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ODD V. ASPHEIM 

Krigshistorikeren Odd V.Aspheim 
byggerpA ukjent stoff fra Goebbels' 
dagbøker og andre kilder nAr han her 
berelterom en dramatisk hendelse: 
Quislings mote med Hitler i januar 1944 
for A fremføre klager mot Terboven. 
Motet kunne blitt en triumf for Quisling
om han ikke hadde spilt fra seg kortene 
med sitt utsagn om at han perr.on/ig 
godt kunne samarbeide med Terboven. 

I januar 1944 hadde Vidkun Quis
llngsin trolig største sjanse til å 
utvirke endringer i det tyske ok

kupasjonsregimet i Norge. Under el., 
besøk hos Hitler i hans hovedkvarter i 
øst-Preussen måtte Reichskomnus
SR! JosefTerboven fmne seg i å vente i 
timevis mens der FUhrer drøftet en 
rekke anklager mot Terboven med 
den norske ministerpresidenten på 

- omannshånd. Hitler tok klagene til 
etterretning, og overveide alvorlige 
konsekvenser for Terboven og hans 
styre. 

Dette fremgår av de dagbøker av 
Josef Goebbels som nylig er publisert 
av Institut fUr Zeitgeschichte i Mun· 
chen. Dermed bekrefter en sentral 
kilde fra Det tredje rikes toppskikt 
opplysninger fra norsk NS-hold som 
hittil er neglisjert av Quislings biogra
fer. I tlllegg er notatene til Jonas Lie, 
en av Quislings ministre som var med 
på turen, dukket opp igjen på Univer· 
sitetsbiblioteket i Oslo. Disse forte}' 
lertmldlertid intet om besøkets poli
tiske Innhold_ 

" Terboven hadde sagt: 
Detfinnes ikke lenger noe 
Norge! Hvordmz kan nord
mennene vinnes ved en slik 
politikk? spØr Hagelin " 

LIke før jul 1943 mottok Dr. Hans
Heiruich Lammers, sjefen for Hitlers 
Relchskanzle~ et omfattende klage
skriv over JoseCTerboven og hans 
Relchskornmlssarlats politikk I Nor
ge. Forfattervar Albert HagelIn, In
nenrlksm!nlster I Quislings regieting. 
I meget frie ordelag ble det ramset 
opp en rekke ankepWlkter som Hage
Un ønsket bragt videre tu Hitler selv_ 

Klagene stral<te &eg fra de mest tri
vleUe ting tU storstnet tysk svarte
børshand~ behandling av norske ar-

beidere som annenrangs m{'llllf'~kl'r. 
tysk innhlatldUl~~ lllorskc tnll:.'g(·nd~·r 
(JgTf'rbovt~ns lukking <IV Ulll\ "/:-'11 ~'. 

tpt og arr('stasJonpn av n(jr~b' ~.11l 
denter. 

Det hele toppet seg i det M;.t~lg 
uavklarte sporsmål('L Norgt'!-J ~l<J!.Il:, 
t'tterTysklands sder. Hl'k!):-'~:Ollll\llS' 
sar selv hadde nylig erk!,l?l1 0\ ,'rfur 
en fremtredende NS-mann ~E:-i gilJt 
kf'in Norwegen mehr!~ Hvoni:m 
~pllli t' Hagplin - viUt' det v:{'! (' mulig fl 
VIllne nordmennene for nYOIulung og 
samarbeid ved en politikk som d('ltt'? 
Han glemte heller ikk(' å hem'ISf? til 
h\ilke følger den tf'Tbovcnskt' praksis 
Vlllefå fordel nøs tralt' SV('ngl>~ hold· 
ning til Tyskland. 

Hagelin tmet med at en betydclig 
fraksjon i Quislings regjering ikke len
ger ViUe samarbeide med Reichs· 
kommissariat, og at han for egen del 
ville søke avskjed. Han ba derfor om å 
bli mottatt av Hitler personlig for å. fo
redra hele problemkomplekset. 

" Terbovens stjerne hadde 
lenge vært dalende hos Hiller. 

. LaI]JWlkJet ble nådd ved 
aksjonenl1wt Universitetet 
i 1943" 

Bl;~emsomfikk gjenpart avdo
kumentet, var tidligere storadmiral 
Erich Raeder, en av Quislings gamle 
støttespillere. Han anbefalte Hitler å 
ta imot Quisling sammen med hans 
rå~re, men uten Terboven, til 
drøn&e av de norsk-tyske proble
mer. l L januar 1944 kunne så Lam
mers invitere mlnisterpresidenten til 
der FUhrers hovedkvarter. . 

Ledsaget av sin adjutant og av mi
nistrene RolfF\.lglesang. Jonas Lie og 
Alf Whist innfant Quisling seg i 
.. Wolfsschanze .. ved Rastenburg21. 
januar. Hagelin derimot, som skulle 
vært en selvskreven hovedperson ved 
besøket, ble hindret av Terboven i å 
være med. Men for sikkerhets skyld 
utstyrte han Quisling med en kortver
sjon av ~skrivet føravrelsen. Han 
var av erfaring skeptisk til Quislings 
evner tll på egen hånd å føre Viktige 
. konferanser !rem til et gunstig resul· 
tat. Aller helst ville den språkmektige 
Hagelin nok en gang sette sitt domi
nerende preg på de forhandlinger 
som gikk I Quislings navn_ Nå måtte 
han bare krysse !!ngrene. • 

I utgangspunktet Vllr Imidlertid 
kortene bedre enn noensinne når det 
gjaldtå få tn forandringer l det tyske 
styret I Norge. KanskJe vor det nå og
så mulig å rokke ved Terbovens stil-
ling. ' 

Relchskommlssars stjerne hadde 
vært dalende hos Hitler gjennom det 
forgangneVLavpunk:tetblenådd 
ved aksjonen mot Universitetet 30_ 
november 1943, som han foretok uten 
å forhåndsinformere Hltle< Først ga 

VIDKUN OUISUNG: Alt lA tilrette forat han kunne bli kl/itt Terboven. Men han "ek 
unna .. fant det ubehagelig' drefte anklagene med Hitler selv. 

der FUhrer to av Terbovens folk klar 
beskjed om hva han mente om dette. 
Så fikk Reichskornmissar en person
lig overhaling av Hitler ijanuar. SS
føreren Helnrlch Himmler var sogar 
inne på å la Terboven falle. 

Svært deprimert hadde Terboven 
oppsøkt propagandaministeren. Jo
seph Goebbels. Og hos ham vanket 
det ryggdekning. Men. konstaterte 
Goebbels i dagboken, det var opp
stått et regelrett tiUitsbrudd mellom 
der Fiihrer og hans representant i 
Norge. Nå var det opptil Terboven 
selv å gjenopprette forholdet. Såkorn 
på toppen av dette den aggressive 
Hagelins grundig underbygde an· 
grep. som bragte spørsmålet Terbo· 
ven til et kritisk punkt. Men -ville 
Quisling evne å spille så gode kort på 
den riktige måten? 

I Rastenburg var også Terboven 
møtt frem med et par medarbeidere. 
Den norske gruppen var derfor spent 
på om Quisling Ville få tale med Hitler 
i enerom. Og sannelig - det helt used
vanlige sl\jedde at Quisling alene ble 
tatt med tll HItlers arbeidsværelse. 
mens Reichskornmlssar måtte vente 
sammen med de andre. 

" Tzmene gikk, mens Hitler 
snakfæt med Quisling i ene
rom - Nå er De vel nervøs, 
sa en mann til den ventende 
Terboven " 

Timenegikk.-NåerDevelner
vøs? sPurte enavde tUstedeværen~ 
de tyskerne Terboveo. Jonas Lie kor
tet tiden med å trosse røkeforhudet I 
FørerhOVedkvarteret. Kun Martin 
Bormann, -Hitlers -vakthund-o var vit
ne til det som utspant seg bak de luIe-

kedc dører. Dessuten ble dr. Lammers 
kalt inn etteren tid. 

Bormanns referat fra konferansen 
er dessverre forsvunnet. Men Goeb· 
bels i Berlm fikk samme dag de første 
etterretninger om den .. overordent
lige ydmykelse- som Terboven ble ut· 
satt for l Rastenburg. Tre dager etler 
ankom Goebbels selv hovedkvarte· 
ret. Der snakket man fremdeles Om 
det som hadde skjedd, ogi dagboken 
sammenfattet propagandaministe
ren det hele slik: 

.. I Norge har Quisling overordentlig 
store vanskeligheter p.g.a. Terbovens 
ubehøvlede metoder ( .. Holzhauerar
beit .. ). Der FUhrer konfererte i timevis 
med Quislingunderfire øyne, noe 
som var ytterst pinlig for Terboven. 
Quisling frembragte en rekke klager, 
som der FUhrer tok til etterretning . 
Først senere ble Terboven tatt med 
og fikk anledning til å redegjøre for 
sitt standpunkt. Der E\ihrerforbehol
der seg at dette kan få ubehagelige 
følger.,. 

Dette referat ligger helt på linje 
med bva HageUn etter Quislings 
lijemkornst fikk høre. og som han 
meddelte NS-mannen GustavSme
dal. Smedals dagbøker har hIttlI vært 
lite påaktet av hlstorikerne_ IfØlge 
ham hadde Hagelins klager fått HItler 
tll å vakle. 

På spørsmål om Terboven var så 
Vanskelig som Hagelin skrev. hadde U
kevel Quisling svart: -Personlig kan 
jeg godt samarbeide med Terboven-. 
Og dermed strandet muligheten for 
endringer der og da, hevdet HageUn 
overfor SmedaL 

Hagelins bange anelser vIsteseg 
altså begnmnet: Qulsllngvar Ikke ty~ 
pen tn A utnytte slike anlednIngeJ:: 
Han fant det dessuten ubebagellg A 
bU tvunget tuA drølte Hagelins aukla
ger med Hitler se!v_ Qulsllng likte 

ganske enkelt ikk(' sin nledarhf'ideni 
måt!':1 ta opp prohh'mt'Jlc ljå, selv on: 
han fullt ut anrrkjente motlvenc. Og· 
så for egen del hadde hau internt kri· 
tisert tyskernes politikk. M en d(>t var 
så mange hen~Yh å ta i en slik sam
menheng. 

Hagehn derimot fnY:ite av sin f~irers 
varsomhctisåmftte.Alti 1941 hadde 
han sanmlenlignel forholdet mellom 
QuIsling og Terboven med forholdet 
mellom en kanin og slange. Hagelin 
ville grepet sjansen og bust direkte 
frem, med store fakter og flytende 
tysk. I Quislings øyne var imidlertid 
et frontaJangrep altfor risikabelt,lkke 
minst med tanke på Terbovens ka
rakter. Derfor hadde han valgt et i for· 
men vennskapelig samarbeid med 
Der Herr Reichskommissar ... Menjeg 
stolte aldri på ham~, som Quisling ut
trykte det til en representant for 
Niimbergdomstoleni 1945. 

" Hagelin sanullenlignet 
forlwldet mellom Quisling og 
Terboven med kaninen og 
slangen" 

Likevel var han rimelig fornøyd 
med sin opptreden ansikt til ansikt 
med HItler .• Han hadde fått sagt 
hvad han vilde-, noterte Jonas Ue. 
Dessuten skulle altså Hitler overveie 

.. ~~n, og han ville møte Quisling -
'wen om kort tid. «Jeg skal være enda 
fastere overfor Hitler neste gang .. ,lo
vet Quisling Hagelin. 

Tiden gikk imidlertid, og den tyske 
fører måtte t stedet konsentrere seg 
om tilbakeslagene I krigføringen. Pro
blemene i Norge ble atter trengt inn i 
en bakevje. Terboven kom også på 
banen igjen. Da Fører og F\ihrer møt· 
tes neste ogslste gang,lJanuar 1945. 
var de gunstige konjunkturene fra 
året før Ikke lenger til stede. 

Møtet med Hitler I Rastenburg ble 
en av QuiSlings tå stjemestundet. En 
solid triumf overTerboven kunne en
delig bokføres. selv om QuIsling Ikke 
våget å r_lge opp på den måten Hage
Un og andre hadde _nsket. HItler vis
te &In norske forbundsfeile tlllit ogsA 
ved å tale åpent om den vanskelige 
milItære situasjonen. OgQuIsllng l1kk 
fremlegge sitt syn på hvordan tysker
ne skulle mestre problemene på øst
Ironteo. HItler lyttet også. men frem
holdt at med de midler man disponer
te over på det tidspunkt, ville et ne
derlag som Napoleons Ikke gjenta 
seg ... 

nINorgeleklcet det tmldlertld et
terretninger om at Qulsl!ng skulle ha 
.tHbudt !DUer tre divisjoner- ved 
denne anledning. AvlUemmelrontens 
ledelse ble dette utlagt 10m om en 
umiddelbarmoblUsetingavllOrllt 
ungdom varunclerforbeTedelse, og 
_ tror den dag I dag at d. vartu-
rene. Men det er en hIst.orIeror &eg. 
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