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Etter å ha arbeidet med stoffet i over sju år lanserer Hans Fredrik Dahl sin store Quisling-biografi på mandag. Boka kommer
samme uke som Jo Benkow utgir sin bok om kong Olav. Slik blir
den avgjørende og siste kampen mellom det norske kongehuset
og majoren fra Fyresdal utkjempet på forlagenes bestselgerlister.

D

E SISTE UKENE har forlaget voktet
roanusskl'iptet til Quisling-boka
innholdet skulle representere
, Illl potensiell trussel mot rikets sikkerbet. A visenes amneldere har aller nådigst fått
et eksemplar mot å skrive nnder på et løfte om
å ikke ytre et ord om innholdet før på mandag.
En avis har sikret seg reUen til å trykke et
ntdrag, mot et beløp av ukjent størrelse.
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Rehabilitering

--S(j;:;;-Russlands-kjenner
Nansen i Folkeforbnndet
framstiller Quislings bok
nærme.st .som et
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Arbeiderbladet har i hele den foregående uka
prøvd å få en Intervjuavtale med forfatteren,
men Aschehoug sier nei. Når boka lanseres på

delvis re~.E.~'l8 på særlig Ire
områder:
Som forsvarsminister i Kolstad og sellera
Hunseids Bondeparti-regjering fra 1931 til -33,
hvor Dahl mener at Quisling markerte seg '" eIL.Y
.. ~lsL~åder
<>iem!
tidende.
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__=-:C
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mandt"ig okal det skji1 med full clff'k4 P:lan tar

ingen sjanser på at en distre professor skal forsnakke seg und"r et intervju og røpe noen av
godbitene på forhånd.
Noen av .godbitene» er allikevel kjent gjennom et intervju Dahl ga til Auterme ti i sommer. Hans Fredrik Dahl vil i boka foreta en

Men den

etter arbeidet for
på 20-tallet. Dahl
~''& \'i)~

verk. og. ~ene( at

--:e(\fuQ~ibat-

Fører og Fiihrer
mæt'~k.autrQYe~~U~

Dahls uttalelser

ont

påstandml er

forholdet mellom "tfit:t'T

og Quisling: .Etter min mening fikk han
(Quisling) Hitler til å okkupere Norge. Det
mener jeg det er dekning for i tyske arkiver
som viser at Hitler, i all tid etter 1939, belI'aktet Quisling med spesiell takknemmeJighet
fordi han ga ham denne tanken; nemlig nødvendigheten av å okknpere Norge».
At det var et godt forhold mellom Hitler og
Quisling, er det få historikere som har betvilt det var mye av årsaken til al Terboven aldri
helt ble kvitt QuisUngun<lerkrigen. Men at
Adolf Hitler, som ikke akkU1ll1 var kjent for li
ta i mot gode råd, oU;upØi$> NQrge nærmest
etter oppdxag - eller i hvert fall forslag - fra
Qnisling, det er en sensasjonell historisk
påstand. Og dersom den skulle vise seg å
stemme, reduserer den ikke akkurat omfanget
av Quislings svik.

9. april

Hans Fredrik Dahl var han:> et halvt år gammel
da major Quisling den 9. april 1940 marsjerte
ut fra sitt rom på Continental og brøytet Stlg
inn i NRKs daværende lokaler i Klingenberggata for å bekjentgjøre sitt .statskupp for ,'-norske folk.
Da Quisling ble henrettet på Akerhus Fo",·
ning 24. oktober 1945 ViU' Dahl akkU1llt fylt
seks. Selv om han dermed ikke kan påberope
seg å tilhøre «krigsgenerasjonen» er det først
og fremst Hans Fredrik Dahls navn SUIH i
ettertid vil bli knyttet til rehllbiliteringen av
mannen viss navn er bli~ ut internasjo1H\lt
synonym for .forræder».
'

Solkors 08 solidaritet

Det er vanskelig å vite hvilket historisk mat,,riale og hvilken vitenskaplig argumentasjon
Hans Fredrik Dahl bmker for å underbygge
disse påstandene, og endel av utspillene smaker unektelig mer av polemikk og bevisst provokasjon enn av historisk forskning.
I tillegg har han de siste årene gjennom bokanmeldelser og kronikker i Dagbladet gått i
bresjen for en l]~s~~r~~k .~y!§iQgi~_~e av den
norske okkupa~'?ill'}l., nå sist under anmuldelsen'- av - Øystein Sørensens bok, «50lkors og
solidaritet» hvor han skrev om Fedrelandslaget, Sammfundspartiet og Nasjonal Samling:
«På mange måter kan man si at den solidarj!>~
ke velferdsmodellen faktisk var mer utviklet.,'
på dc~~y n~en enn den niotsatte,· venstru,)~
Med andre ord: Nazistene og de høyreruuiLllu
hadde en r}Bdre og mer gjennoma.fbeidd .',I!::'i·
alpolitisk ideologi enn arbeiderbcvegeb" .. ,
Haakon Lie har ikke vært ti 19jenglig lor kom ~
mentar.

Skriver godt

Forræder Vidkun quisling var et geni av de sjeldne. Han fonIlså Russlands PfO/JIeIIHH' 60 år"" GotfIafIIjov, Ø/l VtJI en av våre beste '-stetståder gJennom tidene. Qu/sUng var også mannen som overtalte Hitler lB å /JI(J(UpeIII ~. Alt I ffII:e ptofessør Dahl.

-----

------ -
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Noe hastverksarbeid er Quisling-hiogrufielJ i
hvertfall ikke. Dabl har arbeidet med stoffet
siden han gikk av som kulturredaktør i Dagbladet i 1985, og han skal ha hatt rik tilgang
på kilder som ikke har vært benyttet tidligere,
blant annet skal han ha hatt kontakt med deler
av Quislings familie.
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, ffiw& Fredrik Dahl skriver desliuten svært

!\odt, 'og lIar en sjelden evne til åitungt hWitoris1!:' ·materiale spennende og let! tilgjengelig.
,Så om ikke Quisling blir foikelesning, og helt
si,kk,ut må se seg slått av kong Olav under
jule!lærne, vil nok mange som h"r sett på
, krigshistorikken SOIll tungt fordøyelig m~teria
te
og ha glede av boka.

res;;

.

.

unnfallende holdnillji til regim~ne i Øj>t-E!1fQpa på seksti og søttita,tlet. Sp'lSielt provoserende virker dette på folk som har fulgt Pahl
siden den gang, og SOIll aldri kall hI1ske at han
med et eneste ord uttry.\;.te 'noen sOm helst
slags sympati for Bresjnev-Qol-tri,,~ne. " ' .

Møllergata 19.
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Men om Dahl skaper irritasjon blant 68'erne
«Et geni av de sjeldne»
IIled sine stadige selvransakelser, skaper han
Haqs Fredrik Dahls syn på Quisling har forandirekte raseri hos krigsgenerasjonen med sin
dritt sag gjemlOm de ti siste årene, I «Den nor- historiske revisjonisme:
sk\l1l48jonalsosialismen», SOIll han utga sam«Kjære Hans Fredrik Dahl: Del er din skyld
, men med Guri Hjeltnes og Bernt Hagtvet på at jeg - mens jeg loser om disse to patriotene
,:Pait:t 1982, heter det,
dine - hører om igjen skrikene fra el1 celle i
. Møllergata 19 en høstkveld i 1942', skreven
«flans (Quislings) praktiske evner som poli- harmdirrende Arne Skouen i Dagbladet etler
,'fike<' 'avslørte seg raskt som skuffende små,
at Dahl hudde anmeldt Chr. ('.bristensens bok
fIil1I /jodde et helt abstrokt forhold til partior- «ueri-iilldfesideii»'TTIi88.'l'iiifiiliii(l(e arg~
'gpltitillsjoner, var en ofte slett og nesten alltid menlurtmedaf-q;,inge NS,folk J!l~tteans~
svært ujevn taler. Hans opptreden var trampe- som «patrioter» som gikk inn i Nasjoniif'S"am,le, kJOIi$eIiJ, taus. Hans vei i norsk politikk er lmg tordi demente det var det beste for lanbro!Qgt ,med medarbeidernes hoderystende det. Skouen avsluttet slik: «Jeg synes du ."al
ko.rIpnentarer til førerens uheldige figur,»
ta deg en tur til retterstedet på Akershus. Der
skal du be om tilgivelse for at du ikke kan se
W.,allerede to år senere har Dahl foranforskjell på patriotisme og svik>.
dret oppfatning. «Quisling hadde en enorm
Det påstås at Hans Fredrik Dahl er en hard.·m~ns, ja, han var rett ut sagt et geni av de
hndet person, men den der må·ha svidd. Nå
må han forbrede seg på nye ~alller i dagene og
"sjeldøi .• sa han til Nationen il~.
ukene som kommer.

Dekknåvn «Tom»

'~Fcuh<lldet»

mellom nlajoren og professoren

8taJZtqt, i følge sistnevnte, på sekstitallet da

D&hI :var ung og radikal og redigerte tidsskrif-

tllt Konjrasl Han hadde bestillt en artikkel om
sannnenhengen/grensen mellom konservatisme og høyreradikal isme fra en frilanser. men
da dmu!e ikke leverte i tide ble Dahl nødt til å
sia'lve saken selv.
Del 1I'dl' imidlertid mens han salt som kul~tør i Oagbladet at «gjennombruddet»
kQlI4., En ung drosjesjåfør med dekknavn
,'TJ!!.W dnkket opp i redaksjonen med 1200
«glemte» QuiSling-dokumenter som han hadde funnet i en nedrivingsgård på sekstitallet.
Quisling-arkivene ble høstens store mediebe'givenhel i 1984, og førte til at stadig nye krigsarkiver av varierende interesse dukket opp
OVer hale landet. Jakten på «Tom» ble en sak i
Sag selv, helt til hovedkonkurrenten VG kunne awløre hans identitet noen uker senere.

«DenneDahb>

«Bak en lukket dør i Dagbladet sitter «denne

Dahl·.. Gifttennene blottes hver gang han

åpner en konvolutt og ler hult. Haugen foran
ham av utgående post toppes av uleste, refuserte kronikker. Skrivebordet er et eneste flyt
av pornoblader som han ikke engang bryr seg
om'å låse ned når han en sjelden gang mottar
besøk. De besøkende er personer med oppbrettet frakkekrage, navn i anførselstegn og
gulnede dokumenter under armen.»
Slik beskrev Dagbladets Inger Bentzrud sin
sjef i et avskjedsintervju i 1985. Eller rettere
sagt, slik haskrev hun det bildet mange hadde
dannet seg a v Hans Fredrik Dahl etter at han
: hadde 3ittet _
sju år som kulturredaktør i
Dagbladet.
, For,da Hans Fredrik Dahl overtok den utsatte stillingen i 1978 gikk han raskt fra å være
den intellektuelle venstresidas kjekke og sym'patiSke universal-geni til å bli symbolet på alt
som er vondt her i verden for den Sl.urune
gruppa. Dahl var kulturredaktør da Dagbladet
gikk over til tabloid i 1983 og var nødt til å
blande bør. og katedral, eller Bobbysocks og
Mehren på en måte som fikk landets velutdanneta l>ulturiiberalere til å se rødt - unnsky Id,
blått.

,

Pax-generasjonen

'Også han, som i Pax Leksikon noen år tidligere hadde formulert den etterhvert nd~deligc
sannhet om at «Dagbladet el' mot prester, men
for kvinnelige prester» og hevdet at avisas
radikalisme «"l' en redaksjonell reneks mor
eml en teoretisk posisjon».
Da han forlot avisa for å bli bonde(!) mente
han stort sett det samme, «, .. bortsett fra at
Dagbladet i dag er mot prester, men for homofile prester». I ettertid har han fortsatt å tirre
Pax-generasjonen, ikke minst med sine stadige
re~e oppgjør med sin egen og venstresidas
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