
AIberfWiesener var en ridder uten frykt i all sin ferd;!?_ 
Da Albert Wie. sener, TySkland ennu ikke vist seg som I Norge var der politisk uro og situasjoner, og som han måtte nærmest arbeidsfrie tyske agen-' kelige oppgjøret •. Wiesener til-· 

noen makt å regne med, - det økonomisk dårlige tider, og Qu- stå tilljIlsvar for. «Førerprinsipp turer. cl situasjonen den gang var later seg i sin bok en adskillig 
nær 85 år gammel, (;" kom først tre år senere da riks- isling satt som forsvarsminister i uten ansvar er diktatur- hevdet det ganske andre oppgaver som strengere sprogbruk. I sin for
forrige fredag bukket· . dagsvalget høsten 1930 gjorde regjeringen Kolstad'Hundseid, Wiesener. Quisling aVViste dette kalte på ham. Han var jurist, svarsgjerning liadde han funnet 

, ... "., . hitlers'parti til det neststørste i men mest opptatt av sine egne med forbitrelse. Han stod ikke høyesterettsadvokat, kunne ok- oppgjøret umulig, og uverdig en 
: under (or kreften, .. :~,~, Weimarrepublikkens parlament. politiske planer. Wiesener var i ansvarlig for noen verdslig in- kupantenes sprog, og nå ville det rettsstat. 

: .i;illstet mange en kjær_o _, -Og hva a."J.ii,kk Norge, var Qu- mellomtiden blitt dommerfull- stans, men for Vårherre og Ham bli behov for kvalifiserte for- U,nder okkupasjonstiden 'så jeg 
l d t ' isling fremdeles på post i Russ- mektig i Hamar og dyrket der et alene. Han hadde gitt Quisling svarere for nordmenn stillet for Albert ,Wiesener bare en gang, 

yenn og ,an e en '. '. ~ land, også for ham.-kom skjeb- begynnende fOrfatterskap! med . hans frelserkall. Wiesener fikk tysk krigsrett. Det var det eneste sommeren 1940. Vi gikk 'gate-
"stridsmann for rettferd! .~ netimen først 'Ved 'hans hjem- den sorgmuntre lille romanen efterpå skriftlig bekreftelse på han ønskt seg, og tyskerne god- langs sammen og diskuterte 
ulvetider_'" '. j _.",:, komst i 1930. Vigdis og hennes barns fedre dette som siste ord i saken, men tok det uten betingelser. spørsmålet: Er Norge i krig med 

, , Nazister, ennsi NS-folk var der- som første frukt. Den slo godt an, han opprettholdt sin opposisjon, Tyskland? Albert mente:'lkke 
,,' .: -' ). " ... for ingen av gjengen' enda .. Den ble endog filmet. Kanskje var lit- . innkallate til et mediemsmøte, efter kapitulasjonen 10. juni, da 

Hans dør var alltid åpen ~r alle:-~~ mest politiske, Hans Jacobsen . teraturen en vei il: gå for ham? og fikk der overveldende flertall samtlige norske styrker la' våp.. 
som trengte hans råd og hJelp_. ; hellet nærmest til sosialismen for tanken om ansvarsprinsippet. Opprivende verv "nene ned. Jeg mente 'der"var 

Selv lærte jeg å sette pris på efter sine erfaringer som arbeider . I 1935-36 tilbragte jeg et års tid, Straks efter ble han ekskludert '. Det ble et slitsomt og opp- .krigstllstand .efter Kongens Nei 
ham som den gode kamerat og ved en bilfabrikk i Amerika. To- i Amerika, og da jeg kom hjem .' fra paritet på grunn av oppsetsig- rivende verv 'som' han 'skjØttet 'og efter at forsvarssjefen general 

. det kloke og muntre menneske :, nen i gjengen var mest en slags . var scenen påny en annen. I '. het. Det var ,QUiSlings svar på med all sin energi-og menneskeli- > '. Ruge frivillig var gått.·j· tysk .-
han var. Vi møttes første. gang bohemaktig tevling i vittige rep- Tyskland ha,dde Hitler, nu ene-, kravet om en smule demokrati i ge medfølelse. Han har skildret .'. krigsfangenskap. Begge deler var 
under hans stipendieopphold i ,likker, med forbilder som Gun- .. veldig FUhrer i og ; øverstkom- 'hans' parti. Han skulle råde ene- sin' virks.omhet, de ofte uunngå- ' 'levende bevis for at·yi var i krig 
Berlin 192'T, der jeg på den tiden har Heiberg,' Nils Kjær og Sven ,manderende for en raskt voksen-, veldig av «Guds nåde». I sm siste elige nederlagene (krigens lov 'er ":.,og innstilt på å !ortset.te striden. 
nylig hadde begynt på mine 'Elvestad. Det .:Var moro, og sjel~ de krigsmakt, vist sitt sanne an- bok Lys over .1andssvi·koppgjør-hård); og pe oftest knepne seire-·' ;,.samtalen viste at vi ikke'kuTIhe 
studier ved universitetet, Sam- ,den har jeg I~dd så meget som i' .. sikt, med voldelig utryddelse av et (985) betegner Wiesener dette . ne, ,i boken Nordmenn for .tysk.· ',.bli enige om annet enn å være iie-, 
men med 'ham var hans. venner . samværene med disse karene. .hl! opposisjon,.. konsentrasjons- som en tvangside . Quisling .var krigsrett (l954~, Slik tjenrehail·'}·nige, .og vi skiltesveppskapelig 
HanS S. Jacobsen og Einar ; 'Især var Schibbye ubetalelig i sin .~ leireIor alle .anderledes tenken- besatt av, iloe den hØkterne ju-, ':SIttJa.flde~ ~ste evne, og var· ;-:Aor å gå p.ver vår veL. Da)eg~ene:: 
Schibbye kommet ditned, og en ':.ofte groteste humor, .. ' .. ;. ::'-de, '-og 'bestialsk mishandling av . ,. rist ikke kunne gå med på, hans . ·like ubenudletl mai 1945 som i·.,re hørte om Alberts arbeIde l'forc 

yngre nordlending, Einar Dyvik . '; i landets jødiske,minorjtet.· INor- . visitt i NS-partiet varte således -april 1940. ". "-,,. '~ _ ...• ; ',.' \svar for landsmenn nysk' krigs: 
var der, sendt av banken han ar- ,.-.'",. • ; ge' hadde Quisling dannet sitt ',$naue syv mån~dei .... ·.;· i. '",,;:'pa'så marerittet omsider 'var ';;. rett, Kl.!IlIlejeg bare !Ik~'harn dC:-' 
beidet i, for å kvalifisere seg yt- k:.:.cl.·ne'n·:·· .. ora.·ndref NS-parti.og st,evetfor å vinne ,.,; .:,:,;over,kaltenye.oppgaverpåharn:;~.:.~høyerefordet,." ',;c': ;'.C:-' •. : 
terligere i faget, Disse tre og i til- ., c: l' " plass for det pa Stortinget. Val- {,andssvikoppgjøret, et "'mon: .. _ -":'.lIan hadde jus' i bloaeL'Faren 
legg Huljar Mjøen, senere VGs '!,·'·.Eiter studiene i Berlin flyttet eget i 1936 viste med all ønskelig. , '.. < • "". strunl.avenprosess·med mer enn' ,(;var dOmIner, og hans datter Hil-

l. 

. husdikter H. M., var en lystig og 'jeg i 1932 hjem - for en tid ~ og 'tydelighet hvor fåfengt dette var., Nærm~ts~g Wiesener '90 000 saker. Den varte i seksten' ";·i.pe ble dommer.nhmest 'ti-ernc 
charmerende gjeng som det all- ,Jiv,gjeI1ge~ fra ·ct~ngang» var det · .. Jeg ,var bare overrasket .over å 'Tre år senere Kom deh tyske in: ,'år, og enda var det ikke tale om jf , :tredende 'trekk i 'hans lmrakter:'" j 
tid var en glede å møte, et friskt E>.Alb~rt Wle~ener. Jeg s~ mest·~. ;hØ~ at .Wleseper det året meldte;. '>vasjonen som 'QPptakt til· fem ' ,;kunne prøve 'nver'eIikelt'saksom 'l)Var'· en "'Ubestikkelig 'rettferdig-: ;.. : 
pust fra Norge i utlendigheteIL tenår leg var l Oslo på fene fra mm '., ·seg Inn INS, mer det ~k1.!lie snart .. ;lange okkupasjonsår ... Fra tysk ., 'all skikkeijg tettspl~e wsi,er. Det ;,;1!~tss~, Dell ~e~ h!IDS gap.g på ~ 

f<lektorpost i Tr9ndhjem .. Den po- . ,: vise seg at han gjorde det i en be- ~bold nærmet man seg Wiesener, . ,ble. for' en Stor del dom:'for );or: .. ;;..-;t.ivsveie~, Pen ~ gjØre-~hatn 
~;-Jit!ske scene, både u.te .og hjem- fstemthensikt., ' :.'han var ,fra' siD. tid .som Hum-": 1ektiv skyld, :først. ,og ,l'teriiSC;;:-:EI e~' oinstJ::idt, 'jaugJ,esett per: . 

Diskuterte "'IDe, v'aiimellomtiden blitt en an- .,:;;<". .' ~ , .;.; :boldtstipendiat i 1927 registrert ;. :;NS-medlemskap: :At der i ae m:'_!}'son; :;særlig _i .forbindelse 'med, 
. Vi ranglet på nordmenns vis, ; nen': l' Tyskland stod 'Hitler nå., .. :: Våiep '1937 tok han nern.tig opp "'som iepresenta:ht i Oslo for tyske ;gre sekkene med titusener,av sa< .. ,dandssvikoppgjøret, . Men ,den' 

men der var alvor i leken, vi dis- ;{oran porten:til sin puiktove.r-' mIed Quisling spørsmålet omå ".·universiteter.:Mantilbød' ham' .. :ker'va:i-bøystulikemotivertilste~ "SJwldt ~ans skjold blankt,Albert 
kuterte så fillene føk alt mellom ::tagelse; striden mellom de åndre . ::iovfeste ansvarlighetsprinsippet . 'toppstillinger i norsk administra- ·.-'de,kunne det ikke tashensyh til ';j, ':-i\'iesenervar en ridder ti.tenfrykt: 
himmel og jord, ikke minst pOll- i partiene 'Skapte <len ene parIa- '.;1 partiet: Et utvalg som føreren '~sjon', Det sa han neitakk til, og li- ,::! det professor Andenæs med et,:og dannet i all sin ferd. . 
tikk. Den gang hadde nazisme~ i ln:~ntariske krise efte~ den an(jre .. ,måtte rådspørre 'l ·;ruvorlige .. ;keså til forslag omliJ~oputl~ og ~~c!.t ut~~~ar'k~t «det v~-' Arvid Brodersen. 
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