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Hemmelig nazi-dolrument 
avslører intern strid 

Nylig fant man i Riksarkivet et hemmelig- for Finansdepartementet, «minister» Prytz, og 
stemplet dokument fra den såkalte Quisling- gjaldt deres egne politiske interesser og pre
regjeringens møte 26, september 1944, De,'. misser for, tanken om evakuering av Finn
hemmelige statssaken ble foredratt av sjefen mal'ks befolkning, 

I går skrev vi 8. mlli. 43 år vær. Ilt den norske eksllregJe· inn i den nasjonale regjerings 
etter frlgjoringsdagen gjengir rIng i London straks vil etnblere utovelse av forvaltnIngen. Delle 
vI den hemmeligstempl~de pro· en ny, norsk regjerIng på norsk l' forhuld og dcn dobbclt/on'alt
tokollen fra motet. ikke minst jord. slik som den gjentagne Iling .~om dette imlebcrl'cr virker 
fordi den, I kjølvannet av TV· ganger har gItt uttrykk for I sine !Idmykende og ilTilcrende på 
utgaven av rettssaken mol pr'Jklnrnasjoner, enten ved at alle ~w.~}onalberi,'t8tc nordmenn 
Quisling, kaster lys over den eksllregjerlngen selv tllr opp' og </il'ekle hem mende Mdo jor 
usikkerhet dIsse _mInIstrene_ huld l den av russiske eller de!! !!a .• jonale reyjel'i/lY .• ((rbeide 
næret om Norges og deres egen andre aJlierte troppers okkuper· og for fremme (Il: det llcst muli ... 
rettslige sUllIng I forholdet til te sone, eller ved at den utover !IC forhuld mcllom <le lu folk. 
Hitler·Tyskland. Det Innrøm· regjeringsmyn.Ughet der ved Den anti·tyske agitasjon i 
mes uten videre at _den nasjo· representanter. Norge kan derfor med rette pA· 
nale regjerIng- i realiteten er Når dette realIseres, vil den stå at den nasjonale regjering 
cn administrasjon under tysk nuværende nasjonale regjerings under MInisterpresidentens fo· 
ledelse, og i motsetning til hva stilling - således som den i dag rerskap ikke har oppnådd h"a 
de senere' har hevdet, er de i er fundamentert - bU uholdbar. den den hele tid har hatt som 
sterk tvil om sannhetsgehalten Den fra eksilregjeringen på sitt hovedmål, og .h,'a den har 
i den oppfatning at Norge ikke norsk grunn innsatte regJe· fått de tysl:. myndigheters lafte 
lenger var I krig med Tyskland. ringsmyndighet vil nemlig i sin om å få gjennom~ort. Det kan 
Det pussige er at Prytz ikke fol" propaganda og sin virksomhet videre med en viss berettigelse 
svarer NS-oppfatnlngen med hevde at det er den som ar· I anfores at den nasjonale regJe
kapltulasJonsbetingelsene fra bel der ror Norges frihet og ring ikke kan sIes å representere 
1940, som siden er gjort til gam· selvstendighet, og vil sette sine noe norsk seh'stendig ;,lyre, 
le nazisters glansnummer. In ål og sin til kongemakten stot· lllcn bare er cn administrasjons
Under alle omstendigheter pe· tede autoritet opp mot Nasjonal form under tysk ledelse. 
ker han på klare forhold som Samlings regjering, Eksilregjeringen hevder kon' 
tilsIer at det Ikke er fred mellom Da Reiehskommlssar Ter· sekvent i sin propag,mda at 

. de to landene, og Innrømmer at I boven i sin historiske tale 2~i9 Norge er i krig med Tysklanrt 
forholdet er så uklart at det er 1940 uttalte at veIen til Norges og fremholder stadig de forhold 
forståelig at folket har en annen frihet og selvstendighet i vides' som kunne tyde på dette. Per· 
oppfatnIng enn dem. te utstreknIng bare gIkk gJenn· f sonllg mener jeg' at der ikke 

Her er den hemmeligstemple· om Nasjonal Samling, så er det hersker krigstilstand mellom 
de protokollen gjengitt i sin den reaHtet som vi under vår Det stortyske rike og NOfge. 
helhet: kamp den hele tid har bygget på. Min oppfatning herom bygger 
Prolokoll rert I MInistermøle Nasjonal Samling har siden jeg på milt kjennskap til for· 
den 26. septeJPber 194-1. hatt .riksJcdelser. i Norge i lire holdene omkring regjerings· 

---ru slede "ar: Ministerpreosiden· år j samarbeid med de tyske dannelsen 9/41940 og drm senere 
ten, samt ministren. Hllgelln, myndigheter, og siden 112 1942 utvikling av forholdet til Det 
)"·rethehn. Skancke, Rilsnæs. mcd Vidkun Quisling som ?oli- stortyske rike. Da det imidlertid 
Lie. Slanx, Lippestad. FuglE'. nistc:rprcsident. hl.a. foreligger det faktum at 
sanx. PQ·tz, Whist oJt Skarpha· Da den nasjonale regjering priscretten i Hamburg har pri-
gen. ble dnnnet ved Ministerpresi· scllomt norske skip. med den 

Sjefen for Finansdepartemen· dc.mtens kunngjoring av 1/21942, bcgl'unnt:lsc at Norge cr i krig 
tet. minisler Prytz. foredrog regnet Nasjonal Samlings med· med Tyskland, og domstolen 
folgende: lemmer og storparten av del neppe kunne ha inntatt dette 

Den militærc ut\'ikling i Finn· I\lJrsk(~ folk mcd at denne begi\'· standpunkt uten det tyske rik(~s 
land har {ort med seg cn aktuell enhet forte med seg en cndl'lng utenminister'iums godkjennelse. 
fare for russisk inntrengen på i Norges statsrettslige stilling. og da norskC' offiserer cUrI' tysk 
norsk område. Man ma i dag se Del ble antatt at 1 ':!-19-l2 dannet Iwnngjuring ble talt som krigs· 
i oyncnc som overveiende sann· den formelle avslutning på Na· fanger hO!-iten 19-13. rnA det i 
synlig at de tyske tropper i sjonal Sumlings streb(:n etler hvert fall innrornmcs al for-
Nord-Norge av stralegi~ke igjen å fastslå vAr inncnrikspo' holdet CJ' Si\ uklart at det cr 
grunner \'iI komme til å måtte litiske selvstendighet. Fuhrer· (or-slåcHg ,tl nordmenn i ~tor 
forkurlC' sin frontlinje i nord, forordning av Uti. 1940 om utstrekning cr blitt overbe\'ist 
hvorved deler a .... • Nord·Norge uto .... clse ,1\' J'egjl'ringsmyndig, av eksilregjt..'ringens argurnen· 
blir okkupert a\· russiske eller ht'\('n i Norg<.' står imidlel·tid ter. Denne propaganda IHlr han 
,andre .dliC'rt(' tropper. D<'l\(' \"il pnn\l \'cd makt. R(·ichsktllllmi~· sin \·irkning. men vil hli bl·ty(h'· 
kunn(' k(,mmC' til !I skjc' i IOlwt ~ilr h.ill" rn~llldl'l<.'s dl·1l U\,(·I·S\t' lig 1111'" virkningsfull na:· pk:-i1 
fl\' den n.crmcsl(' fremtid. '·q.:jt·rillgsmyrH.lIgl11'l IJg hi"· i n·gjt·rillJ.:t..'tI .lllt·l· hal' I't"IIIt· .. 1 

En hdt s('lvsill!l }\IIns('kn'n.!' kraft it\· rlt.'lln(' ~jcnlHlI1l sitt t't :,'nn!!!;sl'lt· P:I Ilt, ·llrd. 

,I'· ('n :-lik millt;,·,. 1I1\"ikliuj.! \·il ,·ikskllllllllis!'illriat stadig gl"l·l'l'l har It·J)J.:c· spil dl!'os( ,-"-' 

forhold med engstelse, og mine 
betenkelighoter er ved den nu 
fOI'eliggend" militære og politis' 
ke ut\'il:ling i Nord·Skandinavia 
hlitt CJl!IU større. Den nasjonale 
I'egjerlng kan vIsstnok propa· 
gandlstIsk hovde at den arbeIdet 
for Norges 'frihet, selvstendig· 
hel, udeleligilet og ua,'hendelig' 
het. men ar~mentasjonen blir 
noksA tynn så lenge del Ikke 
uttrykkelig ~r fastslått at der 
hel'sker fredstIlstand mellom 
Det stortysk. rike og)~orge, og 
sålenge Det rtortysk~ rike tin· 
Iler A vill,,!. oppret/nolde et 
rikskommlsa!'lat som tysk sivil 
forvaJtning i Norge. Afi("umenta· 
sjonen "il lett falle~ igjennom 
overfor eksiil'egJerlnr,ens pro· 
paganda, og cet selva.. gt i 'imIU 
~rad 1I"is dell"e resje' 
ring med stotte av d~n allierte 
krigsmakt attLr har t~tt sete på 
norsk jord. At dette vlrI.er sterkt 
hemmende pl, den:. nasjonale 
regjerings arbo!lde og{<an bil til 
ubotelig slmdc for fremme a.v 
Norges og Tysl:lands (elles inte· 
I'esser, behover Jeg: neppe å 
utdyp-e næl'mere. ( 

Situflsjoncn ~·:rcver'ctter min 
mening at der ~narest etableres 
klare linjer i N'''ges forhold til 
Det stortyske l'lke og dermed 
også ct uorllt \·ISlclig ~runnlag 
for den nasjonale regjering. 

\ 

Jeg tHIRter Illeg å foreslå at 
Ministcrprcsidc·ltcn tar opp for, 
hnndlinger med Foreren for Det 
stortyske rike med sikte på: 

11 .A f0':l5t51:\ ilt der herskcr og 
Il Utid hal' hersket rredstilstand 
mellom ON storlyske rike og 
Norge rcpr'esen~f'l't \'('d d<'!l IHI' 

sjollalt:! regj<.'ring, 
21 At Ministerprc!'iide-nt(!n 

!iOIl1 !'jksforslanckr o\.'cdar den 
fulle n'l:~j<.'rillg-s'nyndig-h('t 
Norge. 

31 .-\t DN sturly~kc ril;(' i den· 
ne forbindclsC' for('likter seg til 
il \"ilh' rcspcktere- :clrgc·s frihet. 
~clvstendigh('l. \11lelclighel og 
11i!\"hl'ncl<,'lig-hct. 

"'1 At B.iksk"'"lllbs.lriat('l 
tl·t·kl~l"s lilh;lk.· l')! :11 fid ~ll)r· 
! \ !'oh" ,·jin· i ~lt·,h'l j;lr !'it·j.: 
1·1'I'n'~l"lIl1·n' i ~ rg(' \",./1 ("Il 
oII11!1;IS:-;II!'·. i:k.·..; 'Ill NI,rgl· h!il 

Minister Prytz 

representert v~d en ambassade' 
i Berlin, 

Den Innsats som Nasjonal 
Samling har gjort innenrlkspo' 
IitIsk i utviklingen og gjennom 
ivaretagelsen av norsk admlnl· 
strasjon, næringsliv og kulturliv 
under krigen vil ikke kunne un· 
dcr~ jennes, dens innsats for 
sikring av det tyske rikets Inte· 
resser kali helJer ikke under· 
kjennes, og norske frivIllIges 
aktive innsats ved fronten rnA 
heller ikke glemmes. 

Gjennom disse forskjeliige 
former for innsats har Nasjonal 
Samling og den nasjonale regje· 
I'ing aktivt tatt del l Tysklands 
kamp for et fritt Europa. Denne 
innsats "il det være så meget 
lettel'e Jl fore videre hvis Norges 
fnhot og selvstendighet og hva 
dermed står i Corblndelse nu 
endelIs stadfestes fra tysk side. 

SA lenge det er nodvcndig å 
holdf! stur re tyske troppestyr. 
ker på nOl'sk jord. er det forsthe· 
lig og rimelig at Det stortyske 
dkl' av militR"r·pcHtiske grun· 
Iwr må ha en ,'iss kontakt mocd 
fOr\'allningen i Norge og ha fm· 
It'dnin~ til hurtig' og e(fekth't it 
(;\ gjcnl1CJm(ort det sum av mili· 
la're hensyn er nodn'ndig. Men 
dl'nue innflytelse kan like godt 
lIlo\"es gjennom en ambassade, 
1>et ~t(lrlyske rikets o1mba~sadc 
i Nvrge kunne (or så \ idt knvtte 
til seg a 11(' de rcprcsentnnter'ho~ 
l{('jc·hskommissar som iVarl'1;t· 
gl·bwn ;I\" Ty:..klands inlcr(·!'isPI· 
gjor ,uHh·c·l\di~. 
. Hvi!' \·,11" stats!"!'" "gl' fl)J"' 
!I,dd til J l(,t stnnys kt' ikkC' 
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Faksimile av 1. side av protokOllen fra ministermøtet 
høsten 1944. 

blir klarlagt, og dell nasjonale 
regjering i realiteten fortsetter 
som en adminisu'asjOl1 under 
tysk ledelse, vil vår stilling bl;; 
uholdbar under den eventualitet 
som (oran er omtalt. og vi vil 
ikke ha noen utsikt til å få stor· 
parten av det n"rske folk med 
oss under de ok ende vanSkelig· 
h('tel' som ligger foran oss. Det 
norske (olk består bare ror en 
Jllegct liten dels \'cdkommende 
av aktive motst.andere mol \'årt 
syn og vår politiske linje. Det 
store flertall antar en av\'enten· 
de. noytral holdning. OK gjor silt 
';1 I·ocid<.' Jojttlt sti lenge det skjon· 
ncr ilt den n;tsjonalc rf~gjering 
ilr'b('ider mol det 111 å I c''\ !,jcnvin· 
11(' vAr frihet og ~r.!\·st('ndighN 
og hill' utsikt PI a nft frem i 
dette itrbeid<,_ Mc-n hvis dt'nnl' 
c!d a\' befolkning-cn Sl'r ul~iktc· 
Ile sa små og Det slfJI·tyskc ri kes 
vilje- til fl anl'rkj('nrw Nasjona.l 
Samlings innsat~ fnr \';'lr frihC"'l 
I'g s('I\·stf'lIdigllf't S!I likn SOIll 

(kn l;rng:'>t)mnu' ut\"tJ..1i1l1! ! ddtc' 
ftll"lltlJd kilO ha gitt ~nllln til. ('I' 

tid ,. kt(' ,It <lt'lI \'il slull(' 
IPr opp [lIll d.:~lIrq.: il" 

l'ingen og i storre utstrckning 
elin hittil folge instruksjoner og 
paroler fra dcnne. Den nasjona· 
le rcgjerings stilling vil den'ed 
hli umuliggjort, og forholdet \'11 
kunne (ore til kaos som i siste 
instans kan komme til A være 
ct a.1\'orlig faremoment for den 
tyske okkupasjon l Norge. 

Det er min overbevisning at 
en ordning som foreslAu i den 
nuværende situasjon mer enn 
noensinde - også militært - \'iI 
tjene så ,'el Norges som Det 
.s:tOJ-tyskc rikes interesser \'cd å 
fjerne v('sentligc friksjons ml)' 
Illent(,f" som er til sk.adc for et 
rrukl bringende samarbeide til 
(e!lt·::: b~~tc. 

Jt'g tillntcr med A henstille' til 
Ministcrprcsidl'lIt('n snarest It 
t;1 ,h'nne viktig-l' .s.lk upp til be' 
handling. 

Minisleq>f'csidf'nten 
lllllstilJinl{('II. 

bifalt 

(~ui!'oIiJlK. lIuJ:c'lin. 'J'h .• 1.0. t'rt·l· 
hdm, It. S .... uu·kc·. S,-c'rrl' Hii,. 
""'!'o, .'UllU!'o !.it', :\'f" Sltlll!.;. .• 1. 
:'\. Lil'pt"lad. 1t .• 1. Fu~It',all~ 
p,·.,"tz, All J.. Whi,I.IIiIll" S"aq" 

ha~t'lI, H. l.ulltlt·"I.:.lard 
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