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• Jeg er uskyldig! 
Med disse ord avsluttet Vidkun Quisling sitt liv foran eksekusjons
peltongen på Akershus festning 24. oktober 1945. 
Disse ord er også innledningen på det første av den to bind store bio
grafien om landsforræderen som i følge forfatteren Hans Fredrik 
Dahl paradoksalt nok har blitt den mest kjente nordmann utenfor 
landets grenser - så flaut det enn er. 
Mandag ble den presentert - boka som også omtales som høstens 
mediabombe - "Vidkun Quisling - en fører ble til". 
De tre innledningsordene alene skulle være nok til å la seg rive med 

,gjenn9m de 537 sidene dette første bindet omfatter. 

Øi\'ind Eriksen 

Det var ingen tilfeldighet 
at foreleggeren Aschehoug la 
pressekonferansen og' presen
tasjonen aV biografien til Ho
tell Continental. 

Det var nemlig her Quisling 
skrev manuset til den radiota
len han holdt 9. april 1940. 

Så kan man spørre seg om 
ikke de tre ordene som avslut
tet Quislings liv og som innle
der Hans. Fredrik Dahls bio
grafi om denne merkelige 
mannen er sil. absurde i likhet 
med hans gjerninger og hand-

linger mot det norske folk at 
han fortjener noen slik bio
grafi hvor det pli. forhånd har 
gått rykter om delvis hvite
vaskeise av mannen . Er det 
ikke skrevet og sagt nok om 
denne personen med det som 
allerede er presentert? 

Interessen for boken sier et 
klart nei til dette spørsmll.let. 

Men så er det da også en 
helt ny biografi om norsk po
litikks største taper gjennom 
tidene vi nil. sitter foran oss 
med. 

Nå kan man saktens spørr
re, hva ogsll. ble gjort på pres
sekonferansen, kan en nord
mann lage en rettferdig 

biografi om Vidkun Quisling? 
- Ja, sll1.r forfatteren fast. 

Men innrømmer samtidig at 
det har vært stunder han har 
t.ilt. 

Tvile kan man imidlertid 
ikke gjøre pli. det arbeid som 
han har lagt bak denne boka. 

Men så har den da også, tak
ket være massevis av materi
ell basert på nye kilder, blitt 
nettopp det nærgående por
trettet av denne merkelig 
sammensatte mannen, denne 
religiøse politiker som trodde 
på den tyske nasjonalsosialis
me som en verdenskraft 1 
Guds tjeneste - som følte seg 
utvalgt til en historisk oppga-

Hans Fredrik Dahl: 

Vidkun Quisling -
en fører blir til. 
Bind 1. 

Biografi: 537 sider. 

Forlag: Aschehoug. 

ve for sitt folk, som forfatte
ren har ønsket. 

"Vidkun Quisling 
var så mislykket som 
politiker at han 100 
prosent gavnet den 
sak han motarbeidet" 

Trygve Bull under 
pressekonferansen 
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• ....,ÆRGAENDE PORTRETT: Hans Fredrik Dahl har tegnet et nytt og nærgdende portrett a1: Fidlcun 
Quisling i sin nye biografi som nd er ute pd bokmarkedet, (Foto: Arne Henrik l'eslreng), 

En rehablilitering a\' \'id
kun Quisling? Det er et spørs
mal som lenge har velEert i 
forbindelse med bokutgivel
sen? Er den sa det? 

Nei. Men vi lar furfatteren 
svare som han gjorde på pres
sekonferansen: 

- Vi må legge bort bildet av 
den onde Vidkun Quis,ing, og 
innse at han led ikke a v mang
el på moral. Men han var 
fang"et a v sine egne ideer ... 

Den første del av denne bio
grafien forteller om QUislings 
liv fra barndommen og frem 
til krigsutbruddet. 

- Vi møter prestesønnen, 
preseteristen, offiseren, fore
dragsholderen og Nansen
medarbeideren, Får oppleve 
h\'ordan han utvikler sine po1-
tisk-reli.iøse ideer, Men også 
bvordan disse matrialiserer 
seg til organisasjoner og poli
tikk på samfunnscenen i Nor-

ge mellom den første Og" den 
annen verdenskrig. 

Vi blir med pa hans reiser 
til Ruslland i perioden 1918-29. 
Vi leser om hans inntreden i 
norsk politikk og hans tid 
som forsvarsminister i begyn
nelsen av 30-ara, Historien til 
partiet Na.sjonal Samling blir 
ogsll. grundig beskrevet. 

Og nå er det bare for Hans 
Fredrik Dahl å sette seg ned 
og vente på reaksjonene. 
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