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ANNONSE
Hans Fredrik Dahl:

Den nye boken om Vidkun Quisling:

Professor Hans Fredrik Dahl
intervjuet av Jan Tore Lunde.
Interessen omkring professor Hans Fredrik Dahls første bind om Vidkun Quisling
er ganske fonnidabel
Voldsom pågang fra avisene - og mer enn ~n
redaktør vil gl en arm for å Ii\ tak I noen sensasjonelle flak. Det snakkes om avsløringer, om bomber.
Blir Quisling rehabilitert? På hvilken måte? Eller fremstår han som en enda større quisling? Var han virkelig så
klossete og naiv som mange hittil har ment og trodd? Eller
var han et flIosofisk-matematisk-religløst geni med politiske
vyer langt utover alle andres fatte- evne? Eller bare en drømmer og fantast? Kanskje svaret er la på alt sammen. Fordi han
var alt dette og mer til? Hele tiden og på ~n gang_
Før utgivelsen av bind I, "En fører blir til", forelå Hans Fredrik Dallis manuskIpt I meget Ii\ eksemplarer - bare tre stykker - voktet som Fort KJ10X av forlaget_
Denne Intervjuer flkk utlånt et manuskript ved personilg
fremmøte og under skriftlig løfte om taushet og oppbevaring I safe..
.
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Klossmajor og kløne.
Geni og statsmann.
Fører og folkefiende.

-HvOIforbledel Vidkun Quisling?

-lian falt ned i fanget på meg. Som
historiker hadde jeg natur,
li!,"'is vært en del opptatt
av denne merkelige
mannen, men ikke
utover ordinær taglig interesse.
Men så hendte det
al jeg en dag IOk
, drosje hjem fra
Dagbladel hvor jeg
var ansall. Eller en
tids kjøring snur
drosjesjåføren seg mOI
meg og spør om jeg ikke
er Hans Fredrik Dahl?
Ulen grunn lil å nekte for det.
Han hadde seil meg i ljernsynel i
forbindelse med 'Solkors-serien',
kunne han forteUe.
- Du, sa han videre, jeg har et helt
Quisling-arkiv hjemme, er du
interessen?

jeg !'ar.

En SlOr samling brev, notaler,
dukumenter og bøker lå lagreI i
en kjeUer i Oslo i aUe år etter
194 5. Gjemlog glem I av alle.l)å el
dier annel vis hadde del havneI
hos min drosjesjåfør - og dermed
var del hde i gang. (Fotjullenm

gjenopplever. 1I,riggesWml.?Y:lllle
ug gallske Inlensl jiJrleU,.,. Ixltl
U/ll ,Iel/e slumpeIreDel. Motll,..,
O/ll Ikke btlll ug l"'muml D/I//les
blldd. del sulllme Ul/rykkel I
øynene du de SlO fumn sine sk,lIler, i Oslo'kjeUenm ug i grol/me
pti Mull/e ChrlsloJ.
- JlislOrien med drosjesjåføren er
jo mer enn merkelig.Tilfeldighelene ville al jeg akkural på del
lidspunklel hadde hall permisjon
fra avisen fur å gå gjennom en hd
del Quisling-papirer som Riks-

arkivet neIIOpP hadde mollall
eller Maria Quislings død. lklle
arocidel jeg med - og var Iillgdig
begynl å bli ganske godl oppda'
lert på Vidkun Quisling.
Med alle disse nye kildene lilgjengelig for meg, målle jeg jo
legge mye annellil side lor virkelig :llurdype meg i Quislings liv og
virksomhet,
Der var ingen vel Ulenom. Del
målte bli sånn. Så på den målen
valgle jeg ikke Vidkun Quisling,
Del var nærmest han SOm valgle
meg. Om"tendighelene ville at'
lIel bare ble slik. ..

-I nænllere li tir bur du arbeitlel
metl ,Ietle sluffei - og I førsle
omgang er ,/el b/ill liI lO slore
bind,
Du b"rmsl i /Ilange luml,furskel,
gmVlI ; urkiver. Du bur inlervjl/el
bIllIlIrevis uv mennesker, ti" Ixtr
lesl del mesle som er skrevel uv og
um Quisling -/useneravbuksider.
Mell 11 drs dmlelig samboersk"p
metl QUisling kan vel ikke b"ellerlall deg "k/eles I,berørt? ll"r
du boldl en profesjonel/, Juglig
avsl,mtl til sloffel, eUer b"r ban
gtlll innpd deg -umler buden, sum
,lei beler? (Her oppsldr en /ile"
1"/llSe. Del er dpetlburl Ikke sd
liketil d gjøre I1IIleJur e" drrekkes
oppsamletle ji;lelser I rIll/m sellIillg•.,. i el fonllidd"gsinl.'111u
lIIe,1 kuffe... )

-Jeg håper jo al jeg har han et proksjonell faglig grep 0111 delle, og
lror vel også det - men del er gan·
ske klarl al ingen kan være upåvir·
ket aven slik dyplgående pløying
som jeg måne tor~ta.
Jeg kan vel nå lilslå al jeg har ocvegel melllllellom ulike holdninger
Iilmannen. jeg har hall perioder
hvor jeg har han slOr sympati
overfor ham, formelig kli eller de
gode lingene. jeg har halt medli·
denhell11ed ham, ergrel meg sammen med ham, fur:,vki å forMå.
jeg har l>t:skjdligel meg så mye
med deue al jeg kunne ikke unnb:!
å bli grepel av ham - hans tvil og
lro, hans få gledesstunder og hans
mange dyslr~ og lunge. Ikl var jo
llest av den sisle sonen...
Men så har del V'xrl andre period~r hvor jeg har avvist ah delle ug
slån komr. i min holdning. b;\d~
overfor meg selv og mine vurderinger' og uverfor ham.
Da har jeg værl på parti med verden og med opinionen· den Qui·
sling slilte seg utenfor på så
mange måler. jeg har tall avstandmen nærmel meg igjen.
Men eller å ha vært igjennom all,
sammen lror jeg at jeg i dag har
funnel ~I punkl mellom di,se
ytlerlighelene.
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skolegutter - og følte seg kallet
til å ta styringen. ·Noen mAtte
gjøre det, elfers :viI1e det alt
ende i kaos, mente han.
- Rettsaken mot bam? Mølte
bat! fiJrSMelse I det hele tatt?
Fikk ban det beste forsvaret
eller var saket! avgjort pd jorbånd?
.
- Ingen regjering hadde over·
levd med en benådning av
Quisling, slik stemningen var.
Quisling ble gitt skylden for
det aller mcste. Både det han
klart kunne lastes for, men han
måtte .også stå til ansvar for
mye han ikke hadde hau noe
med A gjøre. Da dommen falt,
var det selvsagt Ingen som krilisene .. rettsforhandlingene.
Det . hadde vel vært aldeleS
uhØrt, med mindre' man var Kristian Ottosen,
nazist, da. Jeg er Ingen psyki- Kvinneleiren
ater, men jeg har da fått med lII5torJcn om
meg dpass at de sakkyndige Ravcnsbrlick·fangcne. Kr
formelig plukket ut det som tinder krigen pa"",,"c B2JKIO ranger
passet og serverte bare deler· ~i~~:~r~~ ·t1c~n~~~tr~~m~~~~/o~
av sitt materiale i retten. Hvis :~., boken -Kvinneleiren- tar forratteren
saken hadde gAtt I dag, er
'''for .oK Ravcnsbrlickfangcnes hi"oric
overbevist om at mye ha de '. pA cnnøktern og ..kUK m4le. Il", skli·
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Harald Berntsen,
I malstrømmen
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Jeg

vært annerledes. En modernei

pågående for~varer hadde
uten vanskelighet rokliet ved
en hel del som dengang ble
protokollført som ugjendrl-,
velige kjensgjerninger. Dødsstraff ble et folkekrav. Vi må ha
klartfor oss at Quisling var
Ingen ond person,lngen sadist,
ingen gestapist som med glede
beordret henrettelser. '\\lertImat, han gikk stadig imot
tyskernes voldsbruk og forsøkte å omgjøre dommer. Men
bevares, du må ikke få inntrykk
av at det var en misforstått helgen jeg har skrevet bok om - en
martyr, en kristus eller Olav
den hellige? På ingen måte.
Det leg reagerer mot, er hvor
utro ig og ensidig negativt bl!det vi har skapt oss av Quisling. Han var hverken helt hvit
eller heit svart. Som alle andre
mennesker hadde hap alle sjatteringer og nyanse( - ~ jeg
mener det er riktig å gl det
komplette bildel.
-Rebabllitering, etlda engang.
Vil [eks. t!ynazistetll1 fintll1
,,~ye dg/ede seg over I din bok?
- Nynazistene? Nei, det kan jeg
da aldri tenke meg. Han står jo
ikke frem som noen vinner I
min bok, vet du. '\\Iert Imot.
Det som er facinerende ved
studiet av QUisling er jo de forhold som førte til at han ble en
taper. Vi mennesker konsen"
trerer oss gjerne om vinneren'
om eneren - og de langt fleste
bjografier her i verden er
naturlig nok skrevet om enere.
Men her er det altså taperen
som for en gangs Skyld står I
fokus. Og taperens historie er
minst like interessant som
seierherrens.
- Quisling i dag? Kan tIIat!
tellke seg bvor bOlt! viUe sMtt
politisk?
- lian ville vel ha vært EI'-til- .
henger? Forøvrig vil jeg ikke.
tro han hadde funnet seg ti! ..'
rette i noe eksisterende parti.
lian hadde antagelig startet
sitt eget - men dette cr jo
meningsløs spekulasjon Qg
gjetninger - noe en historiker,
ikke bør befatte seg medl
(It1lenljuewn føler seg litt
dum akkurat ber· og ble da
ogsd satt skikkelig pd Plass. av
satmbetssøkenm).
- Tar du livet av dogmer 'og
fabler I bi,ullI også!:' .'.
- Man vil iallefall finne en del
omvurderinger her, som blant'
annet har sin bakgrunn i ikke
tidligere publisert materiale.
Så det blir nok noen debattrunder.! media etter nCllte bok
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En omfattende hiogufl og et trovt'nli~
n:a::rhlJdc aven av 1rhunJrets mcrtt
markaIlte. nnrske polillkcrc_ Vi mUler
N)'gaanJsvold som ung familleforsørgcr ()g industriarbeider. som rallar i
Amerika og som hiemvendt lederfigur
i det lokale arocldcrparlimlliø('t i
Ilommclvlk. Og selv5agt som ledende

=:I~~~~:~I; K~;~n~!~~(~I~ r<;~

ukuelig IIv.mOl. Med de norske kvin:l:;:~,::"~;~ e;,~~~,~~:":)~C(.~:~
Hitler midt 10101. Forr'Ueren ..u .<Iv I
en rekke lyske konsenuasjonslclrc
under krigen.'
."

part.mcntarlkcrog som statsminister I
den vanskelige perioden fra 1935 til

19-15.
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målet? DII kall dokutllelltere? .
- Ja, jeg mener det.
Jcg kan ikke fremlegge noe
fotografi av Hitlers hjerne - av
hans tanker omkring okkupasjon av Norge.
Det er heller ikke funnct noe
konkret skriftlig fra Hitlers
hånd om 9. april 1940. Men
hvis man ICll!ler rimelige, vanlige mål til grunn for dokumentasjon, mener jeg at mitt
syn på dette stAr fast· at Hitlers
takknemlighetsgjeld til Quisling hadde en reell bakgrunn.
For førti år siden var ikke dette
noe kontroversielt. Det ble
sagt under rettsaken at Quisling hadde overtalt Hitler.
Aktoratet la dette til grunn og
dct står i dommen.
- Med årene som fulgte ko.m
imidlertid tvilen.
Man fant det usannsynlig at en
·såpass ubetydelig og klønete
grubler· uten bakkekontakt,'
kunne ha greid å overtale sclveste Føreren til noe som helst.
Men jeg er ikke i tvil - Quislings henvendelser til Hitler
var helt avgjørende for hva
som senere hendte.
- Men ban var jo noksd klossete og sær på mallge mdter?
Hall budde jo grad av major
og begrepet klossmajor er ""'
ikkeJjemt?
- Tja, jo. Han var spesiell på
mange vis. Sky, sjenert, innesluttet. Grep sjelden eller aldri
ordet, selv under regjeringsforhandlinger. Mange tikk nok
det inntrykk at han var cn
underlig figur, en einstøing
man ikke kunne ta helt på

Det viste seg jo senere at man
måtte akkurat det. det som
prcget ham - i såvel det politiske liv som ellers - var hans
dragning mOl standpunkter
som de meget f.t hadde.- Han
var jo bestandig i mindretall- i
nær sagt enhver sammenheng.
Han var på sin måte i utakt med
så mye, især det vedtattc, konvensjonelle. Alltid i opposisjon - fordi han mente han så
nye veier som ville føre frem.
Men veiene var smale ogukjente for nesten alle andre.
(Matl forsMr at HallS Fredrik
DaM fra tid til annelI Mr 2pd
partI" med sitt objekt Og det er
vel beiler ikke vallskellg å føle
foren persOtl som til de grader
viet all sitl tid /Il sill slore oppgaue, om det så aldri sd galt og
håpløst ut. På spørsmålet om
Qtllslins illteresser, i form av
opera, tealer eller lødlgere
sysler, kall Dabl bare svare:
Nei, ball var sjeldetl å rokke
.fra arbeulsbordet Hun bare
leste og skrev, lesle og skrev.
MedfølelseIl kommer jo IIdr
mat! ""t at da frukle'leatl alt
dette arbeklet skulle bøstes,
var de rdlrle alle sammen .. ).
-Mot sluttet! atl krigsdreneforsto hat! vel at ball badde satset
pd feil best - og at det Ikke nytlet? At ball bmlde tatt feil?
- Hans fornuft tilsa at han ikke
viile få nasjonen med seg. En av
hans feilvurderinger var jo den
at han mente å ha langt flere
tilhengere enn hann noensinne fikk. Det måtte være
minst hundre tusen menneske, kanskje lkre, som delte
hans syn på Arbeiderpartiet og
marxismen, mente Quisling.
Han kom aldri høyere enn
rundt tretti tusen ... Men han
hadde si n urokkelige overbe·
visning. at hans vyer og tanker
ville være til gagn for alt og
alle. Han var sjelden i tvil om
veien å gå. Ikke minst på bakgrunn av sin militære utdannelse, var Quisling overlx:vist
om at folket trengte sterke
ledere, noen som kunne gå ?r;;;lag;kretsersPdrtIJatl~tor
foran å vise hvordan tingene salgssuksess fi)r to biografier:
Den om Kong Olav og din bok
skulle være. Quisling ville reU\etle, han ville få qrilliP. !..U:k- om Vidkun QUisling. t.il
kene, han vilJe belæælØ~IlS O~ Msarr numnjelltlltlgl
som en gammeldags skole- - Det ble tilfeldivis slik denne
mester. På mange måter så han høsten.
nasjollen som en flokk vimsete Vi får Mpe kongen vinner.
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Hans Engcbrlgt5eo1 '

Jahn Otto Johansen:
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Jeg har, på en måte, fått et
balansert perspektiv på det
hele - men det tok tid før jeg
fant frem til den betraktning
SOll1 jeg mener må være den
riktige.
(t.ilbver tilstedeværellde hadde
Ikke vært særlig I tv/lom al
I )(Ibis belrakllJllger nød""nuiguls mil lJQ1re de som er nærmest sannbeten. Del gdr ikke
Ull d bare s e sd oppriktig ut).
-Vel ikke dundres overat man
fdr et sd malIgfoIdig SY" pd
Quisling - ban var jo selv en
spallet persollligbet som formelig illllbød til ulike lJurderlllger?
- Det er vel så - men jeg vil
understreke at det var vel på
tide at noen forsøkte å gi det
komplette, nyanserte bilde av
ham.
J eg har jo lest tidligere biografier som har sterke slagsider av
antipati og nesten hat. Det er
forståelig at noen fant å m~Ue
skrive slik, men mange tidligere skrifter er basert på kilder
som ganske enkelt ikke er
cuerreueligc! Det foreligger
betydelige mengder av fantasifostre, av produserte episoder
og legender omkring Quisling.
Massevis av løgner, dikt og
vandrehistorier.
(Rystersakte pd bodet, oppgitt
over ut lettv/lltbeler sd til de
grader er kommet mellom sd
,mlllge bokpermer ulldcr
dekke av bistoriske fakta).
-Sterk pdstand, det der?
- Ja, men jeg innestår for den.
Jeg brukte mye tid til å rense
opp i kildematerialet - finne
frem til det kiart dokumenterbare og la resten ligge.
Men usannhetene omkring
ham har jo gått i arv opp igjennom årene. De har festnet seg
godt og følgelig blitt sann·
heter for leg og lærd.
Det cr arbeidet med å skille
galt fra riktig leg har haU i tankene når begrepet rehabilitering er dukket opp i avisintervjuer og andre steder.
Det som i første rekke er bliu
rehabilitert, hvis vi fortsatt
skal bruke deUe uttrykket, er
kildene selv.
- Vallskelig d fd folk til d fortelle om deres befattllng med
den forbatte lalldssvlkeren sd
mallge dr etter? De fleste er ""I
ferdige med VIdkUlI Quisling
,Id.
- Jeg har ikke batt noen problemer l mine samtaler med
folk som kjente ham, som visste noe. Praktisk talt uten unntak er mine forespørsler blitt
møtt med velvilje og positiv
interesse. Jeg tror ikke jeg har
møtt et eneste avslag. Men
mange ønsket å gi meg fortrolig informasjon under løfte om
anonymitet, naturligvis. Ikke
så meget for sin egen del, men
for familiens skyld ønsket man
ikke å stå frem. Det var ofte slik
at folk som sto sentralt i NS
under krigen, hadde ikke selv
problemer med å gi seg til
kjenne, men det var som sagt
andre hensyn som veide
tyngre.
- Personer dll at' gode gruttner
Ikke fikk slIakket med?
- Aja, mange. De fleste som
hadde nær kontakt med Quisling er jo borte. Jeg vet jo ikke
om Maria Quisling, for eksempel, hadde tatt imot meg, men
en samtale med henne hadde
jo vært kildens utspring.
- Hell settlralt I bokett stdr jo
forboldet mel/om lIitler og
QIIIsling, og t bvilken grad
QIIIsling badde avgjøret/de
it/II}lylelse tidl' det gjaldt okkupasj(". aLI Norge.
Micbael Grumtl Spat/g skriver
at ingCII vil noensinne kIlIIlle
vite sikkert b/Jordatl dette
egeutligforboldt seg, at Hitler
børte pd Qulslitlg med et balvt
øre og at det Llar belt andre
lillg ~o'" IIt1øsle angrepet.
Men du tIIl!/ler d ba funnet
s"",."t pli dette L1iktige spørs-

Skumring I øst

Seierens bitre frukter
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En soldats beretning

Muren er revet. Baltiske stater cr blitt

En antlkrl~bok. som ikke er bUll min-

5elvs":mligc. Totalltzre regimer har
faJt. Mcn de smte 1rcnc:s enorme

ha:r=~rrr:rc~:~:~;.~:~:~een b~
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sen i Rum.m::.

{.~ de etn!5~e i'iiu(scl·
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Ungarn. Det er dc:nnc trusselen mot
det nye Europa)ahn Ouo)ohansen her

11\1' ror seg.
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overlevde 2. verdenskrig. er opptatt av
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terrorbombing og masscdrilp pA usky!'
dlge. Ikke minst er dette en (orrykende

og sJl(nncndc historie om forfatterens

egne krigsopplevelser.
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