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· ............. . 

om et ,,,,,kebe Ira 
lortiden er Quisling 
dukket opp pa vore 

TV-skjermer. Mannen, saken 
_ oy oppgj.ret med vare 
landssvikere, som tok makten 
i Norge under tyskernes okku
pasjon. Ikke alle er d.de. 
To aV I.rerens «ministre)) le
ver i beste velgaende. Den 
ene, Quislings fryktede ujus
ti!.mini!.ter)), Sverre Rii!.næs 
(bildet), er i silt 90. or megel 
olldslri,k, oy so enga,jerl i 
NRK, Quisling-sel io: al munge 
kanskje vil linne del palallen
de at han unngikk d.d,slrali 
ved o bli erklært sinnssyk den 
ganyen i 1945... L.rdags
VG har trullet hum denne 
uken. 
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I et lite værelse p6 et aldershjem utenfor Oslo sitter 
Quislings justisminister Sverre Riisnæs (90) og 
f.lyer intenst med i NRKs Quisling-serie. Den 
tidligere s6 fryktede NS-ministeren nærer fortsatt 
stor beundring for sin tidligere sjef, som han 
karakteriserer som «det norskeste av det norske)). 

D 
ct jeg har setl av Qu

b31ing-scricn fore
løpig, gjør meg 
bu.n~ dcprinH~rl og 
ned fur. I)t~l el' 
ln.sl å Inålt(~ være 

vitne til all den nedrakkingen av 
Føreren. Vidkun Qllbling var det 
n(}r~d{l!!itl> av del nonike. 

Qui~lillg~ ju~ti.slnirll!")lLT. ,s\'lT" 
re H.ii~na:.s (~Ol, har vdJ1skt:lighl'
U-ro lIl,cd å skjule larene d('r han 
sJlter på aldel'!::ihjenunct utenfor 
n~lo ug st:r tilbake p<i krigsArene. 
~ll av okkupasjun::,tid(:n.s Illesl 
fryktede nazb,lcr Cl' i dag- eu vital 
og velurll~nterl 90-aring leven
Ul' opptatt av alt surn roret" ,';:H.:g i 
sHlutiLlen. 

I ,::,ofacl1 I dt·t lljl'lUIlIt:ku,sellge 
viercls(:l liggct' lL'l'ske avi:.ul
klipp. Sal))IUCn lued Brik Danl
nl~UU1!'i .siSl!' hLlI{ ug ka~~dtt'r rned 
kl'l~!jl~k lllWHkk. H.ii~na~~ ~n<lkkur 
rolig og I, ('Iuvervcili ulll arene da 
han ~t()d i .:3Cntrulll fur det }Jolitis
ke hv i N()r~e. Det er van::;kclig- il 
fA oYl' pa den fryktede naLi~tcll. 
::Ionl like etter krigen::; ::;lutt unn
gikk dudsduIll ved fL bli erklært 
sin~~!,yk. 

Heldig 
_. - Jeg var heldig_ De klarte 

ikke å. få. noen dom på. meg. Jeg 
har mye å. takke overlege Jon 
Leikvam for, som hadde oss til 
observasjon cttcr krigens slutt. 
Han reddet livet nlitt. forteller 
Riisnæs. Mom tilbrakte nesten 13 
å.r på. Reitgjerdet i Trundheim før 
han kom ut under tilsyn. 

~, 

{. ,~ '2 
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Okkupasjonstidens justisnlinis
ter snakker fortsatt varmt om sin 
tidligere sjef, som han konse
kvent kaller Føreren. f! .... ra høsten 
1941 frem til krigsslutt i april 1945 
var han Quislings justisminister. 

-~ Jeg h.u.dd(~ et nært sanlurbcid 
med li"ørcrell. Han var en karis
matisk og arbeidsom sjef, N"y-
110m pl alle mlter, Jeg husker 
godt da jeg tikk en liten korreks 
av Føreren etter at han hadde 
fAtt vite at jeg hadde .. nattet .. 
meg med rømmegrøt under et 

. oppdrag I Tromsø. Selv levde han 
nøkternt ute pl Gimle, Han var 
nærmest avholdsmann. Tok til 
nød et glass rødvin til maten. 

TRIVES: Qui~lings fryktede ju~ti~mi"isl<:r, Sverre Rii,mw8 (90), trives utmerket pa aldershjem. - Fulk vr 
godAl Utul tHfJg her, .'Jier Riis·uws. Fotol MORTEN AA5bØ 

Sverre RlIsnæs hadde også sine 
små kontroverser med sin sjef. 

- Jeg husker f,eks, den gangen 
Føreren kom Inn på mitt kontor, 
lente seg truende over mitt skri
vebord og forlangte at jeg skulle 
sette biskop Eivind Berggrav un
der tiltale. Under protester for
søkte jeg å forklare at vi Ikke 
hadde noe juridisk grunnlag for å. 
arrestere ham. Føreren bøyde av 
I første omgang, forteller Rlls
IUeS. 

Sverre Riisnæs kominer fra 
Vestlandet og vokste opp I et 
svært tyskervennlIg mllj", 

- Jeg minnes en gang under 
første verdenskrig. Far hadde 
tatt oss med ut på. fjorden, og I et 
filosofisk "yeblIkk kom han med 
f"lgende formaning: 

- Glem Ikke at I dag står vå.r 
stammes kamp for livet. 

Sverre RUsnæs gjorde karriere 

~~~atUfISiiu~1e~~dl ~~34 ci'~~~~~~~ 
Som statsadvokat møtte han en 
gang på 30-tallet kong Haakon. 

RlIsIUes sier at møtet med kong 
Haakon var med pl l knytte ham 
IUermere til nasjonalsoølallsmen: 

Skuffet 
- Jeg vet det grenser til maje

stetsfornærmelse, men kong Haa
kon skuffet meg med sitt vold
somme hat mot TYSkland og tys
kere, sier RlIsnæs, som meldte 
seg inn i NS sommeren 1940, 

Hjemmefrontens likvidasjon av 
den forhatte politilederen Karl 
Marthinsen våren 194~, og hevn
aksjoner da makthaverne henret
tet ni motstandsmenn, vil RlIs
næs nødig kommentere. Han var 
personlig til stede på Akershus 
under eksekusjonen, og skj"t vilt 
med sin pistol mot de norske pa
triotene. 

Derimot letter han gjerne litt 
på sløret omkring de dramatiske 
døgnene ute på Skallum gård I 
Bærum, hvor RlIsnæs hadde for
skanset seg sammen med stats-
råd Jon ... s Lie og fylkesfører Hen· 
rik Rogstad de dramatiske mal· 
dagene 1946. 

- Jeg husker jeg ble oppringt 
av Fuglesang (QulsH.ngs propa
gandaminister), som innstendig 
bad meg komme til Gimle ute på 
Bygdøy, hvor Føreren hadde 
samlet sine ministere. Jeg avslo 
tilbudet og forklarte at jeg helst 

ville dø I ensomhet hjemme. To 
dødspIller Il klare foran meg, for
teller RlIsnæs. 

I stedet ble han oppsøkt aven 
del frontkjemrere som overtalte 
ham til 4: bl med til Skallum 
gård 7, mal, hvor det var gravd ut 
solide bunkere. 

- Jeg husker Ikke så mye av 
dagene der ute, bare at det ble 
drukket tett hele tiden. 

Gav opp 
F"rst 11, mal overgav RlIsIUes 

seg tU Milorg-folkene som holdt 
vakt rundt Skallum. I full unl
tarm ruslet han bort Ul vaktene 
med et hvitt lommetørkle h"yt 
hevet over hodet. Tilbake I bunke
ren lå Rogstad død med to skudd 
I kroppen, ved siden av Jonas Lie, 
som hadde tatt til seg store kvan
ta av alkohol og piller. 

Etter 13 år på. Reitgjerdet psy
kiatriske sykehus, livnærte Rlls
næs seg både som fisker og små
bruker. Han har også et lengre 
opphold I Østerrike bak seg, Man
ge har stUt seg svært skeptiske til 
legenes 'Isinnssyken-stempel på 
Quislings justisminister, 

l dag virker han tilsynelatende 
svært så harmonisk og frisk. 

- Jeg har det fint her på al
dershjemmet, Kan bare huske en 

vond episode, hvor en av de andre 
bad meg fonvinne fra hjemmet 
og Norge, Men luul angret fil d ... · 
gen etterpl, og køm iAn tgr be· 
klage ~et hele. 

Sammen med QUislings prop ... · 
gandamlnlster, Rolf Fuglesang, 
er RlIsIUes den eneste av Quis' 
IIngs ministere 110m fortsatt er I 
live. RlIsnæB sier han har truttet 
Fuglesang ved et par anledning-er 
de siste årene, 

I morgen kveld vil han aUte 
klistret til TV-skjermen når .an· 
nen del av Qui.1In&-aerlen blir 
vist. 

- Jeg ml jo Innr"mme at den
ne Kvalem er en stor skuespiller, 
Stemmen skiller seg noe fra Fø
rerens, sammen med enkelte ge
berder som jeg Ikke kjenner 
Igjen. Men det gjør vondt inni 
meg når jeg ser hvordan Føreren 
blir hundøet med under rettaaa
ken, Han hadde to &ktorer mot 
seg, Også lagmann Solem var pA 
...ktoratet .. Bide. Fereren fikk in-
gen fair rettøbehan4llng. ' 
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