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Den mystiske profilen 
Vår profil var 36 år gam
mel. Piken han hadde 
truffet, var bare 23 år 
gammel, Han falt for hen
ne med dunder og brak. 
Bortsett fra at hun hadde 
flott utseende, hadde hun 
også flere andre gode 

\ egenskaper som han satte 
pris på. Hun var stille,ln
tellig~nt og hyggelig å 
prate med. 

Det var urolige tider da 
de traff hverandre. Vår 
profil var på et ansvars
fullt opprdrag I fremmed 
land. Foruten sitt arbeide 
hadde han mange andre 
Interesser. En av dem var 
kunst. Vår profil var en 
merkelig mann, som kom 
til å prøve seg på forskjel
l1ge yrker I sitt meget av
~ekslende Ilv. I sin ung
dom drømte han om å bil 
lærer eller prest, men de 
planene ble det dessverre 
Ingenting av. Han hadde 
en særpreget matematisk 
begavelse. Allerede I 
gymnaset ga han seg I 
kast med høyere mate
matikk, helt på egen 
hånd. Han regnet frem en 
alternativ løsning på en 
vanskellg Ilgnlng. Det 
kunststykket ble senere 
omtalt i en fotnote i den 
høyere skolens matema
tikkbok. Han var også in-

, teressert i slike ting som 
kvanteteorien og atom
kjernens sammensetning. 
Hans lærere mente at han 
absolutt burde bli naturvi
tenSkapsmann. Og det 
var synd han Ikke fulgte 
deres råd. Vår profil var 
Ingen lathans. Han likte 
friluftsliv og kunne løpe 
seks Umer I strekk I sine 
unge dager. Under sin mi
litærtjeneste gjorde han 
alene en vinterutmarsj på 
66 km under vanskelige 
forhold. Han hadde god 
helse og trengte kun seks 
timers søvn pr. døgn. I 

nødsfall kunne han klare 
seg med en times søvn. 
Han røkte ikke og var me
get måteholden med alko
hol. Hans arbeide førte 
ham til mange fremmede 
land. I årene 1924-1926 
arbeidet han for Nasjone
nes Forening på Balkan
halvøya. Et par år senere 
finner vi ham som Stor
britannias representant I 
Moskva. Det var åtte år 
efter den russiske revolu
sjonen. Forholdet mellom 
England og Sovjetunio
nen var nedkjølt til fryse
punktet, og det ledet til 
brudd i de diplomatiske 
forbindelsene. Vår profil 
snakket flytende russisk 
og fikk rykke ut for å vok
te Storbritannias Interes
ser. Denne jobben hadde 
han lover to år. Engelsk
mennene var meget for-, 
nøyd med hans Innsats. 
Som et bevis på deres an
erkjennelse ble han Com
mander of the Order of 
the British Empire. 

Sovjetunionen kjente 
_ han fra før, det var der 

han traff sin hustru. 
Høsten 1946 ble det 

holdt en stor rettssak mot 
ham. Han ble dømt til dø
den. 24. oktober ble han 
hentet i sin celle og ført til 
en gammel festning der 
han skulle henrettes. Han 

ba om å få håndhilse på 
den U mann store ekseku· 
sjonspatruljen. Det ble be
vilget. Så ba han om å få 
slippe bind for øynene, 
men det ble avslått. Han 
ble bundet til en påle, 
kommandoropene gjallet, 
skuddene falt. Vår profil 
ble stående :ved pålen som 
om ingenting hadde 
hendt. 

Men han var død. Seks 
skudd hadde truffet ham i 
hjertet. Han hadde benyt· 
tet seg av sin matematis
ke begavelse til en siste 
kalkyle. Han hadde balan
sert kroppen og stilt seg 
som en statue. På den 
måten unngikk han å bil 
kastet overende av skudd
salven.Det hadde vært be
dre om han hadde blitt 
matematiker i stedet for 
politiker og landsforræ
der. 
Hvem var han? 

AndersPalm 
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henrettelse 
A v museumslektor 
Ivar Kraglund, Oslo 
Aftenposten hadde søndag 2. februar 
en artikkel under tittel ccDen mystiske 
profilen.,. Hensikten var å få den opp
merksomme leser tll å gjenkjenne en 
historisk person. Undertegnede be
gynte tilfeldig å lese, og forsto for
holdsvis raskt hvem den mystiske ge
stalt var: Vidkun Quisling. Til min be
tydelige forskrekkelse gikk Imidlertid 
beskrivelsen fullstendig av hengslene 
mot slutten. Fremstillingen av Quis
lings henrettelse er skandaløs I en el
lers seriøs avls, Skribenten Anders 
Palm (som jeg ikke kjenner) bringer 
til torvs en skildring som allerede på 
1960-tallet fikk sin karakteristikk i 
norsk rett:, historieforfalskning! 
-~'li"IUøtm'€"riets opprinnelse er for
holdsvis klar: briten Ralph Hewins i 
boken ccQuisling - prophet without ho
nour.,. Sludderet ble viderebragt i 1978 
av dansken Thorkild Hansen i dennes 
Hamsun-biografi - uten at det ble noe 
riktigere av den grunn. 

Det eksisterer vederheftige rappor
ter fra eksekusjonen. Den danske poll
timannen Seidenfaden var til stede og 
skreven fagllg beretning. Her er det 
ikke mye som ligner på fortellingen i 
Aftenposten! En drøftelse av kildene 
finnes også i Oddvar Høldals QuIs
ling-biografi fra 1988, 

Det ser ut Ul at enkelte myter fra 
okkupasjonstiden er seiglivede. Jeg 
trodde likevel at fortellingen om Quis
lings matematiske kunnskaper an
vendt ved hans egen henrettelse var 
noe mlUl burde være ferdig med. 
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