd, vi.lle tre rn-,nl o' Ll'~rle.e :.!e' tiD! 
~',C):'!l l:11A. m:'\ k.1D.I'lA{-'·ccs, .:rlTt;:.l il(~·~c Col>et l r ,;:Ln 'I. 1'1..> 

o [)])1·:ifH1Iue- irrHi;rc. 
De 11~:{r> llittil -L-~·"·l~c 
J?ei.~·;o,nli,' er jl'3;: :-;leLL Derc~-~ .~i.l~,t.-.i.'-~le (~lt:1}:.clF~c ~i hva 

S():l1 l'1(--:))I-:te i tide,Ll t1: ..• ,~'Lp:("il 2J["' (1(~retter. ~IC ,T2t l:_'.ra 
~.lOP-:I. lle11(:~t8 :J~Jl ~,\~~~, (la~':811e r or, dn,!-.oene etter, CJF' jc.'_ br:Y' 
~em man~es ve ne [l en beret on ~ettc. 

jJC~l tJT[~kc .r ~co ;': l[],mc~,[' j O Yl op.. f O ru,t se erl <) r I.l en ty :-:; ;<:,e 
invD>:~;jon (:1. !ll'iJ.. 
i[id};""LU1 liil.~:·::", r(-;,,'j e~r"eirl~:.S(:.::1,n,:lel[~8 o. :':"\T'i. ;:~()rq i::lc '~.ior-t 
[' 1"[1 '~. s i c~ C • 

liva der f(0J'te til ':~.fJ tilllaKetrw'en O" forut:;etIli.;-J; ,,,n 
or A-Jmini3tra"jonc,rt',detc: tiltreClcn. 

~Ivo,;' le.nce ble lior;-'c bet.aktet c'0:-1 et ,J l'\'i:'L('{l,d.; r.LLe'? 
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Søndag 9. juni var jeg tilste e ved et sammenkalt tillids
mannsmøte i Oslo. Det var første gang aktive kampfeller møttes 
etter 9. april. Hva de enkelte kunne fortelle om dramatiske 
opplevelser var fantastisk og grenset til det utrolige. Da og
S~L mange ljadde deltatt som soldater i sine avdelinger under 
kampene pa de forskjellige avsnitt i landet, kunne det gis et 
godt billede av hvordan det hele hadde forløpet. 

Møtets eneste program var Q.s redegjørelse om hendelsene 
9 april o,g frem til møtedagen. Vi som var tilstede var å=P<~lle 
barn avvår tid og det falt lett for de fleste å tenke i tidens 
tankebaner. Vi var mennesker som hver for seg hadde deltatt 
i forskjellige partikonstellasjoner før NS tid og til en viss 
grad belemret med partipolitisk·sj;.~tenking. Med hensyn 
til 9. april og Q.s handling denne dag, var det sikkert flere 
som sat med den tanke at han~ til for raskt. Om det ikke 
hadde vært fornuftig og taktisk klokt å la ulykken ra~~e først 
og reddet etterpå. Hans avvergingsaksjon hadde jo lidt den 
skjebne å bli misforstått og av de flyktede statsmakter blitt 
utnyttet til den perfide forrederipåstand. 

Ncen slike synspunkter ble ikke fremholdt av noen på 
~ m~te~ men Q må åpenbart ha kjent på seg at slike tanker 
var tilstede, og han sa: "Jeg står ikke ansvarlig overfor noe 
parti eller noen bevegelse for min handlemåte. Jeg står ansvar
lig overfor historien". 

FRX'lKl.ud:ig Mine tanker gikk uvilkårlig tilbake t il noe han 
en gang før hadde sakt og som jeg har satt som måtto for denne 
beretning: "Når et folk uten å forstå det, går mot avgrunnen, 
er det for den som kjenner faren ennplikt, ikke å trekke seg 
tilbake, men å opplyse folket og om nødvendig sette seg imot 
utglidningen uten hensyn til hva han selv risikerer." Dette 
hadde han fremholdt i et P.lVI. til Bondepartiet 20 november 
1932. Vi som kjente ham visste at dette he.doe vært hans lede
motiv og at at det også hadde dagens aktuelle gyldighet. 
" Møtet denne 9. juni 1940 ble holdt hos "Engebret". Da jeg 
bodde på et hotell i nabolaget falt det naturlig for meg ~ 
gå tilbake til kafeen for å spise aftensmat. Kafeens radioap
parat var innstillet på kringkastingens nordlandssender (Trom
sø) og den som betjIDlte mikrofonen (visstnokk Rytter) fortal
te om regjeringens reise til England 2 dage før. Etter det smm 
videre ble sakt forstod både jeg og de andre som var i ~
ran:t~ at krigen nordpå nu så sin ende. 

De nærmeste dage oppholdt jeg meg i Oslo og benyttet an
ledningen til å KøkRXixiø studere steru~ingen rundt omfi ~ilKSR 
denne tid~da situasjonen var i sin tredje fase. Dette regnet 
slik: 9. april til 15. april med Q. Deretter Adimimstrasjons
styret og der Reichskommisar. Nu den totale kapitulasjon med 
hele landet som okkupert område, og krigens slutt. 

TIen stemning som møtte en i de dage bar tydelig preg av 
lettelse. Sålenge krigen pågikk innefor landets grenser med 
landsmenn i kamp mixxRxlKMxys~kxxyæX'MxRnx~ikiMMRxRg var det 
selvsakt en påkjenning. Og så fortrolig var igrunden folket 
blitt med det som de forutså som sluttresultat etter kampenes 
gang nordover landet at det var liten plass for overraskelse 
endsi skUlHelse når en allerede mandag la juni kunne lese "Dag
bladet It sleder: 

"Fred i Nor~ 
Den knappe melding fra den norske overkommando i Trom

sø gjør sterkere inntrykk på alle norske e~~ noen stormel
ding fra krigsfrontene i Europa. Hele Norge har nu betin
gelsesløst underkastet seg den tyske okkupasjon, de allier
te tropper har forlatt landet som står uten hjelp. 

I to måneder har krigstilstanden i Norge vart, og den 
norske overkommando gir nå etter for den tyske overmakten. 
Ulykkelige omstendigheter gjorde at forhandlingene like 
etter k~~i:t:ldll!lK;jll\!NRN okupasjonen i april ikke førte til 
noe resultat. Da vissre den norske krigsledelse ikke alt 
det, som vi vet nu, om utsiktene til å føre krig og til å 
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få hjelp her i Norge. Den nye stillingen vil medføre at det ikke lenger blir 
tale om et tvedelt Norge, et okkupert og et selvstendig. 
Hele landet vil komme under tysk okkupasjon. samtidig vil 
alle norske hjelpekilder stå til landets rådighet - alt 
næringsliv vim arveide for hele folket, alle reserver aV 
penger, varer og tolgodehavendex vil stå til tjeneste for 
hele _Norge. Det vil forenkle mange spørsmål. 

Hensyn som folket i de besatte landsdeler går måtte ta, 
vil falle vekk. I aktivt samarbeid med de \)r~;ke myndigheter 
må nå hele folket ta følgene aV den nye stillingen. 

Oppdelimgen aV landet i to har gjort det umulig for 
nordmenn på begge sider aV krigsfronten fullt ut å forstå 
og bedømme hverandres beveggrunner og handlinger. Det har 
vært en aV de sørgeligste sider ved stillingen. Nu må alle 
nordmenn prØve å komme hverandre ~ærm~r~ i møte uten bitter
het og med forståelse. Det trengs mere enn noen sinne i vår 
historie, for Norges fremtids skyld." 

Det vil føre for langt å sitere alt som i disse dager 
blev skrevet om den, ny-€''''tlituasjon som stort sett ble oppfattet 
likt aV alle og som dekket ~n faktiskåkjensgjerning. 

Når avisleserne også i disse dager kunne lese om regje
ringens rekonstruksjon idet den supplerte seg med noen borger
lige medlemmer hadde de bare et smil tilovers for dette. 

"Dagbladet" sleder fre("ag 14. juni 1940,.. 
ALLVOR. 

"Voldsomme forandringer er skje':di -Norges stilling 
etter at troppene nordpå har lagt ned våpnene. Landet er 
nu okkupert under ett, det vil også bli administrert un
der ett. Mange pæ~ktiske oppgaver vil på denne måte bli 
lettet, på den annen side er det klart at NettoPP Nord
Norge er den delen av landet som har vanskeligst for å 
berge seg selv, og som vil trenge sterkere støtte jo len
ger krigen i Europa varer. stillingen blir altså ikke min-
dre alvorlig. Like så alvorlig er de politiske følgene som kapitu-
lasjonen vil kunne få. Kongen og regjeringen har ikke vil
let slutte fred hverken da de britiske troppene forlot 
Åndalsnes eller da de norske troppene hle nødt til å leg-
ge våpnene ned for overmakten. 

Kongen og rgjeringen lot avgjørende politiske momen-
ter gå forbi, flyktet i interesse for sin egen person til 
England og slepte endog sønner aV vårt land med for & ad
lyde EnglandS befaling og interesser. De har latt oss i 
stikken. Vi må prØve cl ordne oss uten dem." 

"Aftenposten"s leder 14. juni 194-0. 
"Vår Situasjog_~_ 

Etter at kapitulasjonen i Nord-Norge nu er tilende
brakt er det oppstått følgende situasjon: 
l. Hele landet er okkupert, og dette okkuperte Norge be

finner seg sltså ikke lenGer i krig med Tyskland. 
2. Kongen som har tatt opphold i London, eller regjeringen 
i i stat~råd. har besluttet at Norge allikevel fortsetter 

krigen på de alliertes side. 
3. De i London værende norske statsråder kan"ikke bestyre 

sine departementer her hjemme og ar al~så ute av stand 
til å skjøtte sine embeter slik som grunnloven forut
setter og folkets dagsinteresser krever i det okkuperte 

Norge. 4. Befolkningen i det okkuperte Norge er altså i realite-
ten uten en utøvende makt og uten en konstitusjonel~ 
anvarlig og administrerende regjering. 

Stiftelsen norsk Okkupasjonshistorie, 2014

SNO



-50-
Det sier seg selv at vi gjennem disse handlinger og 

ved at Kongen har forlatt folket er kommet i en meget van
skelig situasjon som etter hva vi har grunn til å tro nep
pe kan la seg opprettholde overfor okkupaSjonsmakten. 

Tflan må vel gå ut fra at denne si tuasj on nå overveies 
av de norske myndigheter og de politiske partier som be
finner seg i landet, og at de forsøker å finne en løsning 
som best mulig trygger det norske folks interesser og vår 
nasjons selvstendighet i fremtiden." 

Denne artikkel må med hensikt være laget forvirrende. 
Den har på flere punkre moen merkelige formuleringer som ikke 
kan haM. annen hensltltt Pkt.l fastslår det faktiske i oVEfrensstemmels e med 
alle andre situasjonsoversikter som i de'ttJ.'l~ så dagens lys. 
Men etter at det her fastslåes at Det "okkuperte Norge ikke 
lenger befinner seg i krig med Tyskland"~ finner man i pkt.2 
følgende merkelige og i seg selv uforståelige formulering: 
"Kongen __ __ i London, eller regjeringen iStatsråd, har be-
sluttet at Norge allikevel fortsetter krigen på de alliertes 
side." 

Mot Hvem? 
Hvorom alt: Det var det i beretningen som måtte an-

sees som det vesentlige og viktigste i situasjonen som grep 
leserne: Kapitulasjonen og krigens slutt. Om dette var alle mel
dinger enige. I den ulykkelig tid fra 9. april hadde en jo fått 
endel manifestasjoner fra regjeringshold. Det var av de fleste
og etterhvert mere og mere - oppfattet at det skjedae for ikke 
å miste ansik~. At det i denne tid,s. aller bitreste sjmnd for 
dem,også ble gJort et forsøk ~~~ ble sett som naturlig. 
Men da det aldri siden er kommet for dagen noen slik merkelig 
krigsbeslutning fra de dage er det sand synlig at denne krig ale-
ne var avisens påfund • . / 

Det spill som særlig etter denne dag fulgte forteller 
om den alminnelige oppfatning fra "mannen fu gata!! opp til her-
rene på "øverste plam". 

Fra NS kom det melding om at alle medlem.mer ø sto 
fritt med hensyn til tidligere medlemskap~med anledning til å 
tå sitt forhold tilbegelsen opp til revisjon og undersøkelse. 
Fortsatt medlemskap betinget undertegnet tilslutningserklæring 
eller opptagelsesøknad. Jeg fant ingen grunn til å skille lag 
med bevegelsen og undertegnet den nye erklæring. Det~:,sltjedde 
en gang i juni 1940. 

Den virksomhet som fant sted i det skjulte og ikke 

f;:)rbeholdt offentligtehet:an, særlig etter 15. april og ennu 
sterkere etter Terbovens ankomst, nådde i ukene etter 10. juni 
de stmre høyder. ~ som sto utenfor det hele og bodde utenfor 
Oslo var meget lite orientert om spillets gang.41i~var dog JXlNgR:t 

klar over at køen av de som ville "samarbeide :"ed fi~nden"var 
uhygt.;elig lang. utover landets hørtes ryktevis om statsministre 

og re~;.jeringer som sto på trappene, m.en både statsministrenes 
oi?,statsrådenes navne var stadig vekslende. :2ro. bedre orientert 
hold ble det sakt at listen over de som fremstilte seg for okku
pasjonsmakten og gjorde seg forhåpninger, måtte; andra til minst 

100 mann. 
Gjennem leringkastingen hørte man av og til foredrag og 

kr;:;serier som røpet talernes ambisjoner ved Cc gjøre sine "hoser 

grønne" for okkupa:::3jonsmakten. Det var ikke til å ta feil av 
at disses navne alt var hørt eller snart ville bli hørt nevnt 

som ventende statsministre / statsråder. 
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Mere for åpne dører skjedde de såkalte riksrtldsforhanellinger. 

Den nye situasjon etter 10. ,juni ga grunnlag for en fastere mrd
ning og alt 13. juni sendte tyskerhe krav om forhandling til 
Adm. rådet. Forhandlingene tok straks til og flt[TrtinE.';ets presi

dentskap opptrådte på Norges vegne. 
Allerede 18. juni blev følgende overlevert okkupasjonsmaknen:l 

"Til det T;ytske rikes Fører Adol Hitler. 
Stortingets presidentskap har idag for Reichskommisar Ter

boven fremsatt et forslag til midlertidig orelning av st;ytret 

i Norge. 
Vi forslår at det istedet for Kongen ognregjeringen Ny:':' 

gårdsvold opprettes et riksråd. Forslaget er fremsatt i til
lit til at ordningen av det tyske okkupasjonsstyre i Horge 

vil undergå en tilsvarende ~orandring. 
Det norske folk er bered~ til 3 slutte fred med Tyskland 

hvis det tyske rikes fører mener at tiden dertil er kommet. 
S~jønt kampen i Norge naturlig~is har voldt sår for folk 

og land, så er krigen dog fra begge sider blitt f~rt på en 

slik måte at disse sår kan leges. 
Skjønt det fra norsk side er rettet enmodning til kongen om 

å abidisere for seg og sitt hus, vil vi under hensyntagen til 

vår historiske utvikling anmode om at hermed adgangen til i 
sin tid å tilby arveprins Harald den norske krone ikke må væ
re stengt. 

Vi har den sikre overbevisning at tysk høysinn i denne sak 
vil bidra avgjørende til 8.. frem..rne den venskapelige utvikling 
mellem Norge o€ Tyskland som er vårt mål. 

Magnus Nilsen Gabriel l\loseid P. Thorvik 

Neri Valen Ivar IJykke." 
Det var ingen hemmelighet at høyesterttsjustitiarius 

Pål Berg og Biskopp Berggrev tok del i forhancllingene og i de 
forberende møter med de norske forhandlere. FDet forslag som i 

~ 

henhold til skrivelsen til det tyske rikes fører var levert Reich 

kommisar Terboven, hadde et~en rekke forhandlinLsmøter og endel 
rettelser tilslutt fått denne form: 

"Da Kongen og hans regjering befinner seg utenfor Norge 
og derfor er forhindret fra å utøve~ de funksjoner som er på
lagt dem etter forfatningen, ser stortingets presidentskap 

det som en plikt mot land og folk å 'oppnevne et riksråd. 
Stortinget blir deri'or sammenkalt for i'l gi sitt samtykke 

til dette forslag og for å treffe nærmere beste.mmelser om Riks
rådets fullmakt med hensyn til landets styre. 

Stortingtes Presidentskap foreslår at Stortinget fatter 

føl!;,;ende vedtak: 
1. Den fullmakt som ble gitt regjeringen Nygårc1svold i 

møte 9. april er uvirksom. 
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2. Rgjer~@;gingen Nygaardsvold kan iklce mere godkjenes 

som reg:t).ering. 
3. Kong Håkon VII trer for seg og sitt hus tilbake som 

Norges Konge inntil kongehusets stilling er endelig 
avgjort ved fre~sslutningen. Kongehusets forfatnings

messige rettigheter og plikter settes ut av kraft. 
(Presidentskapet bekrefter at uttrykket "Kongen trer 
tilbake Il , •• ikke innebærer at noen som helst handling 
eller viljesakt fra Kongens side er nødvendig. stor
tinget har, som det fremgår aV innledningen, foretatt 

handlingen. ) 
4. ne medlemmer aV stortingets presidentskap som befmnner 

seg i utlandet, er ute av funksjon. I ueres sted opp-

nevnes", . . ." 
Ved avstemning innen stortingsgruppene ble det brakt på det 

rene at av 130 tilstedeværende var det 96 som stemte for ordnin
gen med tyskerne, under forutsetningen at Kongen skulle suspen

deres. Innen Arbeiderpartiets gruppe var det også et flertall 
på 33 mot 27 som ville stemme for ~~ongens avsettelse. 

Det var umulig for noe allminnelig menneske utenfor arenann 
i Oslo å ha noen begrunne~om hva ~heretter virkelig s~jed N . forbinnelse med o riRsrao.et 
de. :Man hadde dog &:e:t inntrykk..at detlvar personspørsma+v-forhand 

lingene etterhvert komme til Et dreie seg om. Kanskje ikke så 
meget personerne /men personernes partifarve. :Fra NS var det tale 

om fra l til 5 medlemmer i rådet. 
~~en den ting måtte etter alt man så og hørte fortone seg 

/J~.-
som fUllstendig.,klart: Krigen ~tr- Tyskland var slutt. Nu gjalt 
det å skape den best mulige samarbeidsform for den tid okkupa-

o 

sjonen ville vare. Men det var vel bare et f~tall som oppfattet 
den fordel det ville vært om også en fredsavtale var blitt opp

rettet./under disse forhold nådde vi fram til 25.september 1940 

og fo-;;åvidt :frEm til utviklingens ~ fase. 

Ve et så markert skille i utviklingen 4(f.r' det naturlig 
med et tilbakeblikk og en bedømmelse. 

Man har så ofte stått oveforpåstanden om Q. s mangle:;de 
"pupularitet". Hans påståtte manglende evner tiLå samle folkErl 

omseg. Det kunne ofte se ut som dette var rettti.11ftt op: sakt. Dom 
noe K{-_et faktum"va!, v30- dette med "poJ2Ulari~et_~l}~~_9~ilblitt. Men~~tte s~~alle som møter aenne pas~and~jøre seg~ 
Hvorfor og hvordan var han blitt "upopulær"? Var det noe ved 
mannen, hans opptreden, hans livsførsel eller hans fortid som 
skulle gjøre ham ufortjent til folkets allminnelige r.~?'>i- \,>:J' 
Ingen kunne peke på noe slikt. Han var kjent for sin ~minente }\!., 

begavelse og strålende personlighet", - - "noe for seg selv i 
0krdets besht~ betydnhing; so~ intelligens og karakter", - - "så 
s arp var Jernen ans, sa lett skjønte han, s<'\ stor var hans 
logiske evne og evnen til stringent tenkning. Det er iallfall 
s~kkert at Nansen satte ham umåtelig hØyt som medarbeider både 
pa grunn av hans ypperlige hjerne og hans rent menneskelige inn
stilling. Nansen,v.ar ~mp?nert over hjernen 00; fililte seg iOnøye-
ste kontakt med lnnst:J.:lllngen ." Det her siterte.ei j';s1l! .... æilliQ fi}'~4Ml'!1 er hentet fra et 
"Ukens portrett" i dagspressen i 1938. - " "In~st~llingen" står for d:.,~ humanistiske, det var yfi) I!-(); 
det hUEtmanlstlske de to møttes j.,~arbeide fl }~ . . 

.-' 
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Etter å ha les~n slik attest er det igjen grunn til å 

spørre:Hvordan? . • 
. C I Intet ærlig Ciamtidig menneske kan ved ettertanke unnga 
1-tf~1 f!U ... t&//lm- svaret~ Detvvar hans opolit~ske motstand:re. som fryktet ham 

J ',. • i og som for all del Flu:l:te C;jf'l'( heID nr,ullg l folkets øyne. 
'I..t;-'$>"I. • ..Jr (,'1fP " M Hans motstandere har'lSåmen ikke bed~mt. 11a0 feil. J?e forsto at 
i.rwt ~ li' skulle denne W~:gn 0& det han hadde a Sl. ~al!~ tll folket, / t -;~ da var deresd,§,'ern "politiske" spillere s~næ-'E- Det lmd:ret 

_ nokk mange hvor den generalstaben sat og hvem det var som sa 
!..b-Uil;' ''UAcvI rv,itU geni<;tlt ledet del:me s~ore perfide forfØlgelse som ~ikket-t/ hi
l/-lY Jif'1{).ir.h'l.tJC/~" sto:rlkk bedømt Iv~l. bll ~~emPl.et som en skample et Jk, det tyven-

/ ;' Ide arhundres poll tlske J?'l."V .\i\.iljS.~~'''''''~ 4< du. 01: . ' 
p ~ Forfølgelsen ble drevet sa vl.dt/og,/fOJ.ket brakt tll sllk 

~~ opphisselse at det nærmet seg livsfare s&d,.,e for Q selv og de 
• '1) "j).tJ som sluttet seg til ham. I d:et>d:a.~~e ~møttes d:Jt av sabo
~ ~ tasje og bykott i arVe~dslivet og ddivis isol<;ts~on i priv~t-

, .. )(l;\, &pip livet. Dette skyld~es lkke bare forfølgelsesvllJe men ags~ 
l~"'.~ N andre mennesker.s fClghet og frykt f~ forfølgerne. Det er lkke 
~ krigsårene det tales om her. Det er årene fra 1933 til 1940. 

Løgnen var selvsakt det fornemste middel som infiserte 
'lYta~s tanker og ~ brakte "handlingens menn" i den tilstand 

at de ble en fare for den offentlige sikkerhet, ro og orden. 
:Men tilstanden, utviklingen og fortsettelsen savner ik.ke 

hi~toriske paraleller. 
Det arbeides i vår tid meget med begreQer som folkeopin-

ion og folkekrav.'tkom det t:i:3s;Y"F'3@1beml-e le iU::ef; stor vekt på. 
I/ied de midler som i var tid kan brukes vet vi også ij.vordan 
opinionen og foll:ekravet dannes i en samtid der selvstendig 
tenknin~er avsatt til fordel for folkekravet. 

Som bidrag til illusjonen om at vårt politiske demokrati 
praktisertes i overensstemmelse med demokratiets .ideal~F·-"For 
{P,lMt, av fOJ~ f~t" arbeides'%ted~P'ifritns<:r1:ffinelser 
():4./"fF~lkekrav. Cl ini e~ _ '~. olt ikere __ Q1LQTes.~~ som an-
vendt som Bommera der tloake il opp:nav~som folkekrav'! 
;~ndog uten synlig eller bevislig tAlslp.ttning - altd. uten at 
det kan påvisses at opinionen eFe;~ftfllt. hoss folket - l:ø.n~t,et 
"folkekrav" påstaes å være tilstede. Press19.ns behandling aven 
sak gj ennem $ lengere eller :§:ortere tid pD. "en bestemtE! måte, 
blir endeleig - uten awcen røst beh'.iver å l1.a erklært sin enig-
het- fastslått som et "folkel{rav så sterkt at det må tas henf;yn 
til det." Slik var vårt demokratis teknikk når poltikerne etter· 
som det passet seg, enten trakk ve1Z,c rne etter nesen eller sLjØ1 

dem foran seg. 3..J-
I forholdet til Q og NS måtte fremganGsmåten nødvendigvis 

bli en noe an.nen. Opinionen skaptes på vanlig måte, men "folke
kravet" sto t il velgernes egen ><"l~~g ved valgene, /lei), kunne 
ikke bli til gjenstand for parlamentarisk behandling da detl som 
skulle ,rammes ~ ikke ... ltpdde noen parlamentarisk basis. Den 
måttecDl1øses air velgernerd'.v.s. svært ofte""'gatens

7
parlament" 

og ble betegnet som"folkets egen reaksjon". 
Selvom en slik påstann let!, lar sec gjennemskue , un:.110t' 

i særdeleshet ikke de'" å bruke, (fter som opphav hadde- sattf for
følgelsen igang. Bedraget måtte selvsakt gjennemføres skulle 
hensikten ~nåes. /. 

Rve rken tiden eller midlene strakk til for Q .,o~ ~ape seg 
et skikkelig folkekrav, før det inntraff som han ville avverge. 
Han opptrådte dog i full overenestemmelse med. fcil;lkets interes
ser, dypest sett. I det snaue døgnet omkring 9.april 194G~da 
folket var henvist tilJer; selv og måtte trekke egne slutninger 

", o oninjonsapparat i virksomhet, begynte også 
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/, DI', tidspunkt hadde opptrådt mee" "fair play". Disse dager krevet 7 f-t-0 ~ flo"U(, annen inasats enn å gi kosesjoner til en villf,~rt folkeopinion. 

h''l'lP/{-",t. ~~ Selvsakt var ingen blinn for den innflytelse de rømtes 
j' 'l .1,/' )' virksomhet gj enneom kringkastingen hadde ,på den bakgrunn som 
(UIU ,I1'W't h foran er skildret. Og som før nevnt tjente forederipåstann både 
~Ntil trøst og.hasvalelse æ såre~.e nas~onale ~inn. S~okket hadd~ 

" . dog rusket sapass opp atFden bllnae tlltro tll opphlsselses vrlk 
[)J;1''-'oA<y.,.vU'/tlt \ somheten ikke var absolutt. D .. et v.EJ.X .. f.<?.rtrinsvis i de ennu ube-
ill ol/. satte områder ~.~ p1~aen hadde størst virk-

Uning. Der var det,mere enn andre stecer,et kriterium på sann 
nasjonal holdning å tro alt som kom fra en kant og intet av det 
som kom fra den annen. Enmåtte i all fall gi inntrykk av det. 
HvordanB~~topaEe~g~R~to~pt~~dt~~!l~feS~RRgW~ 1~~eO~1~k~ting_ 
kaster i de dage med faktiske opplysninger ~ til beroligelse. 
Han gikk god for de tyske troppers disiplin og fine fremferd 
og etterlot det irmtrykk at de også var her i sin gode rett. 
Det ~e han jo forøvrig ett~r ~ine besøk i England og Tysk- , 
land aret før. Han kunne altsa ga god for "overfallsmakten" 
men hadde ikke et ord til beste for xxi å bekjempe den forgift
ning som fant sted i norske sinn. Også her kun,Yle noen faktiske 
påvisninger ha tjent en god hensikt. 

For tyskerne var det intet å tape ved å ge, til samar
beid med Høyesteretts samarbeidsvillige mannskap, Bom lovet så 
meget mere, i kraft av at de utga seg for å representerp_,alt 
det som var værd llI!g å representere i dette land. Og deft,tapte 
da heller intet på et utover alle lovfestede krav samarbeids
villig administrasjonsråd, som sogar ga - eller lot gi - Il over- ! 

fallsmakten" hjelp i krigføringen mot det øvrige Norge. 
Den suverintet som Q.regj. holdt oppe var imidlertid nu 

tapt og rikskommisariatet ble opprettet. For løftene om forstå
else med Konge og reg~ering kunne adm. rådet ikke innfri. Adm. 
rådet kom derfor til Et bli et bedre organ i okk.maktens hånd, 
eau Q.regj. var eller ville bli Bom representant for en ennu 
suveren stat.~BygGet på Q.s initiativ sto ennu alle muligheter 
åpne, også for de flyktende statsmakter. Disse muligheter ble 
ikke benyttet og vi fikk okkupas{1.onen med dens omkostninger, 
istedetfor den besettelse~som lå iIlUenfor mulighetens grenser-
c:rOrl:>esettelsesmakte~h'regnirig. Den krigserklæring som 
Tyskland utstedte 23. april 1940 kunne vært unngått, og meget 
v 111e under alle omstendigheter vært spu .. rt ved dejr. 

Gjennem en god sommer med omfangsrik forbrødring mel
lem norsk og tysk ungdom, for hvem krig og NNgNH onde dager var 
trådt i bakgrunnen, og med "politikere" som drev elin både skjul
te og åpne kamp i konkuransen om "overfaldsmakten"s gunst, var y 

vi nu nådd frem til 25.september 1940 med Rikskommisar Terbovens 
tale og oppnevnelse av de kommisariske statsråder. 

på 3 mann nær tilhørte alle disse NS. Terboven erklærte 
alle de politiske partier - unntatt NS - oppløst med øyeblikke
lig virkning. NS var fra den dag landets eneste lovlige politi
ske parti, og han forkynte at "veien til Norges frigjøring går 
igjennem NS". 

-- o 
Blant alle de papirer jeg har sa~et ~ i forbindelse 

med "rettsoppgjøret" f'inner jee; også ett som bærer titlen: 
"Utkast til de~"riptiv analyse aV'Jhoveciprinsippene 

i Nasjonal Samc.Hngs okkupasjonspolitikk. Il 
Det er at meskinskrevet gjenriemslag uten innledning og 

avslutning - og uten signatur. Jeg er altså avskåret fra å opp
gi f'orfatterens navn. Jeg ber imidlertid den ukjente forfatter 
(jurist?) om tilgivelse for at jeg i fortsettelsen siterer fra 
hans arbeide uten kildeangivelse. 

Når jeg nu i en viss utstrekning lar sitater fra denne 
analyse tale for meg, er det fordi den på mange punkter dekker 
min oppfatning og fordi den gir uttrykk for en objektiv opp fat
ning av situasjonen til bedØmmelse av de forhold som var bestem
mende for de som var i min stilling. 
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Jeg siterer~ &..-h..(...4L~<-ru--~rtf..t.l h-&Y~; 

"For denne gruppe (Det gj elder medlemmer i NS før 9.april) 
Var det nok spørsmålene i samband med Norges nø~tralitet som 
var 8:V avgjø'rende betydning. De oppfatninger som Q. tydelig had r 
de gitt uttrykk for i partiavisen Fritt Folk, tildels langt 
forut for 9.april. De oppfattet de mangelfulle tiltak og den 
manglende vilje til å verge seg mot engelske nøytralitetskren
kelser som unøytral opptreden overfor Tyskland, og godtok der
for kritikkløst den tyske begrcumelse for aksjonen mot l'~orge. 
Etter denne gruppes mening var det ikke Tyskland, men Eng18nd 
OL::, Norge som hadde skylden for utvik:j.ingen. Og de nevnte nt når 
Norge iklce hadde forsvart seg mot de engelske krenkelser, kunrle 
de heller ikke gjøre det mot de tyske. Selv om mange av dem nok 
fant at de tyske foretalcene hadde for stort omfang og ikke stod 
i forhold til Norges forseelser, fant de det allikevel nytteløst 
og skadelig å motsette seg dette når Norge dessuten hadde for
sømt sin krigsberedskap i den grad at Tyskland f;traks i starten 
av sin aksjon hadde brakt Norge i en fullstendig håpløs stilling 
Dette hensyn tilsa at man ikke måtte komme i fientlig forhold 
til Tyskland, men, for nær sagt enhver pris, søke å bevare nøy
traliteten. Dette var Q.s offisielle bedØmmelse 9.aIlril. Den 
trodde de på og den var de enige i. De var ikke i tvil om at det 
var disse motiver som hadde drevet Q. til å handle 9.april, og 
under inntrykk av at den norske ledelsen fullstendig hadde tapt 
hodet, fant de også å kunne forsvare den E:tatskupp-lignende form 
hans opptreden hadde fått. 

ut fra samme syn su de på ~.s tilbaketreden 15.april og 
den kgl. regjerings fortsatte militære motstand som en ulykke 
som kunne sette Norges selvstendighet på spill. Da kampen jo og
så fikk det av dem ventede utfall,fant de det meget baturlig 
at de som motst2ndere av den valgte linje ble satt i spissen 
når det gjalt å gjenopprette tillitsforholdet til Tyskland, så 
meget mer som de allerede før katastrofen hadde advart mot' den 
politikk som de ansvarlige norske ~~fumigket'erhadde ført. De had
de heller inge grunn til å stille seg skeptisk overfor Terbovens 
fortolkning av riksrådsforhandlingenes ~PPM~X forløp, idet de 
fant det meget naturlig at tyskerne ikke kunne ha tillit til 
personer og organisasjoner som for det fØrste hadde vært med
skyldige i den norske politikk før 9.april - den som etter de
res mening hadde ført til at Tyskland nødtvungent og: imot sine 
økonomiske og militære interesser hadde måttet gripe inn i Nor
ge - og som altså heller ikke etter 15.april hadde klart å inn
fri de løfter og forespeilinger de hadde gjort overfor de tyske 
myndigheter, nemlig å få slutt på motstanden i Norge. De fant 
det heller ikke utroli&; at deres gamle motstandere igjen hadde 
latt særinteressenB går foran landets interesser, eksempelvis 
forsøkt å bevare partiorganisasjonenenes dominerende innflytel
se over folket. Etter deres mening var det hovedsakelig hensynet 
til disse særinteresser som var en av &:rSXKHNH hoveærsakene til 
at Norge ikke hadde kunnet fremstå kraftigere som sa~nlet nasjon 
før 9. april, i et hvertfall var det hovedårsaken til forsvaretE 
elendige status. Oppløsningen av partiene og deres organisasjo
ner, mente de, kom som en logisk konsekvens av dette resonne
ment, men samtidig igså som uttrykk for at Terboven ikke ønsket 
å gjøre hele det norske folk ansvarlig, dersom dette vec opp
slutning om de av NS hevdede retningslinjer viste at det tok 
avstand fra den tidligere norske politikk. 1I 

11 ____ Men uansett årsaker og hendingsforløp var Norge 
faktisk nu kommet i en erobret stats stilling og prisgitt Tysk
lands nåde for kortere eller lengere tid fremover - kanskje for 
alltid om Tyskland vant krigen eller\iom den skulle ende uavgjori 
Hele det norske territorium var besatt, samtlige norske strids
krefter satt ut av kamp bortsett fra en kampmessig sett ubety
delig brøkkdel som befant seg innefor maktområdet til Tysklands 
hovedmostander og som nærmest måtte betraktes som en frivillig 
kontinGent til Englands stridskrefter; den norske regjering var 
ute av stand til å utøve~ sine forfatningsmessige funksjoner 
og i sterkt avhengighetsforhold til Tysklands - den faktiske 
maktutøvers - hovedmotstander, intet politisk organ til å vare-, 
ta rikets interesser innad overfor okkupasjonsmakten eller ut
ad overfor de nøytrale, administrasjonen direkte overtatt av 
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okkupasjonsmakten, foreløpig riktignok utøvet gjennem nordmenn som 
stod 'direkta ansvarlig overfor denne. Faktisk befant riket seg 
i en tilstand av anneksjon eller proteksjon. Også de folkeretts
lige betingelser for en slik situasjon var tilstede i en slik grad 
at det varvgrunn til å frykte et skritt i denne retning om krigs
situasjonen eller folkets opptreden gjorde det nødvendig i okku
pasjonsmaktens øyne. Folkerettens krav for "utslettelse" (arL."lek
sjon e.l.) aven stat er a) at det hele territorium ansees akku
pert i samsvar med folkerettens krav til akkupasjon, b) at stats
makten og stridskreftene er tilintetgjort, c) at suverenen enten 
er død, tatt til fange eller flyktet. Det var muligheter for at 
Tyskland kunne få en erklæring om anneksjon godkjemt av et stort 
antall nøytrale og ikke-'ui[;før.,mde makter, f.eks. Sovjet-Samvel
det som hadde vært delaktig i Polens NESE±±EXSE utslettelse, som 
selv var iferd med å annektere Estland, Latvia og Litauen - Japan, 
Spania, Italie, enkelte av Balkan-statene, kanskje kunne også 
Sverige og Finnland settes undet' tilstre;,kelig press. 

Utsiktene for et tysk nederlag i storkrigen, som i tilfelle 
da ville være dem. eneste måte å få opphevet elen tyske anneksjon 
på, syntes på dette tidspunkt å være smi meget små. Detvar åpen
bart at selv alle Imperiets stridskrefter ikke ville strekke til 
for å slå Tyskland. Avgjørende for krigens videre utvikling var 
fra nå av den holdning USA og USSR inntok, og det var lite som 
tydet på at disse makter hadde til hensikt å kaste seg inn i kri
gen med det første. USSR's interesser syntes til og med å være 
best tjent, med fortsatt samarbeid med Tyskland. Det forelåogså 
den mulighet at England kunne bli nødt til å søke en forelø~ig/ 
fredelig ordning eller våpens±illstand (en Amiensfred) for a vinne 
tid. Rykter tidlig på sommeren 1940 om at England hadde advart 
Sverige mot å komme i for sterkt motsetningsforhold til Tyskland, 
kunne oppfattes som om England forutså en slik løsning, og da i 
tilfelle reghet med åla Tys~[land fE:. beholde ;vesentlige av de om
råder det kontrollerte, deriblant Norge. 

Under disse forhold å søke frem til norsk politikk som kunne 
sikre landet en gunstigst mulig stilling i tilfelle av tysk seil', 
eller en kompromiss-løsning, ansåes av mange ikke bare som juri
disk og moralsk forsvarlig, men sogar som plikt." 

Grunnlaget ;'for det samarbeid som var nødvendig og som fant 
sted gjennem okkupasjonsårene skulle da i alt det foregående være 
gitt. At det ikke blev noen dans på roser kan de bevitne som fxk 
blev engasjert i det. For mange - og jeg vil regne me~ blant disse 
- var det dog en god o~ rik tid ,beriket ved følelsen av å være 
aktivt knyttet til en virksomhet som hadde fedrelands og lends
menns beste som mål i en særdeles vanskelig tid, o;så med visshet 
og; bevis for at resuktater virkelig blev ll.s.dd'. 

At xNxHrEzsiu',[ innsatsen og resultatene helst lot seg regi
strere på det materielle område lå i sakens natur. Storkrigen i 
sin alminnelighet og En; lands folkerettsstridige blokade også a"L: .. 
norsk område skapte store forsyningsvanskeligheter da vår ~ f'UV 
selvhjulpenhet stQ adskillig tilbake å ønske. At det som på det 
forsyningsmessige område blev oppnådd bare i liten utstrekning 
var klart for befolkningen må undsky1des, for det f~rste fordi 
forsynninhene alleikevel ikke N1ByxxilfrENssxiilBNMH blev rikelige 
eller endog tilstrekkelige, for det annet fordi denne faktiske 
utilstrekkelighet av visse krefter blev utnyttet som motiv for 
skjærpet fientlig innstilling mot okkupasjonsmakten og de som had
de sin daglige strid med å skaffe det som overhode kunne skaffes. 

De som i stillingsmmedfør måtte komme i fClrbindelse og per
sonlig kontakt med tyske myndighet~r kan bevitne hvilken betyd
ning NS-medlemskapet hadde for samarbeidet og; det hødve.Q.dige til
litsforhold og dermed for resultatene. Hevdelsen av nasjonale og 
norske synspunkter og interesser - selv kontra tyske sådanne - ble 
møt~orståelse og god vilj. på den bakgrunn at det var fedrelan
dets~sak det gjalt, at det ikke var noen hvem so®"elst som med 
skjult fiendskap kunne tenkes å ville føre - eller s,:;;ke ti føre -
okkupasjonsmakten bak lyset-og at denneJs.kade var eneste formål. 

Det viste seg som det al1ti~vil vise se~/at et minstemål 
av tillit er nødvendig skal noen form for samarbeide kunne finne 
sted. Det gjalt ikke minst i de forhold det her dr~ees; om, 
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i samarbeid mellem okkupant og okkupert hvor motsetningene i sa
kens natur er kontrære, J:w.o+o..r en gjensidig objektiv erkjennelse 
av de faktiske forhold ~ kan formidle det samarbeid, som-ik
ke minst i den okkupertes interesse-må skje. 

Dette bør være sakt selv om det norske folk aldri vil få 
visshet for det og derfor kanskje ikke noen gang kan komme til 
å innrØmme det; at det i den stilling det v"ar brakt burde være 
takknemlig for at det var en gruppe mennesker 1rl .. ut '"m" som ikke 
var kompromitert& de forhold som hadde ført til okkupasjonen 
og som derfor kunne løse okkupasjonstidenJoppgaver slik som de~ 
blev g~. e~"·"I-· _'_'"" _..'- ,-...... _'F."~·"-~--~ 

Statsakten på Akershus 3. februar 1942 blev neste Ø~~g~YK 
etappe i okkupasjonstidens historie. Den førte til oppnevnelse 
aven ren NS-regjering med Q som ministerpresident. I NS ble det
te sett på som ett nytt steg på vei mot Norges frigjøring og Q 
forkynte at den nye regjerings første oppgave ville bli å søke 
fred med Tyskland. 

Etter at krigen mellem Tyskland og Norge y~rX~v~tNxxMX ved 
kapitulasjonsavtalen av 9. juni 1940 både da facto og de jura 
var slutt, ville en formell fredsslutning normalisere forholdet 
mellem de 2 stater. Okkupasjonsforholdet ville bli avløst av be
settelse for Tysklands egen regning og landets administrasjon 
skje på selvstendig basis. Det tyske riksko~~isariats nedleggel
se ville være en naturlig følge. net\~ar disse sa~~e tanker som "" 
opptok d'herrer Berggrav,øg pål Berg og stortingets presideht
skap da de le,juni &940 erklærte overfor Adolf Hiller at "det 
norske folk er beredt til å slutte fred hvis det tyske rikes 
fører mener at tiden dertil er inne." 

Beklageligvis fant ingen fredsslutning sted. Okkupasjonens 
millionomkostninger måtte vårt land fortsatt bære. Det norske 
folk g~kkupasjonsmakten nokk av påskudd som grunnlag for okku-

ved sin opptreden 
sjonstilstandens fortsettelse. 2. februar 194~ ga allikevel Q 
og hans regjering en bedre basis for ivaretagelsen av de norske 
interesser og han selv og de som hadde tilsagt ham sin tilslut
ning og bistand på ideelog reel bakgrunn med landets og folkets
vel for øye ,fortsatte kampen for Norges frihet og selvstendig
het, uten~~ne slappe av i kampen for folkets daglige brød, 

IT~M'al~~ttij~å~~urnl~e~~te~~~etOå ~e~~kiefv den grn ~~saEå. 
Motstanden tiltok etterhvert som den~i virkeligheten~avt~ 

i nødvendighet, og nådda sin største h~~ge da resultatet måtte 
ansees som gitt, og således skulle være~verflødig. Det triste 
var at dette røpet en moral som ikke kan betegnes som høyværdig. 
Det var mange som medet anne~ resultat i sikte innrettet seg 
for det og hvis drift fra fra det"ene til det annet skjedde i 
takt og tempo bestemt av frontenes forskyvninger og som tilslutt 
i maidagene i 1945 myldret frem som~hjemmefront.~ 

I 
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