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Um han enn er lite kjendt innenfor historieskrivningen, som 
også mere genereI t innenf or den pol i tiske kul tur, f qrplir _. v id
kun l,).uJ:~Jtp.g,fodt for hillldre år siden i år,en av hovedperson
-ene-Y denR»XÆl.}!lRi.xkR :norske og europeiske historie i forste 
)ia1.vdel av vårt århillldre, en politiker ot; et menneske av hoy 
morarsK- standard som med sitt liv -betalte kjærligheten til· 
~~itt land og troskapen mot sine ideer. 

Som grunnler;ger og forer for Nasjonal ;:)amling,foJtkeoevegelsen 
inspirert av fascismen,ule Quisling ved krigens slutt,24.okto
oer 1945, skutt som "forræder" av sine landsmenn for å ha sam
arte idet med det nasjonalsosialistiske Tyskland straks landet 
hAns var olitt okkupert av Det Tredje Rikes tropper. 

Fra da AV er hans navn, stemplet med vanærens merke,olitt syno
nym for den som har solgt ftedrelandet til fienden,- allikevel, 
hvis man går til ounns i S' ken,kan mi,n på den ene side oppdage at 
quiSlings forbindelse med tyskerne vnr noe helt annet enn en 
ren og skjær underkastelse,og på den annen at hans valg -samar
beidet- ikke gikk ut på å fremme p~jngermanismen og Hitlers hege
monidrommer,men på å skape et Nytt ~uropa som titusener av ung
dOJl}I~.r, poli tikere-·og;- intellektue Ile fra alle nas j onner på det . 
gamle kontinent gikk_. inn_Jo!'. 

Det er altså idag umaken verd å stille sparsmålet,merB enn 
fort i år siden slutten på den ar~en verdenskrig,om hvem Vidkun 
Wuisling virkelig var,hva han tenkte,sa of, skrev,for å forsake 
å gjenqpprette,hinsides parti.ske tolkninger og hendige forenk
linger, den hist9ri~~~_ . ....§..annhet. 

~._.---_.-._ .. _-----_. -.~------- . 

~n inspirasjon i denne retning har vært den nylige offentlig
'joreIse i Tyskland aven serie utrykte dokumenter oppsporet 

t1a.v en ung historiker i Koln,HClYls W~.r_nel'_._~~.eu:l:.en, som kaster nytt 
lys over lederen for de norske fas cister og radikc'l t kullk(i ster 
anklagene og "bakvaskelsene som 'ble formulert mot kam på deri tid 
prosessen foregikk,den som skulle avsluttes med dodsdommen. 

Fadt i 1887,av en familie med 'bondetradisjoner,snartenkt og 
intelligent, ·ble Quis ling i 1905 opptatt på Krigsskolen, og begynte 
slik en lysende karriere som allerede etter seks år,i 1911, 
skulle [';jare ham til generalsta'osoffiser og l 1917 til mili tær
attasj~ ved den norske am"bassade i koskva. 

Btter en periode med samar'beid med Fridtjof i~ansen, hoykommissær 
for Nasjonenens For'bund med ansvar fo~ en hjelpeaksjon i Russ
land i 'borgerkrigsårene,og en :mtngXÆli.:ai.g diplomatisk virksomhet, 

flerårig 
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skrev han etter tilbakekomsten til sitt land en serie clrtikler 
som han i 1930 sC:lmlet og utgav i en bok under titelen "Russland 
og Vi".4l:armert av alt han hadde sett og fått greie på om de bol
s jevikiske planer men sikte på en anneks jon i;V l'Jordnorge, påpekte 
han her den kommunistiske trusel. 

allerede i dette verket var det mulig å skjelne hovedlinjene i 
hans politiske tenkning,som skjont den var uforsonlig fiendtlig 
mot marxismen ikke degenererte i en reaksjonær konservatisme, 
men varslet et stadig nærmere samarbeid mellom de eiJropeiske na
sjoner som eneste måte til å bevere og forsvare det gamle kon
tinents sivilisasjon. Dette samarbeid forutsatte i hans planer 
opprettelsen aven patriotisk foderasjon av ~ordens stater : 
" ••• en slikvfoderasjon opprettet mellom Skandinavia og Storbri
tannia på den ene side,med bistand av Finland og nederland,og 
som Tyskland og de britiske dominions eventuelt kunne slutte seg 
til ••• en slik foderasjon ville ha styrke til samtidig å tilin
tetgjore de 'bolsjevikiske forsok or; intriger og å bevare den 
europeiske sivilisasjon og freden i en lang fremtid ••• " 

Ideen om dette forbund forble ~uisling trofast mot også etter 
grunnlegvelsen av Nasjonal Samling. I 1933,og igjen i 1937,i 
9-_E3:t l~:r:'i tisl\:e tidsskrift "british Union Quarterly", ble offentlig
gjOrt en artikkel av ham under titelen "A Nordie \Vorld F'edr:ra
tion" ,hvor'i han gikk inn for opprettelsen av et }'ellesskap grunn
lagt på nasjonalstatssystemet,og slik at det skulle utelukke en 
enkelt mcili.Ts-he·[~·emorir.-----·-· 

Det skulle dreie seg om et okonomisk og politisk forbund som 
skulle ha som mål å ~perr~veienfor bolsjevismen, men som skulle 
våke vel over at ikke ettlana"Komtil å dominere de andre .Om så 
skulle skje, ville det uV8{);erlig odelegf,e for()undets ånd og få 
det til å slå feil. Delme grunnleggende ide skulle bli tappert 
forsvart av I~uisling også i den ty::;ke okkupas jons år. 

Orientert som han var mot en europeisme som skulle basere seg på 
brorskapet mellom Nordens fOlk,ble lluisling bokstavelig talt 
brakt ut av fatning ved utbruddet av krigen mellom Tyskland og 
Storbritannia i 1939, Ot~ slik fort olke s hans fredsappell av Il. 
~ktober 1939 til den engelske statsminister Chamberlain. 

Idet han påpekte de skjebnesvangre virkninger av det som i hans 
oyne i sitt vesen var en europeisk borgerkrig,fremla Quisling i 
sitt budskap for den engelske statsminister sin ide om en euro
peisk foderasjon som egnet redskap til å beskytte interessene og 
rettene til alle .e;uropas folk. liver stat skulle oppnevne ti repre
sentanter,i påvente av regulære valg som skulle holdes i hvert 
land, 

3::n slik plan kunne,som Neulen fremhever i sin studie "Eurofascis
men og den annen Verdenskrig",ha hatt suksess i 1919 eller 1946, 
men i den daværende situasjon av så alvorlig internasjonal spen
ning var den redningslost dmmt til ikke i det hele tatt å bli 
tatt i betraktning, - om ikke endog tilVå fremstå som en drammers 
ville f8nt8 sier. Hans eppell forble ulle svart. iJ'Te dikteren Ezra 
Pound skulle to år senere, da ;.2uislings navn med urette var truk-

-ket ned i sOlen,i en samtale i Hadio Homa minnes hvorledes den 
norBk~ leder.hadde kjempet helt til det siste for å skåne Europa 
for lwnfliktens tracedier og odelec'celscr. 
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Også den franske skribent Maurice Dard~che gir vidnesbyrd om 
Frvofledes Wuisling :i~ lopetav 1939 på forskjellig vis :forsokte 
å opptre som mellommann mellom Hitler of, de allierte for å 
gjenopprette en freds~po~i tikk,og hvorledes ID:mclikRx:fE.xx:tJu~da den 
mili tære okkupasjon ['iV Norge stod for doren, der }'tihrer lot ham 
i fullstendig uvitenhet om de tyske planer,som klart fremgår av 
dokumenter funnet av de nllierte i Det 'l'redje llikes arkiver. 
" Disse dokumenter" -fastslår bard~che- "avsanner kctegorisk alle 
de ærklæringer som ble gitt under Quisling-prosessen,og som 
anklaget ham for å ha kjent 08 l)egunstiget den tyske hærs stra
tegiske planer". 

I alle fall, etter den tyske okkupasjon av landet i 1940,de norske 
troppers betingelseslose overgivelse og kong Ulav VIS og hans 
reg~rings flukt til Hamar,foretok fascistlederen i et forsok på å 
fylle det makttomrom som var oppstått,og med stotte av sin beve
gelse,et statskupp og proklamerte seg selv som regjeringssjef. 
Det var på den ene side et forsok på å fore en balansepolitikk 
med okkupasjonsmakten som kunne spare Norge for ytterligere ydmy
keIser, og på den annen å overtnle 'l'yskland til en europeisk poli
tikk for "nyordningen". 

l.:totsa tt det man kunne tenke, viste tyskerne seg ikke begeistret for 
Quislings initiativ,og etter å ha forårsaket hans regjerings fall 
gav de ham som motspiller en Heicijskommissar ,Josef Terboven, 
Gauleiter i Hheinland oe med be-kgrul1::r:l;b~den mest trangsynte 
proyssiske korporalsånd. På samme tid hadde den allierte propa
~ganda lett sl;ill med å fremstille W.uisling som marionett i tys
kernes hender,og slik kom han til å befinne seg i praksis i 
"ingenmannsland" ,motart~e_=!:cl~~av tyskerne og mistenkt av sihe 
landsmenn. . .. -.~ ~. ~ 

rtan tapte allikevel ikke motet,og fortsatteVå tale varmt for 
sine politiske idealer og planen om et statsforbund. Således 
fremla han for Hitler 25. oktol)eT 1940 et memorandum om ordninfen 
av forholdet mellom Norge og ~'l'yskland, hvori han, etter å ha under
streket at de to lands felles mål måtte være virkeliggjorelsen 
aven stor allnordisk foderasjon som fremfor alle de andre skan
dinaviske stater skulle slutte seg til, understreket at innenfor 
denne ordning måtte l~orGe, som forovrig de andre land, l)evare sin 
status som fri_og uavhengig nasjon, ledet aven nasjonal regjering. 

Ifolge Quisling kmme det fodersti ve pros jekt b~l'e_:r~1'3.J-_iser~s på 
grunnlag av respekten for de forskjellige aui;;onomier,dette var 
en overbevisning som trygget den juridiske likestilling; for de 
forskjellige folk, som al~ri i noe tilfelle måtte nivelleres eller 
fratas sin kulturelle og politiske identitet. 

I en tale hoilidt i Uslo den 5. september 1941 understreket han på 
nytt sine ideer,og fremholdt at det nå var Tysklands oppgave å 
virkeliggljore det som Frankrike og Napoleon-~ikke nadde oppnådd 
for ~uropa,nemlig 1tforeningen av det europeiske kontinents stater 
i en ny orden istand til å sikre det okonomiske og politiske sam
arbeid og utelukke indre kriger, idet de enkelte staters frihet og 
selvstyre til gjengjeld garanteres." 
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Wuisling var seg fullt ut bevisst den kjensgjerning at de små 
,staters og de små nasj()_~altsmers tid var forbi for godt,og-a:t
f6:f-"TIuropa var erieste mulighet for å forbli politisk subjekt 
og herre over sin egen skjebne overfor den rq~§~sk~_og den ame
r_ikanske koloss å gå sammen o,; s{yrke de felles bånd og sine 
strukturer, l,ien hans pros jekt stod i motsetning til tyskernes 
planer som, etter bli tZkrieg-sukses-sene--og-Tortsatt altfor sterkt 
bundet til pangermanismen,faktisk hadde som mål en anneksjon av 
Norge, som P.v de ovrige okkuperte stater, for å gj ore det til et 
-tyslC- protektorat, 

Forgjeves ~Y'I~Ek Quisling sine fmxxink press på Det Tyske lakes 
ledelse for å få avgi tj; ___ E:1P: _allton()IIl~ærklæring for Norge, slik at 
det ikke lenger skulle være et underkastet land,men alliert. De 
nasjonalsosialistiske tyske ledere viste liten mottagelighet for 
den europeiske smnlingstanke og skuffet systematisk de europeiske 
fascisters håp,i Frankrike som i .uelgia,i Noree som i Nederlamd, 

Etter en senere skrivelse adressert til Hitler i juni 1942,hvori 
han forsterket sine anmodninger,fikk Quisling i en offisiell med
delelse ekspedert av heichskommissar Lammers beskjed om at der 
Flihrer ikke ennå anså tiden inne for å foreta noen forandring i 
forbindelsene mellom das Heich og l~orge, og at sporsmålet ville kunne 
tas opp forst når krigen var slutt,hvorunder hikets ledelse for
beholdt seg enhver avgjorelse, I alt vesentlig ville Norge ha 
måttet godta en ensidig avgjorelse,uansett hvordan den måtte bli. 

Det fremgikk klart at Tyskland ikke hadde noen virkelig interesse 
av å benytte seg av samarbeid fra Norge,og åt det stod meget 
fjernt fra ethvert foderatjvt prosjekt,m~n heller ikke denne 
gane ville Quisling oppgi sine illusjoner, 

I overensstemmelse med sine }PlOlitiske oppfatninger ville Quisling 
nok en gang, ved feiringen av tiårsdagen for Nasjonal Samlings 
grunnleggelse i mai 1943,uttrykke håpet om virkeliggjorelsen av 
et folkenes ~uropa hvori Norge ville kunne finne sin frihet og 
selvstendighet: "Vi må ha tillit til a;.t Europas folk vil kunne 
hevde sin frihet og selvstendighet som en uavhengig verdensmakt 
mellom verdensmaktene. Men for at dette skal skje,må Kontinen
taleuropa organiseres xmm av et grunnfe~t$t fellesskap av de ger
manske folk i frie og fode:r0tiveformer ". Det er min overbevis
ming at vi ad -derme vei vil kUl'lne finne også l~orges fremtid, og at 
vi slik vil l\:UI1ne nå vårt .s.tQ:r~ naf2jgn,a:J,-Q m~l : et stort og fritt 
l~orge hvis nas jonale -eksistens er sikret. 11----- ----

Forovrig, om han elID v: r blitt nektet muligheten til å henvende 
seg direkte til Hi tIer XEN.X'NX'EmlX 4- sporsmål vedrorende hans lands 
stilling, forsomte ikke (~ui3Iing noen anledning til å kritisere 
de tyske iIWi-ideer om den europeiske nyordning. I en skrivelse 
av 2.fe"bruar 1943,hvori han tilkjennegav sin mening om sporsmålet 
om frigjoringen av de folk som var underlagt sovjetisk herredomme, 
gikk han f,eksæ inn for oPJ?rettelsen aven serie nasjonalsosialist
iske bonderepublikker som skulle bli medlemmer av det europeiske 
forbund. På dette vis ville ukrainere,georgiere,armenere osv. 
ha kunnet oppnå fullt sl:;lvstyre, Russland selv,renset for den marx
tstiske ideoJ-Qgi og gjenskapt innen sine grenser,ville ha kunnet 
bli medlem av de~ nye folkenes forsamling. 
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Nok en gang,mens de tyslke lederes lite lallgtskuende urnedgjor
lighet,politisk uklok--og--lit'e revoliisl6nær,fratok Tyskland 
p~~ rollen som tyngdepunkt og fortropp i bygr,ingen av folk
enesburopa,mens den "europeiske nyordning" avslorte seg som 
ren fantasi~ - nok en gang,da krigen allerede syntes tapt,sendte 
Quisling til lederne i il erlin den 2. nove:iJfber 1944 et grunnleg
gelsesdokumont fra sin hånd, som skulle inspirere og bringe i 
last form den nye Ioderetive ordning. 

"Entwurf Buropa-Pakt",planen for en Europeisk Pakt,som dokumentet 
het, oppsatt i tolv punkter, forutså opprettelsen av et stats
forbund med en president i spissen og instituering aven Europa
kongress som skulle ha et sentralt forbindelsesorgans funksjoner. 
Ji1 oderasjonen skulle ta navnet De Europeiske 1!'~l~s ___ ~~~le~sskap. 

Den Europeiske l(ongress,sammensatt av de forskjellige staters 
delegater, skulle med faste mellomrom velge en president,en 
visepresident og en generalsekretær, Kongressens sete skulle være 
Wien. ~uisling gikk i detaljer og beskrev omhyge:elig de admini-

~----strative organer, institusjonene og deres spesifikke kompetanse
områder. llans anstrengelser skulle vise seg nyttelos,overfor de 
alliertes militære seire og Aksemaktenes kat~~trofe. -- ---

Gjentatte ganger under prosessen ved krigens slutt henviste 
~uisling forgjeves til I1Entwurf Europa-Pakt ll for å vise at han 
aldri hadde tenkt å gjore sitt land til en tysk vasall,og at 
han_~_~dcl~_ J:s:je~p~:t. :r~:g' __ ~ur()pas sak. Anklagemyndigheten hadde 
ikke interesse av å hore hans bevis og innskrenket seg til å 
ærklæI'_~ f',eS ll:1.<;jentme<i dokumentet. Dette dokument av stor histo-
-risk--verdi,~ som kan 1Jetraktes som Nasjonal 0amlings leders 
politiskevtestamente,og som inntil for få måneder siden overho
det ikke var blitt offentliggjort. - for forste gang publisert 
i Tyskland i juli dette år -vil vi idag her :f:a\lXXnxK:tExgR~ 
fremlecge for det. i tali_en2,ke publikum. 

(Her folger oversettelsen til italiensk av "Europa
(Pakt"- teksten. O.a.) 

Fra INTEHVENTO,Roma, nr.84, november-desember 1987. 

SNO

Stiftelsen norsk Okkupasjonshistorie, 2014 
 




