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Maria Quisling like før krigen. 

9. april hos 
familien 
Quisling ':')/' 
Om noen få dager utkom' 
mer høstens antagelig 
mest sensasjonelle· bok: 
Maria Qulsllnj{S bolt· (1m 
sin mann, Vidkun Quls. 
IIng, på Dreyers forlag. 
Det er på mange måter 
en meget personlig 'bok, 
naturlig nok et forsvar, 
men også et viktig' doku, 
ment to forståelse av 
hvordan krigen tok seg ut 
«fra den andre siden •• 

Aftenposten har kjøpt 
eneretten til å bringe et 
.utdrag av boken tør den 
utkommer, og hva 'var 
mer naturlig enn å velge 
det kapitel der fru Quls· 
IIng forteller om sin egen 
og mannens opplevelse 
av den 9. april, okkupa. 
sjonsdagen. Hun forteller 
at hun selv Ikke hadde 
noen anelse om' hva som 
skulle komme, og det vlr· 
ker I boken som om Quls· 
IIng selv heller Ikke had· 
de planer om noen 
«maktovertagelse. før 
tyskernes Innmarsj var 
et faktum. 

VI går Inn I fremstlllln . 
gen efterat FrankIIn 
Knutsen hadde overtalt 
Quisling til å flytte på ho· 
tell av «slkkerhetsgrun. 
ner,. natten til den 9. 
april. VI klipper to av· 
snitt, det første om fru 
Quislings egen opplevel· 
se av 9. april, det annet 
fra et besøk hos Quislings 
mor noen dager efter, der 
han ser tilbake på de 
skjebnesvangre beglven· 
heter. 

Lørdag 27. september 1980 .tl/lenpo~en 
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Fru Quisling 
- -

har ordet 
AV ØiSTEIN PARMANN 

J EG var alene. Piken lå, og 
sov. En stund satt jeg og 

grublet I den store lenestolen I 
stuen. Da plutselig hørte jeg 
skyting. Den kom fra luften lot 
det til. og var ikke langt borte. 
PI,lltselig ble alt mørkt. Lyset 
var gått. Jeg ble redd qg løp 
mot vinduet for å se ut: -Natur
ligvis snublet jeg mot en stolog 
slo kneet mitt, nettopp det kneet 
jeg hadde vært dårlig I sA lenge. 
Fra vinduet var det ingenting å 
se. Gaten var øde og tom. Hel
digvis kom lyset snart tilbake. 
J eg gikk ut og vekket piken og 
bad henne kle på seg. ~ Krigen 
er visst over oss, sa jeg. Jeg 
hørte nettopp skyting og fly. 

Elisabeth så på meg med sto
re og forskrekkede øyne. Svarte 
Ikke. men fikk klærne på seg I 
en fart. Like efter ringte vakt
mesteren. VI måtte komme ned 
I tilfluktsrommet i kjelleren. 
Skytingen var·begynt påny. 

Kjelleren var stappende full 
av kvinner og barn. Om menne
ne var ute eller de Ikke gad gå 
ned. vet jeg Ikke. Det var iallfall 
få av dem. Det var en merkelig 
opplevelse dette for første gang 
å sitte i det trange rommet, 
hvor alle snakket i munnen på 
hverandre mer eller mindre 
opps/<aket. 

Der kom også professor 
Worm-Mtiller, som bodde I det 
samme huset. Han virket ner
vøs og sa vi behøvet Ikke være 
engstelige. Engelskmennene og 
franskmennene ville komme 
snart og jage vekk tyskerne. 
~ Flyene er altså tyske, tenkte 
jeg. Hittil hadde Ingen visst 
hvem de tilhørte. Worm-Mtiller 
fortsatte lenge å tale om dette. 
Det var som om han holdt et fo
redrag, og det lot til å berolige 
ham. Han gikk ut en stund, men 
kom tilbake. -

lot radioen stå på for å høre ny- . 
heter. Om eftermiddagen blir 
jeg kraftig skaket opp. Hallo-'· 
mannen Introduserer: «Major 
Quisling vil komme med en vik
tig meddelelse.» 

Min mann I radioen, tenkte 
jeg. Hva skal det bety? 

Umiddelbart efter lød min 
manns stemme. Jeg som kjente 
de'n hørte straks at han var me' 
get beveget og" at han kjempet 
for ikke å vise det. På fremme
de 'vet jeg at den derfor har vir
ket temmelig streng. 

Han sa: «Norske kvinner og 
menn! Efter at England hadde 
brutt Norges nøytralitet ved å 
legge ut minefeltet I norsk ter
ritorialfarvann uten å møte an
nen motstand enn de vanlige In
tetsigende protester fra regje
ringen Nygårdsvold, har den 
tyske regjering tilbudt· den nor
ske regjering sin fredelige hjelp 
ledsaget aven høytidelig forsik
ring om å respektere vår nasjo
nale selvstendighet og norsk liv 
og eiendom. 

Som svar på dette tilbud om 
. løsning aven for vårt land helt 

uholdbar situasjon, har regje
ringen Nygårdsvold iverksatt 
almlndelig mobilisering og gitt 
den hensiktsløse ordre til de 
norske stridskrefter å motsette 
seg den tyske hjelp med væpnet 
makt. Selv har regjeringen 
flyktet efter således lettsindig å 
ha satt landets og dets Innbyg
geres skjebne på spill. 

Under disse omstendigheter 
er det den nasjonale samlings
bevegeIses plikt og rett å overta 
regjeringsmakten for å verne 
om det norske folks livsinteres
ser og Norges sikkerhet og selv
stendighet. VI er de eneste som I 
kraft av forholdene og vår beve
gelses nasjonale mål kan gjøre 
dette og derved redde landet ut 
av den desperat~ situasjon som 
partipolitikerne har ført vårt 
folk opp I. 

Ved 7-8-tlden ,~. april glkk.en. 
del av oss opp på gårdsplassen' 
og så på flyene over hustakene. REGJERINGEN Nygårds
Noen snakket om at de vme vold har trådt tilbake. Den 
evakuere snarest mulig og Se å nasjonale regjering har over
komme seg ut av landet. Jeg tatt regjeringsmakten med Vld
tenkte på min mann, hvor han kun Quisling som regjel'lngssjef 
vel kunne være og hva han fore- og utenriksminister, og med føl
tok seg. Elisabeth var blek og' gende andre medlemmer: 
trett. Jeg spurte om vi skulle gå 1. Professor Birger Meldall. klr
ned i kjelleren Igjen, eller om vi ke- og undervisningsminister, 
skulle gå opp og spise. Det ble 2. Politisjef Jonas Lie, justismi-
tIl at vi valgte qet siste. selv om nister. 
vaktmesteren oppfordret oss til -3. Dr. Gudbrand . Lunde, soslal-
å gå ned I kjelleren Igjen. Sky- minister, -. 
tingen var begyntpåny. 4. Direktør Albert V. HagelIn. 

handels- og forsynlngsmlnls-

M ENS vi satt og spiste, hør- ter, 
- te vi plutselig et forferde-,- 5. Arkitekt Tormod Hustad. 

Hg brak som rystet hele hUSet. landbruksminister.. 
En bombe var' eksplod~rt, det. 6: Professor R. Skancke, ar
kunne.\kke være så svært langt . beldsmlnlster, 
fra oss, Skulle vi gå ned I.kjelle- 7. Godseier Frederik Prytz. fi-
ren Igjen? Nei, vi fortsatte fro- nansmlnlstet, 
kosten. Ble det flere bomber 8. Major R. Hvoslet, forsvarsmI-
fikk 'vi kanskje gå ned_ VI fikk nister. 
Imidlertid spise I tred.- : Alle nordmenn oppfordres til 

. Noen timer efter kom en å vise ro og besindighet I'd~ne 
venninne opp. Bomben var falt for vårt land så vanskelige sl
nær Majorstuen, like'-ved hen. tuasjon. Ved felles anstrengeI
nes hjem, og hun hadde. Ikke ser og alles godvIlje skal vi ber
jyst!tll å være.!ler. Jeg'lorklarte ge Norge fritt og frelst gjennom 
at jeg også var' alene og bad denne svære krisen. 
henne slå seg til hos meg_ Slik Jeg tilføyer at slik som sllua
som sItuasjonen utviklet I\Cg, sjonen har utviklet Seg, er en
ble ·hun-,hos meg. til.min mann hver motstand Ikke bare nytte

·koJ;l1 tllbake - den 15:a,pril. . løs, meri direkte helt bet ydende 
r Hele dagen holdt· ,Yl! OBS I to,' ' med kriminell ødeleggelse av 

Ankomsten til statsakten på Akershus februar 1941l. Fra 
venstre Redies8, Terboven og Quisling. 

liv og eiendom. Enhver embeds
mann og andre stats- og kom
munale tjenestemenn og I sær
deleshet alle vårt lands offise
rer I hær, marine, kystartilleri 
og luftvåben er forpliktet til å 
lyde ordre fra den nye nasjona- . 
le regjering. Enhver avvikelse 
herfra vil medføre det alvorlig
ste, personlige ansvar for ved
kommende. Forøvrig vil det bli 
gått rettferdig og hensynsfullt 
frem mot alle landsmenn. Oslo, 
9_ april 1940 ... 

Jeg fikk nærmest et sjokk. 
Under hele talen satt jeg som 
lammet. Da han var ferdig. 
brast jeg I voldsom gråt. Min 
bekjente forsøkte å trøste meg: 
«Men dette er jo storartet. De 
skulle heller glede Dem. det er 
jo det eneste Deres mann kunne 
gjøre I denne situasjonen ... 

~ Nei, jeg er Ikke enig. svarte 
jeg. ~ Hans fiender kan kan
skje komme til å prøve å utnyt
te det mot ham for å ødelegge 
ham. Forstår De Ikke at jeg er 
redd for ham. Husk det er jo 
min mann. og jeg er glad i ham. 

~ Jo, jo. fortsatte hun I en be
roligende tone. ~ det forstår 
jeg så Inderlig godt. Men tenk 
allikevel på en ting. Deres 
mann er gammel generalstabs
offIser, som hele tiden har villet 
at Norge skulle ha et sterkt for
svar, hvilket offer for ham nu 
som ærekjær offiser å måtte 
være den som stopper mobilise
ringen. han tar ansvaret på seg 
for å redde landet I den frykteli
ge fa~en det befinner seg I. Jeg 
er stolt av ham. det skulle De 
også være. 
~ Det er lett å sl. Men hva 

blir det igjen av vår private lyk
ke på denne måten. Den oppga
ven han har tatt på seg er så 
stor og krevende, at det vil ikke 
bli noen tid tilovers til familie
liv. 
~ Ja. men når Deres mann er 

villig til å bringe dette offeret. 
da må De også gjøre det. 

I dette øyeblikk ringte telefo
nen. Det var Franklin Knut

sen, som overbrakte hilsen fra 
min mann. Jeg måtte Ikke være 
engstelig og Ikke være urolig. 
Han vUle snart komme og besø
ke meg. Nu var han opptatt dag 
og natt. hadde hverken tid til å 
spise eller sove, hadde simpelt
hen Ikke et minutt til sin dispo
sisjon. Han ba unnskylde, men 
han ville ringe selv så snart han 
kunne. 
~ Hils ham fra meg. sva, te 

jeg. ~ SI at jeg er rolig og at jeg 
tenker på ham. Han behøver 
ikke være engstelig for meg. 

Utover aftenen begynte resul
tatet av proklamasjonen å mel
de seg. Vår leilighet lignet mer 
et kontor enn en privatbolig. Te
legrammer. brev og bes"'eder 
strømmet Inn så min V{ ode 
og jeg ble helt fortumlet. Det 
var henvendelser fra mIlitære. 
fra kommunikasjonsvesener og 
private om alle mulige spørs
mål og problemer I forbindelse 
med den nye situasjon. Heldig
vis kom der da utpå kvelden en 
bevæpnet adjutant for å hjelpe 
oss med alt dette. og forøvrig 
stå til tjeneste. 

Telefonen og telegrafbud fort
satte å ringe ustanselig. Det ble 
en meget urolig natt. 

Da jeg var kommet tilsengs.1 
tenkte jeg på det som var 
skjedd. Jeg var ikke glad. Det 
var klart at uhyggelige krigs be- ' 
givenheter var I utvikling. In
gen visste hva neste dag skulle 
bringe. Nu var min mann sent
rum for hele denne malstrøm
men. Han hadde ansvaret ... og 
hvilket ansvar. 

UTENOM det vi h> J hørt I 
radioen og lest l avisene 

visste jeg Ikke hva som var 
skjedd. Kongen og regjeringen 
var flyktet, byen besatt, kamper 
pågikk. Ryktene svirret. Tunge 
fly durte rett som det var like 
over hodet på oss, fra Bygdø 
Alle hørte vi hestetramp og 
larm av kanoner. Jeg følte meg 
engstelig og ulykkellg_ 

Siden overfallet på min mann 
I forsvarsdepartementet hadde 
jeg følelsen av å leve på en vul
kan. alltid redd for at han skulle 
bli overfalt igjen. At mange 
misforstod ham og 'misunte 
ham. visste jeg. og nu ville han 
komme enda mere I faresonen i 
den utsatte stilling han Inntok. 

Det var ikke mulig for meg å 
få sove. Hj ertet snørte seg sam
men. Tankene strømmet Inn på 
meg, sto I kø. snublet over hver
andre: jeg må få tale med ham. 
høre hans motiver, jeg lengter 
efter å se ham. men jeg skulle 
jo vente til han ringte. Hvorfor 
skulle nettopp han komme opp I 
dette? Og jeg med ham? Hvor
for skulle han kaste seg Inn i po
Iltlkken og være nødt til å flytte 
fra hus og hjem nu når situasjo
nen var så alvorllg? Tankene 
holdt meg våken til langt ut på 
morgenen. 
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J AVEL. Den 8. april sent om opptre I denne situasjonen. Jeg . - Det,er løgn fra ende til an· - det vil sl etterat tyskerne 
aftenen kjørte altså fra øst· var fullt klar over at det var. en , neri,.svarte Vidkun. - Bare den hadde, besatt størstedelen av 

by Fratjklln Kilutis~n,og':,l!1eg urla~post. Hadde jeg full!'~mfnh. ting at de mlnlstreøom var til landet,-ogtatt rtepoter og forBY' 
ned til byen og satte oss av i ege.ne interesse eller partiets In· stede ved rådsmøtet I Oslo 7. nlnger og utstyr. Alt oppløste 
sentrum. Det ble tll at vi tok Inn teresse, ville jeg ha ventet med april var reist hjem, Lunde til seg jo I kaos, panikk og vrøvL 
på Continental, hvor vi fikk re· -å handle. Da ville jeg også ha . Stavanger, Skancke til Trond, Ikke engang kringkastIngssta· 
servert ,noen værelser I Frank·. "handlet ganske anderledes. Men .,helm, Prytz var på Storofsen, sjonen I Oslo, som jo er av så 
Iln Knutsens navn. Han mente i nu' gjaldt det Ikke meg person· bare det beviser jo arvl den 7. ent>rm betydnln'g, tenkte man å 
jo at jeg Ikke var, sikker, og jeg IIg eller partiet. Det gjaldt noe Ikke hadde tanlIe for noe slikt få ødelagt, det var bare for tys· 
opptrådte derfor Inkognito. meget større, det gjaldt hele som å danne regjering. Hadde, kerne å marsjere Inn og fortset· 

- Huff,akkurat som I roma· Norges skjebne, dets frihet og vi det hatt, vllle jeg holdt mini· . te sendingene. Værsågod, sta· 
nene, avbrøt svigermor. Hun selvstendighet, det gjaldt be· strene tilbake. Og den ting at sjonen står ferdig og venter. 
var Il<ke særlig ,anlagt for det tolklilngens 'sikkerhet, tusener den tyske minister efter prokla· 
dramatiske .. , ' ' "" av'·iloldaters lIv,_.JtUl\M red· masjanen kommer meget for· 

Vidkun kunne Ikke la være å des fra fullstendig unyttig og bauset og usikker ned på hotel· 
smile. - Ja, akkurat' som I ro· uten 'mening å bli ofret foran de let og ,ber om å få se på regje· 
manene, sa han.' - Det ble 'en tyske kanoner og mitraljøser, ringslIsten som lå der skrevet 
svært urolig natt. Det vet dere det gjaldt hus og hjem og el en· på hotellets papir, og::at det Ikke 
selv. Skyting og flyalarm og Ilte dom til hundrede tusener 'nord· før om aftenen hadde, et enestIl 
søvn. Om morgenen fortalte menn, som ·kanskje Ikke engang besøk a v ledelsen for de tyske 
FrankIIn Knutsen meg at det så og forstod den 'fare de svevet styrker, som besatte byen, bevl· 
hadde vært en tysker der og I. Lenge ' veiet jeg for og Imot. I ser hvor det hele var Improvl· 
spurt om han visste hvor jeg timevis satt jeg.lnne på mitt ho· sert og uten tysk medvirken. En 
kunne treffes. Det samme had· .tellrom: alene og 'grublet. Jeg tysker fulgte meg til krlilgkas· 
de HagelIn gjort Han bodde på hadde gitt ordre om at Ingen ,tingen, det er riktig. Det måtte 
samme hotell uten å ane at jeg skulle forstyrre meg. Denne sje· han gjøre, for radiosendingen 
var der. .• lekampen kunne Ingen andre ta var.;\o selvsagt straks satt un· 

Knutsen arrangerte et møte del I. Jeg måtte kjempe den' ut: der;mllltær kontroll av tysker' 
med disse herrene utpå dagen, alene. Selvsagt gjorde motfore· ne. 
og så begynte nokså tidlig en stllllnger seg gjeldende., Kunne Regjerlngsdanmilsen var fra 
rekke av NS' ledende menn å en regjer-Ingsdannelse ,av' meg, først tiI·slst en norsk handling 
Innfinne seg. FrankIIn Knutsen' oppfattes'som et statskupp, en· av norske menn. 
hade '.,kalt dem. VI drøftet' revolusjon? Ville mine 'fiender 
stlllt~, som jo var mer enn med rette kunne anklage meg 
alvorlig. Det jeg hadde advart for foræderl? 
mot og spådd I 10 år var nu Inn· 
truffet. 

Der var bare ett lyspunkt ved 
:tsltuasjonen. og det var at tys' 
I kerne var kommet først. Hadde 
i de kommet bare noen timer se· 
I nere, vil1e Norge og Ikke minst 

Oslo blitt den. forferdeligste 
slagmark. og høyst sannsynlig 
med det sluttresultat at Tysk· 
land hadde blitt sItlende Igjen 
med Syd·Norge og Russland 
med Nord·Norge. 

MEN det var også det eneste 
lyspunkt. Ellers var det 

svart I svart. Regjeringen, Stor· 
tinget og hele den kongelige fao 
mllle var rømt. Ledelsen Innen 
administrasjonen hadde slått 
følge. Kommunikasjonene truet 
med å bryte sammen og der· 
med tilførslene til byen, Hele er· 
vervslivet var stoppet I panikk. 
Og '<urat på fallrepet den 9. 
apr .. <lfter at tyske tropper stod 
I landet, hadde regjeringen for· 
søkt seg med en slags moblllse· 
ring, som I og for seg Ikke var 
noen mobilisering, for den for· 
utsatte Innkalllng pr. brev, den 
såkalte stille mobilisering, noe 
som under slike forhold var det 
skjære tøv. 

Alt var panikk, kaos. Jeg følte 
meg som på en skute I storm 
hvor plutselig skipperen og hele 
mannskapet drar fra borde og 
lar skuten drive sin skjebne 
Imøte. Det stod klart for meg, at 
en måtte ta roret, hvis Ikke 
statssklbet skulle gå under. Re· 
gjerlngen hadde sluppet en 
ulykke over oss. Nu gjaldt det 
bare å begrense den mest mu
lig. 

Ved myndighetenes flukt fra 
oppgavene i' hovedstaden, var 
en fortvilet situasjon oppstått. 
Det var en avgjørende sak for' 
landet I denne situasjonen å ha 
en regjeringsmakt I Oslo som 
kunne oppta forhandlinger med 
tyskerne og redde landets frihet 
og selvstendighet. 

Hele ledelsen for samtlige 
andre partier var horte. Den 
eneste partileder som var tilba· 
ke var jeg, derfor var jeg også 
d~n eneste autoritet I byen som 
pp. et politisk grunnlag kunne 

E FTER lenge å ha tenkt 
over problemet, efter å ha 

kjempet meg Igjennom det, 
kom jeg til det resultat, at nei, 
her var det bare en ting å gjøre. 
Landet var I en akutt nødstll· 
stand. Regjeringen - slik opp' 
fattet jeg det - var trådt tilba,' 
ke, S~o~tlnget var re'lst hjem, 
kongefamilien kanskje alt ute 

,av landet. Det var Ingen vel 
utenom. I denne situasjon måt· 
te jeg først og fremst handle 
som menneske og hjelpe mitt 
folk som var stedt i den ytterste 
nød. Jeg måtte følge samvlttlg· 
hetens høyere lover, Jeg måtte 
danne regjering, og jeg måtte 
gjøre det straks, før det ble for 
sent. Det hele var jo en nødsfor· 
anslaltnlng. Jeg følte det som 
en Indre forpliktelse jeg Ikke 
kunne svikte. Klokken halv åtte 
om aftenen proklamerte jeg den 
nasjonale regjering I radioen. 

- Ja, det glemmer jeg aldri, 
sa jeg. - Det gjorde et vold· 
somt Inntrykk på meg; 

- Jeg tok det ikke på den må· 
ten, sa svigermor. - Igrunnen 
ventet jeg noe slikt av deg, Vid· 
kun, og nu forstår jeg hvorfor 
du handlet som du gjorde. 

Til tross for sin høye alder 
var svigermor meget elastisk, 
aldri forstokket eller med forut· 
fattede meninger. Hun fulgte 
Vldkuns forklaring med leven
de Interesse og Ikke bare for· 
stod den, men bifalt. Hun var 
stolt over sin sønn, som hadde 
vist et slikt mot og handlekraft I 
folkets skjebnestund. 

- Dette ble nesten en tale, sa 
min mann og skjenket seg en ny 
kopp te. Det lot til at det oppll· 
vet ham å fortelle om disse pro· 
blemene som hans tanker var 
så opptatt med. 

- Men vi vil gjerne høre mer, 
sa min svigermor. - Ikke sant, 
Maria? 

Jeg nikker. 
- Man har beskyldt meg I ra· 

dloen for at denne regjerings· 
dannelsen var avtalt spill med 
tyskerne, at alt var forberedt og 
planlagt. 

- Ja, det har jeg hørt, sa jeg. 
- Det er fryktelig. 

D
EN følgende dag fikk vi 
høre~ at Kongen fremdeles 

var I landet. Jeg sendte straks 
kaptein Irgens til ham for å be· 
vege ham til å komme tilbake. 
Ved dette ville han bidra til å 
forhindre unødig blodsutgydel· 

", se. Jeg for min del var villig til 
, å gjøre alt for å komme til enig· 

het. Jeg' urlderstreket at mitt 
mål Ikke var diktatur som det 
tyske, men et n'asjonalt, fritt 
Norge med kongehuset I spis· 
sen. 

Irgens talte med' Kongen, 
med dessverre med negativt re· 
sultat. Til tross for dette forsøk· 
te jeg påny å komme I kontakt 
med Kongen ved å sende en 
høyere offiser, oberst Johan 
L'Orange, med budskap til ham. 
Uheldigvis lykkedes det Ikke 
denne offiser å komme Igjen· 
nom de tyske linjene, men han 
fikk anledning til å sende en 
skrivelse, som han mente nådde 
frem. 

Også kronprinsen, som det 
ble sagt var I Sverige, søkte jeg 
forbindelse med pr. telefon 
gjennom en tredje fremstående 
nordmann, men nådde ham 
Ikke. Jeg ønsket absolutt å be· 
vare kongehuset, å få det til å 
bli, men forgjeves. 

- Man bebreider deg, at du 
var sammen med tyskere, da 
du la beslag på forsvarsdepar· 
tementet, sa svigermor forslk· 
tlg. 

- Det var Ikke noe å bebreide 
meg. For å forhindre at det 
skulle bli tatt av Wehrmacht, 
måtte vi jo - Inntil vi selv flyt· 
tet Inn - ha tysk vakt der. Men 
jeg forstår jo godt at det tok seg 
rart ut, at vi brukte tyskeretll å 
passe på tyskere. ' 

- Det som mange bebreider 
deg er at du proklamerte din 
nye regjerlng'midt under mobl· 
IIserlngen, sa Vidkuns mor. 

Ved ordet "mobilisering» fny· 
ste min mann foraktelig. 

- Vet du, mor, sa han, - at 
ordren om mobilisering først 
gikk ut fire timer efterat man 
hadde begynt å skyte I Oslofjor· 
den og efterat det var 'kommet 
melding om skyting ved Kristi
ansand? Den mobiliseringen 
som var begYQt ville Ikke vært 
ferdig før tidligst den 20. april 

D ET som stod for meg som 
et kall ovenfra, som jeg 

IItke kUnne svikte, var å begren· 
se ulykkene, som den forrige re· 
,gjerlngen hadde sluppet over 
oss, å redde flest mulig mennes· 
ker fra en hensiktsløs og frykte· 
IIg død, redde eiendom, hus og 
hjem, og - det er Ikke minst 
viktig, - få gjenoppreist vår 
nøytralitet og dermed vår fri· 
het og selvstendighet. Hvis vi 
gjorde motstand, ville tyskerne 
under alle omstendigheter I et 
minimum av tid nedkjempe oss, 
selv om vi fikk hjelp utenfra, og 
da ville vi bli en provins under 
tysk militærdiktatur. Det var 
hva vi for all del måtte unngå, 
takket være min regjering unn· . 
gikk vi det også. Hvordan det 
nå kommer til å bli med det nye 
Administrasjonsrådet, vil frem· 
tiden vise. Det ser meget mørkt 
ut. 

- Hva var da mest avgjøren
de for deg av alle disse grunne
ne? spør så svigermor. Hun er 
en grundig dame, og nu vII hun 
virkelig til bunns i disse spørs· 
målene. 

- Avgjørende var å fastholde 
Norges nøytralitet, som Stortln· 
get jo hadde besluttet, og hensy· 
net til guttenes liv. Jeg skulle 
da ha vist, mener jeg, ved mitt 
tidligere virke, at menneskeliv 
- Ikke bare min landsmenns 
liv, men menneskeliv I det hele 
tatt, menneskers ve og vel - be· 
tyr meget for meg. Hadde jeg 
Ikke følt det slik, hadde jeg vel 
Ikke utsatt mitt eget liv så lenge 
I Russland. Skulle jeg Ikke da, 
når jeg så tingene slik, skulle 
jeg Ikke da gjøre min Innsats 
når skjebnetimen slo for mitt 
eget folk? 

,DENNE blodsutgydelsen blir 
enda mere, meningsløs. 

når man tenker på at tyskerne 
Ifølge folkeretten kom hit I sin 
fulle rett. Det var ikke noen 
"voldsdåd Tyskland har gjort 
seg skyldig I overfor Norge .. 
slik som Koht fremstiller det i 
sin uttalelse til Norsk Tele· 
grambyrå på Østbanestasjonen 
Idet han flyktet. Tyskerne trod· 
de og håpet at vi ville opptre 
som nøytrale efter folkeretten, 
det vII sl at vi Ikke ville sette 
oss til motverge mot at de for· 
svarte den nøytralitet innenfor 
norsk territorium som vi selv 
Ikke ville fYi'" a v et skudd for å 
hevde. De aller fleste tyske sol· 
dater var meget forbauset over 
at det ble skutt på dem. De men· 
te det virkelig alvorlig med at 
de kom hit som venner. De had·' 
de også ordre om å oppføre seg \. 
til det ytterste korrekt. Den tys· 
ke riksregjeringen gjorde jo 
også vår flyktende regjering 
gjennom sin sendemann uttryk· 
kellg oppmerksom på, at aksjo· 
nen Ikke var rettet mot det nor· 
ske folk, men at man tvert Imot 
på tysk side garanterte Norges 
fdrtsatte selvstendighet.. 

, '. ..~I\ 
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