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OSLO: I går ble årets mest om' 
talte bok presentert på en' , ' 
pressekonferanse I Oslo. I dag 
er Hans Fredrik Dahls Quis· 
ling-blografi I salg. 537tett"" 
skrevne sider som begynner , 
med henrettelsen og Quislings 
siste ord: - Jeg er uskyldig. Men 
som, når 1. kapitteler til ende" ' 
tar for 'seg QuIslingslIvfra han 
kom' til ve!-den I "Blåsalen» r 
annenetasje på prestegården 
Moland i Fyresdal I 1887 og , .. 
fram til den avgjørende reIsen' 
tIl Tyskland sommeren 1939. ' 
"'- DeJ;te er en bok om norsk 

politikks store taper, det er også 
en bOfomnavnet som ble et ' .. 
tidløSt begrep om den som faUer 
sitt langi ryggen. Quisling er ' 
tiden~.8 m~:!;it ber.ømte ~ord- -\ 
mann. Det er litt vanærende for 
oss:'me'n'det er et faktum, sa , .-_ 
Hans Fredrik Dahl, som samtl" 
dig understreket at de mest ':> 
interessante spørsmål om QuIs
ling først blir behandlet I bInd 

'2 som kommer neste år4 

Gav Hitlel- idi'eii 
omokkupasjon : 

- Men en tIng kan jeg aUerede 
nå slå fast. Vi må legge bort 
bildet av det onde mennnesket. 
Quisling var Intet ondt;nennes
ke. Han var i sine ideers vold, 
og han så seg selv som et men
neske som realiserte bestemte 
mål. Han var overbevist om at 
Hitler ville vinne krigen. Når. -
nordmenn Ikke vme forstå det
te, da var det nødvendig å bruke 

h'ard~i-e metoder for il. få dette 
til, sa Dahl, som for øvrig men
te at Quisling var den Impuls 
som satte Hitler på ideen om å 
okkupere banmark og Norge. 
Og den ideen satte han Hitler 
på da han besøkte ham somme
ren 1939. Og det er blant annet 
en del av de ting jeg skal begrun
ne I neste bind, sa Dahl. " 

Stort og viktig verk 
Professor Thomas A. Wyller 

er en av de få som har lest bo
ken før den ble presentert. Han 
har lest korrektur på manu
skriptet og mener det er et stort 
og viktighistorisk verk. 

- Det er et sensitivt tema for
fatteren har tatt for seg. Han 
skal leve opp til et faglIg hold
bart produkt, og langt på vel har 
forfatteren gjort det. Men på et 
punkt har han gttt etter for sin 
egen journalIstiske bakgrunn og 
for forlagets kommersielle inte-

kultur. 

resser. Detet gjelder bokens 
åpningskapittel om Quislings 
henrettelse og Quislings sIste 
ord: - Jeg er uskyldig. Dette kan 
ikke diskuteres så lenge annet 
bind mangler. Det vi nå sitter 
med, er Quislings livsløp fram 
til krigsutbruddet. Om han er 
uskyldig, det vet vi ikke ennå. 

Retusjeringer 
- Jeg kan heller Ikke se at 

Åflfø-,;glf,o g lan.ds-
~l)ik-pr Illir til . 

denne boken bringer nyheter av 
sensasjonell karakter. Den gir 
justeringer av vårt bilde av 
QuislIng, den retusjerer. Men 
justeringene og retusjeringene ' 
er hva jeg vil kalle historiske 
feinschmeckerier. De endrer ik
ke bIldet av QuislIng I den 
perioden vi her snakker om. 
Derfor er det heller Ingen reha· 
bilitering, dell kan første 
komme i neste bind. Den eneste 
rehabilitering må være at det 

nå er skrevet -en seriøs bok om 
Quisling. 

,Indre lys " ,,' 
Hans FredrIk Dahl mente det 

kan diskuteres hvor mislykket 
" Quisling var som polItiker.~ , 

Fram til 1939 ble han karaktert
sert som en politisk taper, men '"
til tross for de øredøvende poli
tiske nederlagene, hadde han 
det Indre lys. Og den ytre taper 
med det indre lys, det er det som 

9 

er spenningen i historien om 
QuislIng, sa Dahl. 

- Det var det indre lys, der 
overordnede ideer og prinsipper 
var viktigere enn personlige 
gevinster, som var Quislings 
ledesnor. Han unngikk, ved sin 
magnetisme, splittelse I Nasjo
nal Samling, selv om frafallet 
var stot:1 under,krlgen.Han had
de en Særegen form for magnet
isme. Han .WlIng i NS var 

~~~k!"J~~:~~~~f~lt:~~:~'ast 
i st Y klter a y-sine egn-e-, den dans- , 
ke fører likeså. QuIsling ble 
stående:' '"' 

, ,Pepper-overfalletfant sted 
Dahl mente også å kunne kor- ' 

rlgere den etablerte historieopp
fatning på flere punkter. Blant 
annet v*," Quisling Ingenyaluta
svindler under oppholdet I 
Russlålld. Han var heller Ikke I 
nærhe~!'1l aV,kunsttyverler. Han 
sendte aldri soldater mot ar
beiderne ved Menstad, og det 
påståtte pepper-overfallet i For· 
svarsdepartementet fant fak
tisk sted, utført av finske 
spioner som lyktes i å få med 
seg viktige dokumenter.': 
, Trygve Bull mente imIdlertid 

det var noe tragikomi~k ironisk 
knyttet til Quisling, for på grunn 
av hans Nasjonal SamlIng fikk 
vi jo, for første gang i Norges 
historie, en nasjonal samling 
som savner sidestykke, men ik
ke slIk QuIsling hadde drømt 
om. SNO
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I. 

sviker blir til 
,-o _ >r, " 

Slik har ettertiden oppfattet 
ham: en fantast, stormannsgal' 
og forfengelig, full av drømmer, 
ønsketanker og ville håp. " 
Upraktisk og verdensfjern I all 
sin ferd. Heimfødingen I norsk 
politikk. Mannen som ville end
re på de realitetene han stod så 
fjernt fra og skjønte aå ufattelig 
liteav ... ·::. : -'"'." .~;,:$i.;d 

Han har trukket til seg forfat
tere av så mange slag. Noen har 
interessert seg for ham på ~ent 
fagliggru,\"lag.Andrei<~vil- ", 
let tjene r,,;,,~e p~nge.: ~~l'%~,Ok.: 
on; ~~if;"lj ~8.r deilkk~ ri.ånglef 
bindsterke verk om ham";:: men
nesket Quisling, politikeren 
Quisling; forrædere~ Qcl~lIng" 
gåten Quisling." ~ " ,C" 

N å foreligger den tjukkeste av 
alle de bøker som til n~ h'ar vært 
utgitt om ham. Og enda er det" 
bare første bindet. Det kommer 
ett til. Foreiøpig kommer vi ikke 
lenger enn til året 1~39. • ' 

Hans Fredrik Dahl har satt sg 
to mål med prosjektet: :-.' 
, For det første har han villet 
skrive en nærmest altomiB,tten-

~Æ3=ø~k~e~r~,~~ __ ~/ 
de bio6'afi over:'1'4nne~s ll,vog 

Vi~;;'d~i ~~tli;,/i;~yillet , 
ijøreciPl!,iAA~* mapge myt~~~· 
som verø~rer, om Qu!sling: og>.~ 
hans pla:.s i nor~k pol!tikk::,,:;~ 
, Det fø~iite fål- vi,komme til~ ~, 

bake til når det ,andre bindet " 

fO~~;!1ii~~:hi1;;leA ~I'~åll-
sere Sltf åndr;, mål, skal vi et 
langt,stY,k}<e på v,ei s~ ~rm.~re 
på her. ". ,"', ',',"'" , 

JegJ,.ar hatt gleden av å lese 
'mw.us!<rlptet t1l det bindet av\ 
Dahls biografi som er!~alg fra 
ogmedldag. "'", ," ': ':::', 

Det /Car vært en glede. Motfo
restillinger har jeg saktens, og 
dem skal jeg I tur og ,!rden gjøre 
rede for. ," "",' " , 

Dahl har, ved tilgang til nye 
kilder og ved å kunne gjennom
gå det svære klldematerial~t, 
mer systematisk enn noen bd~ 
ligere har kunnet, klart å skape 
en veldig progresjon I opprullin
gen a v stoffet. Og han har kun
net gå bak avisoverskriftene fra 
Quislings samtid, ~renge gj~nn .. 
om polemikken, den polariserte 
diskusjonen, alle de vikarieren
de motivene, som både Quisling 
og hans kombattanter har hatt 
for å hevde det de hevdet. for å 
formulere seg slik de gjorde. 
Kanskje har forfatteren tillagt 
venstrefløyen flere motiver av 
rent vikarierende art enn den 
andre fløy? Kanskje ligger svak
heten ved arbeidet nettopp her? 
Muligens har det skjedd ube-

den, bare en Iiar kilder nok og. 
tenker kreativt nok I forhold tll 
sitt kildemateriale. 

Når Quisling ser med en viss 
beundring på. den russiske revo
lusjon til å begynne med, er det 
så langtfra fordi han regner seg 
som marxist. Derimot lot han 
seg besnære av bolsjevikenes or
ganiserende evne. Quisling be-
traktet jo langt på vel politikk , . , '. 
som stabsplanarbeid. Politikken Vidkun Q~isling P~ rotur i hjemtraktene ved Fyresdal i Telemark; 
trengte stabsplaner og offiserer. . " . ,.' , . .' som begge gikl\.fOi å være han. : . 
Administrasjonen av Nansens rer ham" fullste~dig so~ '~tai~-},: skriftet'~"Kont~åSt;) 1960-~ene ~~, koner,'så gjør.,~~ de~ fq.r å pre-

Fædrelandsvennens· . 
anmelder, cand. . 
philol. Nils-Aage 
Sørgaard (bildet) er . 
,imponert overførste. 
bindet av Hans 
Fredrik Dahls store 
Quisling-biografi:' . 
Men til trossfor Dahls 
storefaglige innsikt 
ogfremr~genti,e; : ' 
stilistiske evner stIller .; .. 
Sørfaard et spørsmålstegn ved at Da,hll . o. 

hjelpearbeid I Ukraina og Arme- råd, først i Kolstads, så I:.,:', .;.;" .• , g~v ut et spe,sl!,-lnUll'mer ~Ill':' '" ve å finneut h'va disse forunder-
nia var etter hans mening gene- Hundseids regjering på begyn-:<,· den norske fas~isIllcen u"der re.. Iig~~yip,nehishf,rt\\,,;e, kan f?rtel-, 
ralstabsarbeid det også. D~rfor nelsen av 1930-tallet.;.:,,:" .. ~;.,~;~; J~,:, daksjon av ing~t:l an~re":.nn,den.. le oss om m~nens pe:r.~onhghet: ". 

rehabiliteringsøyemed har kommet I skade for a ullegge 
venStrefløyen flere motiver av vikarierende art enn den 
andre fløy. - i det bildet ettertiden har fått av den store 
landsforræderen. ," , '; , 

passet det ham så godt. Jeg ler nå lIk@vellitt av':~ren-<: selvsam,:"e Ha"s Fr~dril< D~l; Han !ladde jo ord på seg for å 
I 1927-28 Inntreffer det en for- vaskingen. av Qulsllng nårdet./"; trykket l!ds~lftet en komprl-,". være forbeholden og sky I sin , 

andring i Quislings holdning jll gjelder saken med de militære " mert uigave av KokkvoUs av- '" omgang med andre mennesker. '. 
Russland. Hans Fredrik Dah1 troppers nærvær under Men" handling. Den gtr etl"",gt mer Alexandra hadde ord på seg for, 
setter denne endringen først og stadslaget. Soldatene, skriver.. nyansert bilde av det nevnte.for- å være nærmest løsaktig og fri-
fremst Is" heng med Sta- Dahl, ble s.endt til åstedet for å holdet enn Dahl gir l biografien , vol Man kan saktens spørre seg 
lins hardk opposisjoneUe bevokte et våpenarsenal som' sin!" , .... ", ,'" , .' '.,', hv~ en så moralistisk person 

visst og må ses I forhold til den, 
ene del av oppgaven h...,. har, ': 
satt seg med biografien: Han er 
ute i et reh·ablliteringsærend. Et 
så definert og rent ærend kan 
være risikabelt å gå ut ~ for en,:' 
historiker."", •. : >\;;:r,: ':.' 

Men at dagspressens og døg', 
"nets o~d om -:- og kom:D,lent,;r~r 
til :.c Qul~~ings hiLndllIlger ogut
sagn I en mer em opphlsseti?oll
l!sk hverdag, har fått lov å 
konstituere en hel ettertids bilde 
a v Quisling, det er nok riktig. Og 
Ilke riktig er det nok at et bilde. 
eksp<!nert på eri sllk bakgrunn,: 
på mange punkter må bli galt; 
det skiLl det Ikke så mye etter", 
tanke til for å Innse og Innrøm-, 
me.~,'· 

F o;h~ldet til Ru~sld.,id .. 
, Quislings forhold til Russ- ~,' 
land, hans vurdering av de.t rus
siske rikes plass I verden og . , 

• hans vurdering ,av bolsjeviksty
ret, får en bred og Inngående 
behandling I Dahls bok. Quisling 
stiger fram og opp a v beretnin
gen som en Russlands·ekspert 
av rang i sin egen samtid. Fol'
fatteren har belegg for detll'1es
te av sine fortolkninger og , 
vurderinger her. Quisling hadde 
før han sluttet seg til Nansens 
hjelpeprosjekter både I Ukraina 
og I Armenia, enten det nå gjaldt 
arbeidet med hungersnøden, 
nled jordskjelvkatastrofen eller 
repatrieringen av russiske 
flyktninger, verdifullt kjenn
skap til russiske forhold. Meste
parten av kunnskapene hadde 
han ervervet seg gjennom sitt 
arbeid som legasjonssekretær 
ved den norske legasjonen først 

, i Petrograd, dernest i Moskva. l 
t!llegg hadde han skjøttet for
retninger for sin no~ske venn og 
politisk medsammensvorne 
Frederik Prytz som Illkhet med 

i 

og lians ge brut",Usering. man var redd folkskulle gjøre. Internasjonalfasclsme fra som Quisling så i en s,!ik kvinne:" 
en god del andre nordmenn drev Mange vil selvsal!tg~"Ftid innbrud' be,tvite(l~ke at ~ i'!IlellqIllkz:,igstiqe';1,yet l)ahI:'lfi!f'':' Skjulte det seg~!i libertiner I 
stort !trelast I Sovjet både før og" stuss~ o"er at den ~al);l1 s,o'P dette var flsielle tiegrun- ... !'l:r:pe~" :,oep.8JlI!en nåleven "e, _.' " mannen "når detkon\til'sty~ket? 
etter revolusjonen. utstrakt !es- ',' skulle dele deJl,slvil.e,makt !'l~d neiSen. V rsenal eUer Ikke, n,orsk, h,\s.t().rl!<~r,. Forh"ldetl':'el ,f. Ingenting tyder på det: Denmot, 
nlng av faglitteratur gjorde Ikke Josef Terboven,1 Norge lokk det var s b';trygg~nde for .~m !,!~og detlt81ienske fasc!st- .': later han 'gjennom dette ekte-
kunnskapene hans mindre. Han pasjonstiden,ni~<l alt de , regjeringe')jha,lit~skapene partle,t,og<!et tyskeåN~DAP!lar ~ skipetill å mene'at hari utførte 
fremståi imidlertid Ikke bare den innebar av tortur, rettsløs-.: der da også av andre grunner! aldri meg bekj~nt f tt e,n ~- en moralsk redningsmanøver! 
som en teoretiker. Det er åpen- het og system ... tI~ei1:.fa~IJ.~1<ap, ':: "' Nå tar det ikke lang tid før dlge.re beha~.~,hng.e,~~er. N år han så flytter sammen med. 
bart at han var I stand til å be- skulle la seg støte pA:.mansjette., Quisling kommer på kant med , " • .:;' 'c; •. ..... " Maria, lar han Alexandra bli bo-, 
dømme russisk politikk ut fra en ne av Stalins metoder. Til det VII sine venner I Bondepartiet. Opp- Ras1St og antlsemltt., . " . ende en god stund. De yekker . 
ganskepraktIsk synsvil)l<el og::; vel Dah,Jsl,a,t qFl~lIhg 8,IlllS1940. rullingen av denne konflikten,' l boken viser Dahl hvo~d1:". :oppsikt når detar innpå !)otell • 
så. Mens hari mot slutten av,,;," var en armen e!Ul Quisllng;urno ; ,,; av bruddet og av stiftelsen av "Q!,isllngs å ,!~Ylk~er. "sam~~'l ajl.e ~reJ?~p yJ:igste av" 
'1930,årene ser ut til å skjøntle.i,'" 1928. De.t,,:~;,r h'an då også I sin \i, det nye partiet NS, hører tll bo- 'seg,t. ' d.e. 'I[1ll-;,;;~~ !.<ylIlll,en'e· e<';.i<an nær-
mindre og mindre ay den 'l, ;, fr. IngeMen detpahl etter, kens aller mest spennende ka- gær, e. ;y:. mest so pleJ~,datter! ',; 

'virkeligheten aom h'1:'l.vl . 'ngikketlllegger,noen>, pltler, Likeledes er skildringen', O "':':;j; ." han.y~også' , 
pe Inn I og forandre !De!1 er', er Quisllng~ en: ,:",:,' av de Interne stridighetene In- .>~ k .P !?",!n<!erlig~Ina.p.!l';1 på 
sitt,skjønDEirhan~~~g;, erfordetnorsketr~,;,:,c nenforNS spennende lesning. '!'fl>. k . I~ke-. ,. , " 'i: ss"ns;,"'."""'."''-'''.''', 
ganske mye av , f atet I Russland. Når ,,'.':' Dette har knapt vært behandlet er han under ster,k antisemittls Lurer seg selv gjør han også 
den nye revolus s~ g Fr~derik Prytz og" " " så sammenhengende og så lion- . innfl~else a v Jon Alfr'!dMjø.en når han kjøPer opp kimst l Russ-
øst. Om noen P lnnede 8:u stille I dørene' : 'i· r slstent som I Dahls bok. Særllg " først senere Halldis Neergaard land for at han ved å selge denne 
visste mer oni' or det revolusjonære regf-/;: motsetningsforholdet Johan B.'·' østb;;e,A~ilk8.nskje . .I11sslgste og i Europa skal kunne leye s~rg-
Norge, ville neppÆ %e I Sovjet fr2aO 1å9170

g 
fåramk ntldlet '.> Hj()rt,:" Vidkun Quisllng, ilIu- å'" mest k()~e~y.~nt,~.~~ .. ~;,mte!ttlennl løst av pengen!, rtestttendavtslttdlrlVe' 

denfortonesegso slutten av 19 - rene,s a . 'åtrererhvorvanskellgdetvar '. NS.Sen ommen'~'HY se Det ene malene e er e an 
egentlig. Uansett}·, jo gO,dt være fordi de er redde for,. forene ulike og sterke person';' fr 1.1~t'", ,',,;; '. viser seg å være rene bommer- ' 
Russland som hist å bil kastet utog dermed tape ligheterI ett og samme partL c"~ fhok later dettil : t .... ,',,', .. ;' ,',. 
å europeisere Asia, i,fø ~være ~"~n~esummer. Ikke bB:I'~ s~uIle ~an enes om; at :' m~pdre sp!lle~,',' . . "e~_~~ pstate iig det off~.~ien~ 
!ing...",., :":,. "". ";,"':". '.,.. " etpro~am~inenmanskulle;, romf de!'f I N,S enn han :~ipe~lnnlhver m 

. Samtidig fu?cner vi i t"",,,, Hjem tlf norsk polltlkk" ' plassere seg iforhold til andre hadde .f9re~ I t seg. AI})Uerom- tinJlhj,,! hel 
legninger og fllosoferinger om ,: '. Vel hjemme satser som kjent /, norske partier. Og sorp om Ikke met bli~.trangere og trangere 9~ og " 
Russland og Russlands plass I Vidkun Qulsllng på en pOlitisk" detvar nok: Raskt bJe,tpan ~'{"n:v,Irrun. mot t ... mp,en av ~930-\!!:I)et, _ ",J. nlng !1P. . ' . 
verdenspolltik1!en, st~dlg ned, karriere. Det rare I denne for- '. get også til å ta stilhngtil,be-; \~;i:; og ,han la,r~eg I!rege.me~av a,~~; ,,~ Dahl no , .l!l~terlalet Sitt 
vurderende formulermger om bindelse blir jo at mannen bak slektede partier I utl~d~t, I ./;.1;,',' re !'nn han vel haddeJor~sWt~, .'; "~' j hard~,ste ag~t noe~ g:ang~r, 
russerne og slaverne som folk, den kosmologfske filosofi" Unl- Italia og Tyskland; t, '.... ' r,.;,' seg skull.~ bli nødV~??~g. "'~'7;"/, ~} selv om han noen sied~r shter 
en rekke uttrYkk for ren rasla- veraismen., en fusjon av krls- Når det gjelder forholdet t~l ", '.;; .':-.(;;, , , .' ,", i :i' for å få regnestykket til å gå 
tisk tankegang. _Den russiske tendommen som den hittil resten av det politi,ske mllj~etl; , Bigamist og kunstsamler .,: ' , opp, selv om h~n nå og da be. 
races udugelighet», skriver han høyeste religion, og de siste opp- Norge, så har jeg en kritisk'., " ,', D t 'mange ting i tillegg til' stemmer seg btt f~r rasktfor , 
rett som det er om. I så.n!le .sam- da elser i naturvitenskapene, kommentar til detpahl ~kriver ~ e~ å ' trukket fram o ," bva syaret skal være. før ~an 
menhenger benytter QUlshng . sp;Slelt i fysikken. nedlater seg . 'om Afienpostens redaktør J?p. ~et som ~erlr som hadde for-g • kryster kild<:materialet Sitt godt 
anledningen til å slå et slag for til noe så prosalsk som paria- Nesse og hans forhold til QuIS' ommen 'n omtale Alt I bo' nok, så syns Jeghan har avle. 
Norden: De nordiske land hadde mentariskarbeid Spranget fra lin ogdetnyepartiet:Hvis~an tjentplas~ie. m ~litikk " vert etimponerende arbeId. 
en koloniserende mls.jon å fullfø- Quislings univer"alforklaring IkJfe hadde annet å holde seg til " ~n h:n~ler Ik:~;Så ~m priv~t: Mannen har jo i ti~leg!l' til :<11 den 
re I Russland - "en historisk å nnleggende samfunns- enn Dahls utlegninger I denne _ ye . re er se n ikke sl at Imponerende fagl~ge InnSikten 
oppgave å bringe t1l ende Hrem- ;p~mål til bondepartlpolltik- boken, så kunne entro at Nesse hv. Li~;.~~f:;;!hlS ka itler I så og oversikten, artistiske evner. 
tiden,. som det heter et sted hos kenI1930-årenemåvlvelkunne' holdtennærmestfanatlskav- ~ns ,.' .', i' t." p nde Hanerfremragendestilist.Iså 
ham . .' ";,,,It. ,,(~, v':'. ,. t l /.:: Jtalle drygt. Igjen står vi overfor: stand til NS og dets leder, Slik' måte h~~ ~~:f~:e':,t:~~tlg' måte kan h~n gOdt,kalles '1n hl-

Her !<~.r,n··11 sar
ens 

et e~ t ~f' 'noe motsetningsfylt og inkonse- forholder det seg ikke.Histo~l- "'~~~;: be er renhårige I den st~rlkerg~J'ler';"j!"ns Jens ',' rup sekons~kvenae11" finne tebahf ,: kvent og ganske uforståelig I til- keren Arne Kokkvoll, nåværen- f rstan~' at de korresponderer Selp. 
bllrl!<ke lett. Hans Fredri " feilet Quisling. Dahl viser , de ordfører i Røros og tidligere o detøvri estoffet Nårhan 
fl'!liex: den heller ikke, :f v~dt. c, attpåtil at hans atudleobj~kt leder for Arbeiderbevegelsens m~?ver om Q'f,islings to ekte-

. jeg kan se. Kars~je h~~: ~~:' slett Ikke var den kløna aven Arkiv, har skrevet en hoved- :ka~ han var en tid omgitt av to 
svakhetvedpah sar .a .;' forsvarsminister som en har fagsavhandlingom Nesseog .' Al dra og Maria 
han tror det'er mulig å lete seg villet ha det til. Han rehabilite- Nesses forhold til NS. Da tids- kvmner, exan , 
fram til en konaekvens heletl-, ", 'f,. . .. ~8 ~ 

) ) ) 

Hans Fredrik Dahl: 
Quisling. En fører blir til. 
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