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:-Jeg er uskyldig! Med disse ordene åpner Hans Fre~ Oahl sin store
'Quisling-biografi «En fører blir til», MeHenereU for NPrge k&lli Pagbladet i
·dag - og i omfattende utdrag i morgen ~ lette på $løret over hva som faktisk
står i høstens på forhånd mest omstrldtebok.' " 1JtlfJtda I~p -/'191

ken ble skjerpet ved at man fant pepp$på det angivelige åsted~ i Forsv..iSiiepartementet.
",
Andre mente det var sovjetiske agenter
på ferde, Dikteren Nordahl'Grieg Iause!'-

, åpningskapillet siteres Vidkun Ouis.
lings sisle setning før han ble henret-

fet på leslningsVoJlen på Alcershus.
DøhI sIaivw at Quis':';- falt cløJ om
_I~_L_

~~~

hadde fått den vrangforestilling
var blitt overfalt, Og da han
seinere satt fengslet på Akershus og ventet på dødsdommen, fikk Quisling høre
aven gemyttlig vokter at det varveJ. bare
en kvinnfolkhistorie, det peppeWl!"lll:fallet...
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: s~:' ~e:as~~';!tvar ~

-. 1945 i rwvissninø om at
hon vor en morlyr, et oHer i en høyeni øoIitislc·re/igiøs soles tienesle,

SN

- Han var en religiøs pOlitiker, kallet til å ",'nsk nnAnt
kjenne seg utvalgt i en skjebnetime for f',
- ..!andet, En partileder, som ford! han menMen Dahl har en annen forklarinJ;(:
te seg å ha innsikt i historiens mål, kunne
Overfallet mot Quisling fant steG, En
stå voo begivenhetenes side og dels gripe lav skikkelse kom mot ham og svingte
inn, dels la det være, alt etter som hen- med en kniv da han en kveld kom ned i
delsene var av uavvendelig eller !>åvtr,
',k~ ,departementet. Han, fikk noen risp, men
lig art., Det samme preg, av hYb,ris ha,dde,', avverget stikk,et med en rask parering, Så
farget hele hans vUite $1m fører: Hån ~. , kjente han svie i øynene og må ha fått et
te Sf1g utvalgt til '~GuQs riIt~ på : sfag i hodet, for hanS';iik bevisstløs S8ffijo~, skriverDahIVi4et~ t bl;.W~t} , men~gulvet.Hanfikkhjerneryste1seog
kaPIttel, som avslutteS ~,
i " ',ble Sjukmeldt en stund framover.
«QujsUng må' ha kjent seg repset a,v,
Ut fra \let kild(!lD.llteria1e som finnes
Gud, daniprosjektnergj~ul1etdet" ,setter
Fredrik Dahl sammen føl\1vlte paW'et (som var festet med kIiiIp--' 'gende løsning: Det var mest sannsynlig
~ mot hjertet, for at de ti skytterntl
finske agenter som sto bak. De var ikke
Skulle få skjerpet sikte fra sin avstand ute etter Vidkun Quisling, men hemmeli15-20 meter unna). Pelotongens led\!r ge papirer som på attentatdagen befant
,'tralds: pistolen, en 11,25 Colt, og ga den seg på hans kontor .etter 'et beSøk av den
sammensunkne slrjkke1sen nådeslntddet j;' Svenske~rst1øytnant WUhe1m Kleen,
tinningen. Politilegen erklærte ~,Han søkte Quisl.inII og hans IlII;ll,'ffieste
!Wd pl' stedet.»
"
,
medarbeidere for {[ dlakutere en meget,
e '
ømtålig sak; spørsm4let. om N0'1!e ville
N9IJ1eRS mønD
ku'!M stille havner ti1;"dispQSisjOn for
lians Fredrik Dahl tar utgangspunkt i militær 1::!'an.sitt tUe 1!i1ll!Jige, for \let tilfelle"
henrettelsen i 1945, men hoveddelen aV at Østersjøen: ble kriRsøkileplass. Agenter:
de over 650 sidene handler om Q~ fra en østers]SInakt 'bar:turgt etter sven-"
!l.v fram til krigen. Annet bind skal kom- sken og funnet ut at ~et ville v~ lettere
me til neste år. Quisliogs opphold i Russ- å stjele hans planer I Oslo enn I &tockland som Frilltiof Nansens mest betrodde holm.
medarbeider i 1920-åra er viet stor plass.
v:"
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Det er også hans tid som forsvarsminister ,.nmlnG mys
um
i Bondeparti-regjeringen i begynnelsen
- Quisling trodde selv at det var finske
av 1930-åra, Dessuten går Dahl nøye agenter som sto hak. ~ er så langt vi i
gjen.n.om Quislings illeologi, stiftelsen og dag kommer i å avdekke hans eget syn,pg
utviklingen av pariiet Nasjonal Samling, dermed oppklare de faktiske forhold,
skriver Hans Fredrik Dahl og beskriver
l'eppenninislenm
betydningen av, denne hendelsen slik:
'
Dahl bringer for dagen et helt nytt syn
«Attentatet I Forsvarsdepartementet
på det såkalte pepper-attentatet mot for- ]>le 1930~åtenes store, politisk .betent" og
svarsmInister Vidkun Quisling i februar ~ternasjona1t forw:ente krimioalmyste:
1932. Saken vaktevoldsoro 0l'psiktoB ble num, med appell til nordmeIll''s fantasi
innie<jningen på en stor stnd om Quis- langt ut over politikernes Jr.rets. «Den
lings troverdighet. Gjerningsmannen til peppenninisteren!», sa folk ut over lan!let påståtte attentantet ble aldri funnet, det, når de ville distanse~ seg fra Quismgen vitner så overfallet som fant $d hngs. person. Kollegene I regj,el'lng og
på ministerens kontor i Forsvarsde!ll\tt- storilng oppdaget at et menneske som for
mentet. De mest fantasifulle teoIierb)e dem ,:var mutt, sjarmløst og egentlig UlOlansert, og mange har regnet med at det teressant, utad satte opinionen i lItore
h!!1e var noe Quisling hadde satt i scene bølger. Snart skulle bøigene gå enda høyselv, eller rett og slett diktet opp, Mistan- ere ... »
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