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Nye opplysnInger ; rapport Ira øyenvid net Finn Støren: 
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Quislings 
kamp om 

og Terbovens dramatiskei 
i Berlin januar 19451 Hitler 

Reichskommissars plan omå henrette 
10000 nordmenn, godtatt av der Fuhrer, 

ble forpurret i siste øyeblikk l1wd 
Himmlers hjelp! 

For Morgenbladet av Johan Scharffenberg 
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:' l Det siste motet mellom Hitler og Quisling ble ikke funt sa hjertelig som dette, i 1943. Selv i januar 1945 
, hadde NS-føreren illusjoner om at Hitler ville gi Norge uavhengighet, .men den dramatiske Berlin- . 
• misjonen denne artikkel handler om, knekket troen på. Hitler - selv hos Quisling. 
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I Morgenbladet 27. mars 1952 
omtalte jeg Quislings siste møte 
med Hitler i slutten av januar 
1945. Denne artikkel ble sendt 
til Finn stø ren i Argentina 
og i et brev av 24. april 1952 til 
en tidligere medarbeider imøte
gikk han enkelte punkter i den 
og gaven utførlig skildring av 
besøkets formål og forlØp, han 
tillot uttrykkelig at jeg fikk lese 
hans fremstilling. 

I statskalenderen for 1943 er 
Støren (fØdt 1893) oppfØrt som 
ekspedisjonssjef i «direktoratet 
for spesialorientering» i «føre
rens og ministerpresidentens 
kanselli:., ansatt 1940. Quisling 
brukte ham som sin diploma
tiske representant. Han ledsaget 
Quisling på dennes siste besøk 

Fhv. konsul Finn Støren, under 
okkupasjonen ekspedisjonssjef j 

'Direktoratet for Spesialorientering'. 
ledsaget Quisling på den siste mi
sjon tll Hitler i januar 19<15. -
Støren flyktet til Argentina høsten 
19<18, før saken mot ham kom opp. 

i Berlin og er for så vidt et 
fØrstehåndsvidne. 

Jeg fiklt allerede høsten 1951 
muntlige og skriftlige forkla
ringer av to unge nordmenn 
som den gang oppholdt seg i 
Berlin, og har nu igjen talt med 
dem og sammenholdt deres er
indringer' med Størens frem
stilling, på viktige punkter 
stemmer de overens, men da det 
ikke foreligger samtidige opp
tegnelser, er det ikke mulig sik-· 
kert å fastslå alle enkeltheter. 

Størens fremstilling viser hvil
ke illusjoner Quisling ennå i 
januar 1945 nærte med hensyn 
til Hitlers planer for Norges 
fremtid efter en tYSk seier, og 
den avslØrer en terrorplan som 
Terboven fikk Hitler til å god
kjenne, men som Quisling mot
satte seg. 

Her skal Quislings program 

før møtet bli tatt inn i en større 
sa;nmenheng. 

PRØMMEN OM FREDS
SLUTNING 

Allerede før _øtatsakten. på 
AltershU& 1. februar 1942 da Quis
ling ble cministerpresident., frem
holdt Frederilt P r y t z 1 et fore
drag viktigheten av fredsslutning 
med Tyskland. 

For QUisling og NS ble dette og 
gjenopprettelse. aven norsk hær 
hovedformål som stadig ble nevnt 
til Hitler, men møtte skarp avvis
ning. Allerede i en skriveise av 17, 
september 1942 fr~ Reichsminister 
Lammers til QUisling ble det frem
holdt at Hitler ville utsette freds
slutningen med Norge til hele kri
gens avslutning, \lg QUisling fiklt 
pålegg om at enhver drøftelse av 
politiske spørsmål vedkommende 
Norge skulle foregå gjennom 
Reichskommil;sar Terboven. 

Generalmajor Bernhard von Loss
berg skriver i sin autoritative bok 
eIm WehrmachtfUhrtjngsstap» (s.64) 
at QUislings største ønske var opp
rettelsen aven egen norsk hær 
som han ville stille til Hitlers for
føyning for krigen mot Russland. 
Denne tanke avviste såvel Hitler 
som Terboven fUllstendig. Hverken' 
trodde de at QUisling hadde den 
for et slikt foretagende nødvendige 
støtte i folket, eller ville de alle
rede nu Innrømme Norge den stil
ling .som selvstendig stat som er 
forbundet med dannelsen aven 
egen hær (<< , • '. noch wollten sie 
Norwegen schon jetzt die mit der 
Bildung eines eigenen Heeres ver
bundene staatliche Selpstandi!!keit 
einl'aumen.:i» 

Ved et besØk hos- rutler l april 
1943 fikk Quisling igjen beskjed 
om at avgjøreisen måtte utstå. 

Det er nu tilfulle dokumentert 
at det var Hitlerll plan å innlemme 
Norge og Danmark i det stortyske 
rike, men han gav Quisling for
sikringer om at Norge skulle gjen
vinne sin .frihet og selvstendighet», 

Terbovens tale 26. septemper 1943 
burde ha val\:t sterk tvil om arten 
av denne .selvstendighet», og da 
et tysk nederlag tegnet seg stadig 
mer truende, fant Quislings finans
minister Prytz det nødvendig at 
_den nasjonale regjering. søkte å 
oppnå en mel' selvstendig stilling. 
Dette fremholdt han for Quisling 
25. september 1944 i en skrivelse 
han fikk tillatelse til å foredra i 
et ministermøte 28. september. 

FORSLAGET 
Han fremholdt at når Finnmark 

ble erobret av russerne, ville det 
kanskje bli etablert «en ny norsk 
regjering på norsk jord», og da 
ville .den nuværende nasjonale 
regjerings stilling - saledes som 
den idag er fundamentert - bli 
uholdbar». Derfor foreslo Prytz 

.a~ Ministerpresidenten tar opp I 

forhandlinger med FØreren for Pet I 

stortyske rike med sikte p1't: . . 
l) A fastslå -at dd hersker og 

alltid har hersket .fredstllstand 
mellom Det stodyske rike og 
Norge representert ved den 
nasjonale regjering, 

21 At Ministerpresidenten som 
rlksforstander overtar den 
fulle regjeringsmyndighet· i 

Norge, 
3) At Det stortyske rike i denne 

forbindelse forplikter seg til å 
ville respektere Norges frihet, 
lI81vsterullghet,", ~eleligullC· og 'I 
uavhendelig-het,,·;·' , 

<lI At Rikskoll1mlss~rlatet trekkes 
tilbake og- at· pet stortyske . 
rike i stedet lar seg represen- i i 
tere i Norge ved en am'bas-: 
sade, likesom Norge bUr re
presentert ved en ambassade 
1 Berlin.,. 

9 ministre sluttet seg til denne 
henstilling, selvfølgelig forståelse 
med Quisling selv. 

MØTET BERAMMES 
Denne skrivelse nevnte Støren 

Ikke. Quisling var ikke, som på
statt, selv i Tyskland i midten av 
1944, men Støren på hans vegne 
for å forberede et møte med Hitler, 
Dette ble imidlertid stadig utsatt 
fra tysk side og sabotert av Ter
boven. Under et nytt besøk i de-. 
sember fikk Støren fastsatt møtet' 
til januar 1945. Fra norsk side var 
det satt opp følgende program som 
synes på forhand å være meddelt 
de tyske myndigheter: 

b) Norsk-tysk handelsavtale, jri
het jOl' Norge til 4. std 
fritt i ~in han4el med' Dan
mark og Sverige '!I-!lderhen
syntagen til like rett lor tySk-
land.' .. 

c) Tysk siviladministrasjon· bort 
fra Norge. 

d) Ambassade i Oslo og Berlin. 
eJ Norsk-ty8k vennskapspakt.· 
I) Norge bidrar' ta jorsvar av 

egne prenser. . "O 

g} Norsk· 11/.edvirknmu (iltitiativ) 
til istandbringelseav regjanq.l
·avtCfl!e·~llom. Norge, Sv~rige, 
:~.n4.nlnaif'(lg ~ill~\l.a.nå.a:itm~ 

la'(ld ,enere utgdtt) til en nøy
tral blokk. men forpliktet til 
Il overta Skandin.avias forsvar. 

Il. Europapakt. 

Herom skrev Støren: «Utarbeidet 
av QuiSling og meg Senere funnet 
av de allierte og Churchill benyt
tet dette forslag som grunnlag 101' 
sin tale til studentene i Zuriclu 

Kommentar er overflødig. Stø
rens gjengivelse stemmer med det 
referat de to unge nordmenn gav 
meg i november 1951. 

'HITLER LOT QUISLING 
VENTE 

Quisling og Støren reiste i annen 
halvdel av januar 1945 med fly til 
Berlin, ledsaget av den tyske politi
sjef Fehlis. Kort efter kom Ter
boven selv til Berlin og fikk straks 
adgang til Hitler, mens det varte. 
to eller tre dager til QUisling ble 
mottatt. 

Det har ikke vært mulig å fast
slå sikkert datoen for QUislings 
ankomst, mine hjemmelsmenn tror 
at det må ha vært tirsdag 23. ja
nuar. 

Sikre holdepunkter er at Hitler 
- ifølge det stenografiske referat 
i .Hitlers directs his war. - 27, 
januar klaget over at han skulle 
ha et møte med QUisling· {P.F å. 
«hypnotisere> ham. . 

28. januar ble det offentliggjort 
en offisiell meddelelse om den «til
lidsfulle og hjertelige samtale. 
mellom Hitler og Quisling, i nær-

1. Offisiell fredsslutning mellom vær av Ribbentrop, Lammers, Bor

Norge og Tyskland. 

a) Et nøytralt Norge. 

SNO

Stiftelsen norsk Okkupasjonshistorie, 2014 
 



I 
mann og Terboven og på, norsk side 
Støren. 

Efter Størens fremstilling synes 
det å ha vært et par forutgående 

I korte moter og et avskjedsmøte. 
Det norske program kom overhodet 
ikke under realitetsbehandling, det 
som virkelig hendte, skildres såle
des: 

Quisling bodde i Giistehaus des 
Reiehes. I ventetiden mens Terbo
ven bearbeidet Hitler, søkte Quis
ling, Støren og deres to mec!arbei
dere støtte hos Rosenberg, som er
klærte seg selv «kaltgestellt» og 
l!laktløs, s!lmt Goebbels, Berger 
(Himmlers stedfortreder) og andre 
størrelser. De utarbeidet også, et 
mer' beskjedent subsidiært program 
med kravl om opphør av gissel
skytning og standretter, opphør av 
deportasjon, hjemsendelse av stu
dentene m. m. Det lyktes å, hindre 

,-"lå tenkte nye rekviSisjoner i Norge. 
Størst interesse har Størens skild

ring aven bankett Lammers holdt 
i Gastehaus til ære for QUisling 
En rekke ministre og høyere em
bedsmenn var til stede, bl. a. den 
~ye øverstkommanderende i Norge, 

,neml Boehme. 

TI TUSEN NORDMENN 
SKULLE SKYTES 

«Da vi satt og drakk kaffe i 
salongen efter middagen kom 
plutselig Terboven til syne sam
men med sin representant i 
Berlin, Wittler. Terboven med
delte høytidelig at der hadde 
funnet sted et attentat på Nord
landsbanen hvor et tog med 
tyske militære var ødelagt. Han 
kom direkte fra et møte med 
Hitler, sa han, og han fremla 
et dokument som var utferdiget 
sammen med Hitler (eller for
fattet av Hitler). Dette doku
ment ventet på Quislings under-
"~rift. Terbovens underskrift 

.urelå alt, og Quisling skulle un
derskrive som Norges statsmini
ster. 

«Quisling fikk dokumentet og' 
~enn ble gitt ham til under-

.rift. Jeg iakttok nøyaktig 
Quislings ansiktsuttrykk under 
gjeilllomlestrlngen. Hans uttrykk 
ble meget marl.ert og han ble 
meget blek, noe som tydet på 
at han var uhyre opprørt. Iste
denfor straks å undertegne, som 
Terboven forsøkte å få ham til, 
overleverte Quisling dokumentet 
til meg. Bad meg lese det nøy
aktig igjennom og si hva jeg 
mente om det. Situasjonen var l 
ganske dramatisk, idet samtlige 
forstod at det var et viktig doku
ment uten at det forelØbig var 
kjent av andre enn Quisling og 
Terboven. Jeg leste, dokumentet I 
igjennom langsomt. Det var av
fattet som en reso,lusjon, idet 

:::~~:;~s::~~:1!! !:~~::~ l 

ling som'-Norges ministerpre$i~ 
dent tillatelse til å forandre sin 
politikk overfor den norske be
folkning og nu gå frem med 
den nØdvendige hårdhet for å 
knekke sabotasjelysten i Norge. 
Der var j den anledning blitt 
godtatt det forsl:!.g som var 
fremkommet fra R.K. 'l'erboven 
og ministerpresident Quisling, 
om at der straks, på grunn av 
den nettopp stedfundne sabo
tasje på Nordlandsbanen, hvor
under mange tyske soldater 
hadde mistet livet, skulle fore
tas gisselskytning. Det ble nevnt' 
et antall på 10 000 - ti tu~en -. 
Dokumentutkastet foreligger. 

«Da jeg var ferdig med gjen
nomlesningen bad Quisling 
(meg) Igjen om li sl min me
ning. Jeg sa da det fØrste som 
falt meg inn: «FØr man under
tegner et sådant dokument bør 
noen tenke seg godt om og sove 
på tanken.» Jeg ble straks av
brutt av Terboven som sa at 
der Flihrer ventet på å få det 
underskrevne dokument. Gis
selskytningen skulle begynne 
samme natt, utel'l at der var 
felt noen dom, og kun en an
klage var herefter nok for å få 
et menneske skutt. Den samme 
scene som utallige ganger tid
ligere utspant seg Quisling inn
tok sin stilling som Sfinx og jeg 
måtte fØre ordet. Terboven, 
som ikke alltid var rolig når 
han diskuterte, var i den senere 
diskusjon meget ubehersket og' 
fremholdt sterkt at det var for
bundet med fare for vedkom-I 

Josef Terboven. 

mende ikke å adlyde der 
Flihrers ordre. Og dette var å 
betrakte som en ordre. A under
skrive. 

I 

Min replikk til dette gj en gir I· Hitle;-;;;:' var plitt roligere~ 
jeg ordrett: «På denne måte sitt førl>te utbrudd, lia ved aVl>kje
tvunget til Øyeblikkelig å si min den ordrett: 
mening, uten å få tid til å stu- i «Jeg er meget velvillig inter
dere dokumentet nærmere, må essert i Deres forslag, hr. Qul.s
jeg si at såvidt jeg kan Ile kan ung, som',vi skal underskr~ve 
Ingen norsk ministerpresident så snart krigen er avsluttet. 
underskrive et sådant dokument. Særlig interesserer meg sterkt 
En . norsk ministerpresidel1t~ Deres utarbeidelse av statutter 
oppgave er å ivareta. norske I til en Europapakt. Jeg vil be den 
medborgeres interesser, ikke A l,jære Gud om tilgivelse tor de 
medvirke til å. forØde norske ! våpen jeg i krigens siste fire 
borgeres liv. Såvidt jeg vet har (4) dager vil sette inn. Det er 

.. alltid ministerpresidellt Quisling beklagelig at. folk ennå ikke for
vært en sterk motstander av står at det er den endelige kamp 
den tidligere tyske gisselskyt.- mellom øst og Vest som er be
ning i Norge. Vi er nu hel! i gynt.' 
Berlin for å forhandle oss frem D t var Hitlers siste ord til 
t!l at den tyske sivlladministra- dell~ 
sjon, inklusive Dem, hr. Reichs- Til de to unge nordmenn 118. 

kommissar, forsvinner fra Norge : Quisling at· nu hadde også. Hitler 
og .ikke fm; å underskrive (lette i brutt sine løfter til ham. 
hårreisende dokument som sam- ; På tilbakeveien besøkte Quisling 
tidig slår benene under vårt i København dr. Bes t, som har 
forhandlingsgrunnlag., Jeg.så forklart for Sverre 'Hartmann 
at Quisling umerkelig gav meg at Quisling hadde vært nedstemt 
et bifallende blikk. Terboven ,over møtet med Hitler og hadde uh 
eksploderte fullstendig og skrek : viklet sin plan om at de tyske trop
at jeg alltid hadde Ødelagt det \ per efter Tysklands sammenbrudd 
gode og tillidsfulle samarbeide ['kunne bU l Norge som en norsk 
mellom der FUhrer, Tyskland, ! hær under ham.' 
'l'erboven og Quisling, og at der Som tidligere generalstabsoffiser 
Ftihrer var oppmerksom på burde Quisling allerede lenge fØr 
dette, samt at han (der Flihrer) ha innsett at T3'skland hadde tapt 
straks skulle bli 'gjort oppmerk- krigen, derfor burde han j~e ha 
som på at jeg motarbeidet hana funnet det i sitt fedrelands mter-

'ordre. Quisling sa nu sin fØr~ esse fremdeles å knytte NorgetU 
ste bemerkning. Ordrett gjen- d~t stor-tyske .rike. 
gitt: .«Sendemann støren har 
uttalt hva jeg og hele min re-
gjering mener, og, hr. Reichs-
kommissar, De kan betrakte hr. 
Størens uttalelse som kommende 
fra meg som ministerpresident., 
Efter denne replikk fra Quislings 

: side forlot straks Terboven ste-
det med en slengbemerkning om 
at vi nu skulle se hva som ville 
hende. Typisk var det at ikke 
en av de andre tiistedeværende 
tyskere bl. a .. Kaltenbrunner 
hadde ytret et ord. Som rimelig 
var ble selskapet umiddelbart 
hevet og jeg gikk med Quisling 
til hans private salong for i. 
diskutere saken.» 

HIMMLER MOT TERBOVEN 
I For a stopp'! Tel'bovens aksjon 
i satte de seg I forbindelse med 

Goebbels og gjorde ham oppmerk
som på hvilken redselspropaganda 
dette ville bli mot tyskerne. Kl. 2 
om natten fikle de sendt beskjed 

til Himmler. 

Både Goebbels og Himmler lovet 
strales å. gjøre forestillinger hos 
Hitler for a hindre at planen ble 

satt ut I livet. 
Neste morgen kl. 7 fikk de be

skjed om at Terboven hadde for
latt Berlin Id. 4 % «i unade» og at 
ingen gisselskyting skulle foretas. 

3. 
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