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Fremragende 
salgsk1aft 

l 
I 

29 år, artium, handelsgym , 

allsidig administraliv praksis 

~øker ny sli1lmg. B.m. 4644. 

I1 

Nr.370 
h. 1.00 pr. ok .. 

Quisling overtalte 
l\lens den tyske legasjon framhevet vår 
regjerings ærlige vilje til nøytralitet~ 
drev Quisling stadig på om engelske 

erobringspJaner på norskekysten. 

Han f,amla planer for et kup z Oslo med 
overrumpling av konge og legle1zng 

tilkalling av t)sk hjelp. 
Senkningen av "Blqcher" og forsinkelsen av den tyske flyak9jon kom i 'Yeien. 

Retten ble satt ved lO-tiden. De I 
fire j uridisk€ dommere er som nevnt 
i morgennummeret lagmann S o lem 
og lagdommerne Kr u 8 e-J ens e n, 
K n uds e n og R y C n. De fem leg_ 
dommere er barbermester E. A. 
Sch ø n e, barber M. H e g er o Il. 
rør;egger H. M. F l a d e b y, kJemi
arbeider A. Joh n Sen og bokholder 
Lell B e Il e. Da alle legdommere 
er møtt blir det ikke bruk for de 
innkalte varamenn tegner R. Ben. 
de:, veverimester Axel Mattson la
borant Kristian Ingebrigtsen. . 

Ved slden av aktor, statsadvokat 
Sch jod t, sitter politifullmektig 
Ost :n o, som har ledet etterforsk
n:ngen o;; advokat Schjødts !ullmek
t.?". 0\'f'::-r(l~ts3kfØrer Da h l-H a n-

ca. 3000 norske frontkjempere siste dager, er funnet i tyske arlti
falt i tYSk krirstjeneste. Til gjen- ver, er nu kommet 1 påtalemyndl
rleld er punkt C I tiltalens post hetenes hender. Dokumentene er l 
V frafalt, Idet d.n går ut på det stor utstrekning funnet av utsendte 
samme med unntakelse av at tal- representanter fra det norske re!..s
let på falne er anritt tlJ 700. vesen og under elskverdig og Imøte

kommende bl.stand fra amerikansk 
og engelsk hold. Quisling erkjenner 

seg ikke skyldig på 
noe punkt. 

Etter at den omfattende tl1tlle
beslutning var blitt lest, ber lag
mannen tiltalte om å. re!~c;.e seC! I 

0111."llnQ" .I::":l!"f'r ,o:cA rnlilZ n!! kl:lrt D~:'I 

Blant dokumentene er det 'rik
tige papirer ulldertegnet av Al. 
fred Rosenberg. Det vU formo .. 
den tlig også vise sel' l være av 
betydning at man har funnet 
Rosenbergs dagbOk fra denne 
tie' '1ere er man i b 'else av 
en tokoJi fra et m ,1nel1om 
rep'~.::!fentanter for den tyske 
overkommando, tiltalte or Ba
~eHn fra 11. desf'mb~r 1939 samt 

Pris 20 øre 

o en 
VI SØKER-

o pa 

kontorlokaler 
ca. 150 kvm. 

snarest. 

URiTORi 
~~ 

Kr. Augustsgate 7 b, Oslo Telet. 32975 

0IIId. u. 1.00 pr IIh 86. 

Norge. 

Quisling er blitt mager. 
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02 § 80, 

rJt:luL'tIlS 

n som i 
~ Norges 
~n stats 

Il'bundne 
:lig vold. 
, besatt 
minean

,kip, far
:ed, tøy
åpen og 

andre 
,ei, bru, 
~ bdor
iel eller 
fiendtlig 
kbar,-"r 

.e krigs
Iler opp
men tro-

)m rr.~d

!ing.:. 

~m kvel-

Norges 
efelter i 
å møte 

~ intetsi
:en Ny
'ring til
~redelige 

. forsik-

Tiltalebes1utningen~ 3 
ring om å respektere vår nasjonale selv
stendighet og norsk liv og eiendom. Sum 
svar på dette tilbud om løsning aven 

. for vårt land helt uholdbar situa!ljon, 
har regjeringen Nygaardsvold iverksatt 
alminnelig mobilisering og gitt den hen
siktsløse ol'dre til de norske stridskref-

, ter å motsette seg den tyske hjelp med 
væpnet makt. Selv har regjeringen flyk
tet etter således lettsindig å ha satt 
landets og dets innbyggeres skjebne på 
.spUl. , 

" I' . Regjer.ingen· Nygaardsvold har trådt 
!·.'L'!~' " . tilbake. Den nasjonale regjering har 
, . ,l, " overtatt regjeringsmakten med Vidlmn 
<.: Quisling som regjeringssjef og utell-

riksminister. 

Alle nordmenn oppfordres til å vise 
ro og besindighet i denne for vårt land 
så vansklllige situasjon. Ved felles an
strel1gelsE~ og. alles godvilje8kal vi berge 

.1',.' . Norge fr.itt.og."frelst. gjennom denne 
svære knise. Jeg tilføyer at slik som 
situasjonen har, utviklet seg, er enhver 
motstand. ikke bare nytteløs, men di-

: i rekte helt bet ydende med kriminell øde-
leggelse av liv og eiendom. Enhver em

.. betsmann og .andre ·stats- og kommu
:nale tjenestemenn og i særdeleshet alle 

, . " vårt lands offiserer i h,ær, ,marine. kyst-
• I artWert:.og,luftvlpen, er. forpliktet til å 

lyde ordre' fra .den ,nye nasjonale regje
ring. Enhver avvikelse, herfra vil med
føre det alvorligste personlige ansvar 

I J :.J. for vedkommende.» 
'Is!, r. )1[.' 

j,,!, it. b), Tiltalte tilbakekalte regjeringens mobi
lill!, ",ll88rIngBOrdre, ved kunngjøring i pl'essen 
Q't1'l'j v lO •. april1940. så.lydende; 

.. , .. 11 XPJ leN· alllF1nilUære sje/er og· alle· vente
t Q'ailJI'1I'I Ipwtt'gBI' , 
,~oj;jo '" Den alminnelige mobilisering' som re
I1lUSI,I ti':\: gjertngen·:·Nygaardsvold før sin flukt 
·.·.11II ... /"l1 '.fVerkaatte;· stoppes· uten opphold. Alle 
',;:"" "I I, Ialcalt.e ,·hjemsendes straks. innkalte 
.. ~,.r) i 1')C;~ vender selv tilbake, 'til sine 

. " I hjematel1~r". ",' ,Yidkun Quisling.» 
, 

c) Tiltalte ga 10. april 1940 gjennom NOI'sk 
-.iI.l' TelegrambyrA en meddelelse 'som ble of
/" '.: offentliggjort i pressen påfølgende dag, og 
"","" hvori han bl. R. uttalte: 

.. " cPå. enkelte steder søker den flykten-
:.1.·) , de regjering riktignok å fortsette mobi-

. vil det ·kunne medføre rettsfOrfølgelse 
for mord for de ansvarlige og delaktige. 
Ordren :om .innstilling av den alminne

, lige ,mobilisering rnA. , overalt og uten 
. , : unntagelse' etterkommes', Alene den før 

mobiliseringen ·eksisterende nøytralitets
vakt. blir . stående. hvis ikke· annen or
dre ·mottas .• 

d) Ved forlangende ledsaget av trusler for
søkte han 9. eller 10. april 1940 å få. kring
kast1nge~ til å· sende ut, en beskjed om fl 
innstille 'motstanden på Bolærne. 

L a g 'In ann en.: Så er" elet kommet et tillegg 
til tiltalebeslutpingen .(ol,'dett,e punkts ,vedkom
mende. bl.. a. Der heter,o.et;, .. I '. , ,., 

Henvisningen, til den' militære 'straffelovs 
§ 9 gjelder også. §'s punkt 1. Grunnlaget her
for er at tiltalte pr. 16. desember 1930 ble 
beskikket til ulønt major 1 feltartilleriets 
landvel'll og'Inngikk i 'mobiUserlngBOppgjøret 

. Ifor, 1940, , ':0;,., i ... , .... ' J 

. " j) i ~., i ~. j , ) .: ' ,j . 

L a 11 'fli, ann. en:,. Videre .er kpmmet til.. som et 
punl~t e~; J .. :. ,i " 

1 ' 

• <.1 

·e) TiltaJtekringkastet' den ·12. april 1940 
følgende meddelelse~ . :. " 

«Nor8k~'sjøofflserer; la ikke deres ver
. 'denskjEmte ry\ for' godt 'sjømannsskap 
oi ta-pperhet-forledJ· dere tiU.' ofre deres 

l eget: . og" derlis' tinderordnedes :, liv for-
gjeves. 

•. : >: " ·:.N'orgilS'æte"og Integritet er garantert 
':0:11 ,,,""! lav"den' tyske krigsmakt, så fortsatte tap 
",,', I, L'av tapre 'norske 'sjømenns liver et spill 
, , av Norges beste folkestamme. " 

Vend tilbake' til 'norsk havn,' da en 
fortsatt kamp"er ti·l1pløs .• ' "".'" 

_ l.. . .,. .; .',.~, '. . 

. II. 'Den .alminnelige borgeI'llge 'straffelov av 
22. mal 1902 § 83 som setteri straff: 'for den 
som rettsstridig søker å bevirke eller med

". '-Virke':Ul'at:.'Norgei'eller'noeJli'del <av riket 
bringes' under fremmed herredømme. 

'." i ',i • Grunnlaget fdr"tiltalen'er:,,-,·I'. ",j". 

, I; ..• ,i .. I ". : ;: '), ~ • ~ • _.1 4 ~ I 1 ' ': , j I , . l' I ' , i J:1 I } 

, a.). ,De ,samme.. forhold, ,.80m·, nevnt,. under I . 
:. ; j .} ,l,'"," "1 : '.J. 't 
b) I ti«;len før 9. apr~l 1940 ~ således i 
'~idtTn;~VI d.~se~be~~i93p' I da, ha.n'.h~dde en 
konfc:amie Ine~ !I~t~er"f)3erll.n ~ ,drøftet 

1 •• ti,lta~~Ei l'I).~d. ty's~t,t?~n~i~~~ter sp~rsmålet 
; ~Ip,enJtysk.8kk~p'asj?Il;,a,y .. ~?rge.og Nor

" . g~s mHlep1~~~s~ ii en ,~t,?~germ~sk stats
) ".' dan.t;l~lse Ilu~der . !ys~lal)d~ led~lse., Under 

diså~ drøftelser ga ban veiledning og råd 
med en. slik okkupasjbnfor øye. ',.', 

.I,.j, .' ; . .' . <:' \',', I. Ji, j ': 

.1:, ,l ,;; '·llfleringen og organisere motstand. Jeg 
gjentar imidlertid og jeg understreker 
at dette er et forbrytersk og helt hen

Il ,I, l.. 'slktsløat Spill med menneskeliv.' . 
·'lIIOlV. ', •. :: HViII'del'1kke uten' opphold 'tn~stllles. 

1.J a g m'a n rie'n: IHer 'er 'kommet etc.-tlllegg. 
lnntatt'i· fden: nevntei>tUlegs'øtHtIalebØakrtntng: . 
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Til~ebeslutningen. 

·1 '. «Tiltalte stillet. seg og .NS til disposisjon 
. også til, forberedelse .og gjennomføring aven 
slik okkupasjon., • Han var ,bl: a. med på pla-

,njm om, en, ovørraskende ,aksjon i Oslo som 
skulle lamme deI\norske motstand og bringe 
Kongen og ledende politikere i fiendens vold. 
Han mottok betydelig økonomisk understøt
telse fra fienden i månedene før okkupasjo
nen.:' 

." 
c) Rap. dannet 9. april 1940 en regjering 

,med bl. a. det formål å hjelpe tyskerne med 
okkupasjonens, gjennomføreise og ga i den 
anledning samme dag ca. kl. 12 oberst 

, Hiorth telefonisk' ordre om å arrestere re
gjeringen Nygaardsvolds medlemmer. Om
trent kl. 13 samme dag bisto han tyskerne 

,mild å, trenge seg inn i Forsvarsdeparte
,I mentets lokaler., ' 

" , ii ,tl 

I. ' 

, ,,', d) I tidsrommet 15. april- 25. september 
;1,940 arbeid,et han gjennom henvendelser 
til tyske myndigheter og på, annen måte 
for å få styrtet det av Høyesterett etab
lerte'og av Kongen ·godkjente administra
sjonsråd i den hensikt at NS og han selv 
skulle overta styret og arbeide ;for Norges 
innlemmelse i en 'storgermansk statsdan
nelse under Tysklands ledelse. Dette arbeid 
er bl. a. foregått gjennom brev og prome
moria til tyske myndigheter, hvorav gjen
parter er. funnet i tiltaltes arkiv på Gimle. 

e) Tiltalte ,bisto det tyske styre i Norge 
med å få etablert ordningen med kommis
sariske statsråder pr. 25. september 1940, 
utnevnt av Terboven og ansvarlige overfor 
denne, og overtok fra 1. februar 1942 som 
c:ministerpresident» ledelsen aven regje
ring som også i virkeligheten var et ledd i 
okkupanteI\s.styre av Norge og tjente den
nes formål. 

f) ,Unde;r hele okkupasjonstiden bisto til
talte i sin. egenskap av NS-fører og ~mini
sterpreside,nb, det tyske styre med råd og 
dåd, derunder med undertrykkelse av den 
norske motstand og med angrep på landets 
lovlige styre, skjønt det var åpenbart at 
tysk seier ville resultere i at Norge fort
satt kom til li. , stå under tysk herredømme 
eller bli iri.nlemmet i en av Tyskland ledet 
statsdannelse. Denne bistand ble ytet gjen
nom lovgivning og administrative tiltak 
(således de ved kgl. resolusjon av 4. mai 
1945 opphevede lover, forordninger og be
stemmelser, og skritt tatt til gjennom
føring av disse) og ved ytringer fram-

,tsatt i tale og skrift. Av taler nevnes eks
empelvls • tiltaltes taler, av 2. oktober og 

1. desember 1940. 12. mars,. 26. juni, 29 . 
juni, 5, september, 16. november og 6. de
sember 1941, 1. februar, 25. mai, 21. juni, 
22. juni, 6 september og 25. september 1942, 
22. februar, 17. mai og 17. oktober 1943, 15. 
mai 1944 og 1. januar 1945. Videre inter
vju av 19. februar 1942, artikkel av 6. april 
1942 og uttalelse om invasjon i Frankrike 
av 7. juni 1944. Under denne bistand går 
tiltaltes arbeid for å reise norske frivillige 
til kamp på Tysklands side mot Norge og 
dets allierte, f. eks. ved utferdigelsen av 
lover av 7. mai og 11. juni 1942 og 14. ok
tober 1943, som gir krigsfrivillige forskjel
lige lettelser og fordeler, ved anvendelse 
av bestemmelsen i forordningen av 19. ja
nuar 1942 om at «mindreårige ikke trenger 
samtykke fra foreldre eller verge for li. ta 
tjeneste i den norske legion eller i den 
tyske forsvarsmakt, forøvrig»" ,ved propa
ganda og ved bidrag av, betydelige penge
beløp av offentlige midler. Flere tusen unge 
nordmenn kom på denne måten ut i krigen 
på fiendens side. De frivillige enheter som 
det her siktes til er Regiment Nordland, 
Den norske legionl Hirdvaktbataljonen av 
1942, Pansergrenaderregimentet Norge, 
Germanske SS Norge, Skijegerbataljonen 
og 4 politikompanier. - Videre' går under 
denne bistand politiets og hirdens m. f.s 
oppsetning som væpnet makt - kfr. mid
lertidig lov av 14. august 1943 - og ver
ving av flere hundre frivillige til den tyske 
marine og det tyske flyvåpen. - Av til
taltes arbeid for å skaffe Tyskland frivil
lige norske soldater kan nevnes hans brev 
til den tyske riksminister dr. Lammers av 
6. september 1940, hvori han ber om at det 
må bli gitt nordmenn adgang til frivillig 
krigstjeneste i den tyske hær, hans opprop 
av 9. januar 1941 og, 9. mars 1943, hans 
tilsagn om jordeiendommer til frivillige i 
januar 1941, hans bestemmelse av oktober 
1941 om at rikshirden skulle avgi 350 mann 
til legionen, hans tale til de norske frivillige 
i Tyskland i juni 1942, referert i norske 
aviser, og hans tale av 29. mars 1943 i Oslo. 

L a g man ne n: Her er et tillegg (under Il f), 

sålydende: 

<Tiltalte arbeidet for å få de tyske myn
digheter til å gjennomføre mobilisering av 
nordmenn til støtte for tyskerne i deres kamp 
- f. eks. ved memorandum av 1°/2 1942, hans 
skriv til Hitler av 9/6 1942 og memorandum 
av samme dag, kfr. Neumanns skriv til ham 
av 1,8/12 1943.» 

lI!. Straffelovens § 86 som setter straff for den 
som rettsstridig bærer våpen mot Norge 
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S;tatsadvokatens, fQredrag. 
~i' . 

kalte frihet .og ~lvsten\ligbet i tilfelle,. av. tysk 
seier. Vi har gjennom Qette stoff fått. klarlagt 
hans uttalelser. til tyskerne om norske personer 
og norske forhold, og man kan ikke ~ære i tvil 
om lenger hva han har tilsiktet med disse opp
lysninger til vår!:! fiender. Vi har f/\.tt klarlagt et 
meget viktig punkt, nemlig i hvilken utstrekning 
han har I10kt.å ,holde tyskerne tilbake når det 
gjaldt deres forskjellige overgrep ber i landet, og 
i hvilken utstrekning det er han som har drevet 
pti. og fått dem til 'A. ta disse skritt. Disse opp
lysninger som vi har fått under saken, bidrar 
kort sagt til: A:klarg.jøre hv&. ,tiltalte har visst 
eller ikke visst, . hva. han har villet, eller ikke 
villet, hva. han har- kunnet, eller ikke kunnet, 
hva han har gj~rt eller ikke gjort, og sammen 
med hva vi visste fra før, gir disse nye opp
lysninger et ,~art og Iilstrekkelig fyldig pilde 
av det, mest omf.a.ttende og det mest ondartede 
landsforræderi ,som yårt, land noensinne har sett. 

, Jeg:, skal " i ,floen utlltrekninggjennomgA og 
samle det faktiske stoff om de forskjellige gr1,1p
per av" problemer; so~, retten står overfor her. 
I forbindelse, med derme faktiske fremstilling vil 
jeg da ta de ;rettsUge spørflmål .pA. de steder hvor 
hvert av dem hører mest ,naturlig hjemme. Alle
,rede under den første del, av min fremstilling 
kan. jeg naturligvis ikke unngå å komme inn på 
spørsmålet om tiltaltes motiver. Men dette spørs
mAl skal jeg til slutt, i den utstrekning jeg 
mener det har interesse, behandle i et eget av
snitt. 

Hva tiltaltes forhold før 9. april, 1940 angår, 
mener jeg det ,er på det rene at han satte seg i 
kontakt med ,fremstående tyske kretser, først og 
fremst med riksminister Alfred Rosenberg, og der 
tok opp spørsmålet om Norges nøytralitet l til
felle aven konflikt mellom stormaktene. Han 
fremholdt alt den gang at under en slik konflikt 
kunne man ikke regne med at de små nasjoner, 
og derfor ikke Norge, )tunne holde seg nøytrale, 
slik som de hadde gjort under den tidligere ver
denskrig. Og han fremholdt videre at det ville 
være. av den ,største betydning for et land, en 
stormakt, som kom ut i en verdenskrig, å være 
1 ,besittelse av- Norge. Han gjorde oppmerksom 
på at i Norge var den engelske stemning; de en
gelske sympatier meget sterkt. utbredt, og han 
kom på dette område etter hvert så langt at han 
uttalte at det forelå en stilltiende eller uttrykke
lr-g uttalt forståelse mellom England og Norge, 
som gikk ut på at Norge skulle godta uten annen 
motstand iallfall enn den som var rent formell, 
en okkupasjon fra engelsk hold. Allerede dette 
tidspunkt, hvor det pegynte, så vidt man kan se 
iallfall senest i juni 1939, er av ganske stor in
teresse. Den ærede rett vil ha hørt at Quisling 
stadig til. sitt forsvar fremholder at han mente 
Tyskland ,var så avgjort sterkt at ,vi måtte ba
sere vår opptreden på at :ryskland ville seire 1 

en kommende storkrig, og at det gjaldt for oss 
å innrette oss slik at vi kunne ha mest mulig 
sympati fra det hold. Jeg vil da minne om at i 
juni 1939 forelå ennå ikke den tysk-russiske 
vennskapspakt. På det tidspunkt måtte alle regne 
med at kom det til en stor konflikt, ville Tysk
land på den annen side helt fra første stund av 
ikke alene finne England og Frankrike - og 
snart også Amerika - men også Sovjetsamveldet 
med . :~ib1e . store ressurser. 

Jeg- tror ikke, som jeg senere skal komme inn 
pA.; at' det er noen slags vurdering aven kolossal 
makt som man måtte komme i det rette forhold 
til, som' ligger bak dette forræderi, da det begynte 
og da det fortsatte. Jeg tror at det som lå bak, 
det var en overbevisning fra tiltaltes tide' om at 
kun ved å ride frem på den tyske nazistiske bølge 
kUnne han nå det maktmål som etter hvert hadde 
kommet til å dominere ham. Tiltalte fortsatte så 
sin politiske agitasjon, den politiske del av sin 
forrædervirksomhet, i stadig stigende grad. Det 
er eiendommelig å legge merke til at hans ut
talelser om at Norge hverken kunne eller i siste 
instans virkelig ville være nøytralt, sto i motset
ning til de opplysninger som ble gitt fra den 
tyske legasjon i Oslo, og til hva det ble antatt 
i det tyske utenriksdepartement I Berlin. Der 
mente man og fremholdt endog til siste øyeblikk, 
og etter Altmarkaffæren, at man kunne stole 
på Norges vilje til å være nøytralt og til å be
skytte sin nøytralitet, og vi kommer her til den 
forferdelige ting at ved ådrlve dette politiske -
jeg hadde nær sagt opplysningsarbeid - overfor 
tyskerne, disse beskyldninger overfor Norge frem~
satt overfor tyskerne, er det faktisk tiltalte som 
har drevet Tyskland til det skritt som de tok den 
9. april 1940. Ved siden av denne politiske vlrk 
somhet ga tiltalte I året før krigen, og særlig da 
siden desember 1939, da han var nede og hadde 
disse konferanser med Hitler og Raeder og Ro
senberg m. fl., opplysninger og råd av rent mili
tær natur. Dokumentene vil vise at der gikk han 
meget langt. Han ga på et nokså tidlig tidspunkt 
advarslene mot å benytte Oslofjorden. Han anbe
falte tyskerne i stedet å legge vekt på å ta fly
plassene. Han anbefalte dem samtidig å landsette 
tropper både vest og øst for Oslofjorden og rykke 
opp ad bestemte ruter. Dette fremgår Ikke minst 
av dokument nr. 13 i det omslag som jeg utleverte 
til retten første dag under rettsforhandlingene, 
Det er da også på det rene - og her kan jeg 
først og fremst henvise til hva general Keitel har 
sagt i sitt vitneprov - at på møtet i Kjøbenhavn 
i begynnelsen av april 1940 ble tiltalte av ved
kommende tyske offiser forelagt bestemte spørs· 
mål om bestemte militære problemer, og han be
svarte disse. Det er også på det rene at han har 
fått penger for denne sin virksomhet, penger til 
å støtte sin tyskvennlige propaganda i Norge, 
eller iallfall en propa&"anda 0i et organisasjons-
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Statsadvokatens foredrag. 
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St~tsadvokai:ens foredrag. 
L a g man n e n: Aktor har ordet. 

Aktor: 
Ærede rett! Jeg har et dokument som jeg 

gjerne ville ha dokumentert, men slik som for
holdet er, er det kanskje like godt at jeg venter 
med det et par dager. Jeg kommer til såvidt Il 
nevne det i dag i min prosedyre -det er for
øvrig et BåpaBS kjent dokument at det'oinhatldlets 
i den sparsomme litteratur vi har fra'okkupa
sjonstiden, det er den midlertidige kirkeledelses 
skrlvel,se av 10. n~>vember 1942 til tiltalte, med
underskrevet av .en rekke andre kirkelige orga
nj~joner og personer. Men det er kanskje like 
godt å vente med dokumentasj9,nen.,, 

L a gma nn en: Skal det påberopes under pro
sedyren, er det like godt Il lese det opp nå.. Det 
er Ikke trykt i dokumentene? 

Akt or: Nei, det er ikke trykt. Jeg hadde tenkt 
A innskrenke 'meg til Il benytte' hva· det står i 
lltteraturen, men jeg synes det er like godt å 
referere' et par avsnitt av denne skrivelsen. 

Det er altså en skrivelse, datert 10. november 
1"942, overlevert tiltalte den 11. samme . måned, 
og den er undertegnet !lv professor Hallesby, Lud
vig Hope,' biskopene Maronl, Hille," Flelscher, 
Skagestad og Krohn-HanBSen, professorene ved 
de to teologiske fakulteter, 19 frivillige kristelige 
organisasjoner og med tilslutning fra 6 andre frie 
kirkesamfunn og organisasjoner. Den er bekreftet 
ved en påtegning her fra Erling Thomle, sekre
tær i den midlertidige kirkeledelse. De avsnitt 
jeg kommer til Il påberope meg er følgende: 

«Til ministerpresident Quisling; Oslo. 

MInisterpresidentens lov, kunngjort 27. ok
tober d. å., om Inndragning av jødenes for
mue, har vakt en veldig sorg i vårt folk, og 
verre ble det ved forordningen om at alle 
jødiske menn over 15 år skulle arresteres. 
Når vi vender oss' til ministerpresidenten, så 
er det Ikke for å forsvare hva jødene måtte 
ha syndet. Har de forbrutt seg, så skal de 
forhøres, dømmes og straffes etter norsk lov 
som alle andre borgere. Men de som ikke har 
forbrutt seg, skal nyte godt av vårt lands 
rettsbeskyttelse. Jødene har I 91 år hatt lov
lig rett til å bosette seg og ernære seg i 
vårt land, men nå fratar man dem uten var
sel deres formue, og etterpå arresterer man 
mennene, så disse blir hindret fra å ernære 
sin eiendomsløse hustru og barn. Dette strider 
ikke bare mot det kristelige bud om neste
kjærlighet, men mot de enkleste rettskrav. 
Disse jøder er jo ikke anklaget for noen for
gåelse mot landets lover, enda mindre ved 
rettergang overtydet derom, og dog straffes 
de så hårdhendt Bom de færreste forbrytere 

. i straffes. De straffes for sin avstamning, ene 
og alene fordi de er jøder.» 

Så kommer det et par avsnitt nedenfor: 
«Når vi vender oBS til myndighetene i den

ne sak, er det ut fra den dypeste samvittig
hetsnød. Vi ville ved å tie til den legaliserte 
urett mot jødene bli ansvarlige for og med
skyldige i denne urett. Skal vi være tro mot 
Guds ord og Kirkens bekjennelse, rnA vi 
tale.:. 

",Og i et avsnitt enda litt lenger nede kommer 
konklusjonen, som lyder slik: 

eI kraft av dette vårt kall, formaner vi 
derfor den verdslige myndighet og sier I Jesu 
Kristi navn: Stans jødeforfølgelsene og stopp 
det rasehat som gjennom pressen spredes i 
vårt land.:. 

Jeg dokumenterer dette for A bevise at tiltalte 
har fått en meget kraftig advarsel basert på den 
innsikt som han selv under saken nekter å ha 
om hva man 'sto foran og måtte regne med av 
lidelser. 

Q u, sl' n g:Får jeg lov til å spørre om dette 
er levert til de tYSke myndigheter også? 

.A k tor: Det kjenner jeg ikke til. 
. Q u i s Z' n g: Det burde vi vite noe om, f. eks. 

om Hallesby sa til ldrkemlnlsteren at han brød 
seg Ikke noe om hva de norske myndigheter 
gjorde, de hadde tyskerne på sin side og kunne 
gjøre hva de ville. Når de tar opp et sådant 
spørsmål, burde de først ta det opp overfor ty
skerne. 

Akt or: Om tyskerne er noe å bebreide I denne 
sak, vedkommer Ikke de spørsmål vi står overfor 
her. I ethvert fall er det klart at tiltalte, endog 
ca. 14 dager før vi fikk loven om meldeplikt for 
jøder og før ekspedisjonen med «Donau:. gikk 
nedover, har fått all oppfordring til å ta seg spe
sielt av dette forhold, som vakte den største for
ferdelse ikke alene i geistlige kretser her i Norge, 
men - det kan jeg forsikre etter den erfaring 
jeg gjorde 1 Sverige på den tid - over hele 
Skandinavia. 

Ærede rett! Den bevisførsel som nå er avslut
tet, har brakt frem en rekke overordentlig vik
tige opplysninger, som retten nå har i tlIIegg til 
det som alt forelå før saken tok sin begynnelse, 
og som så å sl har foregått for hele det norske 
folks øyne. De nye opplysninger har bl. a. klar
lagt at forræderiet før den 9. april 1940 var mer 
omfattende, mer fryktelig, mer konsekvent enn l 
selv den mest mistenksomme på forhånd kunne 
tenke seg muligheten av. Dessuten har denne be
visførsel brakt frem et stort stoff angående for
holdet mellom QuiSling og de tyske myndigheter 
under okkupasjonen. Stoffet bidrar til å klarlegge 
tiltaltes planer av forskjellig slags både på kort 
og lang sikt. Ikke minst bidrar dette til å klar
legge hva han virkelig tilsiktet og hva han virke
lig trodde med hensyn til Norges fremtidige så-
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lllttereget sigende .har tiltalte ,e,tter, at~an,kom 
tilbal<e fra tR,ussl&»d . levd a,V .sin: ,reduserte· kap
teinslønn' og sin fOrI\1ue; De,n var.etter, tiltaltes 
selvangivelse ~~939 .kr •. 1000.,..." og. det Samme t 
1940. ,Såfremt selvangivelIlene er riktige" må han 
I det siste år ha levd av sin reduserte kapteins-. 
lønn, om han. ·ikke, har fått bidrag fra annet 
hold. ,'ci '.,', .. 1' '. 
O~ tiltaltes forbindelser med tyske myndighe-' 

ter i tiden, til 9. april 1940 kan en på grunn
lag, av de doku~enter som. er Skaffet til veie fra 
Tyskland i den aller siste tid - særlig riksleder 
Alfred; RosenPergs dagbok ,"T'; og, vitneavhøringer 
som er for"tatt 1.NUrnberg,tn,bruk for denne sak 
gjøre seg opp et i noenlunde klart billed. 

EJtterrettens oppfatning. er forløpet følgende: 
IaUfall sA. tidlig som ·i· 1936 ble ,tiltalte kjent 

med, Rosenberg, og .omtrent på. samme tid stiftet. 
han"bekjentskap'·med en no.t:dmann, Viljam Hage-, 
lil'\, som i om lag. 2Q Ar hIldde oppholdt seg i Tysk
land og bodde i Dresden der han, dreven agent
virksomhet. Hagelin meldte seg på denne tid inn, 
i Nasjonal Samling, Han var ,godt ,kjent med for
holdene i. Tyskland; ,og ble'en slags representant· 
fpr, tiltalte (ler" HVorvidt tiltalte. har' hatt noen 
nærmere forbinpelse med Rosenberg i tiden utover 
Ul 1939 er uvisst, ,men; forsommeren 1939 opp
søkte han og HageUn Rosenberg. ,Tiltalte som da 
var en tur i Sønderjylland, var nå kommet til den 
oppfatning at, ,det· trakk. ·opp til krig. mellom 
Tyskland og Vestmaktene, og at Norge under,en 
slik krig ikke, kunne, holde segnøytraI. I sin sam
tale. med Rosenberg. fremholdt han den.'betyd
ning det, under en ,slik krig. ville være .for en av 
de kjempende parter å få. støttepunkter for fly
og sjøstridskrefter li Norge. Ved· denne leilighet 
- om ikke før·- stiftet han. også. bekjentskap 
med amtsleiter·Scheidt som var knyttet til Rosen
berg. Scheidt introduserte tiltalte, hos. statsIlekre
tæl' Korner. Også overfor Korner femholdt tiltalte. 
de samm&tanker,·som overfor Rosenberg. Det 
fremgår tydelig av, .et notat fra Scheidt av 16. 
juni 1939. DetmA.· an~s for overveiende sann
synlig at. Wtalte .. alt pA d,ettetidspunkt har ytret 
ønske o~ ,økonomisk, stønad ,for sitt parti, og· sin 
presse. som den,gang sto meget svakt.' .' '" 

Etter oppholdet i Berlin var tiltalte og Scheidt 
med på Nordlsche Gesellschafts møte i LUbeck, 
hvoretter de·begge reiste til Norge, - Scheidt på 
feriereise.: I,,' , .'. 

'l den første: tid· etter at TYSkland: hadde be
gynt· krigen, mot Polen ble det ikke foretatt noe 
videre skritt med '«de norske spørsmål:., men til
talte har tydeligvis holdt Rosenbergs .kontor un
derrettet om ,stemninger og. den politiske, utvik
ling i Norge. Som. mellommann har ha.n brukt 
Hagelin som fremdeles bodde i.Tyskland. Imid
lertId. innfant tiltalte seg i Berlin i desember 
1939. Han ,var sammen med Hagelin og oppsøkte 
Rosenberg som han, gjorde <kjent med at stem-

ningen i Norden ble stadig mer tyskfiendtlIg. 
Rosenberg noterer·i sin dagbok den 11. desember 
1939:, «Han (d. v. s. tiltalte) fremsatte enda en
gang det konkrete forslag A forberede en tysk 
landgang etter anmodning aven ny regjering 
som skulle kjempe, seg frem.:. Det ble utvirket at 
tiltalte fikk foretrede for storadmiral Raeder, som 
igjen foredro saken for Hltler med den følge at 
tiltalte ble mottatt av Hltler den 15. og 17. desem
ber 1939. Hitler fremholdt i førstningen at han 
helst så at Skandinavia og dermed Norge holdt 
seg nøytral under krigen, men tiltalte hevdet be· 
stemt at Vestmaktene ville søke å sette seg i be
sittelse av støttepunkter på den norske kyst. 
Dette sa Hitler at han ville motsette seg· ved A. 
sette inn sterke krefter. 

PA dette tidspunkt synes tiltaltes plan å ha 
vært følgende: Når Stortinget trådte sammen i 
januar 1940 skulle det erklæres ugyldig, fordi 
den treårsperiode som. det var valgt for var' ut
løpt, og forlengelsen av funksjonstiden var ulovlig. 
Når Stortinget var ulovlig, var etter tiltaltes me
ning ogsA. regjeringen ulovlig. Tiltalte skulle tro
lig ved hjelp av tyske tropper som skulle smugles 
inn. 'under ledelse av nordmenn ta makten. Han 
gikk' da ut fra at Kongen ville gi seg, og sA. 
skulle tUtalte tUkalle sterkere troppestyrker fra 
Tyskland. Hans akt var A fA. innlemmet Norge 
i et Storgermansk forbund. Den tyske storadmiral 
Raeder ble sterkt interessert i tUtaltes planer om 
tysk besettelse av Norge.' Etter Rosenbergs' dag-' 
bok uttaler han etter sin samtale med tiltalte: 
«For et skjebnens vink:., og det va.r Raeder som 
skaffet tiltalte foretrede hos Hitler. 

Det lyktes for tiltalte ved dette besøk ~ 
overbevise tyskerne og fremfor alt Hitler om de 
fordeler det vllle være for dem A. få besatt Norge. 

Den videre forberedelse av den mlUtære side 
av saken ble overtatt av hærens overkommando' 
og marinen. Amtsleiter Scheidt som var knyttet 
til Rosenbergs kontor ble skaffet en plass ved 
legasjonen i Oslo, uten at denne fikk rede på hans 
egentlige arbeid. Den pengehjelp som ttltalte 
ha.dde bedt om ble ydet. Det må ansees bevist at 
Scheidt har latt tilflyte tlltaUe 200 000.- riks
mark i nOl"l!Jke penger, og det er på det rene at 
Hagelin som ved nyttårsskiftet flyttet til Oslo og 
tok inn på hotell utbetalte tu tiltalte kr. 50 000.
til kr. 70 000.- som han hadde brakt med fra 
Tyskland., Retten er ikke i tvil om at ogsA dette 
var bidrag fra de tyske myndigheter til tiltalte. 
Omtrent samtidig med Hagelin flyttet en annen 
norsk forretningsmann, Olaf Fermann, som lenge 
hadde oppholdt seg i Tyskland og hadde vært 
«Beauftragter:. der for N.S., til Oslo. Han dannet 
et tysk-norsk selskap for kullimport i Oslo. 

Etter at Hagelin var flyttet til Norge foretok 
han stadige reiser til Tyskland og hoJl'lt myndig
hetene underrettet om utviklingen I Norge på 
grunnlag av opplysninger han fikk av tiltalte. 
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, '1'Iltaltes! plan' ofn A-' bemektige' seg 'makten l r , 
Norge ved et kupp Inneholdt' f6r 'stor risiko til 
at tyskerne' ville støtte 'den. Men de' militære 
myndigheter arbeidet 'videre med de egentlige' 
okkupasjoriSplaner.Dette arbeid ble fremmet' I 
største 'hemmelighet, da en Var klar 'over at over
raIIkelsesmomentet var av avgjørende vekt om' 
okkupasjonen' skulle lykkes, sA-ledes ble ikke en
gang tiltalte holdt underrettet om planene. 

Det mA. Imidlertid ansees på det rene at tiltalte 
den 6:aprf11940 var I Kjøbenhavn, der hllllhadde 
et møte' med en oberst fra den stab 'som' hærens ' 
overkommando hadde satt til å arbeide med pla
nene om Invasjon t Norge. Han ble her 'forelagt 
en del konkrete spørsmål av militær art og aV ' 
betydning for Invaøjonsplanene. D'tsse' spørsmA.l 
svarte tiltalte på. Det var på foranledning 'av Hit
ler at denne offiseren ble sendt til Kjøbenhavn. 
Sjefen for hærens overkommando Keitel hadde 
Ingen konferanse med tlItalte før Invasjonen, som : 
ble gjennomført etter planer SOm var utarbeidet 
av' hærens overkommando. 

Den' tyske legasjon I Oslo ble holdt helt uten" 
for Invaøjonøplanene. Som nevnt var amtsleiter 
Scheldt knyttet til legaSjonen, men det er all 
grunn til A- tro at den 'Ikke hadde rede på hans' 
forbindelse 'med tiltalte. I motsetning til tiltaltes 
meldinger til .. Berlin' om den norske regjerings 
ettergtvehhetoverfor England og Frankrike, 
fremholdt legasjonen at regjeringen' ville gjøre 
det den kunne for å verge landets nøytralitet. 

Om tiltalte har fått noe sikkert tilsagn av Hit
ler om den stilling han skulle få når okkupasjo
nen var gjennomført, er noe uklart, men det har 
utvilsomt vært tiltaltes og også riksleder Rosen
bergs forutsetning at tiltalte skulle få en ledende 
stilling som statsminister. I sin dagbok 20. desem
ber 1939 da tiltalte var på avskjedsvisitt hos 
Rosenberg, skriver hart: «VI trykket hverandre i 
hendene og kommer vel først til l se hverandre 
Igjen når aksjonen er lykkes og Norges mInIster
president heter Quisling.:. 

Tiltalte har gjort gjeldende at hans virksomhet 
utelukkende har bestått l at 'han hal' fremholdt 
for tyskerne faren ved at England og Frankrike 
besatte støttepunkter I Norge. At denne fare fak
tisk var til stede mener han er godtgjort ved Paul 
Reynauds nettopp offentliggjorte memoarer. Det 
tiltalte ville oppnA. ved slike henvendelser til 
Tyskland var, sier han, A- hindre at Norge ble 
krigsskueplass. Men det var ikke hans mening å 
oppfordre tyskerne til A. foreta Invasjon før Frank
rike eller England hadde angrepet Norge. 

Reynauds erindringer viser, etter rettens me
ning, at det i franske kretser var interesse for l 
~tte seg l besittelse av de svenske gruver, men 
ntEn'glancl var uvillig til å gA. til noe angrep mot 
de flkandlnaviske land. Selv om det forholdt seg 
slik at England og Frankrike hadde planer om I\. 
gA. angrepsvis til verks for å fA. støttepunkter, 

ku'l'lne det Ikke berettige eller unnskylde tiltaltes 
hemmelige oppfordringer bak de norske myndig
heters rygg til en fremmed makt om å foreta en 
militær okkupasjon av hans fedreland. 

Retten anser det bevist at tiltalte, foruten å til
skynde de tyske myndigheter til å iverksette den 
militære okkupasjon 'av Norge, ogsA. aktet å ' 
bringe Norge inn i et storgermansk forbund der 
det ville tape, en vesentlig del av sin selvsten
dighet. 

Hans forhold rammes av straffelovens § 83 sotn 
setter straff for den som rettsstridig søker å be-I 
virke 'eller medvirke til at Norge eller noen del 
av riket bringes under fremmed herredømme, 
og av straffelovens § 86 som setter straff for den 
som rettsstridig bærer vA-pen mot Norge eller som 
under en krig hvori Norge deltar eller med sådan 
krig for øye yter fienden bistand i råd eller dM 
eller svekker Norges eller noen med Norge for
bunden stats stridsevne. 

Statsadvokaten har under hovedforhandlingen' 
gjort gjeldende at forholdet også rammes av 
straffelovens § 84, som straffer den som retts
stridig bevirker eller medvirker til at Norge blir 
påført krig eller flendtUgheter. 

Forsvareren har hatt anledning til å uttale seg 
om subsUmsjon aV forholdet under § 84. 

Straffeloven!! § 83 kan nyttes ved siden av § 84, 
Retten henfører tiltaltes forhold før 9. april 

1940,' jfr. tiltalebeslutningens Il b - under straf
felovens §§ 83 og 84 og anser det unødvendig i 
denne forbindelse også å bringe § 86 om bistand 
til flertden i anvendelse. 

Etter de forhandlinger tiltalte hadde hatt med 
tyskerne måtte han være klar over at de ville 
foreta en okkupasjon så snart Vestmaktenes for
hold overfor Norge etter tyskernes mening gjarde 
det nødvendig. De tyske militærmyndigheter holdt 
strengt hemmelig både forberedelsen og tidspunk
tet, da okkupasjonen skulle settes i verk, således 
fikk den tyske utenriksminister RIbbentrop først 
underretning 36 timer før okkupasjonen tok til. 
Retten antar derfor at tiltalte ikke under sitt be
søk I Kjøbenhavn den 6. april 1940 har fått noen 
opplysning om tidspunktet. Men av avismeldin
gene om skipene i de danske belter - og særlig 
etter meldingen om «Rio de Janelros~ senking, 
har tiltalte forstAtt at invasjonen nå var umiddel
bart forestående. Om det har foreligget noen av
tale mellom Hitler eller andre tyske myndigheter 
og tiltalte om de tiltak han skulle gjøre under 
Invasjonen, eller om han slmlle få nærmere be
skjed om det, når tyskerne hadde satt seg fast 
i Oslo, er uvisst. 

Om tiltaltes forhold 9. april 1940 og de føl
gende dager anser retten følgende bevist: 

Da tiltalte om kvelden 8. april skjønte nt invrt
sjonen var forestående flyttet han fra sin bolig 
inn på hotell Continental, der Hagelin bodde. Til
taltes sekretær Frank lin Knudsen bestilte i sitt 
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,der' li. finne frem til beveggrunnen for tiltaltes 
handlemåte. Tiltalte, hans forl!varer og også 
statsadvokaten har under hovedforhandlingen viet 

,denne side,av saken stor oppmerksomhet. Tiltalte 
,har med styrke hevdet at han den hele tid selv
oppofrende har arbeidet for landets og folkets· vel 

,uten ,~anke, pA. egen interesse. Forsvareren har 
gjQl:t gje~dende at tiltalte etter hvert har arbeidet 

· seg inn. i dEm ,oppfatning at han var den eneste 
· som, kunne, rlildde landet fra de vansker det var 
, kommet i, og denne oppfatning er til slutt blitt et 
,fullstendig dogme for ham så han har handlet 
kritikkløst, statsadvokatens syn pA. tiltalte er at 

,han har handlet .utelukkende .av maktsyke. 
Retten skal først ,bemerke at de oppnevnte sa,k-

· kyndige har, avgjort at tiltalte Ikke er sinnssyk og 
heller ikke lider av mangelfullt utviklede eller 
varig svekkede sjelsevner. Ved den undersøkelse 

,!!Om er foretatt av ti~talte under hovedforhand-
liI,lgep er det godtgjOrt at han heller Ikke lider av 

; Ij.oen organisk hjernelidelse. 
'. Tiltalte ,har i sin ungdom. utvilsomt vært en 
; meget dyktig offiser og har senere· utrettet et 
,fremragende humanitært arbeid under Frithjof 
· Nan~ensi ledelse l Russland og Lille-Asia og etter 
oppdrag fra Folkeforbundet på Balkan. Retten har 
inntrykk av at tiltalte var sterkt skuffet etter at 
han hadde forlatt sin militære løpebane og vendte 
tilbake til Norge i 1929. Da han så tok fatt på 
politiske oppgaver, synes hans overdrevne tro på 
egen dyktighet og den absolutte riktighet av hans 
meninger å ha tatt sterkt til. Hans ensidige syn 
og sterke selvtillit har gjort at han Ikke i til
stre,\<kellg grad har latt motforestillinger gjøre 
Ileg gjeldende. Dette har ytterligere utviklet seg 
etter at han hadde oppgitt ethvert samarbeid med 
de bestå,ende politiske partier og dannet sitt eget 
parti, som etter sin organisasjon ga ham en me
get sterk maktstilling innen partiet. Han har etter 
hvert, innbilt, seg selv at han skulle redde landet 
på sin måte ved å få det innordnet under Stor-

"Ty,skland,og at hans parti ved denne nyordning 
skulle innta en ledende stilling med ham som topp
figur, Ut fra denne ~då har han innlatt ,seg på 
dlsse : grove . forr~der1forbrytelser overfor fedre
Jandet, uten å ville forstå at Tyskland ikke hadde 
armen interesse ~v ham enn å utnytte ham til 
~remme av sine egne formål. 

~ 
Da det første resultat av tiltaltes forræderi 

oV,erfor fedrelandet forelå ved tyskernes invasjon, 
trengte han seg frem for å få den ledende stil
ling. Etter at. tyskerne hadde skutt ham til side 
den 15. april 1940, forsto han fremdeles ikke 
hvilke herrer han hadde tjent, men strevde ustan
selig for på ny å komme til med sin «nasjonale 
regjerinp, så han kunne få makt, iallfall tilsyne
latende. Hans henvendelser til de tyske myndig
heter fra 15. april 1940 og til regjeringsdannelsen 
1. februar 1942 ender stadig med at nå må han 
få danne sin «nasjonale regjering». Memoran-

dumet, a v 17. september 1941 etter mordet på 
Viggo Hansteen ender således også med denne 
vanlige tirade. A v de erfaringer han gjorde da de 
kommlssal'iske statsråder var i virksomhet, måtte 
han. forstå at hans «nasjonale regjering. bare 
v1l1e bli et redskap I tyskernes hender, som skulle 
gl de folkerettsstridige og ulovlige tiltak fienden 
satte igjennom et slags legalt skjær. Og han 
synes å ha vært et villig redskap som i mange til
felle gikk lenger enn fienden ville gått om tiltalte 
ikke hadde ytet bistand. Det gjelder således kirke
striden, ,lærerstriden, jødeforfølgelsen og arbeids
tjenesten. Etter at en hel del norske offiserer var 
sendt til Tyskland som krigsfanger, ville tiltalte 
ha fengslet og sendt ytterligere 250, men det mot
satte den tYSke øverstbefalende seg. Han lot seg· 
true av tyskerne til å la sine landsmenn dømmes 
ved særdomstol og motsatte seg ikke at døds
dommene ble fullbyrdet. 

Da tiltalte hadde vunnet frem til stillingen som 
ministerpresident for sin «nasjonale regjering~ 
var han særlig opptatt av to spørsmål: Organise
ring av væpnede styrker i Norge og avslutning 
av fred med Tyskland. Han ville - som han sier 
..,- reise Norges m1l1tære suverenitet. Det gjen
nomførte han forsøksvis ved å verve tropper som 
under forskjellige organisasjonsformer ble sendt 
til Tyskland og kjempet på Tysklands fronter 
etter å ha avlagt troskapsed til Hitler. Fredspla
nene gikk ut på en ordning som i beste tilfelle 
ville gjøre Norge til en vasallstat under TysWd, 

Tidligere har sikkert tiltalte vært en mann ~ed 
et enkelt levesett. Etter at han kom til makten 
har dette endret seg. Han har latt seg utbetale 
millioner i lønn, representasjon og til utstyr av 
sine boliger. Han har tilegnet seg - dels person
lig, dels til partiformA.J. - svær~ verdier fra pri
vate foreninger eller ved konfiskasjoner hos pr!
vatfolk. Dette hensynsløse pengeforbruk i en for 
landet vanskelig tid synes også å ha vært et ut
trykk for tiltaltes trang til å vise sin og sitt par
tis·makt. 

Tiltalte har stadig gjort gjeldende dels at han 
har vært tvunget av tyskerne, og dels at det er 
hans undergivne som har satt i verk mange av de 
tiltak han er gjort ansvarlig for. Delte kan' ikke 
virke frifinnende for tiltaltes handlemåte. Det er 
sikkert nok at tyskerne har utnyttet tiltalte, men 
han har aldri satt hardt imot og valgt den vel 
å gi fra seg den formelle maktstilling han hadde. 
Grunnen til denne unnfallenhet har etter tiltaltes 
sigende vært frykten for tysk militærdiktatur. 
Selv om denne frykt hadde vært berettiget, kan 
den under enhver omstendighet ikke unnskylde 
tiltaltes gjennomførte forræderske virksomhet. 
Etter det styresett tiltalte hadde innført, var han 
den ansvarlige og den avgjørende. Om han enn 
ikke kunne følge alle enkeltheter i forvaltningen 
har han sikkert blant annet vært klar over det 
enorme pengeforbruk som fant sted. 

f" 

bl 
BO 

gi 
'In 
ne 
de 
ne 
b)i 

'I ( 
va 
fo: 
NI 

'mc 
stE 

og 
mE 
sal 
fer 

l 
før 
på 
tilt 
pel 
fo 
rnA 
væ 
tlfe 
son 
hal 

'] 

av 
har 
det 
ren 
arb 
EU! 
trec 

F 
mel 
dyll 
mol 
tlll! 
Ung 
bry 
har 
lOVE 

F 
bare 
ræd 
med 

D 
fra 
lige 
med 
torh 
stra 
kap. 
mel~ 

Stiftelsen norsk Okkupasjonshistorie, 2014

SNO



J eg tror vi forholdavia 
raakt kan gjøre oaa 
ferdig med apøraml

let om Hans Fredrik Dahl 
har renvaaket Vidkun Qula
ling eller kaatet nytt lys over 
ham. Av Dahls redegjørelae l 
Antenne tislat tirsdag frem
gikk det nemUg med all ten
kelig tydelighet at det er den 
samme kjente landaforræder 
og fantaat Vidkun Quiallng 
som avbUdesl hans nye bok. 

Riktignok kaates noen nye 
påstander inn - at Qu1aUng 
var en stor politiker, at han 
allerede i 1930-lrene fore
grep dagenø ledende politike
re i synet pl Stalinø Sovjet 
og - kanskje det aller mest 

I 
oppsiktsvekkende - at han 
hadde direkte innflydelse pl 
Hitler og den tyske krigfø
ring. Men dille nyhetene er 
av den mest lettvinte art og 
lar seg lett tUbakevise: 

Quislings dimensjoner 
som politiker er llluatrert 
ved hans mislykkede Ud som 
forsvarsminister og ved at 
han og NS aldri var i nærhe
ten av å få et eneste mandat 
pA Stortinget. Han var en 
uvirkelig raritet, i et nazi
adoptert mønster med Hit
ler-hilsen og fremmedartede 
reminisenser fra saga-tiden 
- Hell og Sæl, Hird, tører
prinsipp, solkora og andre til
pasninger fra urnorsk tid. 
Kakifarvede un1form88kjor
ter og bandolær etter tysk 
mønster, marsjering, faner 
og flagg - det appellerte ikke 
til mere enn en Ilten flokk av 
Ildsjeler som til gjengjeld sA 
kritikkløst opp til ham som 
fører og Gud. 

At Quisling har hatt noen 
avgjørende Innflydelse på 

( 

HlUer og tysk krigføring er 
en lIkefrem ~tesk pås~d 
Han sUlte seitl dispoaiaon 
allerede i 1939 ved å oppsøke 
Hitler og storadmiral Rader, 
javel. Men tyskerne hadde et 
etterretningsapparat som 
skaffet dem opplysninger om 
Norges og andre landa mlU
tære og politiske forhold 
langt ut over det en ulønnet 
major som Quisling kunne 
tilby. Han hadde dessuten in
gen milltær kommando eller 
politisk eiler embedsmessig 
ledende stilling, bortsett fra 
som fører av det bitte lille 
NS-partiet som dessuten si
den stortingsvalget i 1936 

, hadde opplevet splittelse og 
avskalling. 

Jeg kunne fortsette denne 
imøtegåelse til hver av de 
angivelige -nyheter .. om 

Quisling inspiserer pclSlottspZassen. 

Quisling var redusert til rik
tig størrelse. Men jeg ser In
gen grunn til å gå videre 
med det. Men hva jeg gjerne 
vil si noe om, er den historie
løshet di88e stadige forsøk pA 
å renvaske Quisling er ut
trykk for, og enda mere -
den gradvise historIeforvrid
ning som presteres i renvas
kingens fotspor. Enkelte 
trekk er fremtredende: 

De nye gjennomgåel
sene av krigstldenø 
historie og de fleste 

forsøk pA å revurdere tidlige
re konklusjoner har en ten
dens til A betrakte krigen og 
kampen mot okkupa
sjonømakten som et slags po
litisk spill, hvor Olan like 
godt kunne komme Ul det 
ene som til det andre atand
punkt. Di88e analysene frem
trer løsrevet fra den brutale 
virkelighet krigsårene egent
lig var. Det var nemlig ikke 
spørsmål om fine nyanser 
Innenfor et balansert sam
funnsøystem eller om et valg 
mellom Ilkeverdige og re
spektable aamfunnsøyn. 
Tvert imot dreiet det seg om 
et skille mellom to uforenllge 
livssyn og politiske syste
mer. 

Disse dimensjonene er i 
ferd med å forsvinne i da
gens debatt. Det er kanskje 
ikke så rart, nesten CiO lr ef
ter krigen. Men det som da 
skjer, er at det sUkkes under 
stol at det Norges krig gjaldt 
- ved siden av landets frihet 
og selvbestemmelsesrett -
var kampen mot nazismen, 

et a\Lde mest brutale og 
umenneskellge polltiske sya
terner verden noen gang har 
sett. 

Grunnlaget for den dype 
og varige splittelse 10m opp
sto under krigen og fortsatte 
efterpå, mellom NS-medlem
mer og andre medaptllere 
med tyskerne på den ene al
de og folk ellers på den an
dre, lå i at det var umulig å 
godta nazlsmen 10m aystem 
- hva enten den var tysk- el
ler norsk-støttet - ganske en
kelt fordi den krenket alt det 
vArt demokr~tiske samfunn 
og vlr grunnlov sto for, selve 
vArt etiske llvsgrunnlag. Det 
lot seg ikke gjøre å godta 
systematlsk brutalitet og ter
ror, konøentraajonøletrer, 
tortur, antlsemittlame, un
dertrykkelse og avatraffelae 
på grunnlag av meninger, 
heller ikke å gl noen som 
helst støtte tlf utøverne av et 
allkt system. 

Denne - helt avgjøren
de - størrelaesorden 
er forawnnet l det 

meste av de siste lra hUta
riske -forskning .. og debat
ten rundt den. Derfor er me
ningsutvekslingen blitt 
atmosfæreløa og misvisende. 
Det grenøer etter min oppfat
ning Ul hlstorle-forfalsknln&' 
å objektivisere krigsforhol
dene så iangt at alle de av
gjørende konturene blir bor
te. Vidkun Quisllng var ikke 
bare en politiker som gikk 
seg vill l et vanskelig politlak 
terreng og derfor skulle ha 
krav på forståelse. Han var 

Det er hWorWIMt cl 
gjørø krlgfm Of} kampen 
mot okbpujoMmak
tfm til et .lag. polUiak 
3pil1, hvor man like 
gjerM kan kommfl til 
det ene .!Om det aure 
.taupunkt. Br .adv. 
Am1GrU8 BeIa;lIdt mm
*'" om at kamptm mot 
Qui8lmg var fm kamp 
mot tJlM okk"fHUjotI 
av Norge Of} fm fta.rit.. 
tisk voIdutClt. 

en person som forrådte sin 
konge og sitt folkeval(te sty
re fra dag lin. Og Ikke nok 
JIled det: lian var den .ver
ate leder - f8rer - fot" en pa
Uttak bevegel8e 10m konae
kvent og med ator Iver 
støttet det naalatiske tyske 
velde l Norge under hele kri
gen. Hvordan man enn be
akriver Qu1allnp og hana 
partb motlver og .DIker, al 
kan man lldte komme forbi 
at de pep den poUtlØe makt 
den 9. aprillHO, gjennomfer
te og lot .. bruke 10m in
strumenter l de tyake foruk 
pll na&lflaere det aonke 
samfunn, l jedefort.lgeller, 
aDBiverl av motatandIbeve
,ellen, undertryltkel8e av 
vArt folkeatyre OIIV. 

Den debatt vi opplevet 
l Antenne U alat tfra. 
dal kveld, fortalte 

Ikke dem .am ikke opplevet 
krigen hva del vlrkel1l drei
et aeg om, heDer Ikke om den 
rolle Vldkun Qutaling og 
bana parWeller apllte l de 
tyske foruk pl. l knuse det 
norske samfunn'og ethvert 
demokratlak ldeal. Det ml 
ikke glemmes at Qulallng Ol 
hans flokk, med full styrke, 
gikk Inn pl tyskernea side l 
en kamp som Ikke bare 
gjaldt Norges uavhengighet, 
men ogsl om vil fremUden 
skulle leve l en naa1lItlak 
voldMtat eller fritt fl 0pp
rettholde og utvikle vl1'e de
mokraUake lnatltuajoner. 
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Oagllladll 

INNLEGG 
OG UTFALL 

Quislings 
nye klær 

Direktørpd 
Hjemme- ' 
jrontmuaeet, 
Arrifinn Mo
land., skri
veratjour
nalistene 
blirforført 
av Hans 
Fredrik 
Dahl, men 
at Dahl uten 
tvil kan 
supplere vår 
~nskap 
til Quisling. 

Hans Fredrik Dahl har solide kunn
skapar om mangt, ikkje minst om 
media. ' 

, Og media i vår postmoderne tid lar seg gjer
n~ f~ inn av slipset til ein middels TV
IQendis. Eller for den saks skuld ein sultka
tastrofe i Sudan dersom ik1Qe noe anna duk
kar opp. Dahl har I fleire år arbeidd med ein 
biografi om Quisling, og lanseringsdatoen 
nærrnar seg. Ei heilside i Dagbladet her, ei 
Antenne Ti-sending der, det blir fort opplag 
av slikt. KanslQe vii boka fortena det det 
veit vi lite om i dag. Det vi veit er at Dahl har 
skapt storm i eit vannglas, sikkert med eit 
ertande smil om munnen fordi det er så for- , 
baska lett å forførajoumalistar pA stadigjaJU 
etter oppslag, vinklingar, salgbart stotT i einj.,; 
stadig aukande konkurranse om kundane. 
Men Dahl spelar høgt, og innsatsen er histo
riefaget. 
•• 1 ein kort artikkel er det fåfengt å kom
mentera alle sider ved Dahls utspel om Quis
ling. Det vi veit, er at det er vanleg å få eit 
nært forhold til den person ein skriv biografi 
om. 1 dømet Dahl-Quisling ser det ut til at 
dette fenomenet har slAtt spesielt hardt ut. 
La oss gå ut frå at boka vil yta Dahl større 

( 

retttl!rd enn det han hittil har klart liiølv. Ut 
frå det vi veit i dag, står vi att med eitt punkt 
som er nytt, nem leg dei lQeldene Dahl hev
dar han har som viser at Quislings initiativ 
overfor Hitler var avgjerande for det tyske 
aru!rep på Norge. 

... Det mest problematiske er at Dahl med 
journalistane i fullt firsprang i hælane ~tan 
kritiske tilleggsspørsmål, brukar ord som 
«~h~bilitering_ (Dagbladet 8. juni) og oopp
relsmng_ (NRK-mtroduklijon til Antenne Ti 
18.juni) i si markedsføring. Dette vil auto
matisk ~Ii kopla til den dom'Quisling fekk . 
etter Itrigen, uansett kva Dahl presiserer. EIn 
dødsdømd kan liiølvsagt vera like samansatt 
og full av mangfald som andre, han kan til 
og med vera rasande skuleflink og glad i " 
hundar, men ein dødsdømd kan aldri reha
biliterast i små porlijonar. Rehabilitering av 
avretta personar har vore eit lQent trekk i dei 
østeuropeiske land etter som melr eller ' 
mi~d~ demo~tiske regimer har avløyst 
stal1msmen. Em naturleg konsekvens av el ',~ 
slik rehabilitering er ei vedgAing av at den ' 
avretta var ~dig dømd og at det ny~.regj-_ 
me ser på han~ane hans på ein heUt Iql- " 
nan måte. Slik er aet iklQe med Quisling.' ' 
Det norske samfunn - og vårt rettsapparat-.:,' 
vurderar hans reaklijonsmønster fra 9. april-
1940 til 8. mai 1945 på nøyaktig same mAte t';~-

...... 1991 som det gjorde for 46 år sidan. Han ville 

.. fått lovens strengaste straff den dag I dag. -" -
~:;, .I!I Utan krigen ville QuIsling vore el fotno-

te l Norges his~orie, ei fotnote som m.a. ville 
ha fortalt om em usedvanleg evnerik person 
som gjekk ut av krigsskolen med absolutte 
toppkarakterer, men som fekk liten tilslut
~ng som politikar. Så kom krigen. og Quis
lIng tr~sforme~ :*!g med eitt - ut frå egne 
handl~ng~ - til elt IOtemalijonalt substantiv, 
med elt lijølvsagt krav på ein biografi. Men 
uansett korleis. Da?l snur og vender på kjel
dene, kan han I~e etter vanlege kriterier 
for historieskriving forsvara bruk av dei to 
orda re~bilitering og oppreising. 
•• Denmot kan han utan tvil supplera vår 
kunnskap om Quisling, i tillegg til å bidra 
med meir eller mindre subjektive vurderin
ger av hans karaktertrekk, ut frå meir eller 
mindre objektive lQelder. SåJår vi heller, 
når vi. har lest boka, vurdera på nytt om 
Qwshng var, ein sto~ politisk leder, ein glim
rande orgamsator, ell~ framsynt ideolog, den 
mest lærde statsråd VI har hatt, ein støtdem
per for tysk terror etc. I mellomtida får vi 
notera oss at svært få av hans samtidige la 
merke til desse evnene. Og det er ikkje alltid 
samtida tar feil. 

Arnfinn Moland 
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