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Bildet av'den onde Quisling
er skapt av det som skiedde
9. april 1940 og senere,
mener historikeren Hans
Fredrik Dahl.
j' går presenterte Haris Fredrik Dahl første
bind i sin Quisling-biografi: «Vidkun Quisling.
En fører blir til.» l 10 år har forfatteren beskjeftiget seg med stoffet, de siste fem årene
_
intenst.
l :1988 utga den norsk-amerikanske historikeren Oddvar Høidal sin versjon av Quislings
liv, på rundt 700 sider. Første bind av Dahls
verk er på over 500 med noteapparat. Hva er så
nytt? Endel fakta kommer på plass, svarer
Dahl. Og Quisling før 1940 vurderes ut fra tiden før 1940.
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Stanser l

Dahl stanser sommeren 1939. Han sier at han

som påstått. Men Quisling klarte ikke å bevise
det.
'"
,
Dette er ikke å helgenf"rklare ham, fortsetter Dahl. Quisling hadde andre sider, blant annet har jeg prøvd å se hans, vei inn i antisemi!tismen. Men generelt må vi på bakgrunn av kildematerialet altså frafalle bildet av den mo-,
ralsk forderVede Quisling som forklaring på
~94~
, ,
'

Forklaringen

Hva er så forklaringen? Taperens hevn? Dette
var nok til stede, vedgår Dahl, men fortsatt sto
det om ideer som skulle seire. Da
kom,
dro Quisling i desember 1939 til
aJ1i-

under skrivingen
det føi's\e,bindet
~leom
kon':
ert!! seg Berlin
med Hitl~;
'~~~~~~~?a~~~0'
frontert
med denav
gamle
forestillingen
at \"i,.. :utgfifra
ettersom,
'
Quislings forræderi skyldtes en'JAOralsk brist· ::valgt å, stille seg utenfot,
,Quislirig ~ fast leser av The,
som gikk langt tilbake i QuiSlirigs liv, ja, helt
til hans'barndol)1. 9g han må11e revidere det.,' dypt. Quisling gikk inni virket for.
" '
Dahl ne""er Nordahl Grieg; som i en artikmansk europeisk fellesmarked. , ',; ",_, 'L c', "
kel\.1930-åiene ga bildetav'A~ii løgnaktige" ,,;-:'først~ bindstanS~ het;ined' d~nd~es-~ ••
QuiSling, som ble tatj: iq'\. val\rt~~muglli?~ _I,,. sige g,uimlag;>t for å VurdereQ1liSlinii'som den';
Russland, sendte, soldater' mot' arbeIderne, ved ", 'desperate ,ar)titektl'n ,fO!' det nye Eur,opa. Dette ,,',
Menstad da han var blitt' forsvarsminister;t '" ,er basert på et nytt kildemateriale Som,1>estår
BondePartitE'gjerfugen og fingerte det, såkalte' ,av traktater, skrifter,.dokUmenter, Quislings',
p\!pperoverfaJlet C departementet, mellom-", almanakker, pass, FolkeforbUlldets arkiv i Ga- '
krigstidens 'Store ogpikarite jllysterium. Quis~" neve og så videre. Det viser at hans ideer gikk
ling v~ ifølge Grieg forkvaklet fordi han var
tilbake til begynnelsen av 1920-årene.
fascist."
-1 biografihøsten er denne boken spesiell,
"
• V kt", " " .
mener Dahl. Den handler ikke, om bragder og
"
,a~",~PP'PSl,;
om å reise bautaer over polit~,iilnsats.'Det
- Nordahl Gril!gS artikkel vakte oppsikt, og
dreier seg om taperen i norsk politikk, quislinbidro til Saintidens og ettertidens 'oppfatning,
gen som gjorde Norge verdenskjent,
ogs~ min. D~tte,bil~eter galt. Det ,var in~en
K '
, ' .. ..i...
?
valutasmugling; det var en påstand' SOVJetan en n,orUl1lann.
unionen fant på. Quisling sendte ikke soldater -'-' Ute har jeg fått spørsmål om en nordmann
til Menstad,Det skjedde ,et overfall i forsvars,: ' kan skrive en bok om Quisling. Personen er
departementet:
'"
'"
i' "
omgitt av et emosjonelt trykk. Det har gjort
Hans Fredrik Dahl mener også å ha oppklart oppgaven lettere "t jeg har kUnnet benytte et
det, En svenSk offiser oppsøkte den norske for- kildemateriale som ,ble kjent i 1980-årene.
det gjaldt. Derfor blir dette den første egentlige biogr,!-' :,
svarsministeren i øt delikat
militær transitt
i til~ fien om Quisling, hevder Dahl,;som blant annet
til 'den samling som ble tilgjengelig da
, ~ilke, Maria, dØde i1980.
'

'kt,

'EJ{=e~'
: En QuilsliIlg"-siaJ,!:·;
l stortinget ble Quislitig flo!!32 Wen qu;sIIDgsak da han som forsvarsminister tok et generaloppgjør med arbeiderbevegelsen og dens forbindelser til Moskva, Dahl,vil nyansere:
- Quislings advaI:sler mot sovjetisk infilt,.!>Ocoinn hlø eoft en"'"

lI"'IHD~.'n.,fiØI

Møn øt+ør+ir1ønl:.

ha~~
"
,
verd 500 sider?,
sling i mellom- '
krigstidens norske politikk bare et kuriosum
'som den tyske okkUpasjonen likevel gjør oss '
interesserte i? Dahl vedgår poenget, men føyer
til at han finner taperen Quisling, på en så
særegen måte omstridt I samtiden, interessant
i seg selv. Men hadde det ikke vært noe å fortelle om årene etter 1940, hadde det også vært
n"lUO ""'; .... ~'t"O

8. "''1rr->''u:......... "" ...,. ...... ~"'".

n .........._ ........ ,f"...

burde være den samme selv om nasjonalstaten
avgikk ved en brå ded i morgen. Spørsmålet
var om man i en for landet tragisk situasjon sto
santrnen med folket.

Sluttet å kritisere
Hadde Quisling evner som politiker? Med Bulls
• ord; var han ikke så mislykket at han hundre
prosent gagnet saken han motarbeidet? Dahl
kalte sin bok en studie i den politiske taper.
Mot slutten av 1930-årene ble han en person
som kunne overses; til og med Aftenposten
sluttet å kritisere ham. Men «det indre lys,.
fortsatte å brenne i ham og drev ham frem mot
1940.
Han ble satt på en hard prøve 9.april, fordi
halvparten av hans trofaste skare på 700 nære
tilhengere falt fra. Kuppet 9. april var meget
kontroversielt hos Quislings egne.
'
Men politikeren Quisling hadde to sider.
Utad kUnne han være taperen. Innad var hans
kvalitet at han var i stand til å holde NS-flokken samlet gjennom okkupasjonsårene. Quis-,
lings autoritet forble urokket. Dahl finner år~,
saken i det han kaller Quislings utstråling i den
indre kretsen. Dermed fikk også NS større betydning på tysk side i Norge enn for eksempel
partiet NSB i Nederland og DNSAP i Danmark.

Mot okkupasjonen

Var ikke Quislings autoritet knyttet til de tyske
bajonetter? Nei, svarer Dahl; ikke i NS. Den
bygget tvert om på at Quisling - slik NS så det
- sto imot de tyske okkupasjonsmyndighetene. På den andre siden hadde jo NS fordeler
av de tyske bajonettene. Men de var samtidig
en evig belastning.
Var Quisling i mellomkrigsårene fascist? Nasjonalsosialist? l 1931-32 ble spørsmålet stilt
om hans fascistiske holdning, og i Dagbladet
skrev Ragnar Vold at Quisling var nazist, Nor""
ges Alfred Rosenberg. Dahl innvender at Quisling hadde korporative ideer uten å ville oppfattes som italiensk fascist. Heller ikke så han ,_
lØl:stE"na""~W:yller fant ~e ~~gsom nasjonalsosi'W~kMen han vat:\tvj!0.~rl
justeringer kunne-,,~' ,Hva skulle b;u"D~ h~te7'<fllslil).gf9re~1~~:~
-endret,'ikke i ve- -. f~,lle det den nyen~S'~~en. ':'. "HV"! "f.e
'-, , ";
, :',,,~, ';Dahl tidfester Quislings mnmars] l naslonaI,. "
en rehabi'sosialismen til 1939, og det som bidro var:Na:~:':
vrurderin."er får vente til bind
sjonal Samlings situasjon hjemme og storkri~'"
RehalbiJiitelinl~en lå eventuelt i at boken
gen som avtegnet seg ute. 1 Berlin i desember
var. skrevet 'og at
ikke imøtekom forvent1939 ble han den impuls som satte Hitler på
.
tanken å okkupere Norge, mener Dahl ut fra
, ningen om den onde Quisling, Wyller mente at
de kilder han har funnet. De er indirekte, frem'" ,Dahl; stort, sett.hadde løst sin oppgave som
kommet i ettertid <riennom Hitlers uttalelser og
,QUisling-histoiiker.
ru
Så leMe nasjonalstaten består vil Quislinl!
dis?!,sisjoner. ~østen. ~94~. P~t~,:den er. om-
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Hans Fredrik
mener også å ha oppklart
Stiftelsen
norskDahl
Okkupasjonshistorie,
2014 oppgaven lettere at jeg 'har kunnet benytte et
det; En svensk offiser oppsøkte den norske forsvarsministeren i et delikat ærend, det gjaldt
eventuell militær transitt gjennom
i tilSverige ble innblandet i
Disse

I
fi.!!32 ill en
sak da han soinforsvarsntinister tok et generaloppgjør med arbeiderbevegelsen og dens forbindelser til Moskva. Dahl vil nyansere:
- Quisliilgs advalsler mot sovjetisk infiltrasjon ble sett som overspente. Men ettertidens
forskning har vist at Quisling'hadde mer rett
enn han ante. Den norSke arbeiderbevegelsens
forbindelser til Moskva var ikke så uSkyldige

kildemateriale som ble kjent i 1980-årene.
Derfor blir dette den første egentlige biogr~
fien om Quisling, hevder Dahl, som blant annet
sikter til den samling som ble tilgjengelig da
, '1nke,Maria/dede 1'1980..
'

nordmann kan skrive en bok om Quisling. Personen
,fredrik Da.hI. I går kunne han presentere boken sin.

',W;ll~ ~f Yurderingen av Quisling før 1940 må
,gle'

etter 1940. Hva var så nytt i
e første ,tiden?, Wyller fant
. Visse justeringer' kunne,
ere, men 'endre~,ikke I ve, 1 GArr,,-'" "mn,nr
av QuIsling:~: '.,
d
sider?,
i mellom- .-'
":'
e.
or var a-et,heller ikke tale om en rehabikrigstidens norske piljitikk bare et kuriosum
'litering: ,.Slike yurderinger får vente til bind
som den tyske okkupasjonen likevel gjør oss
tOb"Rehabilite$gen lå eventuelt i at boken
interesserte l? Dahl vedgår poenget, men føyer'
var ~evet og at den ikke Imøtekom forventtil at han finner taperen Quisling, på en så
ningen om den (lnde Quisling. Wyller mente at
særegen måte omstridt i samtiden, interessant
:' DiIh1: stort, sett :hadde løst sin oppgave som
i seg selv. Men hadde det ikke vært noe å for~
, Quisling-histoTIker.
telle om årene etter 1940, hadde det også vært
, , .Så lenge nasjonalstaten består vil Quisling
mye nllndre å skrive om årene før. Det er jo' for
, forbli eri forræder på grunn av 1940, sa Dahl.
eksempel ikke skrevet så mye om S'amnmds c '
De,n
r'adika~e'veter<lIlTrygve Bull grep ordet og
partiet og Bertram, Dybwad Brochmann" ~ier ' ; l et ihnl~gg' 'på, pressek(lriferanseit -der boken
moralske bedømmelsen vel
Dahl.'·,.-:"
,,' ":', __
,
"~'c :,; ble"presentert,bem~rketprofessor'ThomasChr.

"',~'fo~e~~
ikke
.
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sjonalsosialist? I 1931-32 ble spørsmålet stilt
om hans fascistiske holdning, og i .Dagbladet
skrev Ragnar Vold at Quisling var naiist, N orges Alfred Rosenberg. Dahl innvender at Quisling hadde korporative ideer uten å ville opp,fattes som italiensk fascist. Heller ikke ~å han .
,.;' ~~g som nasjonalsosi~,~"Men han,varrl\~;A~d
i;',Hva skulle barne\ h~te?8ujs~.~!)~~1~,.~:~·
.'lI ~a\le det. den nye ~Jo~lPen. :'. :.,'0.' li' o,C,
' ,:..:' 'Dahl tIdfester Quislil;gs mnmarsjl nI!SJ~nal~ ~.~.:
sosialismen'til1939, og det som bidro var,l'<a~ ';
sjonal Samlings situasjon hjemme og storkri': '.
gen som avtegnet seg ute. I Berlin i desember
1939 ble han den Impuls som satte Hitler på
tanken å okkupere Norge, mener Dahl ut fra
de kilder han har funnet. De er indirekte, fremkommet i ettertid gjennom Hitlers uttalelser og
disposisjoner høsten 1940. Påstanden er omstridt og problematisk, sier Dahl, som lover
begrunnelsen for den i bind to.
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FØREREN: Vidkun Quisling taler til over 3000 hirdmenn fra hele Norge 2. novem~r 1941.
'.~
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,!'det var slik, påberopte han seg til sin
l siste dag som bevidor at han slett ikke
; var elev av Hitler i kampen mot akku; rat bolsjevikene.

, 1Første bind av Hans Fredrik Dahls
bok «Liv og lære. har undertitte,tatt å b~fp.ttesegmed fenomeMt :!'len: «En fører blir til•. Den tar for seg
QUisling sitter dypt. 'Men er den først" , tiden fram til Hitlers innmarsj i Polen
september 1939, da Quisling definitivt
nedkjempet, gjør denne boken det mulig å fatte en smule interesse for menhadde tilkjennegitt at han sto påDet
nesket og apparatet bak krigsårenes to
tredje rikes side i det kommende verskampæler, Vidkun Quisling og pardensoppgjøret. På grunnlag av et
tiet hans Nasjonal Samling.
enormt materiale som går fra trykte
Partiet var hans, og han var den eneavhandlinger ned til dagboks- og
.rådende: «Føreren., som han ble kalt.
kladdenotater belyser Dahl sider ved
Det ble livsgjerningen hans å ville
mannens og partiets mer enn merkereise en bevegelse, som i hans merkelige utvikling, begge deler preget av
lige drømmeverden skulle frelse ikke
bisarre krumspring i en drømmeverbare nasjonen, men hele menneskeheden av fantasifostre.
ten fra bolsjevismens forbannelser.
At det nettopp var hos bolsjevikene
Dahls fremstilling er i alt vesentlig
han hentet både inspirasjon og mønsrefererende. Han legger fram sitt
ter for sine opprinnelige drømmer, er
omfattende materiale og overlater
bare, et av mange paradokser i dette
stort sett kommentaren til leseren. Det
. skakkjørte menneskes liv. Inntryker en styrke ved verket, og gir forfatteren en viss avstand til hendingen. Han
kene fra tiden som militærattasje i revolusjonsbyen Petrograd i 1918 formet
engasjeres ikke for eller mot innholdet
de tanker han gjorde seg om oppb:,'gi det som skjer. Likevel er det s""7tidig
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'D'"'eri'gå;nie ~verSj~nen mot i det hele 'f
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-hurtigsrnerteli~~ring uten resept
eller har hatt m~iesår, som ikke tåler
acetylsalicylsyre, eller av personer med
giktsmerter, muskel/skjelettsmerter
astma. Gravide må bare bruke Ibux i
og hodepine. Plages du av sterke eller samråd med lege. Ta ikke høyere
langvarige smerter og feber, bør du
dose enn angitt på pakningen.
'Ibux 200 mg. 20 tabletter
konsultere lege. Ibux skal i k k e' . ,
brukes av personer som har
' kr 23,60 (oktober 91).
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en svakhet. Han oppnår ikke å skape
den journalistiske spenning som lokker til å lese videre. Tilegnels6A plir
noe av et pliktløp.
,'."
Kanskje er det bevisst. For nå femti år
etter stilier vi oss kanskje spørsm'alet:
Plikter vi å kjenne mennesketbak vignetten Quisling? Vi som tilhører den
generasjonen som dømte og henrettet
ham for det skjendlgste av alt, landsfqrræderi, vet vi hvem han var? Og vet
vi hvem som fuigte ham, og hvorfor7
ahls arbeid så lan'gt· t,;;,:eliolder
utVilsomt mengder av data og
D
fakta som er fremmed for de aller
fleste av oss, selv om vi mener oss fortrolige med krigstidslitteraturen,
Quisling-biografiene medregnet. Forfatteren bygger ikke opp noe nett av
unnskyldninger, hva man muligens
kunne frykte for. Likevel gir han utallige forklaringer. Han viser oss et mer
enn vanlig velutrustet menneske' med
drømmer og visjoner, utvilsomt også
med veldige ambisjoner, en klossmajor
som gang på gang taper og gjøres til
skamme i sin naive velmenthet. Mannens profetartede vyer kombinert med
grenseløs tro på eget kall fratar ham
kontakten med den nakne virkelighet.
Ribbet til skinnet og med bare 700 tilhengere igjen av ca. 25.000 ser han seg
etter valget i 1937 fremdeise som Føreren og verd~nsfrelseren i omveltningene som snart må melde seg. Og da
først er det han våger spranget. «Han
brænder sine skibe-», velger side og
taper på ny i dragsuget av nazirikets
blodige undergang.
er og der kan man fristes til å
motsi forfatteren, som når han
H
antyder at man umiddelbart foran 2.
verdenskrig ikke egentlig kjente den
pro-tyske opinion i Norge og derfor
ikke kan vi te om Quisling ved å velge
Tyskland gikk sin egen vei. Om Dahl
hadde levet den gang, kunne han umulig ha tatt feil av menigmanns oppfatning av Hitler-styret, klart gjenspeilet
i spaltene i storparten av norske aviser. Pro-tyske var vi så menn ikke.
ODD STRAND

