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tea. og hVis disse land slutte ... .; ~1g saru.wen 1 en blokk, kunne man kan
skje avverge det uveir som brygget opp over Europa. Da krigen brøt ut 
mellem England og Tvsklanc.1.. r.eiste han pli JiIEillges oppi'ordrine; ned til 
Tyskland for å megl~, etter å ha sendt Cbamberlain en irk~trengende te
legrafisk appell. Denne reise var det som siden ble brukt mot ham i 
precessen som beVis for hans forrederi. 

Hans arbeidet også meget for forsvarets gjenreisning. Han 
påpekte hVorledes et forsvarsløst Norge Ville friste stornaktene til å 
sette sig .fast der. hVis en krie; brøt ut. På. grun.~ av Norge3 naturlige 
beskaffenhet kunne man Ved forholdsvis små midler få et forsvar som kun
ne sikre Borges nøitr.al1tet. 

Intet ble gjort aV d~l som hadde makten. 
Så brøt krigen inn over Norge. ~~ 9. april - etter at 

England hadde lagt ut miner 1 de norske farvann - kom tyskerne til 
larldet :for å oVeDta forsvaret av Norges nøitralitet ifølge Haager
konvensjonens bestemmelser. Konge, regjering og myndigheter flyktet q 
uten å gi no ens omhel st direktiver, emn l!Ji!. ordre om mobilisering at <len 1-
tyske overmakt som sto i landet. } 

Alle poll tiske ledere V3.Z' rømt :fra hovedstaden uten Quisling. 
For å forhindre kaos og da han trodde at Konge og regjering var flyktet 
til Sverige, grep han tøilene for å ska:ffe landet en norsk regjering 

som klmne forhandle med tyskerne. Han f'andt det li, 'Være sin ulikt som 
den eneste representant f,r et lovli, politisk parti, når de øvrige po
litiske ledere Var flyktetS. Hin ba aoraBenene om å la alle stridsmål 

fare og støtte ham 1 hans arbeide for å bevare Borges uavhengighet. Som 
militær innså Quilsing det vanvittige 1 å la norsk ungdom A som så å si 
var uten mil i tært utstyr. kjempe mot en mili tærmaJct som xysk:l.ands og 
~~ tilbakekaldte derfor mobiliseringsordren. 

"'xd~.1aXfø.j .... xsaliKi&,~.tES""X •• II.'.J 
Men desverre, de gamle fordømme mot Quisling satt igjen og 

intrigene begyndte. En klikk som bl.a. tellet medlemmene av Høyeste
rett henvendto sig til tJPke~e for å fordrive Quisling. De lovet ty
skerne a'ti krigen skulle opphøre og Kongen vende tilbake t hvis Quisl1..11.g 
gikk aV. For i1cke å forspille noen ohance til. å få fred 1 la.ndet og 
gjenopprette Norges nøitralitet, trakk Quisling sig tilbake og der ble 
aannet et administrasjonsråd som skulle arbeide under tyskerne •• orge 
fikk Reiohskommissar !erbovena og Gestapo eg det norske flagg ble firet 
på Stortinget og det tyske flagg heist. 

Arbeidet mellam Adminjstrasjonsrådet - som fikk sine direkti
Ver fra d~~ flyktede regjering - og tyskerne gikk ikke. Etter at Stor
tinge·ta Presiden'tskap hadde foreslått dell .llyktede :imniu'l!nD{ Kong ilaa. ... 
kon å abdiser~, innsatte Terboven ~ kommisariSk regjering, som etter 
kort tid ble avløst av ~~ regjering med QuiBlir~ som ministerpresident. 
Han søkte å ivareta Norges interesser overfor tyskerne, å opprettholde 
ra og orden i la..Y).det og sørge for matfG.C'syninger. Mange gode tiltak sat
tes igang .. som. fremdeles står ve,i makt bare under andre navn. og værdi
fulle planer ble utarbeidet for områder som tidligere hadde vært forsømt. 

. Men på kommunistenes initiativ begyndte regjeringen 1. London 
å sende ut paroler og organisere en hjemmefront som sku.l1e f!/A inn for 
sabotaSjehandlinger i strid med liaager-konvensjonen og forøvrig all 
norsk lov og rett. ~et var meget lett å innbille ~olk at alle de savn, 
de måtte lide på grunn. aV okkupasjon og blokade skyldtes Quislingene, at 
d6t var dsres skyld at tyskerne kom. Ungdommen lot sig lokke ut på sabo
tasje, mange ble fengslet av tyskerne og flere skud·t. Tyskerne hadde på 
forhånd gjenn.em eppslag av plakater rundt omkring i »orge, gjennem radio, 
eg presse gjentagne ganger gjort oppmerksom på at sabotasjehandlinger 
ble straffet med døden. 

Betegnende for tilstannen er følgende utdrag aV en artikkel .. 
inntatt 1 ttJ'orske Kvinner" i. december 1f3or og skrevet i anlednirlg aV 

et sabotørspUl som ble solgt, og hvor ~Ulereglene gikk ut på ff å 
likvidere alle nazister midt pa brettet": 

"Hvordan kan nu iår som passende juleunderholdning utgies et 
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spill som si~botørspl11et? Vi minnes godt uH\ er krigen hvordan vi med gråten 
:1. Ik'llsen medga at alle de gru."Jomroe sabotas jehandl1nger var nødvendige, vi 
hadde ordre. Vi måtte lystre selv når det gjaldt å likvidere ftt menneske • 
.filen Vi tenkte da. ja d~t er krig, Vi er nødt til det, men når krigen endelig 
engang er overt skal vAre begreper om rett og urett atter få lov til å her
ske. Da skal vare barn atter få Vite at det er synd -å lyve, å myrde.o.s.v. ff 

Ja, u ... Ylgdommen opplærtes til A sabotere, myrde og lyve og mange aV lia
sjnal Samlings medlemmer ble snikmyrdet. Det lykkedes å opparbeide et UgrUn
net og utemmet hat mot Nasjonal Samling og dn 'fysk.l&\Jld brøt sammen, begynd"te 
en forfølgelse mot medlemmer aV NS. en for~ø1gelse som ikke har hat~ s1tt 
sidestykke i Norden og kan sammenlignes med de gamle K..l'isten:f'ortølgelser. 

~or å forhindre borgerkrig hadde Quisling i en radiotale bedt sine tU
hengere om ikke å sette sig til motverge. o~ QW.~ling selv med sine mi.."'l.istre 
lot sig fenf,'Sle. 

London-regjeringen hadde under sitt London-op})hold 'tltarbe1det "proviso
riske anordninger tl for å. knekke Nasjonal Samling. :ilen hadde bl.a. ~ørt 
dødsstraff. Disse anordninger som er helt ulOVlige 1 r~old til Norges 
Grunnlov, ble :tulgt da regjeringen vendte tilbake. 

Uøyeaterett 4ømte Quisling til døden og han ble skudt den 24. oktober 
1945. ~t kunne ikke gå anderledes. Quislings fiender satte sig t12doms o
Ver ham. liJl. aVis hadde som headlille: "Lagdommer Solem. er ild!:e så lite ond
skapsfull ti. Det opphissede folk krevet Qu1sl1ng.CJ liv. Pressen jaget stemnin
gen opp. A.ll anstendighet var gått tapt. 

lien allerede idag har mange tolk tilhørende Hjemrnefron-tfL-%l fått øinene 
opp for at det var en feil at Quisling ble skudt. Jliange forstår nå at Norge 
derved tapte en av sine største og beste sønner. 

nere av Quislings tilhengere mente at han burde ha trukket sig tUbus 
og latt tyske~e innføre militærdiktatur. ~en ~~sltng Visste hvor halsstar
rige nordmenene var. de V11le 1,kke ha bølet sit; og det bad-d.e reaultert 1 a.t 
tusener hadde måtte't bøte med livet. uer:for holdt han ut. skjønt disse Ar 
var som et marer1dt for ham. Og trods all motstand styrte han landet 511.1<: et 
~livet holdt. ø oppe og ingen sultet om enn ~,."g8 led savn på grunn aV 
den mangeårige 'blokade. Quisling som alle andre lengtet etter freden. Han 
ten.kte sig 1.kke mulighe"ten av at h&ns landsmenn skUlle være så forblindet 
av hat og ikke forstå at b~n hadde handlet i NorgAs interesse. Rele sitt ar
låv l.o"t han ligge urørt. Han hadde intet li skUle eller stildtG under stol. 

Quisling var en uredd mann og 81kk rolig døden imøte. Den måte han tok 
sin Skjebne ~å vakte beundring hos mange. I sitt private liv Var ~sl1ng •• 
get nø!som.. Hans :tien".er sa OD'l ham at ~n ver mmktsyk. Han traktet ikke et' .... r 
mak1;en for sin egen del. men for A &lVe sitt land og ha."l mente at han ved .... in 
handlemåt~ hadde reddet Borden fra ~n Verre skj~bne. l s~lakaper var Quisl1QE 
ofte svært taus. Alm1ndelig konversasjon lå ikke for ham. men Icom rr-an inn på 
et emne som interesserte ham. ble !k'1.n livlig og deltok ivrig i samtalen. Han 
Var Bom sagt meget kunnskapsrik og var j nne p& romge ol1ll"åder. Han har bl.? 
skrevet et Verk: "Univers1smen lt

• hvor han søker å forklare livets m-ming •.. .0ii4'1. 
trodde at forsynet trakk opp de ~tore linjer for folkenes liv. både her på 
jorden 00 på andre kloder, for derved å hjelpe dem i der~s streben mot guddclu 
IDelige mål. og at de kvinner og menn som var forsynets redskaper p~ forhånd 
var utpekt dertil. 14m så sig selv 80'1' et redsk~1' i forsynets hænd~r. Nasjo
nalsooialiamen mente han var virkelig kristendom, omsatt i praksis. Hår aen 
ble 1~~ført. skulle ingen bp-høVe å lide nød. Næringslivet Ville blomstre og 
.Norge bli rikt. Han wr aldeles ikke imot den pr.ivate kapital, som hans tien·, 
der vil ha det tU, men ønsket at Norge hadde ha.tt flere millionærer. 

E.ørende er et brev som han skrev t1l en bekjent et PF~ dage før han ble 
akudt: 

ItKjære •••• Jeg vil så. gjerne sende Dem noen avsk~edsord og takke Dem og 
andre for .1M Eders trofaste innsats gjennem alle disse årene. 

J eg vet om de trengsler og vanskeligheter som mange nu må. gjennemså, og 
lænskje også De, og det gjør mig vondt. Jeg kjenner. jo så godt Deres redeJ.1.ge 
og g()de Vilje, og hVQrledes Do var fyldt av nidkjærhet for land og folk og 
for A gjøre det gode • 

.De kjenner også mig og Ve"\i hvor høyt jeg har elsket mitt folk, og hvor j :'. 
h.ar o:fret al. t for det. De vet også at min handlemåte aldrig er sprunget ut .... .: 
andre beve2:::erun,ner enn dette fl gagne mi 1;t folk 06 gjøre Guds vilje. 
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Og så er ain sis-t.$.! eg LYJ.dorligs bøn til lJ~m fAt J.Je oe de andre 
på beste måte Vil t~ sig aV m1n elskede og trofaste hustru. Hun har 
vært en enestående 11vsl.~sager for mig, og .~ har hun oSSl 
vært mot mig 1 denne siste og "tunge tid. Lov Id.g at dere tar dere aV 
hende. Alt hva dere gjør ~or hende, dat gjør dere for mig. 

Så farvel og takk for alt. og ftr venlig å overbringe min hilsen 
og takk tU de andre De k j enne.r D " 

Quislings navn er forsøkt dradd ned 1 sølen og gjort til en inter
n.ajonal betegnelse for tørreder. ~n den tid kommer 00 l'mns nnVD vil 
lyse 1 Borges historie. fflElM mng~ andre navn .. SOØl 1 denne t14 har vakt 
en ufortjent oppmerksomhet - Vil. være gått 1 glemmeboken. 
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