
~j Stavanger Aftenblad POLITIKK Tirsdag 22. oktober 1991 

i 

Quisling som han alltid var 
BOK 
STEIN ØRNHØi 

Hans Fredrik Dahl: 
En fører blir til 
Biografi 
Aschehoug 1991. 

I årevis har vi hørt om Hans 
Fredrik Dahls biog,."fi over 

. Quisling. Stadig har både han, 
forlag og andre visst å vite at 
nå var det like før den kom. I 
sommer forstod vi at det var 
alvor. Dahl var selv ute i media 
og forsikret om at nå kom 
boka. Og ikke bare det - nå 
kunne man dessuten vente 
både sensasjoner og rehabilite· 
ring av Vidkun Quisling. 

Og nå er boka her. Det vil si, 
det er bare halve boka som er 
her. Vi har bare fått første 
bind. Vi er faktisk ikke kom· 
met lenger enn til 1939. . 

Hva så med sensasjonene og 
rehabiliteringen? Ja, heller 
ikke det er kommet. I alle fall. 
ikke i løfsie"bind. Og ikke tror 
jeg at det kommer i annet bind 
heller. . 

Men er så hele Quisling·bio· 
grafien en eneste medieflapp? 
N ei...sl~tt ikke. Den er faktisk 
det stikk motsatte. Dette er 
blitt 'en riktig tykk og grundig 
bok, Faglig grunnsolid, så 
lap.gt en rimelig velorientert 
amatør kan vurdere det. tu
senvis av nye detaljer forster
ker velkjente trekk i vårt 
gamle bilde av majoren fra Fy
resdal. 

Med det kunne man natur
ligvis si seg fornøyd. Men det 
er ikke så lett. For jeg oppdaget 
at jeg gjennom de mange timer 
med boka trodde at jeg leste en 
annen bok enn hva jeg gjorde. 
Mediemannen Dahl forkludrer 
hele tiden det fagmannen Dahl 
har på hjertet. Ikke ved det 
han skriver, men på grunn av 
alt ståket på forhånd. 

Men hva er så det bilde som 
Dahl ned til minste detalj teg
ner av Quisling? 

Bilde av Quisling 
Vidkun Abraham Lauritz 

Johnssøn Quisling var den 
skoleflinke og beleste preste
sønn fra Telemark. Han var 
sterkt forankret i sin slekt som 
langt tilbake bestod av bønder 
og lensmenn~ .- . 

Og han var den sosiale anal
fabet. Taus og trumpet, sjenert' 
og upraktisk gjennom hele li· 
vet. Han var stor og kraftig, 
men uten enhver form for fy· 
sisk vitalitet eller eleganse. 
«Du danser som ei ku», sa hans 
mor ~~ma Carol~ne f .. B~n? ~n 

har vist oss, er at fram mot 
1905 satt den unge Quisling på 
sitt rom på Gjerpen prestegård 
og leste historie og matema
tikk. Annen ungdom med Vid
kuns bakgrunn og muligheter 
deltok gjerne i debatten om 
Norges løsrivelse fra Sverige. I 
studentersamfunnet i Skien 
gikk debatten livlig. I tur og 
orden holdt gymnasiastene fo
redrag om tidens aktuelle te
maer. Da turen kom til Vidkun 
QUisling, talte han over temaet 
«Dannelse» (ikke «Kultun>. 
som HFD skriver) uten en 
eneste referanse til tidens 
store begivenheter. Her er bare 
pent og ordentlig snakk om 
«dyd og ære». Men da begiven
hetene i 1905 var kommet på 
plass i historiebøkene, så ble 
de også virkelige for Quisling_ 
Og da trodde han at han med 
engasjement hadde deltatt 
sammen med resten av det 
unge Norge. 

Vil skape historie 
Slik blir hele hans liv. Han 

ser ikke de politiske begiven
hetene når han står midt oppe 
i dem. Han har alltid et annet 
prosjekt på gang som er hans, 
mens resten av omgivelsene 
enten står i direkte konfronta
sjon eller arbeider for å løse en:' 
politisk oppgave. Quisling skal 
alltid skape historie, men all

,tid- en annen historie enn den 
som kjører ham forbi. Politisk 
historie skapes ikke fordi man 
bestemmer seg for det. Histo
rien skapes gjennom å løse ti
dens oppgaver der og da. Og så 
får ettertiden vise hva som 
nedfeller seg mellom historie
bøkenes to permer. 

Nå er HFD svært forsiktig 
med å trekke så bastante kon
klusjoner som jeg gjør. Men 
med alle de nye detaljene som 
Dahl' legger fram, forsterker 
han inntrykket av den virkelig
hetsfjerne politiske kannestø
per. 

Quisling hos DNA 
Nå kan man naturligvis si at 

da Quisling i midten av 20-
årene oppsøkte arbeiderbeve
gelsen for å tilby sine tjenester, 
var han på parti med framtida. 
Men han meldte seg ikke inn. 
Han kom ikke hjem fra hjelpe
arbeidet i Sovjet og gikk Hm i 
vanlig politiskiifheid.Nei, det 
Dahl nå dokumenterer, er at 
han virkelig holdt møter med 
sentrale folk i både DNA og 
NKP. Og det Quisling tilbød 
seg var å bygge opp væpnet ar
beidermilits. Men selv om ar-

Vidkun Quisling framstår slik vi kjenner ham, mener anmelderen om Hans Fredrik Dahls 
b~rlfrafi. ,,",'>,':",,': .•. • '.' . 
eksisterer ikk~ lep.ger. Det har for det røde Norge var stor i 
derfor vært mye tro og synsing· borgerlige kretser. Høyreradi-

. siden' DNA i Quislings stats- kaIe 'løsgjengere og brunt an
rådstid brukte historiene om strøkne kannestøpere fantes 
de «Røde garder» som et fm· det mange av i begynnelsen av 
grep på den «fascistiske» for- 30-åra. Rundt Fedrelandslaget 
svarsministeren. Nå synes jeg holdt· de seg gjerne. Dessuten 
Dahl har fjernet tvil og uklar- hadde de forbindelser inn i 
he:ter .. Han har kartlagt kon- sentrale deler av norsk næ· 

Mens Quisling og hans offi
servenner konspirerte og 
planla den endelige -organise
ring av parti og samfunn, så 
hompet det parlamentariske 
liv videre. Det var påfallende 
mange rundt Quisling med mi
litær bakgrunn. Dahl kartleg
ger og systematiserer slik at 

var høyresidens store sak. 
nemlig forsvarsordningen og 
størrelsen på bevilgningene. 
Dahl viser at Quisling foreslo å 
øke rammen med 10 prosent, 
men at han ikke vant fram i 
den politiske prosessen. Jeg vil 
tro at enhver fagstatsråd - den 
gang som nå - gjerne foreslår 
påslag på minst 10 prosent. 
Men det en statsråd - i alle fall 
QuiSling som statsråd - bør 
vurderes på er jo hans ~vne til 
å virine fram med siri hjerte
sak. Det var jo derfor han 
hadde gått inn i regjeringen. 

Men han satt taus under re
gjeI1ngskonferansene. Og han 
sloss ikke i Bondepartiets 
gruppe. Han var uten evne til å 
slåss der og da. 

Menstadslaget 
Det som en stakket stund 

gjorde ham til en slags helt for 
deler av det borgerlige Norge, 
var at det ble sendt militære 
tropper til Grenland i forbin
delse med arbeidskampene på 
Menstad. Men det vi har visst 
lenge, det er jo at det ikke var 
Quisling som var mannen bak 
beslutningen. Han satt stille i 
regjeringskonferansen uten å 
si ett ord. Det var justisminis
ter Lindboe som drev fram be
slutningen. Da vedtaket var 
fattet gikk Qusling som for
svarsminister og ringte til 
kommanderende general. 
Igjen var han mindre enn noen 
Situasjonens herre. 

Gal mann til rett tid 
Det var politisk uro i Norge 

omkring 1930. Angsten for ar
beiderbevegelsen var stor. Det 
var økonomisk krise og det 
parlamentariske liv fungerte 
dårlig. Dessuten var det sterke 
ultranasjonale strømninger 
både her i landet og internasjo
nalt. Quisling hadde en sjanse. 
En politisk sett dyktigere per
son hadde kunnet skape større 
ulykker for Norge i mellom· 
krigstida. Nå er ikke personer 
i seg selv avgjørende. Men i den 
-grad de betyr noe, så var Quis
ling nettopp den mannen som 

STEIN ØRNHØi 
er NRK-journalist. Han har 
tidligere laget den store 
fjernsynsserien om Vidkun 
Quisling. Ørnhøi har også 
vært partipolitisk aktiv og 
representerte SV på 
Stortinget. 

offentlighet. Da kunne mangt 
ha blitt annerledes i 30-åra. 
Hjort trodde på førerprinsip
pet - i alle fall på erklæringsta
diet - og dermed ble han bun
det av sin egen ideologi i spørs· 
målet om å utfordre Quislings 
lederskap. At Johan B. Hjort 
hadde politiske evner, så vi i 
femtiårene da han engasjerte 
seg i norsk språkstrid. Som le
der av Riksmålsforbundet var 

søkte økonomisk støtte i Tysk
land. Særlig var det om å gjøre 
å få penger til å holde liv i parti
avisa Fritt Folk. Det har vært 
antatt at Quisling ikke visste 
eller forsto hva som foregikk 
når det gjaldt økonomi. Men 
Dahl viser nå at Quisling stod 
på tyske lønningslister alle
rede i 1939. 

Hittil har den tyske histori
keren Hans Dietrich Loock 
skrevet mest omfattende om 
Quisling og hans politiske 
tenkning. Dahl tar også tak i 
Quislings ideologiske utvik
ling eller det man kan kalle 
Quislings politiske tenkning. 
Selv 'om Dahl bringer inn 
mange nye detaljer om hva 
QuiSling har lest, skrevet og 
ment. så representerer nok 
ikke' denne. boka noen faghi· 
starisk revolusjon når det gjel
der å avdekke Quislings polit
iske ideverden. 

Når det gjelder Quislings 
tenkning omkring jødene og 
jødespørsmålet, har ogaå 
Loock langt på vei sagt det som 
skal sies. QUisling var anti· 
semitt. 

Men ingen behøver etter 
Dahls bok bruke mer tid på å 
grave fram flere detaljer om 
NS og Quisling. Det er et ufat
telig arbeid Dahl har gjort. Når 
en gang bind Il foreligger, så 
kan man regne med at selv den 
mest tvilrådige har fakta mer 
enn nok til å forholde seg til 
Vidkun Quisling og den norske 
utgaven av nazismen. 

Det virker sikkert litt smålig 
å trekke fram småfeil i en slik 
omfattende bok. Men likevel 
liker jeg ikke at Vinterpalasset 
har havnet i Moskva eller at 
Fyresdal ligger nord for Skien. 

han med å organisere en av de RadJ b t dni 
'mest vellykkede folkebevegel- oens e y ng 
ser vi har hatt her i landet _ Jeg savner en ting i Dahls 
nemlig foreldreaksjonen mot bok. Han ville nettopp ha vært 
samnorsk. Det fikk vi merke mannen til å klarlegge radio· 
som var hans motstandere. ens betydning for Quisling og 

Ellers var Stavanger et sen- NS som fenomen. Det er jo i 
tralt sted for Nasjonal Sam. denne periOden at radioen blir 
!ing. Her hadde de den popu- et massemedium. Fra 1927 til 
lære Gudbrand Lunde som le- 1933 økte andelen av «Aktuelle 
derskikkelse. Og NS gjorde to programmer» dramatisk i 

var uten e\'11e til å handle i en relativt bra valg i Stavanger. norsk radio. I 1927 var andelen 
pot.~p~ P9litisk si~uasjon. Han_ Men også her falt organisasjo- av total sendetid 8,6 prosent og 
kom .alltId ;~~ semt. ~an var .. nensammen ettervalgnederla-" i 1933 var den økt til hele 28,7 
gal mann til rett. ~Id. Han get i 1936. For spesielt inter- prosent. Dette har Dahl selv 
kunne brukt stats:r:-ådsposisjo- esserte så har Dahl også en del dok~mentert f sine tidligere 
nen so"!'ylattform. Eller halL. detaljer om partiarbeide~<' arbeider om kringkastingen i 
kunne - da regjeringen falt Stavanger. !~ Norge. Er det'~sammenhenger~ 
med større driv ha stiftet par- mellom den plubelige popula-
tiet NS og kanskje ha lyktes Nytt materiale ritet som Quis!lng hadde i be-
noe bedre ved valget i 1933. På flere punkter bringer gynnelsen av 1930 åra og at ra-
Men han tenkte og fomlet i ste- Dahl inn nytt materiale. Han dioen samtidig økte i utbre
det for å handle. Han kunne har gått gjennom italienske ar- deise? Og ikke minst at hele 
sikkert også med den politiske kiver og funnet at Mussolinis programprofilen ble vridd mot 
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"idkun Abraham Lauritz 
. nssøn Quisling var den 
'leflinke og beleste preste
n fra Telemark. Han var 

:kt forankret i sin slekt som 
.;t tilbake bestod av bønder 
'ensmenn. 
Jg han var den sosiale anal· 
et, Taus og trumpet, sjenert 
Jpraktisk gjennom hele Ii-
Han var stor' og kraftig, 

,1 uten enhver torm for fy
: vitalitet ,eller eleganse. 
'. danser som ei ku», sa hans 
, Anna Caroline t. Bang en 
g i hans ungdom da det ble 
mgertjuleball på slektsgår
Lunden i Fyresdal. 
g det ble Ikke bedre med 
'1e. Han forble en mann 
l kalosjer og paraply. Han 
kunnskapsrik uten å være 
:. Han var født gammel. 
l leste og tenkte. Men som 
s evne til å lese og huske 
stor, så var hans evne til å 
:e nytt liten. Han var alltid 
nann bak sin tid. 
uisling var uten evne til å 
tå en politisk situasjon. 

1 var uten interesse for den 
:elighet sqm omga ham.' 
15 referanser var aldri der 
.a. Han ~ente ingen annen 
.elighet enn den som hadde 
:. Når ettertiden hadde eta
t de historiske 'sannheter 

fortidens begivenheter: 
i5erte han seg selv inn i 
'3 uten hensyn ti~ hva han 
:elig hadde sagt og gjort. 

1905 
an refererte for eksempel 
,ig til det Inntrykk som be
~hetene i 1905 hadde gjort 
ham. Visste man Ikke 

:e, så kunne man tro at han 
m ungdommelig del av den 
onale begeistring 11905. 
en det både Dahl og andre 

Nå kan man naturligvis si at 
da QUisling i midten av 20-
årene oppsøkte arbeiderbeve· 
gelsen for å tilby sine tjenester, 
var han på parti med framtida. 
Men han meldte seg ikke Inn. 
Han kom ikke hjem fra hjelpe
arbeidet i Sovjet og gikk itui i 
vanlig politisk åfbeid:Nei, det 
Dahl nå dokumenterer, er at 

: han virkelig hoidt møter med 
sentrale folk i både DNA og 
NKP. Og det Quisling tilbød 
seg var å bygge opp væpnet ar
beidermilits. Men selv oin ar
beiderbevegelsen på det tids
punkt bar den politiske fram
tida i seg, så var debatten om å 
væpne arbeiderklassen· på 
mange måter forbi. Da Quis
ling dukket opp, var den vil
leste revolusjonære periode 
over. Quisling kom for seint 
med sine «røde garder»). 

Einar Gerhardsen fortalte 
meg i 1985 at da Quisling hadde 
vært hos Tranmæl og tilbudt 
sine tjenester, så, ble det tatt 
opp i partiets Sentralstyre. Der 
ble man enige om å avvise «til
budet» . .Det hele ble oppfattet 
som et forsøk på infiltrasjon 
fra en tidligere Generalstabsof
fiser. 

Vidkun Quisling framstår slik vi kjenner ham, mener anmelderen om Hans Fredrik Dahls 
bi.p~~afi. ,,') '~:';:.:",~:,J,:' ~:"'~, _' '; .. ' ',' , 
eksisterer ikke lenger. Det har 
derfor vært mye ~ro og synsing 

. siden DNA i Quislings stats
rådstid brukte historiene om 
de «Røde garder» som et an· 
grep på den «fascistiske)) for
svarsministeren. Nå synes jeg 
Dahl har fjernet tvil og uklar
heter. Han har kartlagt kon
taktene mellom QUisling og ar
beiderbevegelsens folk i detalj 
ved å ha fått tilgang til Quis
lings lommealmanakker. I det 
hele tatt tror jeg Dahl kan for
teUe mye om gamle «7. sanser» 
som historisk kildeskrift. 

for det røde Norge var stor i 
borKer~ige .1~retser. Høyreradi· 
kaIe løsgjengere og brunt an· 
strøkne kannestøpere fantes 
det mange av i begynnelsen av 
30-åra. Rundt Fedrelandslaget 
holdt 'de seg gjerne. Dessuten 
hadde de forbindelser inn I 
sentrale deler av norsk næ-, 
ringsliv. Kontakten til det eta: 
bIerte parlamentariske system 
gikk via deler av Bondepartiet, 
men også til ytterkanten i Hø
yre. 

Mens Quisling og hans offi· 
Servenner konspirerte og 
planla den endelige -organise
ring av parti og samfunn, så 
hompet det parlamentariske 
liv videre. Det var påfallende 
mange rundt Quisling med mi

, :litær bakgrunn. Dahl kartleg
ger og systematiserer slik at 
det er full dekning for å kalle 
dette miljøet «kapteinbevegel
senn, slik Dahl gjør. I grove 
trekk har alt dette vært kjent 
før. Men nå har Dahl hentet 
fram enda flere detaljer. Dess-

Statskupp uten har han systematisert 
Nansens assistent Dahl gjennomgår i detalj alle både handlingsgang og utvik-

møter og konspirasjoner i og .Ungen av den politiske tenk.' 
Quisling var Nansens assi- omkring Quisling på denne ning i og rundt disse miljøene. 

stent i mange år. Det var hjel- tida. Her ble det planlagt stats- -Men midt i den første og aktive 
pearbeidet ved sultkatastrofen kupp og konspirert på så konspirasjonsperioden for 
i Ukiaina som var begynnelsen' mange slags vis. Det var to . kapteinbevegelsen så falt re· 
på samarbeidet. Seinere ble modeller for 'statskupp som en ;gjeringen Mowinckel og Bon
det mer hjelpearbeid gjennom tenkte i forhold til. Først og 'departiet overtok. Og da var 
Folkeforbundets Høykommis- fremst var det en sterk Nasjo- ' kapteinbevegelsen ' med utlø
sariat for flyktninger. nal Regjering -I utgangspunk- ' pere klar. Quisling kom inn i 

Nansen var en helt 'Jor tet en Bondepartiregjering _ '}r~regjeringen 'som forsvarsmi
mange, både her i landet' og skulle nekte å bøye seg for det ., nister. Nå skulle fedrelandet 

1 andre steder. For Quisling var maktesløse partivelde som 'reddes fra statsrådstabt;tret-
. , Fjernet tvil han selve helten. Da Nansen preget Stortinget. Etter modell ten., 

Diilii ser Ikke på Quislings døde -i 1930, skrev Quisling fra fOrfatilingskuppet i 1905, ' " 
tilnærming til Arbeiderbeve- noen stort oppslåtte artikler i skulle regjeringen bare fort Statsråd, 
gelsen som et Infiltrasjonsfor- Tidens Tegn hvor han nær- sette å styre med det utgangs- ,: Men uansett hva Dahl har 
søk. Han oppfatter det som 'et ' mest meldte seg på som Nan- punkt at Stortinget hadde opp- ' sagt tidligere til aviser og fjern
naIvt politisk forsøk på å . sens arvtaker. Her var det de hørt å fungere slik det var for- : syn. Som statsråd var QUisling 
melde seg som deltaker i den ; store politiske vyer han pre~ utsatt i GrunnloyEm. 'Det var ',bgså en 'a,matør. Han v~ sik
historiske prosess, Og det har ,senterte. , Det var n"!rmest et også en del av resonnementene :~ kerr flink til å holde orden 'på 

"sikkert Dahl rett L 'Quislings politisk program. Allerede den ' i msse kretsene at parlamen- '''"papirene sine i departementet. 
. kontekt med Arbeiderbevegel- gang var, det mange som , tarismen Ikke stod skrevet inn' .. Men det Dahl dokumenterer 
sen i 20-åra har forresten i alle stemplet det han 'presenterte ' i Grunnloven. Derfor mente :' "med' enda størr~ grundighet 

, år vært gjenstand for debatt som fascisme. Det var altså det mange at hvis de først hadde enn tidligere, er at hån Politisk 
både blant politikere og histo- ' store grep han var ute med fått 'på plass en nasjonal regje- " ikke greide jobben. Han vant 
rikere. Man har kjent for få de- Det jevne politiske arbeid var ring, så kunne den fortsette å ikke fram med det han ville. 
taljer. Protokollene fra DNAs Ikke hans sak. Og han hadde styre selv om den fikk Stortin- i, Eller enda verre, han prøvde 
Sentralstyre på denne tida en del folk med seg. Angste~ get imot seg. ' / ikke. Quisling tok opp det som 

'~;d ~d~ b~t~~~~:;å -;;~-Q~i~: i~~~ G~db~~~";t L~~d;'~~~l~~ 1933 økte andelen av «Aktuelle 
Ung nettopp den mannen som derskikkelse. Og NS gjorde to programmern dramatisk i 
var uten evne til å handle i en relativt bra valg i Stavanger. norsk radio. 11927 var andelen 
pote.nt politisk situasjon, Han Men også her falt organisasjo- av total sendetid 8,6 prosent og 
kom alltId for semt. Han var , nen'sammen etter vairnederIa.' i 1933 var den økt til hele ~8, 7 
gal mann til rett _ tid. Han get i 1936. For Spesi~lt inter- prosent. Dette. h~r Dahl. selv 
kunne brukt statsrådsposisjo- esserte så har Dahl også en del dokljmentert I. ~ne hdllgere 
ne~_ sO~".I?~a~~f~rIl,l. El~~!. ~a~,,, detaljer om partiarbeidet, ~ ir ,_~ arbel~er ?~ ,~I~gk~~II?:~~p}~ 
kunne - da regjeringen falt Stavanger. Norge. Er det sam~enhenger 
med større driv ha stiftet par- _ mellom den plutsellge popula-
tiet NS og kanskje ha lyktes Nytt matenale ritet som Quis:ing hadde i be-
noe bedre ved valget i 1933. . På flere punkter bringer gynnelsen av 1930 åra og at ra
Meli. han tenkte og fomlet i ste- Dahl inn nytt materiale. Han moen samtimg økte i utbre
det for å handle. Han kunne har gått gjennom italienske ar- deise? Og ikke minst at hele 
sikkert også med den politiske kiver og funnet at Mussolinis programprofilen ble vridd mot 
plattform han hadde, ha utfor- Italia også interesserte seg for flere aktuelle programmer? 
dret ledelsen i Bondepartiet og Quisling og NS. Vi visste at det Det skulle Jeg gjerne ha visst 
kanskje vunnet fram. Men i var rivaliseringer mellom noe mer om. 
stedet leste, tenkte og skrev Roma og Berlin når det gjaldtå 
han sine PM. Alt dette doku- knytte kontakter til de for- . A vdemonlsering 
menterer Dahl med langt skjellige fascistiske partier i Noen rehabilitering av Quis. 
større nøyaktighet enn tidU- Europa. Det var Italia som til å Ung i vanlig forstand er altså 
gere. Men han trekker Ikke begynne med førte an. Men et- Ikke Dahls store bok. Men han 
konklusjonene så klart. Dahl ter Italias brutale angrep på har i likhet med en del andre 
trekker l det hele tatt få kon- Etiopia, så overtok Berlin ini- gjort Quisling til et levende 
klusjoner når det gjelder Quls- tiativet. For NS var det aldri menneske. Riktignok en mann 
Ung. Dahl konkluderer når det noe reelt valg mellom Berlin med mange merkverdigheter 
gjelder handlingsløp og begiv- eller Roma. Der var valget og med svært store evner på 
enheter. Men han gjør få vur- Norge eller Tyskland. enkelte områder. Men Dahl 
deringer av Quislings rolle Skulle de knytte seg til den in- dokumenterer også Quislings 
som politiker. Det virker nær- , ternasjonale bevegelse eller evneløshet på andre. En del av 
mest som HFD gjerne skulle skulle de kjøre sitt eget løp? , tramsjonen omkring Quisling 
ha ønsket andre fakta enn de DeJte var en permanent kon- har vært å framstille ham nær
han med stor og velskreven fliKt I NS både før og under kri- mest som demon eller urnen, 
dyktighet legger fram. gen. Quisilng selv ville l ut- nesk._ Dette har Ikke vært 

Men det erl og for seg utmer- 'gangspunktet stå uavhengig av noen historikertradisjon, men 
ket slik det er blitt. Så kan vi både Hitler og Mussolini. Quis- mer en politisk tradisjon. Og 
hver for oss med grunnlag i det ling var selv den store tenke- det har vært uhelmg. Ingen vil 
Dahl dokumenterer, trekke ren. Men som så mange ganger la seg forføre aven demon:'Alle 
våre slutninger. ellers var det begivenhetene tror at om noe skal skje igjen, 

som tok tak i ham.og ikke om- så vil man Ikke la seg forføre. 
,vendt. Men nettopp ved å avdemoniNasjonal Samling 

Siste del av boka følger i de
talj oppstarien og utviklingen 

'av NS som parti. Tydeligere 
enn noensinne blir det at Jo
han B. Hjort var den politiske 
begavelsen. Han hadde drivet 
og handlingsevnen. Men hel
digvis ikke Quislings autoritet 
overfor meålemmer og norsk 

Tyske kontakter 
Dahl viser at Quisling hadde 

enda nærmere og mer forplik~ 
tende kontakt med det tyske 
partiet enn hva vi har visst før. 
Hva de fleste av oss har trodd, 
er en annen ·sak. Det Dahl nå 
dokumenterer er at NS aktivt 

sere Quisling så kan hans po
~itiske' 'eventyr virke ,som, en 
advarsel. Nettopp ved å gi ham 
banale menneskelige trekk så 
vil kanskje flere forstå at når 
fascismen igjen viser seg, vil 
det også denne gangen være i 
en tilsynelatende tilforlatelig 
skikkelse. 

, .Lov, Hans Fredrikpahls biografi presentert: , ., 

··l?d>rtrettay denstor~ taperen om behandling av 
forbrukertvister 

Fra 1 . november 
1991 kan For
Jrukertvistutval
Jet (FTU) også 
oehandle tvister 
30m gjelder 
oåndverkertje
lester. Tidligere 
behandlet utval
get bare tvister 
ved kjøp av 
'larer. 

, , Utvidelsen vil gi 
deg som for

bruker et bedre 
tvisteløsningstil

bud. Du slipper 
ågåveienom 

en domstol for å 
få løst en tvist 

som gjelder 
håndverkertje

nester. 

Nærmere opplysninger om loven får du på • 
forbrukerkontoret i fylket ditt. 

Barne- og familiedepartementet 
Forbrukeravdelingen 

6688/91 

Av HJØRDIS ANESTAD 
TILTNES , 

bind av biografien «Vidkun 
Quisling. En fører blir til» 
ble presentert. Boken be-

OSLO: Det har vært stun· gynner med henrettelsen 
der da Hans Fredrik Dahl på Akershus. Forfatteren 
har tvilt på om en nord- går så tilbake og følger 
mann kunne skrive en rett· Quisling fra fødselen i 1987 
fermg biografi over Vidkun og fram til den avgjørende 
Quisling - norsk politikks reisen han foretok til Tysk
store taper og taperen i mo- land sommeren 1939. Andre 
derne verdenshistorie. Vi og siste bind kommer neste 
har kanskje vanskelig for å år. Da vil det også foreligge 
forestille oss hvor interna- en ett-bindsutgave, bereg
sjonal Quisling er - man- net på det internasjonale 
nen Som er blitt et tidløst marked. 
begrep for den som faller Ashcehoug som har store 
sin stat i ryggen. forventninger til biogra-

for hare ' ytterst få i den 
r. ,store c. forsamlingen som 
'hadde møtt fram til presen
tasjoen av boken, som 
hadde fått lest den på for
hånd. I tillegg til pressen 
var det blant annet mange 
historikere blant de fram
møtte. 

I sin presentasjon av bo
ken nevnte Dahl en rekke 
av de myter og forestillin
ger som er knyttet til Quis
ling - soldater mot de strei
kende på Menstad, p'epper
overfallet, valutasmugling 
og smugling av antikviteter 
fra Sovjet - for deretter å 
plukke påstandene fra 

Dahl kom med denne be- fien, har holdt veldig tett 
kjennelsen på pressekon- om innholdet helt til utgi
,eransen mandas:r ~~ første velsesdagen. og det var der-
i - 1....1 ____________ _ 

hverandre en etter er -,å 
( 

grunnlag av nye kilder_ 
Første bind av biografien 

går som nevnt bare fram til 
krigen, men Dahl kom i går 
likevel med den påstand at 
at det var Quisling som 
satte Hitler på tanken om å 
okkupere Danmark og 
Norge. 

- Dette er en påstand 
som kan diskuteres. Jeg vil 
begrunne den i neste bok i 
lyst av kildematerialet, sa 
Dahl. 

Professor Thomas Chr. 
Wyller sa i et innlegg på 
pressekonferansen at for
fatteren meget, meget langt 
på vei haddp levert et godt 

faglig produkt. Et minus 
var at han hadde gitt en Inn
rømmelse til forlagets og 
egne kommersielle inter
esser ved å være journalist 
ved siden av historiker. 
Wyller hadde selv Ikke fun
net nyheter av sensasjonell 
karakter i boken, men visse 
justeringer for historiske 
spesialister. Boken er ingen 
rehabilitering av Quisling. 
Rehabiliteringen ligger 
eventuelt i at det er skrevet 
en saklig og nøytral bok. 

Trygve Bull sa at selv om 
Quisling klarere enn de 
fleste så at vi var kommet 
inn i en ny tidsalder, så må 

hans handlemåte den 9. ap
ril 1940 bli bedømt moralsk. 

På spørsmål om hva 
prestsønnen Quisling - red· 
skapet for gudsriket på jor
den etter egen oppfating :
egentlig trodde på, svarte 
Dahl at dette var et vanske
lig spørsmål som han ville 
gå nærmere inn på i neste 
bind. Nå kunne han bare si 
at Quisling bevarte høyst 
utvalgte deler av barne
troen så lenge han levde. 
Samtidig samarbeidet han 
med Adolf Rosenberg som 
var aktiv anti-kristen. 
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