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',~ulsling, en politisk-religiøs 

drømmer med fiksert ide" 
" Føreren" 

vurdert 
og rettsstaten Norge 
i Nordisk Tidende 

Av norsk-amerikaneren prof. dr. Lyder L. Unstad 
Ve r den er som kjent liten og blir· 

lJlJndre etter hvert. En norsk-amerika
ner skriver fra New York at han er eet 
gammelt medlem av Bondeung
domslaget l 0&0 og husker Dem 
meget godt fra den tid», hVilket vU si 
rundt 1 9 2 O. Og nå sender han meg et 
klipp fra Nordisk Tidende der professor 
dr. Lyder L. Un sta d skriver en lengere 
artikkel omkring rettsoppgjøret i Norge. 
Denne dr. Unstad er professor ved et 
lIIliversitet 1 Pennsylvania. Han er fra 
Lofoten, utdannet i U.8.A. der han har 
arb eid e t seg frem, men han har også 
atudert ved Oslo Universitet. 

I sin artikkel i Nordisk Tidende nev
Der dr. Unstad at «Quisling ble dømt tu 
døden og henrettet fordt han skulle ha 
hjulpet Hitlergjengen i Tyskland med 
'planlegge den tyske Invasjon i· Norie 
OS ,to ferdig straks med en «regjering. 
tor å hjelpe fienden, o.s.v, se lagmanns
rettens domsslutning 1 straffesak mot 
Q. utgi~t a.v Eklsivating lagstol, Lands
aV1kavdelingen, 1946 - sider 366 - 384. 
71ertaUet 1 Norges høyesterett fulgte 
lapwmsrettens premisser. Følgelig 
åulle alt være rett.. 

Men så hender det at proL Unstad 
Jrommer over dosent Johan Vog til 
kronikk 1 Dagbladet 31. mai 1956, der 
det heter: 

.VI vet nå at Q~ Ik k e hadde 
Doen forhånds-Informasjon om den 
'lske okkupasjon, og opå at bana 
1IIi1lrpasjon den 9. aprll Ikke var fo
reta~$ etter ariale med den tyske 
krilsie4eløe. Man kan. som kjent, 
opi. gjøre en skjelm uretu. 
''c _ Se !let, dal Si, .... $ 1D9~ ,rt 
hva retten poInterte og hva prepa
pndameskene Ba m bro or Tor 
)I y k l o b O.l t fortalte OIIS. bemer
ker UnaiacL 

I artiklen viser Unstad også tU Magne 
Skodvins dr.avhandllng der det he
~: 

«For den polltiske slda av aksJoJleJl· 
mot Norre hadde TJ'skland· bollt 
andre planar. greie og faste, så. lanrt 
dei rakk, or der var det 1 k kje rom 
for QUisling. Den politiske nyord
nlDga skulle setjast 1 verk gjennom 
den lovlege regjeringa (Nygaards
.,olds), 110m difor straks måtte set
jast under tysk press. Men kupet 
lllkJl:ast ikkje». 

Hovedpunktene i dommen over 
Quisling faUer altså. bort -. Hertil 
kommer så. Pre 81 den ts ka.p e ts alt
ajon, sommeren l 9 4 O, for å a. v 8 ett e 
kongen og regjeringen.N y g a ard Il
vold. Om dette bemerker Undersø-
kelseskom misj onen: 

«Avsettelse av kolljte or regjerInr, 
bwseUeise aven tyskorientert mot
rerjeriD&', alt midt under krigen og 
eiter forhandUnger med fienden 
innledet uten Regjeringens vitende. 
Mer avgjort kunne forfat
ninrsbruddet!kkegodtblb 

Og på aide 292 i innberetningen fra 
U.K. heter det om det 

aørgelige faktum at me 110m 911 
or 100 stortingsmenn ra 
for sl age n e (fr a Pre sid e n t
• k a p e t) sl n til s I u t n ing og 
derved faktisk ville ha 
bundet det storting hvis 
flertall de utgjorde. Stor
Unget l 1940 ble Ikke noe 
nødanker 1 farens stund». 
Or, dll slutt er det grunn til å peke 
på at Presidentskapets linje i juni
dagene (1940) lelljte fikk en viss 

1 [1{!)25? 
tilslutning Ira den norske legaSjon 
i Stockholm og de to derværende 
regjeringsmedlemmer, Mo w i nek el 
og Frihagen.» ••• 

Til dette bemerket stortingsmann 
Magnus Nils e n av presidentskapet at 
.SelvlØlrelig var også dJ.s.se menn I rod 
tro og arbeidet j den beste henalkt for 
Norres ve og veL» 

Til dette bemerker dr. Unstad til slutt 
i sin artikkel i Nordisk Tidende: 

q:Men. for denslags forsøk ble 
QUisling dømt og henrettet. mens 
disse politikerne unnSlapp rettSlig 
tiltale og forble gode nordmenn. 

Vi. som har trodd at likhet for 
loven var grunnfestet i norsk lov 
og rett. vi blir mildest talt sjok
kert ved cl lese om slik grov uztk
het lor loven. Disse samme stor
tingsmenn var ogSå med på å 
sanksjonere de provisoriske an
ordninger laget i London. som ble l 
brukt til fordømmelsen av Quis-I' 
Ung. Mye rart i denne verden.». 

Og endelig legger han til: 
.Skolelysel Quisling må. vel sees på 

. som en polltisk-reli&iøs drømmer 
med en fiksert Ide om et historisk 
større Norge som etslags gudskon
sept. Han var Ikke skikket som 
«føreI'» i en Praktisk-polltlsk ver
den, - Og: «Hovedpunktene i 
dommen over QuislIn&, faller altsa 
bort, - en meget alvorlig Ak i 
Norge som rettsstat.» 

- Hva. mener så. herr Hambro og 
presseattasje Tor Mykleboot i dag? I 
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