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oversettelse. 

Fritz Johlitz 
7/6 

D II - 1 

Os10 den 14.1.1946. 
Akershus 1006 25 

Jeg ~enviser til min samlede beretning avdeling Arbeid og 

Sosia 1 vesen i Rikskom.'nis sariatet av 25.11.45 t i1 det nOBske 

Statspolitis representant herr Pet e r sen og gir herved 

bare en kort beretning om Gruppen Forbundsve sen (fsslige ii 

landsorganisasjon). 

Avdeling Arbeid og Sosialvesen h~rte til hovedavde1ingen 

Folke~konomi (Volkswirtschaft) og var underordnet hoved

avdelingsleder 0 t t e. I siste instans Reichskommiss er 

personlig. Gruppen Forbundsvesen utgjorde dog en unntagelse 

herfra. Gruppelederen ble stadig utnevnt sv innsatsstabens 

(Einsatzstab) ledelse. Jeg matte derfor ogss i alle sp~rs

mal og i alle avgj~relser jeg traff, innhente samtykke fra 

lederen av innsatsstaben. 

Mangearig gruppe leder i gruppe Forbundsvesen var Gauhaupt

stellenleiter W B h r 1 fra den tyskearbeidsfronts fylkes

ledelse, München Oberbayern fylke (Gau). I oktober 44 gikk 

han inn i Wehrmacht og hans etterf~lger ble ~h8uptstellen

leiter K B s t er, Berlin. 

Da jeg tiltradte min tjeneste i Oslo den 7.1.42 fant jeg, 

blant se alminnelige arbeidsinstruksjoner ogss en instruks 

som var rettet til min forgjenger Gauobmann K e h 1 er, 

, ~ Kas seI. 1- in:::fa.nge dEnf"~gli~~en~~~~_r~~~~~_::~_j_~~::...o..§_~:_.., 
, ," ,~Jf.~i.{.~r_buE~_~~gge __ ~e~~ t~~~~~::~~>._~,~._.~~ ... ~xske 

, $. . ~!?.~.!:.9.nt.. Etter prinsipielle dr~ftelser med minister 

I..~~. ~kom jeg til den overbevisning at en norsk organisa- . 

sjon etter ~nster'av den ty~ke Arbeidsfront av forskjellige 

grunner ikke lot, seg gjennomf~re. Jeg meddelte Reichskommis

sar dette og bad ham gi meg fullmakt i denne henseende. Jeg 

bemerket i denne forbindelse at det jo ikke var hans hens ikt 

ä skape en organisasjon hvis m30.var selve org~"nisasjonen. 

Jeg kunne som eksempel anf~re den av meg CB.annede fylkesledelsEl 

~s~~no I Essen fylke er det ca. 2 millioner innbyggere og 

for disse er det en fylkesledelse (Gauwaltung). Her i landet 

er det ca. 2,9 mille innbyggere og det skulle dannes en 
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sEk"'li3 Rikslec3else og C2. 15 fylkesledelser. Rent organisatorisk, 

betraktet og ogsa .0'konomisk en ren og skj82r umulighet. Dessuten 

skulle g&rdbrukerne holdes utenfor den nye organisasjon, og denne 

ville sEtledes iden .0'nskede form H:ke pa noen me.te vrere .0'konomisk 

levedyktig. !tinister Lippestad skal engang ha sagt til min for

gjenger: Pass pa at De ved Deres organisering har nok mennesker 

til a besette stillingene, for vi er bare 2,9 millioner Og det 

ma jo ogsa bli et par mennesker til overs til A betale bidrag. 

DeI'med t13aff han spikeren ps. hodet. ReichskonLYflissar gav meg ik1re 

den fullmakt jeg fordret, men tra,ff personlig avgj.0'relsen i hvert 

:1 

('I 
:j 

, I, 
enkelt tilfelle. Etterat jeg i sp~rsmalet om organisasjonen var ~ 

';1 
a v s anL'11e mening som minis ter Lippe stad, fikk j eg i opp3. rag 8. aeggee ~: 

,,' ?:,I 
Han fremhevet i 

,
• den"e forbindelse at1ui s Eng - ville proklamere den nye orgahaa-. II I sjon den 1. m~i 1942, og han hs.dde uttrykkelig lovet ham dette H 

min plsn fr~m for ministerpresident Quisling. 

~ og etter det ::'adde jeg a rette meE. ~_~~~~~,t::~~:~~:~_mi~_~e~_~,~- t/ 
I keligheter tilside ennda det egentlig var umulig l Ir ok1.amere ~I I orga~i"~~-~-j;;n~;; "pi" denne korte Hd. I hele landet var det lngen ! 

forbindelse fra ledelsen til mecHerr.c::::.ene i de gamle forbund. Man, 
I' 

hadde vel satt inn N.S.medlemmer i de stedlige styrer, de hadde ~i 
11 

imidlertid i de fleste tilfeller ikke rukketä gjenopprette kontak- i! 
ten med medlemr:ene. Min da vcerende ste'dfortreder Reichshauptstelle n~' 

leiter Wie se, som hadde sitt kontor i inns~tsstaben, ,fikk i 

oppdrag hurtigst mulig a gjenopprette forbindelsen med medlemmene 

utover landet. Gud skje lov kom det ikke til noen proklamasjo?, 
ellers ville det blitt en stor fiasko. 

for Quisling 
Minister Lippestaq6g jeg forklarte sa/i nffiPV<rer av partiminister 

Fuglesang og iqnenriksminister Hagelin en plan som Reichskorr~issar 

hadde goduatt og som f.0'lge derav ogsa fikk Quislings tilslutning. 

I denne forbindelse vil jeg gjerne nevne at mitt forslag bestemte 

a t Qu i s 1 i ng s ku 11 e ~!-?J?_E?_}J ?E g~ ~".>f.t_r_?~_L9_~_!3,.?.m12 ?.r d_§.QJ!!..1Lt§..,_ - F.f[t e r -.2,8~. __ , 
_ikke Som ministerpresident. For faeforeningene og det Arbeids
s8mb;"l'l(f'''vf-'sküile-'-oPP'i;et~fe'~- var og matte j 0 ikke vrere sta tsinsti-

tusj oner. Sel v mi tt forslag om at undertegnelsen av proklama sj ODe n 

kunne skje som N.S.-f.0'rer og ministerpresident, ble av for meg 

uforstaelige grur.ner avvist av Fuglesang og han forstod ogsa ä 
overbevise:i,uisling o~---~in"~~~i~g~~-iik"'~'t jeg i denne henseende 

m&tte forandre mitt forslag. Jeg kan bare forklare meg minister 

Fuglesangs standpunkt, fordi han lbartimessig ikke hadde noe makt

forhold i folket og derfor bare ville diktere med statssektoren. 
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Etter det fors18g som ver dr.0'ftet hos quisling skulle den fag-

lige land sorgani sa sj on danne grunns t.arrn:nen i Norges !~rbe ids samba nd , 

dette ville for medlemmene bety det. samme som at det ble skapt 

en tvangsorganosasjon. Gardbrukerne ble forel.0'big utenfor 

tvangsorganisasjonen, men ble dog inntrukket som plikt.medler.'ill:er i 

sitt gamle forbund forat de senere pa et passende tidspU'::lkt ~-:e2f>~ 

kunne bli tilsluttet korperativt. Med de rene fagforbund, f.eks. 

leger, tannie ger;- Tngen-iirer'~lrerere, embedsmenn og lignende 

skulle der f.0'res forhandlinger om frivillig tilslutning til den 
'~_"'_~_C_"~_"'·"~·"--_""_"""'''' __ "''_''-'''''_~~''_''~'."~''' ____ ,",'~ __ U~ __ ." __ .,.. ... + .... , .. , _ •• ~ .. ,.,~w_._ c_~ .,. _",,,, ~ ~.". ' .• ~~ 

nye organisasjon. Det ble straks opptatt de ferste forhandlin~~r ~ 
_.~.-.. --~. .."~. -~"~ -~-- ·_-------
med legene, tannlegene, embedsmennene og lrererne. De f.0'rste 

konferanser med den d8vrerende fullmektig for lrerersp.0'rsmal 

hirdsjef S re t her f.0'rte jeg selv. F.0'r lrererstreiken hadde 

det savidt jeg vet bare vrert to konferarrser hos meg. Etter den 

f.0'rste konferanse erklrerte jeg overfor Sre t her da han tok 'j 
~ l 

avskj ed, f.0'lgende: Under ingen oms tend igheter uten minis ter !j 
'.' 

=L.::;i...:t'~.p;...:e:....s_t.;..a_d_t_e_l_l_e;...r---,m_i_t_t_s_a_m_t_y",-. _k.:;..k-,.e_a_f_o_r_e_t_a_n_o_e_~i"","",Sr~~~'t+.",..",-+......,."nr.os--__ ; . hor . __ J 

pliktorganis~sjon, selv om der fra. andre tjeneshBteder sku le bli 

gitt harn anderledes lydende paroler. For sp.0'rsrnälet om pliktmed: 

lemskap var sa brennende at hele regjerinpen (iuislinß lett. 

kunne forbrenne fingrene sine pa det. Savidt jeg vet, lovet 

S re t her ogsä a rette seg etter dette. Men jeg bad ogsa enna 

en gang Lippestadt om a passe pa S re t her, for jeg ville ikke 

tiltro ham alt for meget. Jeg holdt harn ogse. for et av de mest 

uskikkede mennesker man kunne tenke seg for en slik post. Ps den 

tid fikk jeg alt forelagt programmet for 1. mai, som var arran
gert av propagandadepartementet pa Quislings anvlsning. Savidt 

jeg kan huske, hadde man planla&.t.....5ill-ku.nn.gjg~e;.. .l2?_.J21.§~~._§..E3)l_.fpr.an 
t.~" 

Folkets hUs, som de samlede N.S.for~asloner skulle delta i. Fra 
~.. ,,"' ... 0:.0. * ~ ;:AjL,",_~~~'-~~U1I~-"'~"-~~"''''''''''''''''~'<"~''''''''A'~'"'"''''''''''~ 

fagforeningene skulle bare N.S.medlemmer delt8 som underavdeling. 

! Da br.0't lrererstreiken ut og prestene erklrerte seg solidariske. 

Reichskommissar lot meg tilkalle og erklffirte: Pakk inn den nye 
organisasjonsplanen, det blir forel.0'big iutet sv, hvis nemlig 

ogsa arbeiderne begynner a streike sa har jeghele landet i 0Enr~ . 
~8X' [sr vi se 8. fE' den fastkj.0'rte kjerra i gang igjen. Men mot 
lrererne og ogsa mot prestene ble det anvendt harde stnaffetiltak. 
Personlig hadde jeg ondt av minister Lippest ad som oppriktig 
bekla get hele saken og som ns. kkulle gj ennomf.0're straffetil takene.' 
Straffefullbyrdelsen ble savidt jeg vet deretter overlatt stats

politiet. At dette er tilfelle fremgar allerede sv den kjenns-
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gjerning at Reichskomn1"is sar grep ir:n personl ig og .§~~_ .. .gen _.!2 .. ::.k~ 
,~ tl1 e x;h.~lE1i ~D ,~ ~_1_ .. 2l?J29 r:"!'},g, .• ,,1~"~g9~I·.fLt,,o/.tt~ .. ~t~.t. .. JlQ r.s ke ... ~t~, t~PQJ·it.i J;~, 
ved gjennom:r.!J:.~~~~_,!t1:,~.t..t~J:;J):j:;.s)rer;.e. SFvidt jeg ksn huske 
~~~~--~ 

kom lrererne og ogsä prestene til Kirkenes til srerbenyttelse til 

generil S c h H r n er. Minister Lipuest9dt kan ikke ha hatt 
O· d t .pf t· It k J-f 11 h dd h . 0 tt t noe B gJfO're me s ra.1., e 1 g env- or e_ .. ers .. 9 e an ~o mt' e 

gjennomffO're den allminnelige sosialforsorg som-.10 var lagt und~!: 
ham som s osialminister. Men j eg har hverken tj enestlig e J.1er prt; 

vat hfO'rt noe fra minister LippettBd i sa henseende. Jeg var 

videre kjent med at LiP:r:e stadt aldri har brl;kt tjenesteforpliktel~ 
til arbeidsinnsatsen som straffetiltak. Derimot er jeg meget vel \; 

i!' 

kjent med at det fra partikansliets (Fuglesangs) side fIere ganger 

ble forsfO'kt a tjenesteforplikte ikke-medlemrrer i N .S. som straff. 

Jeg haI' i hvert fall aldri hfO'rt Lippestadt skjenne slik som i 

disse dager. Han la heller ik~e skjul pa sin overbevisning. 

Ogsa minister Skanke skjente, men i motsetning til minister 

Lippestadt pa prestene. Quisling gav i de daßer en mottagelse. 

Det var naturlig at saken ble beftig diskutert. Da h0'rte jeg 

blan t a nEe t ffO'lgende ytring a v mini ster S k a n k e: Tyskerne II 
~; 

kan si hva de viI, han hadde handlet riktig, for Quisling hadde li 
gitt ham rette ForfO'vrig' ville Norge gi hele verden et eksempel 

~'. 

pa hvorledes man kunne og mEtte 10'se et s likt brennende spfO'rsmäl. t;. 

I Tysß:land hadde det ja enna heller ikke vrert noeD; utrenmning i ~ 
k1r'ke spfO'rsmalet" Ne. kunne det store rike mre av det lilIe Worge i 
Om minister Lippestadt som befant seg ved siden av !!leg, ogS8: hfO'rt~ 

dette, har jeg ikke kjennskap til. 
1 

Jeg ver, det tilstär jeg apent, ogsa i ffO'rste fO'yeblikk rystet, fo~ 
.".1 

di spfO'rsmalet om den nye d>rganisasjon na. skull~ va:;re endelig hen-) 

lagt. BI 11gnende mäte gikk' det ogsä minister Lippestadt hvilke~ 
'i 

han ogsa bekreftet. Men etter grundig overveielse var Lippestadt: 

og jeg allikevel overb~vist om at denne 9nordning var riktig. 

Bare Q,uisling og den faglige landsorgsnisasjons leder Odd F 0 s r. 

s u m var o~ ble av en annen mening. Quisling ville et forarbei~ 

dene skulle fortsettes for a proklamere ved given leilighet. 01l1} 

F 0 s s u m talte ved forbundslederrn,0'ter stadig pany om ItNorges 

Samband" og pressen rapporterte overensstemmende hermed, slik at 

jeg gjennom Reichskommissar fikk utvlrket en instruks fra Qulslinl 

om at der ikke mere ma.tte skrives i pressen om dette emne uten 

mitt samtykke. Mpn selv denne Instruks ble ,ikke overboldt sv 

Odd F 0 S s um, for den norske presse berettet pany ~m i.for-

------------~---
,:..: -~-":--• ..,, :'P"~,!l 

- --~~ 
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Det~ skjellige former om den n-;"8 orgenisasjon som skulle skapes. 

kunne etter min mening bare skje, fordi F 0 S s u m hedde 

meget gode forbindelser hos minister Fugleseng og OgSf; idenDes 

kensli. For.0vrig var oet like frem forb8.usende hvilken innfly-

i"! 

jr 

t ~I' 
F 

telse Odd F 0 s s u m hadde p~ Quisling. Han 

I samarbeide med minister Fuglesang 

utnyttet ogsa de~ 
i! 

ne s terkt. b le der drevet \1 
~j 

en egen huspolitikk. Minister Lippestadt som pertimessig sa n 
H 
11, 
Ii: vidt jeg vet ver den yngs"e minister, led ster~t under denne 

huspolitil{k. Han matt.e i egenskap av riksorganisasjonsleder },jl. 

\ , i Nt3. ta meget sterkt hensyn til N.S.s gsmle garde, som minist~ 

f Fuglesang hadde omkring seg. Han passet seg vel for, res-pektivi 

var\for"klokJ:bl18. legge seg ut med denne gamle garde om bagate~ 

ler. Et lite eksempel pa det~e: Baskon M e 1 e r iden fagli' 

landsorganlsasjon ver en av de d~rligste representanter som bar~ 
!! 

ved hjelp 8V sine forskjellige forbindelser hos tyskerne savelsa 
.' 

pa nor'Rk s lde hadde for s tat t a ti 1 snlke seg st il1 ingen i lands-~ 
li ' 

organisasjonen. Minister Llppestad n.01te lenge, ja egentllg fOB: 
'I' 

lenge med 8. si opp Meier. Sa vid t j eg vet bare av den av megfi: 

skildrede grunn. Et videre eksempel er av10sningen ayd~n fag1il
i 

landsorganisasjons 10der add F 0 s s um. Minister LiPpesta~ 
fikk fullmakt til a avl.0'se ham fra ministerpresident Quisling :d:: 
sonlig. L. erklcBrte s8vidt ,jeg enn-a kan huske, overfor meg Og~ 
den daWBrende leder av inrualatsstaben, S3-0bstuf Neu man ~; 

i ~ 

ett:er innholde'r f.0'lgende: l\Un~ herrer, Fossum kommer.borttme~ 

la meg enn8:.., fa tid ellers faller hele koblet ove~_:r:geg. S'a vid~ 
jeg vet, gikk Odd Fossum S8. frivill1tg ut etter 3 til 4 m8.neder~ 

.. ~ 

I denne saTI'JnelLheng viI jeg gjerne nevne den sakalte utr.ensning'j 

i departementene av ikke .... N.S.medlemmer. Minister Lippestad N1lI1 
erklrerte personlig overfor meg at han da, hvis han matte gjenncl 

I 
f.0re denne instruks fra partikansliet (instruks Fy:glesang), iklj 

lenger vi lle vrere arbeidsdyktlg i departementet, for han hadde,1 

al t nok umuliuser. Savldt jeg kan huske gjennomf.0rte L. helle:1 
! 

ikLe denne anordning i sosialdepartementet. i 

I sp.0rsmalet om nyorganisering (Norges Arbeidssamband) ble det! 

dere~ter hverken fra tysk elle~ norsk side arbeidet ~ere inntil 

kapitulasjonen. Det ble kun gjort forarbeider, resp. forala~i 

fra meg til minister Lippestad til en Iov om ordning av det 

nasjonale arbeide, hvilket imidlertid ik~ kom ut over forarb~ 

Fritz Johlitz (gez.) 
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i sitt arbeide med utskrivningen av 

100626 
til,en viss grad ble be~met 

3.:::-b eids }::raft • 
Hvor en arbeider av soeiale grunner slapp hjem fra et 

t;yskerarbeide fikk arbeidsformijlingen praktisk tal t i 100~ av til
feIIene i oppdrag ~ skaffe av10ser. Det var store vanakeligheter 

med clette, n"!en det lyktes i m8nge tilfeller. Hvor det var tungtvei
ende grunner for at en mann m~.tte f~. slippe bjem, hendte det ofte 
at Lau fikk reise fer avleseren var kommet. J)et bendte in;idlertid 
ofte at det i~ke tom noen av10ser som erstatning. 

E~.r det gjalt kvinners arbeidsinnsats gjorde Lippestad 
sterk IDotstand. Han ga direkte p~legg om ~ sabotere utskrivningen 

. -. -. - -. ". -- .. --. ·---- --., -.~ .... -.. -... _,.--.-_. --.-.'-------_ ... - '.~- . 

av }~virJler, og det ble fra direktoratet ikke gitt ordre om utskriv-

ning ~v kviriller, uten saken pa forhand haade vrert forelagt Lippe

stad i hvert enkelt tilfelle. 

Lest opp og godtatt o 

Samme tid og sted: J/(. ~tJ,"'1Gt6 (~~ ~~,) 
Rolf HOlm, 36 ~"r, fhv. "fylkesf0rer" i Oslo, f.t. i va

retektsarrest i avd.Bo- fOI'eholdt saken og vitneansvaret, eksaminert 
fO~~}~l arer: 

Forholdet med hensyn til utskrivningen til arbeidsinn
satsen ble ofte diskutert i N.Sokretser, men v. haI' aldri h0rt at 
Lippestad har bli tt kri tisert for den ma,ten utskri vningen ble prak
tisert pa. V. forsto det Blik at utskrivningen foregikk helt rett
ferdig etter de retningslinjer som fOI'ela, 81ik at det ikke ble tatt 
hensyn til vedkommendes soeiale pOSEisjon~ TIen listen med navn p~, 

25 personer som v. i sin tid skal ha levert husker v. ikke nu. Hvis 
en slik liste er blitt levert av v. har det vrert etter pälegg fra 
riksledelsen. 

V. kan ikke huske at Lippestad stilte seg anderledes 
nar det gjalt utskrivningen av studenter enn andre personer. V. kan 
ikke erindre ~ ha h0rt at Lippestad har brukt uttrykket at "det var 
viktigere at de studerte enn at de lempet stein." 

Lest 0PP og godtatto 

Samme tid og sted: 
Rolf J\~rgen Fuglesang, 37 ~r, fhv. "minister", s oner 

f.t. dom i Landsfengslet i lkebergveien,- foreholdt saken og vitne
anscaret, eksaminert, forklarer: 

TIet var ofte pä tale ä skifte ut ekspedisjonssjefene 
i Soeialdepartementet, og Lippestad ble sterkt kritisert for at han 

ikke viste noen som helst vilje til t ville skifte ut motstanderne 
av N.S. MeideIl IL~t.te g~ av sarrLlTIe grunn o Quisling fremholdt ved 

-.. - -_ ............. -_. - _ .. ----
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