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Hans.'Ftedrik Dah~ biografi presentert: . 

, 'Pertreft ay den store taperen 
Av HJØRDIS AHEITAD .,. 
Tlt.TNES' 

OSLO: Det bar værtstun· 
der da Hans Predrilt Dahl 
har tvilt på om en nord· 
mann kunne skrive en rett· 
ferdig biografi over Vidkun 

. Qu1sJing - nOl'$k politikks 
store taper og taperen i 'mo
derne verdenabistor1e. Vl 
har kanskje vanskelig for å 
forestille oss hvor interna· 
sjonal Quisling er - man· 
nen 10m er blitt et tidløst 
bØgrep for den som faller 
sin stat i ryggen. 

Dahl kom med denne be
kjennelsen på pressekon· 
feransen mandag da første 

bind av biografi,", «Vidkun for bare· ytterst tA i den 
Qu1sllng. En'fører' blir Ub store forsamUngensom 
ble presentert. Bolten be- hadde m0tt fram til m-esen· 
gynner .med henrettelsen tasjoen av boken, som 
på Akershus. Forfatteren hadde fAtt lest den på !or· 
går så tilbake og f0lger hAnd. I tillegg til pressen 
Quisling fra fødselen i 1987 var det blant annet mange 
o~ fram til den avgjørende historikere blant de fram' 
reisen han foretok til Tysk· møtte. 
land sommeren 1939. Andre I sin presentasjon av tJo.. 
og siste bind kommer neste Iren nevnte Dahl en rekke 
Ar. Da v1ldet også ,foreligge av de myter og foresttlltn· 
en ett·bindsutgave, -bereg. ger som er knyttet til Quis

. net på det ~jonale ling - soldater mot de strei· 
marked. kende på Menstad., pepper. 

Ashcehoug som har store overfallet, valutasmugling 
forventninger til ,biogra. og smugling av antikviteter 
tien, har holdt veldii tett fra Sovjet- for deretter l. 
om innholdet helt til utgi. plukke påstandene fra 
velsesdagen, og det var der· hwrandre en etter en, på 
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grunnlag av nye kilder. 
F0rste bind av biografien 

går som nevnt bare fram til 
~,menDahlkomigår 
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 disltuteres. Jeg vil 
begrunne den i neste bok i 
lyst av kildematerialet, sa 
Dahl. 

Professor Thomas Chr. 
Wyller sa 1 et innlegg på 
pressekonferansen at for· 
fatteren meget, meget langt 
på vei hadde 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 tun· 
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 n0ytral bok. 

Trygve Bull sa at selv om 
Quisling klarere enn de 
fleste så at vi var kommet 
inn 1 en ny tidsalder, så må 

hans handlemåte den 9. aJ 
ril 1940 bli bedømt morals~ 

På spørsmål om hv. 
prests0nnen Quisling - rer 
skapet for gudsriket på jOl 
den etter egen oppfating 
egentlig trodde på, svart 
Dahl at dette var et vansk • 
lig spørsmål som han vill 
gå nærmere inn på i nest 
bind. Nå kunne han bare E 

at Quisling bevarte h0YE 
utvalgte deler av barnl 
troen så lenge han levd. 
Samtidig samarbeidet ha 
med Adolf Rosenberg SOl 

var aktiv anti·kristen. 
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