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~-ir. l'ol':' t:i:::!~ ~tcren i Ve etopland 

Hec1e.rj;n"cfse fOF_::::i tt fcrhol li til ~';a3jonal SUrllinp;. 

Jeg meldte ~eg inn i NShø~ten i934- og 5tO 80n medle~ 

uten n.vbrytelse ~ruc. til. 1940. Det er Iileg iae r::n.lli& i -rA ord . å·rede

gj.2:r~ fer græmone til. ili i!lllr.l~~d.in{; .. I.foreta r~kke Tare det_"d~ i3S
!ling av G.on. ~onial.cl ka:n.p 30m progr~ct .pc~tel' på. eo~; til tal to neg. _ Der 

~o:dal!': urotfe~ighot~ m~elen pl gje~o~er~g:' av rettene 'prineippe;: 

til aVl..Jsning 'e.v" :aaktens -prin:51pp i' kru'!lpen mello'm.arbe1d,,~' .. og.,· . .kap1 tal, . 
hådd, oppt~tt ;:neg Iilog·et. J eg ~odd~ -'~'t . NS ';:rciit-e.m Om ~o5,iar xett:ferdi6 

het p1. nnsjo':1ll t &run!'llo.g lot e::e~ gjennomføre t' ·vilde danne grurullag .fe 

avb2...\.:'!ni.!l(; av d.en k.raft"Jd.~nd.~ klaf3~ekællp og nUligejøro sanling av f'olk 

et. SOD. bondcgtl.tt der do1 vi::s var vokeet OP]) i O~lo Yf...r det naturlig å 

bli oegei.3tret for den like~tillbg !!!ellol!l bond~b~:follrnineen oe andre 

n;:rL"1gern, u'tzve.re ~l-j:n pro.;r-~t.n 5i?-~ LYL"'1 :f?r. Av- andr:' ,-;ru.."r1ner ~or ir

D'~ldi::.:.scn k3.!l nevne~ d~ri rc..ejo!l2.11~eri!13' av' -t.,t&.t(~n~ og .ko~u...l"lene3 atY1. 

~o;:; ::n.rtint fc;r~elo'J n~=lig. e~ ;3t:j1.·k~lee av do ut;)Ve!1de'3ynd~eheters 
~tilliz"G med ; fullt blJ.J~ho1d o.y4 fou(rt5 kontroll. Jeg-vl~er :forsåvidt 

, ,.... . . . 

til pro.!;-ram?;let og- til ot veJtak fra Rik~m'3i;ei i Trond.b:jen 1934. Ett~r' 

dettevedtt>..k, 50::1 utd.yp~t programm~ts be!3t~mnel!5~r;" skulde den øver5te 

mY11\ligh~t 1f!Gg~~ i StQr'tiuge'ts (R1k3tinget~d hånd, men ree;j ~ringen 
, , 

c:'::u1!.le '11~ :f~ll:'!la.ktex hvi~ "henytte156 den eta an~varli3 for overfor det 

folk~yo.lgt~ 'Storting'~· :c<e,nne nyordning som :forutsatte vi:5so~ndringer 

i Gr~~loven og'1 do~parlamentariska ?raksi3t 5~lldesj~nnomr0re~ på 
demokrati:)}:. gr:'..lr .... '"11ag • .:i!1or~lag bIt; 'i 5in tid, over~cndt Storti!lget.HøB-' 

.... . 

t~n 1940 holdt j~3 et· :foredrag i ;tri..."'5kasting~~ om d:!.SB~ 91EL."l{u-._På 

grUID1 av k~ie~n, oXkupasjo~endg d~ politinke forhold etter 1940 ble 
det izke ;}ldue:" t, :1 renlizaro 9rogrB.:1...-:H!'ta beBtem..:n.~l~c:r for di!3~e pu.nkt-. 

I e:nrlig grad nAr det /~j elder Ifs:a:nle" i!l;-;d.leJ2>ler (:fra :fø:r 

9 april 1940) :lå det aondre~ :3.i:.o.rpt mello=. po1i ti~k id~e 08 denorea.n=, 

i~a3jon ::som ekal gjenno:ll'"r~ de-n, ~æ'!lt denne or.g2ni~a~jC!13 te}:'tikk, :f'l 

g·ang3I.l!'lt~-·og !!le"tode. Jeg, eom.. eik!ce~_t det .al t overv.~icnd~ antall medIo 

mer fTa. før 9 april 1940, øn~ket ilrke 'at kri6enek~lde da..'"1..":'lC i;run.nlag 

~or p~~iet3 ~ktov~rtakelee. ~on' jeB' Benere okal komn~ ~ilbaXo til 
. - '. . . . . . , . ~ '. 

m~nto . vi~tter' evne· Cl medvirke til a gjør~' :folket 6j6crkeQ!!l pi~ de :fare 

30m truet Norge etteratkrigeri. brøt ut i 1939,.Et~er krigen i'ZTorge 
'. • , I • 

m.~nta ial:t'all jee d~t var min plikt.å medvirke .. til A ivareta-nor~ke' 

interes!'ler og lind.re nød 06 vcm~k'Jlighetar :for den enkel te. Jeg ekal 

aenere ra'degjøre :for !;litt 3tandpunkt o~ arbeido f'or~åvi4.t.Ty5kerne_ 
og d:e forhold. okkupu~jonen wed.f~rte har ,c.eeyorre "t"wl..lnge'tog' nurret 

- - ~- :.-:'~::.;.- .. 
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igjennom endel særlig hva metode angår ~om aldri VDr =oru~s~tt f~r 

1940. Den harde politiske kamp pa den indre front under krigsårene 

er de6ut~n fra alle aider blitt ført med våpen som vel ingen på for

hånd tr~dde 3kulde anvendes her i Norge. Jeg mener å kunne ei'meg 

ansvarsfri for diBee utglidninger og å ha gjort ,det B?m sto i~min 

makt for å holde kamp og midler innen det rettelig og moralak til

lateliges gr~n8er. 
Jeg skal i det følgende søke ~ etore trekk å gjøre , 

rede for mitt arbeide og mine ~orhold,frc: 9_~:pr1~ 1940 og inntil 
'arrestasjonen 10 mai 1945, forsåvidt det kan 'tenkee å ha _betydning 

for den re~tslige bedømmelse. / 

9 april 1940. 
Den 8 april fikk jeg rede på den britiskemineutleggni ~ 

på vestkysten. Videre ble jeg kjent med utenr~~rojnister Koh~~ tale 

i Stortinget hvor han offentliggjorde noten' av 5 april fra England 
og F~ankrike.-Etter denne note forbeholdt'de alierte aeg å nytte e-' ~ 
hvert tjenlig middel for å stanse malmeksporten fra Sverige til. Tysk~ 

land over Narvik, selv om Norges nøytralitet derved ble k:renket.

Videre uttalte Utenriksministeren i forbindelse medm~eutlegging6n 

~at England derved haddo bragt krigen inn på Norsk 'område. Jeg kan 
.' ~ -

ikke nå huske om jeg sa.nrnre dag fikk kj ennskap til.m.ini5ter Scheels 

advarsel fra Berlin om at enhver ny nøytraiitetkrenke13e ~ra aliert 
, .'. "" 

side vilda bli besvart med vepnettyak ak8jon!(Muligena~var det 

først,senere at denne note ble Offentliggjort). Den 8' april om kVel-:' 

len hørte jeg i"radio at et tysk transportskip 'var senket ute~o:r 
'. '. .... . 

,Lillesand og at t:;-opper. heater og kTigautru3tmilg var berget iland. 
- -

Samtidig ble meldt fra Danmark at en større tysk ,flåtes~yrke var ~ 
vei nordover. 

:Den 9 a'pril forholdt, jeg meg som forklart overfor o.r. 

sakfører Vindhol.(Jeg hentet min far på Lillehammer og kJørte ham 

til Land og returnerte derfra til Gjøvik. Jeg hadde i Land hør~ 

siste del av Quislings radiotale. Ved ankomsten til Gjøvik mødte jeg 

tilfeldig Willy Klevenberg og etter avtale med'ham meldte jeg meg 

for politimesteren i-tilfelle han hadde bruk for meg enten dette 
, . 

måtte bli politimessig eller militært.' Videre avtalte vi at jeg i 

tilfelle uroligheter skulda f'ore3lå for politimesteren 'at han 1nn-" 
kallte forsterkninger fra Gjøvik og Bru3veena akytterlag.(Skytter

laget ,beato av folk medde~orskjelligste'politiBke oppfatninger. 

Politimester Lorange' var etter det jeg visste ikke medlemav,NS.) 

-Senere mødtee jegB~en ~ed endel NS ~olk hos et medlem Xorat vi 
--~ -

sammen kunde lytte på !sdio og drøfte situasjonen etterhvert Bom 

den utviklet 3eg.Jeg ~ legge til min:forklaring at vi alle var 

~ullstendig ubevepnet'og ikke gjorde noe forsøk på å skaffe qas 
. -_._---_.:..... - - -- - .~'- .- .... "'-- .... -. 
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vdpen) • 
Situasjonen i Gjøvik var eJvidt jeg kunne merke helt rolig 

og det var intet å merke til noen mobilieering. Jeg hadde' "inntrykk av 

at alle jeg i dagen~ løp talte meg mente'at krigen var nermeet av-

gj ort etterat tY8kern~ i 'morgentimene hadde be,sått de vi}c~igste etra

tegis~e stillinger langs kyeten og var på IDarej innover '1 ~andet. 

J eg har ikke kj ennskap til hvordan quielinge regj erings

danne'i.~e og kontaJct til tyekerne var kommet 1etand. Men jeg har hørt 

at han gjorde henvendelee til den tyske minister og opptok ~orhand-
-... 

linger med denne. Resultatet ,av diese ~orhandl~er skulde ha ~ulig-

gjort de uttalelser han kom med i sin radiotale samme dag. 

Je'g opfattet situasjonen 30m ytterat uklar. Quislinga 

ak3jon an3å jeg som et for3øk på å bringe landet ut aven fortvilet 

politisk og militær aituasjon og på å oppnå at besettelseemakten 

skulde betrakte og behandle Norge Bom en nøytral etat som på grund 

av ali ert nøytralitetskrenkelse mot s~ vilje var brakt inn i krigen 

og var blitt krigsskueplass for et opgjør som i.lle vedkom oas. Uoen 

sikker oPtfatlling av situa2jon~n hadde jeg imidlertid ikke på noen 
'" ' mute.' Da derfor Klevenberg sent på kveIlen tel"'f9nerte fra Oslo og 

meddelte at alt var rolig også l Oslo og at ~et forsåVidt-ikke var 

noe iveien for at jeg bilte iruFen tur. gjorde jeg dette' tidlig om 

morgenen den 10 april. Jeg reiste nermest av nysgjerrighet og for å 

komme til klarhet i hva som foregikk. Det var min hensikt å returnere 

ganske snart, hv?rfor jeg heller ikke gav noen beskjed til ,min sjef 

H.R.advokat Sterri eller min vertinne. Tøy tok_jeg heller ikke med 

'meg. Som nevnt opfattet,jeg-situasjonen og stemnjngen blandt ,folk 

slik at det ikke kunne bli ~ale om noen krig. Mobiliseringsordre hadde 

j eg ikke hørt noe om, og hadde desuten ikke 8el v noen mili tær~ plikte:-c' 

da jeg var fritatt for militærtjeneste på grunn av dårlig syn. S~en 

med meg reiste ada Røstad, $omvar for ung til å ha gjort militær

tjeneste. Under reisen til Oslo passerte vi vsa Eidsvold noen mindre 

militæravdelinger, vistnok i gardens uniformer. Disse avdelinger3å 

på ingen måte ut til å være forberedt på forsvar, de hvilte i veigrøf

ten og jeg merket ikke at vakter var satt ut. Senere passert~ vi en

kelte tYBke patruljer i nærheten av Skedsmo. Vi ble ikke atanBet for 

kontroll under hele turen. Ved ankomsten til Oslo rei~te vi til Hotel 

Continental hvor Rlevenberg hadde sagt han bodde. 

la' - 15 april i Oslo. 

Jeg bodde i disse dagene på Hotel Continental hvor 

QU1611ng hadde sitt kont.or inntil han fikk sine kontorer i StortngB

bygningen, såvidt jeg husker fra 11 april. Som forklart i politirap

porten arbeidet jeg et par dager på partiets hovedkontor. Mit~ arbeide 
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be~to i til~eldig og celt underor~~et kontorarbeide, herunder lietc

foring av ce hird~enn som meldte 3eg og bl~ god~tt av hirdan3 ledere 

Jee var ikke medleIll a7 hirden'og hadde intot med å avgjøre hvem Bkulrl 

godtM eller hvordnn di.eponeringen akulde skje. (H:1.r.den' ble. ut61ukker:. 

I de eatt inn i vu.kttj eneete i s'tortinget-, ved partiets ~ontorer og 

vistnak i enkel te departementex, men jeg ta dde overhodet ikke nøyere, 

! kjennskap til disponeringene). Jeg mener det,~ur ~ra 13 april' jeg 
I " 

filtk i oppdrag midlertldi.g .A ta meg avStor"tingsbygni.ngons :forvalt-

ning. etop"pdrag Bom" ikke medførte' tJyD.der~ig arbeide. 

""", "' .... {~e~var i det' store, og. hele. ner.neet til~uer", til "de be-· 
gi venhetervi de :fem deeer BOlii gitt inntil ~lti81ing trakk 308 tilbake .. 

Don forutsatte 2nurligc tilbakereiae til Gjøvik lot 8e~ ikke ejennom

~~re på grunn nv de' krigabegivenheter ao~ ~annt ~ted ettar"nin inn

reia8, og ~om jeg ikke hadde resnet med. Forholdene i 0elo var jo ~ 

dis3e krigens i\:fr~te dager tEmUelig opprevne • Jeg f'ik.k det bes,temte 

innt;ykk at intatvB.r' :forberedt fra ~uinling~ eller partie"ta side -> 

meget mittc ~proYioeres. Jeg vrrr således overbevist· om at oppnevning 
, e~ ev ~ui.sling3 reejering for~gikk uton ut det på :fc:rhlnd var -Jeon:fer-', 

ert ned de ~nlcel te medlerns.er. 1re av de recjeriri.gsmedle:xner som.' ble 

nevn t· i radiotalen 9 april ,"protesterte derfor' of':fentlig' og Eleddel te 

at de ikle·;" var l~ore8Furt og heller ik~e. ønskc-t' å. tre inn i en, elik 

:regjerine;. Det gjaldt livoslef,' Lie og l'rytz., Såvidt, jeg vet V~ dc.t 
. ..' ; . 

kun tt:~ay ,de oppne'ttnte r6gjeri~~medlemmer som vrir "tilstede,i. Oslo 

i da.gel1~ 9"til 15 april. LIsse forhoid'be3tyrket den OPP1'~tning jeg 

Ji<?-dd2 danniJt meg om at intet .... ,;J<let på, ut.../uisling V<U' "kjent. med' den 
, , . 

. tyske' .nksjo_n eller he..dde t'orberedt CVezotakt11ae- av r~gjcrii1g:nnakteri. 

~ui31ing3 arbeide i tiden rr~ til l5 april,tydet, eiter det jeg 
for:5to, pa at h;:.;.. .. :w henni.kt va:." ,i bringe landut u.~ av don .fertvilete 

mili J.j2re 03 i.:;cJ.i. tiske ,ei "tuJ.;)j on. JeG tl'Gdde 118..'"18 bn8t.::eb~1~er gikk 

ut pa 0. oppn8. ut ty~kernc skulaa i'or-r;uatt ," betx~tc 1iorge som en ne 
tral et;:l.t 'son' p::' {,TlllUl av den allierte raineutlegg.'·r' ... .,.,g 05"' end..:r~ n3yt:t~: 
i tetskrelli:al:.H~r ~~Qt Gin vilje var brukt inn i 1crigcn og var blitt 

krigesxQeplaas for et oPJgjax so~ ikke 'ung~( '033. Bc~ctte13cn BknldE 

ilt1{c' :f,;;,re til noen Dkl;:u.panj on Olr.nOl~t.tkG :;::t,yndi~hcter 3.h.'""Ulda ha den 

hele ledel:::e av landets forval t..'11 ng. Med undre o?d s.1..ru.ldø besettelser: 

urta eeg slik .som den opprinnelig, vur ten.kt i Danmark, sett :fra danak: 

3ide. ~eg fikk: sdledas kjennskap til at ~ui8ling aendtc ~orhandlere 
til "Kongen so!]. etter dc"t jeg for~lto Bkttlde" 'il-amle&!e 8pørsmlle~e .på 

denne m~te, sam~ ~eddel0 at ~~~lillg stilte Bin'~l~s som celvopnevnt 

ntatsninister til dispo8i3~on hvis Dan ~cnte at han sto i·ieien ~or en 

fredelig ord.nl~. Jog b.ørte ~t-~uisling hudci~ oppnddd det lø.fte av 
ty~e~ne et EriGførin~en ~kuide skje på ne~t mulig forclktigog ru(l~

gOD' VtHl:;e 5.'lot ;'c..'"1 still te i ut:l1kt ut h~'1.3 forhandlir"-Ger ~cd !tongen 

~kuldo for" til'gjeno~retting eV:i'r~delig~ :forhold .. Ett~1" 
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har-t~ :l::1G.de det s,Ucdes forekv;;:;:,:etl:h::U',l)c :.!a::u::e.I:.!".-t,·;,-: ~~Uæ;.. -':ui:JliLg 

05 tJ~ue off~~crcr da dis3~ 31~te ncddelto at ty~kc trop?er på enkeltz 

ste'.ler hadde 5.1tt til ~[tfti5ere a!l&r~p. ", 

l:n131ingn bestrabc15er f'ørt9 :Lkko t'ran, krig~til!Standen bl<. 
ikkoaYbl~Dt, aliert3 tropp~r ble atadie land3att og krie~~ringon ble 

intensivert. Den 15 ~pr11 oppncvnt~ Hoy~~terett Admini~trasjon3~-d~t 
ogdett~ble gad~~tt av tYGkcrne~ Jeg opfatte~ det elik at 'Qu1al~ 

. :frivilligtrp.kk 2e.g tilbake. ·rien ga ut~.lrk ,for det~e 1 en orienter~;, 
han gav de 30m ,be:fannt 130g i Stortingsbygnin&en kort :.fer ~ reie te 

til Krin.r;ka3tinee~ for n. holde 3in tilbuketred61ae.ståio~·Hun uttaJ.t~ 
at han trakk l'3eg tilb.3ke 1:or ikk:e å stå hindremce iveien for en b"eda.= 

" lig ordning 1 e~t Ad~;!tranj0n:3rchlot hadde Gi-tt u.ttryn for 'atdot 
vilde oll godtatt av Kongan OG at derved tred atter \Tilde bli. gjenop
rettet. 

Jeg h~d4e, BOm n~vnt"nerue3t vært tilak~r~il begiven
heten~ i Oslo i apri.ldugene'·-Og h.."ld.de 'i!ltet med utøvel:je aV rnyndighet 

å Gjøre. Intet ty~et etter m~ll 0vprn~~ pa at det forelå forrederi . 

fra ~:Qt~lin&3 !!lide, el10r at dC't ble :foretatt noe for' U hjelpe tyekarn 

BeB'tyrtct i de:nne opf.:.~tning ble jeg av :1:JYBs1ierettsj ueti tiariua Paal. 

Ef.!r:Ga.Jcr~::gk2..stingstale 15 april., hvor han taJr-kot ~':uisl_ing :for h~..na 
inneats • Jeg f'ru1nt !!!.å~cd.es ingen gru.n.c. til il. :nelclt! meg u.t av ~iS .. 

- 25 aeptember 1940. 

trakte so:n et va.."llit; politisk parti på linj,e med dOa:::ldre:part1er. 

beidct ble drevet på det grunnlag 30m rorelå, ne~ig at tyskerne h~( 
okkuDert landet etterat Administre..5jonsrådets---'l5estI'ebel~e.!' på å gjen, 

~ -. -

oprette fredeligo forhold ikLe hadde ~ø.rt fram og Konzen hadde nekte~ 
cl goc.kjenne rMet. f..::an mente at Y~ien lill gjeniTinn.~ng av f'rihet for 

l<L1'ldet gikk gjcr..1lom e.n or(ining I!ied okkupasjonsmakten. JeC h~..dde om 

so:::rrncrcn !f'..2. ttarboid.'3 i 3ondel03.ugei; som sekretær, og' drev ir,-€en poli, 

tisk virksOE4~et. 3cn1ela~8t var en upolitisk bondeorganisasjon.som 
sto apen foI' ik~e-medlemmer av N3. ~tt vesentligste arbeida basto i 

å utrede partiet3 planer for en odelspolitikk og jeg Bkrev i den an-
- ledning en del avisartikl:!r sam senere bla- !lruulet i ~n brosjyre. 

Jeg h~rto 30~ ry~ter om de forhandlinger som 50m~ 
meren og hø~t~n~1940 bl~ ført mellom Stortlngeta ?resldentakap og de 

\ 

tY3ke myndigheter. Btter d~t jeg forsto var henBikt~n med di3se ~or-

'handlinger å få gjenopprettet fredelige .torhold .. mellom Norge.og Ty Bk-, 

lund 82.mt å :fd oppnevnt· et Id~srM til avlø6nin.-~ av Adrrinistrasjona
rMet.- NSa1...-ulde få repre~enta.nter i dett~ reid. og jeg hørte ne~o 

n?-v~r nevnt .. Jeti h3rte også rykter om at -L'l'eidenteka;iet had~e h~n~til~ 
let til Kongen å tre~e ~eg tilbake og at det var brakt på det rene' 

at det var i'lertall i stortinget ror ~l avsette Koneen ifall h..'>....'1- iJå:e 
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~rivillie abdi3~rte. 

~om jeg har for~art ror ~vlitiet fi~~ jeg 1 opdrag 
av Quisling å ~oroidle en hanvendolee til Fretheic.o~ ~'eventuelt ' 

var villig til. å ovarta ledel.senav .Land?rukBdo~art13~e.'1tet. Jeg kjen-" 

te Fr:etheim godt og dot var vel, gru.nnentil. at jeg fikk opdraget. Jeg 

neste ikJre dengans a.nIlot enn at det ble Ul'beia.et ettel~ de .planer ~or 

et R:iJusråd aom"jeg hadde illIrtomtalt. Prothcfm var ikka medJ.emavNS, 

'og jeg trodde~at det var tale om at hau aom en meget kj~nt og an~ett 
mann in..'len bønl.l.enes Ol"gatUBaajoner 8ku.lde ta. oe"te 'i 'dett" 1lik8r~. ' 

'. ' 

J eg hadde bare et par minll ttor:s tSaatale, med .Pretheim og han sa ru:n 
~lde opp~øke ~uislin& 8~anart han ko~til Dela for a få klarhet over 
hva som var nent, noe jeg ~kke kunde gi ha.:n. 

Før3t 25 september :fikk j eg reda på at· fori1a!ldlil. 

ene V[C:' brut;t' rzlello!!l Gtortinget og tyskerne. OpPl10vningen c:.y de kom

.mi$L!,.:ri~e stetsride:r kom derior ilke overru3k(mde på rieg 30:n.p~ an

dre.'Jeg anså det som en fordel at ået lyk~ede3 ~ oppna en ordnL~g 
... ~' . 

slik at n91.~s1::e ;:;lyndiglleter fiJci: en ikke uvesentlig in.'tilytelt'}(3 over 

norsk i'orval tnins. E"!;t~r min mening vild~ det:L:-;J.æ tjent -r;;il :lorges 

:fordel OD. brt:.d.det i :forhn.ndli:!\;ene ;:noo. ty~kcrn~ s1'1:u..!.de re~ul tert i 

en gjell!l0m:f0rt tysk 'i'orval tn.in;l. JJe't var jo«tyoA:o~'ne SOUl br~'t rorhand· 

lingene og i'::::.ren :for aten zlll torv-al tningJ31~ulde bli. gj ellilorni'ør-t 
. ' 

vc..r derTor ovel"'hengende. Jeg mener at den aenere u.tviklL"lg til:fulle 

har viat a:t norcke ::lllliggender er blitt godt ivaretatt gjennom d~.,~.: 

norsko crZ.:ll!e:t" '~om hadd.e myn~iGhet; i ~@J.d(}t u.nder ok ... :.cu.pasjonen, .at 

en annen ordning vilda iext til en enda verre utbytting og Vilde ,kos

'tet adskillig ~t0r:re~:1d.e av liv f per~o.n.li'g i~·ib..et og økonomiei-ro ver

dier. Lette ~~al jeg komme tilb~~e ~il senere. 

25 6~::,te:nber 19.10 - l i' Obru.:lr 1 942 .. 
Jf)g 

,"~ 
!j0:9 t'~ru ber 1940, OG c:; 

fortnatte mitt arbeide i Bondelauget Oe3U etter 
vm: bl<.md t annet medlem av et utvale 80m sku.- 8 

forh~dle L"lCd. ~lorge3 30ndelo.g cm en overenako!n.:3t l:lel1.o~ u..=;nne o.rgan

i3aejon og liS. Det lykk:ede~ tem.'llOlig ~nart .i k011illW' til er~ghet' om. et 

-forslag som s-1.'"Ulde legg\:5 fr.?-t'11 fer ~ui~ling- eg :for 20ndelaeets repres" 

entants~p. ?orslaget gikk ut på en mindre or~ani8atoriuk endring 
innen Bondelaget slik at det ble åpnet mulighet for gjennom rorhand-

, ' 

1ineer il .. :fl ti.l31utning ogso. :fra Norsk .:;;onde og ~nh~brukm.·lag tilopp-

bygging aven oamlendo :faglig bondeorgLll1i3a3jon:, Horgee Bondesamband .. 
Videre L."1!lhold t :Lorelo.get at bondelneet ga sin tllslutnL'1{; og stette 

, til, Nasjonal SamlingfJ urbeidi? ror å &jenr~iBe landets f"rihet og ~elv

et~n~ighet. Ved prøvevotorill6 i Bondelaeets repre3entl:.n"tnkap yar ~det 

et li te nertall for' fornlagot, men ved d~n endeliee voteri .... l~ fall t ::" , 

for51agot med ~eeet knepent flertall, otterat for~annen 3tatsr~ld Mel-
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bye h1.:ldde satt sin st~lli..ng inll p<1 at det 5~uld& .foI~b.dte:::. • .l:(;u etter 
i"~lGe::lde i.nn..sripen 11':.:4 t'ye~e~'UCi3 oc; Inn.;,nrikeler~1;C~c~l t~t5 ~ida mot 

formannll~ollegiet . il.aC.de j eg ingen bef~ tning m.ed ll.tever d.c.~. ~t 'j ~g tyd 

lig ga.v u.ttrykk for JJJin. Llenighet •. 

;u tt il te.ndpun1:t' Under di8S6 rorhældl~er ato i S3lll-> 

høve med min oppfatning av situasjonen og min tro på ut d~t 8~ulde 
lykkes' gj ennoo 5a:nling av styrke bak 'liS å k~e ut av okkupasj onator-> 

holdot. tenne oppgave ansa jeg under hele ckkUfasjonztiden ~or å være 
'den viktigste, og eatte hverken dengang eller senere noe inn' på. ,å, 

• > 

-tvinge igjen..l1.0lU NS progI'om. Gjcn.nomf'øringen av progr8.IlU!lot 06 ue ide el:" 

det bygget på mente jeg :fijdc'kcmme etterhvert 130m tiden til~a.det og 

~olkemeninbcn.blc ~cdnot. ~vcr~ vilde ikke ~avne noen parter, og jeg 
har alltid tutt pu. det ucst beetemte avatand fra å tvinge en politiak 

, nyordning ibjenno!ll ved ok1~ur:afJj0nBmakten8 hjelp- At j{:g helt ut hand-· 

let ut fra dette syn ~"ldCl' forh:md.linGel1c me.:i Norges lJond.elag kan 

s'irt~rt 00 nOdyeIlCa~ bevi-tnes e.v de ledende menn innen' Bondeluget. 

Fra nove~ber 1940 ble jeg etter cpfcråring-~ra 

Erethein konntituert som konsuLent i ~~abrnk8dcparteDentet. Jeg fun

gerte der ne.rBe~t ecn priva:tsel:reta:r :for }"xethei;nog arbeidet videre 

med odelsrettelise opørnmll. rorl~dlingene med Bondelaget fortBatte 

og etterat disse varb~agt iorden hadd~ jeG stadig 'kontakt ~ed det 

et:.;>.blcrte' Hor6es DondesaIl1ba."1d. 

~'februar 1942 ~ l jul; 1944-
Jeg oppfat1iet den endring i forholdet til ()kku.pa~jOl 

makten som iunnt sted i og med Quislings overtakel~e8om minieterpre8~ 

-dent l :febru,3X 1942 som et V0eelltllg slr-..ridt i retning av :fzoigjøring. 
-

Etter ue~ jeg nørte nkUldG foxtillnulinger optaa umiddelbart etter ~ui~ 
ling3 til tl'ecen Bom Elini3terpl'esident , og Korgo skUlde helt u.t aner

kjennes av Ty~kland: som en f:ri og selvstendig ntat. ~et viste Beg imiC' 

le:rtid at tyskerne ikke inn.fridd.e de løfter j eg hørte var gitt og ord-, 

·ni.llgen ble i.:.G:.e i fr::.l1wie slik som ventet. Avgj øreIsen ble senere ennE 

pii geng ut~kadt under påberopolse av for:skjollige begrundelaer. 

Fra mari) 1942 ble jeg ,boordret fr~ Lcmdbrukadeparte-""" 
-- mantet til Statl3r8.daekre'tariatct; og ble der ...;.onatituert som byr~5jef'. 

1ritt arbeide rallt i det vesentligo sammen med det arbeide aom tør 9 
april 1940 FålA BtatBrådaek~e~ren, 'bortBott ~ra et jeg ikke var til-. ' . 

stede i regjeringsmøtene og heller ikke paraferte lover, beslutninGer~ 
utnevnelaer og andre dokumenter. Alie iormelle regler var fa8tl~t ~ 
en innetrukn av 5 ~ebruar 1942, 3l~så fra før ~ tiltreden Bom byrå-
8je~. Endringer ble ikke- ~oretatt i ~in ~unkBjonstid. Ved siden OV mit 

'arbeide B0ll! byri~eje:f påtok jeg :neg'il arbeide med de a.ndr~6nder om_ å 

:freillI!ltl begjæringer 011l. bcnM!lineer og 10s1atel~er overfor t'y~korne Bom 
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[;ora ]':QlJl L'1...>1 til partiet. Dette t te:n2elig om.fd-;ten:..i~ arbeide, har 

j ')g ::;j .Jrt n~~ere red.e tor i c.en vi tneoppg3.v~ jet; 20 j w.li cl. å. ha::. 

send t Hr .1'011 tl:mesteren. 
Fra november 1942 ble jeg konsti tu.ert som. regj erint; 

sekrat-::-.r, idet betegnelsen Statarå.dsekretariutet samtidig ble endl: 

til RagjcringBBekretariate~. fra da"av var jag tilstede i regjerin 

ffiotenesom sekretær og ~aratert~ ogsa lov?r, besl~~er og andre 

doku.manter 1 d~ saker 50m dilr b18 vedtatt •.. ' . . 
. Ved min kons'ti tuer1n:g som regjerineesekretærunder€: 

~økt~ ::j-c~ 'temmOlig grundj.g hvilket ~svar ·jeg påtok nJe~ ,ved mill 
tilfjt2dev'!'.J:"olae 1 regje~ingens l2:Dter.o~-ved·pe.:ra!erine;en. Etter de 

~t~tsre~ts~iee litteratur 80$ jeg leste f~t joe ut ~itt ansvar v 

begrencet "til å o!llf'l~tte at d.o formel-le regler var i[~ttatt e, _ Jeg 

had.de i}r.k~ adean~1 til a gjgra min mening c;jeldendc hva innhold elI 

juridiak u-t~orm.ing an.gik.:r.' tinJ.~r mat(3n~ hadde jiJG ikke ;J.dgang- til 

A" gripe inn undtatt .hvia forDlut?en-a til 'Vedtak ikke Va?· oife:x:l.ev 't 

meg fra njIJ reepoktiv:a dep.:3.rtemen-ce.r .. Denn~ oVi!rlev{!ring eller oveT 
, . 

sendelse 8k~de skje før m~tene fra departem~ntenes cksp~diajon3-

. ~j~fer. r:~t 'var departementene som hadde a.n~rvu:rat :for :forslagenes 

in.'L.'101d. JU8t~sdeparteruentet ved Lovavdo1.1r..een nn.dde' !tnsva+"stf'or 
• • • - • -. .' • _',0 ~ ~ '. 

juridisk -rikti-g-'ut:formirig ~··Ån:.rtji'i.ret var de't· s2 .... ~~e -01:'1 'Ve,~ takene -bl.e 

truTi'e"t utenom. de van1 igo regje:r:i.ngsmetar. :;0t-!~a 3}~j cdd.e r16re' ga.n . -

Br.og jeg v~· da aldri tilstG~e m.en :fl. kk do~~mteno, oVQraend tett 
på. Etter vedtak~18eblo ~qvar og beslutn~6or so~ slrulde-offentli 

gjøres Qv~rsendt Lovtidandeo r~daktør ~or k~~j~riUG. Ea~hadde 
an13varet :for-riktig gjongivelse :l.. Lovtid~l:lde-;-

-
son fulete ,8 

& være rugje:rir~$Bek.re-t.ær. Dett~ b4dc ferdi cl et te B...'13V.:rr etter den 

8tat6r~tt$lige li ttera:tur 'Vu: megot begr&nsat o~ :fordi jeg ikke 

kjente til at departemen.tenes ekspt!disjonsBjafzr 05 andre embet' '1.e 

domnere ~ller andre eom illi:!uvirket til .-::t gi ved taJ\:8nc rettugyldighe 

og rettskraf"t, hadtle be-teru::'!lit;neter. Jeg regne,; fo:t'ovrig med at 

-Loytidendea r"da..i:-.!;.0r i1addeet lignende ansvar Bom meg. 

-Som re&jerin3Bsekrst~r hadd~-jeguldri kontakt med 

de tYf>ke !!lyndi~heter. lJe lti.1Ftp()r :for .i varetakolse av nor3kc interes 

ser nom blo.f~rt foregikk mellom departementene ogni:c8kom~Baari
<~ .. t;Qt og ::1e1100 ~Ui9ling og dikskom.miso~ren. ])~t var no:pj)o et regje 

ingomøte uten at det ble. refarcrt og ct.r\J:ttet stridsspørem,;.ll og 
• - . I 

stridighete:r .Glellom nor3..i{:5 og tysk!! m.yndigh"ter, og jei.~ hadde et 

bøstaTIi't i.n.~try~k av o.:t_ nor8k~ interes8er aldr~ :frivillig ble opp

Gi tt. Dette "bestyrz:et aboolutt zln o p f:::.tning- åV ~t det var ~t1is11n,: 

oF. mirListr~ne s vilj o og hensikt så lanzt 20m overhodet ::;m.llg å i va:. 

t? nor,,l:a :.i.l·.teressar. Jeg ment o b(l)otemt positivt å kunne konatater 
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de tt~. :::CiknlcdeG h~1.dd ~ j eg cl~n opf'atning fl t de'p.J...::t~:...Jc,::, tcn.~ 8 ~8l>o<13-

OC; tj ~nestumenn ben.trebot seB på d~"t sxnme. 

Fylke3f~r8r i Opland. 

FrI;? l mars 1944 ble jeg' perr.rl tert SOrl regj eringsaekre--

t~ for ~ medvirka vod delingen av partieta fylkesorganisasjon for 

Hed.rruirk og, Opland .. Inntil jeg ~ble utnevnt som fylkesfører fra l juli 

a .8.. hnddejeg intet :!!led partiarbeidet :i bee'ti'lle t bortsett :fra opp-. . . . 
bygging' av f~lkesk,ontor i Gjøvik o~ ve~ reiser gjøre meg kjent med 

- .':)-

tillits.menn og forhold. ' 
Det er neppe. :for meget sagt at det st1vel. bi~dt mange 

tillitsmenn 30m medlemmer r~dde ster~ atrid i anledning delingon av 

fylkesorg~~isasjcnen og ~ulget av meg som fylkouiere~. I den Bieste 

tid for deling~n hadde fylk~8ledc18en fulgt en s~ka]]t aktiv~stisk 

linj e, !~n rek.1<:e politiske :aotstundcre vo:r arrestert, og tilhengere av 

dette visste at jeg vild.e ola inp på on helt annen linje. 
,Jeg ~lddn nemlig ved flere anledninger gitt uttrykk 

for at j eg var en avgj ort' :r,;.otst:mder av "l arrestere politiske mo'tstal1 
4 -

ere'. Jeg m~nte at den idee jeg vax' gått inn.,-.for var s~erk nok til å 

vinne tilslutning pa grWhLlag av oVBrbevi8ning om 'atd~n var riktig 

, og :rettferdig~ og viBjZta, den seg ikke å være sa ,sterk tilde d-en ikke 

ha liYets rett. };esuten mente jeg u...'1.dar den, situasjon vårt land. var 

,kommet opp i at den største oppgave var å ivareta norske interesser 

over!c;r tyskerne og om. mulig komme til .:fnordning me;i okkupasj ons ..... 

makten som sikkret oas' :f:.::-ihat og sel vst,endighet. 'Oppgavan va:r J' slik 

jag s;;\ den, 3. samle, folket for å kunne nå disse mål. Veien gik..1.r gjen-

-nom opplysning om si tuaejenen slik jeg sa den" Jeg t-ok be,stemt av-stallc 

~ra ethyert bruk av'tv~g i den politiske kemp. Av'den grunn ble det 

mens jeg hadcl~ ledelsen av HS i Opland ikke arrangert et eneste møta 

med tvangsinnkalling av folk og hellel' ikke ble det beordret :foretatt 
arresterinz pa politisk bakgrunn_ Jet; la. hovedvekten p;l 'det indre part 

arbeide med blandtannet avhola.else av regelmessige tilli ts:ma..'1.TIsmøter" 

Jeg ønsket ,ikke at partiorgenieasjonen skulda utviyJe seg til en_volit 

org~is.Jl.sjon, og _tc1'oiC avstand fra å nytte tvang 9ver:for :folk -RV am:en 

politisk op~utning. A~ do~te var dBn politiske 'linje Bom'ble fulgt 

kan sikkert bevitnes av folk s~val innen som utenom partiet. Jeg har 

neppe holdt et foredrag eller okrevet en avisartikkel uten ~ ha pekt 

på oppgavene vi hadd.a og at v:irt mll've.r å samle folket samt komme ut 
av det fortvilede okkupaajonsfornold. 

" Hva ,ang~lr løslatelse av de fanger som var &rrest~rt 

og sikkret av statspoli ti~t :før min tiltreden san fyllcesfører, Vr8er 

jeg til det som er opplyst i vitneoppgave av 20 jtui d.A. 
Som fylkesfører var det nødvendiB ~'holde kontakt med 

det tyske sikkerhetspoliti (S.D.) på Lille~er. Dette B~rlig pa grun 
--- ---, --- - '.,:- .:. . 
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av arbe,idet med å få frigitt fanger, lempet på J..",s::-c1rvlsi.;jOU6:':"f cm 

mulig hindre aksj oner og andr~ in.~grep 'overfor nordmenn og norske 
. . 

interesser. Det viste seg imidlertid at det var vanskelig å få noen 

tilfredsstillende kontakt med sjefen for S.D. på LillehaIDmer, Unter

Bturmffthr~r Krftger. Gr~en var etter det jeg forsto at jeg ikke ble 
• o." _ • 

anset~ for tYBkve~ig., Min inns.tilling kom jo til uttrykk' ved at jeg 

motarbeidet Genwnske SS Norge,·hvor.etter min'mening enkelte ledere . . ' '. " " : .. 
gikk alt :for ,langt i tysk etteraping og i :for stor grad stillte seg 

til tyskernes t'jeneste. Helt~rikke var jeg medlem' av Ho;~k':':Ti6k' 'for
. enk.g, 'og:'e~delig ette;kom je~ikke anmodzrl~ene om ,å 'utvirke at folk 

:'still te Beg til d18'posiejO~~o~ S .. D. aom sj'åffører, Vaktmalinsk~per el . 

. tolker. Jeg har redegj ort nermere for 4ette i vi tneoppg,aven av 20 jul' 

d •. å •• Krt1.ger reiste tilbake til Tyskland i ':febr1.lB.r d.å.og'.med 'hans 

etterfølger hadde jeg heller ikke vesentlig kontakt. Jeg hadde imi~_e' 

tid' ~trykk av at d~t var l~ttere å få utført noe overfor ham. Det . 
'. . . '. 

lykkes i endel tilfelle å få' S.D. til å fra.:ea1.l.e krav om' gidse.larrest~ 

sjon og åfra~alle rekvisisjon av husrom. 

Jeg kan ikke tenke meg at det er undre forhold angående 
. - ~ '.-

min virksomhet Bomfylkesfører som kan hå betydning ved den rettslige 

undersøkelse av min virksomhet. 
. . . . 

.. sbm fyikesfører hadde jeg i henhold til 'i()~giviiin{( og 

partiforordninger .·en· temmelig ·utstrakt myndighet. Jeg kuzine sål'edes 

:'forlange at poii t:i..~t . foretok arresteringer. og' sikkret' folk, i i~tii 
3 mnd " samt kumle jeg. fordre at· folk mød te' for meg til avgivelse" av 

forJr..laringer. Den;e myndighet or j eg meg ikke ·bevisst å' ha:· mi13"Qrukt 
- .' . '. ," 

:f'ra hvilken. side~ enn ser sa.ken~' Jegmener .. :bestemt' å' kunne påstå -

at den linje jeg hadde fulgt fra. 9 april 1940'. og det mal jeg anså' for 

å være partiets, nemlig ordning av forholdet til-Tyskland og ivare, 

takelse av norske ~interesser, 'fortsatt var min linje' og mal også ette::. 

at jeg ble i'ylkesfører. Jeg mener aldri å ha nyttet midler som ikke 

var tillatelige, selv om en ser det ut fra NS' motstanderes synspu t 

. "'.-

Vindingstad fa...'1.geleir -27 august '1945 

Finn Thrana 
(sign. ) 
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