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nyordningen, »men utan att det nå
gonsin narmare har sagts vad denna 
nyordning egentligen skall bestå av». 
Att organisera Europa ar inte bara 
det viktigaste krigsrnålet, sade han 
vidare, det ar också det viktigaste 
politiska krigsrnedlet. I motsats till 
Hitlerforklaringen, som fordrar att 
diskussionen om Norges stallning 
uppskjutes, betecknade Quisling sak
randet aven stark och sjalvstandig 
stallning for Norge inom den euro
peiska nyordningen som det storsta 
foreliggande sporsmålet. Men han 

tillade att han var forhindrad att gå 
in på detaljer. 

De tyska ledarnas desavuering av 
Quisling kommer knappast att inne
bara någon liittnad for den norska 
befolkningen, snarare tvartom. .An
dock har man på norskt håll anled
ning att vara tillfreds med utveck
lingen. Det norska folket har på en 
tidig tidpunkt segrat over quislingar
nas nyordningsoffensiv. Nu har den 
tyska politiska ledningen om an mot
villigt nodgats attestera denna seger. 

W. Brandt. 

Ansvari( 'givare : Olov Janson 
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NORS 

N:r 5 Oktober 1943 

W. BRANDT: 

Den reviderade J/statsaktenJ/ 

Forhållandet mellan Nasjonal Sam
ling och ockupationsmakten har ald
rig varit friktionsfritt aven om quis
lingarna har gjort sitt basta for att 
tillmotesgå de tyska makthavarna. 
Den tyska legationen i Oslo varnade 
i .sina rapporter fore den 9 april 
1940 det tyska utrikesdepartementet 
for att anknyta den tyska politiken 
i Norge till den komprometterade 
och isolerade Quisling. Wehrmachts
ledarna gav upprepade uttryck åt 
uppfattningen att NS-medlemmarna 
snarare forsvårade an friimjade los
ningen av deras militiira uppgifter. 
En tysk akademiker, som hade till 
uppgift att hålla myndigheterna i 
Tykland underrattade om stiimning
en i Norge, brukade under sommaren 
1940 minst sagt stark ord mot sam
arbetet med Quisling och hans folk. 

Vidkun Quisling motte inte bara 
forakt och enhalligt motstånd hos 
sina landsman. Han hade också svå
righeter på tyskt håll. Dessa svå
righeter kunde erneIlertid hela tiden 
6vervinnas .eller i varje fall neutrali
seras genom att Quisling appellerade 
di rekt till Hitler. Den tyska riks
kanslern och hans narmaste krets av 
partiledare och gestapochefer var den 

norske landsforradarens sakraste 
stod. Det var Hitler personligen som 
i samband med overfall~t på Norge 
kravde Quislings utnamning till 
statsminister som ett av villkoren 
for en »fredlig» overenskommeIse 
med den norska regeringen. Det var 
också Hitler som sorjde for att Quis
ling kunde overleva den for honom 
mest kritiska perioden sommaren 
1940. 

Den 25 september 1940 sattes den 
folkrattsstridiga nyordningen i sys
tem. De politiska partierna upplos
,les - med undantag av det minsta: 
som blev »statsbarande». Quisling 
blev landets enda partiledare och 
Terboven fastslog att vagen till Nor
ges frihet gick genom Nasjonal Sam
ling. Tretton kommissariska stats
råd, som antingen var medlemmar 
av NS eller hade forpliktat sig att 
arbeta enligt partiets riktlinjer, sat
tes i spetsen for departementen. Ett 
år senare - den 25 september 1941 
- fick de kommissariska statsråden 
ministertitlar. I ovrigt var deras 
stalIning oforandrad. De var tillsat
ta av ockupationsmakten och måste 
fOlja de direktiv som vid varje tid
punkt gavs av rikskommissariatet. 
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Quisling var mycket litet tillfreds 
med detta sakernas tillstånd. Han 
ville sjalv stå i spetesen for en 
»norsk» riksstyreIse. Infor sina ty
ska vanner havdade han också att 
partiet knappa st kunde vinn a an
slutning så lange det bara var en 
tysk agentur. NS borde få något 
friare hander. På tysk sida fram
holl man daremot att en viss anslut
ning till NS var en forutsattning 
for att man skulle ge partiet rege
ringsmakten oeh for ingiLende av ett 
fredsavtal, givetvis under tysk over
uppsyn. 

Vid »statsakten» på Akershus den 
1 februari gav 'l'erboven Quisling till 
det yttre en del av den makt som 
han langtat efter. Quisling blev ut
namnd till »ministerpresidenb, La
gar berorande inre norska forhål
landen skulle hadanefter uttardas i 
Quislings namn. N ågon reell makt
forskjutning agde inte rum. Krigs
tilståndet blev inte upphavt. Riks
kommissariatet fortsatte som tidiga
re. NS-ministrarna blev tillsammans 
med ministerpresiden ten samman
forda i en slags regering men alla 
arenden av niLgon bet ydelse avgjor
des av tyska instanser. Andoek hav
dade man på tyskt håll att en inre 
norsk omvalvning hade agt rum som 
tillsammans med Hitlers storsinthet 
hade gjort det mojligt att återupp
ratta en sjalvstiindig norsk styrelse. 
Norges frihet var i fard att återin
foras aven om forhallandena annu 
kravde vissa inskrankningar. 

På hosten 1942 avsåg Quisling att 
uppratta ett riks ting som skulle ut
ropa honom sjalv till »rikshovding». 
ge honom fullmakt att uppta freds
forhandlingar oeh så att saga lag
fasta Nasjonal Samlings maktDver
tangande. Denna plan torpederades 
av den norska hemmafronten oeh de 
tyska myndigheterna fann det vara 
andamålsenligast att ta han syn till 
massprotesten från medlemmarna i 
de faekliga organisationer, som skul
le missbrukas som grundval for riks-

( ( . 
..• nget. Den t.l ..• a taktlken med oeh 
mot Quisling var delvis uttryek for 
inre tyska ;meningsbrytningar. Den
na taktik var emellertid från riks
kommisariatets sida oekså ett med
vetet led i den politik som man ha de 
bestamt sig for att fora. Quisling
arna blev brukade som åskledare. 
Impopulara åtgarder vidtogs i NS
styrelsens namn. Sålunda fiek Quis
ling den tvivelaktiga aran utfarda 
dekretet om den »nationella arbets
insatsen» i våras oeh i augusti fiek 
han underteekna den lag, som Hek 
motivera aktionen mot den 1l0rsJm 
polisen. Terboven hade erneIlertid 
hela tiden tillfalle att desavuera quis
lingministrarna nar det passade ho
nom. Han begagnade sig oekså fli
tigt av denna mojlighet. 

Det uppseendeviiekande med han
delserna kring treårsdagen for 
»maktDvertagandeb> ar att »stats
akten» i realiteten har reviderats. 
Quisling har inte fått det fredsavtal 
som ju borde vara en forutsiittning 
for påståendet i quislinglagen av den 
14 augusti i år om att det råder 
krigstillstånd mellan Norge oeh de 
allierade oeh att Norge ar allierat 
med Tyskland. 

Quislingregeringen, de nazistiska 
fylkesmannen oeh Nasjonal Samlings 
tillits man , som var sammankallade 
till »ledarmote», 'blev sondagen den 
26 september mottagna av Terboven 
på Oslo slott. Dar fiek de hora en 
personlig forklaring av rikskansler 
Hitler som inte bet yder mindre an 
ett prineipiellt avsteg från den lin
je som hittills har foljts av den 
hOgsta tyska ledningen. Forklaring
en var inte adresserad till Quisling 
oeh saken blev inte biittre gen om att 
Quisling sande ett taektelegram ef
ter det mest servila monster. Var
ken Quisling eller Nasjonal Samling 
namns i Hitlers proklarnation. For
klaringen att vagen till Norges fri
het skulle gå genom Nasjonal Sam
ling blev inte upprepad. Den tyske 
rikskanslern framholl sin ofOr1inder-

liga vilj( ,att låta ( nationellt 
oeh socialistiskt Norge uppstå i fri
het oeh sjalvstandighet nar denna 
odeskamp har forts till ett segerrikt 
slut». LOftena om återupprattande 
av Norges frihet oeh sjalvstandig
het inom ramen av den europeiska 
»nyordningen» skjuts ut i det blå. 
Hitlerforklaringen bortser helt från 
att det finns en NS-regering. Den 
bryr sig heller inte om de spetsfundi
ga folkrattsliga kommentarer som 
från tyskt håll framlades i samband 
med »statsakten» på Akershus. 

Den likriktade norska pressen un
derstryker att den av Terboven upp
lasta forklaringen var av principiell 
natur oeh att upplasningen »efterlam
nade det iStarkaste intryek hos de 
narvarande». Den fria norska pressen 
kan oekså fOrtalja aU rikskommissa
rien begagnade tillfallet att saga de 
narvarande quislingarna en. del san
ningsord. Han lar ha gjort klart for 
NS-Iedarna att Tyskland for nar
varande har andra bekymmer an att 
hjalpa quislingarna till ratta. 

Det finns anledning tro att den all
varliga kris tnom Nasjonal Samling, 
som nara nog fått form av inre upp
losning, har bidragit till att Hitler 
oeh hans narmaste medarbetare har 
upptagit sitt fOrhållande till Quisling 
till revision. Ledande medlemmar 
har i stiindigt stQrre antal anmalt 
sitt uttrade ur partiet for att inte 
tala om alla de medIopare, som for 
lange sedan dragit sig ur den farliga 
leken. Nu senast. har till oeh med en 
grupp på fem mediemII).ar av Quis
lings regering framtratt med oppo
sitionella syn punkter oell kritik mot 
rikskommissariatet. Quisling erkan
de upplOsningstendenserna inom NS 
i det tal som han h611 med anledning 
av treårsdagen for utnamningen av 
de kommissariska statsråden. 

Viktigare an forruttnelseproeessen 
inom NS ar likval de militara oeh 
maktpolitiska forskjutningar som 
har tvingat Hitler-Tyskland over på 
defensiven oeh satt stopp for ytter-

ligare nyordningsexperiment. Tyska 
representanter i Norge, bland dem 
framstående ambetsman i rikskom
missariet, har under dessa år skrivit 
många rapporter om att quislingpoli
tiken var domd att missiyekas. Un
der intryeket av den allvarliga mili
tara situationen har Hitler oeh led
ningen for det tysk a nationalsoeialis
tiska partiet 'blivit nodgade att er
kanna riktigheten av dessa varning
ar. Militara intressen dominerar nu 
på bekostnad av tidigare nyordnings
åtgarder. Men detta utesluter inte 
att det bland de tyska representan
terna kan stå strid om vad som ar 
mest andamålsenligt ur militar syn
punkt. Den egentliga nazistiska led
ningen har nog svårt att helt bortse 
från prestigehansyn. Medan general 
Falkenhorst motiverade fangslandet 
av de norska offieererna med det 
forlsatta krigstiIiståndet Hi.t Terbo
ven oeh SS-generalen Rediess utfarda 
en quislinglag, som innebar det di
rekt motsatta. 

De tva. SS-mannen bland quisling
ministrarna, Jonas Lie oeh Sverre 
Riisnes, går utan forbehåll in for den 
tyska linjen sådan den fran tid till 
annan dras upp av SS-ledningen oeh 
det tyska partiets »Einsatzstab». 
Fem ministrar står, som redan 
namnts, i opposition medan de ov
riga vaeklar. Quisling ar i praktiken 
tvungen att folja Jonas Lie fastan 
forhållandet dem emellan ar allt an
nat an hjiirtligt. Quisling gor doek 
gång på gång forsok att havda en 
'slags »norsk» linje. Stormansgalen 
som han ar kan han naturligtvis.inte 
finna sig i att helt bli satt utanfor. 
Hans tal den 25 september i år inne
holl på flera punkter en nargången 
kritik av hans utlandska uppdrags
givare. Quisling teeknade en ganska 
mork bild av Tysklands militara si
tuation oeh visade forståelse for dem 
som in te kan begripa hur tyskarna 
skall kunna vinna kriget. Han kon
siaterade oekså att det ofta har varit 
talat oeh skrivet om den europeiska 
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