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- Fortjener 
• • oppreIsnIng 

Av INGER BENTZRUD 

H ans Fredrik Dahl har hev
det, og fastholder, at Vid
kun Quisling fortjener 

oppreisning på enkelte punkter. 
Dette har utløst en mistenksom 
beredskap i norsk opinion. Før 
noen har lest en linje av «En fører 
blir til» trekkes bastante konklu
sjoner; seinest i en Antenne ti~ 
debatt da Haakon Lie omtalte 
Quisling som «Dahls helt •. 

Distanse 
- Er Quisling din helt, Hans Fred
rik Dahl? 

- Som Quislings biograf blir 
man vant til litt av hvert, blant 
annet det å bli identifisert med 
objektet. Jeg har levd med Quis
ling så lenge nå at jeg egentlig ik
ke har noe imot å bli identifisert 
med ham. Han er min store inte
resse, og jeg har ikke følt det uap
petittlig å arbeide med stoffet. 
Men det er ikke riktig å kalle ham 
min helt. Det er fullt mulig å skri
ve biografier uten å heroisere. 
Dette er en historiker-biografi 
med den nødvendige distansen til 
personen, altså en ganske annen 
måte å tilnærme seg objektet på 
enn f.eks. Haakon Lies glød over 
Martin Tranrnæl. 

Forlangt? 
- Historikere mener du går for 
langt når du hevder at Quisling 
bør rehabiliteres. Er det her de
batten kommer til å rase? 

-' Jeg konstaterer at mange sy
nes at ordet rehabilitering er for 
kraftig. Hvis noen tror at jeg me
ner Quisling bør frikjennes for 9. 
april - dette behandles for øvrig 
ikke før i bind to - kan jeg forsikre 
at jeg ikke akter å !tiøre det på den 
måten. Men Quishng fortjener en 
oppreisning for mange av de and
re, mindre anklagene han har 
vært gjenstand for. 

- Handler dette egentlig om en 
kollisjon mellom to motstridende 
historiesyn ? 

- Det finnes en tradisjon som 

handler om å fortsette motstands
kampen med historiske midler, 
og det er ikke min måte. Visst er 
det en spenning mellom histori
kere som selv deltok i motstands
bevegelsen og andre, det kjenner 
vi også fra utlandet. Det er ikke 
riktig å hevde at jeg står for et re
visjonistisk historiesyn. Denne 
særegne trosretningen handler 
mest om å renvaske aktørene fra 
jødedrapene. Jeg sier neitakk til 
den båsen. I Tyskland finnes det 
også en retning som kalles «histo
risering. , og som dreier seg om å 
behandle nazismen og annen ver
denskrig som et historisk kom
pleks snarere enn et moralsk 
kompleks. De er i prinsippet åpne 
for hva kildene forteller, selv om 
det strider mot det vi lærte på 
skolen. Her kan jeg kanskje plas
seres. Det er ikke bare en genera
sjons-strid mellom forskere, kan
skje mer en strid mellom ulike 
intellektuelle fronter. 

- Neppe smittsomt 

/

- Risikerer du nå å bli stilt til an
svar for nynazistenes oppslutning 
i Brumunddal og andre steder? 

- Jeg kan vanskelig tenke meg 
at noen vil bli begeistret for rasis-
me av å lese min bok. Slik jeg 
trevler opp rasismens røtter hos 
Quisling er det neppe noen smitt
som historie. Hvis en nynazist le
ter etter bekreftelse på egne hold
ninger, bør han spare seg utgifte
ne til min biografi. Da kan han le
se Quislings egne skrifter som er 
til salgs i aUe antikvariater. 

----------- ---------------
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Den norske NS-fører Vidkun Quisling var opprin
nelig ingen antisemitt. Han trådte fram l norsk 
politikk etter Fridtjof Nansens død l 1930 med 

et program som ganske visst var rasebiologisk., Men pro
grammet rettet ingen brådd mot Jødene speSIelt. QUIS
lings interesse var ikke raser og mennesker, men syste-

mg~ to systemer som kjempet sin dødskamp i verden. 
liberalismen og marxismen, ville etter hans skjema bil 
avløst av et tredje system, den nasjonale bevegelse, fa 
scismen eller nasjonalismen. Den altoppslukende mOl
setning i verden gikk derfor mellom to fronter: «den 
borgerlig-marxistiske og den nasjonale.: . 

Det avgjørende skritt over l anttsemlttismen tok Qws
ling da han høsten 1935 begynte å utlegge liberalismen 
og marxismen som jødiske frembrtngelser be~e. Der
med gikk hovedmotsetningen i verden over til å bh en 
- som det kom til å hete - «tvekamp mellom det Jødiske 
og det nordiske prinsipp», nedfelt i utenrikspolitikken 
som de nasjonale bevegelsers ensomme kamp mot den 
«okkulte. eller «skjulte. kraft som sto bak både hberal
ismen og bolsjevismen: jødedommen. 

Dette var et sprang i tankegangen. Intellektuelt sett 
innebar det dertil et fall. Quisling, som ellers la vekt på 
fakta, på statistikk og konkrete data, henga seg. fra nå 
av til vage og omtrenUige uttry~ Det lot seg JO Ikke 
gjøre å påvise, bare å påstå, at den.Jødtsk€ «verdens liga. 
lu!dde avleggere i et så fjernt og bte land som Norge. 

Den jødiske mentalitet 
Men antisemittismen hadde en grobunn_ I utgangs-

, ,punktet var ordene «jøde. og <jødisk. rent generelt ne
gativi ladet for de fleste av Quislings tilhengere - som 
de var det for mange andre av ~tidens nordJ:nenn. Det
te fremgår særlig tydelig av NS .Irulturpolitiske ter~ru-

, :nologi. Her sto betegnelsen «jødisk. f?r en mentaIltet 
som bevegelsen så sin oppgave i å bekjempe. 
" Dagbladet ble helt fra 1934 kalt <et jødeblad. - nega-

, : tivt, nedbrytende, snikskyltersk: «intet er hellig for det
te blad •. Foranledningen ble oppnnnelig sagi å være at 
avisen var delvis jødisk eid. Da dette ble tlibakeVlst, er
. klærte NS-avisen at betegnelsen likevel var treffende, 
fordi Dagbladet er «jødevennlig, ensidig 
rødgløden-

de i sitt hat til 
nasjonalsosialis
men, fanatisk i ut
spredeIsen av 
løgnhistorier om 
det nye Tyskland, 
unorsk og interna
sjonalistisk. - alt 
sammen typisk for 
den .internasjonale 
jødementalitet». Se
nere fulgte karakte
ristikken «jødisk. 
som betegnelse på 
Nationaltheatrets re
pertoarpolitikk, på 
Gyldendals «gule se
rie. og på Hans Jacob 
Nilsens teaterledelse 
(<<Jøde-ånden brer sig i 
vfIrt teaterliv. ) - da i 
betydningen: jødisk . 
som mentalitet. 

Man sto her overfor 
en kulturell, ikke en po
litisk eller biologisk anti
semittisme, der Quisling 

hans partifeller agiter-
rent defensivi. «Et 

n{>lsten overveldende an
tall !<unstnere, forfattere 

videnskapsmenn» har 
for den jødisk-ori-

. med-

l, "I' n'-rd,en mal.,' 
Førere-nog Tele t dis!inksJ'" l. 

tet' og shPS· Ingen 

propagandasekretær Halldis Neegaard 
dette var en overdrivelse. NS sto slett ikke 

fra kulturlivet i kampen mot det åndelig" 
En del av tidens kjente forfattere tilkjennega 

for den nye bevegelsen. Knut Hamsun, 
men også Johan Bojer, Gabriel Scott, 

Møller og Marie Hamsun. Av yngre og loven
sto Waldemar Brøgger og Per Imerslund 

,ev~"ls<ms side, av billedkunstnerne Jacob Sømme' 
av lyrikere Alf Larsen. Musikklivet var 

uten talerør for den nasjonale opposisjon. 
gjennom den unge komponistbegavel 

Tveitt, men også gjennom etablerte operasan
Sigurd Otnes. Av Universitetets professorer 

NS regne med full sympati fra medismeren 
, og matematikeren Poul Heegaard, mens 
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professorene Johs. With-Knudsen (økonomi) og Birger 
Meidell. (forsikringsmatematikk) var fulle partirned -
lenuner, i likhet med NTH-professor Ragnar Skancke. 
Helt ensidigrødt, promarxistisk ogjødevennlig var altså 
det norske åndslivet ikke. I kulturkampen mot den pro
jødiske mentalitet hadde NS visse forbundsfeller. 

punkt for både førerens og partiets dreinipg Qver ! !Ult!-. 
semittlsk praksis: Male Hodann. 

Hodann Vl,U' en tysk jødisk: lege og sexolog som besøk
te Norge første gang vinteren 1931, da han holdt fore. 
drag i det Mot Dag-bestyrte Studentersamfundet «om 
belæring av barn j seksuelle spørsmål •. Han hadde nær 

I løpet av året 1935 gikk så denne kulturelle antise
mittisme over i en politisk. En nærmere undersøkelse 
(av Dag Bruknap) har vist at våren og sommeren 1935 
ga noe av et gjennombrudd for denne ideologi i NS. 
Partiet var nettopp på denne tiden i ferd med å få en rik 
forgrent lokal presse, med åtte-ni nye aviser i løpet av 
åwt. Dette ga spillerom for en langt bredere partiopini
on'enn før. Spalter skulle fylles, lokale skribenter fikk 
armslag. I en av avisene, Hedemark Fylkesavis, uttalte 
eksempelvis redaktøren, gardbruker Oliver Møystad i 

• si4 førSte nummer (juni 1935) at hans organ særlig ville 
; ta opp I<.ampen mot «forjødingen. av det norske folk. 
~ . Tilsvarende uttalelser er ikke vanskelig å finne i andre 

organer. En latent antisemittisme fikk nå komme til 
uttrykk. Men ennå sommeren 1935 forsøkte Quisling 
bevisst å holde igjen tilløp til denne retning, i første rek
ke for å bevare troverdigheten ved partiets forsvar av 
kristendommen. 

kontakt med !jr. !(arl Evang, som trykte 
foredraget I første num 

mer av 
Tids
skrift 
for Sek
suell 
opplys
ning .. Se
nereutga 
han også 
et paf se-=r om sek-

siuUopp
lysni!1g på 
ArbeIder
partiets 

Men begivenhetene i Tyskland stimulerte den nye forlag. I sin 
tendens, både hos føreren og hans følge. Det vskte al- hjemby . 
minnelig oppsikt, også i Norge, da Hitler på partidagene ~rlin vir-
i september 1935 proklamerte Niirnberglovene, som ket han i 
diskriminerte jødene politisk og satte forbud mot ekte- kommu-
slæp mellom «jøder og statsborgere av tysk eller artsbe- nistpartiets 
sl~t blod.. orgimisa-

Samtidig sl<jedde det noe som rent konkret brakte liion -Rote 
jødespørsmålet på dagsorden, en begivenhet av prinsi- Hilfe. og var 
pielt nytt innhold: den første jødiske immigrasjon til en kontro-
Norge av forfulgte fra Tyskland. Fra og med 1934 ble versiell 
antisemittismens objekt pluselig nærværende i det mann for by-
!\jemlige miljø. ens heIse-

NS-avisen - der Quisling var den politiske redaktør - myndigheter. 
tok tidlig i 1934 til orde mot <de såkalte jødeflyktnin- Etter å ha sit-
ger», som ble sagt å være så tallrtke at Grand Cafe i Oslo tet fengslet 
ti den senere tid har ,fått et mindre nordisk preg». Ut- noen måneder 
over høsten ble tonen skjerpet, og NS formulerte de etter riksdags-
førlIte offisielle protester mot at flyktninger - jødiske brannen i 1933 
eller ikke - skulle få norsk statsborgerskap eller i det flyktet han til Sveits og kom derfra via København til 

hele gis varig opp- Norge høsten 1934. 
hold i landet. I dette Samtidig utga Tiden Hodanns lille bok <Mann og 
føyne avisen seg til kvinne •. Veiledning i se\<suelle spørsmål> oversatt av 
alminnelig opini- dr. Sven Oftedal. Den ble startskuddet til en inngående 
onsbevegelse til agitaliion fra Nasjonal Samlings side. 
høyre i 1930-årene, Gulbrand Lunde, rtkspropagandasjefen i NS, som 
i retning av stram- lenge hadde talt og skrevet mot Evangs tidsskrift og 
mere kontroll og blant annet forsøkt å få påtalemydigheten til å gripe inn, 
skjerpet vakthold åpnet kampanjen mot _Mann og kvinne. i august 1934. 
mot enhver inn- Den marxistisk-materialistiske seksualopplysning, 
vandring til Nor- skrev han, i partiavisen, har til formål å skape slike for-
geo Både Bonde- hold at de primære drifter, sulten og l<jønnsdriften, ikke 
lagets og Bonde- bare skal tilfredsstilles, men utvikles, og da for å skaffe 
partiets program menneskene _mest mulig lystfølelse>. En sitatmontasje 
inneholdt slike fra Hodanns bok demonstrerte at denne forfatter i ett 
poster, og de ble og samme skrift hyllet Sovjetunionen, forsvarte onani-
heller skjerpet et, nedrakket monogamiet, angrep kristendommen og 
enn mildnet ut- fremmet klassehatet .• avor lenge. utbrøt Lunde i en 
over i 30-årene klassisk retorisk gest «skal vi tåle at denslags smusslitte-
- slik de fak- raturskalkunnespresoverlandetogødeleggefamilieli-
tisk også ble vet og forpeste den opvoksende ungdom?> 
etterfulgt av I november holdt Max aodann et nytt foredrag i AUF 
norske myn- Oslo. I salen satt NS' propagandaieder i Oslo, ingeniør 
digheter i! Thomas Neumann, og tok notater. Et utførlig referat ble 
praksis. Den deretter sendt Justisdeparternentet, av hvilket det iføl-
motsatte be- ge referenten fremgikk at aodann med sitt marxistiske 
vegeise - en af,>italiionsforedrag hadde vist «en ringeakt for religio-
stigende nen som spotter enhver beskrivelse ... Han opfordrer li-
innvandrer- ketrem ungdommen til å tilfredsstille sine seksuelle 
venniig begjær ved onanie Og homoseksualitet.. Utvisningsord-
holdning - re ble krevd, stort oppslått i NS-avisen. 
var et fløy- Under et foredrag i Universitetets Gamle festsal 7. 
stand- februar 1935 kom det så til tumulter. Halvparten av de 
punkt rundt 200 fremmøtte var NS-folk. Hodann ble avbrutt i 

f rer blir ti!.») rundt Dag- sitt foredrag og på tysk oppfordret til å forlate salen; fly-
bUdeT fra boka ,<En ø bladet og geblader drysset fra galleriet, og møtet utartet til høy· 

Arbeiderpartiets røstet munnhuggeri mellom demonstranter og Ho-
venstregrupper. Den innbitte de- dann-tilhengere. «Den hedenske forfatter Arnulf Øver-

batten fløyene imellom kan synes noe på- land som med mørkeblå snipp og· sprengrødt rasende 
fallende, all den stund det faktiske antall flyktninger og ansikt frem bød et kostelig syn, var særlig ubehersket», 
immigranter fra Det tredje rike ble holdt på minimalt refererte NS-avisen, som gjorde det meste ut av denne 
nivå. Knapt mer enn 300-400 i alt kom innenfor Norges minneverdige kulturkamp - blant annet ved å kreve 
grenser i perioden 1933-38 - de aller fleste for å reise universitetets «marxistprofessorep til ansvar for at fest-
videre imiddelbart. Antallet jøder av disse lar seg ikke salen var gitt dr. Hodann. 
fastslå, men utgjorde i alle fal! et meget lite mindretall, Og nå trådte også Quisling inn i kampanjen. Med et 
kansl<je bare 50-100 personer. Men de var mange nok større ideologIsk budskap over helc NS·hladetsførstesi-
til å gjøre den JødIske ImmIgrasjon tIl Norge tri en stor de mante han til advarsel lJ:lot «de' ",kjødiske bolsJe-
sak i opuuonen. vik-seksualist Max Hodanr:v,'Det ';"kje ikke man

ge som forstar hvor uI)qefgravet, ,;"ime virksomhet 
((,Seksu'<>IIj'øden Hod<>nnJJ er, skrev Quisling,~Så,megi't)l·. A,rn de marxistiske 

... .. I fl ..... l<Il,dWi~7:På dette felt ka" ,ile med den vanltge 
Særegent for Nasjonal Samlings standpunkt va;.q,lt-U~~eneste i\\~J'" de liberale kulturboi-

den generelle motstand mot irulVandrere dannet bak- sjeviker og asfaltjourhal,. " men også nyttiggjøre 
grunn for aksjoner mot konkrete jøder. Aksjonene kom sig et dekadent borgen'i::\;," velvillige nøitralitet, ja 
til å gjøre spesielt en person til ideologisk referanse- moralske og materiell<:iltø\tl". Faren bestod i at seksu-

ail jj Hl 
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almarxismen kunne inngi «alle' perv'lrse ... <Ig andre 
seksuelt nødlidende. en sterk fantasi, en 1~1stUll 
suggel\ion, om at i det marxistiske, samfunn. _og bare 
der, vil de få sine tilbøieligheter tilfredsstilt., Mot dette 
stilte partiføreren sin mest høystemte prosa til advarsel: 

.Den marxistiske materialist taler til dyret i men
nesket, og vet hva han gjør. Det er hans taktiske og sata
niske plan å løse underverdenens krefter i samfunnet 
og i de enkelte mennesker ... som åpner porten for den 
marxistiske slavestat hvor nøden og den tapte frihet 
skal glemmes i det eneste som er fritt: lasten ... Norske 
kvinner og menn, våkn til forståelse av at Eders dypeste 
interesser er dødelig truet som aldri før, ikke engang til
nærmet, i vårt folks historie. Våkn til vern om det som 
gjør livet verd å leve!. 

Med denne klingende fanfare gikk kampen mot <ho
dannismen. inn som fast inventar i Nasjonal Samling:; 
kulturprogram. Kampen gjaldt seksualopplYSning, le--", 
gal abort og mødrehygienekontorer, og ble ført med I, 
pesedler, møtedemonstraliioner og polemikk mot radi, 
kaie leger som Karl Evang og Nic. Hoel (Waal). Med i 
kampen fulgie også en stigende tendens til antisemittis-
ke utfall - mot «jødeseksualistene. Max Hodann, Otto 
Laus Mohr og Wilhelm Reich. Den siste var innvandret 
til Norge 1934, og ble snart den jødiske immigrant som 
tyngst fikk bære ansvaret for seksualmarxismen som 
kulturtenctens. psykoanalysen, moraloppløsningen, .~ 
ungdommens forførelse - alt dette som den flyktend 
dekadense fra nasjonalsosialismens !\jemland etter Nt 
mening truet med å dumpe på de norske strender. 

Det var altså den kulturpolitiske agita!ii0n som først 
• åpnet for antisemittismen i Nasjonal Samlings vokabu
lar. Gjennom sommeren 1935 kom det til en oppblomst
ring av allmenn antisemittisme. Og i september 1935 
åpnet så hovedorganet for en egentlig politisk behand
ling av jødespørsmålet, med forklaring av begrepene 
«den internasjonale jødedom', «den jødiske verdens
sammensvergelse», derunder den skjulte pakten mel
lom Rotschild og Stalin. Uten navn, foreløpig, ble også 
Høyres fører - Hambro - stemplet for å være -av jødisk 
herkomst» og følgelig «blottet for norsk nasjonalfølel
se •. I to taler ved månedens slutt - pli Youngstorget i 
Oslo 26. september og på Festplassen i Bergen to dager 
etter - gikk så partiføreren endelig ut offentlig med en 
antisemittisk fortolkning av storpolitikken. Etiopia
konflikten, sa Quisling, skyldtes «den internasjonale jø
deimperialismens spill» - samtidig som han kunne på
vise at «90 % av dem som står bak marxismen er jøder, 

l hel- og halvjøder> - det siste med en klar referanse til 
Niirnbergiovenes terminologi. 
Dermed var loddet kastet, argumentet valgt. Men hva 
mente følget om førerens valg? 
Hakekors mot Olavskors. 

.Det er mange som tror at vor bevægelse vil begynde 
en jødeforfølgelse il la Tyskland og derfor ikke går med 
i N.S .• , skrevet medlem til Quisling vinteren 1935. Bå
de tilhengere og mostandere ventet på at noe ville skje 
- brevskriveren for sin del med angst. ..Jeg båber... jøde 
forfølgelsen ikke er aktuel». Andre oppfordret ham de. 
imot til å ta spørsmålet opp for fullt: Det går ikke lenger 
<å «lappe. på det med Olavskors og lignende., skreven 
aggressiv Oslo-arkitekt til sin fører. 

Den interne striden i NS om jødespørsmålet ble en 
kinkig sak for Quisling. I utgangspunk

tet var han selv del av 
den 

ti: tak- ~

ende 
antise
mittiske 
bevegel
se,ja han 
var dens 
førende 
ideolog. 
Men 
uenighe-
ten i egne 
rekker stil-
te også rent 
praktiske 

utfordringer. Striden aktiviserte nemlig flere, delvis 
overlappende lag av motsetninger i partiet. 

Partiets sokneprester -
Kjell Stub i Oslo, Martin 
Tveter i Vardø, Knut Geel
muyden i Masfjord, Håkon 
Hovin i Amot og andre - så 
med uro på den økende 
antisemittisme i NS. Dens 
uttrykksformer var ukris
telige. Dessuten var det ty
delig at mange av dens for· 
kjempere bevisst ønsket å 

den inn~ 

~~~;:M=~~ NS-
be-

~~ h:;;;i~r:di~"9't:GV 
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