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, St. TeleRTc.mmet fra der Fiihrcr til Ministeypresidenten. 
lJ C\ l 9 . 2 i 'V b!, 
I ,nr. Q (}.j�.' /, f " ... Te l egrp-lTlmet bl e oversatt ti l norsk et ter den ty ske 
! 
L_-.-------·.·· - -----teK:S t således: 

Fra sitt hovedkva rter har der FUhrer sendt 
føl[Sencie telegram til Ministerpresident Quisling: 

Jeg takker Dem hjertelig for Deres vennlige 
fødselsdafsøns�er og for løftet om fortsatt 
trofast samarbeid i kampen for Europas framtid. 

Med vennli ge hilsener 
, Adolf Hi tIer. 

Meldi ngen ble av meg forelagt herr Gelderblom i tlf. og 
godklent av ham, hvoretter Jeg øyeblikke l i g  ekspederte den 
ti l fjernskri ver og hell for uts'endelse. Straks etter 
ringte i mi dlerti d herr Gelderblom og sa at meldi ngen 
skulde sendes ut i følgende form: ,. 

Som svar på Mi nisterpresi dent Quislings lykk
ønskningstelegram har der Flihrer sendt følgende 
telegram: 

Jeg takker Dem hjertelig for Deres vennlige 
fødselsd&gsønsker og for løftet om fortsatt 
trofast samarbeid i kampen for Europas fram
ti d. 

Kl. 22,30 ringte herr Biørnsrud i Pressedirektoratet og 
s�urte hvorfor formen iUteleqrammet var blitt forandret. 
J�g svarte at Gelderblom hadGe øns ket det slik. 
Kl. 2?;',10 ringte Pressedire�{tør Beggerud og jeg gav den 
saT:me forklarIng ti l ham. Pressedi r ektøren- sa da at tele
gr&�'Tlet skulde u t i den form den hadde på tysk og at han 
vilde sørge for at så sk�ed de. Kl. 23,30 ringte Flan i gjen 
og meddelte at han ikke K1lnde få tak i hverken herr Gelderblom 
eller noen annen i ?res0eabteilunr�, .men at ie g på hans _ � 

ansvar slmlde sende tel eS';'r:':.T::net ut l den ordlyd det hadae 
fått ved den første oversettelse. Hvis je!�' skulde få 
U'08'ho-:\,-'-e1l'rrheter sv uic>Y1 ,--rr1'nYl s1r->,lQ�e ieN bare hOY1vI"se tl'l . "_UG .L.. C)":" c...... v.L ... :-::.,J..u .... .i.. l , 1.. .J.�L.i._ ' y 5 .L i .. .... 
Pressedirekteren. - Tel�gram�et ble S8 sendt ut i don 
orl' Cfl" n.-:. l e t el, '" t ' .. ' 

o o .. - i_L,) . 

Kl. 23,35 ri ngte her� Gelderblorn qg sa.o�trent følgende: 
Te1cn-r·,..om,-.,pt ,..,t-·:·l C"'CY1c:.e'" 11.1- .,.. de,,., for'm J O!: }-,...,,,.. Q07t Det er L '-.;; :,., c...l ... : • ......, u ....... cJ. I.. ",.J V.L L � A.L, ..l:.. �J':'l ... t) ....... C.L vc:...�, • ) 
ikke-meR' som Qlkterer dette, :TIen det er ordre fra høyeste 
tvske h�ld o� de t te er et tysk anliggende. Hvis tele�raxmet 
ikke kommer in:o. i clvise�e i� de��e form skal det bli nuskestue. 
p� min�em�rkning at jeg da m�tt� meddele dette til_he�r 
Pressedlre:.ztøre-::. STh:Tte t:err Gelc:.erclom at det skulde Jee 
ik�{e �jøre. :::c..n .fikk tenv8;;ue seG' ti 1 :,10 8er om saken imorgen 
( t l rSG.22:) . '-
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Telegrammet ble så utsendt p:'iny i den ufullstendige 
form. Litt seinere ringte herr Bjørnsrud og fikk på 
foresnørseloPElvst at ordren var kommet fra herr Gel
dGrbl�m eller ±r� høyeste tysk hold. 
Kl. O, 20 ringtePressedirektøren og sa at te le�3"ram me t 
allikevel sk ulde ut med full tekst: Dette var JO like 
meget et norsk som et tysk anlipgende og det var høyst 
merkelig a t  'man kunde finne på ti fo randre et telegram 

�.' på denne måte � . . . , . 

. ...... Jef('svarte at' jeg dessverre"ikkE3kuncle gjøre annet eDn det 

... jeg hadde· fått· ordre· orn ·.fra· høyeste tyske hold, og Presse-
• direktøren var e�ig i at det var vanskelig for meg, me n  
····at han'ikke-vilde gi seg på dette� Jeg gjento k a t  jeg.slik 

som saken stod dessverre Ikke kunde gJøre mere og at �eg 
bl�:bødt-tilå skrive en utførlig rapport. PressedireKtøren 

, var 'enigheri og bad om Li f2 avtrykk av rapporten hvilket 
jeg lovet å s�nde ham'oPresseclirektøren:,'pp.C1�også fjern
skr iveren om a ve nte pa nermere besk j ed:::'ojg< .klokken 0,40 
te l ef onert e han fø lETende "Pri va t ti l re dl!, etter ordre 
av �hnisterpresi denten med hvem han hadde, konferert: 

Privat til red. 24/4 44: 
Telegrammet fra eler Fijhrer til Ministerpresidenter 

.. skal' foreløbig ikke ·offen
. 
tliggj øres. 

BesgeruC1 . 
•.. 1 .  Pressedirektør. 

Den private ble diktert til fjernskriver og utsendt 
"derfra kl. 0,45 og de telefon2.bbonnenter utenl)ys som 

ikke hadde stengt for natten ble ringt opp. 
� 

Oslo 24 - 25/4 44 
W. Wexelsen (siGD.) 
I TI'Clc'Clriks-ansv arshavcnde . 
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