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På nazi-ministerens 
forværelse 
Var Quislings «justis· 
minister» Sverre Rlls· 
aæs sinnssyk, eller sl· 
mulerte han bare for å 
slippe å bli benrettet 

. ander rettsoppgjøret! I 
'tln psyko.blografl «Gal 
Illann ill rett tld_, som 
utkom denne uken, for· 
teller bistorikeren NUs 
~oban RIngdal om poll. 
tlmester·sønnen fra Vik 
~ Sogn Bom ble en av 
pasl·tldens verste bed· 

;

r, og derefter Norges 
est gjennom·under· 
kte psykiatriske pasl· 

e~t.. RIngdal forteller 
opå om bverdagen 
rundt Rlisnæs, sett bl.a. 
gjennom hans to forvæ· 
reisesdamer: Den kor· 
rekte departementsfull· 
mektig og jøssing Anne· 
Cathrine Plro og kon· 
tordamen Astrid Pono· 
marova Tbommesen, 
NS·medlem og «Mata· 
Harb, som gjerne festet 
med tyskerne, men 
samtidig sto bak den 
største lekkasjesak I 
Norge under krigen. Af· 
tenposten bringer ber 
utdrag fra boken. 

RIKSKOMMISSÆR Terbo· 
ven hadde alt Udllg pl 

hesten 11140 ønsket omfatten· 
de penonutaklttnlnger I noen 
av de viktige departemente· 
ne. Ved den anledning kalte 
han flere av ministrene ut til 
Skaugum. De ble plla.gt l 
være strengest mulig nir det 
gjaldt aVlkjedigelaer. for l 
spare leg for ubehageUghe' 
ter senere. 
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S,erre Parelius 
RIISNÆS 
Før krigen var Sverre Parelius Riisnæs -
født i Sogn i 1897 - en anerkjent fagjurist 
og statsadvokat i Buskerud og Oppland, 
uten annet politisk fortegn enn at han vel 
sognet til Arbeiderpartiet. Under rettssa· 
ken mot innbruddstyvene som hadde brutt 
seg inn hos Leo Trotskij, var han aktor -
og pådro seg følgelig Nasjonal Samlings 
vrede. 

Men 6.jull1940 meldte han seg inn I NS, 
og i september samme år ble han «kommi· 
sarisk statsråd .. for Justisdepartementet, 
før hanfortsatte som <1ustisminister» I 
Quislings «regjering .. fra 1942 til 194::1. I ' 
maidagene 194::1 forskanset han seg på 
Skallum gård i Bærum sammen med poli
timester Jonas Lie og fylkesfører Henrik 
Rogstad, men var den eneste av de tre 
som ikke oppfylte selVmordspakten de 
hadde inngått. For Rilsnæs, som all sin 
dag ble betraktet som opportunist, «hadde 
hørt Guds stemme, som sa at han ikke 
skulle dø ... 

Fordi det rettspsykiatriske flertall kom 
til at Riisnæs var sinnssyk, slapp han å bli 
henrettet og satt isteden på Reitgjerdet sy-
kehus fra høsten 1947 til 1960. Efterat han 
slapp ut, holdt han i noen år til «på 
skauen» i Solør, men uten kontakter med 
det faste, gammelnazistiske miljø. Fra 
1972 bodde han i et par etapper i kloster i 
Italia i tilsammen halvannet år, fordi han 
under marsjen «var blitt katolikk» - litt 
aven overgang fra hans Odin·og·Tor-blo-
ting under krigen og dype protestantisme 
under rettsoppgjøret! Fra Italia flyttet han 
videre til Wien, der han innlosjerte seg hos "'-->. 

enken efter en ungdomsvenn, og ble i den 
østerrikske hovedstad i ca. ti år. Men i 
198::1 vendte han tilbake til Norge, og ifjor 
sommer døde han på Ullevål sykehus i 
Oslo. .. 

Et underlig sammentreff: En av inn· 
hrtlnn ... vv ....... .I...,. ~1 c, ! -..----
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, , J uaU.aepartementet var 
det Ikke minst ekapedl.jons
Iljefen. den magre og tørre 
«urjurløten. Carl Platou .om 
Terboven hadde hatt I tanke
ne. Rllsnæa motaatte seg be· 
stemt' al opp denne Inkarna· 
lIjonen av departemental 
And. Det som primært ble an' 
f.rt mot Platou. var at han 
hadde vært med kong Haa· 
kon og Regjeringen nordpå. 
Men selv Jona.! Ue hadde jo 
deltatt l kampene! Så det var 
Ikke et gyldig argument. Da 
også Quisling sto opp for Pla' 
tou og han alden avga lojali
tetserklæring, var han ber· 
get. Derefter kalte RUsnæs 
alle andre embedsmenn og 
sekretærer Inn på sitt kontor 
og sa at han Ikke krevet at de 
meldte seg Inn I NS oå lenge 
de var lojale og utførte de 
pUkter de ble pålagt. Det var 
likevel klart at Carl Platou 
Iilke lenger kunne behandle 
alle saker I.l ste hånd. Der· 
for kom det en ny mann -
Reinhold Gram Breien - Ul 
departementet, rett fra NS. 

;Brelen var også pålagt , 
aplonere på den nye juatlaml· 
nlateren og holde ham under 
oPPsikt, plato Plalou .enere. 
Mange I NS klarte aldri A 
k"'tte ser; med akepslsen 
oterfor Rllsnæa. Han var og 
br en opportunist, og det 
h alp ham Ikke om han ato 
p, for den nye tid med dob
btlt atyrke. 

I 
Jptsslngen på 
rtrværelset 

iDet var også andre av de 
gåmle departemen\a&Il8atte 
114m RI1anes knyttet til seg 
~vhengtg av politiske hen
ap.. Ikke mlnat gjaldt dette 
6t·Ar!ge Anne-Cathrlne Plro, 
';m I alle år hadde beat yrt 
Irtatarådens forværelae. RlI.
IIflI hUlket henne fra mange 
beask pl justisministerens 
'k'ntor l sin tid som atataad· 
v'kat. Slik han ni .l det, var 
Mm - selv om også RU.næ. 
vv klar over at hun var 
overbevist Jøssing - et stabl
IIterende element. I likhet 
med Platou kjente hun de
partementets Irrganger. 
RlIsnæs mente derfor det var 
en fordel om hun ble væren
de. 

V,lrkellghets
oi-Ienterlng , 
.' iFor Rllsnæs ble hans for
vlerel .... dame et kontakt· 
punkt til en del av det norske 
samfunn han etterhvert kom 
ti) å kjenne dårligere og dår- , 
ligere. Spillet mellom den 
ebentrlake minister og hana 
ytterst korrekte aekrelær ble 
derfor for RUanæa et lære-

Justi8mini8ter Sverre BiiBnaJa (nr, to fm høyre) og polltimini8ter JOfI48 
Lie (nr. 3 fra ven.stre) /\.ar vtm"t ved jrorlten, og de to ta~ krlgere-

he ter det i Inlledtek.tten fra dengang - blir intervjuet av pre8861t ved 
"Jemkom&tflft. (Foto: HJemmefrontmvseet) 

atykke I vlrkeligheuorlente· 
ring, Han hU.te f.eka. aldri 
med nazistene. aedvanllge 
_Hell og sæl,., men snarere 
med et muntert «God mor
gen. når han Innfant .eg på 
.Itt kontor. Men enkelte gan· 
ger var det annerlede •. En 
dag .mllte han Infamt: Ja, 
Idag har dere jøs.lnger det 
Ikke morsomt. Nå går det 
dårlig for engelskmennene, 
hilste han. Hun pleide langt
fra alltid å .vare tilbake, 
men denne morgenen repli
serte hun kvikt at .engelsk· 
mennene Ihvertfall Var .el· 
ge .• 

,Hele dagen gtkk uten ord
veksling, Først kl. 16 kom 
han ut med' dagens avl.er, 
hev dem I .ofaen, aendte hen· 
ne et ondt blikk og .a: «Jeg 
lkal aldri tilgi Dem at De la 
at engelskmennene var aeI· 
ge!. Deretter marsjerte han 
ut. ' 

Eksentrisk oppførsel 
Frøken Plro var blant dem 

som efter krigen ble bedt om 
å uttale aeg I apersmålet om 
RU.næa' eventuelle galskap. 
Intereaaant nok konkluderte 
hun med at han ikkø kunne 
betegnes som gaL 8na.rere 
var han «underlig aammen
aatt. og bød Itadlg på over· 
rukelser for dem 80m var 
lammen med ham. Oftest 
var han saklig, men enkelte 
ganger kunne han nok beve
ge seg over grensen for nor· 
mal oppførael. Av og til kom 
han ut på forværellet og opp' 
førte amå Ikuesplll, kunne 
Innta Napoleon·posltur med 
hånden I jakken. or; tale om 
sitt land og litt folk - etter 
de verste forbilder. En dag 
.tllte han aeg opp foran et av 
de tvangsopphengte Quis
ling-portrettene og .a hen
fort: .Er det Ikke et deilig ut
trykk I Førerens ansikt!" 
Frøken Plro var Ikke enig og 
påpekte både hvor fet han 
var og at det rasende uttryk· 
ket skyldtes rynken mellom 
brynene. Da fikk hun sporen
streka beskjed om å ringe 
Stenersens forlag og få dem 
til å retusjere bort rynken! 

Tyve Justisministre 
Anne-Cathrlne Plro var da 

også aelve konsentratet av 
den korrekte og stramme, 
men også munnrappe depar
tementafullmektIg og badde 
arbeidet I Justl.departemen· 

tat Ilden ettervinteren 1919. 
Rllsnæs var den tyvende 
ltataråd hun arbeidet for, ef· ' 
ter kjente personligheter 
lom Otto Blehr, Paal Berg og 
Trygve Lie. Ikke mln.t Ue 
hadde hun et godt forhold tll. 

Selv var Anne-Cathrlne 
Plro lærerinneutdannet og 
kom fra en gammel embeds
mannsfamIlIe. Hun var dat· 
ter av lorenskriver A.C.J. 
Ptro pA Hamar, og moren 
var en Heltberg, I fjern faml· 
Ile med studentfabrikken av 
samme navn. At hun gjen
nom lrene sl og horte ad
skillig på sitt forværelse -
både fJJr Og ~der krigen -

BtIøn<u var den tyvende 
8f4tsråd departementsfull
meletig Å nne-Cathrine 
Piro arbeidet for. Til tross 
for at hun var jøssing på 
sin hals, opparbeidet hun 
og Biisnæs en slags gjensi
dig respekt for hverandre 
på kontoret. 

ser man de frodigste eks· 
empler pA I heftet med guIne
de, tetukrevne A~-ark Som 
henne. grandnevo Bjørn 
Plro I Bærum har arvet. Og 
.om hun selv hadde uutyrt 
med tittelarket .25 år på jus
tismlnisterens forværelse,,_ 

Gjensidig respekt 
uansett hvor uenige RUs· 

nes og !reken PIro var poll· 
tlsk, hadde de en ~lap l1!n· 

aldlg reapekt for bverandre 
og forsto hverandres humor· 
Istlske aans. En gang han 
hadde aluppet opp for bin
ders, kom han ut på torvæ· 
relset og .purte om Ikke frø
ken Plro kunne melde ham 
Inn I jo.singene. forening, 
IIIk at han kunne tå tak I fle
re binders. 

Det forste bevlo på at Ril.· 
rues hadde Innsett at han og 
Quisllng·regjerlngen hadde 
tept spillet, fikk frøken Plro 
julen 1943, efterat Rllsnæs 1. 
juledag hadde vært ut.att for 
en flyulykke på vel hjem fra 
Finland og Nord·Norge. På 
grunn av tåke over 0.10 .kul
le flyet gå ned på Gardermo
en. men atyrtet ved Kjeller. 
To ble drept og flere alvorlig 
lkadet, men RI\anæ. var 
blant dem som kom belt fra 
ulykken. - Der ser De, frø
ken PIro! Ukrutt forgår Ikke 
.å lett, la han triumferende 
da han kom tilbake på konto
ret. Hun mønalret ham med 
et Ilte lmil, men aVlluttet 
med et krut •..• men al mA 
herr Minlateren huske at den 
drukner el som henges akaL. 
Rllanæa begynte f.rst , le. Sl 
ble han plutselig blek, for 
han forsto alvoret bak .mUet 
hennea. - Ja, jeg vet jeg blir 
akutt, men jer; hAper jeg lkal 
kunne ta mIn: Ikjehne lom en 
mann. utbl'lt han til alutt. 

Et annet - or; rarende -
ebempel fra denne tiden var 
at frøken Plro julen 1943 Ikke 
hadde fått noen dedlkaajon I 
boken han ga henne I julepre
aang. Han spurte senere om 
hun hadde lagt m,erke til det, 
og det hadde hun - men 
.kjønte Ikke hvorfor, - Det 
var for at hun ogsA I fremtl· 
den skulle ha glede av boken, 
uten å skamme seg, forklarte 
Rlisnæs. 

Frøken Plro hadde vært 
endel syk I 19~3 ol: utover I 
19B, og derfor måtte RlIsnæs 
overlate en god del viktig 
skrivearbeide til en av de 
yngre kontordamene. Hun 
var frøken Plros .trake mot
setning - var noe aven 
Mata Harlog .relnsplkka na
zist., het Astrid Ponomarova 
Thommesen og var født I 
Mandsjuria I 19H aven ru.
slsk mor. Men faren var 
norsk, og Astrid Thommeaen 
vokate opp på Kongsvinger. 
Broren var ved østfronten. 
og selv hadde hun vært ~ed-

lem av NS alden 1941, på den 
tiden da hun begynte Idepar· 
tementet. Frøken Thomme
sen skrev utmerket ty.k og 
rus.l.k og hadde de beste 
skussmål. Forøvrig kunne 
det Ikke brukes mot henne at 
hun var halvt russisk - for 
selve.te Quisling hadde jo en 
russisk hustru. 

Tvangsmobiliseringen 
Ved en skjebnens Ironi ble 

det nettopp den nazl.tlske 
fro ken Thommesen .om kom 
til å atå bak den trolig største 
lekkllllje.ak under krigen, da 
Rllsnæ.' store tvangsmobll!
serlngsplan for 75000 nord
menn .Iapp ut. Riktignok 
skal planen allerede ha vært 
uaktuell da den slapp ut, men 
den Ikaffet likevel Hjemme
fronten et a v dens beate pro
pagandakort. Også !reken 
PIro er bUtt nevnt I forblndel· 
se med lekkujen. men Ifølge 
,RIngda\a bok var det da frø
ken Thomme.en I januar 
1_ fikk planen til renskrI
ving, at det hele .tartet. 

"Det spennende 
grenseland .. 

Hun lkal ha vært Iltt av en 
4ame, denne Aatrld Ponoma· 
rova Thommeaen. Rllanæa 
betegnet henne aenere 80m 
_veldig fika., og hun aka! ha 
vært helt apealelt plr;ående I 
lin omr;ang med menn. Sam· 
men med kjære.ten likte hun 
«å leve I det spennende gren
seland., som de selv aa det I 
avhørene efter krigen, og det 
am1dekadente paret gtkk 
gjerne på fe.t med tyskerne. 
Samtidig drev de på og rap· 
pet dokumenter fra nazirni· 
nlsterens kontor, nærmest 
.om en selskapslek, for å se 
hvor langt de kunne drive 
det. Men etterhvert som kjæ
resten gled over I Ml!org -
der han ble kjent Bom .Jo
nas" og hun som HAstrh -
ble det mer alvor over tyve
riene. Frøken Thommesen 
var og ble medlem av NS, 
men hun stjal .tadig flere do
kumenter og ga dem t!l kjæ
resten, Bom leverte dem til 
rette vedkommende I Ml!org. 

Helt siden R!lsnæs kom til
bake fra Finland julen 19~3, 
hadde han vært opptatt av 
Iln tvangsmobll!serlng. og ut 
I januar leverte han planen 
ut på forværelaet t!l renskrI· 
ving. Frøken Thommesen 

sperret øynene opp og tok et 
ekatra gjennomalag av doku· 
mentet, .om hun ga videre til 
.In venn I Milorg. Den IlJega
le pres.en bragte atraka ny
heten. og via statspolitiet 
kom .aken tilbake tI! Rl!s
næ., som mistenkte sin sek
retær. Efterforskning ble 
satt I gang, og bl.a. frøken 
Thomme.en ble avhørt, men 
de fant Ingen beviser og lot 
henne bli på aln post. Para' 
doksalt nok var Quisling 
åpenbart fornøyd med lekka
Ijen, som han mente kunne 
ha en positiv skremselae!
fekt. Quislings milde reak· 
.jon tyder også på at planen 
var temmelig løs. 

Hva akjedde al med juatls
minister Rllanæa' to forvæ
relsesdamer - den korrekte 
departementlfullmektlg og 
jusing Anne-Cathrlne Plro 
og den nazlltl.ke u.l.tenten 
AstrId Ponomarova Thom· 
mesen - etter krigen 1 

Myrdet på høysletten 
Frøken PIro gikk på grunn 

av dårlr; helse av med pen
.jon pA atn 6O-åradag I juni 
19«. Og I Arene frem til lIin 
d8d vAren 1860 drev hun på 
med stne atore Interesser, , 
som var bl.L .Iektahl.toril!, .' 
maling, mualkk og Ikrlvlng. 
Frøken Tbommeaen ble poU
tlefterforsket for attt NS
medlemskap, men saken mot 
henne ble henlagt beaten 
1945, efter påtrykk fra bl.a. 
mannllr;e forhindelser I mot
ltandsbevegelsen. Noen år 
aenere dro hun nten!ands og 
arbeidet førat for FN I Kongo 
og fra 1962 I Etiopia for Den 
økonomiske kommisjon for 
Afrika. Rllanæ. plata I .Ine 
eldre år at hun I virkelighe
ten atbeidet for KGB, men 
kanskje var det fantasier, 
som så mye annet av det han 
sa. Uansett endte hennes liv 
dramatisk - hun ble myrdet 
mens hun var på ferie I det 
etiopiske hoy land høsten 
1973. Først ble det antydet at 
hun var blitt drept av kroka· 
dlUer, men efterhvert ble en 
19.årlg gjeter arrestert for 
drapet ford! han var lbeslt· 
telse av noen av frøken 
Thommesens eiendeler. Men 
~'ar det nå egentlig han som 
tok livet av den eventyrly.t
ne, halvt TU8al.ke damen fra 
nazlmtnlaterens forværel.e? 

TIlreltelar;t for Aftenpoa. 
len av EUaabeth Holte 

- -----.... ---- ---- -- -~--v --- ----~ -. 

sommeren 1940 engasjerte for å skygge 
«opportunisten Riisnæs» og som ble kjent 
som «Rllsnæs' skyggen, døde dagen efter 
Rilsnæs, på et av naborommene på det 
samme sykehuset! Jobben var fullført, 

Sverre Biisnæs pd Ska/lum gdrd i Bærum i maida
gene 1945. Mens Bogstad og Lie oppfylte selvmords
pakten de tre hadde inngdtt, h.ec·det Bii.mæs at han 
hadde hørt Guds stemme, BOm 8a at .du skal ikke 
dø •• Dermed lot ha" være d ta livet av 8eg. 
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