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LØRDAG 

VAR UISLI 
USKYLD 
. -Jeg er uskyldig! Med disse ordene åpner Hans Fredrik Dahl sin store 
. Quisling-biografi «En fører blir til». Med enerett for Norge kan Dagbladet i 
; dag - og i omfattende utdrag i morgen -lette på sløret over hva som faktisk 
; står i høstens på forhånd mest omstridte .bok. . J)~iIda I~t' -If/Clj 

Quisling vor en 
religiøs Politiker, 
jcQllet til å kje!,08 

$eg utvolOt I en 
skjepn6time fOr /an

det, skriver Dahl. 
. (Foto: Pø/foto) 

I åpningslcøpillet siteres V"Hllcun Quis
lings sisle setning lør han ble henret
let på festningsVOllen pil Akershus. 
Døhl slcriver øl Quisling følt død om 
24. oIdo&er 1945 i førvissning om øt 
han var en mørlyr, et oHer i en høye
re øoIitislc-religiøs søles tjeneste. 
- Hanvar en religiøs politiker, kallet til å 
kjenne seg utvalgt i en skjebnetime for 
landet. En partileder, som fordi han men
te seg å ha innsikt i historiens mål, kunne 
stå ved begivenhetenes side og dels gripe 
inn, dels la det være, alt etter som hen
delsene var av uavvendelig eller påvirke
lig art. Det samme preg av hybns hadde 
farget hele hans virke $om fører: lian føl
te seg utvalgt til å fremme Guds rike på 
jord, skriver Dahl videre i bok8$ første 
kapittel, som avsluttes slik: 

«Quisling må ha kjent seg renset av 
Gud, da ni prosjektiler Idennomhullet det· 
hvite papiret (som var testet med knap
penål mot hjertet, for at de ti skytterne 
skulle få skjerpet sikte fra sin avstand 
15-20 meter unna). Pelotongens 1e<4>r 
trakk pistolen, en 11,25 Colt, og ga den 
sammensunkne skikkelsen nådeslruddet ! 
tinnin,gen. Politilegen erklærte Quisling 
død pa stedet.» 

Nansens monn 
Hans Fredrik Dahl tar utgangspunkt i 

henrettelsen i 1945, men hoveddelen av 
de over 650 sidene handler om QuJslings 
liv fram til krigen. Annet bind skal kom
me til neste år. Quislings opphold i Russ
land som Fridtjof Nansens mest betrodde 
medarbeider i 1920-åra er viet stor plass. 
Det er også hans tid som forsvarsminister 
l Bondeparti-regjeringen i begynnelsen 
av 1930-åra. Dessuten går Dahl nøye 
gjennom Quislings ideologi, stiftelsen og 
utviklingen av partiet Nasjonal Samling. 

Pepperminisleren 
Dahl bringer for dagen et helt nytt syn 

på det såkalte pepper-attentatet mot for
svarsminister Vidkun Quisling i februar 
1932. Saken vakte voldsom oppsikt og bl,e 
innledningen på en stor strId om Quis
lings troverdighet. Gjerningsmannen til 
det påståtte attentantet ble aldri funnet, 
ingen vitner så overfallet som fant sted 
på ministerens kontor i Forsvarsdepart
mentet. De mest fantasifulle teorier ble 
lansert, og man~e hal' regnet med 'at det 
hele var noe QUIsling hadde satt i scene 
selv, eller rett og slett diktet opp. Mistan-

ken ble skjerpet ved at man fant pepJjjr 
på det angivelige åstede~, i ForsVaiSae
partementet. 

Andre mente det var sovjetiske agenter 
på ferde. Dikteren Nordahl Grieg lanser
te som en stor sensasjon at det var under 
et akutt anfall av malaria at Quis!IDg 
hadde fått den vrangforestilling at ~ 
var blitt overfalt. Og da han mange 'år 
seinere satt fengslet på Akershus og ven
tet på dødsdommen, fikk QuJsling høre 
aven gemyttlig vokter at det var vel bare 
en kvinnfolkhistorie, det pepperoverfal
let... 

Finskøgent 
Men Dahl har en annen forklaring: 
Overfallet mot Quisling fant sted. En 

lav skikkelse kom mot ham og svingte 
med en kniv da han en kveld kom ned i 
departeinentet. lian fikk noen risp, men 
avverget stikket med en rask parering. Så 
kjente han svie i øynene, og må ha fått et 
sfag 1 hodet, for han sank bevisstløs sam
men på gulvet. Han fikk hjernerystelse og 
ble Sjukmeldt en stund framover. 

Ut fra det kildemateriale som finne. 
setter Uans Fredrik Dahl sammen føl
. gende løsning: Det var mest sannsynlig 
finske agenter som ste bak. De var ikke 
ute etter Vidkun Quisling, men hemmeli
ge papirer som på attentatdagen befant 
seg på hans kontor etter et besøk a v den 
svenske oberstløytnant Wilhelm Klj!en. 
Han søkte Quislim( og hans nærmeste 
medarbeidere for ti diskutere en meget 
ømtålig sak; spørsmålet om No~e ville 
kunne stille havner til disposisjon for 
militær transitt til Sverige, lor det tilfelle 
at østersjøen ble krigsskueplass. AgeIlter 
fra en østersjømakt 'bar fulgt etter sven
sken og funnet ut at det ville være lettere 
å stjele hans planer i Oslo enn i Stock
holm. 

Kriminalmyslerium 
- Quisling trodde selv at det var finske 

agenter som sto bak. Dette er så langt vi i 
dag kommer i å avdekke hans eget syn, og 
dermed oppklare de faktiske forhold, 
skriver Hans Fredrik Dahl og beskriver 
betydningen av denne hendelsen slik: 

«Attentatet i Forsvarsdepartementet 
ble 1930-årenes store, politisk betente og 
internasjonalt forgrente kriminalmyste
rium, med appell til nordmenns fantasi 
langt ut over politikernes krets. «Den 
peppenninisteren!», sa folk ut over lan
det, når de ville distansere seg fra Quis
lings person. Kollegene i regjering og 
storting oppdaget at et menneske som for 
dem var mutt,sjarmløst og egentlig uin
teressant, utad satte opinionen i store 
bølger. Snart skulle bølgene gå enda bay
ere ... » 
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