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En fører for 
Med Hitlers selvmord om ettermiddagen 30. april 1945 
falt bunnen endelig ut av både den tyske og norske 
·krlgsmoral. Betingelsesløs lojalitet til del' Filhrer, led
saget aven fullkomment irrasjonell tiltro til hans ev
ner, var vesentlige ingredienser i den kitten som holdt 
nasjonalsosialismen sammen. Med hans død ramlet 
l,Jyggverket i grus. Nå var nederlaget bare el spørsmål 
om dager. 

For Quisling ble det på mange måter en lettelse å 
slippe å tale med to tunger. Ennå den 22. april hadde 
han i et offisielt oppdrag måttet formulere seg lett opti
mistisk at han var viss på seieren «i det lange løp», av 
hensyn til moralen i egne rekker. Nå kunne han omsi
der arbeide for sluttfasen ut fra en realistisk bedøm
melse av situasjonen også utad. 

For innad hadde naturligvis nederlaget vært en rea
litet lenge. Helt siden Berlinbesøket i januar 1945 -
siste gang han så Hitler - sto det kl'art for Quisling hva 
som mest sannsynlig ville skje. Hitler forsikret ham 
riktignok at Tyskland ville klare situasjonen ved hjelp 
av de nye, fryktelige våpen, noe som fikk ham til å 
fatte et kortvarig håp rundt månedsskiftet januar-feb
ruar. Men så seg realismen over ham på ny. 

Konsekvensene hadde han da også tatt, skritt for 
skritt i løpet av våren, og under stadig tydeligere avvi
kelse fra Reichkommissars linje. Dagen føl' Hitlers 
selvmord, søndag 29. april, hadde han sammenkalt 
ministrene til møte på Sloltet for å drøfte den alvorlige 

iJ/tuasjonen som var oppstått etter at det definitlve 
Wsma mellom Hitler og Himmler var blitt kjent: Rei
chsfiihrer-SS hadde fremmet kapitulasjonstilbud til 
vestmaktene bak Hitlers rygg. Nå kunne tydeligvis alt 
skje. Fra møtet ble det forfattet en kunngjøring om at 
. Norge var nøytralt, og derfor ikke måtte bli krigsskue
. plass. Ministrene stilte sine plasser til disposi&jon for 
Ilt ministerpresidenten skulle kunne kalle inn folk fra 
«andre leirer» som en overgangsordning, samtidig som 
de ga Quisling fornyet tillitsvotum ved å oppfordre 
ham til å bli stående og ikke forlate sin post. 

Med dette vedtak ønsket Quisling å markere at lan
det var trådt inn i et inten·egnwn. Hans egen regjering 
vår på vei ut, og åpnet døren for den nye som skulle 
komme ved å stille tilbud om en delvis utskiftning. 
Ennå var det ukjent hvem som ville melde seg som 
deltakere i det nye styret. Til Slottet var det ikke kom
met noen beskjed i så måte, verken fra Stockholm el
ler London, eller for den saks skyld fra den hjemme
frontens ledelse som nå stadig oftere proklamerte seg 
som motstandsbevegelsens ansvarlige instans. Men 
fra nå av satset han altså på følere fra disse hold. 

Man kan nok si at Quisling i dette opptrådte mer 

gangsordning også i Norge. Om håpet kanskje ikke 
syntes realistisk, var det likevel funksjonelt sett fra 
hans side. Forhandlinger nå var nemlig qet eneste som 
kunne bel.refte den nasjonale regjering som et lovlig, 
norsk styre. Fikk han brakt seg inn som medspiller 
under det forestående intelTegnu1l1, ville det innebære 
i alle fall en delvis symbolsk anerkjennelse av NS. Et 
første skritt kunne da være å erkrære seg peredt til 
samarbeid - s"lv om noen partner ennå ikke !1adde 
dukket opp. At det nye styret i en overgang skulle 
bygges på en f\I&jon mellom den sittende regjering og 
de kommende kretser, var det aksiom han måtte legge 

'. til grunn for sine handlinger. . 
Fram til 9. mai om morgenen kan alle hans skritt 

leses som forslag til løsnIng av det interregnum han 
mente var inntrådt, i og med at hans egen regjering 
nå erklærte seg beredt til i alle lall delvis avløsning. 
Og fordi den erklærte dette, var det opp til de andre å 

naivt enn man kunne vente 
aven mann med hans bak- r--------------___ _ 
grunn. At Nygaardsvold- S- t d' t l 

komme til ham. 

regjeringen eller mot- #s e ra 10 a e 
standsledelsen skulle Lørdag 5. mai holdt 
nærme seg Slottet for å han sin siste tale til det 
forhandle fram et over- norske folk Ifer inn-
gangsstyre i dialog med prentet han lytterne at 
ham, var jo helt utenfor NS-styret var et lovlig 
situasjonens realiteter. styre, som ikke kunne 
Tvert imot hadde jo re- fjernes med «ulovlige 
gjeringen proklamert at midler» uten å kaste lan-
den anså Quisling-st y- det ut i kaos. Lovlig var 
rei som kvalifisert for det fordi det var et norsk 
arrest og straff. Om styre, ikke innsatt av ok-
han ikke hadde satt kupa&jonsmakten: «Re-
seg inn i detaljene i gjeringens ministre ut-
regjeringens lands- nevnes og entk.qiges av 
svikanordning, kjen- Ministerprcsidenten, ikke 
le han i alle fall til Mercedes - en av okkupU>!jonsmakten, og 
dens eksistens. av MI/org-je /iave fra Hltlerl 1944 landets styre le<:\es i sam-

Men krigen var dagene 194r utenfor Møllergata ;9 bevoktet svar med Grunnloven». Et 
ennå ikke slutt. • (Foto: POl' • " mal· skllle måtte derlbr skje i 
Den tyske st yrke- ,0,0, ordnede former Regje-
oppbyggingen samt hans egen beherskelse av statsap- rings&jefen erklærte seg villig hl «eventuelt bh avfpst 
paratet - denne formidable stillingsressurs - måtte nå på lovlig vis aven annen lovhg regjenngsmakt •. Hva 
kunne komme til anvendelse, ved å tvinge motstan- han regnet som lovlig I denne sammenheng, fram\5lkk 
derne til å delta i et kompromiss. Akkurat som han av de kraftIge angrepene han reltet mot IWIl1Il1Ulllsle
ennå måtte ha håp om at verdenskrigen skulle avsi ut- ne og spesielt dl'res leder, Peder FlIntbotn. QUisling 
tes ved en overenskomst forhandlet mellom de allierte ville ikke "prisgi landet til lovløshet og bol&jevisme" 
og den tyske overkommando, i stedet for å dikteres av og ga dermed beskjed 0111 at det ikke v1l1e komme på 
den ene part som resultat av betingelsesløs kapitula- tale å gl fra seg makten til den kommunistiske delen 
sjon, kunna han satse på en eller annen form for over- av motstandsbevegelsen. 
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Utover dette sa han ikke annet enn a,t 
han foreløpig ville fortsette å utøve regje
ringsmakten, men stå rede til å samarbei
de «i videste omfang med aHe andre posi
tive krefter», for at Norge kunne forbli så 
uberørt av ytre og indre krig som over
hodet mulig. Hans egne væpnede avde
linger hadde utelukkende "en ren politi
og sikrlngsoppgave> og sto under rent 
norsk kommando, forsikret han. Ar
beidstjenesten vil· slett ikke bli gitt and
re oppgaver enn den alltid hadde hatt -
altså rent verdiskapende og bevarende 
innsats. Det hele munnet ut i lange, 
kraftfulle sitater fra Christian Magnus 
Falsens tale på Eidsvoll 17. mai 1814, 
idet ministerpresidenten minnet sine 
tilhørere om at situasjonen nå i 1945 
var ganske lik den Grunnlovens fedre 
sto overfor: "OgSå da var Danmark og 
Norge knyttet til et europeiske fast
landssystem som brøt sammen under 
Engl .. ~s og Russlands slag, og ble 
etterfulgt aven dominerende rusSIsk 
innflytelse over hele Europa •. 

Dermed hadde den slagne minis· 
terpresident vist sine kort. Nasjonal 
Samling ville ikke reise noen kamp 
for egen sak nå når krigen gikk 11101 
slutten, Quislings regjering var villig 
til å vike, ikke bare skifte ut enkelt" 
statsråder slik det var talt om dto'n 
29. april, forutsatt at de som overtok 
var ansvarlige folk. Men først og 
fremst krevde han at skiftet måtte 
være lovlig, i den forstand at det 
rnåUe foregå under en eller annen 

form for kontinuitet til hans eget styre. Den nasjonale 
regjeting sto jo ikke ansvarlig overfor okkupasjo!1';
makten, og kunne derfor ikke legge ned sin myndig
het i tyskernes hånd. Skulle han tre til side til fordel 
for et annet styre, ville det måtte skje gjennom et in
terregnum der de to parter inngikk i dialog på den ene 
eller annen måte. 

Men hvor ble det av de andre? Quisling hørte fort
salt ingen ting, verken fra London-regjeringen eller 
hjemmefronten. 

Forhandlinger med hjemmefronten 
Endelig, den 8. mai meldte hjemmefronten seg. Dr. 

Bjørn Foss, utsendt av Milorgs lok.ale distriktskom
mando, kom for å forhandle med Quisling på Gimle. 
Nå var det ikke mye Quisling kunne vente å oppnå 
gjennom forhandlinger på dette tidspunkt. Med Tysk
land slått, Wehrmacht kapitulert og hans egne styrker 
beredt til overgivelse, var det lite å parlamentere om. 
Det ville for eksempel ikke bli tale om noen medvirk
ning fra den nasjonale regjerings side i landets nye sty
re, heller ikke som en overgang. Tidligere krav i denne 
retning måtte nå anses bortfalt. Noe interregnum fore
lå ikke lenger. Han var en slagen fiende, og kunne ikke 
vente annen behandling enn den seiersherrene bød 
ham. 

Men nettopp behandlingen hadde en særlig betyd
ning nå. Ikke personlig, men av symbolske grunner, 
ut fra hensynet til bevegelsen og regimets hele om
dømme, ville det spille stor rolle om han ble tatt i sei
erherrens varetekt på en verdig og stilfull måte. En 
internering i ærefulle former, som et GUStidia ho1wsta 
svarende til krigsfangenskapets anerkjennelse av den 
~lagne part som verdig motstander, ville bety mye. Så 
fikk heller undersøkelseskommisjonen - eller hva det 
ble - bringe det resultat den ville, 

Quisling hadde selv åpenbart følelsen av at noe av
gjørende ville skje denne dagen. Rimelig nok, etter
som fredsjubelen fra byen om kvelden 7. mal kunne 
høres helt ut til Bygdøy. Quisling var kommet sent fra 
Slottet denne kvelden. Tidlig om morgenen den 8. mai;' 
sendte han sin adjutant ut med bil for å hente minis· 
trene til Gimle. I løpet av morgen- og formiddagstime
ne var de t1este på plass. Whist fikk Jahr riktig nok 
ikke tak i - han hadde forlatt byen. Skarphagen hadde 
meldt Seg ror politiet - det nye politiet - på stasjonc'n 
l Møllergata 19, Den sykmeldte Jonas Lie og hans SS· 
kollega Sverre Riisnæs hadde dagen før tatt tilt1ukt "a 
Skallum gård i Bærum, som tidligere var rekvirert tor 
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justisformål og utstyrt med omfattende sikringstiltak, 
sammen med den delen av politiledelsen som støttet 
kamplinjen. Nyutnevnt landbruksminister Dehli Lau
ranlzon - oppnevnt i april 1945 etler at Fretheim hadde 
fått avskjed - var det ingen som tenkte på. Minister
gruppen på Gimle kom dermed til å bestå av Fuglesang, 
Skancke, Stang, Lippestad, Vasbotlen og von Hirsch. 

Ut på formiddagen - etter at situasjonen var drøftet 
og man hadde innstilt seg på å vente, noen inne i stue
ne, andre spaserende i parken - ble representanten for 
l"\jemmefronten sagt å være i farvannet. Opprinnelig 
var møtet tillyst om nlorgenen, men Quisling ba om 
utsettelse til alle medarbeiderne var på plass ved 11-
tiden. Klokken 13 kom representanten kjørende i sin 
egen bil, passerte vaktholdet av førergarden og «gjeste
ne» etter å ha vist legitimasjon, og svingte inn på gårds
plassen. 

Ingen av ministrene kjente Bjørn Foss. Han kjenle 
heller ikke dem. Foss var øyenlege, sanitetssjef for Mi
lorgs distrikt 13, Oslo-området, og ble av sin overordne
de Lorentz Brineh tatt ut til å forhandle med Quisling 
fordi han i stillingen som sanitetssjef i Det sivile lutl
vern hadde hatt mye med NS-folk å gjøre, og visste å 
behandle dem på en smidig måte. Men han hadde aldri 
opptrådt som diplomat før, følte seg usikker foran opp
gaven, og hadde for sikkerhets skyld tatt på seg mørk 
dress og slips for anledningen. 

Stillhet i Gildeskålen 
Det hersket allerede i maidagene uklarhet med hen

syn til Foss' mandat. Brineh ga ham uttrykkelig i oppga
Ve å forhandle med hovedpersonen. Distriktsledelsen 
hadde gjennom politisjef Søvik fått vite at man kanskje 
kunne oppnå frivillig overgivelse av Gimle på denne 
måten, hvilket ble oppfattet som en føler fra Quislings 
side. Forhandlingstilbudet ble da utformet slik: Hvis 
Quisling straks overga seg til Milorg, ville han bli inter
nert i Olaf Fermanns villa i Holmenkollen under vakt
hold av l"\jemmestyrkene. Han kunne ta med seg både 
sin hustru og sine personlige eiendeler om han ønsket. 
Hva som skulle skje om Quisling avslo tilbudet, fikk 
Foss ikke næl'mere beskjed om. Kanskje var det uklar
heten om dette som fikk ham til å ønske seg nærmere 
direktiver. Han forsøkte i alle fall å komme i kontakt 
med Milorgs øverste sjef, Jens Chr. Hauge, for å få ytter
ligere klarhet i mandatet, men lyktes ikke og målte gi 
seg i vei uten nærmere informasjoner. 

Foss var altså ikke invitert til Gilnle, men kom - som 
man måtte se det der - uoppfordret som forhandler fra 
de frie norske væpnede styrker. Da han ble lukket inn 
og geleidet til møteron1met «Gildeskålen» i undereta~ 
sjen og forestilte seg for Quisling, Fuglesang og Lippe· 
stad som satt foran peisen, oppsto det derfor en trykk
ende stillhet. Quisling sa ikke noe. Hans ministre satt 
også tause. Også Foss, som trodde at Quisling hadde 
budsendt ham, ble som de andre sittende og vente i sin 
lenestol. En uvirkelig stemning fylle rommet. Fire 
menn samlet for å forhandle, og ingen av dem tok or
det. Gjennom vinduene steg og sank jubelbruset fra 
byen, blandet med fuglesangen fra parken. 

Til sist fant Foss situasjonen så pinlig at han tok på seg 
å bryte tausheten. Henvendt til Quisling fremsatte han 
hjctnlnefrontens tilbud. Quisling spurte om han ikl{c 
kunne interneres her på Gimle, eller eventuelt på hylta 
Ørneredet i Asker. Foss avslo. Han spurte så om tilbu
det gjaldt ministrene. Foss avslo også det. Da sa Quis
ling at han ikke ville stå i noen særstilling. Han ville 
ikke skilles fra sine venner som hadde vært hans trofas
te medarbeidere under de vanskeligste år av hans liv. 
Ved de siste ordene ble han beveget. Med gråtkvalt 
stemme, men i et fortsatt rolig og behersket tonefall, sa 
han: «Jeg vet jeg er dødsdømt av det norske folk, og det 
letteste for meg vilde være at jeg berøvet meg selv li
vet. Men jeg vil se historiens dom på dette. Tro meg, om 
ti år er jeg en ny Hellig Olav." Deretter holdt han en lang 
forsvarstale - Foss anslo at den varte godt over timen -
om faren fra Russland, de storpolitiske konstellasjoner; 
hans egne vanskeligheter i samarbeidet med tyskerne, 
det norske folks motvilje .osv. osv. Da han senere leste 
referatet av Qu.islings tale for lagmannsretten, mente 
Foss at han gjenkjente hva han hadde hørt i Gildeskål en 
den 8. mai. Omsider var talen slutt. Foss spurte Quisling 
om han ville kjempe. «Dere har nok tatt seieren på for
skudd~), svarte Quisling ham. «Kapitulasjonen i Norge 
er end nu ikke undertegnet. Jeg har til min rådighet 
30000 mann i Osloavsnittet. Dere har 4000. Men jeg vil 
ikke gjøre milt Norge til en slagmark. Jeg kan vinde en 
kamp idag, men jeg vet at jeg i løpet av kort tid vil bli 
beseiret... Han ville altså gi seg godvillig. Han hadde 

også avslått å sende forsterkninger til Jonas Lie på Skal
lum, forsikret han. Han ville i det hele tatt gjøre hva han 
kunne for at det ikke skulle komme til væpnet mot
stand fra hans folks side. 

Etter en liten passiar om stemningen i Oslo passet 
Foss på å si at det kommende oppgjør ikke ville bli noen 
gatens parlament. Ingen av ministrene eller andre i NS 
ville bli dømt uten at deres sak var blitt prøvd for retten 
og at de fikk forsvare seg og sin handlemåt.e. De tre ble 
alle lettet over å høre dette, merke! han seg. 

Dermed var lorhandlingene slult. Quisling gjentok at 
han ikke ville forlate si ne venner, men at han skulle 
gjøre alt li,r å unngå kamp. Han avslo altså Milorgs til
bud. Men han ville ikke rnolseUl' seg ul bjelnmestYl'ke~ 
ne tok 'vaktholdet om Gimle. At førel'gal'uen i så fall 
skulle avn1ursjere først, avviste han inudlertid. Det var 
tydelig han ville satse på et vaklskiJ1c, med bylt.e av 
styrker i verdige former, liten at detaljene ble klarlagt. 
Foss sa på sin side ut han målte avgi rapp"rt til sine opp
dragsgivere. 

En uklarhet olJpsto i spørsmålet om overleveringen 
av )'egjcrings~ og administrasjonsmyndigl1eten, slik 
Foss oppfattet replikkvekslingen om delte. Quisling sa 
al hans ministre ville «melde seg for myndighetene» så 
snart de hadde fått beskjed om al de lIye, lovlige myn
digheter overtok departementene. Foss sa at så ville 
skje i løpet av dagen. Med et vennlig smil bekreftet 
Quisling da at det i så fall ikke ville vare lenge thr han 
«meldte seg), Hva Quisling mente med «melde seg), er 
imidlertid uklart. Sannsynligvis har ~ ... oss mbforstått 
ham. Quisling har nok brukt et litt annet urd, som inlle~ 
bar en form for «avmarsjering)) eller vaktskifte også her. 
Det ville være i tråd med hans tenkemåte om disse Ung. 
Det er i alle fall helt usannsynlig at han både avslo Mi
lorgs interneringstilbud og lovte å melde seg li'ivillig til 
lorvaring. 

Quisling fulgte selv Foss ut i bilen. Han var lettet, sa 
han, over forsikringen han hadde tall om el saklig retts
oppgjør, og tilfreds med at hans forhandlinger ville bli 
offentlig belyst, selv om han var klar over utfallet av 
dommen for sitt vedkommende. Historiens dom, imid
lertid, ville gå i hans favør. Etter at l<oss hadde gitt ham 
sitt telefonnummer og sagt at Quisling når SOm helst 
kunne ringe om han ønsket kontakt med l"\jcmme
frontsledeisen, svingte bHen ut fra Gimle og dro tilbake 
til Møllergata 19. 

stUderer første bl 
bokprosjekt ,<fil nd av NS' store 
Norge», Som utZSjonalverket det nye 
(FOlo: Norges Hj::: til statsakten_ 

mefrontmllseum) 

Quisling, Fuglesang og Lippeslad oriell.lt:l'te så de 
andre om hva som var passert i Gildt's!\;ålt.'l1, Orienterin
gen var oppmuntrende. Doktor Foss hadde vist SC~ be
hagelig og forståelsesfull, og til og med sagt noe l ret
ning av at hel' på Gimle syntes jo å herske ro og god 
samvittighet. Han hadde gitt inntrykk av at ønsket om 
internering av dem alle ville bli etterkommet, og at de 
nå rolig kunne vente til han kom tilbake, sannsynligvis 
ganske snaM og i alle fall før Id. 11 neste dag. .. 

«Det hersket etler dette en rolig og Ilærmest optll111S
tisk stemning blant OSS», fortalte \'a~botlell senere. (Vi 
passierte samrnen i ro og spa:1crte også i haven i del dei
lige vål'v<.ereb. Fra høyestPl'cttsdotnm<.:r Aslaksen Rom 
bodde i nærheten, ble det ringt og spurt 0111 man ikke 
skulle heise flagget på Gimle også - «det er jo en gledes
dag for oss alle». Quisling sa St~g umiddelbarl ellig, men 
kom likevelLH at det ville være Itslna}{plig orn hun nag~ 
get på en dag som bdegnct Tysklands nederlag. 

ssrz'WS'Ssrw= 

Vente, pakke 
Merkelig nok var det ingen som fant på å høre rad!u. 

NRK var riktig nok tause den dagen, men fra London 
og Motala kom meldingene tett. Den viktigste, at de tys
ke styrkers kapitulasjon i Norge ville være rettskraftige 
li'a kommende midnatt, angikk Gimle-boerne i høyeste 
grad: Fra og med dette tidspunkt ville hvert eneste NS· 
medlem teknisk sett være ettersøkt av de nye maktha· 
verne. Men dette forble de ledende i partiet uvitende 
on1. 

I stedet la de merke til at en avdeling av Sk.ijegerba~ 
taljoncn meldte seg for å forsterke vaktholdet ved Girn o 

le, etter at førergardens mannskaper enkelt- og gruppe 
vis gled tilbake og forsvant. Bataljonen var innstIlt pa 
motstand. Kvelden før hadde dagsordren lydt ({kamp til 
siste patron». Men Quisling ga ordre om å nedlegge våp 
nene, Mannskapene skulle i stedet reise hjem. LIkt'sa 
avviste han bestemt enhver assistanse fra en tysk a\'de~ 
Eng forlagt i !i'rognerparken, som tilbød seg å sikre Gnn· 
le. Verken han eller ministrene tenkte lenger på å sdle 
seg til motverge mot dem som etter kapitulasjonen Ville 
være landets lovlige myndigheter, og som man fort!:>att 
sto i forhandlinger med. 

Ved 8-tiden serverte Maria afhms fbI' ministrem_~ ()k 

deres nærmeste forsamlede medarbeidere, til samnh'n 
rundt 12 personer. Quisling holdt en liten bordl'.iC". 
\l.H va de siste døgn har brakt oss, er ting jeg lengE:' h,tr 
fryktet måtte konune», sa han. «Men at nederlaget :-.h.u; 
le bli så fullstendig og absolutt, det hadde jeg aldri 
trodd». lIan refererte i den sammenheng sarnla it.' j il;' 
med TCl'boven etler hans hjemkomst fra :F'l(,l1~blirg 
Om dagen i dag sa han at det «tross alt var en befrielse;-, 
dag): okkupasjonen var hevet og landet hadde VUIH1Vl 

sin selvslendighet. NS' innsats hadde i denne forbmdd 
se ikke vært forgjeves w forsyningene var sikret, tyshc 
krav og rekvisisjoner r;n.otstått, administrasjonen holdt 
på norske hender. Den tunge til NS-medlemmene nil 
gikk i møte, var slik sett et offer man måtte bære nwd 
sinnsro av hensyn til hele landets beste, ,Enhver NS~ 
mann kan gå ut av denne kampen med ren og god sal l}·· 

vittighet», forsikret føreren, og uttrykte til sist håp 01n 

at alle rundt bordet måtte komme ut av dette på be"t" 
måte. 

Men hvor ble det av doktor Foss" Forsøk på å nå ham 
over telefonen førte ikke fran1. Ut over kvelden bil 
motpartens taushet litt påfallende. Vel var fristen forsa~ 
vidt satt til neste morgen eller formiddag. Flere av mi
nistrcne følte at rnan burde forsøke å avklare situasjo~ 
ncn innen den tid. Lippestad, med sine kontakter i ni:.i.~
ringsli vet, foreslo å gå via direktør Christinan Erland"", 
i Arbeidsbtiverforeningen, som han kjente, og som kHn
skje kunne hjelpe til med å formidle en uformell k()J)~ 
takt. Det kunne Erlandsen. Han sørget for at krimin<ll
sjef Lars L' AMe Lund på Møllergata 19 stilte seg tIl d,,
posisjon for en samtale med en utsending fra Gmllc. 
Lippestad ble garantert fritt leide og eskorte for å ta seg 
fram gjennom folkehavet i Oslo. 

Med denne kontakt skjedde en endring i Gimle-grllp 
pens formelle situasjon. Fra å være i forhandling nlt:J 
Milorg og landets væpnede styrker, underkastet de "'g 
- uten å gi akt på forskjellen - det sivile politi og dds 
myndighet. Det skulle snart vise seg avgjørende. 

Erlandsen hentet Lippestad på Gimle ved 23-tiden. 
På Sehesteds plass sto politieskorten og ventet. Da de 
sanlmen nærmet seg politistasjonen, begynte en grup· 
pe fulle tyske marinegaster å skyte vilt med autom"l
våpen i nærheten. Rikosjettene hvinte mellom husveg 
gene, men Lippestads bil kom vel fram. 

«Han er en forbryterhJ 
Inne på politistasjonen snakket minister Lippestad 

først med kriminalsjefen. Kåre Norum var til stede og 
tok relerat. L'AMe-Lund hadde ingenting hørt om il') 
en doktor Foss, og stilte seg avvisende til enhver tale om 
forhandling med Quisling. Derimot var han kanskje ili.· 
ke helt negativ til tanken om en internering. Han "dk 
imidlertid gjerne at også politimesteren skulle være til 
stede, Politimester Heinrich Meyer kom til, nylig i/llJ
satt i sin stilling av l"\jemmefrontens hemmelige politile
delse han også, og Lippestad gjentok hva han hadde 
sagt. I betraktning av de forljenester Quisling tross alt 
hadde nedlagt i disse fem år - Lippestad regnet opp d" 
viktigste i stikkords form - så aktet han ikke å overgi seg 
uten en ærefull avmasj, og ville i aUe fall motsette se" å 
bli I\mgslet som en annen forbryter. Mens han snakkd, 
kom en tredje person inn i værelset. Det var den nye 
riksadvokaten j landet, Sven Arntzen, som ble presen
tert i sin samtidige stilling som rikspoliti'lief. Også for 
ham gjentok Lippestad hovedplmktene i sin lille le" 
svarstale, og sa igjen at det ikke vllle være noen menillg 
i å behandle Quisling som en vanlig fange. Men Arntzen 
brøt ham tvert av. «Hvorfor ikke?» ::>purte han bry~kL 
«Han er en forbryter». 

Dt:t ga et støkk j Lippestad: .;{Men det kan De vel ikL. 
egentlig si! livilken forbrytelse har han gjort'!» ArntZl·l!: 
«Drap, blant annet». 
Lippestad: ,Men kan De nevne noe drap Quisltng hi" 
ansvaret for?» 
Arntzen: «Eilifsenh) 
Deretter leste rikspolitisjefdl Llppestad en lekse ;j\' et 

SNO

Stiftelsen norsk Okkupasjonshistorie 
 



helt annen innhold enn han tidligere hadde hørt denne 
dagen: Det var ikke tale om forhandlinger med Quisling 
eller noen av hans ministre. De hadde å møte på poiti
stasjonen straks, hvis ikke ville de bli pågrepet der de 
befant seg. Blodsutgydelser ville bare unngås om de 
meldte seg "elv. Etter arrestasjonen ville de bli tatt i 
varetekt, og behandlet nøyaktig som andre varetekts
fanger. Særbehandling var utelukket. Her ville man gå 
«rettens kalde og klare vei», punktum. 

Rikspolitisjefen ville ikke en gang ta imot Lippestads 
utstrakte hånd til avskjed - i motsetning til Meyer og 
L'Abee-Lund, som senere presiserte at de i tjenesten 
aldri avslo å ta en forbryter i hånden. 
Blek og fortumlet kjørte Lippestad tilbake til Gimle for 
å fortelle om sine opplevelser. Fortellingen gjorde 
sterkt inntrykk på de andre. Hele deres tiltro til doktor 
Foss viste seg jo ugrunnet. Skyldtes det en mIsforstaei
se, eller var de narret i en felle? I den oppøste stemnin
gen var det vel ikke lett å innse at det var en kompetan
sestrid de hadde vært ofre for, mellom Milorg og politi
et, de militære og de sivile myndigheter i det nye Nor
ge. Merkelig nok var det den nye sivilledelsen son1 var 
verst. Arntzen, sa Lippestad, hadde som en «gal mann» 
hogd inn i den ellers rolige samtalen med k.riminalsj~
fen og politimesteren og stilt et blankt ulhmatum, Ja 
han hadde til og med sagt noe om at de var skyldIge I 
mord på Eilifsen. Quisling reagerte på det Lippestad har 
fortalte. ,Eilifsen ble jo dømt skyldig under en retts
sak», innvendte han. Vasbotten beml'l"ket da stille at si
den han ble dømt etler en tilbakevirkende lov, måtte 
de nok være forberedt på at den andre siden ville anse 
Eilifsen-saken som mord. Stemningen ble trykket. 

Telefonenes natt 
Mens de andre gikk og la seg for it El litt søvn, ble Lip

pestad og Quisling sittende oppe. Telefon5amtaler fulg~ 
te nå i tett rekke. Det ble ringt til og fra forskjellige per
soner, stadig tettere etter hvelt som også de andre ble 
vekket for å delta. Situasjonen forverret seg rask!. Di
rektør K vaal i Elektrisk Bureau snakket med Vasbot
ten, Stang og med Quisling selv og forsøkte innstendig 
å få dem til å melde seg. Direktør Erlandsen fortsatte å 
opptre som uformell mellommann. Fristen for å møte 
på politistasjonen ble gjennom disse ledd sagt å være 
klokken tre, senere klokken seks, til sist halv syv, defi
nitivt. Dette hadde K vaal og Erlandsen fra Arntzen sel v. 
Fra Gimle ble Kvaal bedt om å ta kontakt med Paal 
Berg, med hjemmefrontsledeisen, med Sven Arntzen 
påny for å minne om løftet fra Foss. Det ble talt om il 
sende telegram til kronprins Olav for å meddele at man 
stilte seg under hans beskyttelse ~ von Hirsch, som had~ 
de gått på krig"skolen med kronprinsen, gikk i gang 
med å sette opp et konsept sammen med Quisling. No
en fant på å ringe politistasjonen for å høre Oln tele
grammet eventuelt kunne ekspederes derfra. Del ble 
avvist. 

Fra Gimles kvinner ble det også talt initiativ. Maria 
ringte til Kvaal og ba hanl hjelpe henne~ lnann. Ragn
hild Lundesgaard ringte til sin mor Carolll1e Prytz for å 
be henne ordne gjennom Frederik Prysz' fetter, pastor 
Johan Prytz, at biskop Berggrav skulle tilkalles for å 
sikre Quisling fritt leide gjennom folkemengden, noe 
SOll1 igjen gikk videre til politistasjonens ~mbetsmenn i 
f1t're runder - Quisling selv var helt uVitende onl det 
hele. Alle disse samtalene gikk fram og tilbake og førte 
igien til nye samtaler, i ct nettverk a:v bønner, trusler 
og formaning-l'f som knyttet seg stadig tettere om ho: 
vedpel'sonen der han blek og uutsuvet vandret rundt 1 
de grålysc morgen værelser mens fuglesangen gjennom 
vinduene fra parken varslet den nye dag. 

Til sist, kvart på seks, ringte Quisling til Arntzen di-
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rekte. Sarntalen ble rene munnhuggl'rit', der Arutzen 
benektet al han i det hele tatt hadde retlel 11(I('n som 
helst henvendehil'r til Gimle gjennom nattvns telefo
ner. Han avviste at det hadde vært eller skulle føres for
handlinger, og nektet bestemt å høre p,i Quislings apo
logier. Quisling på sin side forsøkte fl Jninnp om avtalen 
rned Foss, sa det var slutilunelig at man ville arrestere 
ham, protesterte Hwl Arntsens bryske avvLming, og 
måtte til sist legge på røret med Ufllrl"Ctl<'l sak. 

Da han reiste seg fra telefonen i va~relset i annen eta
sje, kum Maria inn i rornmet. 0pl-lHJrt kastet tlUIt :.::ieg inn 
lil hans bryst, gråt og talle om sin angst.,Maria, skal vi 
søke døden sammen'?» spurte han da. Nå malte hun 
bestemme seg. Ekteparet sto slik omfavrJ(>t en liten 
stund. Så gjorde Qui::;ling seg los og gikl{ ned til minis
trene, sonl beveget hadde fulgt opptrinnet fra hallen i 
første etasje. 

Dermed var loddet kaslet. De skull" o,""rgi seg på 
politistasjonen. Lippe~tad hadde alt varslet ankomsten. 
Nistepakkene var sInurt. Ministrene tømte lommenc 
for uvedkomrnendc eiendeler på et bord i hallen: kon
tanter,våpen, personlige tmg. Quislings bagasje sto klar, 
da Maria kom ned trappen for sisl!' gang med et skjerf 
til sin Vidkun, for at han ikke skulle fryse i fengslet. 

Kvart over seks satte bilkt)rte~jen seg i bpvegdse. Sjå
før Wabenstad med Quisling alene i første l.Jil, deretter 
ministrene og de andre i tre-fire biler. Ild var t'H sUlle, 
grå morgen. Gatene lå ride dter gårsdagem; foll{(_dc~ter. 
På Garborgs plass slo eskorten klar SOlli <lvlalt. Med 
Milorg-jegere væpnet med !:itenguns på stigbrl..~ttet kjør
te kortesjen de siste metrene til Mollergata 19. Klokken 
6.22 svingte Quislings bil opp foran hovt"dll1ngangen. 

Hvorfor Hitler 
valgte Quisling' 
,deg lakker DCIl1, herr major·) 
Den 16. august 1940 valgte !litler ddillith't quioling 
80111 sin mann i Norge. 

Der FUhrer tok imot den norskl,.~ lJarliføn'r(~n i Hiks
kanselliet i Berlin og Sh1ltel ham varmt og <:tlert.rykke· 
Hg, som den konunende statssjef. Quisling sl~lIlle få fø
ringen i Norge. "Et ungt NQl'ge er bare tNlkt'hg for nwg 
under Nasjonal Samlings ledelse og uløselig l{nytlet 
satnmen med Quislings person», sa Hitler. Quisling 
kunne stolE:' på ham. 

Rt:'ichskommissar Terboven ble ht~lltd. tli Berlin og 
forialt hva han hadde å gjøre: oppgi sin anti-NS-linje og 
i stedet satse på Quisling. 

Beslutningen 01'H å sat~e pa ~~liit;lillg - sonl var hell 
annerledes konkret enn dl; lt')SeH' 0\ er'.'ud~t>r Hitler 
senere gjorde i retning av ~ styrke Mwml:rl. i Nederland 
eller Ii'rits Clausen i DcUllllark - hviJt(~ pa sd\'stl...~ndige 
premisser. Noe ledet Hit.ler li( it satse på Quisling, j moi
sdning til ot' andre føl'crnp, 

Hvill{€ premisser det var, måtte '1\'1'1)0\ L'1l gjort! rede 
for da hUll den 22. si~pteillbl'r W·lD llwUe Ul' lor!Samlede 
tyske sivile og lnilitære 0\!el'stbefalt'llde i Norge på 
Skaugurn. 

,·Der li 'ilhn.'rs standpunkt llH'd ht.:m,yn til quislillg l'l' 
da det fulgl'lldt~),. annOl1tierte Tpl'l)()H~n. For ,tlJe som 
hurte pa, måtte det være klart at det dn.:idl' seg om dd 
reviderte FUhrerstandpunkt, dd som Hciehskonunissar 
hadde fått b"kreftet i Berlin olden sist. Og <Id \'ar at 
Hitler betraktet. Qubling som ,<den enl'ste nordmann 
som har gatt inn foT' Ty~ldands sak,. TlThl)y(~n hadde 
inddlerlid nol' lTIf..'r å fortpIle, ~()m vilh' fme til SlOJ'l' for
andringer i NOl'g(" Han ha~ldt:' fått vite at de'!' JlOhrer 11.t:.:
re gungt'r ror krigl'n var blitt advar! Bh)1. at f<:nJJand vil· 
le klInne be:::;dle Norge. Men advur:.;Il·nl' \ ar Iwkt l?orL 
(<1 de!:iember 1 9~lU besøkt.e l11iirllprlid lJ.lIisllJi~~ der Flih· 
rer. Hans foredrag val' sa entydIg, al d~r F'Lillrl\1' ble
ovcrbt~\'i.sj Olll Englands slette Iwnslldl..'!'. Fra ddl(' uye· 
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blikk av begynte der Filhrer å forberede tiltak mot Nor
ge. ,QuisLings store fortjenester berettiger ham derfar ti! 
enhver hjeLp og støtte fra det stortyske rike .• 

Den siste setningen er nøye understreket i det refera· 
tet som admiral Boehms sekretær satte opp. Den VIser 
til sakcns kjerne. Terboven hadde fått vite noe han den 
30. juni ikke kjente til: at det hadde vært konsultas.!orwr 
mellom Hitler og Quisling forut for felttoget i Norg,·. 
Nå ga han dette videre med ettertrykk. 

Nøyaktig slik Terboven la det fram i Oslo, må han ha 
hørt det av !litler selv, sikkeri under deres møte i Berlll1 
den 20. jllli, antakelig gjentatt under senere sammen
komster. Hitler har fortalt om sin takknemlighetsgjeld 
til Quisling, akkurat som han gjentok den for Quisling 
selv und(:r møtet den 16. august: «Jeg takker Dem, Hr. 
major, for al De gjorde meg oppmerksom på faren l 

Norden». Engelskmennene kWllle ha satt seg fast i Nor
ge, og vi kunne h" tapt krigen, sa han til Terboven. Vel 
hadde marinen etter krigsutbruddet gjort ham 0Pi->
merksom på Norgesproblemet.l'v!en han hadde ikke til
lagt Haeders redegjørelser vekt. Først da Quisling kom 
og gjorde ham oppmerksom pa ,~den truende fare», \'ar 
han blitt overbevist. Hitler har altså selv tolket det ,lik 
at sarntalene i dt:sember 1939 var avgjørende for at han 
kom England i forkjøpet med en aksjon i Norge. 

Hva kan Hitler ha ment med dett,,? 
Det var jo ikke slik at Quislings besøk i desember U.k'll 

videre hadde ført til noen besLutning om okkupasjon 
Beslutningen om å gå mot Norge ble, slik Hitler sa dd 
i sin riksdagstale 19. juli, tatt etter Altmark-episoden i 
midten av februar 1940. Men at beslutningen da kunne 
tas, var avhengIg av at ovcrkomrnandoen hadde et visst 
grunnlag å arbeIde ut fra. At dette grunnlaget forela. 
skyldtes varslene fra desember. Det må være dette Hil· 
ler tenkte på med sin takknemhghetsgjeld til Quisling. 
De torberedelsene som bLe fOrE'tatt fra desember til feb
ruar, i form av studierogoperasjonssklsser under Kl'lh:l 
og senere admiral Kranke, rna ha utgjort et helt nødven· 
dig underlag for general von Falkenhorst da han bk 
kalt til Berlin og gitt ledelsen over operasjon .Wess<'ru
bung» den 21. februar. Bare fem dager etter at han had
de overtatt kommandoen, Jlkk Falkenhorst en lengre' 
utredning fra OKW som trolig gjenspeilte både Studie 
Nord og Arbeits!:itab Krankes resultater, og som ga ham 
grunnlaget for den videre planlegging. Bare det at d'>1 
nå forelå f>t visst kali.matf'riale gjorde at den nyutni..'\.'I)I(' 
øverstkommandel'ende kunne gå i gang på en helt all 
nen måle en OKW hadde gjOit vt'd juletider. Vel ytret 
F'alkenhorst misnøye nled Krankes planer. Og de kartl" 
ne Seheidt hadde fått lak i fra Norge, var vanlige siVIlt
rektangel kart uten militære detaljer. 

Falkenhurst var like fullt bundet til å bruke dem, d" 
det snart visle seg at det eneste llluligc tidspunkt fOI 
gjennomføringen av operasjonen var første ny mane l 

april. Det kombinerte strategiske overfall f(llutsaltl" 
klarvær for flyene og samtidig nattemørke for marinen 
- altså nymåne. Nymånen i mars var da altfor tidlig J 
forhold til forberedelsene, den i mai for sen med tank!'" 
på nattemørket, sum samtidig var helt nødvendIg for t'n 
heldig gjennomføring. «Wesertag» måtte altså settes tid
lig i april - eLLer "ldri: det visste Hitler, som hadde feltto' 
get nlot vest i tankene hele tiden. 

Det var i denne sammenheng at den hjelp han hadde 
fåli av majoren fra Norge fortonte seg avgjørende. Uten 
Quislings varsler i desember ville planleggingen av 
NorgesfelUoget først ha begynt ved Altmark. Da haddt.: 
det vært fur sent. Skjebncomradet Norge ville falt I 
England" hender - og Tysk!and viLLe ha tapt krigen. SNO
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