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-: «En føTeT for fall" e,- blitt lengTe enn planlagt (747 sider) fordi mye nytt stv!! ha,. dukket opp, 8iu' 
oy f(Jrfatte,- Hans Fredrik Dllhl. 

BISKOP 
BA FOR 

A.v SØLVI WÆ/?-IlAUG og PAAL AUDESTAD (joto) 

Oslo-bisp og motstandsmann Eivind Berggrav ba for Quislings liv skriver 
historiker Hans Fredrik Dahl l andre bind av sin Quisling·biografi. I boka 
hevder også Dahl at leger kan ha, ødelagt Quislings hjerne under rettssaken, 
Rundt hundre mennesker fulgte med 
stor interesse pl'esep,tasjonen av 
Hans J:!"l'cdrilt Dahls omfatlende bio· 
gral! om Vidkun Quisling l går. l 10 
år har han arbeidet med stoffet S0Hl 
utgjør et a v de største biografiske 
verk som er sltr-evet i Norge. "mil fø
rer for fall" er tiltelen på bind to su!TI 
omhandler perioden fra ,sommel'Cll 
1939 III skuddene mot landsforræde
ren falt på Akershus festning 24_ ok
tober 19,)5. 

Første bind 4v biografien «I"-:::n fø
rer blir tUn kom i fjor, men l1letit 
spenning er lmyttct lil tiden rett fur, 
under og etler krigen. Sentralt i,ilde
matcl'iaJe for historikeren og forfat· 
teren Hans }i1redrik Dahl er Quis· 
lings egne taler og manuskripter. 
Ved studier av Quislings egne ord 
har DahillOtlll1let til ny forståel.e og 
et annet resulla.t enn den overleverte 
hIstorien. 

Dum streber? 
Forholdet mellom Hillel' og 

Qllisling er ledemotiv i boken, Mye 
av ol'lmpasJollslitieraturen går ut på 
at Hitler så på QUisllnl1 Som en dum 
Slteber eller \mmlsk narr, ;jeg fillner 
Il<ke belegg 10r dette Ildldematerla-

!et. Hillel' verdsatte QuiSling høyt, 
hnns p nss over/or Hitler og det tys
ke l\lksl(anfOtellit>t var fremstående. 
sier lIaus li'redl'ik Dahl. 

Det er klart at vår mann sto i en 
slel'titilling blant de små europeiske 
førerne. Den ene år~aken lil det var 
at Hitler mente Norge hadde en vik" 
tig strategisl, betydning. Den andre 
årsaken var Q'llslings seriøse moral
sIte utstråling. Vurderingen i 
Ril{,~IUins~lliet gild\: ut på at QHisHng 
Vill" ærlig, men naiv, og det var en 
vUt"doring som il~ke ble andre fører
emner til del. Quisling vurderte flere 
gal1~er å bryte salna.rpeldet rped 
I-Utler, men hver gang ble han ståen
de. 

Ødela hjernen 
- Under rettssaken mot QuiSling 

regnet spolt og hån over lillaite fra 
lagmannens plass. Mtdt under retts
!Ol-h"ndlingelle. like før han skulle 
~vgl sin forsva!'.tale, ble Quisling 
Underkastet medisinske eksperimen
ter ~om i dag' må anses Itvstruende. 
Det er Iklle nsarmsynItg at legene på 
ftiksllPapitaiet ødela hans bjerne i 
lvarell etter å fhll1e ut om en svulst 
på I1jel'llen kunne forklare hans at
terq. sier Dahl, 

De nevrologiske undersokel:Jt;f~c 
Quisling' ble underkastet b1e ford~lU 
uten bedøvelse, og var en uhyre 
smertefull og risikabel prosess, Jod 
ble sprøytet inn i hovedpulsåren pli. 
halsen før røntgenfotografering av 
hjerne hulen, Det ble også blåst lhft 
opp i pannehulen gjennom rygg.:Soy
lens hulrom lør bilder ble tatt. Resul· 
tatet var at Quisling talte i villel." 
da han skulle forsvare seg i retten 
noen dager senere_ Han holdt pa il 
besvime og forhandlingene mattt! 
avbrytes. 

8iskop-bønn 
Tre claget' etter dødHdomnwu. 16. 

oktober 1945. fikk Quisling besøl;. i 
ceUe 34 B i MøUergata 19 av Oslo-bi
spen Eivind Berggrav, Quisling be
traktet Berggrav som selve sjelen I 
motstandsbevegelsen under kl·lg~~n. 
Møtet nlcllom disse hovedmotstan
derne var preget av forståelse, fortio
ning og tilgivel~e_ To dager se"ere 
skrev Berggrav til statsministeren 
og ba deo unge og uerfarne Einar 
Gerbardsen om å spare Qulsling_Uv, 
Biskopen mente at det ikke var den 
verdslige statens rett 0\ rMc Inr liv 
og død i fred_Ild, 
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111 1 fjor var det mye 
oppstyr på forhånd, 

men nesten bare jubel et
terpå. Først nå kommer 
bo~en med de virkelig 
hrennhare temaene. Det 
dreier seg om Hans Fred
rik Dahls QuislIng-biogra
fi. Bind. l, utgitt i fjor, fulg
te Vidkun Quisling frem 
tO s~mmeren 1939. Bind 2, 
som foreligger nå, handler 
o~ den Quisling som alle 
forbinder med Quisling; 
den store forræderen i 
Nl~l'P'"'' historie. 

adde ikke den annen ver
denskrig kommet til Nor
ge. ville Vidkun QulsHng 
blitt en perifer figur I 
norsl< historie. en politisk 
ekstremist, en fører for 
sin lille gruppe langt unna 
makt og ansvarlige posi
sjoner, en virkelighets
fjern verdensfrelser med 

fulle av fantasifulle og vldløftl· 
ge planer; 
M~n krigen kom til Norge. Helt spesi

eUe historiske omstendigheter _ ga ver· 
densfrelseren anledning til å forsøke å 
sette sine ideer ut i livet. Quisling ble 
plutselig en av de mest kjente nord
menn gjennom alle tider. Hans Fredrik 
Dahl følger Quislings siste seks leveår. 
fra verdenskrigen brøt nt i 1939, til 
skuddene på Akershus klokken ti over 
halv tre, natt til 24. oktober 1945. Om 
noen skulle tro at dette er en historie så 
velkjent at den ikke trenger mer ter
ping, tar de alvorlig feil. Og under alle 
omstendigheter har denne historien al
dri vært så godt fortalt før. 

Forræder 
I forordet skriver Dahl at han vil for

telle om Quislings liv forfra, slik det ble 
levd, og ikke bakfra, med utgangspunkt 
I svik og dom. Den erklæringen lever 
han opp til for fullt. "Vidkun QuisHng. 
En fører for faU» gir oss Quislings egne 
motiver, bans tenkemåte, hans begrun
nelser for å. gjøre det han gjorde - Buve
rent bedre, mer utførlig og sammen· 
hengende enn noen annen bok som er 
skrevet om QuisHng. 

Det betyr slett Ikke at Dahl gjør noe 
forsøk på å rehabilitere Quisling. Tvert 
om - han viser oss forræderiet i alle 
dets detaljer. Han legger stor vekt på 
Quislings møte med Hitler i Berlin de· 
sember 1939. Det var QUisling som, me· 
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nor Dahl, fikk Hitler på tanken om å 
okkupere Norge, mer eller mindre ufor~ 
varende, mer eller mindre uten at den 
norske føreren forsto hele konsekvensen 
av det han gjorde. På denne måten vil 
Dahl tillegge QUislings forræderi før 9. 
april større betydning enn mange andre 
historikere har gjort. 

Revolusio~ 
Den revolusjonære Quisling er et 

gjennomgangstema I boken. Mannen 
som i spissen for et lite mindretall og på 
grunnlag av utenlandske bajonetter, 
forsøkte å gjøre revolusjon ovenfra, å. 
omdanne statsmakten og be le det nor
ske samfunnet til en nasjonalsosiaUs
tlsk førerstat. Den revolusjonære men· 
taliteten kommer tydelig til syne, om 
folket var motvillig, så skyldtes det ba
re at det - Inntil videre - ikke innså 
sine sanne interesser. For å kunne gjen· 
nomføre sin revolusjon ovenfl'a, val' 
Quisling villig til å ta I bruk midler han 
egentlig ikke likte. 

VI får være med på høydepunkter og 
mørke stunder i Quislings karriere som 
revolusjonær politiker, regjeringssjef 
på okkupantens nåde og Norges mest 
forhalte mann gjennom tidene. Vi følger 
små og store dramaer slik Qulslin!< opp· 
levde dem, utnevnelsen til regjerings· 
sjef, de forgjeves forsøkene på å få Hit
ler til å gi det NS-styrte Norg'e en for· 
mell fredsavtale, aUe problemene med 
et motvillig norsk folk. VI får brettet ut 
Quislings store vyer. Hans forestillinger 
om nordmennenes plass! historien og I 
den nye verdensorden. I et av bokas 
mange høydepunkter får vi også et bil
de av Quisling som ell pedantisk politi
ker med hang til detaljer, til å blande 
seg opp i dagliglivets trivialiteter av ty· 
pen bvem som skulle utnevnes til vel
vokter i V åler. 

Ubehageligheter 
Hele tiden kaster fremstillingen inn 

nye og oven'askende vinkllnger, tolk
ninger og opplysninger. Noen ganger 
dreier det seg om ny tolkning-er av et 
større mønster: Dahl vil for eksempel 
nedtone bildet av Terboven som Quis· 
Iings konstante plageånd. Andre ganger 
kan den som blar opp i de hundre sidene 
med kildehenvisnInger finne mengdevis 
med korrigeringer av detaljer og feHak
Uge opplysninger I andre bøker. 

Dahl utleverer nådeløst Quislings for
søk på å glatte over ubehageligheter. 
Hans manglende vilje til å ta Inn over 
seg jødenes skjebne og tyskernes tortur 
og mishandling under Okkupasjonen, 
hans forsøk under rettssaken på å vri 
seg unna sitt fulle ansvar som revolu· 
sjonær. 

Mennesket 
Boken når nesten høydene fra bind l. 

Men Ikke helt. Det er fælt å sl det om en 

SLU1TEN: Under væpnet cskm·te blir Vid/cun Quisling lørt inn 
i rettssalen høslen 1045. han dømmes til døden for land.'jorræ
deJi.· Foto: SCAN-fOTO 

FORBILDET: Q,dsling på besøk hos Adolf 
Hitler i QerHn j fcbmar 1942. Foto, SeAN·FOTO 

bok på "{50 sider, UlOIl av og til blir stof
fet trengt for mye samInen, det kunne 
fortjent mer pluss. Det store savnet I 
denne boken er imidlertid at Dahl, og vi 
lesere. Ikl<e kommer nærmere innpå 
privatpersonen Quisling, hans forhold 
tll hustruen Maria. hans sosiale liv, hva 
ban gjorde og tenkte når han ikke var 
politiker og offentlig figur. Det skyldes 
neppe at Dahl Ikke har forsøkt. Boken 
bygger på uhorvelig mye mer materla· 
\e enn noen annen biografi om Quisling. 

Bortselt rra det korte kapitlet om 
Quislings personlighet - så velskrevet 
og så utsøkt treffende at man skulle øn
Ilke seg' mer sånt - sitter vi igjen med 
en følelse av at helt Innpå personen 
Quisling kommer Dahl først mot slut
len. Skildringen Il v den falne fører fra 
mllic:lagene 1945 !Il skuddene på Akers· 
hus er ikke bare gripende og poengtert. 
Den er et stilistisk høydepunkt om man 
ser de to bindene under ett, og sånn sett 
en passende avslutning på det som -

~, Om l'I08II 
, skulle tro at delte 
er en historie så 
velkJ .... at den 
ikke trenger mer 
terping, lar eie al
vorlig feil. Og un
der alle ..... tea· 
digheter har 
denne historien 
aldri vært så godt 
fortalt før. " 

unnskyld klisjeen _o. vil være stan
dardverket om Vidkun Quisling I all 
overskuelig fremtid. 

Sysl.ln St .. _ er dr. phila<., ansatt vtd avdoIiot for 
historie ved UnivenItetel I Oslo. 

Hans Fredrik Dahl: 
VIDKUN QUISUNG. 
IN FØRER FOR FALL 
Biografi -747 sider 
Pris kr. 34B 
Aschehoug 

Summer of love 
Spilles utrolig mye på radio. 

Fredag 30. okt, kan du se 
og høre Helen HojJner på 
NRK TV 
«(Julldersen & (Jrønlulld» 

Årets nye popkomet 

I;I§!§:. 
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