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:;; En jus- Og psykiatri- hadde på samvittigheten, vil· 
le det ifølge historikerne . 

': orientert nevrotiker klart kvalifisert til døds-
.. '.. å' straff. For han var en av de 
~., sOm klarte spille verste av okkupasjonatldena 

. k å 'kt' ministre, bl.a.. en pådriver l 'smnssy p fl 19 jødespørsmålet. Men selv om 
tidspunkt. Bl.a. slik Riisnæs ikke klarte å lure 

ble Sverre Rl'l'snæS alle rettspsykiaterne som un· 
dersøkte ham, klarte han å 

karakten'sert da hl'Sto- lure rettsapparatet nok til at 
lagmann Johan Cappelen ut-

rikeren Nils Johan satte rettssaken mot ham i 
juni 19i7. Efterat han før kri-

Ringdals bok om Qu-- gen hadde samarbeidet med 
psykiateren Gabriel Lang-

, islings justisminister feldt, visste han nok om psy-

ble'·presentert l·går. klatri til at han kunne simu- . 
lere, efter læreboken, ble det 

ELISABETH HOLTE 

Hvis rettssaken mot Rilsnæs 
efter krigen hadde gått sin 
gang, og man var kommet 
frem til hvor mange liv han 

«Gal mann til rett tid» om 
Sverre Riisnæs tar for seg 
Quislings justisminister og 
gren.seZandet mellom jus 
og psykiatri. 

sagt under presentasjonen 
igår. 

I juni året efter kom er
klæringen fra Reitgjerdet, 
der Riisnæs var blitt plas
sert, om at han var blitt 
sinnssyk, og derfor ikke kun
ne tiltales. 

"Gal man til rett tid~. som 

•• Isnæs 
utkommer pA Aschehougs 
Forlag, er historien om poll
tlmeatersønnen fra Vik l 
Sogn 10m var statsadvokat 1 
Buskerud og Oppland i 1930-
årene, da han bl.a. var aktor i 
saken mot NSS-innbrudds
tyvene som hadde brutt seg 
inn hos Trotskij. Politisk hør
te han til .. til venstre for 
Venstre". Men sommeren 
19iO meldte han seg inn iNS 
og ble kommisarisk statsråd 
for Justisdepartementet 
samme høst. Fra 19U til 
19i~, var han så Quislings 
justisminister, selv om han 
hadde lite til overs for NS og 
isteden gikk inn for det tyske 
såkalte SS-alternativ om 
«germansk rett på germansk 
grunnH • 

Efterat han ble utskrevet 
fra Reitgjerdet i 1960, fikk 
han i august 1973 bfev fra 
Justisdepartementet om at 
hans sak var å betrakte som 
foreldet. Da dro han til et 

kloster pl Siclll&, der han 
hold Ul lnnUl 1975, hvorefter 
han slo seg ned hos gamle 

. venner l Wien. Men i 1985 
brakk han lårhalsen og ble 
fraktet hjem Ul Norge, der 
han døde på Ullevål sykehus 
ifjor, 91 år gammel Et års 
tid før mottok han historike' 
ren Hans Fredrik Dahl i sItt 
rom på Hovseter sykehjem i 
forbindelse med Dahls bok 
om Quisling, og var da en 
elskverdIg mann med røde 
eplekinn, som røkte sine si
garer og spilte det klassiske 
operarepertoar på sin walk
man. Dahl og psykiatri-pro
fessor Einar Kringlen gjorde 
sammen med Ringdal gårs
dagens presentasjon til et 
fascinerende innblikk i per
sonen Riisnæs og grenselan
det mellom jus og pyskiatri. 

(Se forøvrig utdra,; fra bo
ken på Aftenpostens week· 
end-sider Imorgen.) SNO
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