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BECKET Sid 2 

Torsten Ekbom 
undanrojer fOr
enklade åsikter 
om Becketts 
svartsyn. 

NY BOK Sid 2 

P O Engquist 
visar hur tilliten 
raddar oss ur 
ensamhetens 
avgrund. 

NY FILM Sid 4 

fØ~ Kontroversiella 
filmskaparen 
von Trotta ar 
tillbaka med ett )~~ 
passionsdrama. ;;;; _ I . V, 

. . j)~ 

Det stormar kring Quisling 
Ny biografi over "landsforriidaren" orsakar hiiftig debatt i Norge 
Av ARNE RUTH 

• Hans efternamn har 'gått till 
språkhistorien som liktydigt 
med logn och svek: Vidkun 
Quisling. I Norge år han skam
flåcken i landets historia, politi
kern som avrettades fOr lands
feirriideri. 

Men ·nu stormar det krin({ 
Quislings efterrnåle. Hans Fred 
rik Dahl, norsk historiker or! 
puhlicist som tidigare bl a krrt
lagt den norska nationalsocia!.!s
men och som ingen har. kunnat 
beskylJa fOr skonmålning, ger I 
morgon ut forsta delen av två i 
en ny biografi over Qulsling_ Den 
har redan stått i centrum feir en 
av sommarens stora kulturde
batter i vårt grannland. 

Ingen har annu .låst boken. 
Men Dahl har andå beskyllts feir 
att ta landsfOrrådaren i fOrsvar. 
Kontroversen lar knappast diim· 
pas nar Quislingbiografin ,''-' 
blir tillganglig. 

Två huvudteser 

I 

NY SERIE Sid 9 

HåUan Robert 
heter en ny fi-
gur av "Pytons" 
tecknare Jan 
Romare. 

I debatten har han drivit två 
huvudteser. Dels har han sagt 
att Quislings fbrraderi var vane 
an man anat. Han var inte bar;:!: 
en medlbpare. I sjtilva verkbt 
uppmanade han Hitler att ocku
pera Norge. Men det bet yder inte 
att bilden av honom som en 
svekfulllOgnare ar sann. Tvart· 
om, menar Dahl. var han en 
moralist som leddes av sina 
ideer och var overtygad om att 
han handlade ratt. Och det han 
skrev och gjorde fOre ockupatio
nen måste betraktas utifrån 
tidens forutsattningar. Då visar 
det sig att han inte bara kan 
for<lbmas. 

Moralist. Redan innan boken om Vidkun Quisling kommit ut har fortattaren Hans Fredrik Dahl beskyiJts for att vi/ja rentvå en krigsforbrytare. 
forråderi var vårre ån jag anade, såger Dahl till ON. Men det bet yder inte att bi/den av honom som svskfulllognare år sann. 11:' fo4A:.:"-4·'-<'~U'@'''. 

Jag traffar Hans Fredrik Dahl i 
Oslo på lordagen. IvA dagar fOre 
den presskonferens på Asche
hougs forlag dar boken ska 
presenteras. Vad vantar han 
sig? 

Jag får fOrsvara mig så gott 

jag kan, sager han med tydlig 
sjalvironl. 'Och han beriHtar att 
han delade den gangse synen på 
Quisling, lills han hOrjade for
djupa Sig i ett stort kåJlmalerial 
som blev tillgangligt i borjan av 
80·talet. 

Dahl var kulturchef på Oslo· 
tidningen Dagbladet och fick 
korn på en dokumentsamling 

'1)1 polisen beslagtagit 1945 och 

som darerter kommit på villovii
gar. En hel sommar satt han 
f6rdJupad I brev oeh papper med 
anknytning till Quisling. Sam
lingen blev en sensalion nar 
Dagbladet avslbjade den 1984. 

Privata dokument 
Några år tidigare hade ankan 

Maria Quisling testamenterat 
privata dokument tm' uni\'ersj· 

tetsbiblioteket, och rikSarkivet 
hade gjort QuislingroreJsen Na-" 
sjonal samlings partiarkiv till
giingligl . fOr forskning. Hans 
Fredrik Dahl bestårnde sig for 
alt skriva en biografi byggd på 
de nya kallorna. 

- Alla som hittills bedbmt 
Quisling har hart materialet i 
rattegången mot honom som 
utgångspunkt. Jag har gjort 

tvarfom. Jag fOrsaker beskriva 
hans liv utifrån tillgiingliga 
kimar I den ordning de uppstod. 
ForhorsprotokoJl oeh bevisma
terial blir grunden for min 
beskrivning av rattegången, inte 
for min skildring av Quislings 
tidigare bana. 

Bakom Dahls val av perspek
tiv }r~:n man ana den bestående 
par:~ ";0').:en i bilden av Quisling, 
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BRubelskandalenvar en myt~~ 
Quisling . .. 

Forts från sidan C 1 

hjalpen mot hungerkatastrofen i 
Ukraina i bOrjan av 20-talet nar 
flera miljoner manniskor hotades 
av svalt och infektionssjukdomar. 

Nansenmedarbetarna på faltet 
lapte stora risker. Quisling ådrog 
sig malaria. Men han nek rykte om 
sig att ha raddat många tusen 
manniskoliv. Nansenhjalpen blev 
farbluffande framgångsrik. Och 
Quisling åtog sig flera nya projekt 
mr Nansen, bl a i Armenicn och 
Balkanregionel1. 

VarfOr blev idealisten och mann i
skoviinnen Quisling så småningom 
Hitlers handgångne man? Hans 
Fredrik Dahl men at att bild en av 
hans svek formades redan innan 
han blev nazist. Han b6rjade be
skrivas som en man utan moral. 
Och den avgorande anklageisen var 
att han 1927 i stor skala skulle ha 
svartvaxlat valuta som Moskvare
presentant fOr en norsk travaru
handlare. "Rubelskandalen" blev 
en stående ingrediens i den norska 
vansterns attacker mot honom som 
borgerlig fOrsvarsminister i borjan 
av 3D-talet. 

Offer for kampanj 
- Jag trodde sjalv på alit det dar. 

Men nar jag gick in i kiillorna fann 
jag att rUbelskandalen var en myt. 
Quisling blev i sjalva verket offer 
fOr en ideologisk kumpanj nar 
Stalin sa upp de utlandska investe
ringarna som Kreml uppmuntrat 
några år tidigare. DE: som represen
terade frammande kapital i Moskva 
beskylldes plotsligt fOr alla slags 
brott. Och ryktet om jQuisIing 

j 

spreds till Norge dar folk i arbei
derpartiet trodde på det av politis
ka skal. 

QuiSling som hade bott lange i 
Sovjet, och från borjan fOrsvarat 
revolutionen som oundviklig, hade 
gjort en vidrakning med Stalin i 
boken "Ryssland och vi" som kom 
1930. Den fargade bilden av ho nom 
som en arbetarrorelsens fiende. 

Men Hans Fredrik Dahl menar att 
den i sjalv3 verket måste Hisas som 
en ovanligt klarsynt besk rivning av 
revolutionens 6vergång i totalitart 
fortryck, inte minst den brutala 
kollektiviseringen av jordbruket. 
Han ser dcn som ett av de forsta 
vitlncsmtllen om stalinismens fiilj
der. 

Privat varldsbild 
Boken praglas aven varldsbild 

som var QUislings hOgst privata 
kontruktion, ett f6rsok att sam
mansmalta kristna utgångspunkter 
med modern naturvetenskap_ Quis
ling d6pte den till "universismen" 
och efterUimnade 700 sidor anteck
ningar som han aldrig publicerade. 

- For marxistiska analytiker på 
3D-talet var nazismens och fascis
mens enda innehåll att r6relserna 
tillampade fOrbrytarmetoder. De 
såg inte att de också kunde fånga 
upp idealism. Quisling gled i rikt
ning mot nationalsocialismen del
vis som en fbljd av att han var 
politiskt och intellektuellt isolerad. 
Det stora kniifallet kom nar han av 
partitaktiska skal blev oppen anli, 
scmit i mitten av 3D-talet. Dafl~fter 
stod hans rasisll1 i direkt motsatt
ning till hans universella drom. 

---Men hans glidning var inte 
bara opportunism. Han var overty· 
gad om aH partimotsåttningarn,.1 
simlle leda HIl parlamentarismens 

undergång. Oeh han såg sig" sjalv 
. som den som skulle återuppratta de 

strangt pliktmedvetna ambetsman
nastyret som praglat Norge fram 
till1884. ~ 

Oundvikligt nederlag 
- Nar regeringen flydde från 

Oslo efter ockupationen såg han' det 
som en bekråftelse av parti politi
kens oundvikliga nederlag. Det var 
ett fortgående sjalvbedrageri. Men 
allting tyder på' att han betraktade 
sig som ytterst moralisk. 

Hans Fredrik Dahl menar att 
Quisling hade en idealistisk vision 
av Norges framtid efter kriget. Han 
fOrsokte utverlm ett - lofte från 
Hillor <lU o<:!ntpati0I1011 sl\lllll! UPP
nora nar Tyskland segrat. Det 
suveråna Norge skulle inta sin 
plats bland andra sjalvstandiga 
stater, daribland fOrbisedda natio
ner som Kroatien, Vitryssland och 
Ukraina. Europa skulle bli en 
federation efter modell av USA med 
ett gemensamt råd som samman
hållande kraft. Dar skulle inte bara 
Tyskland utan också England bli en 
stark faktor. 

- Quisling trodde att han så 
småningom skulle få det norska 
folket med sig på det programmet. 
Men vi vet TlU att han från 1942 
kande sig mer och mer sviken av 
Hitler som vagrade bekraft2, dram
men om Norges suveranitet. Tyska 
orficerare har vittnat om att Quis
ling flera gånger blev rasande nar 
de diskuterade frågan. Efter 1943 
visade sig hans bitterhet också 
politiskt. Han ingrep fOr att få 
norrman frigivna från koncentra
tionslager i Tyskland. Och han 
f<'irsokte lJromsa kraven på att den 
norska ekoliomin "kulle samordnas 
med den tyska. Der ledde till 

konflikter dar regeringsledamoter 
tvingades avgå. 

Tragisk dimension 
- Kluvenheten hos Quisling ger 

honom en tragisk dimension. Han 
såg sig som "universisten", filoso
fen med sinne fOr historiens orobb
liga lagar. Han skulle befria mansk
ligheten genom att forena anden 
med materien. Men nar han ville 
genomfOra sina mål blev han sjalv 
en fcirtryckare som byggde sin makt 
på fångelser, och tvangs att stodja 
ett annu varre fcirtryck. 

Hans Fredrik Dahl har fort in 
nyanser i den hittills nattsvarta 
bilden av Quisling. Han har redan 
beksylIts fOr att vilja rentvå en 
krigsfiirbrytare. Kan hans historie
tolkning anvandas av krafter -som 
vill rentvå nazismen? -

Han ser en risk, men han menar 
sig andå som historiker vara tvung
en att arbeta fOrutsattningslost. -. 
Dokumenten måste styra hans 
slutsatser. 

- Jag ar inte moralist utan 
_ historiker. Men jag vet att samtiden 
behOver en moralisk definition av 
historiens krafter. Det ar en urgam
mal motsattning meUan vetenskap 
och liv som vi aldrig undgår. 

Koncentrationslager 
- Min bok kommer ut samma 

veeka som en gripande skildring av 
kvinnolagret Ravensbriiek, skriven 
aven fore detta fånge i kone entra- . 
tionslagret Sachsenhausen_ Den 
riktar uppmarksamheten mot det 
manskliga lidande som nationalso
cialismen innebar. Min vardering 
av vad Quisling stod får praglas av 
ett historiskt avstånd. Men det jag 
skJ;iver måste provas mot mann i
skors erfarenheter och minnen. - O I' 
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