
ltftenpo~m Onsdag 28. oktober 1991. 

", 102 
Hans Fredrik Dahls nye mursten: 580 

Portrett aven 
nasjonalskurk 
BOK 

av alle båser og lrUldelln' på god norsk vis. Hans hen-
ger. Kanskje har han også sikt var Intet mindre elin å 
vakt mistanke hos noen megle mellom Hitler og 

Hans Fredrik Dahl. ved sin lette form, som I den britiske leder Cham-
VIDKUN QUISLING. våre miljøer ofte bllr for- berlaln for å stanse annen 
EN FØRER FOR FALL. vekslet med overfladiskhet. verdenskrig med en freds-
Aschehoug, Sannheten er jo tvert Imot, avtale som skulle mUIUle ut 

Anmeldt av at den lette form er den i Europas forente stater-

ULFANDENÆS mest arbeidskrevende. helt I pakt med hans karak· 
terlstiske storhetstorestll-

Renvasking? Ilnger og manglende for· 
Quislings liv sett fra Quis- ankring I virkeligheten. Vel 
IIngs egen synsvinkel - det Har han gått inn for å ankommet til Berlin ble 
er hva Hans Fredrik Dahl renvaske Quisling? Det Inn· han trukket Inn I et spill 
harrl.t seg som mål å tor· trykket ble skapt blant en- der hans medarbeider 
tell kelte ved utgivelsen av før- eventyreren Albert Hagelln 

?n. Jette utgangspunkt ste bind, på grunnlag av ut- og en gruppe tyske nøkkel· 
har historieprofessoren og tale Iser som ble tøyet langt personer tørte an. 
pressemannen Dahl gått dengang. Om Quisling lutgangs· 
tettere Innpå vårt århun· Men det stemmer Ikke. punktet Ikke planla fo,'ræ· 
dres mest omtalte nord- Dahl legger frem kjens- deriet, var han mer enn vII· 
mann enn noen annen tor· gjerningene, I større bred· IIg til å stille seg I spissen 
fatter har gjort før ham. de enn noen forsker har for det da det ble aktuelt. 
Len!P'.har han vært blant gjort tidligere. Materialet Han oppmuntret Hitler tll å 
de t ,te kjennere av kan ikke efterlate noen som relte blikket mot Norge og 
tids, .,en Quisling virket helst tvil om hovedperso- lokket med støttepunkter 
i. Egentlig har han knapt nens totale forræderi. Som for den tyske marine I vårt 
forlatt denne emnekretsen leser blir jeg sittende Igjen land 'efter en politisk om-
siden han begynte å sysle mer forstemt enn noensln- veltnlng med maktovertag-
med den på 1960-tallet. Galt ne over hva de/Ule mannen else for NS. 
er det vel Ikke å sl at en fikk seg til å gjøre som ok-
stor del av forfatterens kupasjonsmaktens vasall. Aksjonen mot jødene 
voksne liv ligger bak det Dette til tross for at forfat-
Imponerende sluttresulta- teren holder sin egen dom I Et a.llnet sentralt punkt 
tet. Det er vel nødt til å bli bakgrunnen, og lar tvilen er QUislings rolle da de 
stående som standardver- komme den omtalte til go- norske jødene ble ført til 
ket om Quisling. de. tyske utryddelsesleirer I 

Det Dahl likevel viser, er 1942. Dommen gjør ham 
Ertelysten at Quisling på visse punk- delaktig I delte, med hans 

ter ble hardere dømt av lov om Inndragning av jø-
Første bind som kom I samtiden - og av lands- deneB eIendom BOln en 

fjor, «En fører blir til», om- svikdomstolen - enn det skjerpende omstendighet. 
fattet Quislings liv frem til var grunnlag for, og at NS- Dahl påpeker at Quisling 
annen verdenskrigs begyn- førerens handlinger enkel- faktisk ga denne loven for å 
neise. Annet bind, «En fører te ganger ble misforstått. hindre at SS skulle rane til 
for fall» handler om krigs- Dahls Innfallsvinkel er seg de jødiske eIendomme-
tIdens Quisling frem til han nærmest som en oppmerk- ne slik det hadde skjedd på 
ble henreltet en oktober- som passasjer under en vill Kontinentet. Quisling sto 
natt 11945. Det er blitt en seilas: Hele tiden med blikk Ikke selv bak aksjonen mot 
murstein på nær 760 sider. for hva som ligger bak na- jødene, men det blir bekref-
Jungelen av kjente kilder vigasjonen gjennom de tet hvordan han og mange 
er gjennomgått med friske urene farvann og stormer NS-folk stilte seg til rådig-
øyne, og hittll ubrukte kil- frem mot det endelige skip- het som medspillere. Quls-
der er kommet til. brudd, men samtidig med IIng var også medansvar-

I v~""yere historie er blikk for de overilede ma- Ilg gjennom sine mange 
Quis den mest aparle nøvrer, den feilaktige av- ondartede anti-semittiske 
blant •. Aedsklkkelsene, lesning a v Instrumentene utfall, ikke minst efter at 
som den ubestridte nasjo- og den hasardiøse kurs når aksjonen mot jødene hadde 
nalskurken. Hans biograf det bærer mot totalforlIset. funnet sted, som for å rett-
har betraktet det som sin ferdiggjøre den. Mye taler 
oppgave å sette spørsmåls- Frelse verden for at han overdrev sin 
tegn ved de vedtatte stør- egen antisemittisme nær-
reiser, helter såvel som Dahl noterer sine mot- mest for å vekke tillit hos 
skurk~-, forestillinger når den selv- de tyske nazikoryfeer. Han 

BI; 'igens historikere bestaltede fører stevner ofret jødene I Norge, Ikke 
er Da, 4n av de fremste mot undergangen og når fordi han selv trodde så 
formidlere, med sin elegan- hans forklaring på navlga- mye på alt det fryktelige 
te skriftlige fremstilling, sjonen Ikke er troverdig. han sa om dem, men som 
sitt journalistiske blikk for Metoden Innebærer at bio- et middel til å vekke tys-
aktualiteten I stoffet og en grafen holder seg selv I kernes velbehag. 
aldri sviktende apet!tt på bakgrunnen. Det noen vII 
de uventede InnfallsvIn- savne, er et oversyn, en 9. april 
kler. Det hører med at han samlet bedømmelse av 
alltid har halt lett for å erte Quisling fra Dahl selv. Den Høydegunktet I QUls-
på seg folk. Han har vel må leseren lete frem styk- IIngs lan ssvlk var hans 
selv mye ertelyst I seg; I sin kevls. opptreden 9. april 1940, som 
motvilje mot å servere Rettens dom over Quls- dengang vakte forferdelse 
selvfølgeligheter setter han IIng fastslo at han hadde til og med hos mange frem-
heller tingene på spissen forrådt sitt land efter en tredende NS-folk. Dahl har 
om han kan. Dahl over- plan som var lagt på for- rekonstruert det selsomme 
skred tidlig sin opprInneli- hånd. Dahl viser hvordan begivenhetsforløpet for 
ge posisjon som gjengs tilfeldigheter spilte Inn. hans handlinr,er den dagen. 
akademisk nyradikaler og Opprlnnel1 dro Quisling til Quisling var aktlsk like 
har siden operert pA tvers Berlin for frelse verden overrasket som alle andre 

FRONTKJEMPERE: Vidkun Quisling fotografert sammen med norske frivillige I Regiment Notd/and i 
Hooberg / ma/I941. Bildet er hell/el fra .Vldkun Qulsllllg - En fører for /alb>. 

over invasjonen du den 
kom. HallS såkalt" makt· 
overtagelse og pålegg til si
ne landsmenn om å legge 
ned våpnene ble improvi
sert gjennom et dristig 
solospill fra en tysk med
sammensvoren som bløffet 
NRK til å overlate Quisling 
mikrofonen. 

I<'orsøkene på å nuzifise
re samfunnet og ol"ga. nisa
sjonsllvet nådde ~ltt mest 
groteske stadium I Quis
lings planer Olll å tvang.ut
skrive norske ungdomskull 
til tjeneste som frontsolda
ter for Hitler. I tillegg kom 
hans langvarige kamp for 
å oppnå en fredstral,tat 
mellom Tyskland og Nor
ge, med et NS·styrt Norge 
som formelt suveren stat I 
forb'Uld med 'l'ysldund. En 
slik ordning så hun som 
mirakelmiddelet til å sil,re 
seg oppslutning I folket. 
Den tyske ledelse hadde et 
mer reallstlsl< syn. 

Dahl påpeker samtidig 
NS-førerens rolle SOlli re
formskaper I tråd med fas
cismens sosiale program: • 
Han Innførte barnetrygd 
som en ny rettighet, og han 
utvidet syketrygden og al
derstrygden. 

Hovedinntrykket av 
Quisling gjennom alle om
skiftelser fra han først glkl, 
Inn I politikken, er hans 
trang til å vinne makt på 
siden av de vanlige spille· 
regler I det norske sam
funn - samtidig med hans 
sviktende bedømmelse av 

hvordan man går frem for 
å skaffe seg slik makt. Et 
cl,.empel Cl' hvordan han 
forspilte sjansene efter at 
han hadde vunnet så stor 
popularitet på grasrota I 
Bondepa111et (og blant an
dre borgerlige) I sin tid 
som forsvarsminister I 
partiets regjering. Hadde 
han vært en mer virkelig
hetsnær person, ville han 
sett mulighetene I åarbel
de I/lnenfor dette store par
tiet Som hadde vist ham så 
mye tillit. Men da som se
nere ble han ledet på av
veie av sine storhetsfore
stillinger, og ved sitt valg 
av fascismen. Han hadde 
satt seg I hodet at han skul
le vinne Norge som leder 
aven fascistisk bevegelse, 
noe det viste seg at bare en 
fremmed makt kunne gi 
ham grunnlag for. 

Utstråling 
I en biografisk fremstil

ling kan man efterlyse en 
nærmere undersøkelse av 
hva det var som fikk tilhen
gerne til å forgude mannen 
Quisling. Hvor var hans ut
strållng'1 Antydningsvis 
har Dahl skrevet en del om 
delte I første bind. Mer Inn
gående forklaringer kunne 
vært søkt ut fra samtaler 
med datidens NS-folk. I an
net bind trer mennesket 
QuiSling delvis tilbake for 
den overveldende mengde 
f\lkta I hendelsesforløpet. 

Dahl kaster lys over den 

såkalte «gåten Quisling.,; 
Kløften meUonl på den CUIJ 

side den makeløst evneri· 
ke, moralske, oppofrende 
mannen fra yngre år, Frid
tjof Nansens høyre hånd. 
nødhjelpsarbeideren som 
var med på å redde russis
ke folkemasser fra sultedø· 
den; og på den annen side 
den maktlystne diktatl.ll", 
den stormannsgale, svulsli·· 
ge fascisten, forræderen 
/lom rettferdiggjorde vold 
og overgrep \ stor stU. Man· 
nen ser ut til å ha vært "t
feI' for sin egen skoleklok . 
het, satt på pidestall avom
givelsene fra tidlig alder. 
Samtidig hadde han en 
blind flekk I sin personlig· 
het på de felter som gjaldt 
sosial evne, Intuisjon, hu· 
mor, innlevelse overfor an
dre, - alt det som bidrar til 
forståelse av seg selv og si
ne medmennesker. Dermed 
sto han uten de nødvendige 
bremser. Han trodde han 
kunne stille seg over loven 
og nasjonen, fordi han had
de Innsikten, han hadde 
sett lyset. 

Et uttry kk for Qulsliub"" 
tanker om seg selv er orde
ne Dahl refererer fra kort 
før han ble henrettet: 
«Maktpolitisk var jeg- av· 
hengtg av Tyskland og 
Adolf Hitler. Men idepoli
tisk anså jeg Hitler som 
min underordnede og mitt 
redskap». Ingen falsk be
skjedenhet hos den karen. 
Ingen påtrengende reali· 
tetssans heller. 
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