
Historien om Vidkun Quislings kupp 9. april 1940 har 
fremdeles mange hvite flekker. Hans Wilhelm Scheldt, 
Hitlers mann i Norge, var den som dirigerte begivenhe
tene på Hotel Continental denne dagen; sammen m~d 
Quisling og Viljam Hagelln. Han er den eneste gjenle
vende av trekløveret, og han er aldri blitt avhørt av noen 
norsk myndighet. 
.. §;:;rn Biørnsen har intervjuet 'ham spesielt for Dag

""6Iadef, I loi'6lndelse med sin bok «Det utrolige dø,gnel». 

Scheidts beretning avviker på mange punkter fra offisiell . 
historie, slik den kom for eksempel fram I Qusllng-pro-· 
~~~' , I 

- Jeg tiar Ikke fåH plass til hela hans framstilling I 
min bok, sier Bjørnsen. Men det el'..såvidt jeg kan be-' 
dømme, Ikke noe I veien for at den I hovedtrekk kan 
være riktig; og da har den krav på Interesse. 

«.Det utrolige døgnet.. kommer ut,på Gyldendal norsk 
Forlag den 27. septembt;r. :: 

.Hans,;\YOhelm . Scheidt 
fOrteUef:;,sin 'historie ~ 
ette(t31,; års / taushet" 

. . ..' . 
Nr.221-DAGBLADEl'.l..øRDAGlIU!EPl'EMBER 1977 

, . 

SNO
Stiftelsen norsk Okkupasjonshistorie, 2014 
 



Reportasje: " fN" 
,jhØe<N,S 

Bjørn Bmtten· 
TILBAKE 
TIL CONTINENTAL 

Blant turistene på Theater- ~~~:I~r~f~~~~~:~:~\~lr@a~;~~1 cafeen i sommer, var en grå .. , : ,', 
nende pensjonist i slutten av.~-' - _~._,.,..~_.o_o-:_ 

~O-NiSn~"en elskverdIg herre. l ?'~~~~;,r~~,;~~~~~~;~~~~~"~;: I._ .... ' ....... ~<I IT l Klær med en smule inn-
kjøp til gemyttelighet rundt o 
midten. Noen tok ham kanskje' 
for' svenske eller finne på 
grunn av aksenten. Ingen røpet 
gjenkjennelse med så mye som 
et øyebryn. Heller ikke regje
ringsmedlemmene som han 
passerte på fortauet på sin vei 
inn 'i kafeen. De deltok i en 01-, o 'Det begynte like førjul 1939 ' 
jekonferanse på Hote! Conti- :- da den 32 år gamle Hans Wil
nental den dagen og benyttet' heim,Seheidt ble' tilkalt"til 'et 
en pause til å ~e ml utenfor. , . møte mellom HiUer, Hagelin og' .. 

" Qusling, i Rikskan.sel.llet -i Ber- l", Vidkun' Quisling ·som statsmiuister av Hitlers nåde, inJlsaU " ;På, gamle,; tomter, ',:-' Sdleidt cJbøter Dagbladet på Botel c..otiDentaJ j Oslo, akkurat der han' 
Hans Wilhelm Scheidt vil ha 'lin. 'av haus mann ! Norge. (Fot.).: Sverre Heiberg} hjaI,p VidtmQuis/ln!ti1 å h1i .... taminlsl.er. så lenge dØ varte.~oto:BeldarSclumfeldt) 

det islik: HaNn er o::te Pbenå ~- - Scheidt som er fra: Finland,' " " " ,,' ',; ~'1~~.',," , " :' ,' __ 
mer erle l or~ og y,,,,r men er vokSt opp, 'l'YSklanc,' ,/ , -1~ , 
Som regel anledningen til en hadde gjort en rask kått1(ire i: ,; Aldrf-t;;ri alvor.- bare som et hodet ikjæ jnne i bildet, han med nom av hans fOlk, bla. da 'audiens hos Hitlei-, men slapp havnen ved Rådhuset der de 
Tnh,rea't'nnerc°afm"~~t;"oent kutannl e~belrlo ," partiet' og var. blitt, sje( for": perifert: einne'under--samtalene badde ikke noe med dette a 'vi overveide; å.' ~Y;dens ikke til før han måtte dra til- tyske krigsskipene med gene--

=.~ '-'" Nordenav . . i ~ ,iBerlin.BådeQuislingselvog gjøre. O~i'januar;',~Slet mea' bake.Hagelinvar~i iåIstab, fem tusen soldater, 
ubehagelig om for mange kjen-', elU'l s litiske . on ; ledet ,. ,evi var klar over at,hans makt-', 4----0000 FALSKE. fi:iIigØkonomi; Det ble ikke noe .' slutten w, mars· l samme sambandsfolk, propagandaav-
te ham igjen, __ o av r Rosen g. I;den, .grunnlagvar,fortynt.Menet-"" av, men,·Fritt"Folk .. ble som ærend deJingogetm . e 

For han er den siste gjenl';' egenskap haddehan møtt, både o, .,ter samtalene hos Hitler visste PUND kjent dagsavis like mr okkupa legge' o 
vende av de tre som spilte ho- Quisling og·en. rekke, andre vi jo at noe ville skje i Norge, at 'Så' dro lik er jul til sjonen. Finansieringen av de~ .' QUISl1NG " ' De startet i god By~-
vedl'ollen her den 9. april 1940. pro-tyske nordmenn, og han' landet vad søkelysetfor hem Oslo ~~ en Jru:J;; med ,en- ble ordnet på:ahdie måter, og, PA CONTINENTAL døy i hver sin bil, Scheidt i sivil, 
De ,to andre, forretningsman- haddev,!!:.,rt'1.Norgefleregarr,': 'ILartierikrlsenogat'HiUerak- gelske pundsedler, _ ~ ikkemedminepulldsedler., Så kom 9. april: 'Sehreiber med en frakk over' 
nen Albert Viljam Hagelin ...:. .&f!:. ,tet li gnpe mn hvis de allierte pund som jeg kunne bruKe sol!! Flere og' flere ting utover våren , Quisling hadde tatt inn på marineuniformen. Underveis 
Quislings representant i Tysk- ~Nå har (jet vært alminnelig' 'gjorde tegntil,landgail.g. Quls- ~ VIlle :-til etterrethlfig og tydet etter.Scheidts mening på' Hote!' Coatinental om kvelden kjørte Scheidt på et tre med sin 
land - og Vidkun Quisling, antatt at Quisling i Berlin ut- ling på sin side varden eneste ~vxrksomhet. (Noen av de at de ~erte var I ferd med å den's'etteråhaændtutflyve- Chevrolet, og ,Schrelber måtte 
selv, gikk i graven før de hadde 'ar.beidet planer, for et' stats-' , pro-tyske politiske leder i Nor- samme sedlene dnltket i Quis- f,Jå til, ~rge. Hans ,rapporter, bladet der han krevde regje-", komme tilbake for å lete etter 
utlevert alle sine hemmeJighe-' kupp' i ,Nprge ~ sammen med'., ge, selv om var nas'o-·' !ing-prosessen opp som bevis,. som er, kt opp senere) gjen_ ,ringsmakttil Nasjonal Samling ,hæn. De behøvde knapt 1''''', 
ter. Scheidt på sin side gikk i o Scheidt og Hagelin og i sam-,', på at Quisling hadde mottatt .. speiler dette .. og faller ! tråd ,etter Aen brjJ:jske mineleggUj- engstet seg for å komme f\ l 
g~ft'~~t~,!Yt, ~e;,~~~n O;OI,:;;I~ , arbeid med Rosenberg. Menin- støtte fra Tyskland). Sedlene 'med norske nazisters axgumen- gfll. Han bOddepao et rom .. i sent. Minuttene ble til timer o 

.- gen var at Qul~ skulle dan- var falske, men gode nok. Ikke tasjon både i·Norge og Tysk-' !:redje etasje med sin sekretær mens de spaserte fram og til-
under Quisling-prosessen eller, ne en regjering 'som så skulle en eneste bank nektet å veksle o land i'denne tiden.' ,y _" Franklin Knudsen. Navnet bake.foran Pipervika politista-
av Undersøkelseskommisjonen. • be om tysk hjelp. ,Men Hitler ventet ville utspille seg i Norge, dem Inn. Det Tredje Riket had- ,Scheidt kjørte sitt' eget løp i ,hans.stod ikke i hotellets gje- sjon l~n krigsskip var i sik-
Derfor er begivenhetene på Ho- 'fant planen ubrukelig og be- måtte. Quisling ·komme til ,å de så høy kvalitet på sitt Norges-spøt'8fDålet uavnengfgstebok." ., . , te. Schneber,hadde et nervøst 
tel. Continental denne' dagen .; sillttetå ta Norge uten å blande spilleen'sentraI'rolle,Hi!'lerlo-" talskmynterl at det skapte al-' av den,tyske'.sendemann, dr. Se eldt overnattet hos man- gemytt,o~dethjalpikkesærlig' 
fremdeles en historie med ,inn Quisling. Senere har Sverre. yet å støtte ham: ,Men VI visste' o" vorlige problemer for Bank.. of : Brlluer,;-l'om' fremdeles, mente' nea sJ n, !illler.. På stemrungen at han visste at 
mange hvite flekker. ;. Hartl)1ann lanserten:teori,om' ikke noe om oårog hvordan det' England o " at Tyskland:var. best tjent med ,på Bygdøy.: De to var lltt un- der de 
IKKE VITNE ", ' at Qulsllng hele tiden ble holdt, ,kunnesk.ie- ' ' '', 'e'o' " Jeg brukle pengene til å løn-·.' ; et nøytralt Norge,.. I motsetning derrettet om hva som foresto m I i Oslo var. mn-
I NORGE . i reserve'i tilfelle:nordmennene~' Etter·møtet hos Hitler .ble jeg , ne agenter 'og informasjonskil- til Briiuer, fiki< Solundt tmidJer- . gjennom' Schreibers egen for- I ves a. o k 

'skaptevanskeligheter .. ,",,' .trukkettilsideavHiUerselvog der rundt om j Norge. Hagelin tid sine'rapporter fram.direkte ,bindelseskanal.med ,Tyskland var I or mindre enn 
- Det I;>ritiske:l' militære et- :'.~':'" ': ,\ c ,,:~:,~,;; '/'t~:;'-'!1\:C" pålagt, å reise. tiJ..1'l'orge o som tIkk noe til politiske f~ I til Hitler;;Hvoi-vldtde har,hatt ',Schreiber hadde leid et kontor 'det I en krigssituasjon. Men in-

tem:l'nretlmdengntSVI'teetsefno,ertholds-va
lS
"slkortr1" NORGE I SØKEL YS~'_\""':",::",: hans personlige observatør. Jeg "alt hat1t!e Jeg IDiliSKje enffisin . n~n avgjørende betydning for, '.' ute i byen. Der had!ie han både gen, interesserte ,seg !pr dem i 

~ - - - ., skulle, rapportere; direkte til l10rdmenn I min tjeneste""l'l<lir. '. Jtitlers,'avgjørelse om".spran~~'o,~, ,og. radioforbindelse med ',d~gl'åkalderli,Sigemorgenen. 
tid etter at krigen var slutt. idt avviier"be edisse':', Hitlers. militære··adjutant· i n6l'ler.'::( ,:" ,.getmotl!0rd>;·sk.alvære,usagL,,;,sme, overordnede,o den ,tyske '.. __ ,l 
Men aven eller annen.grunn, Rikskanselliet" 'særlig om alle ' for-, Vedmanedsskiftetlllllrlilat>.rll ,~. ". : .• .,' 
ille ikke britene at jeg skulle ,'ert· I Nor- ; °v!.rScheldtiBerJin,~. , __ , • " ,.'. > o . 'fortsett" es' nest' es' ",de 
~dri~or~~~~ O~".iikt~:., ~er~ : • res. Derimot var ~lr~o~/ =~~~~~~:4,~;r~~~l~~r; ';'0 .,;, 
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~fsnk hl-alP",':" )-e:g>';,:, ':. " '~:S:p~: sv~ haU::!~ 
\l. § I, ,en gang. Men han hadde en re

~gsliste klar. (Det hadde 

Quisling 'Ill ,', makla)~~'-.'·~r~:~1fQ~ 
, , ling å danne regjering i strid 

D '~21 Schreiber kom til'Hotet'Conti- ,med stortingsflertallets vilje, 
r ortsattJI '(l S. '", ' nental tidligommorgenen.;:,:; og mtynene var i stor utstre)s:-

Scheidt benekter det. ' ':'- nlng de samme som den gang)._ 

MEN "BLOCH
' ER "Slik gikkde1;til, sier han: .',' :-vi fikk Ylte at Nygaardsvold 

" '- En god tid etter at de før- " og regjeringen' var forsvunnet 
KOM IKKE ste, tyske flyene var kOmmet" .sammen 'med :Kongen og de 

Til slutt dro de opp til Sjø- inn over OslO, befant 'eg meg " øverste embetsmenn, og offise-
mannsskolen for, å speide ut- fremdeles! den t ske sjon rer fra b)'en; Qusling hadpe 

"over fjorden. Fremdeles var ' på Drammensvelen.U 'for- :. Bjørn' Bj~'';;';' I dag lnter- forsøktå ta tak I Kofigep. 
., (ler ingenting å se. Etter et par midda!ten kom den første tyske, ,c, vjuer baD. Scheldtfor Dagbla-, QIlliIliDi gav meg listen 

"""fimers forgjeves venting, var patruljen på, en norsk-lastebil· idet, og' tirsdag kommer :bans' med navn. og vi ble enlge om at 
det ikke annet å gjøre enn å :fra Forncllu. Jeg hoppet opp på.; bokom9.apri1194O;,"': "",''', han skulle toræke å ,danne en 
sette kursen mot den tyske' aen:-vnromtllKlingenbergki~ .>,,', :':'",;"" """:")"" mldlertidlg'regj,ering med Hit
le@§jgn pa DrammensveIen. ' ol Der, stod en stor,flokkmen-,:, '. ,.!prirpdp III med' Sjåfør:; : ~ le!:!!.tillate..,Ise,sier Sche~ 

-Del' fikk de, vite at, det var nesker, o~ '.en gruppe-ridende;" ltjørteosstllqonttnentat,.'h" 'Hagelillog jeg begav oss til, 
skyting ved Kristiansand, og norsk pohtl. ne var'mest opp-.' ,;o ,,- Hvordan:-kunne De vite at den tyske legasjon til fots. Jeg 
radioen fortalte 'at noe var gått, ,tattavnordmennene.:',,',,·, i ::QuIslingvarpåContinental? '. 'gav Schreiber n til et 
galt i Oslofjorden., Like etter ' " , . - el I var på Conti- "t le a ·tI. jennom 
drønnet de første, tyske flyene REKVIRERTE NORSK" : , nental Ide å bo de ~, !;:tans emmelige sender ,ble det 
inn over l5yen. IL .. ." , han hadde fo Jll og ekspedert til Tysklanci ' 
Også herfra avviker Scheidts POLITIS..,', ",;,: ";' : ': QulBling ,V!Jle,væreder. Avte- , QUISLING SNAKKET 
f tilling fr d nll' e kil Underoffiseren og jeg gikk før- ,',len" mello. m. oss. tre, ",var, at vi" " 
de';'(QulslIng~~~n: for: an lastebilen med solda~ .. skulle'møtes,på;'.CentlnenJ:al ,.SANT",;, , 
skjellige vitneforklaringer o.l. mot Grand etter en kortsamta~;, hvis noe kom på:--':". " '" c" ";" '; Her' .. er" det .. Igjen Uoverens
Disse ble jo avgitt fem år etter le med en av de norske poli1li-:' Etter litt fnuil og tilbake med, stemmelse ·,"mellom Scheidts 

,begivenhetene, og er forståelig folkene som· snakket, tysk. På ".franklin "Knuc!sen;" Qv,Jsllngs " opplysninger og det som kom 
nok også beheftet med den 'hjørnet ved Rosenkrantzgata .. "sekretær,; som, nektet .. for' ,!t fram bl.a.1 Qulsling-prosessen. 
usikkerhet som tidsavstanden hoppet vi opp på planet og dr.o QuIsling, bodde, På rtltfiffi~t Sche!dt hevder bestemt at dette 
_ og ikke minst den opphissede ,til Møllergat!LllLder vi hadde, !!.ans; Slapp SCliei. Gunn ID QUlS- telegrammet. ble sendt, og at 
stemningen ' omkring hør~ntes en radiose.!J.- '. nng::" , .. : ' '. -: ' .. ', ~tlelModkjen, neise kom ell&'r 
landssvikoppgjøret- skapte). der som vi slrull~ ~e" vet ..,.. Hva gJør vi ,na? spurte ,oen er. 

Under Quisling-prosessen gikk greitt Utenfo~~ergata',' Scl;ei~t/',.'" ,;;~,;,v", """';'. "",'~ger det InRen spor"' 
'ble det antatt at Sr.heidt og stod en norsk politibIl. Den re:-, :, QuIsling" ~a~ ';.fl~emdeles.;ved , av' denne, korrespondansen i _ ,_"_,',' ," ... ·····':~,·I·w _ . 

, ~uislli\g slapp i ane fall til. 
'Nø;?Bktig IiOiv timer etter at 
, kri~gen hadde fortalt at 
"~!a-roegjeringen Val" 

flyttet til Hamar, kom Quisling 
'til mikrof'Ol1en og fortalte at 
han hadde tatt makten og at all 
m.,tstanlii skulle opphøre. Det 

, medf"rre at moboliseringen ble 
, avblåst mange steder, Men oasA 
ny motstandsvilje. o 

Scheidts rolle som ~ødsels
!1jelper for dette storsjokk 
nummer to denne dagen, var 
uten tvil betYdelig, Quisling 
selv sna . ,- sak-

erk;arreKt: 
var d t 

- Ha elin som r, og en 
,øvrIgE! r i med Tysk-

larId tok Sche!dt seg av. Andre 
som var på Continental den da
gen, bekrefter at det var 
Sche!dt og Hagelin som gav or
drene og styrte begivenhetene, 

Men da Hitler oppdaget at 
Quisling i stedet for å steppe 
rnt!d:standen, stimulerte den, 

)~~~i~~iii~~~~~~~~~i~~i~~~~ nølte' han Ikke med å la ham 

fane.l!eUer ikke Scheidts PQSi_ 
h~9!t' ,'s;am ble.styrketay det. , ' ' . 

, •• '.Ji)en q"ske sendemann som 
, .. saæ..t på li få tn en fredelig løs- . 

h~r;'I:rar1S ,ning med Nygaardsvold-regje
. ringen' og bekjempet Quisling 

.. 'så langt han maktet, spilte fal-
,litt da administrasjonsrådet 
som han bidro til fl få opprettet 
,ikke førte til noen freel Han bl~ 

'sendt til fronten. 
Og så kom Tex-boven.. SNO
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