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som' han hele tiden kommer 
tilbake til, var "Klare lInjer». 
Han kjempet med blan~..rl.:. 
'tJen for Norge, med Tyak:. 
rand, mot bolsJeYl§men .. 

Boken "DIlemma.. vekker 
retleksjoner og undring. 

Knut Steenstrup: 
DILEMMA 
Grøndahl 
En bok som vekker re/lek-
~~~fg ktndrina oWH:lni: 
,e IS e Q~IIle1i:'-
hJ!re. - \ ' 
Anmeldt av 
KNUT M. HANSSON 

Knut M. Steenstrup har skre
vet en.KQ,d, ln~nt og.~ 
Ilg bok. Den burde (en~ 
ane som er opptatt av Nor
ges hIstorIe. 

,Forfatteren skrIver I tred
je person. VI følger gutten 
Knuts oppvekst, hans tidlige 

. _ kontakt "med arbeldstjenes
, ten,. tilknyttet Nasjonal Sa~-

1 '" I 

'.'lgs UngdomsfylkIng, hans 
medlemskap I NS fra 193~, 
hans mange aktivIteter In· 
nen NS og hans grenseløse 
hengIvenhet o~ kritlkk!!l(l'!. 
b!!.undring for Id kun Quls· 
~ 

Samtidig følger vi hans 
~i~l!ghet til og_J~~\lOdrlng 
for laren, Hjalmar Steens' 

'trup:--E'n lederskikkelse un· 
der oppbyggingen av Hjem· 
mefronten I 1940 og ·41. Arre· 
stert og ~anskle verre tortu:
rert og mishandlet enn nO.!1n_ 

-anQre l Gestapos klør, De 
tikk aldrI elt ord utaVham. 
Hans Viljestyrke var utrolig. 
Jo, Knut var sanne!!g havnet 
i et spenningsfelt. 

, Det boken først og fremst 
I belæreracnne anmelde~ 

er hV~.'Lansert vV'''',n sto ' 
pil. motsatt side, bedør!!h~_NS._· 
Under og efter krigen sil. vi 
pil. medlemmene som en ho- i 
mogen masse vi aldeies ikke 
likte. Knut tar oss med inn 
bak fordømme isens jerntep' i 
pe og viser oss de mange for, i 
skjellige grupperinger og' 
standpunkter. 

Knut Steenstrup vil ikke' 
vite av at han var naZISt:. 
~ndlikte ikkt nazismen -
m n re og m ndre likte han 
d~ Men en,gu[sllng,get vl!r . 
hanmJ!d hu!iQl[hil.r, g ~ 
lIVefSOi11ln~Han ble 
frontkjemper, først I Sovjet, 
senere I Finland. 

Undertegnede forstil.r at' 
IillJ,ILhandlet l!.Ll!'a Idealis
tiske motiver. Hans~molfo:-

, '. 
Det mil.tte være en mlsforstil.- om QuIslings aktiviteter før Fremdeles er der altså be
else ... Det rablet fullstendig og under krigen. Men Idag? tydelige meningsforskjeller 
for ham ... Knut gIkk amok... ~undrlngen for Quisling SY.:, mellom forfatteren og an· 

Han reiste hjem til Norge ~ og I boken nev· melderen. Allikevel anbefø,· 
og der ventet ham det store iles IKKe et ord om QuislIngs les boken som mele~r.dl, 
problem: Han ville Ikke svike forhandlinger I desember full. P'or alle som kjente for
noen, hver en uls lng eller 1939 med Rosenberg og stor· ratferens far er boken mange 
aren. sannhet e emma. admiral Raeder om en tysk ganger betagende. Jeg synes 

Misforståelse? TIiln'løste det kort fortalt landgang! Norge efter an· Knut skal ha takk for dettll
Forfatterens far viste stor ,slik: Efter avtale med de tys- modning fra en ny norsk re· uOKumentet, Den bitterhet 

forstil.else og romslIgheC ke myndigheter meldte han gjerlng - Quislings! Dette 'det gir uttrykk tor, må vi 
overfor sønnens standpunkt. seg tllbake til fronttjeneste ble dokumentert under retts· bare prøve å forstå. ' 
All!kevel eiJ, det forbausende til·tross for at han var er- saken mot Quisling. Det drei- 18. desember 194:1 ble Hja,l
at Knut Ikke var klar over klært stridsudyktIg. Til gjen- et seg dessverre om rent mar Steenstrup drept I en 
hvor sterkt Hjalmar Steens- gjeld avsto tyskerne fra å landsforræderI. Både kongen flyulykke. Han tikk altså leve 
trup var engasjert mot den henrette faren - som "bare- og regjeringen var I landet, et halvt år i frihet efter de 
tyske Okkupasjon. Sent på ble sendt til Sachsenhausen og Quisling visste det. ubeskrivelige lidelsene han 
sommeren 1941 kom Knut til konsentrasjonsleir. Quislings befatning med de hadde gjennomgått. Knut 
et lasarett I TYSkland. Der ,mye_ . jødelovene bHr også skriver:" ... den aften gikk 
tikk han vite at faren var ar- Usvekket beundrIng forbigått I taushet. Også det Knut hardt i rette med sin 
restert I en meget alvorlig Men som sagt, boken vek- er dokumentert. Se lektor' Gud: - Dette er urettferdlg!
sak. Han skriver: _Faren? ker undring. Det er mulig Oskar Mendelsohns .. Jødenes - Ja, akkurat det tenkte en 

"Han. kunne Ikke. forstå ,det. Knut Ikke _visste .noe~ særllg~,_"?lsto~I~.q~l,?rge-.' __ -" .• , .• *~ .. " annen Knut ogsA, samtidig. 7Ir:::-'7::{~:~i::"{;{:~'<~"";;~~ '~' ,:>_. r,. .",'" ,,' ." ".. . ,.'. ' 
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- 'Jr noen uker siden skrev jeg om en spiller oss puss. Jurister for
teller at hvis man avhører tre 
vitner etter en bilulykke om 
bilens farve, får man, nesten 
som en regel, oppgitt tre for
skjellige farver. 

under og etter krigen, selv om 
de sto på hver sin side i en 
kamp på liv og død, Jeg be
klager min formulering-sOm 
V1rket"StØtenae. -

.. '~ges skjebne i denne spalten. Det har 
... ~t seg at det jeg skrev har fått sin egen 
skjebne. Uten å ville det har jeg berørt 
forhold som jeg hadde manglende 
kunnskaper om og dertil gitt en 
fremstilling som har virket sårende på 
mennesker jeg slett ikke ønsket å såre. 

Ensp.altes 
skiebne 
-, n lærdom er ikke til å 
,~ komme utenom: Man 
..1......1 skal være varsom med å 

stole på erindringer som er 
førti og fem og førti år gamle, 
Vi vet jo at hukommelsen 

Nå til mine feil. Den groveste 
er at min fremstilling etterla
ter jnn!~et av et dårlig fDr
~~om far og sønn. Jeg 
skrev om faren som kom grå
tende inn i fangeleiren etter å 
ha hatt besøk av sønnen i 
hirdunifDrm. Han hadde ikke 
hird-, men frDntkjemper-uni
fDrm. Dette siste var meg nDk 
temmelig likegyldig fDr førti 
år siden. Jeg har lettere for å 
oppfatte forskjellen idag. 

H ovedsaken er at det besto 
et godt og tillitsfullt for

hold mellom far og sønn både 

Hele saken er enda mer å be
klage fordi min eneste hensikt 
var å skrive om et menneske 
jeg hadde stor aktelse for og 
som jeg den dag idag beund
rer. 

D et er visse andre erind
ringsforskyvninger i min 

artikkel, men de er av under
ordnet betydning og det vil 
bare skape forvirring å gå i 
detalj om dem. 
Jeg håper bare at jeg med dis
seliiiTcrnargJort godt igjen 
!Jf( av den skade jeg uten å' 
1j!e det har gjort. 
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