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Quisling-seriens besynderligste 
skikkelse er Albert Viljam Hagelin, 
bergensk forretningsmann og speku
lant - i Tyskland - og den norske fØ
rers innenriksminister og stedfortre
der, Handlingsmennesket Hagelin var 
som vitne i rettssaken mot Quisling 
redusert til en bergenser som hadde 
mistet talens bruk. Jon Eikemos ver
sjon i fjernsynet aven tutlete og glem
som Hagelin nærmer seg revyfaget. 
Replikkene er imidlertid autentiske. 
Men Hagelin var en gang blitt kalt 
Quislings onde ånd. Og da han selv 
ble stilt for retten en måned etter at 
Quisling var henrettet, fikk også han 
dØdsdom. 

Bordet fanget. Måtte Quisling skytes, kunne 
helJer ikke Hagelin slippe fra det med livet. Ha
gelin ble dømt som Quislings nærmeste medar
beider. Retten karakteriserte ham som Quis
ling-styrets farligste og sterkeste medlem etter 
føreren. Han ble dØmt for medvirkning i Quis
lings forræderi før 9. april og invasjonsdagen. 
Og som den tyske rikskommissars og Quislings 
innenriksminister hadde han ansvar for den na
zistiske nyordningen av Norge og for det 
norske bidraget til den europeiske jØdeutryd
delsen. 

Stemning 
Bergens Tidendes referat fra rettssaken mot 

Hagelin er i pakt med en stemning. Mandag 26. 
november 1945 innledes reportasjen slik: 

«Det tør være spørsmål om det noensinne i 
en norsk rettssal har stått en tiltalt som - for å 
bruke et mindre parlamentarisk uttrykk - i 
den grad gir inntrykk av å lyve som Hagelin. 
Selv overfor håndgripelige bevis nekter han, og 
avfeier det med at det er oppdiktet og en tilsni
kelse eller liknende. Men selv en så slu kar som 
Hagelin kommer til kort når han står overfor 
jurister som kst. statsadvokat Annæus SchjØdt 
og lagmann Solem. De tvinger ham opp i en 
krok hvorfra ingen redning er mulig, og Hage
lins forsvarer synes nænnest fortvilet over den 
oppgave han har måttet påta seg, og det skal 
ingen fortenke ham i.» 

Det var tidsånden. Det var ikke skylden man 
tvilte på og diskuterte, men dommen. Men det 
var også en tid der man fortsatt kunne ha avis
titler som denne, den sto i Bergens Tidende på 
samme side som den siterte rettsreportasjen: 
• Hjem igjen fra misjonsarbeide blant de halv
ville kabylere .• 

Mannen som i avgjørende øyeblikk grep inn i 
Quislings og Nasjonal Samlings skjebne og 
hjalp til økonomisk og på andre måter via sine 
tyske forhindeiser, for så å ta plass i Quislings 
kuppregjering 9. april 1940 og deretter bli in
nenriksminister for Josef.Ter_boven_ og Vidkun 
Quisling, var og forble på merkelig vis en kon
troversiell outsider. Han var NS-bevegelsens 
bakmann, som plutselig ble en frontfigur med 
den tyske okkupasjonen. 

Det skyldtes ikke minst at Hagelin hadde en 
mannsalder bak seg i Tyskland som forret
ningsmann - børsspekulant og kaffegrossist -
før han i 1939-1940 dukket opp i Oslo og ble en 
synlig aktør. Han hadde fulgt Tysklands om
veltninger etter fØrste verdenskrig på nært 
hold. I likhet med en del andre nordmenn som 
studerte eller arbeidet i Tyskland ble han impo
nert av Hitlers revolusjon. 

Kjentmann 
Hagelin ble en kontakt og lIientmann for 

Innenriksminister Albert Viljam Hagelin, gestikulerende på maktens tinder. 

Quisling til tyske kretser. Han var fIkseren som 
kunne Tyskland. NS var dannet 17. mai 1933, 
men avvist av det uforstående norske folle 
Skulle Quisling utføre sin historiske oppgave, 
måtte det endres noe på de historiske forutset
ninger. Hagelin formidlet møter med tyskere 
som lyttet med sympati. I slutten av 1939 traff 
Quisling både Alfred Rosenberg og Adolf Hit
ler. 

Hagelin var dypt inne i Quislings tyske spill 
fram til9~april 1940. Invilsjonsdagen satt også 
han på hotell Continental i Oslo. der hadde han -', 
vært før og vakt en viss oppsikt med sine pen
gekonvolutter. Quislings kupp kom overrask
ende også på NS-medlemmer flest, og noen av 
dem som Quisling ville ha med i sin jun!aregje
ring ba om å få slippe denne ære. Hagelin ble 
handels- og forsyningsminister, og hevdet et
terpå at hans forfremmelse var et tilfeldighete
nes spill. Det hadde skjedd så mye rart på hotell 
Continental den dagen. 

Tyskerne så fort hvilken bjØrnetjeneste Quis
ling hadde gjort dem, og flkk etter noen dager 
opr--ttet Adminislrar' ~srådet. Sommeren 
If Il" Quisling på u ig studietur i Tysk
hu. _g rikskommissru _ •• ef Terhoven sukket 
lettet OVer å være kvitt et kompliserende eie-

ment i sitt eget regnestykke. Han sØkte nå en 
norsk løsning gjennom Riksrådsforhandlin
gene. Hagelin bearbeidet atter tyske kretser og 
talte Quislings sak. 

Riksrådsforhandlingene strandet, og da Ter
boven i september utnevnte kommissariske 
statsråder, 'ble Hagelin innenriksminister. Han 
var Terbovens minister. Vel erklærte Terboven 
at veien til norsk selvstendighet heretter gikk 
om NS, men Quisling ble holdt utenfor. 

U,tfoldet seg '.1 

Som innenriksminister kunne Hagelin ut
folde seg. og det er enighet om at han gjorde 
det, de første årene. Her var intent storting som 
bremset den ,sterke mann, og forordninger og 
trusler kom i fleng da norsk administrasjon 
skulle nyordnes og lokalstyret erstattes av fØ
rerprinsippet. Hagelin oppdaget likevel at NS 
hadde underskudd på gode førere. Og nyord
ningen så man stort på når det gjaldt næringsor
ganisasjonene, etler tysk ønske. For tyskerne 
skulle vinne en krig, og trengte fred i økono-
mien. Men alle de frivillige organisasj, , 
måtte registreres. J det nye verket .Nt j 
krig- neVDes at m.n etter noen dager gjorde 
unntak for syforeniJlger_ 
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Nasjonal Samlings forSØk på en nazistisk ny
ordning provoserte fram en motstand som selv
sagt også rammet tyskerne. En tysk kommisjon 
kom i 1942 fra Berlin til Norge for å lodde fol
kestemningen. Den fant at 95 prosent av nord
mennene var imot NS. som bare gjorde galt 
verre. Av. QUislings ministre var Hagelin den 
verste. ~ 

l. februar 1942 var Quisling omsider blitt mi
nisterpresident i det som flkk betegnelsen en 
nasjonal regjering. Hagelin fortsatte som innen
riksniiniSter. Verdenskrigen fortsatte også, og 
Quisling ble stadig mer opptatt av Norges plass 
i det nye Europa. Han presset på for å få en tysk 
avklaring, en fredsavtale som kunne fjerne ok
kupasjonsstatusen og med den Terbovens riks
kommissariat. Det var ledd i maktkampen mel
lom Terboven og Quisling. I NS var man lite 
lykkelige over en situasjon som bare så altfor 
tydelig viste hvor makten lå, man ønsket en pe
nere ordning. 

Quislings henvendelser var utidig mas. På 
denne tiden k"nne den tyske sikkerhetstjenes-
tens stemw pporter, Meldinger fra Norge, 
inneholde at ,Jer som denne, 14.4.1943: .Det 
er kommet nytt li., idiskusjoDen om en eventu
ell fredsslutning igjen.-

Forsvant 
Quisling flkk beskjed om å slutte å masse. 

Hitler hadde nok med å vinne en krig om han 
ikke også skulle tenke på fred med Norge. Igjen 
så tyskerne Hagelin som en pådriver bak Quis
ling. Hagelin ble omstridt også på tysk side. 
Selv likte han etter sigende å fremstille seg som _ 
den eneste som kunne nok tyak til også å slå i 
bordet på tysk, og opponere mot rikskommissa-" 
riatet. 

I november 1944 forsvant Hagelin ut av Quis
ling-regjeringen, og det er vanlig å forklare 
dette med at hans forhold til Terboven var blitt 
umullg. Flere faktorer spilte vel med. Hagelin 
hadde vært omstridt også i NS, der intrigene og
motsetningene var mange. En rapport fra den 
tyske sikkerhetstjenesten nevner sommeren 
1942 at vanskelighetene og krangelen i NS var 
begynt å ta preg av et krisefenomen. Det fore
gikk «en utspekulert agitasjon» mot enkelte re
gjeringsmedlemmer, som Hagelin. Men han 
hadde tyske beskyttere på sentralt hold. Nå 
vilie hans motstandere ta affære direkte overfor 
Berlin, og så ville nok Hagelin falle. Og så vi
dere. 

Aktor i saken mot Hagelin så flere grunner til 
hans farvel i 1944. Hagelin hadde rett og slett 
avslørt også for NS sin udugelighet som minis
ter. Dessuten ville han ut i tide. De første årene 
hadde Hagelin stått på når norsk administra
sjon skulle nazifiseres, men han var så blitt mer 
tilbakeholdende. Det skyldtes deis _tekniske. 
vansker, men vesentlig at Hagelin som en av de 
første i Quislings regjering begynte å forstå at 
Tyskland kom til å tape krigen. 

~Aldeles ikke» 
Lørdag 24. november 1945, en måned etter at 

Quisling hadde endt sitt liv foran en ekseku
sjonspelotong, var det Hagelins tur til å møte 
lagmann Erik Solem og aktor Annæus SchjØdt. 

- Erkjenner De Dem skyldig? 
- Aldeles ikke, svarte Hagelin. 
Fortsettelsen minnet ifølge Bergens Tidendes 

referat om Hagelins opptreden som vitne i 
Quisling-saken .• Han vrØvl~t så ettertrykkelig 
at retten synes nærmest fortvilet~, står det 27. 
november. Og man får dialoger som denne, et
ter at Hagelin har forklart at han vendte hjem til 
Norge i 1940: 

.- Lagmannen: De har selv før sagt at De 
flyttet til Norge i slutten av 1939. 

- Hagelin: Det er mulig. Jeg var syk da jeg 
forklarte meg første gang og hadde ikke spist 
på seks uker. 

- Hvor var De julen 1939? 
- I Tyskland. Ulrichstrasse 12, svarer Hage-

lin uten betenkning . 
- Og nyttår? 
- Det kan jeg ikke huske .• 

Men Hagelin kunne fortelle at han hadde tatt 
sin middelskoleeksamen i Bergen, artiUIn' i 
Tyskland. Der begynte han også på arkitekt
høyskole. En tid hadde han vært arkltektassi- " 
stent hos Sehak Bull i Bergen, fØr han fortsatte 
arkitektstudiet i Tyskland. Etter første verdens-· , 
krig hadde han kastet seg ut i forretningslivet'; 
og gjort det godt. . 

«- Hvordan hadde De tatt Deres penger, 
spØr lagmannen. 

- Jeg drev forretninger på Børsen. . 
- Børsspekulasjoner altså, sier lagmannen. _ 
-Ja.· 
Hagelins innenriksråd vitnet og beskrev sin: 

minister som meget ivrig i tjenesten iallfall d~ 
første par årene. Hagelin hadde vært «stram 
hele 1941 og kanskje også i 1942 •. I 1944 for
svant han. Men da hadde han etter rettens opp
fatning fått tid til å kvalifisere seg for dødsdom. 
Den falt i desember 1945, og ble fullbyrdet i mai 
Aret etter. 
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