
En skarp hjerne med 
den riktige 
patriotismen. Som med 
livet som innsats brøt 
inn i tyske avgjørelser 
og reddet norske liv. 
Roald Dysthes takk for 
sitt dristige arbeid ble 
en hard og urettferdig 
dom for landssvik. På 
grunn av sin 
forkledning -
medlemsskap i 
Nasjonal Samling. 

Basert på EGIL ULATEIGs bok 
«Justismord», utgitt på Asche
houg. Bearbeidet og redigert av 
Ole G. Olsen. 
Foto: NTB 

S
CIV i sitt nitticnd.c år omgir 

Roald Dysthe seg med et 
slags felt av ~ 

magnetisme. Thns skarpe, gjcn
~de intellckt, hans vidt
favncnde kunnskaper, hans sjarm 
og hans varme omtankc for med
menneskcr, har gjennom alle disse 
årene vevd scg sammcn til en pcr
sonlighet av sjelden karat. 

Men til tross for den nestcn 
naturstridige kmnpånden i den 
gamle mannen, ser jeg av og til i 
de levende, skarpe øynene et 
uttrykk som kaller fram i meg bil
det aven rugl som er skutt i tluk-
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~' .. 
ten, som bakser med vingene, men 
vet at den er truffet. 

Slik, i gripende prosaiske ven
dinger, beskriver Egil Ulatcig sitt 
møte med hovedfiguren i hans fer
ske bok «Justismord». Det er en 
sjelerystende og skremmende for
telling om en nasjons, med justis
vesenet som fremste bøddel, nær
mest kriminelle renkespill for å få 
dømt et menneske man rett ut ikke 
likte trynet på. 

Det er også en spennende sam
tidshistorie som gir et nytt og 
friskt innblikk i okkupasjonsårene. 
Men først og fremst er «Justis
mord» et vitnesbyrd om et men
neskes heroiske, ukuelige kamp 
for rellkrdighd og ære. En \-.amjl 
SOlJ:lSJlI1iLikk.e er v~ he~ 

RoalJ bysthes lange, vonde 
krig begynte ironisk nok under et 
jubelbrus og fuktig feiring. Det var 
lenge h)r Vidkun Quisling grunnla 
Nasjonal Samling. ja til og med 
før Adolf Ilit/a ble rikskansler i 
Tyskland. Den 2. april IlJj() var 
det folksomt langs Karl Johan, og 
brpdrenc Roald og Sven Dyst he 
hk h~\ret f~ell hyste
ri.,\-' glade stemningen. 

Den kjente vinhandler Carl S. 
Dyst/li'S s(mner var giilt til i\pen 
krig mot ledelsen i samtidens mest 
omdiskuterte organ, det n~te 
Yir~~1. Mennene som V(lk
telGe dyreoare flaskene, tilhørte 
maktens parnass, og bedrev ren 
nepotisme og et kameraderi som 
ul1<:!9:g!}lv~s: .... Q~.J~riv~te importør,e
iics cKSilii'en:.;.-~ ..-

Norges mest populære 
Roald Dysthe var bare 26 år 

gammel, men i besittelse aven 
sjelden evne til å uttrykke seg med 
klarhet og presisjon, koblct med en 
st2r Q..o~)~!2._:;Sly~~t. Også 
11a'fiSt)~hcrsfels~lv~ "juridiske 
begreper og vurderinger skulle 
komme til a ergre livet av hans 
motstandere, ikke minst advokater 
og politijurister, i flere tiår frem
over. Nå var han også Norges mest 
populære mann. 

Men ingen av de direktørene i 
Vinmonopolet som matte gå i kjøl
vannet aven pinlig rettssak, skulle 
glemme mannen som hadde påført 
dem deres livs mest sviende neder
lag. 

Roald vokste opp i et harmonisk 
hjem i Kirkeveien 147. Over hodet 
på ham ble det syslet med ideer 
om at den begavede og meget 
intelligente unge gutten enten 
skulle bli lege eller jurist. I voksen 
alder valgte han likevel å gå inn i 
farens agenturfirma. Få år elter ble 
han snappet opp av et amerikansk, 
verdensomspennende konsern med 
kjempelønn. 

Det viktigste landet innenfor 
hans nett av forretningsforbindel
ser var Tyskland. Gradvis ervervet 
han seg, ved siden av et nytende 
tysk, et intimt kjennskap til det 
tyske lynne. Han oppdaget at man 
måtte snakke på en helt annen 
måte til en tysker. Han beundret 

deres dyktighet, men foraktet 
nazismen. 7u{.{ / 

Det som sjokkerte Roald Dysthe 
mest den 9. april 1940, var Quis
lings høyforræderske tale i NRK 
om kvelden. 

"Hva i helvete slags fjøsnisser 
er det som har sluppet ham inn 
der,» tenkte han rasende. "Er det 
ingen som forstår at vi er i krig?» 

Men den 28. september, tre 
dager elter rikskommissær Josef' 
TerhovelIS tale som forandret 
norsk historie, ble Dysthe for før-

Ministerialrat MOller var en av 
toppene som Dysthe brukte 
sin innflytelse på for å redde 
norske liv. 

ste gang i sitt liv medlem av et 
politisk parti. Han ble, på papiret, 
Vidkun Quislings mann. Men loja
litetseqen sverget han aldri. p<f
fjMÆe_j,w/ 

Hvorfor NS
medlemskap? 

Hva hadde skjedd med Roald 
Dysthe? spØr Ulateig i boken. 
HvOli'or sa han ja til den foraktede 
NS-lederen elter alt som hadde 
skjedd? Han hadde fremdeles ikke 
møtt Quisling, og han mislikte det 
han hørte om eller av mannen. 

I Roald Dysthes skarpe analyti c
: 

ke hjerne hadde det demret en 
plan. Den var ennå vag, men han 
hadde en klar anelse om hva han 
kunne bruke Nasjonal Samling til. 
Han vaflielfer jkRe j tvd ornat 
mange ville oppfatte medlemska
pet som opportunisme. 

Han ville forsøke a l' lpe landet 
sitt gjennom krige og mot den 
åpenbare ulykke Quisling kunne 
føre med seg. en han v ille gjøre 
det på sin egen måte.!;i4"'- p~.vv. 

Plutselig en høstdag ble han 

Josef Terboven den 25. sep--1 
tember 1940, dagen han holdt 
talen som forandret Norges 
historie. Til høyre i sort: 
Quisling. 

høflig innkalt til et møte med 
ministerialrat Georg Wilhelm Mii/
ler, avdelingssjef for presse og 
propaganda og rikskommissærens 
stedfortreder, i Stortinget. Den 
mektige tyskeren, som var godt 
orientert Olll nordmannens vidtfav
IlLonde egenskaper og talenter, til
bod overraskende Dysthe stilling
en som di.!:ckH~r i Nordisk ~-
~ ct nyll organ som skulle 

kontrollere nyhetsfonnidlingen. 
Etter fr ha betrodd seg t i I høyes

tereIlsadvokat Per Rygh, mannen 
han stolte mest pa i landet. og fått 
en forsikring om at han ikke brøt 
noen lover. takket Dysthe ja til 
jobben. 

Fra da av var Roald Dysthe ikke 
bare medlem av (le.! form.ue NS; 
han arbeidet for et firma som var 
kontrollert av den tyske propagan
datjenesten i Norge. Det var mildt 
sagt en original måte å starte en 
motstandskamp på. 

Reddet norske liv 
Men som Egil Ulateig så tref

fende skriver: Det var da også bare 
en mann i Norge som benyttet den. 

For organisasjonstalentet Roald 
Dysthe var stillingen som skred
dersydd til hans h=n.cl.i.ge for
mål. Han fikk et om mme, både 
da og i ettertid, . r å være en 
meget modig og redd mann, åpen 
og rettskaffen ærlig og sanndrue
lig, redelig ed penger. Han opp
levde noe bortimot uvirkelig: Den 

ene etler den andre i Norges virke
lige maktelite åpnet sine kontordø
rer, og ofte sine hjerter, for ham.?~ 

Men skulle Dysthe klare å redde '(,Moi'1-
enkelle motstandsfolks liv, måtte 
han kjenne personer med direkte 
makt over liv og død i Norge. Og 
det gjorde han snart. Mange av 
disse tyskerne som kunne iverkset-
te dødsdommer, fortalte etter kri-
gen at uten Dysthes iherdige inn
flytelse ville mange norske liv gått 
tapt. ,).t."""'" iv d-'Y''" ~;":i~~' 

Selv overfor Terboven, ofte 
karakterisert som Djevelen selv, 
kunne Dysthe, med sin velovervei
de frimodighet, komme med inn
vendinger. både mot tyske planer 
og NS-planer som ville ramllle 
enkeltmennesker eller grupper av 
det norske folk. Han avverget hen
reIteIser og konsentrasjonsleiropp
hold, og satle Il<.:inkrok for en rek
ke av Quisl ings vanvittige ideer 
om utskriving av titusentalls ung
dom og by)nder som skulle settes 
inn som kanonføde på tysk side. 

Med di.sse mennene som baller, 
skriver lJlateig. utførte Roald Dys
Ihe dct !llan trygt kan kalle vcr 
denskrigcns stprste sjonglt~rkunst i 
Norge, om ikke i samtlige o\-.kll
perle land. 

Mcn s~llntidig salte han seg selv, 
og sin kone og to barn, i den ylter
stc fare. En bokholder i NRK, som 
likte Dysthe, uttalte f.eks.: «At 
direktør Dysthe ikke ble skutt, at 
han i det hele tatt lever i dag, kan 
sidesti Iles med de største undere." 

Trodde på rettferdighet 
Han var veldig nær en kule da 

Quisling fikk ham arrestert da han 
kom over Dysthes kupplaner !llil,.l 
ham. Men tysk makt valset ned 
lorræderens prioriterte ønske om å 
utrydde Dysthe. 

Det som holdt ham oppegående 
og rolig i delte farlige spillet. var 
troen pil at etterkrigstidens makt
haven~ i Norge ville forstå ham. 
Det var Roald Dysthes største feil
slutning i livet. 

En vakker høstdag i 1945 brast 
alle fremtidsdrømmer for ham. 
Angiveri var plutselig blitt til en 
patrilltisk handling, og i «sladreko
ret» befant seg også visse eks
direktører i Vinmonopolet. 

Rettssaken mot Dysthe er så 
omfallende og intrikat at man 
trenger et bokformat for å beskrive 
den. Selv harde ord som uhyggelig 
og skammelig er likevel ikke dek
kende for det norsk rettsvesen 
gjorde mot ham. 

Roald Dysthe ble ~g dømt 
til seks års tvangsarbeid som 
landssviker. I november 1950 ble 

han fullt frikjent. Senere fikk han 
en latterlig lav erstatning, .z !""'f.å ~ 

Roald Dysthes utrolige livsløp 
og skjebne, nettet sammen av Egil 
Ulateigs mest briljante penn, får 
en, med halmdirrende klump i hal
sen, til å tenke: Rettferdighet -
storm fram fra ditt feige skjule
sted. Norge - skam deg! 
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