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Quisling- uærd at rehabilitere? 

i Rensning 
f 
f afQuisling I v I "" HISTORIKEREN og tidligere kulturre-

daktør på Dagbladet, Fcrofessor Hans J.'re-
" 

, .... ', 
derik Dahl bebudede orleden i norsk TV, c .: .. -,/. 

at han i en kommende bog vil rehablitere ,. 
Vidkun Quisling, lederen af den norske 
nazi-regering under 2. verdenskrig, 'og 
dødsdømt efter kapitulationen. Efter nre-
sten 7 års forskning af arkiverne i det 
norsKe IOstlfut rorOlilfupiitroiisIirstorle~ 
mener Dahl, at en revuraerrng-aT-Quis-
!ing, hvis navn er gået ind i internationalt 
sprogbrug som betegnelse for lansforræd-
der, er både rimelig og nødvendig. llIandt 
argumenterne for en rehabilitering næv-
ner Dahl bl.a. Quislings hbPpige forsøg på 
at dæmhe tyske overgre . Hans daglige 
optegne ser indeholder en mæn~de sager 
der drejer sig om frigivelse af anger på 
Grini og i tyske fangelejre- notater, der 
ikke indgik i retsagen mod ham efter 
krigen. Dahl mener også at Quisling var 
en dygtig politiker, han ragede himmel-
h~{t over sine kolleger i det danske og 

I 
ho landske naziparti, ikke kun person-
ligt, i evner, udstråling og dygtighed, men 
også ved sin indsigt i tysk politik. Men, 
understreger Dahl, Quisling var både 
subjektiv og objektivt en forræder. Døds-
straffen kan der derimod være forskellige 

I 
meninger om, men ingen norsk regering 
havde overlevet, hvis den havde benådet 

( Quisling. 

Norsk læseøvelse: r 

-
'HVORDAN·· man enn beskriver Quis-

--Hngs og hans partis motiver og ønsker, så 
kan man ikke komme forbi at de grep den 
politiske makt den 9 april 1940, og gjen-
nomførte og lot seg bruke som instru-
menter i de tyske forsøk på at nazificere 
det norske samfunn, i jødeforfølgelser, 
angiveri afmotstandsbevægelsen, under-
trykkelse av vårt folkestyre osv.' 

Højesteretsadvokat Annæus Schjødt i de-
batindlæg i Aftenposten mod professor 
Hans Frederik Dahls 'renvaskning' af 
Quisling 
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