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Hemmelig 

vpptegnelser av r3.J?,t~L~,e~,,~E§!.~9w",~~?gema}lp \vslo) 

,'Avskr ift 

! 

.l!tter ~~~~~~d_~,l,~~:fr.?-,,!lli:rlist~r,,:H.agelin fant det Oill aften0n den 1.2. 

april 1943 sted et mote ~ .. ~~~,~~,f3~jem. Tilstede var pa den EIlt SidE 

ministerpr~sid~nten og minister nagelin og på den andrE bS-Lbersturffi. 
-~-" ... ,,~,. - .,.Y •.. ' , 

bannforer l.~eu~ann og u~~.2E~~_~.~I?:~_d.e oV år' hensikt var å overLev iLle Min 

sterpresidenten om nodvendigheten av rask handling med henblik? JJ6, 
, ,~<4"f. ' , <~~t41t-t!~11 .. 

det memOr3.ndum som vartoiJerrakt ham for noen dager sidEn. i:JnJliSrb..;,ki 
~ ,...,,+ '''d~ 
!H:!}g€-tJ. ,t~ ~tiEl:, ble fort meget åpent, og 4:1nisterpresiden"åen 
/ffle4:#/tduf' u f'~~ 
betont-€ ~ t-'t at han i~~~ v,~lle ha },t,ret slike oppfatninger i en 
annen krets og heller ikke hadde han tidligere snakket Iil€Cl .1';.Id~E OIil 

' ..... _ .. _~ .. ';'M"·""'_·<- •.. >,-".~ .. ". 

dem. 

under samtalen ble det flere ganger tydelig at ~uisling er i en bare _ .. -." ..... " .... ' ... -',~" . 
sJ.:.,~,9:~~.? iakt~a~t,ESE13:d f0:l'bitr,et. Det var sum om <:~,dyp, menncoskelig 

skuffelse hadde utlost foleIser som praktisk utelukket alle fOlnuft

synspunkter. Det var derfor vanskelig 'a overbevise ~uisling om at 

det ikke, som han flere ganger formodet, er planlagt et organisert. 

-t~rr:~deri mot hans -fOlks"i.remtid'."'IID'?n tyske politik er i, seg sel'v 

Ur~ri.ig, og derfor kan den heller ikke være ærlig mot sine p3rtnere. 1I 

___ .......... .,~ .. ""., , ..... ·'~4,·,·._~ •... 

Som sjelden for bl€_deniiE __ ~kveld'omfanget av tillitskrisen å:p€ntar-~ 

Man tror ikke på den tyske politiks ærlige vilje og ser i den staJig 

vegring når det gjeller bekjengjoringen av de grunnsetninger etter 

hvilke Etterkrigs-Europa skal bli organisert et bedragsforsok på be"'-

kostning av de små folks selvstendighet og f,riheL 

Samtalen begynte med at "tuisling henviste til uppgivel::::en av a,,' 
peiske makters exterritoriale rettigheter i Kina. Han ~ente 

C UJ c-

merket man grundsetninger for en nyordning i Ostasia, mUlE; Illan V::" 

den andre siden nå innforer 'fysklands extertitoriale rettigheter i 
<t~" .. ;,,,. _ 

alle europeiske stater. Man må i hvert fall betegne tyske feTetagen 
...... __ ,_ •• .f>. <rers skattefrihet og lignend.e som sådanne rettigheter, og dt;tte skj..:.i. 

akkurat overfor en regjering som den tyske regjering kon takke feT aT 
den europeiske nordflankes dodeIige trussel kunne overvinrLcs. Han Jl"

overhode fastslå at de forutsetningene som forte til et sa~arbeidE ~ 

med Tyskland er blitt helt utilstrekkelig verdsatt og at man idDgik

~_:r billiger ham og hans regjering en status som kroater og slovakk€r 

helt selvfBlgelig ~a~ fått. Det er merkelig at man er storslått eg 

igrunnen også klT og ærlig overfor slike folk 1 lUEns man ikke bare f,Q(

troster ham hvis holdning overfor ':f1yskland er hevet over tvil, !'.l~.KX 
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men også gjEnnomfoIEI stadig flerE ydmykende forholdsregler og hand-
____ .' 0"0 ._ -

linger som krenker hans folks nasjonale bevissthet og skaffer vold-

somm.e belastninger. Han kunne helleI ikkp innse at dEt det var lcgi:K 

og rEtfærdig ~ nektE rEgjEringFn fOIsikring om 'integritet og suvEIEni

tet, mens dEn tyske riksIEgjeIings note til eksilrEgjeringen fra 9~ 
~._ ....... ,,--~, - " . - ~ 

april 1940 innEholdEr en slik forsikring. Man kan hErav bare slutte 

at Tyskland ikke lenger står til den status som. er tilsikret i noten. 

Han er heller ikke istand til se oVErgangstilstanoer i disse belast-. 

ningene og tro_~.~ . .: .. _~~g .. ~ed at det dreiEr seg cm k:rigsbe.tingede forhole 
regler. Han ser heri praktisering av tysk maktpolitikk som n~turlig· 

vis må unng& å legge sine kort på bordet. DErfor blir også alle ut-
" -' / 'b',,,, . .. z..c,c""-v'".,:......~ 

talEIser om den fremtige ordningv-a-trtr6-H at det selv for den u-viaendc 

blir klart at det finnes en hestefot i slike formuleringer. Dette 

er igjen blitt s::.erlig tydelig i kommunikeEt etter fOTerens IDete ITlE-d 

Mussolini i hvilket aksemaktenes krigsmål er fastlagt i formulerinGer 

som er meget toyelige og som kan tydes forskjellig, mens man med vil~~ 

unngår å snakke om friheten og integriteten til det Furopeieke konti

nents folk. 

~uisling mente at det heri lå en stor fare ikke bare for Tysklands 

seier i denne krig, men også for hele Europa. Han var fast 0verbe

vist om at huropa etter denne krig måtte få en ordning som tok hensyr 

til de kontinentale interesser, men han haddE fått inntrykk av at 

Tyskland ikke var istand til å skape denne. EttEr hans men:i.ng ville 

den tyske politikk vel gi anstotEt til en slik ordninB av de europe

iske folks liv, men da dEnne politikken i seg selv var uerlig, ville 

den utlosE mo-cstandskr'€ftEI og dErmed p8. ingen ms.te spille den fI'a 

tysk side onskEde rolle. Det er ikke slik at :Europa kan n~'oHir~es a\l 

1'yskland og kanskje ogsa Italia, mens alle andre folk bare lIdi sttt :Kl;:]: 

stramme og bare får vise seg for å motta befalinger. 

Folkenes suverenitet og nasjBnmlstolthet er noe som er gitt og vokset 

og bare mEd disse kreftene kan man skapE fremtiden, men aldri imot de" 
Det kan VEliheller ikke værE forblitt ukjent for tyskerne at aversjo

nen mot Tyskland stadig er i begrep med å VOkSE oEs at ikkE bare TJisk

land, mEn også dEn tyske politikk har tapt ansiktEt. l~ettopp det na
sjonalE Il'yskland med sin kamp for renhet og for det n.9sjonalF. livs 

frihet har hatt alle forutsetninBer for å vekke ikke bare sympati, 

men også meget reale krefter. Idag må man dErimot fastslå at f. eks. 

mange tyskvennlige nOIdmenn som alltid var beredt til å unnskyldE tYE 

polit~kk og fdre negative forekomster tilbake til Tysklands h&rde kafi~ 

idag er aven hElt annen oppfatning og er kommet til en instinktiv 

forkastelse av tysk politikk. Han ville i denne sammenheng ikke nevr 
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navn, men han kunne forsikre oss cm at denne kJnnesgjerninten hadde 

rystet ham selv, og at aet dermed forst riktig var blitt halli bevisst 

hvor forhatt ~!_ OBS~ hadde gjort oss her i landet. 
D.eretter ga herr .!.~eumann en redegjorelse over ~;ituasjonen hvori sik~ 

rin~en av det norske rom ble fremstillet som den vikti~ste 0PfBave i 

de komlliende måneder. :Hikskommi.saren haade til hensikt, OgS~l !Il€~i bru'" 

tal makt, å skaffe forutsetninger fOI ro i landet og på forh&nd for

hinc1..re partisanvirksomhet i tilfelle kriberiske tilaragelsEr i t'kan

dinavia. ~uisling motsa ikke et for sak på fOlsvar av rikskollimissare 

hittil forte politikk i hvilket det ble fremhevet at de forholdsreg

ler som var blitt truffet i Svolver og i Trondheim vel var OVEIordeXl 

lig hårde og også kunne betegnes som brutale, men at de uten tvil 

måtte ansees for riktige fordi "tilboyeligheten til å gi understdtte 

se til englenaerne og andre sabotagetropper er blitt bet;ydeJ ig mindre. 

Quisling stillet seg ikke uvillig til at sporsmålet om hyttenc~ best 

en ble oranet slik at de fleste hyttene ble fjernet og stillet til 

forfoyning for arbeidsinnsats. Ilette kunne for det meste skje om 

vinteren fordi transporten var vanskeligere om sommeren. 
Herr Neumann gikk derpå inn på noen s};:orsmål i sammenheng med ungdom 

ledelsen og her oppnåddes enighet om at hErr ~ud i oVErsku~lig fremt . , 

tar til fronten fordi Bud selv har inngått tilsvarende forpliktelser 

li'orovrig var man også blitt enige med herr .stang om at forsvarsutdan 

ne lse skulle få et breoer e r cm i NSU:&' eg at is:er Us tr ing skulle ta s 

av dette da han har de nodvendige forutsetningene fOI det. ~orbvrig 

er det nodvendig enda engang a betone at gjennomforingEn av ungdoms

tjenesteloven er blitt utsatt fordi forutsetningene for dens funksjo 
nering ligger i en disciplinert og enhetlig utrettet NSUF lf,delse so'," 

alene er istand til å oppfylle de opfgavene som er stillet ungdoills

tjenesten, mens ren tvang, gjennomfart rred lov og pQliti ikkE forer 

til noe positivt r·esultat. Quisling motsa ikke denne oprfatninu'n. 

Så ble det snakket om sporsmålet hirdledelsen. Herr aeuffiann~-o OPP:!.'8;:;

ning var at den nåværende hirdledelse m~tte erstattes s~ snart som 

mulig da den ikke bod noen garanti for at de praktiske oppgav~~0 \i1 

bli tatt opp og lost av ledelsen, og heller ikke ville dEn nbdvFndi[ 

s tr ukturfor andr ing kunne bli gj E nnomfort av den. 
Hagelin motsa ivrig forslaget om at IDan eventuEl~ igjenlunn0 innSEtt 

S,eter som stabssjef eller ste5fortredenCiE stabsjef ffi.ens lVl;ystad dr-c tie 

fronten. S;.-eter ble heller ikke akseptert av ~uisling. uten at dEt 

ble sagt stOlt om det kunne llian slutte se5 til at ~~ter ikke ble tat 
I 

alvorlig av ~uislin~og at han i ham så en underoffiSEr som aldri vil 
kunne kunne utfylle en ledende stilling av dfnne karakt~I. Heller 
ikke fors:uget om Bauman ble akS€ptErt av '=tu1sling eg delmed fer·ul e 
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sp6rsmålet\hvem som skulle få i oppdrag å lede hirden åpent. MEn al-

le var enige i at hirdledelsen snare;::t matte klarlegges for derav .av 

hang også en konkret oppgave stilling som igjen kunne gj6re hirden ti~ 

et aktivt element innen partiet. 

I det vi utgikk herfra ble det enoa engang fra vår side nfvnt betyd

ningen aven klar verdensanskuelig bekjennelse fra partiet o~ især ~i 

hirden. Akkurat under denne diskus,jcnen ble det pa den Ene siden ty

delig hvor sterkt ~~~.sling hang ved det formelle, men op.:,s8. hvor ste.ri:

han på den and.re siden f~.;;tktet at en bekjennelse til nasjonars0siali:. 

mens åndelige grunnla~ kunne bli misbrukt av oss og at en slik be

kjennelse fra h6yere hold fra tysk side kunne bli benyttet som et 

fribrev til 6deleggelse av Norges suverenitet. Det -var hElt s,ildcElt 

at vi i Norge idag ikke ville finne 100 mennesker som trOdde pa vår 

0l?P.riktighet, og han var overbEvist onf~n 1:l_E.kjennElse til nasjonal~ 
sosialismen ikke ville forandre på dette. Enhver nordmann så ukrEn~ 

keligheten av nasjonalt liv og nasjonal bevissthet som den 6verste 

forutsetning for et godt forhold mellom Norge og Tyskland, og han vi

le selv i tilfelle vcere ~~_~~9:~ til å kjerupe for dette ti.l det siste. 

/IIHa??:.jeg i 1940visst hva Tyskland mente med samarbeide og storge.r

\ ~ansk rike_.?-Bdde jeg sett eg gjennomf6rt min rolitikk ut .fra andre 

\forutsetninger og synsp~nkter. Når jeg idag fremdeles går inn fOL 

opprettelsen av et storgermansk rike kan jeg bare si at jeg dlIllied 

ikke hae-d-€ mente&. oppgi Norges selvstendighet og likeberettigelse • 
.,. . ..~" 

~uisling beLonte at han i de-c siste halvår neEten uten unntagElser 

ble bestorme t med sp6rsmål fra ~1Jart.i,led€L'nf. 6m::.utviklingens gang. 

Sommeren 194-2 hadde han enda ut 1'Ta egen indre overbevisning kunnet 

tilbakevise slike sp6rrere og tvilere på den tyske ærlighet) mEn ida: 
. ~ 

forekom han seg selv derimot vir,kelig som en forræder mot den norsk 

. sak for hdn kunne ikke lenger med god samvittighet og indre overbe

visning snakke om en hold~ar lbsning og form for ~DX et fremtidig 

forhold mellom 'lly skland og Norge i germansk fOI stand. Han \1 iJ le all; 

kevel av ansvarsfolelse og i tro på forerens oppl.iktighct 0t, ut ir.a 

erkjennelsen av forpliktelse overfor sitt folk holde ut på dFD linj~ 

han hadde sl5.tt inn p~ og også på en beroligende oB for.klarende m~tf 

innvirke ps. sine menn, men han tror at tvilen, iS,er i ret?jfrinStYl; 

vil n~rm€ seg kokepunktet og at denne i overskuelig cia ~il kunne k~-' 

rullE t il å falle fr a hver andr e . 

~uisling sa derpå også at han ikke lenger ville gJore flere fremstdt 

med henblikK på en -p..6I-fI€d og he'ller ikke fOI andrE statsI€ts~ige 
lettelser mellom Tyskland og Norge, for det f6lstE: fordi han var o.Ve, 
bevist om gagn16sheten av slike fremst6t og for det andre fordi han 
tror at tidspunktet herfor forlengst er forbi. Likesom m~n allcL~a~ 
11å<:~~xx 
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nå må tilstå at man ikke er istand til å mbte en eventuell svensk tr~

ende fare med politiske midler men må ty til milit';t;Le sikringer , noE' 

som vel er en betegnende innrbmmels€ av tYS~_~d~ktighet når det gjel~ 

der politikk,så er han egså når det gjelder N~rge oVErbevist cm at 

buen forlengst Er så sterkt spendt at e~_erkl~ring om fredsslutning 

ikke lenger ville gjbre inntrykk ps det norske folk. 

Napoleon mislykkedes ikke i hlosk~a og Leipzig, men p~ grbnn av sin 

instinktlas8, pol.j)tikk. Han ser det som en dyp tragedie at TyskL1na 

i 1940 på hayden av sitt militæriske hell ikke våget å ta det avgja-
.-Æ- ~.~ .,.." " 

rende skritt til en fornuftig politikk overfor de andre europeiske 

folk. Allikevel kan man siden dengangen fastslå en sammensluttning 

av de europeiske folk, men i en helt annen retning en~ TyskJand ville 

Det er helt klart for ham at det like overfor en tysk politikk som er 

bygget på vola, ~~,~t og bedrag må komme en samling av alle andre foll' 

mot Tyskland, og dermed ville det store mål ikke bli nåad. lik€gyldif 
""'" .. ~,,~, . , ,,' 

hvordan krigen kom til å ende. I denne sammenheng måtte han o~så 

verdsette nasjonalsosialismen tilsvarende J for for Tyskland er den 

sikkert ikke annet enn åndelig imperialisme. I denne sammenheng be

damte ha:1 også kort den Ger.manske Sf; som bygger på mangel ps. innsikt 

I bos noen få personer og som etter hans mening ikke har annen hensikt 

enn å tjene som instrument for tysk imperialisme. 

Hagelin holdt seg merkbart tilbake, skjont han av og til sekunderte 

Quisling. MEn det var dog ikke, noe man tialigfre hadde kunnet iakt

ta, noen uvilje a spore i HagflinE arguffientfr og antydninter, hEller 

en synlig be strebe Ise på å la "-uis linss st andpunkt synE s så obj ek ti v t' 

som mul~ig. 
Mot slutten av samtalen Dm diEse ~i~g forsBkte jEg enda cn~anB ~ briu

ge på tale det som etter min viden måtte legges til grunn for ordninE6 

prinsippet. Jeg fremholdt den oppfatning at fOTeren ville oldne Eure 

pa i overensstemmelse IDed våre nationalsosialistiske rasEETkjennslE:;f:T 

og at de germanskE folk dermed var a-v avgjorende betydning. LiktSOI~i 

nasjonalsosialismen i ~yskland har ut-viklet seg og hE-vdet SEg som Qet 

tyske folks li-vslov, kunne man ikke være i tvil om at n3sjonalsosia

lismen engang ville vise seg som ae gelmanske folks livseleksir og a1 

fellesskap og sambånd til syvende og Eist beror ph anerkjennelsE av 

nasj onalsosia]Soisme ns grunnse -eninge r . Ide n be tydning snakke r \I i eITl et 

storgermansk fellesskap og ut fra det synspunkt synes det sikkert se
kundert å debatc.ere sporsmål om landee,renser og suverenitet. Ikke 

summEn av de reservater som de germanskE folks forEnOE personligheteI 

bragte den tyske politikk og ikke ~rsakene til disse reSErvatene blir 
engang bestemmende, men dEn kjEnnsgjElning at nasjonalsosialismen 05-
'::"::. -~-~~;.:._-
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så uten NS-bevegelsen og uten de idag falende menn i Norge vill\': bli 

de gelmanske folks og welmed også Norges beherskende makt. AV dEn 

glunn blir fOI meg det nye Norges menns historiske oppgave på ~ sill 

å skape det åndelige felleskap gjennom en stidig sterkere bekjennelse 

til nasjonalsosialismen og gjennom den store tillit som man til syver 

de og sist må ha til Adolf Hitlers eUeståenoe personligh~t, selv cm 
) 

det skulle se ut som om en slik tillit i oyeblikket er ensidig. Je~f 
overbevist om at

Z
0:lgs& ved ordningen av de gErmnnske folks liivsOllilådsl. 

ikke vil for!åde nasjonalsosialismens oyerste grunnsetning. 

Quisling som ofte betonte at han aldri for hadde uttalt seg slik og a: 

han heller ikke ville gjore det overfor andre mennEskel-;at han idag 

dessv~rre ikke med gOd samvittighet kunne stille seg hen fOlan sitt 

folk og uttrykke den oppfatning at Norges frihet og selvstendighet va 

sikret gjennom den politikk han forte. Det er cgså tragisk for ham 
'.;,' 

selv. Når han ikke forlengst hadde gitt opp, så bare forai han så at 

det enda fantes noen få ans~endige personlighetel med hvem man åpent 

kunne snakke om disse ting og hos hvem man kunne forutsette at de vil
le forstå ham. 

Vi gjorde ham tilslutt oppmerksom på at vi holdt det for formålstjen-

lig at fareren i tilsvarende fOlm ble gjort bekjent med nOEn av ~uis~ 
-"'.~~~""'-. '.~ ,- ' 

lings skisserte synspunkter under hans besok i forerhovedkvarteret~ 

for at ~uisling selv kunne få anledning til å få en erklæring fra fo

reIen ang~ende hans politikk. 

gez. Hagemann. 

Stiftelsen norsk Okkupasjonshistorie, 2014

SNO




