~J'jr~~:I~(f~'.~,:.~ ,1 :~'.(\ tt.~'i

Stiftelsen norsk Okkupasjonshistorie, 2014

KULTUR

" P l-l

Quislings liv frem til sviket':,
fulgte nå splittelser, eQ.:~;
kluajoner og utmeldelser.
Som politisk leder var, l
Quisling snart et kODkura-1 ,
bo, naajonalt 110m interna- '
ajonalt.
Privat hadde ekteparet
Qu18ling økonomiske pro-.
blemer. Familleformuen
var l ferd med .. amuidre i
ben. maleriene fra Ruaøland ga amå inntekter og •
var for det meate kople.-, ,
viste det seg; Også en autentisk Frans Hala ble de .,
berøvet profitten pA, for
jødlake kunathMdlere l:
lfew York'og Nederland.
kwule bevise at del; ikke
var en Rembrandt!

LItTERATUR
Hams Fredrik Dahl:

VIDKUN QUISLlNG~
LIV OG LÆRE
Bind 1: En fører blir til.

Aschehoug

Anmeldt av
NILS JOHAN RINGDAL
ngen person har øvet
Isjonen
større skade mot naNorge enn Vidkun

O

Liten tiltro.

SN

QuIsling. BAde den ytre
rolle han &pllte og hans
indre drivkrefter fortjener derfor stor oppmerksomhet. Nå forellgger et
murateinatykt førateblnd
av en biorafi .som pretenderer
si ~altM om
denne mannen. Er dette
mulig? Eller har biografen blitt smittet av QuiBllnga stormannsgalllkap?
SOm idrettsprestasjon
betraktet er denne bok av
høyeste
vanakeligbetsgrad og utføreJae. Hams
Fredrik Dahl har ~en
problemer med å få leserne til å gi seg hen i
leseglede, hans egen fascinaajon lyser gjennom
teksten. Men Dahl er historisk, filosofisk og psyko10giBk skolert, hans mAl
er å beskrive tiden, forklare myten og forstå
mannen - uttømmende.
Dahl har gjennomgått til. nærmet alt stoff som er
relevant
tilgjengelig,
han har set dokumenter l
privat og i offentlig eie,
arkivalia fra Norge,
Tyskland, Sveits og Italia.
Men først i neste bind av
biografien vil de kilder
Dahl kjenner fra Tyskland, for alvor gjennomsyre trematillingen.

Of

Broren nærmest

Vidkun Quisling var en
taus mann som meddelte
seg. personlig til ytterst
fL Han sA sjelden folk i
øynene, og var dia med
alle. Broren Jørfen sto
ham sannsynligvis nærmest. Men den årelange
korrespondansen mellom
brødrene har nok gått
tapt for eftertiden. Heller
Ikke i denne boken fAr vi
der(or muligheten til å la
leserne høre Quislings
egen stemme særlig ofte,
annet enn gjennom hans
skrifter og taler. Noen notisbøker - samt dagbtilker
og materiale fra famillene Quisling og Prydz gjør likevel at vi fAr komme så nær mannen som
hans nærmeste gjorde
mens han levde.

Påvirket av mor
Alle tidligere biografer

har interessert seg for

Jon Quisling, far til Vid·

kun, som var en konservativ teolog med atQr in-

teresse for «Engle-AnderneM. Ikke rart at «Norges
fremste satanolog» måtte
få et utyske til sønn, har
man ment. Dahl hevder
at både englestudier og
spiritisme var tidstypisk.
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rik Dahl. Sl&dderen gikk,
folk trodde han levde med

dem begge. Mannen selv
registrerte knapt dette.
For Vidkun Quisling var
en verdensm~ og følte
seg både i lIJJ)ått og stort
hevet over de normer
som gjaldt for vanlige dødelige.
..

"

Følte seg hevet over de
normer som gjaldt
for vanlige dødelige
"

en

ble de slAtt opp pl
førstesiden i TIdens Tegn.
Siden kom de i bokform.
ArtIklene strAler av intim
kjennskap til aovjetstaten, avakepm til utviklingen der og 1 den Internaøjonale arbe1derbeveplse
- øamt av raaebiologL

Malluen
fra
' .. "
.mør.
ket

Tyskerne had4e pA denne tiden liten sans for
Quisling og bUUI norak.
promllleparti. Da Len!
Riefen.ltahls olympiafilnl
hadlie premiere l Oslo l
1988, ble den ~~
keM regjeringen Invitert,
Ikke føreren Quis~. Om
vi økal tro Dahl, ~ar det
noksA tilfeldi~~nQuisling '.
reiste til Ty
Ld i juni
1939. Igjen trengtes gode
hjelpere. En reJike men;
nasker som hadde tro pA
ham, samlet seg nå sont
efter en felles plan I Ber~
lin: en avatandaforelsket
kvinne, en buaineumann
BOm krigatrualeile drev til .
å satse PA NS, og en ung
tysk .: . karr1erePølitiker
BOm var Norgea-entual&at. Slik oppnådde Quiøling kontakt· med Rosen·
berg ..;. og menn l tysk .
efterretning. Om han for- '
sto at det· var slike karer
han gjorde seg til vemui
med, vet· man ikke, siw '
.Dahl.

Våren 1933 ble partiet
Nasjonal Samling stlttet.
Partidannelsen var selv
et brudd med Quislings
ld6er. Han var unlveraiat,
Ikke P&l'tikuiariat, og hadde blpet pA. forsoning pA.
tvers av partigrensene.
Og sA. endte han selv som
leder for et parti. Det ble
nederlag ved stortingsvalget samme høst. Kom~
munevalget Aret efter
gikk heller ikke slik hans
folk hadde ventet. I proøeaaen BOm fulgte partUlanne1aen, tok partiet
mer og mer makten og
reiste egne krav. Dahl redegjør I stor detalj for
«bevegelsen», som de selv
foretrakk å kalle seg. Hel:
er mange store temaer:
hird og rikating, uniformer, hilsener og symbolbruk, Itallensk, tysk og
ruaalak påvirkning.

'

I· mellomtiden samlet·
verdenskrigens torden.
skyer seg. Også j Norge
ble det klart at man tU
slutt mAtte velge side. BAde Kohl, Mowinckel og
Hambro, de toneangJvende menn 1 tre partier, bestemte .seg for å 'lande pA!
Storbritannias side,men\',
forsøkte· å forhindre at .
Tyskland fikk' rede pA:·1
dobbeltspillet.
var som 'de iprtbaip . j
nøytraUat. Men·~ ho d1i: o.;
medtyakerne, enda de av.. ' )
viste ham. I brede kretser t
var det folk som tenkte
slik, men tyskvennlighe- i ?
tens omfang før krigen:
har aldri vært undersøkt,:
fastslår Hans Fredrik,
Dahlmedeftertrykk.
':
Vidkun Quisling skulie.,
imidierUd tre inn i annenL
verdenskrig som en mer
bevisst aktør enn noen repreøentant for det offlaiel·",
le Norge. I desember 1939 ...
fIkk han direkte kontakt
med Hitler. Da, først da,
skulle Quislina" gjøre det
han selv alltid hadde an- .,
klaget sosialistene for: .' ..
fordekt virkaombet med :
utenlandske pelljer. Be- '"
tegnelaen
«landaforræ:.···
derM ligger alt pA. tunge-.
spissen. Men forfatteren
slutter sitt føratebind høaten 1939, og har ikke tatt
begrepet i bruk. Forelø-

æ

Med ett var Quisling en
av landets mest omtalte
menn. Og all plutaellg berømmelse virker myteproduserende. Nl tiltrakk
han seg ryktet som flue~ir. Hvem var denne
uJQente mann med det
kunstig fornorakede nav«Noen dager før jui 1929 nett ~Han er mannen fra
steg en høy, kraftig byg- mørket,M het det i Dagbiaget mann i pels med rua- det. Han står I familleforsisk lue av Stockholmsto- bindelse med de kontrareget sammen med sin hus- volusjonære kretser i Sovtru.» Dahl velger å be.gyn- jet-Unionen, sa man i Arne å nøste opp Quislings beiderpartiet. Da en Ingen fører'?
livshistorie idet Quisling skjegget utlending ble obNS inneholdt en ungkommer hjem efter åre- servert i Mou 1 1930, erlang utlendighet.· Han var klærte Tidens Tegn at det dommelig, mer aoaialiarevolusjonslederen tiak venstrefløy og en borf2 år, og en moden mann. var
Han hadde sitt eget filoso- Trotakij som «skulle i gerlig høyrefløy. Fortsatt
flake system, unlveraia- høytldeli( audiens til kap- . er det mye ukjent stoff å
legge frem om alt dette.
men, som Dahl er den før- tein Quisllnglo.
Men hører det med i denste til å redegjøre uttørlil
Kontroversiell
ne boken? Jeg registrerer
for. Quisling hadde 018
I mai 1981 kom Quisling forbauset at det går med
sitt eget politiske program tor ~samling» av med l norgeahiatoriena Dahl som det har gått
Norge. Endelig bragte el188te bondepartireJde- med tidligere biografer. blg.
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Heller
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., Med ett var QuIsltDg en
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ikke i denne boken får vi
av landeta mest omtalte gikk heller ikke slik haDa viste ham. I bredll' kretBer:·'\t
derCor muligheten til å la.
m8lU\o QI alhlutøeJig bto folk badde ventet. I pro· var det folk som ~<'
leøerne høre QuisUngs
t røDUQellie' wket-· D!~'
.ao~ ~e par- alik, men·ty,skv~.;}>
egen stemme særlig ofte,
annet enn gjennom h&llS
_, paplr;.Jlvem var denne reJsteegnskrav.J)ahlre- fastslår· Bana '~.,-l
skrifter og taler. Noen no- ge
~
UkjeDte mann med 'det degjør l stor 4e~J for, Dahl med eftertrykk,)
tisbøker - samt d~ker
~g fornorskede nav- -bevegelsen», som de aelv
Vidkun ~akullIIl' \
og materiale fra familie- ----1111
HNoen dager før jul 1929 net'! dIan er mannen fra fontr"" A. kalle seg. HeI: lmidlertl4tre lmi,I'f,nnel\ '.
ne Qu1sl1ng og Prydz gjør likevef at vi får kom- steg en høy, In'aftlg byg· m,Øfk.e~» 1let det • pagbla- er" mange store temaer: verdenskrig som en' met
me så nær mannen som get mann i peis med rua- del Han står l fariilllefor- hird og rlkstlng, unitor- bevlaat akter enn noen
h&llS nærmeste gjorde slsk lue av StockhoJmsto-, ,bIndelse med de kontrare. mer, hilsener og symbol- pre8eDtaI)t for c1et om.tel~ ~i
get sammen med aln hua.; vol~~ ~tser I Sov- bruk, Italiensk,' tysk og le Norge. I desember 1939 .'.'
mjjJl8 han levde.
tru.» Dahl velger å be.8'YJ1.' jet·U~ ~ man' l Ar- ruaalsk påvirkning.
fikk ,han direkte kontakt
Påvirket av mor
ne å neste 0IlP QuislingS i beidel:part1et .', Da en In'
f __
med Hitler. Da, først da,
gen ør.,.',
' skulle' ~ gjøre' det
Alle tidligere biografer li hlstori id t Quisllft~' _1r~4"""'t utleitding ble obhar interessert seg for
k:!mer hJeme e(ter, ,~, !~.:; IICoaø 11880, erNS Inneholdt en ung- 'han selv'alltid hadde an- :'
Jon Qulsllng, tar ta Vid· lang utl~Ib~'~ var: kJæne rI'lcJens. Tegn at det' dommelig, mer soslalli!· ,klaget •. ~ for:'
kun, som var en konser- ~ år, ~ mc:JClq m.aøn. 'var' revo1U8JQnslederen tlsk venstrefløy og en bor· 'fordekt virksomhet med \,
altteget filøIio«skulle l prllg høyrefløy. Fortsatt utenlandske penger. Be- 'I,
vativ teolog med atQr in· Han h
«landaforræ-')
teresse for «Engle-ånder· fiske system, univerø1a- høytid ,audiens til kap- ; er det mye ukjent stoff .. tegnelsen
men,
som
Dahl
er
den
før.'
tein
, l e g g e frem om alt dette. der.. ligger alt p4 tunge.\
nelt. Ikke rart al «Norges
..
•
Ken
hører
det
med
i
denspissen.
Men
forfatteren !
fremste satanolog» måtte
til
~~~:~~I Kontroversiell
nØ boken'! Jeg registrerer slutter sitt førsteblnd bøs-,
tA et utyske til sønn, har
I mai 1981 kom Qu.talIng forbauset at det går med ten 1939, og har ikke tatt
man ment. Dahl hevder sitt eget politiske proat både englestudier og gram for "samling.. av med l norgeah18torlens Dahl som det har gått begrepet i bruk. ForeIø. "
splrltisme var tidstypisk. Norge. Endelig bragte eJleIIte ~~e- med tidligere biografer. blg.
Han trekker moren, Anna han med seg cm m,'engde' ring,' ,Han: b1I3:"anari aen Partlstrldighetene overQuisling, sterkere Inn i russisk-kjøpte antlltvtte-' mest kontrovera1elle for· velder og lar en tid man- Nærkamp
bildet, og fremhever be- ter kandmbre ve,gtetejl- øvaram1n1ster i vår hlato- nen Quisling gli ut av
og en ~' m~-' :ne. Arbeiderpressen bad- fremllti1llngen. Førerkul- med kilder
-', "
tydningen av lesning og
musikk i hjemmet like rier av gamie mestre., de anavarettor det, Hans qJsen tematiseres, men
All hlstorteskrlvnlng
mye som de trange daler Med alt dette hadde han ~medDahlkj4~~4f!! =1J:ed~e:t nærkamp med kIlder. ol'
og dype vann vi kjenner tenkt å flnansiF8 am vi- -~........ QuIsling ikk
biogratler får denne kam· "
fra mer romantiserende dere karriØre" ,
, Ilvordan o.vt--Qder avl~ Vlrk4
e var noen pen gjerne en pøykologlsk
Quisling-portretter.
~aI:n:;~es. 'TIl alutt glkJ[
kelig fører'!
t1lleggadlm~n AV Inn.
Også H&nS Fredrik Gode bJel~r~
,m ~~p p4
levelae ellerbe~
Dahl er opptatt av at den
Det er noe aakeladdllg-, ~~' l'f9Ne 'Ube1~"
,L.
a for den man akriver om.' ,
unge mann var stormbe- nende ved Quisling I åre- "er~ ~penger,
Den som bare føler ver--- ;
gavet. Historie interesser- ne efterat han kom hjem
g ~~ rt4 fra, Moaos' beho1
sin
meise, har hverken t
te ham nesten like mye til Norge. H&nS Fredrik 1tVa."'~;' ~ ~ U~1114U
1
modlghet eller ta.Rteal tit"
som algebra, får vi vite. Dahl forklarer delvill ~ ham ppopw.rl 4.'onliOp. distanse"
å st1lle de ma,nge nødven·
Gutten var dessuten en h&llS plutselige sukseu ~,' der '~ J~~
'dlge spøramAI:' Biøgraf11, '
Daturlig leder i kamerat- med de mange gode hjel· ' lJle ~,,:1Qm hevn·
genren produserer derfor.
flokken tross sin taushet. pere. Formann I fanklub-', gjerrfif.'m.. i l&Dlfunnet
i aeg selv et ~:'~lt l
Han var moralsk «som en
ben var forrotnlngsman-' ~Q1IPPler aanø for
~ tilhengere trodde behov for iden
i
Jesus» og tilbakeholdende nen ~ PrYdI. som : tnnhOllllt' ~ ~an q; 441t. 4et er så. Quisling
Hans ~ Dahl h8l1
overfor pikene. Efter arti· badde et ~'kontakter'
selv holdt distanse og tok lntereasert seg for V'lcikIm 1
um ble han offiser, og fikk Innen norsk ovwoklaaae og' ,
rI,/',1,
,"
t' , aldri en tår på rommet . Quisling halve livet, og
beste hovedkarakter i
embedaver~ I en kreta
"'M\
N
eller, en avslappet amå-" hatt ham som intellektut,
Krlgssko}jjJl8 historie si· dominert av Unge advo'
hn":'
prat med sine medarbei- eU hovedinteresse i nærden 1818.
kater og offlsertIr ble han :
dere. En Imnneli&' stem- , mere ti år. Hans bokp1'01
, Siden ble han Fridtjof snart leder:.Nordlall Fol- •
l
Plepedagog lærtl!
å ' .jekt endteikke l form av': ,
Nansens nærmeste i ar- kklereUbben.lsn,IQg~ h~ QuIaltnf,
",.,
bli en bedre taler. På mø- stormannsgalskap a la,
beidet for flyktninger i
ter var han fryktlølS. Quisling; forfatteren be·
Ukraina og Sør-Russland,
En annen og «indre» ' '
Skjellsord og trusler fra ,tlolder sin fagUge dlst&n-,
og drev som forretnings- faktor V!Jr ifølge De.bll1ke
motstandere
akremte se, og har løst genred1.
mann i trelast l Lenin- viktig. VWJI,un QulJling Dermed vokste hans tkke. De nederlag luw lemmaet på best tenkelig'
grad. Som norsk diplomat følte seg med ett tlVoUenlt .tjøme. «Jeg ~ ikke til- opplevde, produserte der- vill- Det forklarende per-: "
bestyrte han sogar en tid fordi tre Qlem1 som' alle ,bakebolde mm begeIst· for solldaritet 00. ~lhen· spektlv han anlegger på; '~,','
engelskmennenes affæ· badde vært' 'farafilurer ' fing,lt skrev Johan Bojer. gerne:, «Uke nedi Idne mannen og tiden, er ikke .
rer_
for ham.c:Iø4f 9~trent ' t det ene beUDdrerbrev et·
e~per I~ Qu1s11nga eget. Bokf,n ~,! ';
samtidig: Hans tar proø- ' ter det ~ t1kJt Quisling gemll orde han' den dertor Intet selvfOJ:'lV&rII"i
Reddet gatepike
ten, hans generaJ. og~ Pl høre atb,~ var den tvet re rolle av offer- aJa1ft. Det er aIiarere som i
Han skaffet seg på den«gudfar» Fridtjof N~ eneste mann i landet. PA. helt, av den fOrfulgte om vi tår se Vidkun Quia-J
ne tiden hele to russiske Avisen Tidens Tegn 'var denne tiden fikk naaiamen uskyld, Pl&nnen øom var $Ing med en slaga fon' ..
hustl'u!lr. Den ene, ccAaja», kanskje landtttø l8deJlde, IIltt gjennombrud4 • Ty.~ Ider)
sårbar pl en dret-klok 1illebl'orll øyne.
'
,
,
Var en gatepike han stor- og efter Nansens død fikk land. I Norge mA Vidkun rang ..
ved stortingsvalget i ' En ouverture
,
, !linnet hadde reddet. Det . Vidkun Qu1a1Wg def \It- Quisling ha følt seg som
var' ..den eneste genuint trykke sine følelser over IfJ1deta håp or naa~ 1938J.!kk Partiet NS tilFørste bInd av Hans;
menneskekjærlige hand- en hel førakside. "SUk ' rednlngamann. Han var bake. Kanskje hadde c;let Fredrik Dahls blograf1811i
ling i mitt liv», påsto han . fremsto hanllOlJ). Hansellll lkkl! ~e l ,in vurdering: l18DUDenheng med at avi· en ouverture. Det siutter l:
siden ettertenksomt. H&nS arvta&er. lflndA større f1J- ~ dar bie hans biograli søne 1Utk det tll at Quis. grøssende apennI.ng foran
andre hustru, Maria, var rore vakte ta store artlk- alått opp over fem spalter ling I AipU badde sagt at det svik vi vet vil komu'''''''
den store, store kjærlig- ler under oV8f~en på ~, ..! ~deIlf f·~eneakten'llkall"!lU'uo~.~ ~Pl en unge venter J-._
.Ruaaland or vi... ~ efter "egn.
.
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