
Debatten, om Vidkun Quislings rolle: 
Var han' bare en evneløs charIatan ? 

\DEBAn~~ 
matte ha vært mer p ok m(>c! - - - arbeider fors:\vlclt deres 

1ll som el b,,~\{revne. Ut- politiske ideer anf~i\r, for en 
over delte har NaTIsen utvet dl' ytterliggaende «nazisme" som vi 
ytret ~in mn>;" POSI Ive n"'ntng iKKe vil ha i v~rJ)t::.'!.f:gi~vj...W. 
OiilQm~nsen var Ikke ~a Ikke ha no,_nanclsf\l.Ujg_kldl'_U1Y 
ill'lL dum. "'Quislin~ da vel heller ullandet. V,h beve»;els"..J:!ygger 
ikke? Det han gJorde i Russland; , pa norsk g~)P'lrudOkS'! --Kan Vidkun Quisling 

bare ekspederes ut av 
historien som en 
drømmer og svindler, 
slik C.C. åpenbart 
mener i 

Jrgenbladet? 

Av P.O. Storlid 

C.C. skriver i Mor~enbladet med 
innsikt o~ forsU\else om bak
gnmnen for Nasjonal SamlinJ!;s 
tilblivelse for snart 50 ilr siden. 
Hans omLale av NS-folks sann
synlige motiver og retleksjoner 

" egen stilling I tiden I U40-45 
.Øvlsk, og viser vilje og e~ 

-til T se saken o 'sa fra ( . 
mo 'a e SIde Slik legges spørs
~for en saklig drøf
telse. Det kunne endog være 
gnll1n til It håpe at noen 'av de 
direkte berørte ville delta i elen, 
\-" 'idige erfaringer til tross. 

Det som forundrer I fremstillin
gen. er vurderingen av personen 
Vidkun Quisling. Han fremstilles 
"'-"yansert som eil evnelØs ,char-

,an, levende" i en egen' drøm
meverden, og beskyldes dertil for 
tyverrav.N,ansens·nlmbus.; Her 
er det at en med samme mengde 
lesning, av og ·om' QUisling som 
p.C., må "anmelde alvorlig ,innsi
gelse:' 

'.'·-,·i' 
. " ~ . 

l';',.' 
Evneløs? 

var ikl<e skole- eller skrivebords
arbeide. Det var praktiS\ pro: 
blcmlf1s11inv lInd,'r ('ks rentt 
vanskeli~e forhold. Ingen annc-n 
norsk gl'rH'ralstabso1'i!s;:;r-flltr 
løst. større eller så slore trailli: 
porl- o~ forsynill~sprobleme!:. 

NS-folk som tIQ!:!QU2<'LQ.l,l,i,~I.ill~s 
l~ll"r Ikke darligere 
~iIls,-·n. 

Syknet hen 
Sant nok: Hans parti syknet 

hen efkr krisen i IU:jIjf37. Iler
under mistet han dyktige med· 
arbeidere, men det er grunn til 
a merke seg hvorfor: De mest 
marl{unte utbrytere. hvorav nere 
senere vjorde det meget godt i 
andre sammenhen~er, var ikke 
kommet i konnlkt med QUisling 
bare over rene person- eller korn
petanspspørsmal. Den krets C.C. 
har 'i tanlcene var tilhengere av 
en nasjonalsosialisme a la Ro
senbergs tyske, og fant seg iklæ 
til rette i Quislings s;;ernorske, 
,:krlstbltge" laeorogl. (QUIsling i 
,,!"ntL Folk" 8.4. W37: tDisse rolk 

: I den utstrekrling begavelse 
kan måles 'efter skoleprestasjo-' 
ner, var, QUisling en ener. C.C. . 
kan umullg:mene at den' hittil ' 
bestemll18~re, a~sanlcjj t~la~f J 
fN'"'or 'e er nå I aven e el s: '.: 
rar Qgrn En slik tese "er, det lite '" 
øns e Ig åUtvlklevldere.B1artt 
dem" som • lot seg,' dupere av, ' 
denrie-evneløse charIatan med"::~ 
noen gode eksamener bak 'seg;' , 
var'l så::fall 

Verdensfjern 
Hva an~ar Quslings of Le om

talte «verdenstjernltet" turde 
denne når alt kommer Ul alt ikke 
ha vært sa monumental som 
enkelte har villet ha det til. .!::m.. fiit nwd lU:J4 [Q~~ og forutsa 

an den konmtendt> storkng,_ 
nm.de fØlger denvrIJeT~ 
Ilkk - for Norge, umTk"kefi'Øyt:ra-· 
TIi:eten ble hevdet og F'orsvaret 
radikalt styrket. Urwkl"li' 'ikk 
<jet ikke Hnelpr!Pc es etltl Quislill~ 
varsle.L, AL hallS eJ!;er<JKl~ 
sjllns~tyre matte bil et prov iso
rium, slik det fretn~tod i 1942, 

av han olTen li' uUr 'k t r. Av 
tys e opptegnel,,,r fretnl!:ir Of~så 
at han fullt ut forstod den al
'mrnaeli 'e s[emning I ffO[ge,nef:
under oppfatningen av ham selv, 

'ffi'[der okkupasjonen .... og vaFTor:
bltret,oy<:r. Ly;;'fe ,~)ltak og unn-
latelser. Irans, Ide om ,et "Stor
nordisk Fredssambandnog dets 

'videre utvikling minner aelskilllg 
om noe som C,C. vil kjenne igjen 
I vestlig erterkrigspolitikk, og lik 
undertegnede gir sin fulle støtte 
til. 
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Var Quisling hare en dn,nl w 

mer, slik Chr. Christensen 
!Iastår i Morgenbladet'? 
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. I bildet av Vidkun Quislinf.': 
hører også dette med. ReLt. og ~I', 
slet.t ekspedere ham ut av histo
rien som en blanding; av drøm~ 
mer og svinelier kan man ikke. 
Sa enkelt er det ikke tt bli ferdig I 
med ham. 
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