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~ Debatten fortsetter 
~ Etter debatten i «Antennetimen» 

ang. professor Hans Fredrik Dahls 
Quisling-biografi intervjuet Dag

~ bladet 19.7.91 noen «storheter». 
;:-':'1 En av dem var høyesterettsadv. 
'" Annæus Schjøtt. Det han sa er 

ikke så nevneverdig (jfr. Dagbla
det). 

V åren 1945 skrev nevnte advo
kat i Aftenposten: «Tyskerne stjal 
maten ut av munnen på nordmen
nene under okkupasjonen». 
Undertegnede opplevde hele 
okkupasjonstiden, men ingen tys
ker stjal maten ut av min munn 
iallfall. Hørte heller ikke at andre 
nordmenn hadde opplevd det. 

Det faktiske forhold er nemlig 
det at hvis tyskerne ikke hadde til
ført Norge store mengder matva
rer, hadde nordmennene sultet 
ihjel. Ikke Schjøtt. Han var «patri
ot» og oppholdt seg i England 
sammen med <<Johan uten land» 
og Co. 

Schjøtts pappa var aktor i Quis
ling-saken. I tiltalen mot Quisling 
hadde aktoratet tatt med noe om 
at Quisling hadde stjålet teskjeer 
på Gimle. Det hadde selvfølgelig 
ikke Quisling gjort. Om så var, sor
terer vel ikke naskeri under begre
pet landsforræderi? Iallfall finner 
man ingen ting om det verken i 
den borgerlige eller militære straf
felov. Heller finner man ikke ett 
ord om det i den grunnlovsstridi
ge landssvikanordningen - mer
kelignok. 

Derimot hadde aktoratet tatt ut 
fra Quislings arkiv viktige doku
menter som skulle tjene Quislings 
forsvar. På dette nivå ble saken 
fremmet for retten i rettsstaten 
Norge og prosedert i en ulovlig 
lagmannsrett (lagmannsrett uten 
jury) med en ugild lagmann som 
formann. 

Under krigen jobbet Annæus 
SchjØtt i det engelske flyvåpen. I 
alliansen med dette våpen senket 
Johan Nygaardsvold i alt 11 nor
ske sivile kystruteskip hvormed 
over 1000 norske borgere omkom. 
Da Johan i «frigjøringsdagene» 
1945 igjen sate sine føtter på norsk 
jord ble han hedret med æreslønn 
og Storkorset av St. Olavs Orden. 

Den engelske dramatiker Sha
kespeare sa og skrev: «En dag skal 
vi henge alle advokater». 
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