
ilD K'ONI:~'~',~:~ h '..,.,. ""." lOV, me~ A-partiet søktt; :\ under
grave begge deler. - - Quisling var 
ikke - ikke ennu - fascisten' som 
utfordret folkestyret. Quisling var 
--; ennu - demokraten som forsvar
te folkestrret mot utilslprte forspk 

.. _ ............. o'v •••• v •••• , ...... ~ 
praktiske. arbe!d~' var det jeg s"! 
gjorde». Vogt anerkjenner at QU~ 
ling gjorde godt og samvittighe!J, 
filllt arbeide p:\ ~ poster han "i 
satt på, til dels betydningsfullt a: 
beide, men på et langt mer beskj: 

Vidkun . Quisling -
mennesket og forræderen 

I dagens kronikk anmelder pTofessor dr. juris. Johs. 
Andenæs Beniamin Vogts nyutkomne bok om Quis
ling. Han betegner den som skjønnsom og vedeTh,ef
tig, og' understreker fOTfatterens vilje til å være jair 
mot hovedpersonen Vogt har gått til verket med stor 
vilje til 4 trenge n)d til de jaktiske forhold, og naT 
bl. a. vurdert /antasiberetningene om Quislings inn
sats, som delvis skriver seg fra ham selv og hans 
beundrere, mens han derimot ikke har væTt så kritisk 
når det gjelder Quislings legendariske intelligens. 
Kronikkforfatteren fremstiller ellers Vogts jortolk
ning av QUislings utvikling, og knytter avslutningsvis 
noen betraktninger til sin giennomgaelse av dem ut 
tra det inntrykk han selv fikk av QuislZng under 

p:\ opprpr og ikke hemmeligholdte dent plan enn hailS egne utlegnii 
ønsker om et arbeiderklassens dik
tatur». Og hans medvirkning ti! 
Hitlers okkupasjon sammenlignes 
med den medvirkning regjeringen 

ger gir uttrykk for. Det er yansk· 
Iig å komme utenom betegnelsE 
lystlpgneI' her, sier Vogt. 

Han har ikke vært like krit i: 
Nygaards\'old ,'det gjennom sin overfor beretninge~e om Quislin 

.I passivitet og' mangel på forutseen- enestående intellektuelle begavel! 
rettssaken etter krigen. 

"h professor, dr. juris Johs. Andenæs \ 

Benjamin Vogt: 
::Ifennesket Vidkun 

I.. .~~ __ 

I «Hyordan kan det forklares at 
den Quisling som med ære fleltok i 
Nansens store humanitære arbeide, 
som av alle var betraktet som et I 
intellektuelt og moralsk henseende 
fØrsteklasses menneske, n:\ sitter 
her i salen under den uendelig al
vorlige anklage som er reist i sa
ken?» 

, \ 
, ~ . 

het: «Moralsk sett er QUislings form 
for medvirkning naturligvis mest å Det er sikkert nok at Quisling v, 

intellektuelt vel utstyrt med særlil 
fordomme, men praktisk sett har anlegg for realfag, og derti! med E 

og forræderen Quisling. 
Aschehoug 1965. 182 s. 

T For den juridiske . bedømmeIs; 
måtte det være uten bety~ning o~ 
Quisling hadde handlet utfra tr~ 
gen til personlig makt og vinning 
.eller ut fra ønsket om å gavne sitt 

ut\'iklingen av Nasjonal Samling, 
forhandlingene med tyskerne i tiden 
fpr 9. april, og til slutt hans opp-

regjeringens hatt større og vene brennende ærgjerrighet efter :\ "æ 
konsekvellSer,,, -

treden p:\ selve oyerfallsdagen. På En sammenstilling av så fOl'skjel
enkelte punkter bringer han nytt lige ting er \'el omtrent like frukt-

nr, 1. Han var preseterist til artiur 
nr. 1 av sitt kull på Krigsskolen ( 
gikk ut av Den militære hoysko P"ettergangen og dommen over 

Quisling i 1945 kastet et klart og 
skarpt lys over hans landsforræderi, 
men det var delte meninger om 
b\'i1ke slutninger man skulle trekke 
med hensyn til hans karakter og 
moti;'er. Aktor, hoyesterettsadvokat 

land. Det bestående samfunn m:\ stoff, men stort sett har han byg- bart som en sammenlig'ning mellom med innstilling. Hans lØsning i gyn 
forsvare seg mot revolusjon og get p:\ det o~fangsrike materiale eI.1 mordbrenner og en roker som nasietiden av et ,komplisert mat. 
landsforræderi uten hensyn til om som foreligger fra for; ikke minst i volder brann "ed å sO\'ne mens han matisk problem kom inn SOIll ek: 

Annæus Schjpdt, tegnet bildet aven 
maktsyk og hensynslps intrigant, en 
kynisk opportunist, en mann som 
hadde lidd nederlag og skibbrudd p:\ 

, alle fr0nter og som så desperat gav 
seg forræderiet i vold fordi det var 
den eneste måte han kunne f:\ til-

Forsvareren prØvde ikke p:\ :\ gi 
noo fUllstendig svar p:\ spprsmålet, 
han lot gåten st:\ ulpst. ~en han 
pekte på en rekke trekk i Quislings 
karakter og uh'ikIingshistorie som 
kunne bidra til å gi en forklaring: 
Hans hang til drØm og fantasi, hans 
mangelfulle virkelighetssans, hans 
sterke tro på sin egen misjon, hans 
skuffelse over det politiske liv i 

de moti;'er som ligger bak handlin- de trykte referater av Quisling- roker på sengen. 
gen er aldri så rene. De forbrytelser prosessen, i Quislings egne skrifter Skal man lose ~Quislings gåte», 
QuiSling hadde begått \'ar så grove og i Skod,'ins og Hartmanns arbei- må man forst klarlegge fakta, Det 
at det ikke godt kunne \:ære tale der. Kildehenvisninger mangler, og vil blant annet si at man må få ned 
om annet enn lovens strengeste det er derfor heller ikke s:\ lett å på jorden de fantasib~retninger om 
straff. HPyesterett lot -derfor med kontrollere om han har brukt alt Quislings btgavelse og innsats som 
full rett sporsmålet om hans moti- tilgjengelig materiale, Sverre Hart- Sklivel' seg fra ham selv og beund-
vel' stå åpent. Men den psykologiske mann har li artikler i Morgenbla- rende barndoms- og ungdomskame
gåte, som Quislings forsvarer pekte deO kritisert Vogt for mangler i rater, og som ofte er gjengitt og 
på, har fortsatt :\ Øve sin tiltrek- denne henseende. Vogts bok er ikke uteil videre iatt for god fisk, Vogt 

fredsstilt sitt voldsomme maktbe- Norge, ning. S\'erre Hartmanns bok "FØrer histOlieforskning pa samme m:\te foretar en slik kritisk gjennomgang 
gjær på. Det heter et sted i aktors En svensk observatpr, den frem- uten folk", som kom i 1959, hadde som Hartmanns <Forer uten folk», av QuiSlings beretninger og sine be
prosedyre:, «Jeg tror ikke at han et I tredende advokat Hemming-Sjøberg, som undertittel: "Quisling {om po- men som en populær oversikt virker drifter i Russland, dels som tjene
oyeblJkk nrkellg har trodd at han som ga ut en bok om prosessen, var Iitisk og psykologisk problem». Og l boken skjpnnsom og \'ederheftig. stemann i den norske legasjon, dels 
hadde en norsk misjon. Det står for ogs:\ o\'erbevist om, Quislings pa- åpningSkapitlet i Benjamin Vogts Benjainan Vogt forsoker åpenbart som Nansens medarbeider i huma
meg som umulig li tenke seg at han, triotiske sinnelag. Forklaringen p:\ nye bok har overskriften: «Quislings å være fair mot Quisling. Og dette nitrert hjelpearbeid~. Her har for
mIdt i all sin logn o\'erfor andre, hans politiske utvikling og forræ- gåte» - riktignok med et spørs- sammen meer hans sterkt kritiske fatteren særlige forutzetninger, han 

I 
skal ha kunnet ta seg selv til :\ tl'O deriet mente Hemming-Sjoberg 1:\ i målstegn efter. Den engelske sensa- innstilling overfor Arbeiderpartiet oppholdt seg selv i Russland i den
at han kJempet- og ofret for Sltt hans selvoven'Urdering, som til slutt sjonsjournalist Ralph Hev.ins har i og dets politikk i mellomkrigstiden ne tid, og efter h\'a han selv opp

I land> fikserte seg til den religiose forestil- sin bok - på hoyst m'ederheftig ,is forer til uttalelser som nok "il falle lyser. lærte han QUisling godt å 

I Overfor dette enkle og klare bilde llng! Jeg er den av forsrnet kallede. - tatt sikte på å utnytt~ den inter- mange tungt for brystet. Det gjel- kjenne. Under rettssaken skildret 
: formet forsvareren, hpyesteretts- Hans ~onklusjon var denne: esse som også for et internasjonalt der særlig hans omtale av striden Quisling sine oppdrag i Russland i 
'I ad\'okat Henrik Bergh med psyko- «Quisling forråd de aldrig sin Her- publikum knytter seg til Quislings omkring Menstad-konflikten i 1931 lysende fan'er: "Trotskij Yille !la 
, logisk mesterllånd slagordet ,Quis-, I re och 11astare for trettio sih'erpen- nayn. og Quislings skarpe angrep på Ar- meg til stabssjef. - - Jeg' hadde en 
; Engs gate", Han tok utga:lgspunkt i ningar, Han blev ieke forrådare for Benjamin Vogt gir i sin bok en beiderpartiet under trontaledebatten stor posisjon i Russland. - -- Det 
i den Quisling som vi under prosessen I'inning eller åra, hans forraderi skildring ay QUislings slektshistorie, 1932. Det var her, efter Vogts me- \'ar neppe den stilling jeg ikke kun-

hadde lært å kjenne gjennom barn- bottnade i karlek ti!l hans land oeh barndommen og oppveksten, hans ning, QUisling som hadde rett på alle ne oppnådd i Russland. - - Jeg 
doms- og ungdoms-yennenes prov i overtygelsen om att landet endast opphold i Russland, hjemkomsten, vesentlige Punkter Quisling sØkte adnlinistrerte svære landområder. 
og gjennom hans arbeide i Russ- kunde raddas p:\ det satt han, den mellomspillet som fors\'arsminister i med støtte i sin r:gjering ikke bare J - - Jeg hadde 60 prosent av hele 

, land, og stiltespprsmålet: av Fbrsynen kalla de, uttankt". bondepartiregjeringen, stiftelsen og :\ opprettholde ro og orden, men transportvesenet under meg. - -

\ ' 

empel i en av lærebokene. !lien 
hans eget tilbakeblikk blir dis: 
triumfer små i forhold til and: 
prestasloner : .Som ganske ljng gu 
oppdaget jeg den hoyere matemI 
tikk og formet den ut på egen hån 
utenom skolen. Jeg leste på ege 
hånd Abels samlede verker SOl 
gymnasiast". Det siste kan YæI 
riktig. det forste virker, for il si d. 
mildt, særdeles lite troverdig. ,H\' 
jeg i ungdomll~en hadde kastet mf 
over en \'idenskap eller et spesie 
fag, ville jeg ha bragt det til d. 
hoyeste, likegyldig hvilket emne d. 
dreiet seg om», sa Quisling i fengsll 
til overlege Le~\'am. - ,kansk; 
bortsett fra malerkunst», tilfop 
han. Benjamin Vogt Jllener at Quu 
Ung sannsynlig\'is kunne ha' skal' 
seg en al~ademisk eller \'idenskapE 
lig stilling a\' dimensjoner. Det lu: 
ri efter min nlening :kke grunnl~ 
for å bedømme. De: er et lan~ 
skri a fra den flittige og pega\,eci 

student til den skapende Videj 
skapsmalID. H\'a QUisling kunne 
prestert innenfor matematIkk ell 
andre realfag, får stå hen. Hans s 

Fortsatt side 17, spalte 3. 
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permisjon' 
, ved utgangen ,av ,1929 flyl;tethjem Cressey, har,;r'en 
til;Norgeifor godt, 'var han blitt' 42 gets psY~OI()gi;frem.hevetselvbedra,:"' 

"år gammel. Hans militære kaniere get' som, et;vesentlIgtrekk i over--
'var slutt. Hims.internasjonale opp- gangen7fra denrespektabl~ kasserer 

drag var forbi. Hans inntekt Isom eller forretningsmann ,til ,undersla
pensjonert offiserpå halv lønn, var ger. Han underslår ikke, han låner 
ikke 'til å leve av. KOl;,t' sagt: Han av kassen, eller finner, ,en annen 
var en mann uten arbeide; uten' et forskjønnende omskrivning som gjør 
skikkelig, 'levebrØd, i uten fremtids- det mUlig for ham fremdeles å se på 
utsikter Innenfor det 'område' han seg, selv som den respektable borger 
var utdannet for. " ' samtidig med at han_gjør seg skyl~ 
'Benjamin Vogt går" og jeg' tror dig i' kriminelle i handlinger. For 
med rette, ,nøye inn på Quislings Quisllng,med hans enorme egosen: 
vanskelige økonomiske og personlige trisitet, sterke fantasi· og , mang~ 
situasjon ,e~ter hjemkomsten fra le~evirkellghetssans, var det kan
Russland. Han hadde en kapital _ skje.lettere enn for de fleste andre 
sitt kjennskap til Russland. 'Den å foreta degne forfalskning av vil'., 

~, kU\1ne utnyttes, til forfatterskap keligheten overfor seg selv. Kanskje i 

eller politikk. I en arbeidsledighets- ,er det riktig ,når 'Vogt sier at det 
periode', i 1924 drøftet han med uhy~gelige ved-i'ham ikke er noe 
Tranmæl og andre arbeiderledere abnormt, men en skremmende form 
muligheten for å organisere rØde 'for normalitet: Forstørrelse av egne 
garder. I 193,0 var han på ny ar- opplevelser, 'idealisering av egne 
beidsløs; men nå hadde han slått motiver, fortrengning av egen skyld
om, i takt med strømninger, i tiden. fØlelse, higen efter å bli kjent og 
Han advarte mot den russiske fare 'beundret. Hvem ,har Ikke,en større 
Bolsjevismen' var nå' blitt til e~ eller ~indre ,snev' av, disse karakter
sammensvergelse mot den nordisk egenskaper? Hos Quisling'finnesde 
inspirerte 'europeiske SivilisaSjon. alle I forstørret;', nesten; Ubegrenset 
Nansens dØd' i 1930 ga ham mulig- målestokk. ,c, ,', 'i.. \ 

heten til å fremstille seg som 'selilr rettsslliken mot 
åndelige'arvtager. Vogt mener at jeg fu1gted'en,laIlg'Varige, 
detl!r intet som tyder på at Quis- av hammect' Q,yp psyko-
ling tiLå begynne medhar'hatt 'dette, ene-
forbilde 1, enn sl noen 'kontakt '~i norsk' 'kriminal-
dekontinenta~e, nazist- og fascist:- historie: Det sterkeste inntrYkk Jjeg 
partier. De,tvar noe som' kom se~sattl tilbake' med, var"~ni, dyp sku~ 
nere, efter Hitlers suksess i Tysk~ felse over'mangJllen'~på:',:dimensjo
land. De siste funn av tyske doku- l'\er hos denne.:Jører:,i Dette var 
menter tyder vel på at fo,(bindel- ikke mannen so~stod frem og sa: 
sen er eldre enn man, fØr har visst. «Jeg gjorde det,jeg ,mente ,det var 
, ,Quislings artikler og boken «Russ- rikti,g, 'og' jeg:tarc,ans,Varet' 'fOr, ,det, 
land og Vi» (1930) vakte oppsikt og jeg har gjort.~"Isteden·fikk ,en se 
~jorde halIl! til et forargelsens tegn en mann som '~'på,' : hvert punkt 
,mnenfor Arbeiderpartiet. Kallelsen prøVQ,eå vri. seg unna. QUisling la 

" -til forsvarsminister, i bondepartire- for da;gen en s:lddær~eft av hya som 
i 1931 ga ham for en,kort" var farlig' for ham., .. Her;manglet 

tid en politIsk p,osI,sjon: Som par- han ik,ke; vIrkelighetssans.': Med en 
lamentarisk politiker var han imid- blanding ,av sluhet og naIvi-tets6m 
lert~d' umulig, som regjeringsmed- en, ellerspf-test'tre-flfer, på hos scene-, 

. ,lem' uberegnelig og mojal. En kamp vantl:l' fe-ngselsfugler,hadlde '; han; 
i 'regjeringen for å få statsministe- llJår hahværet far.e, alltidutfLuikter, 
ren" Hundseid, til å gå, kunne ikke omskrivninger,bort;t:ork:laringer'; på 
føre, frem. 'Efter, regjeringens av- rede hånq. Der,,'hvor';ingen annen 
gang i 1933 var QUisling ute av po- utvei var m,ulig;;nektet "h.anhblankt 
lItikken. lEt siste forsøk på å etab- selv 'overfor fellende. bevis, samtidig 
ler,e en lederstilling for seg selv t som han viste' stor:,oppfinmomhet, 
Bondepartiet mislykt.es., når' det gjalcjt .å:',trekke frem'mo

Nå stod'bare en utvei igjen: A ut- menter 'som "på 'noen,':'måte kunne 
. nytte den goodwill som hans anti- s\ne.k;kebevismaterialet.r Når han 
• kommunisme hadde gitt'ham i visse ikke bIe trodd eller v,arutsatt for 

borgerlige kretser, til å danne sitt hrurd pågang, kunne han' bli 
eget 'parti, Nasjonal Samling. Efter nærmet, kverulerende; av og tid 
foregående møter ble oppropet om hadde en inntrykk; av. ,at han var 
det nye par~i offentliggjort 16. mai på gråten av forurettet, selvmed-
1933. Karakteristisk nok ble stiftel- lidenhet. ", '.' 
sesdagen alltid senere omtalt som Under sin store forsvarstale 'gjorde 
17; mai: ok dette sammentreff ble QUisling derimot et helt annet inn-
tillagt dyp symbolsk betydning. t~Ykk. He~ kunne han, bygge opp 

Noen år senert!. var også disse pla- s~tt ,eget blIde' av begivenhetene pg 
ner brutt sammen. «Efter det av- sm eg'en rolle, tl.er, risikerte han 

nederlag\ ved valgene i ikke å bli brutalt konfrontert med 
1936, val' Q't1isllngs stilling blitt des- Virkelighetens 'veTden aven årvå-

,per~t. Han nærmet, seg femti år, ken statadvokat. Det var:'kraitog 
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'" ,'" ,,", , ,', ':""',,:, I' r,isk'Jiv,v,arme,: og inderlighet 
nere interessergikk 1 retning av po- var uten fast stilling, pA'det nær-' 'him<talte:on1'sf!!isely;sitt~a:rb 
litikf,:filosof1' og religion. Ikke. noe meste uten inntekt og tilsynelatende og sin' brei:mende' fedrelai1.dsk,i 
iay,;J,d~t, :,.{h, aI;.,,';,har.:sagt:eller gjort på uten fremtidsuts~kter»: J?artiet var ltghet.,'Ved,:senere. samtaler', kl: 
,.",,, , ",,,,,, ' ,,)., ' , " i oppløsning/ .De,' ,beste ',elementer,: 'J',eg k,onstatere:at' taJ, enhap,de g 
disse{r områp,er;~tyder'på noe' frem- blant, dem hans nestkommanderen~ etsterktjlmtrykJi.' på mange ,ti 
ra~~:n'd~'Yhye~lt~n av 'sltapenp,e eller de, advokat J. B. Hjort, forlot par- 'rereisær~'utenlanru;ke.'" som 
a:v,kritisk~analytisk' art. Meget av tiet. Dette 'var stillingen', da Quis- på ;~amme:!måte~somen,nordm 
det e;preg~t~v, tåket retorikk.,I det ling i 1939 vendte seg til Tyskland ,kunne ",sammellholde "Quisj 

, og mottok økonomisk hjelp til sitt fremstUling',med'vil'lkel1gheten, 
ufullendt,e 'filosofiske verk som ble parti. A motta bidrag 'fra,utlandet ofte tok seg vesentlig aI\derlede: 
en 'del, omtalt under rettssaken, til politiske 'formål, ,var i s~g selv, " ,"" , . 
mente QUisling, at han hadde løst ikke straffbart, men gjorde,~ham i QU1sl~ngs storhetsforestllll~ger 

'realiteten til tyskernes ma'rin. Den under 'ret~saken en mystisk, 
«den største oppgave et menneske Økonomiske støtte hadde idette:til- giøs faflVele@ning som fØrer~tal 
'ka~sette" seg; nemlig' å' tenne' et felle så"ihtim sammenheng med de hen på enkelte av de skikelser 
nytt lys for menneskene, å skape en 'forhandlinger han 'førte ,med,tYsl!:e overlege Ev~n5en L 1942 .beskr 
ny verdens- og livsanskuelse i til~ politiske og militære ledere om mu- en avhandling ,«profets~e.ls, 

, , ' 'ligheten for en besettelse av Norge lys av" tettspsykiatrb~,QulSi 
slutning til erfaring, og videnskap.' og sin egen rolle i ,denne forbindelse,: ,~1yt~ord il~~\l-lll:lSretFen,::var,d 
,."..,Den nye lære som er best.emt til at likheten med kjØp og salg blir "',Politikk' et, l'~~':'for; mEig "p 
å ,bli seierrik over alle andre, har, fremtredende. Overgangen fra kon- inberesser,: ;leVeJbrØdspo).itikk,',' 
jeg kalt ,l Universismen». uten å ha spirasjonen til det åpenlyse for- personlig'ærgjeITighetog mækt' 
sett verket _ som ifølge Hewins til ræderi kom da han ~en 9. april Det er offerviljeog'prakti "1c"h 

194Q utropte seg selv som regje-, Ung, i den,historiskeutv: ,gs 
dell! ikke er kommet lenger enn, til' ringssjef og forsøkte, å stanse ,mo- 'neste'til'beste for;sitt'folk"og,j 
kapiteloverskriftene '- kan en vel' biliseringen. Det kan være tvil om frenunedet GUdsrikepå jorden 
trygt våge den gjetning at, den filo" hvor stor betydning QWslings for- Kristus kom fdr' å grunnlegge. 

I,' sotiske litteratur ikke ',har lidd noe slag og synspunkter," had,de, for de,. '\, ',>< , 
, tyske planer og i hvilken grad han ( Har min' virksomhet :vært~la 

tap ,v~4 at den ikke 'er blitt offent- selv var innviet 'i det som skulle svik'-:' slik';;som<, det!,fremstilll 
ligtilgjengelig. Det er så å ,sl umu-, skje.' Hartmann mener at Vogtun-' da;vil j,eg:til(iui:l,ønSk,e/~, 
Hg r.l forestille, seg ,at den Quisling ',dervurdere:r Quislings betydning,tQg:SkY!~q at,' riktig i Illange '\ , ..... N' 

, at det var .QuiSl1ng' som'for'alvor' søuner,måtte',,bl!',slikelandssv 
vLkjenner fra hans skrifter, hans' , '., b' 't d 'ikk , vakte Hitlerlj interesse ,for, Norge. ,som':Jeg, .. ,er" ar,ea,'i, ~ " .. e 
pol~~iskevirksomhet og hans opp-' For bedømmelsen av Quislings per- kasteU'fengsel;,. r "" "':'>", 
tr~den" und~r 'i prosessen, "kan ,'ha; sonlighet og motiver ,er dette imid-0 'Det er sikke~t et innslag. ~,f 
skapt.n9~ aVf1los?f1sk v.erd1. ,l~rtid underordnet. "",,' spiltl,'lW~beregneteffekt'idisse 

Hvordan tolker så Benjamin Vogt I hvilken utstrekning 'tr~dde Quls- ,som var utformet og', nedskre 
Quislings utvikling 'fra oppveksten ling selv at, ,han·.hlU!.de..en~in1ijon~! fengslet. Men samtidig også 
på.,prestegårdeniFyresdal,til døden at han ikke bare kjempet for, ,en' prof.et~:og1riartYl'!Ølelse;'dreve: 
foran eksekusjonspelotongen på, plass i solen for seg selv, men"også på det hØyspente plan som ,vr 
Akershus? Hvordan kunne mennes- varetok fedrelljl.Jl.5!$.ts int~ess.erselv naturlig føige, ,av idet lange 

; ket Quisling bli, til '.forbryteren om det skjedde'på""i;vers av-landets holdT'fengse~cellen' under' pl 
QUisling? Han gir ikke noe enkelt myndigheter og i strid med norsk' ~v den,alvQ.rUge 'ankJage." 
svar. Karakter og ,;oppdragelse, har lov? " , 
spilt inn, men. også de tilfeldighete:r {' QUi~lings ,forsvar~r" h.r.advokat' 
som griper inn' i så mange inennes-' Henrik' Bergh, sa Tsitt forsvar l' " 
kers liv og gir, det en ny retning.' HØyesterett at han hadde hatt 30~40 

"Som barn og ungdom var Quis- samtaler med Quisling, og at 'QUls-: ~',. ro ,..,.. " , • 
ling den begavede einstøing, beund- Ung den l)ele tid hadde fastholdt 
ret 'av kameratene for sin lærdom, som en selVfØlge og med full sikker-
men ensom og kontaktfattig - ,den het at han,hadde god samvittighet., 
manglende evne til naturlig men- «Det er umUlig å forStå. at han ikke 
neskelig kontakt fUlgt,e ham gjen~ skulle være fullt, ut i god t r 0»'-
nom resten av;livet. Fra barndoms- Efter sammenhengen, bet yr utta- ' 
hjemmet' ..tikk han med overspentelelsen om god tro ikke at Quisling' 'I 
nasjonal-romantiske og religiØse trodde på alt han sa - det kan han' l 
ideer, og en ærgjerrighet efter A umUlig ha gjort - men at han had~: 
hevde seg som den beste. Den de god samvittighet, at han mente 
mangelfUlle realitetssans, som efter- at han' hadde handlet' til landets 
hvert ble så'fremtreiiende hos Vid- beste. Overlege Leikvam uttalte 'på 
~'un ,Quisling,' hadde' han til, felles grunnlag av sIne samtaler med 
m~d faren, som skrev underlige og Quisling\at Quisling var overbeviSt 
overspente' bøker, om englenes ve- om at han døde som en martyr, og 
sen, sannferdige spØkelseshistorier at dette gjorde det lettere for ham. 
og lignende emner. . ' .Men Leikvam fremhevet samtidig at 

Men dette gir da ikke stoff til en \ ,Quisling hadde"en utpreget evne til 
forbryte ? Nei, i seg selv ikke. «FØdt å fortrenge og glemme de handlin-

~ femti år\ idligere»" sier Vogt, «had- ger han ikke kunne' forsvare. , 
, de han høyst sannsynlig endt sine . 'Full 'klarhet over motivblandi~

dager som enpensjoll;ert:,. belest og gen og de psykologiske 'mekanismer 
hØyt aktet særling aven offiser på kan man aldri 'få. T sin politiske~' 
en ~t~rre gård! Fyresdab. Den fØr- virksomhet var QUisling stadig'nødt 
stetll~eldighet,~,om grep inn i hans til utad å forsikre om:sin fedre
liv,' val' at hn:n 's,om aspirant i Ge- ;land&kjærli@het og offervnje~ Gren-. 
n~ralst~ben fIkk overdratt seg stu- sen mellom hykleri og' selvsugge-\ 
dIet aV;\Russland som, sitt spesielle stion i en slik situasjon,ervan'skelig 
område.'Dette ble:bestemmende 'for å, trekke,' 'også' Jor,' vedk9mmende 
hans:vigere, skjebne 1Uvet, for1h8,ns 'selv. Quisling, var sikkertiikke'::en 
kontakt' \~,ed;::N'ansen, for hans.; to mann ,som; ipinefUll,sel vransakeI8e; 
gifter~ål,\ for ha,ns' usurpasjon' av gjorde klart, for 'seg. selv' hva han 
mak~en;')N'0rg~,;.fo~ hans' dqm(ogj ;,trodde"på,ogi hva~han:'ikke"ltrod(j.e: .. 
he~ettelse., " , . på av det han,'sa)Benj~niini"v.ogt[, 
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