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Quisling - en gåte?
AVISENE er fulle av «g åte n» Quisling for tida.
TV-serien til Stein Ørnhøi e r
avslutta.. De store avisene
er tilgitt en smule glemsomhet oppe i alle psykologis eQuislings
om
ringen
ynkelighe t. Riktig rørende
blir de samme avisenes bekymring (or at ungdommens «historielø shet» kan
bidra til å gi dem et fell bilde
av Quisling. Man er redd for
at all ynkelighe ten kan føde
mere forståelse enn avsky.
Misforstå m eg ikke. Det
bildet som TV-serien gir av
Quisling som «falt sammen
i løgn og ynkelighe t» under
rettssaken er riktig. Men
den nazistiske bevegelse n i
Norge hadde langfra vært
ynkelig. Hvor glemsom er
det lov å bli? Er det ikke en
del av den samme historien
at Aftenposte n også skreiv
positiv omtale av Hitle r på
30-tallet? At VG under sitt
tidligere navn Tidens Tegn
var Quislings talerør på
samme tid? At Nationen
var regje ringsorga n for forsvarsmini steren Quis ling?
Jo, - de tte er fakta. Me n Ikke nok med det. De var s lett
ingen gjeng med tullinger
de som startet «Nordis k
Folkereisn ing» og «Nas jonal Samling», eller som var
medlemm er av «Fedrelandslage t». Tvertimot. Det
var innflytelse srike pe r soner i næringsliv og politikk.
Det var et solid Innslag fra
sivilt embetsve rk og offiserkorps.
Stein Ørnhøi har i en av
episodene i serien og i boka
om serien nevnt navnene på
noen av Quislings offiserskolleger som var med på
Initiativen e. Lista kan raskt
gjøres mye lengre. Faktum
er at nazismen og fascismen som politiske bevegelser var så lite omstridte i
1939-1940 at det ikke var
noe politisk problem for regjeringen Nygaardsv old at
for eksempel nøkkelpos isjoner som sjefen for genera lstabens mobiliseri ngsavdeNS
var en av
ling
partistifte re, at sjefen for
forsvarsde partement ets
mobiliseri ngsavdellng var
nazist, at flere regiments sjefer var naziste r, at sjefen for Utrykning spolitiet
(statspolit iet) va r den meget beryktede Jonas Lie ?
Quisling s jøl skulle ved mob111sering møte til tjeneste i
Hærens Overkomm ando!
Og han var ikke den enes te
åpne erklærte nazist som
skulle møte der ved mobilisering. Vi komme r ikke ifra
at det var en betydelig del
av det gode, etablerte borgerskapet som sognet til
d en politis ke retning som
Quisling var frontfigure n
for. Bare en forståelse for
bakgrunn en for denne politiske bevegelse n kan vi
bekjempe «historielø shet» i
denne sammenh engen. Ikke med krokodille tårer.
Den norske fascismen
oppsto Ikke som en tysk avlegger eller på grunn a v
forskrudd e g riller i en offiserhjerne . I tiden 1931-1933
var det mange som funderte på hvor det s kulle ende
med gamle Norge. Riktignok hadde det gått av mote
å være kommunis t etter
j e rnstre ika i 1924, så NKP
var Ikke noe problem . Riktignok hadde d e t vært en
økonomien
i
boom
1928-1929. Me n så kom
børskrakk et i 1929. Fra 1931
til 1933 falt industripr oduksjonen med 22 prosent.
Arbeidslø sheten steig fra 15
prosent til 33 prosent for

I fjor var det hund.re år siden Vidkun Quisling (bildet) ble/ødt. D a
starta også innspillinga av den fjernsynsse rien som ble avslutt a
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son.dag.

- Sålangt jegkan vurder. eer bildet av
Quislings person og tonen i rettssal en hederlig framstilt, skriver Lars Borgers rud i denne
komme ntaren til den nylig avslutta serien i
fjernsyn et. Borgers rud tar også for seg «gåten» Quisling, som avisene har vært fulle av
i forbindelse med serien.
fagorgani serte fra 1929 til
1933.
Slik kunne det ikke fortsette. Om ikke systemet
skulle bryte sammen m å tte
man få tvunget g jennom
omfattend e «kos tnads r eduksjone r » for industrien .
N.A.F. tok initia tivet til
lønnsredu ksjone r fra 15 til
40 prosent. Resultatet var
storlockou ten som varte i e t
halvt år. Lenge var de t
ukla rt hvordan det skulle
ende.
I denne situasjone n opptrer to politiske tilbud på
markedet : DNA står fram
og tilbyr arbeidsfre d og
lønnsredu ksjoner i bytte for
regjerings taburetter og et
offentlig kriseprog ram. For
det andre står det fram en
uklar politisk allianse skapt
av næringsliv stopper, borgerlige politikere og offiserer. Deres budskap er at
motstande n mot de nødvendige tilstramm ingstutak a
må undertryk kes m ed vold.
De dis kute rer åpent hvordan dette kunne iverksettes
ved hjelp av et statskupp.
Denne fascistiske alliansen
kjører fra m Quisling som
frontfigur .
At denne allia_nsen eksisterte, at d en hadde møter,
at den vurderte statskupp,
og at dens medsamm ensvorne I generalstaben
satte seg ned og snekret
sammen utkast tiJ den milltære siden av sammensv erallerede
er
gerlsen
dokument ert. D e militære
dokument ene om dette er

for eksempel gjengitt av
m eg i «Den hemmelig e hæren» fra 1978. De n politis ke
møtevirks omheten er dokumentert av daværend e
Asbjørn
justisminis ter
Lindboe I boka «Fra de u rolige tredveåre ne» fra 1965.
Enden på det blei at kapitalen valgte sosia ldemokratiet fram for fascismen . Da
Quisling i 1933 d a nne t sitt
eget parti, var a llia nsen i
ferd m ed å bryte sammen.
NS var dens barn, og tida
skulle vise at de t var et ue kte ba rn. Nedturen var
begynt a llere de. Men det
var sjølsagt ikke klart for
alle i samtida. Ka ns kje kunne det snu seg Igjen? Det
kom ikke til å s kje. DNA
kombinerte kuns te n å avvæpne LO og fagbevege lsen
m ed allianser helt over til
Bondepa rtie t til embetsverk og offiserkor pset . De t
kom til å straffe seg i 1940,
og s ett i dette perspektiv et
blei det bare en utsettelse.
Quislings be vegelse blei
en Isolert liten flokk utover
på slutten av t redve-talle t. I
det gode sels kap t rakk man
på s kuldrene a v Quislings
person, men hadde ikke det
store be hovet for å ta noe
oppgjør. (Noen gjorde d et
likeve l, som C.J. Hambro i
Høyre). Da Quisling sving te
seg opp til de store høyde ne
under okkupasjo nen var de t
på tyske bajone tter. Hele
hans politiske filosofi utvikle t seg til å dreie seg om at

ua nsett hva som m å tte gjøres, så skulle d et gjøres av
myndighe ter».
«nors ke
Dette hadde ha n he ller ikke
av seg sjøl. B å de «Administrasjonsr ådet)) , presidentskapet I Stortinget og
høyestere tt hadde ført liknende tanker til torgs i 1940
for å begrunne sin sam a r b eids linje m ed okkupante n e. , Ikke minst gjorde
Industrifo rbundet og industrien det, ved sin m assive
innsatsvil je for tysk krigsproduksjo n. Når det s kulle
produser es, hvorfor skulle
ikke d a norske bedrifter
gjøre det ... ?
Me n Quisling og hans bevegelse var unødve ndige
for industrien , og de var
unødvendi ge for den tyske
krigsinnsa ts. Der1mot spilte de en viss rolle for maktkampen mellom ulike tyske
grupperinger . Quisling ble
en marionett i det tyske
m a ktspillet. Han var ikke
til å komme utenom etter
sitt «stats kupp)) 9. april
1940, derfor m åtte ha n brukes på d e n e ne eller den
andr e m åten. Slik blei han
også e n redning for mange
som seinere s kulle være
m ed å dømme og fordømm e
hans bevegelse. Det er ingen feil om at det var Quislings statskupp , og seine re
hans mange forsøk på å
gjrøe sin bevegelse til statsbærende og nazismen til
statsideolo gi, som virkelig
r e iste den borgerlige m otstanden . Den tyske okkupasjonen va r en ting. Quisling
og ha ns gje ng ble noe helt
annet. «Holdning ska mpa njen», den sivile motstand,
rettet seg mer m ot naziflseringsforsø kene til Quisling
enn mot Wehrmac ht og tyskerne.
Rettssake n i 1945 kan ikke
sees isolert fra oppgjøret
mot nazism en som helhet.
Einar Ge rhardsen sa at
uten domme ne i 1945 ville
det blitt revolusjon . det e r
en overdrive lse. Men DNA
balanserte seg gjennom
r ettsoppg jøret m ed et vanskelig spill. Kommuni stene
ropte høyest om oppgjør, og
de hadde voksende oppslutning. Det var nødvendig
med oppg jør mot DNAs
gamle pasifisme, og mot politiske ta bbe r i 1940. m en
ikke så langt at DNA mis tet
regjerings taburetten e.
Embetsve rk og offiser ko rps m åtte g ranskes, m en
ikke så langt at de indre
he mmelig militære planene
om militære tiltak mot «den
indre fienden>) til vens tre og
DNAs ansvar for dette blei
avsørt. Alle offentlige etate r måtte utrens kes, m en
ikke så langt at hemmelig . hete r kom ut. Jødedepor tasjonenene m åtte vaskes opp
i, m e n ikke så langt at storparten av nors ke politifolk
fikk sparken. Brakkebar one r måtte tas, men Industrien s kulle rulle videre i «den
nye dag». Osv.
Dette st or e his toriske
spillet hadde Quis ling-rettssaken som en av mange
akter. Så la n gt jeg kan vurdere er bilde t av Quislings
pe rson og tonen i rettssale n
hederlig framstilt. Det er
ikke Ørnhøls skyld at lagmann Sole m og a ktor
Schjødt hoppe t bukk over
Quis lings deltake lse i konspirasjone ne i 1932. Quisling sjøl var fa"ktisk så ærlig
(eller dum) at ha n uoppfordret tok det opp. Det va r
mange i ledende stillinger I
1945 som øns ket alt om dette
begra vet for alltid. ·
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