
;jTer?o~e!12!:lf:~/is~ 
QUlslmg en lantgst 
Mange interessant~ enkeltheter iiprofessor 
Skodvins fOl'edrag i, Videnskapsakademiet 
KOll gen var tiJ.stede og salen 

var .fylt til siste plass da pro!e"",or , 
Magne Sko d v i n igM '81[.tes i Det 
Norske Videnskaps-Akademi talte' 
om <Flihrer og .fører. Om ti,lhøvet 
mellom' Hitler-Tyskland og Quis
Yngregimet 194{}-1945, fl'" poll
tlsk-hiJ&boTisk syIl&>tad.. I et fly
tende og ledig [oredTæg, men hele 
tiden, b;ogget på dOlkume:nter,! tok 

, pl'ofesoor SkoeWin for' seg en del 
I av bJovedpunk,tene I utv,iklingen 

194{}-45 og .vtste hvorledes Reåchs
kommissar Terboven hele tiden 

L hadde klart for seg a,t hans opp
g3;ve "ar å adJministl'ere NOl1ge på 
en sUk måte at det "ar til melSt 
nytte for Tyskland under den på-' 
g,i\;ende krig Og voldte ' 1l1l11st,mulig 
vanskeligheter. Han anså Quisling 
som politisk Udugelig. Terboven kom. 
på dell' måJten 1l1an~ganger I den 
stilling a,t hrun mMte sette en "baP
per for Quislings planer, men det 
var iIl<ke i, og fQ!" seg en tv~kamp 
Plellom Terboven og Quisling som 

, fant sted. Dette siste syn.spunik,t er 
ellers ofte kommet for sterJct frem, 
sa han. 
i Terboven forstod vel hva. som 

var reelle maJkt!aktOO'cr i srunlfun
net, og han hadde derfor bl. a. 
100ntakt med LO. over hodet på 
Quisling. Dette fØrte tll den avtale 
at 'det sku],]e' være en' fl'ivlllig sak 
å blI med,lem av NasjOllal Samling. 
Inger skulle tvinges inn. Quisling 
på sin såde ville ha regjCl'i111gsmaklt 
for å kunne gjøre pal,tiet stCl'kt. 
Te"boven s"arte ham at hvis par
biet ble sterkt nOlk, kunne man 
komme tilbruke tll spørsmåtet om 
l'egjeringsma.kt. Det ble I NS. ar
'lJeidet mten.st for A Øke medlems
taJllet sHk rut man k1l111lle ns 100 000 
- et mål SOIlll aldTi ble nådd. Og 
det ,ble stadig fØ"!. en kompLisert 
sbalt!.IstHclt som skru.lle tjene tll, A 
vise at partiet snBlrt hadde nådd 
den samme rela.tive' tla!Hmesslge 
styrke som Hitlers NSDAP, hadde 
like fora.n ma.k'toverta.gelsen. A stå 
som medlem 8IV pa.11tiet ",ar derfor 
en realitet en sak av pOlitIsk,»e-

Pro/cssor Magne Skodvin, som igdr 
talte i Videnskapsakademiet, 

seg ved C11 rekke anlednmger en 
mangel på realdsme som er nær
mest faaltastL. ... l<. Der forelå helt 
på slutten av krigen fra' Qnislings 
side bl. a., utarbeidede planer om 
et helt selvstendig Norge med en' 
hær bestll,ende av .6 tyske, dlvi5jO- , 
Iler som blir norske.. 6. mal 1945 
ble, det holdt et møte på Slottet. 
Man var kl'ar over at krigen var I 

slutt. På Illotstand med maktmid
ler var det ingen som tenkte, Illen 
det ble tallt om å opprette et poli
tikorps som på norsk side kunne 
bidra til å opprettholde ro og or
den. Og 1 den forbindelse ble det 
en lang samtale om dette korps' 
uniform og distinksjoner ••• 

Forslag til militær
nekterlov trekkes 

tilbake -
tydnlng. ' I statsl'åd igår var det lagt frem 

Professor Skodvin nevnDe bl. a. melding tll Stortinget om tilbake-, , 
ministCl' Irgens' kontrovers med kalling av Ot.prp. nr. 21 {1958), om ", 

, tyskerne fOl'di de ville prisedømme adgang til å frita vernepliktige fOl: ,j 
, 'et' norsk skip. Irgens ville ha det militærtjeneste m. v. I 

klart ",t kr,ig6tAlstand lk!ke rIldet Justisdepartementet sier' I mel-
mellom Ty<>k:land' og Norge. Tysk- dingen 'at det har hatt drøftelser 
Cl'lle gikk Ml slutt med på at prise- med Stortingets justiskomite om 
saken Skulle utsettes til e~ter krigen. lovforslaget, og at det har vist seg 
Dette skj'edde fordi minister Il', å være meningsforskjell om et seu
gen.s' opptJreden i denne sM<: "'M' tralt spørsmål I dette, nemlig om 
l overensstemmelse med reelle kref- behandlingen og avgjØrelsen av 
ter av økonoll1lJBk ,betydning I fol- søknader om fritagelse for militær-
klet. . tjeneste, " 

F101''CClmglSJholderen 100m også lntt1 ,:Efter departementets mening \)Ør " 
på HagelJins fomøk pA å gjøre seg detlkke bil spØrsmAI om A: etablere . 
selv til strutsmJiJnlster og å få skiftet den ordning at spørsmålet, om vil
ut Terlioven, og foreta en 'hel om- kåreue for A frita for mIlitær
møblerIng ,i Wehrmachts ledelse i tjene.ste først, gjøres tll' gjenstand 

I' 'Norge. Han søkte,,$\ØtIt1llh~;gene- for omhyggelig prøvning av s!W'lige' 
" mladmlrihl Bøhm"SOnt på srunme nevnder, og at,de vel'llepliktige som' 
. må;te som Raeder VM' mer villlg Ikke måtte bli fritatt,' derefter -
, til å gi Quislillg. støtte enn bl. ,a: ved å unniate å møte - skal kunne 

Falkenhorst var. ',', "få det samme spørsmål prøvet av 
Foreliggende dokumenter ','og ,bLa: dOlllStolene i en straffesak. Da det 

utrykte delea' av Goebbels' dagbok Ikke er full enighet om det forelig
viser at den norske motstandsbe- 'gende' lovutkast, fil111er ,departe
vegeise i klrke- og lærel'striden mentet, at',det bØr arbeides videre 
bedØmte situa8jonC11 helt riktig. med saken, og :om mullg'legge ftem 

I Goebbels hadde bl. a. notert at et nytt forslag. Efter depal'temen-
der., fra Quislings side forelå en tets oppfatning vil det'være av'stor 

I «alta,nnet el111 lOgiSk fremstilling. verdi om det kan bl! størst mulig 
, og legger til at dette er spørsmål enighet om en ny militærnekterlov. 
II som Føreren Vil,' ha, skjøvet tilside Depal'tementetmener at den gjel
I inntil krigC11 er $lutt. dende lov må kunne bl! ståel1de 

:' I NasjOnal, Samling viste det inntil videre. ~~ 
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