
II I fjor var det mye 
oppstyr på forhånd, 

Itlen nesten bare jubel et
terpå. Først nå kommer 
boken med ~"i." virkelig 
brennbare_temaene. Det 
dFefel' seg om Hans Fred
ri~ Dahls Quisling-biogra
fi. Bind 1, utgitt i fjor, fulg
t~Vidkun Quisling frem 
tU &b,mmeren 1939. Bind 2, 
som foreligger nå, handler 
()Pl den Quisling som alle 
forbinder med Quisling; 
den store forræderen i 
N(]tre'es historie. 

adde ikke den annen vel'~ 
denskrig kommet til Nor
ge, ville Vidkun Quisling 
blitt en perifer figur I 
norsk historie. en politisk 
ekstremist. en fører for 
sin lille gruppe langt unna 
makt og ansvarlige posiK 

sjoner, en virkelighets
fjern verdensfrelser med 
av fantasifulle og vidløfti-

ge pl alter. 
Men krigen kom til Norge. Helt spesi

elle b.lstorlske omstendigheter ga ver
densfrel3eren anledning til å forsøke å 
.ette $tne Ideer ut I livet. Quisling ble 
plutselig en a v de mest kjente nord
menn gjennom alle tider. Hans Fredrik 
Dahl følger Quislings siste seks leveår, 
fra verdenskrigen brøt ut i 1939, til 
skuddene på Akershus klokken ti over 
hjilv tre, natt til 24. oktober 1945. Om 
noen skulle tro at dette er en historie så 
velkjent at den Ikke trenger mer ter
ping, ta,~ de alvorlig feil. Og under alle 
omstendigheternar'oenne historien al
dri vært så godt fortalt før. --

ner Dahl, fikk Hitler på tanken om å 
okkupere Norge, mel' eller mindre ufor~ 
varende, mer eller mindl'C uten at den 
norske føreren forsto hele konaekveuscn 
a v det han gjorde. På denne måten vil 
Dahl tillegge Quislings forræderi før 9. 
april større betydning enn mange andre 
historikere har gjort. 

Revo/us;on 
Den reVOlusjonære Qttisling er et 

gjennomgangstema i 'tJoltetl. Mannen 
som I spissen for et lite mindretall og på 
grunnlag av utenlandske bajonetter, 
forsøkte å gjøre revolusjon ovenfra, å 
omdanne statsmakten og hele det nor
ske samfunnet til en nasjonalsosialis
tisk førerata\. 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 ovenfra, var 
Quisling villig til å ta I bruk mll!kr han 
egentlig Ikke likte. --- ._-~ 

Vi får vær,niiea på høydepunkter og 
mørke stunder i Quislings karriere som 
revolusjonær politiker, regjeringssjef 
på okkupantens nåde og Norges mest 
forhatte mann gjennom tidene. VI følger 
små og store dramaer slll, Quisling opp-
levde dem. utnevnelsen til ngs-
sjef, de fm 'ev s forsøkene ,Hit-
ler Ira. et NS-mm for· ~.9sa:yt~F.iille prOblemene med 
et motvill!!L!lQl:IIk.fulk. VI får biNtet ul 
QUlSl1ti'gS store vvm::. Hans fores Unger 
Ofu nordmenn!ill~!Lihlstorlen og I 

. den nye-verdensorden. I -era,,' bokas 
mange høydepunkter Mr vi også et bli
de av Quisling som en pedantisk politi· 
ker med hang til detaljer, til å blande 
seg opp i dagliglivets trivialiteter av ty
pen hvem som skulle utnevnes til vei~ 
vokter I VAIer. 

Ubehageligheter 
Hele tiden kaster fremstillingen Inn 

nye og overraskende vlnltlinger, toll<
nlnger og opplysninger_ Noen ganger 
dreier det seg om nl'tolknlMer av et 
større mønster: Dahl villor eKsempel 

Forræder -necnOneDlIClef av Terboven Bom Quls-
I forordet skriver Dahl at han vil for- lin~ konstante plagerna· Andre g~iiger 

teUe om Quislings liv forfra, slik det ble Kan aen som lifar opp I de hundre SIdene 
levd, og ikke bakfra, med utgangSpunkt~ med kIldehenvisninger flnne~~,,~s 
I sVik og'aom. Den erklæringen lever 'I !!led l!orrle-erlqger !l.v g~alje!:Jlg. 1/ 
han opp til for fullt. "Vidkun Quisling. ~ lige op~snlng~1 andre Døker. 11-
En fører for fall II K.ir..9ss QJJjslio.:-s egne -Uanrutmve"rer n~nngs for-
motiver, hans tenkemåte, h~- søk på å glatte over ubehagelIghete,'. 
nelserlor å øre det hjf gjorde - 'l1!Y;:' Hans manglende vilje til å ta Inn over 
ren re, mer u ør g og sammen~ seg jø?enes s~jebne og tyskernes tortur 
):fen8'en e enn noen annen bok Bom er og mishandhng under okkupasjonen, 
skrevet om Quisling. hans forsøk under rettssaken på å vri 

Det betyr slett Ikke at Dahl gjør noe seg unna sitt fulle ansvar Bom revolu-
forsøk på å rehabilitere Quisling_ Tvert sjonær. 
om - han viser oss forræderiet i alle 
det~ delsljer. Han legger stor vekt på 
QulsUngs møte med Hitler i Berlin de
sember 1939. net var Quisling som, me-

Mennesket 
Boken når nesten høydene fra bin~ 1. 

Men Ikke helt. Det er fælt å si det om en 
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SLUTTEN: Under væpnet eskorte blir Vidkun Quisling ført inn 
i rettssalen høsten 19~5. han dømmes til døden for land.sforræ
deri. Foto, SCAN-FOTO 

:z 

FORBILDET: Quisling på besøk hos Adolf 
Hitler i Berlin i feb mm' 1942. Foto, SeAN-FOTO 

bok på 750 sider, mell av og til bli!:~,!f
fet trengt fox:. l~ sammen, det kunne 
roi].iili.L~ . ii1l!l!~':-1)etstore sa V'lIetl 
ilenne boken~eFTmldlert!d at Dahl, og vi 
lesere, ikke Js.Q.m. mer nærmere inrw.A 
privatperSOnen QUIsling, hans forhold 
til hus~r_l!lm_~.!!4.\1,!ns sosla!!! liv, hva 
han-gJor~ ~g._i.!l!llitlLna.r han Ikke~_ll.ar 
polItilter Ql[ .. Qffentl.!/Lfigur. Det skyldes 
nejlp-earnahl Ikke har forsøkt. Boken 
bygger på uhorvelig mye mer materla· 
le enn noen annen biografi om Quisling. 

Bortsett fra det korte kapitlet om 
Q P!'rllQnllgheL~ .• å_"e1skJ:=et 
og !l. Ilt man skulle øn-
sil sitter vi Igjen med 
en følelse av at helt Innpå personen 
Quisling koinmer Dahl først mot slut
ten. Skildringen a v den falne fører fra 
maidagene 1945 til skuddene på Akers
hus er ikke bare !{r!p!,!,j1~ og poengtert. 
Den er el stilistisli høydepunkt om man 
ser de to bindene under ett, og sånn sett 
en passende avslutning på det som 

"O .. noen 
skulle tro at dette 
er en historie så 
velkjent at den 
ikke trenger_ 
terping, tar de al
vorlig feil. Og un
der .... omstea· 
digheter har 
denne historien 
aldri vært så godt 

fortalt før. " 

unnskyld klisjeen - vil være stan
dardverket om Vidkun Qulslingian 
"o~erskuelig-rremtld. ~- -
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