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En 'forferdelig mentalitet. 
Vidkun Quisling synes at det har kunnet være med på alle ne

er en uavtvettelig skam for det derdrektigheter og forbrytelser, 
norske folk at han er satt i så skylder de på at de hadde ikke 
fengsel og stillet for retten, han annet å gjøre, de var under et 
som har innlagt seg større fortje- forferdelig press: Hadd~ de ikke 
nester av fedrelandet enn noen gitt etter og gått med på alt som 
annen, han som ha~ gjort fyl- aktivt medvirkende, så vilde det 
aest både for konge, storting .og bare ha ført til at de selv var 
regjering og styret landet i tre blitt satt utenfor og et tysk mi
år - «og styret det godt». Iste- litærdiktatur var kom-;;;'et iste
det for å behandles som en for- <.l!;t - -, 
bryter burde han hedres og hyl- Det vil si noe slikt som at de 
des og takkes. har spilt Belsebub ut mot Djeve-

Slik ~nt talte på den før- len. For det vi har levet under 
ste regnskapets dag den mann fra NS fikk i kommisjon å styre 
hvis navn sammen med Judas landet og til dette «stats bærende 

, lskariots for alltid vil bli ståen- parti» brøt sammen i skam og 
. ne i verdenshistorien soni et ;-kjensel, det er noeværre enn 
synonym for alt hva det·er ned- et militærdiktatur, det er et ge
rig, forredersk og usselt. stapodiktatur, et forbryterdikta-

Det er et rystende innblikk vi tur, fremmet og opprettholdt i 
gjennom Quislings selvforherli- broderlig fellesskap avimpor
gelse foran rettens skranke får i t,ert og hjemmeavlet pakk og ut
den nazistiske mentalitets av- skudd - intet annet. Det er 
grunnsdyp.- Kjensgjerningene det t e resultat SOm det etter 
med hensyn til hva der er skjedd Quislings sigende har kostet! 
i landet, utplyndringen, rovdrif- ham et intenst og oppslitend~ ar
ten, terrorveldet, korrupsjonen, be id i alle våkne (og edru) stun-' 
udueligheten og forsumpnmgen der å oppnå og SOm for ,hans 
på alle felter, forhånelsen av alle medarbeidende småkryp har ført 

• kristelige, åndelige, etiske og til magesår og annet helbreds
moralske verdier - altsammen tap. At det brått ble slutt på all 
ligger det i sine hovedtrekk denne redsel og elendighet
'åpent på bordet . over det .«er ingen mer skuffet 

Og så trer de skyldiGe fram og 
sier: H e rer st yre t K.o d.t. 
Det sier Quisling og det samm.,e 
siei' alle hans små drabanter som 
har husert i kommunene og på 
alle områder ellers 

og sorgbetynget enn jeg» sier 
Quisling Og alle hans større .oK I 

mindre drabanter istemmer sik
kert av fullt hjerte. Det er hva 
de kan drive det til av sannhets 
erkjennelse Det er ikke stort. 

Og spør man dem hvordan de Det er mindre enn intet! . 
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