
QUI SLING: MENNESKE OG FOHBHYTER 

I furordet til sin hok «Gjennom Kaukasus til .\'olga., l.ill." 
Fridtjof Nansen Quisling for hans «utrellellge cbl. \l' r J!.f" 

het SOlli n'isefellc». Nansen hadde da kjent Quislillg i ,~\ ir. 

Ebkvl'rdighet er jo ikke det trekk SOlli verden i dag f'li.1 "" 
fremst fOl'binder med Quislings navn, enn si utrdklig ~~,Ia. 

{lndcr sakeli mot Quisling opptrådte fire andre fr~III11 ... 
dende norske borgere, to sivile og to milita'l'e, og gav I.,!lIi,lIaf 
det beste moralske skudslllål. !\fest hemerkelses\'(:rdi~ '&r 

general Huges vitnelIJål, fOl' det må hsjre til sjeldenhd~n(' i 
alle lands I'etlshistorie, at IWllIllIandcrende general uuda ca 
krig, senere vitner til fOl'(lcl for den som har spkl .'\ ~I.InW 
hans mobilisering og hindre hans kamp. Denne o!JJcl-ll\lltt 
tjenel' vårt rettsliv til ære, Et av de andre av disse \ ilnn 
som hadde kjent Quisling i femti år, betegnet ham ",JlII (. 

trofast, snill og god venn. 
At den norske påtalemyndighet ikke delte denne Oppf41. 

ning er rimclig. l\len også den hritiske aktor i :\ill"ul/cr,. 
sakcn haddc noe å si om Quisling: «Hosenberg fanl I J ... 
norskc Vidkun Quisling et sant msinster på en fenllcl-llh.lIDC'
agcnt, selve den personifiserte troIS'shet.» Det er dnL'1" iL ... 
underlier at fOI'svarel'cll talte om «Quislings gåte». Og dd '" 
mange ~om etter at saken var avsluttct, ikke kunne LI LI4rl 
for seer hvordan denne filantrop og redningsmann fra Bu .... 
land l~ll1ne forvandles til en forræder og niddingsmanJl i ,i" 
eget land. Mangc, kanskje særlig blant de utenlantbl-c hl. 
hØI'cre, satt igjen med cn uklar fsHelse av at årsal,ell, iallf .. U 
delvis, var å søke i norske politiske forhold: manglelldl' fur
svarsberedskap, forvil'l'et utenriksledelse og kanskje IIlall~-d 

på renskål'lle politiske personligheter. Quisling var dCll r .... 
som hadde ropt i ørkenen, men da han intet svar fikk, )IlL&.t 
han det som for ham stod som den ncst bcste vei ut av ufllf'fl 

1 ArlikkelPIl Cl' innlall i en litt annen forIll i ,S\'cnsk Jurblll'!'.,"4" 
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Sl'''' vur ellers ikke enig i delte med «gåtem. 
klL u\'t'dlOdet reit som dct var avstand fra sin frem

...... Jc tl)J.tigc forsvarer. Quisling sier i sin forklaring for 
~QII)fcllcll: en,)r lIlan taicl' om gåten Quisling, så står 
... fQl' l'ncl{ SOlli problcmct hal' cn hcIt annen karaktel', nemlig ""a: tid norskc folk. At jeg som i .JO år har gått inn fOI' 
· .. U Ilutl lIIl'tI cn slik hrcnncnde kjærlighet, og i 15 :h har 
. .tnt .11 for milt land, at jcg skal sitte hel' som landssviker, 
•• fr for lIIeg en g,llc at det norske folk kan va're slik 

• ..... ffcll!. 
En ~traffedolllstols sak Cl' å ta stilling til bcstcmte poster 

.. 1i\i1h tiltaltc anklages, Selv Olll visse sidel' av hans 
'alllLln Illir helyst av hcnsyn til vurderinger av hans subjek
Iht: .Ir.lfft-skyld, sier det seg selv at domstolcncs oppgave 
~Lt er Il gi et fullstendig bildc av hans liv og utvikling. Det 
er duf"r ikkc å undres på at man undcr rettsforhandlingene 
ilLe: Lan sees li være kommct fram til )sisningcn av «Quislings 
IlAl.:». En stOl' del av Quislings liv og virke blc imidlcrtid 
fHI i uffcntlighetcns rampclys, og vi hal' mangc og klare 
IIo..lJejlllnkler for bcdSillllllclsen av hans karaktcr og livs
tljfLnc. I dcnnc kortc ovcrsikt kan jcg ikkc gå tilbake til 
~'" I,arndolllstid, men tar mitt utgangspunkt i hans opphold 
I Hus)land som ble avgjøl'cIHle for hans videre utvikling. 
Senerc skal jcg se på visse karaktertrekk som de framgår av 
~&m t'gul' uttalelscr. 

Da Quisling i 1918 ble knyttet til dcn norske legasjon i 
retrograd som militærattache val' de frcmmedc ambassadcr 
Q!C If~asjoner allcrede i opplrjsning. Ettcr bolsjcvikencs OVCl'

l.t~fbe av makten hle ministrene etter hvert kalt hjem, og 
Itdt'hcn av de norske interesser ble til slutt ovel'dmdd en 
DUn.k kaptein og forretningsmann, Frederik Prytz, som fikk 
Itatus som charge d'affaires, Ettersom de andrc stasjoncr 
hL.\idcrle, ble for manges vcdkommende dcrcs intercsser 
tHerlatt i nordmennenes varetekt, og til slutt rcpresentcrte dc 
lo offiserskamcrater, Prytz og Quisling, nær sagt den halve 
\trden, Det betydde ikke at de diplomatiske forretningel' var 
1\' Lctydclig omfang, tvert imot. der forclå ikke dc nsidvcn
tfigl' betingeIscl' for arbeid, Hele landet var i ct cneste virvar 
1\' borgcrkrig (og allierte ekspedisjonskorps), og restcne av 
Ik-u norsk c lcgasjon representerte kun en hårfin tdul av 1'01'-

I 

\. 
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hindelsc mellom holsjcvikcne og dcn pvrigc Yl'l'dl'll. Il,' l .. 
VCnnl'l' opprettholdt en prcka'!' og nokså obskIlI' lih';l'I' I,l' I 

!saI'CIl~ gamle hovcdstad, illnlil ogs;l de miltlc I'l'i~l' Iijl'lII 
Qllisling ble dCl'eltcl' utncvnl lil milit<l'raltacht' i 1I..1,ill"f"n 
hvor han salllvillighetsfullt utffil'lc dct arheid SUIlI l'Ilil,' 1~lIhh 
allach<"cl' kan gijire i et anncl lill' land, 

I allgusl UI:!1 lIlHkdegnel Fl'idljof :'\ansen cn avlak IIll'd 
den dav;el'ende I'lIssiskc ulenriks!;ollllllissa'I', Tsjilsjl'l'ill, all· 
gilendc utenlandsk hjelp lil lljidsdislriktellc, etler IlIjllbll'f In 

l!erlH:d Iloovers A mel'ican He/id' A dill in istra I ion, ;-; :1I1,,,n, 
arheid, SOlli hIl' slj\llet aven rekke frellllllede sta kl' og "I',~,iIIi. 
sasjolll'l', 1;0111 til ;'i omfalte 1I1<111:-(e oml',,\dcl', bild!' \'ill'n,~ap('. 
ligc, klilliske og hlllllanihere. Del hle salt i gallg ",,,,,tri. 
mcnlal fanlIs» og skdfct utslyr lil disse. Det ble ~bffd 
vitenskapelige hjiker til gjenopphygging av hihlilllekl'lll', Ila 
Val' ell avdeling for offenllig helse og medisinske Iljelp('llIidkr, 
De/' val' lIldeling av /\lat lil njidlidcllde, og progralllllll'l ,,//I' 

fallet og;;å hjemsendelse av de mange russiske f1yktningl'r i 
Blllgul'ia og Konstantinopel. 

Nansen val' en mann SOlli la sine planer O" val,'1l' sint 
medarheidere med den stjirste omhu. Som ho~'edr~"'prl',rn. 
tant i Bussland ansaIle han Mr . .I. IL (iorvin, og til i) sl;) flIr 
matutdelingen i Ukraina, Yidkun Quisling, Quisling nlpp"r' 
tel"le til Nansen gjennom GOI'vin, Quisling hadde illgeu tid i 
planleggeIsen av orgauisasjonen ellcr noe ansvar flir hll\'l'll· 
adminislrasjonen. Nansens hUlllanila're IlIcslerslykl.e, ;\ ra 
utlandet til il samarbeide 0111 hjelp til Sovjelulliollen ~;i Il.l'r 
etler revolusjonen og lenge fjir Sovjets relll'esenlalllt'l' var 
ane/'kjellt i utlandet, V;lr helle/' ikke Qllisling nled fl,), '\t'11 
sine gode sprilld(llllnskape/', sill gode utdnllnelse for \l\'l'ic~"~ 
dessuten mcd en \'iss tyngde i silt vesen, g,jo!'(lc hall l'I ul· 
merket arbeid der han var salt: som avdelingssjef flir Illal· 
utdeling /lied hopcl i Kharkof. 

X (li' Quisling sier i sin fO/'klaring fOl' lagmallllsrl'llen at 
«:\'allsen \'ar en slor Illalln, pn kunstnerisk frelllstCll:lldl' /11<11111. 

cn \'ilcnskapelig fremsl:lende Illanll, 1l!'311 det pnlldisl ... arlli'id 
vur det meg SOlli gjorde, Del vur meg SOIll gjord .. arbl'illd 
i Hussland ... », sti el' dctle alls[1 ild;e i overensstellllliebl' /licil 
de fakliske forhold. ;-'::\1' del'illlol ~ansen tald,er Qllislillg f,lr 
hans «ypperliL(e arbeid» i denne lid, el' det hell sikknt d 

lorrcLlullrykk ful' Xanscns mening. llllaidsen mil bare sees 'I,. a\ hva ()lIislillgs arbeid og ansvar vur, 
S"/Il'l'e hadde (Jllisling andre oppgu\'er for Xansell i 

;" RI.I",I;llId og 'h'lIolll-psten, Hall val' silledes sekreta'/" O,i lolk 
,,'r ;-;,III;l'IIS .. /;spedisjoIl i Al'Illenia, l\lcn del O/lpslod"aldl'i 
lIoX' rortrolig forholtl HlellolII de to menn, Delle el' ogS;'l he
lrdtd til meg av Xansens to sjlnner. 

\',\I'en I!I~~ kom pl'Ofessor i slaviske spnlk ved Oslo uni
\'.:nild. Oluf Broch og hans hue, til l\(osk\'a lil arki\'sludil'/', 
og II<Hldc cl par m:lnedel' i den hritiske legasjons hus In'o/' 
Qui~lil/g hadde sill hushold, Overfor professorcn og f/"lll'1l 

, .. \ (Jllbling ullrykk fol' :1 V<l're fo/'bigått i sill milit:l'I'l' 
.\lII/~l'/lIl'l/l. og det i s:lpass ste/'ke ord at professor Broch 
\(.1 ~ill hjemkomst til Oslo. oJlJls~lkte Fridtjof Xansen med det 
for"dl :) oppklare en mulig misforståelse, clle/' i hved fall 
anfl'llipe Quislings fj)lelse av at man ikke tilst/'cld;clig verd
ulk hans arheid, Nansen ullalte ved den leili,'het ,-- i hen
b .. ltllil brev fru pl'Ofcssor Broch til arkitekt O:ld ~ansen - : 
dl'r: kan ikke bli klok P:1 rien munnen, han sier aldri nOl'," 
En 1111tydning fra Bmchs side at mali kanskje kunne tilfl'eds
lill Il' ~htisling ved at r1el' hIl' skaffet ham en Olavsorden fo/' 
hans arbeid fo/' Nansen, falt ild,e i god jord hos Nansen, 1'01'

Idkr Broch. Xansen uttalte at han om det falt seg S,'l skulle 
IJlc lIIed de militære myndighetel' om Quislings oppfatnillg 
1\ al han val' hlitt forbigåll i avansement, hva Nallsen fo/' 
øHig ikke trodde, men Iller ville han ikke foreta seg, Broch 
fllrlclll'r al Nansen ved den leilighet val' minc\re elskverdig 
i lin lIli\le enn ellers nål' han sjl!;,te ham, S;"I han miltte spjirrc 
kg sl'l\' hva årsaken val'. 

(Jllisling som i lagmannsl'ellen hevdet ;\ ha reddet hllndrc
lus\'"er, ja millioner fra <1!lden, fikk ikke riddel"l;orscl <lY 

SI, Olav. Det hal' væd gitt for mindl'e tjenestel'. 
~()e hrudd eIlcl' uvennskap mellom Nansen og Quisling 

oppstod dog ild,e. Uttalelsen Olll Quislings «utrettelige elsk
wnlighd» er av senel'e dato enn samtalen med professor Olaf 
Brudl, .Jeg kan ikke g[l i stfkre detalj om denne sak hel', og 
lIår jeg hat, bchandlet den såpass omstendelig, Cl' dct fordi 
Quisling med urelle hUI' s~jkl :1 identifisere seg med Nansens 
011111 og arheid. En rikdom av opplysninger Olll Quislings tid 
i Husslund finnes i <It'. Arnold Hæstads elter/nlle manuskript 
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om Quisling. Ræstad var norsk utenriksminister da ~Un)(D 
forberedte sin hjelpeaksjon, og ble av Nansen rådsjllIrt lina 
Quisling. 

Vi har et annet godt eksempel på hVOl' leit en nn·te Laa 
skapes, i Quislings hevdelse av å ha rep.·esentert Stll~britan. 
nias interesser i Russland. Mange har kI"itikkhlst godtatt 
denne påstand, skjØnt det skulle si seg selv at en stormaLI 
ikke lar seg representere hos cn annen stormakt gjcnnom co 
person av frcllllllcd nasjonalitet. Den daværcnde sjef for dca 
norskc Icgasjon i Moskva, ministcr Urbye, uttrykte forholdt! 
korrekt undcr sitt vitncmål i lagmannsrettcn: ~Dcngang d. 
Nm'gc IIlc ovcrlatt varctagclsen av dc cngelskc interesser I 
Sovjct-Samvcldet, ble han (Quisling) av dcpartelllentet ut· 
nevnt til å være til hjelp ved legasjonen.» Dct arbeid wm 
Quisling der utførte - fØrst sammen med en fast sekretær, 
senere på egen hånd -, skjedde sclvfØlgclig under lIlini~t~ 
rens ansvar og ledelse. Alle diplomatiske sPilrsmål av IIll('O 

hetydning, som f. eks. gjenopptagelscn av forbindclsen lIlellUHI 
de to stormakter, blc det forhandlet om på hØyere nivå. ~Icd 
utgangspunkt i disse forhold telegraferer Quisling den 11. oLt()o 
her 1939 til Chamberlain et forslag til fl'ed mellom England 
og Tyskland som begynner med ordene: «lIaving Ilt'cD 
charged with the care of British interests in Hussia ...•. 
Quisling VUI" på det tidspunkt uten enhver offisiell stillin, 
og uten noe offisielt oppdrag i Norge. Det kan konstatere~ at 
få tidligere temporært ansatte legasjonssekretærer hur ,'ul 
større initiativ. 

Også minister Urbye gav imidlertid uttrykk for at QlIislio, 
ufØrte et utmerket arbeid på legasjonen. Når jeg dvclcr "cd 
disse forhold er det ikke for å reduserc Quislings innsats i 
Russland ad absurdum. Det er for å redusere hans egta 
absurde omtale av silt arbeid til rimelige proporsjoner. Elltr 
hvert som vi får fakta ved Quislings liv og virke i normall 
pcrspek tiv, nærmer vi oss fra den ene side hlsningen lY 

~Quislings gåte~. Jeg tror vi skal komme atskillig n'l'rlllere. 
Innimellom sine offentlige oppdrag arbeidet Quisling fur 

sin gamle venn og offiserskamerat Prytz. I 1927 kom russerne 
på sporet aven kjempemessig valutasvindel som angikk cl 
selskap Prytz i 1923 hadde fått konsesjon på av Sm'jeL 
Takket være vcnners hjelp slapp Prytz over grensen akkurat 
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10111 portcne slIlult igjen hak halll. Quisling som var implisert 
Lie u~)(le~kustet et fire .timers forhør av G. P. U. Han var på 
dco t~d tIlkn~'lIet. legasJ~nen og hadde udgang til å påberope 
wg dlplolllatIsk lllllllullItet. Enten det vm" dette eller andre 
'ruLer SOIll gjorde at russerne lot ham gå, kan ikke sies med 
ul.Lcrhet, da dokuillentene angående saken ikke er offentli'f
&jort uv Sovjet. liva som er på det rene er at Prytz redd~t 
&lona en personlig formue på flere hundre tusen pund O" at 
L • • ' t'> 

ual~ I. urcn~ fremovcr var den økonomiske støtte hal. Quislings 
politiske \"lrksomhet i Norge. Under krigen ble Prytz finans
minister - det kunne jo passe - i Quislings «rcgjerin"». Han 
døde imidlcrtid filr kapitulasjonen. t'> 

. Prytz er dCIl cne .av.de to store skyggeskikkelser i Quislings 
by. Den unnen er IlJl<hsch, tysk av fødsel men norsk fOI"ret
Dingsmunn. Prytz val" tilhenger av Rosenberg på den tid da 
Quisling selv nærmest var kommunist. Hildisch var personlig 
aa.rrstående venn av storadmiml Raeder. Under lagmanlls
rettssaken ble det opplyst at Hildisch under krigclI hadde 
oH~rdradd Quisling kr. 400 000 mot å få tilsagn om skallefri
bel. Andre finansielle manipuleringer mellom dette trcklØver 
er under etterforskning, men da Hildisch' sak er sub judice 
alal jeg ikke komme nærmere inn på dette, men nøye meg 
Dled å konstate.·e forbindelseslinjene: Quisling - Prytz __ 
Rosenberg, og Quisling - Hildisch - Raeder. 

Eller hjemkomsten fra Russland hadde Quisling en kort
yarig, men stormfull periode som parlamentarisk politiker, 
10111 er så vel kjent at jeg ikke behøver å komme inn på den 
her. Men fra 1933 var han uten enhver fast grunn under 
føllene. Han var avskåret fm den militære løpebane hvOI' 
hun hadde satt seg selv utenfor. Den kritikk som har vært 
rellet mot generalstaben for at den ikke ville forlenge 
hans permisjon med et «pur måneden, kan ikke sees å 
"ærc bercttiget. Da spØrsmålet om foI"lenget permisjon kom 
0JlP hadde Quisling, skjønt ganske ung offiser og skjønt han 
ikke hadde avlagt generalstabseksamen, vært utenfor arbeidet 
i generalstaben i ca. fem år. Det må sies ut generalstabs
ajden hadde vært rundhåndet med permisjonsbevilgning, og 
det tidspunkt kom da Quisling måtte velge mellom det ene 
eller det annet yrke. Han valgte sclv å bli i Russland, og ble 
der i seks år til. Dette er av den slags valg de fleste blir stilt 
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overfor i sitt liv, og nål' lIlall velgel' den elle utvei kan Inall 
ikke med I·ette klage over at den annen ikke holdes apell. 

Qllislillg hadde videre salt seg selv utenfor SOlli parla
mentarisk politiker, elter de voldsolllllle scener hall hadd .. 
stelt tillIled i stortinget. Uten il varsku sine kolleger i lllilli,ll'. 
riet brllkte han stortingets talerstol til fl relte bl'sl,yldllillgn 
mot de to ar!Jeiderparti(~r av omtrent salllille karakll'r ~1I111 

han selv mange ål' senere stod addaget for. Ih'ert av di""l 
partier hadde han tidligere forgjeves Slik! forbindelse Illed 
undel' sin Husslandstid . .Jeg inllskyter hel' at Qllisling :'0111-

Illeren I!J 10 --- altsil eltet' okkllpasjonen --- i en prival sallllal,' 
med arkilekt Odd Nansen, innl'!lllllllet sin kOllllllllni,ti"~f 
inklinasjon i de iirene. Delte hekreftes for llvl'ig m' hans l'g Il l' 
arlikler og samtalel' SOIll flere av oss hadde med ham i llrCnl' 
ulovel' til 1!l2fl. Men disse kolllJlltter i polilikken llIed dl' 
hysterisl,e utslag i yllediggiiende retninger, gjorde halll iUe 
lenger akseptalJel som par-lalllentarisk politiket'. 

SOIlt fOlTetningsmann og adlllinistrator hadde hall og ,a 
mistet fotfestet. Den lange rekke av spesialverv i Busslalltl 
hadde ikke utdannet halll fOt' noen alminnelig stilling i hjCII1' 
landet. Quisling befant seg derfot, da han nærlllet seg de femti 
;-11' uten arbeid og uten utsikter, pil et tidspunkt da hans frl.'l11-
tid måtte fortone seg for ham som «nå eller aldri». Med "in 
:ergjenighet, og sin fanatiske uvilje mol å være «utenfou, 
val' han moden for et nær sagt hvilket som helst frelllstot. 

I egentlig IHwllolllisk nlld var han dog ikke. lian haddl' 
sin reduserte militære gasje, og hans pet'sonlige heho\' var 
små. Denne gasje hadde imidlertid ikke strukket til Il\·is dd 
ild,e hadde vær! fOt· to andre olllstendigheter. Prytz og andre 
tok seg av hans politiske utgifter. liva Quislings lIler persoll' 
lige utgiftet· angikk, hadde han SOIll han sier sitt «innho». 
Delte mystiske innbo som figurerer med et større hehlp under 
saken, var russiske verdisaker som Quisling i likhet IIlcd 
Illange andre utlendinget' hadde kjllpt for en slikk og ingen
ting i ilrene eltet' revolusjonen, og som han med sin diplo
matiske status uten vansker hadde fålt med seg ul. Prytz 
hadde skaffet seg en tidligere formue llll salllme måte. 

Når det sies at Quisling var en Illann uten in·teresse ror 
penget', el' det en sannhet med 1lI0difikasjonet'. B{ule Prylz 
og Quisling vat' innhlandet i flere usmakelige reltssaker an-

Quisling: Ml'HIll'skl' og I'orhrykr. 

,åendc salg av verdisal;er, derav hadde Quisling en i Amerika 
i HI:li. Det som med sannhet kan sies Ollt Quislillg er al hallS 
per:.onlige hehov var smfl, men hans :t'rgjerrighet val' av sil 
gn'n~l'hlSe dimelIsjoller, at hvis penger ble et ll!idvl'lIdig 
lIIidikl for .i fremme hans amhisjoner, gjorde han hva dl'! 
,I-ulle va're fOI' ogsi\ ii skaffe seg disse. Pil sl,olen i Ski"jj og 
I,å I\rigssl;olell val' !ikonomisk makt ikke hlilt noe ledd i hallS 
I,laller. og det fortone! seg for hans klassekalllerater som Olll 
dl'lIl1e grllhlende og avholdende gutt var en asket. Og han var 
hdkr il;l;e oJlptalt av il ha det bekvemt. Jeg hul' spist og 
lo~jlTt sammen med Quisling pti landet i Bussland under de 
IIlc~1 primitive forhold, og han syntes vel fornllydd. 

Quisling tok derfOt, ikke slll\'t!l\' fra det l\'(;rske Selskah 
i (hIn fordi han var oJlptatt av å spise på sllly. Han tok sol\', 
malerier og Illlibler fordi disse gjenstander i hans bevissthet 
hang sammen Illed hans maktstilling. Men da han hele tiden 
cr seg sin personlige n51kternhet bevisst, kan han ikke forsl<i 
ol han har gjort noe galt. lJan avviser Illed forakt aktors 
anJ,.lage: disse «lllphelforskyvninger» som han I; aller delll. 
inll'resserer ham ikke. Dette el' ikke skuespill. :\'.11' han takr 
om disse ting fsiler han seg som «statssjef», 1'1:- tat c'est Ilwi j 

!t(CII sakelI el' jo at elter norsk rettsoppfatning kall heller ik/;(, 
ell 11tatssjef - ikke engang en rettmessig si\dan - tilegne seg 
~ill forgjengers og andres pdvate eiendom, fjerne identitets
merkene og ta delll i bm!;: i sin private bolig. Quisling ble dcr
for d\llllt elter tyveriparagrafen, ~ 2:>7, i den norske stmffl'
IIIV, og denne del av dommen ble ikke appellert. 

\'t~nnene stod helt uforstående overfor disse fenonll'ncr. 
Deres vitnesbyrd gir overhodet mel' bidrag til forstiie\sl'n av 
tIeres egen psykologi enn til bed51mlllelsen av Quisling". 
Quisling som ung og Quisling som eldre, mi\tte etler deres 0PP
faluing v:t're to helt fOt'skjellige personel'. Men det el' ikke sa. 
DCII svenske psykolog Pehr IIemik Tornhet'g har sikkert retl 
nhr han i sin studie: «l\Ilinniskall Quisling infiir riilta», sier 
al .Ilall at' samilla miinniska. Eli karaktiir fiiriindrat' sig iule 
i sina gmnddrag.» Saken er at Illelloll\ l!)():> og l!ll;i ligger to 
verdenskriger, en stor proletat'isk revolusjon, to fascistiske 
revolusjoner, og en rast!lls nordmanns s5lken elter makt over 
andre mennesker i en hvilken som helst form, enten som 
,lux i klassen c1let' som duee på sloltet. I de jevne og rolige 
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tider - politisk sett - som var karakteristiske for Quisling~ 
ungdomsår, forelå ikke mulighetene for tilfredsstillelse a\' 
hans maktbegjær. Hitlers overtagelse av makten gav vekst
betingelsene for disse sider av Quislings karak tel'. IleIler 
ikke skal man i denne forbindelse se hort fra hans tidligere 
fOl'Sflk på å komme i forbindelse med kommunistene. De 
yllediggående ideologier, både på venstre og høyre fl~jy, gir 
spillel'Om for eventyrere av typen Quisling på en ganske annen 
måte enn den fra viktoriatiden nedarvcdc parlamentarisme, 

Den nå værende norske minister i Stockholm, professor 
Bergersen, som i sin tid også val' sammen med Quisling i 
Russland, hal' gjort meg oppmcrksom på et eiendonlllldig 
trekk ved Quislings interesser der borte. En skulle tro ut 
Quisling som generalstabsoffiser ville nytte leiligheten til å 
kaste seg ovel' studiet av borgerkrigens lærdommer og av den 
røde hær. Men der er intet som tyder på at han i Russland 
har viet militære spØrsmål noe dyperegående studium. Det 
som opptok ham på denne tid var hans «etiske systenu, 
det som senere ble til «11l1iversismen». Quisling val' nemlig 
alltid opptatt av ett eller annet bortenfor det han holdt på 
med. På skolen med høyere matematikk, på Krigsskolen med 
kinesisk, i sitt humanitære arbeid med røde garder, som legu
sjonshjelp med «etiske systemer» (som vel å mel'ke skulle 
skaffe ham tilhengere over hele verden), som parlamen
tariker med et anti-parlamentarisk parti. Og selv da man 
skulle ha trodd han hadde nådd sitt mål og val' blitt «minister
president» i Norge, da var det «Eul'Opapaktem som fanget 
hans tanker og interesser. Eller for å sitere ham selv i lag
mannsretten: dIva betydde det for en som virkelig strebet 
etter makten, å ha makten i dette land på 3 miIlIioner?~ 

Det ville være lite treffende å kalle Quisling en dnlmmer, 
fOl' det er intet svermende over hans tankebilder. Fantas
tiske som de på en måte er, så er de på den annen side like 
konkrete som Hitlers eller Gorings. Det er også misvisende 
å kalle ham opportunist. Quisling hadde opportunistens ene 
attributt, nemlig å gripe enhver sjanse, uansett hvor seh'mot
sigende hans liv derved ble. Men han hadde ikke det aunet, 
nemlig å vente på at sjansen skulle komme. Han var meget 
mer hva angelsakserne kaller en «schemen, en intrigant på 
lang sild. Mens de flesle SØker å arbeide mot nærliggende mAI, 

:., 

Quisling: Menneske og forbryter. HU 

men å bmke varige argumenter og holdbare midler, gikk 
Quisling den omvendte vei. Han arbeidet mot ærgjerrige og 
fjerne fremtidsperspektiver, men bmkte et hvilket SOIll helst 
argument og ethvert middel. 

. Det val' et sterkt drag av illojalitet i hans karakter. Det 
\'ar mens han arbeidet for Nansen at han planla de «rsidc 
gardep. (Saken hle først kjent et år etler Nansens død, ellers 
hadde Nansen neppe skrevet sin attest til Quisling fØr han 
d~)dc). Da han var medlem av «Fedrelandslaget» skapte han 
e:':ordisk Folkereising:.. Da han var medlem av I1undseids 
regjering gikk han til det i norsk politikk uhørte skritt il 
lende et klagebrev på sin ovemrdnede statsministeren dirck tc 
til Il. M. Kongen. 

Men hans illojalitet var forbundet med ønsket om fl. be
hage dem han i Øyeblikket stod overfor. I/:Da lagmannen av
brptmeg i går,» sier han i higmannsretlen, men tilfslyer straks: 
epA en for Øvrig vennlig og elskverdig må te,» I lagmanns
reiten sier han om HØyesterett at det el' ikke sikkel't at en 
lak blir riktig avgjort i Høyesterett for H~,yesterett kan også 
la feil. Men når han selv står overfor I1flyesterett takker 
han lo gange!,' i servile ordelag for at han får lov å uttale scg 
i denne l'elt «fordi jeg i lagmannsretten hadde følelsen av 
ilke å stå foran dommere, men foran bare anklagere.» 

Quislings forklaring i lagmannsretten er det mest selv
avslørende dokument det er falt i min lodd å lese. Dct 
Himler av selvmotsigelser og uhyrlige påstander. La meg la 
et eksempel. Vi norske talle i Russland om at fire-fem av 
vår omgangskrets var blitt borte uten forklaring. Det betydde 
ikke nødvendigvis at de var blitt «likviderb, jevnfØr Litvinoff 
som ble borte, kom tilbake og forsvant av bildet igjen. I 
Quislings fl'emstilling i lagmannsretIen blir dette til: «Nlh 
man har vært i selskap hvor 4-500 var til stede, og man val' 
den eneste som slapp levende fra det ... » Han gjør et slort 
nummer av at han trosset store farer ubevepnet. Så vidt jeg 
husker gikk ingen utlendinger med våpen. Det var formodent
lig forbudt. Den oppmerksomme leser vil finne et utall av 
lignende fantasibilder: I/:Trotski ville ha meg til stabssjef.» 
-- eDet var neppe den stilling jeg ikke kunne oppnådd i 
Russland.» - «Nansen kunne blitt president.» - «Det SOIll 
gjelder el' å skape Guds rike på jorden. _ . Og jeg fOl"met ut 
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deltc i cnl:ere p[1 vitenskapclig grunnlag,--- ogsil llIall:,;c :I11dn: 
tillg og utlegningel' -- ug .icg spredtc det ut OH'!' Buss/aud, 
og jeg fikk mange tilhengcrc ut over hcle Hu:>sland , , ,» 

deg organiscrte dc nasjonalc heycgelscl' utc i Europa,>, os\", 

OS\', Det villc sil,kcl't vaTe uriktig av dl,tle :'1 slutte at Quislillg 
stod og I~;y Illed dtelldc og vilje, Forholdet Cl' snarere at nal' Ilall 
LOIl! i sinmlJ(!\'cgelse hil' skillct iiicllo'iil 'del faklisk opplevd,' 
og det tcnkte ellcr dr~llllc utviskel av hans h.ierne, SOlli hall 
st;lr i 1'(~ltcn og forsvarcr sitt liv og sin a:rc ovel'\'eldcs han ay 

lllcdynk llled seg selv, og Ol'dene f~jlgel' ikke lenger tanl,en, 
1I1(~1I lankell tilpasser seg lil de Illest vid;,ningsfllile Ol'dl'lH' 

han kan finne fl'alll til. 
En sppr seg selv h\'ordan denne lalc kunnc g,hire s:) slol' 

virJ;,ning Illl tilh()rel'l1c som den utvilsomt gjorde, I::n for
Idm'ing Cl' at Quisling taltc mcd stOl' vanne, for han snakket 
Oill det cneste SOlli intercssertc ham jl[l .iorden: seg sch', I 
halvannen dag la han ut fOl' dcn forsallllcde verdcnspn'ssl' 
Olll sinc Illeriter, og lil dels svingel han seg opp lil vid;e1ig 
veltalenhet. En annen forldaring el' at han blandet (Ju(ls rikt, 
og fe(I!'e1andet inn på en måte, SOlli forhundet llIed hall~ 

egen tilsynelatende intense overhevisning, kunne virke besna'
ren de, :'Iren Illest inntrykk --- iallfall p:lutIendingene -- gjor(!t
utvilsomt hans skildring av sin oppvekst i den f.ierne fjelldal 
Ihl/ls egnc ord el' fsHgende: «Jeg har vokset opp i en trang 
fjelldal som den gang ennå val' ct vilt landskap og hvor det 
bodde kanskje til dels ville folkeferd,» Landskapet val' nok 
i sine hovedtrekk det samme den gang SOlli i dag, Og hva 
b~jndene i Fyresdal angiil' Iwn en berolige mulige reisende 
med at de Cl' ild,e villere enn hs)ndene på Gran, og langt 
l!lindre ville enn hyfolk flest. En tredjedel av ~orges hefolk
ning er vokset opp i lignende fjord- og fjelldaler, og de hprCJ' 
til de sindigste og roligste folk vi hal' i Norge, Men nettopp 
denne beskrivelse gikk som Val'mt hvetebqjd i verdens
Jll'essen, 

Quisling taler selv ofte 0111 silt profetiske klarsyn, lIall 
ulgav jo ogsii en bok Olll det: «Quisling hUl' sagt del.» Quisling 
hadde profetens alle fakter, Men han hadde et lånt pl'ogralll. 
Han val' ifjdelwler i et land hvor det nesten ikke finnes jpdt'r, 
og slett inlet jsideprohlem, lIan val' holsjeviketel', hall SOlli 

Qllislillg: ~Il'lilll'"kl' og forl'l'ylt'l'. 

\'ille laget q!tle gardcl', Nih' han blir I,onfmnlerl llIed delte 
~icr han at bolsjevikcnc forandret seg og derIlIed ogs:"! hans 
Clppfatning, Men i sin 17, JlIai tale pil Klingenberg i Oslo 
1!I1:1.,da det gjaldt :'l hevise at han hadde va'rt forut fol' bilde 
~llIssolilli og IIitlel" sa han al han skrc\' sitt program i Huss
land i l!l1S, lian VHI' en forfektel' av den llo['(!is);e rases I'l'It 
til li lede verden fordi den val' den eneste som knnne lede, 
~Ien samtidig hevdet han at de nordiske ledel'e SOlli ledet det 
nordiske land !'\orge, Kongen, regjeringen cte" val' dc usleste 
ledere som noensinne val' ,salt til [i styre et land, Nth det 
gjaldt r:lse og hlod, Vat' det som hos Hitler. hans hjel'lle fUI1I;
lIjllncrtc ikke lenger, 

~år mali tat' i hctraktning alle de selymotsigelsel' Quisling 
hadde viklet seg inn i, og det fellende hevislllateriale SOlli det 
hadde lykkes påtalemyndigheten å salllle, Val' hans eget for
Ii\'ur en mesterlig prestasjon, Del lyktes aldri hverken lag
mannen ellel' aktor :'1 målhinde ham P:l noe vesentlig jlunkt. 
:\1\1' hun tilsynelatende var k.i()rl helt fast, svarte han gjcl'lle: 
c:\ci, det val' ikke på (len mMen», og salte s:l avsted nedover 
t'lIallnen gate, Et kOl'l utdrag av eksaminasjonen vil gi el inn
trykk !IV hans måte å svnt'e på, - Det blil' forelagt en shiftlig 
L.lage lil tyskel'l1e i Quislings navn over at de tyske hidrag er 
sloJlpet. FOl'h(!ret slu-idel' fl'am som fØlger: 

Lagmallnen: «Ble det stilt noen midler til Dt'res disposi
sjoll '!» 

Quisling: «.Jeg hal' ikke kjennskap til del.» 
I..: «Ilal' De kjennskap til at det il,/;.c hle stilt til Deres 

disposis.ion siden De klager over, , ,» 

Q,: «Hikskomillissa'l'en speITet alle v:he III idler for il !ivl' 
lll,onolllisk prcss p[1 oss,» 

1..: «Dette kan sc ut SOlli det el' stilt Illidlel' til Deres 
(lisposisjon, Fil;,k Dc penger av tyskerne flir !), apl'il? S\'al' 
11;\ pil del.» 

(l,: «.leg vet ikke,» rsie!] 
L.: «Hvordan kan De da la Schicl,edanz sl;rive detle In'i .. 

Ik i/,ke hal' noe kjennskap til det'?» 
(l,: «.Jeg kienner ild,e detaljcne ved del.» 
L.: (silel'el' fra IB'evet): «'Ettel' at jeg pii grunnlag herav 

h,lIldl' uthygd min organisasjon og sædig presseorganet <;Fritt 
Folk», hle tie videre lHidvendige pengemidler ikke Il'llger slilt 
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til min disposisjon' - det betyr at De tidligere hadde fålt 
midler etlel' alminnelig både tysk og norsk språkbruk. Delte 
punkt kan da ikke Schickedanz ha diktet opp av seg selv, lI\ell 
det må være satt opp elter konferanse med Dem'?» 

Q,: deg har ikke halt noe med finansene å gjøre,» 
Senere hevdet Quisling med stor styrke at han personlig 

hadde spart Norge fOl' hundrer av millioner kroner - tullet 
varierte -, og da han ble motsagt påstod han at det var 
ckspcdisjonssjcfcn i Finansdcpartementet som ikke forstod 
seg på del. En kan symlJatisere med lagmannen når hun i 
mild desperasjon utbryter: «La oss nå forSØke å holde O~ 
noenlunde I;:\al' i hodet I» 

Det har vært hevdet at noen virkelig psykiatrisk undcr
s~)kelsc av Quisling ble ikke foretatt. Og etler dcn tcknikk 
moderne psykiatrikere bruker, kan det kanskje være riktig, 
:\len det blc innhentet ullalclscr fra åtte Icger, alle organiske 
undersøkelsel' som kunne foretas i levendc live ble gjort, ol! 
to av legene som ble oppnevnt av reiten som sakkyndige 
fulgte forhandlingene fra første dag til siste, Legene var cnig 
om at Quisling var ikke sinnssyk, og ikke viste tegn på å yaTe 
del. Det er en fcil, elter min mening, at der ikke ble forctatt 
obduksjon av liket. Men denne forSØmmelse kunne av gO(le 
grunner ikkc ha noen innflytelse på det spørsmål dOlllmcrue 
måtte stille seg: er han ansvarlig for sine handlinger eller 
ikke'? 

Det kan naturligvis I sm alminnelighet sies at en llIann 
som er i den grad uhemmet i sin tale og gjerning som Quisliul! 
hl c, er «galcn» for å siterc en av de svenske iakttagere under 
prosessen, l\Ien spØrsmålet har i virkeligheten kun akadcmibk 
interessc, Det finnes nemlig ikkc noen lege i Norge, og ncppe 
noen i noe annet land, som kunne funnet lovhjemmel for å 
sperre Quisling inne fØr krigen - altså fØr hans forrædcri 
kom fram i dagen, Og hvilket vergeråd i verden ville ha talt 
scg av dette barn fra et «velstående og harmonisk hjclI\" 
eller av denne unge gutt som tok .de beste eksamencl" yar et 
mønster i oppførsel og var beundret av sine kamerater? 
Med mindre man skal selte hele samfunnet under prcycllli\' 
mental obscrvasjon, vil det fortsatt bli en sak for rellsvescnet 
og ikke fOl' de medisinske autoritetcr å ta seg av tilfclle som 
Quislings, 

Quisling: Menneske og forbryter, 
!!)5 

Xci, det uhyggelige vcd Quisling er ikke hans abnormali
kl. meu hans uhygg:lige form fOl' normalitet: forslØrrclse 
a" ('Hue upplevclscl', Idealisering av egne motiver, fOl'tl'eno
.,~~ 8\' egen skyldfølelse, higen etter ber~lmmelse, eitel' ~l 
bh dskel ---, kans~,:jc dyrket - - Ja hvem av oss sillel' ikke 
baDe med dlssc tIlb\lycliahelel' bare il-ke l' , I 
.L I <>, SaIlllllC overv('-
\KOl c potens'! . 

Quislings, ulykkc var at han hadde ikkc tilpasningsevlle 
lom )val'te tt! h,alls slyrke og sjelseynel' for ØVl'i", IlaIls 
b«"gawlsc kan Ikke kal'Ukterisel'es som bal e ~ l' S ' «resep IV:.> 
••• ns~lIs ullI')'kk «ypperlig~ siktel' til hans cksekutivc U!'heid i 
t. k~alOa. (!g lIIan SCl' i reiten at han har usedvanlig intuisjon, 
Ihls del s,les noe ~om kan bli farlig for ham, er han straks 
rc:dc med lIlnvclHhngcr 0 0 bortforklaringcr J'I k å' 

• <> , an' an ogs gl 
hI('~cl godc vurderInger - hva artikkelen om Hussland i 1!)2:1 
u cl eksempel på" Dctte Cl' cgenskapel' som går utovcr en 
utdukkcndc resepliv begavelse, 

~lcl~ denne «føl'er» kunne ikke gj\>re seg gjeldende, Til 
haos .(leItIl~lgssllcht» svarte ingen «Geltungsfiihigkeil» 
hans trang til å hevdc seg utløstes ikke av noen tilsvarendc 
c:~'n~, lian el' derfor fomtbestemt til å bli hva aktor mcnet 
r1kh~ k,alte en d,ilhengerfører», Nansen - Kolstad __ PI'~IZ 

, tlllthsch - ,llItter, Han begynte med å hekte sin yoall' til 
tO Iyscnde stjerne og endte med å spende dcn tit dl'n 
"'arte scl\', 

Om og om igjen under sin forklaring utbl'ytel' Quisling: 
cman kan tro hva man vil men slik er det Il , ' , . ,» e er «Il!all 
Lan gjllre hva man vil, mcn J' eg har rett "Dett k ' L ' , ,H e pc 'er 
hl akc l:å I~ngdoms~rene, og ikkc bare på hallS men pti 
Il Iles, Del Cl en ytrlllgsform som ikke er uvanlia for den 
10111, fplel' evnene i scg, men som ennå ikke har læ;t å hevdc 
,eg I sa~llfunnel med de midlel' og på den måte som sam
fllnnet tilstedel', 

Del mest karakteristiske ytre trckk ved Quisling var hallS 
klossct,hel. lian famlet etler ordene. Riktignok for å finnc 
fram Iil de adekvate uttrykk, som en av legcne sa. Men han 
fumlet dog, Hans skriftliae form var knudret oa l' slk l' 

t> , t> esa pe 1" 
omgang var han keitct. Han var den som ble sittende utenfo~ 
enda han trodde han var den kunnskapsrikeste og mest vordi
fulle, Han kunne vanskelig delta i en alminnelig samtale. 
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Ilans nOl'malc ytringsforIlI val' monologcn, Dcn tan pa~~e 

for cn diktator, mCll dCll passcr iallfall ikkc for en funbju
iFl'!', Dcltc var kanskjc cn av årsakene til at hans tidligere 
sjef Prytz, ordkjapp og belevcn, domincrtc ham sil fullstendig, 
Enhvcl' SOlli hal' sctt dcm salllmCIl kUllIlc ikkc unngå :1 bli 
shlll av deltc eiendolllllleligc avhcngighctsforhold, :\Icil 
Prytz gav ham kompcnsasjon, For Prytz 0PPlIIUIl!i'ct ham 
samtidig og drcv ham f!'am, 

Ovcrfor allc andrc menncsker SOIll ikke forstod ham 
samlct Quisling ct stadig Ilkcndc fond av fortrengt hcnl.else, 
IIans tal c for rcltcn formclig oscr av bittcrhct. Seks ganger 
umiddelharl clter hverandre hedyrer lian at han fplcr ingen 
hillcrhct mot gcneralstahcn, Nei, ingen som hclst bittcrhet. 
;\lcn tfljlClig av dcm V ai' dct, tilfslyer han - men han fpler 
ingen hiltcrhet! Dcttc el' 22 ål' cttcrpå, Og skolegutten SOlli 

«fordidic» hans vcnnskap gjclllmcr han i sitt hjerte i 50 hr, 
og niir han trekl.el' denne harnehistorie fram i rcllen fOl'lllelig 
dilTCl' hallS stCIIIIIIC av opphissclsc: «.Jeg slo ham sri å si fur
del'vet fordi han forrådte vårt vennskap!» 

Det eneste Quisling ikke kunne fortrenge fra sitt sjel sli\' 
var nemlig krenkelser, lIan el' det stllrste offer vi hal' halt i 
Norge for fornærmelsens martyrium, Når det gild,;: galt \ar 
han forna'l'Il1et fordi det ikke gikk godt. !\lcn hvis det gil-k 
godt var han formcrlllet fordi det ikke gikk bedre, lian var 
krenket pti arbcidcrledcl'l1c som ikke h!lde på hans rild i 1!1:1,i, 
pil engelsklllennene som ikke lyttet til hans lokketoner i l!l:1O 
og w:m, lIIen han Val' også fOI'n~l'rllIct på tyskel'J1e SOllI faldi~k 
h!II'te pti ham i Hl lO, Hans egne onl Cl': «of eg sa dirl'1; te til 
allc sallllllen at jeg forakter d(~rc, Det tror jeg ild;c Illange 
nordlIlenn hadde våget fl si til de flvel'ste tyske embedslllelln. 
l\fcn jeg sa til dem: jeg fOl'aUer dere, jeg kan reisc til III;n 
g.'\rd i Tclelllarken , , ,» 

De fleste Ul!' jo kantcne slepet av seg allerede i IIllgd()III;' 
årene, ()uisling fikk del ikke, kanskje delvis fordi Vellnl'lIl' 
salte ham "pil en pidestai» SOlli sl~olel,;:allleraten 1'IIIIIal111 
utll'ykte de!. Del vekker til cltertanl,e at dclte llnatiirli",' 
utlryld,;: kan gjentas aven skolelIlann mcllolll ,lO og ;)(1 :ir 
elterpi\. En fristcs til li SPf)rre scg sclv i hvilken grad \:11'1 

skolcvcscn mcd dets stcrkc underslrckcn av b{)ldig I:l'rdlllll 

og eksamcnsresultatcr, hal' bidradd til ulviklingcn a\ l'lI 

; ~'. 

(Jllisling: ~(cnnt'skc og forhryler. 1!ll 

karulder SOIll Quislings. Engelske gutter ville ganske sikkerl 
iLLe csutl hum p:) en pidestal». De ville forlangt at hun skulle 
,a're med på deres sport og deres mOlTO, ellers hadde de . 
liLL~rl cknOl:kcd sense into him». Også det amerikanske sam
rUllllllled dets ubetingede kmv til «soeiability», altså omgjenge
lighct, hadde neppe latt denne «enstflingen» g[1 sine egne 
merkelige veier. Denne artikkel er ikke stedet til å diskulere 
mangll'(' og fordeler ved norsk oppdragelsc - fordelene el' 
Lanskje like store -, men problemet nevnes i denne for
bindelse fordi det ikke lal' seg komme forbi i og med for
I\'ars\'ilnencs utsagn. 

Ilet hul' vært hevdet fra enkelte hold at Quislings inn
Ililling i hunnen var idealistisk, at han ,på sin skakkjøl'!e 
måte mente å gagne sitt land. Den kjente svenske advokat 
IIclllming-Sjoberg sier i sin bok «Domen (lVer Quisling»: 
cOm Quislings patl'iotism kan intet tvi vel råda .. ,» Og litt 
unere: clIan blev ieke f(ilTådHl'e [(il' vinning eller lim, hans 
forriideri boltnade i kårlek lill hans land .. ,» Om dette sier 
den enstemmige dom: «Det må ansees bevist at Seheidt har 
latt lilflyte tiltalte 200000 riksmark i norske penger, og det er 
på det rene at Hagelin SOIll ved nyltårsskiftet (19:m/l!JIO) 
rJ)'ltet til Oslo og tok inn på hotell utbetalte til tiltalte 
Lr. ;)() o()() til kr. lO 000 som han hadde brakt med fra Tysk
l.uII\. Helten er ikke i tvil om al også delte var hidra" fr; <le 
lyske myndigheter til tiltalte.» Til gjengjeld gav Quisling 
mili t:l'l'e opplysninger til en oberst i den tyske generalstah 
5eks dager før invasjonen begynte. 

Selv dissc fakta selter ikke n~ldvendigvis en stopp for 
diskusjonen om Quislings gode tro. Noen ville hevdc at når 
han moltok penger og gav opplysninger så var også delte for 
A unngå hlodsutgytelse, for å hindre Ødeleggelse og dermed 
for i det langc ISlp å gagne landet. SkjØnt han benektet <le 
lIIer inkl'iminercnde fakta, var hans forsvar nettopp bygd 
opp ph delte resonnement. Argumentasjonen kan få et visst 
f .. bk skinn av /:,ryldighet fordi mange bra non!rnenn mente 
I\IUII hurde gi) ganske langt for å unngå neltopp hlodsll tgydelse 
o~ Ildcleggelser. 

Mell Quislings, og hans forsvarers, resonnement er uriktig. 
Aktor hevdet - og fikk medhold av reiten - at i lovens for
Ilund omhandler den gode tro ikke det fjel'llere mål men kun 
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den. umiddelbar~ hensi.kt. Hvis derfor den anklagede er seg 
bevIsst at han bIdrar hl å levere landet i fiendevold er han 
i ond tro, selv om han mener at dette vil være til g~nst for 
han~ land. Ja, man kan fØye til, selv om det etterpå kan 
bevIses at det materielt sett har vært til gunst for landet. Den 
son? overgir en stilling eller styrke under krig for å spare liv, 
er Ikke skyldfri fordi han oppnår sin hensikt. Hvis nemlig 
den ~nkelt~s skjønn og Ønsker skal settes over lovens bud og 
hensIkt, blIr enhver forræderilovgivning illusorisk. Første
voterende i Høyesterett gav så klart uttrykk for norsk retts 
standpunkt i dette viktige spØrsmål at en del av hans votum 
bør hitsettes. Dommer Fougner sier: 

«Det lå i de norske statsmyndigheters hånd og hos dem 
alene å treffe bestemmelse om hvorledes den situasjon skulle 
møtes som tyskernes pågang på vårt land i tiden fra 8.-9. april 
og utover gjorde akutt. Ingen, heller ikke Quisling, kunne 
unngå å være klar over at den ting å legge hindringer i veien 
for de norske statsmyndigheters tiltak for å berGe landet elter 
de linjer de besluttet å følge, og å yte den an~pende fiende 
hjelp til å slå ned den nOl'ske motstand, var opprØrende lands
forræderisk ferd. Og dette gjaldt likefullt om domfelte ut 
fra sitt personlige syn, fant den vei myndighetene valgie å 
følge, politisk eller militært uheldig. I tider og under forhold 
som dem det her er tale om, gjelder kravet om at den enkelte 
innordner seg under de lovlige organers beslutninger - kravet 
om lydighet og troskap mot den der lovlig representerer land 
og folk - absolutt og uavkortet.» 

Til Høyesteretts domsbegrunnelse er det bare å tilføye 
at det absolutte lydighetskrav naturligvis forutsetter at de 
lovlige myndigheter handler i overensstemmelse med norsk 
I~v og i pakt med norsk nasjonalfØlelse. Hvis den norske regje
rmg - som enkelte andre europeiske regjeringer - hadde 
bøyd seg for de tyske krav, ville man neppe etler krigens slutt 
ha sett Høyesterett dømme f. eks. forsvarerne av Hegra som 
s.abotører og frifinne Quisling som ko-operatør. Den dypere 
lIggende grunn for det uavkortede lydighetskrav var ikke bare 
regjeringens lovlighet, men det faktum at den handlet i over
ensstemmelse med folkets rettsfølelse. 

Forsvareren reiste under saken et spørsmål som har ikke 
liten interesse også for andre saker. Advokat Bergh uttalte: 

Quisling: Menneske og forbryter. 199 

«Hverken i domstolen eller ved skranken finnes noen som 
deler de synsmåter, som tiltalte har følt seg kallet til å for
fekte.» Dette er jo langt på vei til å antyde at dommerne i 
saken var ugilde. Faktisk var der også reist innsigelse mot 
lagmannens habilitet på grunn ·av hans stilling under krigen, 
som gikk sterkt imot Quislings syn. Høyesterett tok ikke inn
sigelsen til fØlge. Forsvarerens standpunkt synes overbe
visende i fØrste omgang. Det er helt riktig at Quisling ble 
dømt av sine motstandere, eller som forsvareren sa «menn 
som er kontrært innstilt til tiltaltes oppfatning og tanke
verden.» Men gjelder ikke dette alle forbrytere? Ingen som 
forgår seg mot loven kan regne på å finne meningsfeller 
blant dommerne. Disse vil alltid - forhåpentlig - være kon
trært innstilt forsåvidt det gjelder de i anklagen omhandlede 
forbrytelser. Hvorvidt de «deler de synsmåter. som tiltalte 
har fØlt seg kallet til å forfekte» er irrelevant. Quisling, så vel 
som enhver annen forbryter, dømmes nemlig ikke i Norge for 
sine synsmåter. Forsvarerens standpunkt grunner seg i virke
ligheten på en sammenblanding av anklagedes meninger og 
handlinger. Quisling kunne levd til sine dagers naturlige slutt 
med den synsmåte at tyskerne var Norges redningsmenn, og 
fØrerprinsippet en velsignelse. At dommerne ikke deler dette 
syn gjør dem ikke inhabile, for det er ikke dette tiltalte an
klages for. Det er fØrst når man forsøker å omsette delte syn 
i handling, med virksom støtte for landets fiender, at 'man 
kommer opp imot norsk lov. Derfor skal det understrekes 
til slutt at Quisling ble ikke dØmt for sine sympatier for en 
fremmed m.akt, eller fordi han var tilhenger avenevoldsstyre. 
Der går mange sådanne omkring på frifot i Norge den dag 
i dag. Quisling ble dØmt fordi han hadde forbrutt seg mot 
norsk lov. 
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