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'Quisling • en Idealistisk tape~
..Jeg er uskyldig... Med Vidkun Quislings siste ord b4vqer
Hans Fredrik Dahl sin store blografi ..En fører bu.. tO~, DIn
mannen som for alltid og for .lyor trlclte inn pA IQstøriens
arena 9. april 1940. - Dette er en bok om nora PQJlti~
Boken omhandler Quislings liv frem
lil 1939. forlseuelse følger nesleAr.
og de kanskje mest interessante
spørsmålene rundt Quisling blir først
behandlet der. Dahls fremstilling er
den første samlede biografi som er
!ikrevet om Quisling. Han har hau
mange nye kilt.lcr l "se av, hlant

annet ekteparet Qui.Jings private
dokumentsamling.

store taper. om namet som ble et tidløst begrep Om den som
faller sttt lancJ I ryggen og taper pA elet, sa Dahl da Asc:behoQg
Q'UQldaa presenterte biografien.
•

sted. Ulført IV finake spioner som
lykkes i III med sea viktige dokl!mentcr.
- Det er ikke mulig Abelgenfurklare Quisling. Han hadde en
påfallende selvovervurdering samtidig ,om mange i utlandet oppfaltcl
ham sum tung. lau.~ og innesluttet,
sicr Dahl.

Nansen-støtte?

Ikke ond
- Vi må legge bort hildet av den
nnde mennesket, Quisling ulførte dr'
han d !<tom sin nødvendige oppgave
9. april. Han var i sine ideers vold,
og så .\eg selv som cl menneske som
rcalirterte bestemte mål. Han var
overbevist om at H itler ville vinne
krigen. og at opprettelsen av del storgermanske riket ville fri menneskehelen fra Ilberalisme og kommunis-

Ingen rehabilitering
Hislorikeren Thomas A. Wyller er
en av de fl SOm hadde le~ boken før
den ble presenlert mandag. Han
mener .. En rØccrbH.f liI- ikke inpe~
holder sensasjonelle nye opplysnin-
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me. NAr ikke IKlrdmenn ville forstå
delle gndvillig. var det nødvendig A
bruke hardere meloder for AfA delle
til. sier Dahl.
Han mener å kunne påvise at det
var Quislings besøk i Berlin 1939
som ga Hiller ideen til okkupasjonen

Dahl he.,kriver i boken Quislings
forhold III fridtjov Nansen. og Nan,elis utelukkende !,,,sllive nmtale av
Quisling. Pahl p,åpekcr at Nansen
d"de vAren 1930. før Quisling var
gAtt i gang med .iu poliliske virke.
ulover skrivebords- arbeide.
- Nansen satte Quisling høyt som
medarbeider på øvre mellotnntvl.
men Nansen hadde aldri tenkl seg
muligheten av at byråkraten og den
f...Jte urganisator skulle fungere som
poliliker. ,

av Danmark og Norge.

Mislykket
Han~

fredrik Dahl mener det kan

diskuleres hvor I1li!oilykkcl Quisling
var som politiker. I;rcm til 1939 ble
hHn nasjonalt karakteriscrt som en
pt)liLi~k

taper. men samtidig ble han

ift-llge Dahl drevet frem av ..et indre

lys .. dcr ovcrHrdncdc ideer og prinsipper var viktigere enn personlige
~cvitl!-tcr. Hein unngikk splinebc i
Nasjomll Samling ~clv om frafHllcl
var slor1 undec krigen. samlitli~ ~OIl1
man!!c nnginaler og folk med prag~
maliske motiver ol! delvis ng:..å nmJ.c
um n1<lkl. slUHet \cg til particl.
Dahl mener å kunne korngere dell
etablerte hbloeie- opplalningen på
flere pu,tkler. Quhling var ingen
valula~viOLlier

under oppholdet i

Russland. Han var aldri i Jtærhelcn
av kunsu)'verier. Han sendte aldri
soldaler mol arbeiderne ved Mens'ad

og del påstAtte pepper-overfallet i
Forsvarsdepartementel fant faktisk

ger selv Oln han ser det som et viktig

hiSlmi:-.k verk.

- lJctte cr ingen rchahtliteril\@: aY

Quisling. slAr Wyller fast.
Han advarr·r mol å diskutere Qui.lings oppførsel under krigen på bak~mnn av dt"nne bokcn~ det kan rurs.
,k.1C 11.\' nest. bind forclisser.

EN IDEALIST?
Vjdkull Qui./jn,
blir i en ny biog",-

fl ,,.,,,still .,am 01/1

ha" var i sin. Uktrs vold, og ..."
selv SOlli et ",ell"
IInl<

s.n,

IMJ.
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--Quislings vei mot fonæderiet--Første bind av Hans Fr.
Dahls store biografi av Vidkun Quisling foreligger nti I
bokhandlene. Den omfatter
Quislings liv og virksomhet
frem til sommeren før utbruddet av den annen nrdenskrig, ~ avsluttes med
hans besøk Berlin I juni
1939 da han for alvor knyttet
kontakt med det tyske na.~jonalsoslallstlske parti, blant
annet med den nazistiske
sjef.ideologen Alfred Rosen-

berg.
Av IVAR JOHANSEN/NTB
Boken bygger på el omfattende
kildemaleriale med tildels tidligere ukjenl Iloff. som ligger til
grunn for en ny og mer nøklern
og kanski<; ogsl rettferdig vurdering av Quislings rolle ",m rolitiker. Men noen oppsiktsvekkenc!e nye ting liI forstAelse av
den Skjebnessvanf.re rolle Quisling kom lil Aspil c i norsk bisto-

=

rie inneholder ikke boken. Det
f"rste bindet av denne Qui.lin~biograrten vil derfor
i
særlig omslridt. neppe he
for·
fatterelll und.rliasende
om al QIIisliogs ~liliSke virltsomhcl ikkc v... fll&eI pl ren
ondskap. men på hanI pollti.ke
ideer og idealisme.

"land

Quisling og Hitler

PA grunn"', av del rorfalleren ved
lanseringen IV førIlc bind mandag
signaliserte om IMhoidel av annel
bind som vil forelill&e om el 6r.
vil halll vurderinger IV Quislings
rolle i den annen verdenskrig
derimol sikkert komme liI l reise
heftig debalt. Dahl tar ikke bon
stemplel av Quisling som landiforraeder. Han vil lvert imot forsterke det ved Abevde II Quisling
ga Hitler deo avgjørende impuls
under siu besøk i Berlin i desember 1939 til ••ng~ Danmark
og Norge. en pAsta som neppe
etabkne non;ke historikere UleR
videre vilJ!Jod for.
Nnen •
lile'int, av Quisling
gir beiler ikke det ørste bindet
av Dahls bIogrart. Men del tegner

- -

cl mct ~nscrt bilde av menneskei Ol polili\ledD Vidkun Qujllina OIIJ\ det 10m li! ... h... vert
allønnt alalep!ert. Med ""'te I
nyU kI\cIemaIeriIde avliver Dahl
beskyldnillJOl' aorn ble rettet mol
ham av hanI politiske tlIOIsIandere
....:. om vllltllaSVindel. smugling av
antikviteter. " del s.lbltc -pepperovwfallet> \181' _~rt og al
norske lOIialillcl: 110 lledlOJ mod
Moøkva. Dahl lI_r "Il- "W
om tidligere dokumenterte fakta.
lOtlI f. eks. al Quisling Ikkc hadde
IIIIVlret for • ""ode ~r lil
Grenland i fOlbindelse
Menstad-konOikleo I 1931.

Virkelighetsfjern
einstøing
Dahl gir Quisling anerkjennelse
som leder ay foRvarsdepanemenlet I =t1i-regjeri':gne Kolstad! H
id, tneII M pcr bildet av ham som CA noe klosset
og vlrlteliJheW'.Jern politiker sotn
øpptrWle _
lIOII1 CA einstøing
_ _ et solidarisk medlem av
et tqjorinatfcllonkap. Dell.
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ikke minsl han. Slore feimod Arbeiderpaniel i SlOrtindet han $lilte seg Apenl frem
de mer trenede parlamentari
blant _tanderne
dem lell spill i sine annrep
. Hvor virkelisltcu lem
Quisling kunne vere. kotnmef
klan frem i skildringen av hans
angrep pl sin cgco statsminister
Jens Hundseid. Quisliog la i fulll
alvor f~m rorsJaS i regjerinaen
om at ltallministcren mlllC "avl

e'3!:
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Hvordan en slik mann kunne
. komme sentralt Inn i norsk politikk som medlem av regjeringen.
vil nok for mange 'vere en glIc.
Boken ~ir oss bakgrunnen for det·
le. QIItsling la grunnlaget for sin
politiske virksomhel med en stort
oppsiiIl artikkel I -Tidens Tegn_ .Politiske tanker ved Fridljof
Nansens død- _ det den tidligcrc
IICre medarbeider av nasjonalbellen Nansen I. frem ::.r.liliske program. Hans nasj
istiske
program Ilo an I vi.... kretser innen nerinf,jlivCl og hot enkelte
polilikere. anl annell Bondepar11et. Dermed ble .nikkelen den

direkte foranledninIl li! al Peder
Kolstad villp ham lQIIl forsv.....
miniSlCt. I den eletl5kap ble han
e! kjent '?Il meget omstridt Il8vn i
IIOfSk politikk.

Raseideologi og
førerprinsipp
Boken gir ellen el inleressanl bilde av paniel Nasjonal Samliog 011
de Indre speMlnS_ i particllOIII
III slutt førte liI at del ble brudd
i toppledelsen I 1937. Vi fAr ogsl
el klan bilde av cl pani som hell
fra del ble stiftet på selveste nasjonaldagen j 1933. bypel sin pro,ram
førerprinstppet og en
rendyr el ..... ideoIogi. og
ener hvert kom lil l utvikle seg
til elall&rcssivt anti-semittisk parti. Selv om Ikke boken kan betegnes som oppIikIsvekkende. er den .'
interessant og spennende lesning. .1
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lid vil vekke
inlcresse.
boken om hvordaa
fører

nta 10m al

<en

i:ftr lil. vil ikke Ivekke dctIM. inte-

ressen.

