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BIOGRAfI: - «En fører for fall" er blitt lc"gre-~"n planlagt (747 sidCl~ fordi mye nytt stoff har dukket opp, sit,," 
historiker og forfatte,' Hans F,'c,lrik Dahl, 

BISKOP 
BA FOR 

AI! SØLVI WÆl.~HATJG oy PAAL AUDESTAD Ifoto) 

Oslo-bisp og motstandsmann Eivind Berggrav ba for Quislings liv skriver 
historikm' Hans Frejlrik Dahl, andre bind av sin Quisling-biografi. I boka 
hevder også Dahl at leger Imn flu. ødelagt Quislings hjerne under rettssaken. 
Rundt hundre mennesker [niglo med 
stor interesse presentasjoneh av 
Hans Fredrik Dahls omfatten~e bio-

f~a~~~~~i::b':,~d~~~l!~g.:offet ;o~ 
utgjør et av de største blograliske 
verlt aom er skrevet i Norie. «En fø~ 
rer for fall" er tittelen på blhd IP som 
omhandler perioden fra sonutteren 
1939 til skuddene mot landsforræde' 
ren falt på Akershus festning ~1, ok
tober 1915, 

Første bind av biografien l(1<~1l fø· 
rer blir tU" kom i fjor, men inest 
spenning er knyttet til tiden rett før. 
under og etter krigen. Sentralt kilde
materiale for historikeren og forfat
teren Hans Fredrik Dahl er Quis, 
lings egne taler og manuskrIpter, 
Ved studier av Quislings slInt 01'11 
har Dahl kommeCUl ny fars e se og 
et annet resultat enn den Qverleverte 
historien, 

Dum streber? 
Forholdet mellom Htll.. og 

Quisling er ledemotiv J boken, Mye 
av okl<upasJonslitterMnren går ul p4 
at Hitler så på Quisling som en dUm 
streber eller komisk nal'r • .fell' tinner 
i~ belegg for dette I kUdema'lerla· 

let. J!!Uer ~!!!'!ill!l_~!!!!lLl!!!Yt. 
bans pJiiSS overfor Hitler og-det tys· 
ke Riksl<anselllet var fremstående. 
sier lIans Fredrik Dahl. 

.. - Det cr klart at vår mann sto i en 
s,erstilling blant de små europeiske 
føl'erne. Den ene årsaken til det var 
al Hltler melde NOl'ge hadde en vib:
tig strate~i.l< betydning, Den andre 
årflalten val' Qtti§Ungs seri~~_!norill: 
'lli\l_.,JUi!rå~ Vurderingen i 
Rlksltanselliet gUtk ut på at Q.uisting 
lU!L\!T!lg. nlen naiv. og det: varen 
vurdering' som Ikke ble andre fører
emner til del. Quisling vurder\,uiJ;re 
g!!I'!i2I __ .!.._lJrl'!JL.g!!lllrhelileL .1n.ed 
Hmer, mennnr gang ble han ståen-.-"e, 

, Ødela "'jernen 
- Under reItssalten mot Quisling 

regnet spott Pil' hån over tiltalte (ra 
}a~nlllUllens plass, Midt under refiS-'" 
or landIlngeIle. Ilke før han skulle 

avgi sin for vars al\l,:::1ireQiiiiiHng 
\I!itlIli'lfiisliit me Islnske eksperimen
ter som l dag må anses livstruende, 
Det 'W-lltliiillilanl\llynUg atregenepa 
R!!!.sl1o~p1talet ødela hans ~ l 
tver~r~tOfif en svulst 
på hjeMlep 4U. nne foridare hans at
fer4. sier Dapl. 

De nevrologiske undersøkelsene 
Quisling ble underkastet ble foretatt 
uten bedoll..Clse. og var en 11hY..r~ 
smertef!:!!Lør risikabel r.osess. {g!l 
Olesprørtet inn i hov p!' 
11aTsen ørrØIitgeruo av 

1':iJernehuleiC1ret e'It 
t>W l pannJijhJlen ~jennom rYff"";" 
lens hulrom [ør blrer ble tatt. eau"'f:' 
me·~a~Ville.,l~};" 
da han skulle e i re(t.\!n 
noen dager _~an hoWi..llli. ~ 
besvrme og for-hamJljngeuft måHe 
~. 

Biskop-bønn 
Tre dager etter dødsdoDlmen, 16. 

oktober 1945, fikk Quisling besøk i 
celle 34 B i Møllergata 19 av Oslo-bi· 
spen Eivind Berggrav. quisling be
Iraktet ~v som selve skien j 
~otstandsbevegelsen under ~ 
Møtet mellom disse hovedmotstan. 
derne var preget av forståelse, forso
ning og tilgivelse. To dager senere 
skrev Berggrav til statsministeren 
og ba den unge og uerfarne Einar 
Gerhardsen om å. spare Quisllng.Uv, 
Biskopen mente at det ikke var den 
verdslige statens rett å. råde tør li\. 
ogdød~ 
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