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Vidkun Quisling 

København, dem 25. decem ber 1948 
Jeg traf Quisling første gang i september 1941. Dengang var jeg 
embedsmand i militærforvaltningen i Frankrig, og jeg aflagde 
besøg i de lande, som var besat af tyske tropper (dog ikke Polen, 
Rusland og Balkanlandene), for på vegne af hærens overkom
mando at foretage en sammenligning mellem de tyske hesættel
sesinstitutioner, deres organisation og funktion og personale
styrke. I Oslo fik jeg først og fremrnest mine oplysninger af den 
tyske regeringspræsident, dr. Reinhard Koch. Både af ham og af 
rigskommissær Terboven, som jeg havde flere samtaler med, fik 
jeg at vide, at der herskede et meget anspændt forhold mellem 
ministerpræsident Quisling og rigskommissæren~ Fra tysk side 
anklagede:man' QuiSling, hans regering 'og 1iruts<l':einloedsmænd 
for, at de prøvede at gøre sig selvstændige på alle områder og at 
de ville unddrage sig tysk kontrol og satte sig op mod fOi-anstalt
ninger, som var nødvendige for den tyske krigsførels·e. Sammen 
med dr. Koch besøgte jeg Quisling, som havde tjene:stebolig på 
et slot. (Det er betegnende, at jeg aldrig har set Terboven og 
Quisling sammen). Quisling var meget reserveret over for den 
ham ubekendte tyske general - som "chef for krigsforvaltnin
gen" havde jeg rang af generalløjtnant i hærens forvaltnings
korps. Han sagde flere gange, at han hele tiden bestræbte sig på 
at få en fredsslutning eller i det mindste en formel våbenstilstand 
mellem Tyskland og Norge. Han udtrykte over for mig, at han 
var utilfreds med de bestående forhold. Han berettede desuden. 
at 11;;.;; ;13vde foreLgll i;llU ei! plan Olll, ilvorledes man med en 
passende, forstående behandling af folkeslagene i de forskellige 
dele af Rusland kunne rokke ved Sovjetunionens grundvold. Da 
jeg gjorde opmærksom på "folkeslagsprincippet" (at alle folke
slag, små såvel som store, havde deres egen berettigelse og for-
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Vidkun Quisling hos Adolf Hitler. 

. . _·~'l':-~~~;k\>~",~, ':_.~~.~;;.--~ ~~: ;:.- -. ~."~-' 

mål fra naturens hånd) og at det skulle"være grundhiget for en 
europæisk union (vores terminus technicus var dengang "Gross
raumordnung") , erklærede Quisling sig enig. 

Da jeg efter den 5. november 1942 havde tiltrådt min post som 
rigsbefuldmægtiget for Tyskland i Danmark, flØj jeg i begyndeI
sen af december 1942 sammen med den øverstkommanderende 
for de tyske tropper i Danmark, general von Hanneken, til Oslo 
for at aflægge et venskabeligt nabobesøg hos rigskommissær 
Terboven og den øverstbefalende for værnemagten i Norge, ge
neraloberst von Falkenhorst. Ved denne lejlighed besøgte jeg
denne gang alene - Vidkun Quisling den 12. december 1942. På 
mig virkede Quisling endnumere bitter og forgræmmet end året 
f(llr. Hlln lagde ikkp !'kjuJ pfi. <Jt hllns forhold til Terboven ,.~., 

darhgt, og at han følte sig dårligt behandlet af rigskommissæren. 
Også hos Terboven kunne jeg konstatere, at han nuvarendnu 
mere fjendtligt stemt over for Quisling. Da jeg vendte tilbage til 
København konstaterede jeg for mig selv, at mit forhold til den 
demokratisk-parlamentariske regering i Danmark var uen.delig 
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meget bedre. Det "u n;cSlcn t· "~noI1isk og vensLL,cligt, nar 
man sammenligne"..;' det !;lcd h,-> holdet mellem Terboven og 
Quisling, som begge var nationalsocialister. 

I tiden, der fulgte, opstod der en stadig voksende politisk og 
menneskelig spænding mellem Terboven og mig. Samtidig skete 
der en stadig tilnærmelse på det menneskelige plan mellem Quis
ling og mig. 

Terboven havde 10 årsager til sin aversion mod mig. Lige fra 
starten havde han rådet mig til at føre "den hårde hånds politik" 
i Danmark med den begrundeise, at både den danske regering 
og det danske statsapparat alligevel ville lade mig i stikken, når 
fjenden gik til modangreb med sabotage, snigmord o.l. Udvik
lingen gav ham ret i den påstand. At jeg mod hans råd dreven 
samarbejdspolitik i gensidig forståelse, betegnede han som en 
principiel feiL der var til skade for Tysklands interesser, ikke 
blot i Danmark, men ogsåi Norge, da det danske eksempel også 
gjorde nordmændene opsætsige og modstræbende. Desuden be
nyttede visse tyske myndigheder , som - det gjaldt ikke mindst 
udenrigsministeriet - misbilligede de metoder, Terboven an
vendte, min politik i Danmark til en skarpere kritik afTerboven. 
Af denne saglige årsag og desuden af den personlige grund, at 
hans handletrang ikke lod ham være tilfreds med blot at styre det 
befolkningsmæssigt mindste at de besatte lande, arbejdede Ter
boven uafladeligt på at få mig fjernet framiIl p~st.i København. 
Hans mål var, at også Danmark skulle undedægges ham. At Ter
boven arbejdede me:d det formål for øje, har jeg fået at vide fra 
forskellige sider. Det er karakteristisk, at Terboven opholdt sig 
i København netop natten mellem den 28. og 29. august 1943, da 
der blev erklæret militær undtagelsestilstand i Danmark mod 
min vilje. Hans påskud var, at han ikke kunne flyve videre til 
Oslo. Noget senere kom han uden at underrette mig inkognito til 
København, hvor han skaftede sig underretning om de oplagte 
danske skibe. Derpå beklagede han sig hos den tyske regering 
over mig, fordi jeg ikke udnyttede den forhåndenværende dan
ske skibstonnage til fordel for Tyskland. Denne episode medfør
te, at jeg forbød ham fremtidig at betræde dansk jord uden for
udgående anmeldelse til mig. 

": ut Qui~ .... c '-':= ~ ....... LL~ LI.!\..~~ ... duL-jLit.,;lC \lLl~lt Ut.:!::>h.",-w. 

om det spændte forhold mellem Terboven og mig, og Quisling 
drog den konklusion, at han burde søge nærmere kontakt med 
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~ig. Hver g ~ han rejste til Tyskland, kom han - efter forudgå
ende anmek._lse til mig - pa besøg i København for at tale med 
mig. En gang boede han i min villa som gæst i to dage. Emnet for' 
vore samtaler var naturligvis Quislings ønske om en fredsslut
ning eller i det mindste en aftale om våbenstilstand mellem 
Norge og Tyskland. Vi talte også om hans anspændte forhold til 
Terboven. Quisling troede og håbede, at jeg gennem mine for
bindelser ville kunne rapportere om hans bestræbeiser til højere 
myndigheder i Tyskland. Han kunne ikke vide, at jeg selv måtte 
føre en hård kamp mod Hitlers tendenser til en skarpere behand
ling af Danmark. Af den grund lod han mig også forstå, at hvis 
det lykkedes at få en fredsslutning eller en våbenstilstand mel
lem Norge og Tyskland, så rigskommissariatet kunne afskaffes, 
ville han gerne se mig som gesandt i Oslo. Quisling havde helt 
korrekt forstået, at min folkelige indstilling og mit princip om en 
politik for samarbejde og forståelse passede fint sammen med 
hans ønsker om større selvstændighed, men han overvurdere de 
min indflydelse. 

Jeg kom også i berøring med Quislings selvstændighedsbe
stræbelser ad tjenstlige kanaler, da han prøvede at få norske re
præsentationer i andre lande. Han ville have norske gesandtska
ber eller i det mindste konsulater. Quislings udenrigspolitiske 
rådgiver, konsul Støren, som Terboven mistænkte for at have il-
legale forbin?e~~~,~~f ~ie~edr,<'>P't'gte,,~~t:L~!e gange for 
at få et norsklconsulatoprettet l Købenliavn, så man ud fra dette 
eksempel kunne få norske konsulater i Sverige og andre lande. 
Jeg havde intet at indvende mod Quislings plan, men det bræn
dende spørgsmål, om Quislings regering overhovedet måtte 
have repræsentationer i udlandet, måtte afgøres i Berlin, og der 
sagde man nej. 

Ikke blot konsul Støren, men også flere ministre i Quislings re
gering besøgte mig efter Quislings ordre. Jeg kan huske både 
Stang, Lie, Fuglesang og Whist. Sidstnævnte forhandlede med 
mig flere gange og, med min indforståelse, med den danske rege
ring om levering af levnedsmidier fra Danmark til Norge, for 
Quisling og hans ministre be~træbte sig at alle kræfter på at for
bedrp npn dårlig-e forsvnin!!ssituCltion i Norge. 

l u<.:gy ndeisen a11Y45 - tormentlig i januar - bes~glt Vuisling 
mig for sidste gang i København. Han kom fra Berlin, hv~r ha? 
endnu en gang - den sidste - havde forsøgt at overtale Hitler til 
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at slutte fred eller til at undertegne en aftale om våbenstilstand 
med Norge. Quisling var meget deprimeret. Han følte sig dårligt 
behandlet af Hitler, som barsk havde afvist at give efter for hans 
ønsk.er. I sin forbitrelse røbede .han, for første gang over for mig, 
at HItler havde brudt et løfte tIl ham. Da han overtog embedet 
som ministerpræsident i 1940, havde Hitler lovet ham, at man 
snart ville slutte fred med Norge. Jeg skal aldrig glemme, da han 
med tårer i øjnene sagde: "Det varer ikke længe, før norske trop
per atter kæmper mod tyske tropper på norsk grund - og så er jeg 
stemplet som landsforræder. " 

Midt i april 1945 havde jeg et møde i Flensborg med rigsstat
holderen for Hamburg, Karl Kaufmann, og overpræsidenten for 
Schleswig-Holstein, Hinrich Lohse. Vi skulle drøfte situationen 
som den var på det tidspunkt. Vi besluttede, at vi af alle kræfte; 
- på trods af Hitlers sidste befalinger'om at kæmpe til sidste 
mand og anvende den brændte jords taktik - ville bestræbe os på 
at forhindre en udsig,tsløs kamp i hele området fra Hamburg og 
nordpå. For at få de tyske kræfter i Norge ind på samme kurs fløj 
jeg den 19. april 1945 til Oslo, hvor jeg opsøgte Terboven, men 
han ikke blot afviste mine forslag, han fortalte mig, at hans hen
sigter gik stik modsat. Han sagde, at han ikke stolede på, at vær
nemagtens øverstbefalende for Norge,general Bohme, havde til 
hensigt at kæni~~~og at han derfor selv~iie'overtage komman
doen over de tyske styrker i Norge. Han havde allerede hen- . 
vendt sig til dr. Goebbels for at få ham til at opnå tiliadelse til 
denne ændring hos Hitler. Goebbels havde sendt en af sine for
trolige, Gaupropagandachefen for Berlin, Wachter, til Oslo, 
hvor han skulle tale med Terboven. Han kom til Oslo samtidig 
med mig den 19. april 1945. 

Aftenen den 20. april 1945 tilbragte jeg i Quislings hjem, og 
her oplevede jeg den sidste kulmination på det nu velkendte 
fjendskab mellem Quisling og Terboven. Med sine planer kom 
Quisling nemlig på kollisionskurs med Terboven i Norge. Det 
drejede sig om de tyske tropper i landet. Han erklærede, at den 
ent'<:tt' milde. hvoJTlil mnn kllnnf' lInd?:å kawT"r' ; l<'"r",.. ror' ni'> 
lIt:lu Lll l!l KomplomiS, ~orn alle paner kunne acceplele, var, at 
de tyske tropper straks kom under norsk flag og at han - Quisling 
- via Stockholm arrangerede en våbenstilstand med de allierede. 
Han var tilsyneladende optimistiskover for mulighedeme for at 
gennemføre disse.planer: Han begrundede det med, at både Sve-
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rige og vestmagterne måtte have stor interesse i at undgå, at rus
serne, hvis krigen fortsatte, kunne nå længere ned i Norge nord
fra. Vidkun Quislings sidste politiske tanke var at holde russerne 
langt borte fra Norge - og efter min opfa tteise var det den samme 
tanke, der var hans første, og som var grundlaget for hans politi
ske koncept og hans politiske virksomhed. 

Det var mit sid ste samvær med Quisling, men Terboven kom 
jeg til at krydse klinger med endnu en gang. Den 3. maj 1945 var 
der møde i Flensborg-Mørvig hos den nye tyske statschef, stor
admiral Donitz. Her stillede Donitz det spørgsmål, om man 
kunne fortsætte krigen i Danmark og Norge. Hensigten var, at vi 
på den måde kunne give det størst mulige antal tyskere fra de 
østlige områder en mulighed for at flygte for de fremrykkende 
russere. De to øverstbefalende for værnemagten - general 
Bohme i Norge og generaloberst Lindemann i Danmark - sagde, 
at de var i stand til at kæmpe og indstillet på at gøre det. Terbo
ven krævede med stor bestemthed krig til sidste patron. Jeg var 
den eneste, der sagde, at kampen i Norden var en umulighed. 
For Danmarks vedkommende begrundede jeg det med, at de ty
ske tropper i landet var belastet med omkring tre hundrede tu
sinde flygtninge og sårede fra de østlige områder og at der, hvis 
det kom til kamp,yjlle være titusinder afmenn~ker, som gjord~ .. 
opstand i ryggen på de tyske tropper (mens Terboven hævdede, " 
at der ikke herskede den ringeste fare for en opstand i Norge). 
Hvad angår Danmark og Norge, kunne jeg meddele, at den 
svenske statsminister Per Albin Hansson gennem et personligt 
budskab til mig havde erklæret, at Sverige ikke ville tinde sig i en 
"frivol kamp" i Norge og Danmark, og at man i påkommende til
fælde ville angribe de tyske tropper. Under indtryk af mine argu-· 
menter, som blev støttet af rigsudenrigsminister grev Schwerin. 
af Krosigk (mens generalfeltmarskal Keitel gik ind for at kæm
pe), sagde storadmiral Donitz, at han ikke ville fortsætte krigen 
i Danmark og Norge. 

Det indtryk, jeg i disse år fik af Vidkun Quisling som person, 

Han var en tungsindig, langsom person, som tænkte l princip
per og ideologier. Hans politiske grundoplevelse var åbenbart 
de erfaringer, han havde høstet under sit ophold i Rusland. Den 
russiske magt og den tanke at holde bolsjevismen langt borte fra 
Skandinavien og Europa, betragtede han som det største pro-
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hjem, og det vi,,,:, h,m være n,-.:d til at løse. Ioveremstcmmelse 
med sin principielt-ideologiske tankegang led te det ham til at 
tage den nationalsocialistiske tanke til sig, for her fandt han en 
aktiv modstander til bolsjevikkerne. I udenrigspolitisk hense
ende betragtede han Tyskland som Europas beskyttende vold 
mod russerne og den voldelige udbredelse af kommunismen. Da 
han havde valgt ,sin kurs ideologisk og udenrigspolitisk, fulgte 
han den med den ueftergivende konsekvens, som boede i hans 
tunge natur. 

Som nordmand var han nationalt indstillet og ønskede på intet 
tidspunkt, at hans land skulle underkastes en fremmed magt-ej
heller Tyskland. Han forstod imidlertid også, at et lille folk på 
godt tre millioner var nødt til at støtte sig til en stormagt eller en 
stormagtsgruppe, og så foretrak han en ideologisk forbindelse 
med Tyskland fremfor en økonomisk afhængighed af Storbritan
nien eller et te:rritorialt tryk fra Rusland, fordi Tyskland hverken 
økonomisk eller territorialt var interesseret i Norge. Besætteisen 
af Norge betragtede han som en forbigående episode. I de fem 
år, besætteisen varede, kæmpede han for sit lands politiske og 
administrative selvstændighed. Han ønskede, at besætteisen 
skulle indskrænkes til kun at bestå i, at det nødvendige antal 
tropper befandt sig i Norge. . 

Han havde ikke en folkeførers egenskaber . Han 'var ingen in- , 
denrigspolitiker,· ingen diplomat," ingen udenrigspolitiker: Når ·,-t 
han stod over for aktuelle afgørelser i enkeltsager følte han sig 
for det meste rådvild og magtesløs. Han kunne ikke manøvrere . 
elegant. Hans styrke var hans teoretiske konsekvens; ·at han i 
praksis ikke rådede over smidighed, omgængelighed og andre 
egenskaber, som gør det lettere at omgås andre, var hans svag-
hed. Han var - som man kan udtrykke det med en variant at et 
tysk udtryk - en karakter, men ingen begavelse. Han havde ikke 
talent for det praktiske liv eller den praktiske politik. Hans ka
rakter var skåret i hårdt egetræ - men også i forholdet til andre 
mennesker var han tung og ubevægelig som hårdt egetræ. 

Sådan husker jeg Vidkun Quisling i min erindring. 
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Tilbageblik 

Spørgsmål og svar i samtaler over en periode på 
mere end ti år mel/em 

Siegfried Matlok og dr. Werner Best 

Spørgsmål: 
De var, før De blev udnævnt til det tyske riges befuldmægtigede 
i Danmark, på tale som tysk ambassadør ved Vatikanet. Havde 
De før den tid nogen erfaring med hensyn til Danmark, og hvad 
var Deres holdning over for det danske folk, da De tiltrådte? 

Best:r"';,:·:4:t •. \t~-r·~ ,. . :1,1:'t't_'t~: ., "" '!':;-tr .' 

Det var ikke blot ambassadørposten i Vatikanet, der blev nævnt, 
men også den i Madrid. Jeg havde aldrig haft noget at gøre med 
hverken Vatikanet eller Spanien. 

Jeg havde aflagt et kortvarigt besøg i Danmark i 1941, da jeg 
var på rundtur blandt de tyske tropper i Europa. På den tur 
skulle jeg studere, hvilke organisatoriske og personalemæssige 
ressourcer, der var nødvendige for at varetage de tyske interes
ser. I min rapport om de tyske "forvaltninger" i de seks besatte 
lande konstaterede jeg, at pers.onalestyrken var størst i protek
toratet B6hmen og Måhren (9362) og den var mindst i Danmark 
med i alt 89 medarbejdere. 

Min indstilling til det danske folk - som til alle andre folk -hvi-
L >-:c på IL,:: :~, "'::"jL: ~il .. :' - . ~~~.;-". ''"'-t' LayJ(.:1 : -:---' :~1ig 

den opfattelse i min ungdom, da jeg efter kejserrigets sammen
brud og fald - min far faldt for det tyske kejserrige - søgte et mål 
og en livsopgave. Grundlaget var det begreb "folket" , som defi- . SNO
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