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landsmann llOØ!lPIlI har legjennomsnittsreaksjonen hos
det. AlminneHg som han er,
anmeldere og ellers menere og
oppdages han ~ av Folkesynsere med varierende utforbundet, som gir ham store
gangspunkter og forutsetninoppdrag. I og med at skrullinger: Det er ikke noe nytt i dette
gen behersker russisk perfekt
(men de som sier så, må så
og er landets fremste lI;jenner
langt ha holdt sin viden for seg
av Sovjetstaten, gjør han seg
selv), og Quisling var egentlig
også godt som diplomat deren svært alminnelig mann. Til
borte, og fAr bl.a. en høy britisk
dels mer alminnelig enn ellers
orden for sin ivaretagelse av
alminnelig er. I Attenbladets
britiske interesser 1 en høyst
«Signert))-petit er han endog
delikat politisk situasjon. Siblitt «en ganske alminnelig
den blir han politiker og statsskrulling som ingen ville lagt
råd. som denslags alminneligmerke tih!, om han hadde levet
heter gjerne gjør i Norge. Til
1 en annen tid. Noen gjorde det
slutt kommer han i et uventet
nå riktignok allikevel, i tiden
møte med Hitler, og fAr ham i
før den store tiden begynte. F.
løpet av noen timers improvieks. Nansen, for hvem.han var
sert samtale til å kullkaste hele
«fullstendig uunnværlig)) i det
sitt strategiske kcnsept. Hitler
gigantiske hjelpearbeid i Sovsynes at akkurat en slik almin' jetunionen.
Fra et besøk Vidkun Quisling foretok til Hitlers hovedkvar- nelighet passer til Alede Norge
For anmelder Ørnhøy val' ter i 1943.
• overenstemmendemed hanS
han «alltid en mann bak sin
egne interesser, og :arrangerer i
en kadett tar den beste teore- den anledning en ytterst risikatid.») Vel ikke alltid. Før anmelI en NTB-kommentar var
deren ble født, forutsa han Quisling «en virkelighets~em tiske og praktiske militære bel invasjon av landet. Og det
nøyaktig utviklingen og sam- einstøing», for atter andre var eksamen som hittil er avlagt var det.
menbruddet
av
systemet . han «et upraktisk skolelys» og her 1 landet. Den virkeHghets~eme fyren oppdages av Nangrunnlagt på den ideologi: <lUten kontakt til virkel1ghe50 look to Norway. Her har
sen, som setter ham til å lede rare folk stelt i stand rare ting.
I samme
anmelder ifølge sitt teD».
partiprogram skal «viderefør.,
Nå har altså alminnelighe- et internasjonalt hjelpearbeid Enten da eller nå. Og det må
og videreutvikle». Han som v.i ten,. skrullingen og einstøingen som redder hundretusener fra være dypt foruroligende for
andre har vel observert hva der tatt demonens plass, og vi kan sultedøden. Den upraktiske verden å vite at selv den alminer skjedd lengre øst. Men han fortsette med vår spesielle hi- einstøingen forestår her et felt- neligste skrulling fra dette lanarbeid i prakt;!sk administrativ det kan gripe avgjørende inn i
har kanskje ikke lest «Russ- storie made in Norway. Nemlig
land og Vb) fra 1930.
.
slik: Et upraktisk skolelys av virksomhet større enn noen dens historie.
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Hans Fredrik Dahl har gjort
historien og historieinteresserte en fremragende tjeneste
ved sin Quisling-biografi, hvis
første bind foreligger. Som han
sier, skildrer han 1 den «et
menneske, ikke et monster».
Etter et halvt århundres tilværelse som myte kan Quisling
slik betraktes som en menneskelig historisk størrelse. Med
Thomas Chr. Wyllers ord er
det «ingen rehabilitering av
Quisling. Rehabeliteringen Hgger eventuelt i at det er skrevet
en saklig og nøytral bok."Dermed er først og fremst skjedd
en rehabilitering av norsk historieskrtving. Så langt har en
slik bok manglet.
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