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Plagiat? 
OSLO: Det kom til et intermesso da 
Aschehoug forlag i går presenterte 
andre bind av Hans Fredrik Dahls 
Quisling-biografi. I salen sto Sven 
Erik Dahl opp og introduserte seg som 
"cen virkelige Dahl». Han hadde i 
1980-årene selv skrevet en Quisling-' 
bok. Den \'ar blitt refusert av Asche
houg, men Dahl hevdet at forlaget 
hadde tatt en kopi av manuskriptet eg 
at denne ikke var sendt i retur. 

Sven Erik Dahl viste til at Hans" , 
Fredrik Dahl heit opp til 1980-årene _ < 

hadde tilkjennegitt et annet S}-rl på . ~ 
Vidkun Quisling enn det han nå hadde, . : 
og spurte hvorfor han gjennomgik~_ 
denne raske omvendingen midt på 80- , . 
tallet. Sven Erik Dahl mente å kjenne ~ 
igjen tap_l<er og opplegg fra sin egen 
bok og brukte ord som kopi og indi
rekte plagiat; en påfallende overens
stemmelse. 

Hans Fredrik Dahl erkjente at han 
har skiftet syn på Quisling, men svarte 
eilers at hsn \'snskelig kunne plagiere: 
et manuskript han ikke kjente. Wil
liam Nvgard bekreftet på \'elZl1e av for
laget at Hans Fredrik Dahl ikke hadde '. 
sett det andre manuset. 

GEORG OVS"THUS~" . 

Denne høsten er det 50 år siden de 
norske jødene ble sendt til tyskernes tilin
tetgjørelsesleirer. Historikeren Hans Fred
rik Dahl, forfatter av den til nå mest omfatt
ende biografi om Vidkun Quisling, mener 
at Quisling ikke visste noe om den skjebne 
som ventet dem_ Også Quisling trodde at 
jødene skulle settes til jordbruksarbeid i 
Polen. Men snart gikk det rykter blant NS
lederne om at jødene var blitt likvidert. 
Quislina må ha hørt rvktene. Men han 
trodde ikke på dem. Ikke han heller. FERDIG. Hans Fredrik Dahl kunne i gar presentere andre og SIste brnd I snt omi2rtenoe VerK om VIDKun QuiSling. 

Q1.åslmg var ild:e påcLTi.vere!l i SS
aksjonen mot jødene~ fortsetter Dsil. 
På den anci.re siden var åen norske l€'
rere..""1 påviselig tilhenger av åeporta
sjonstanken. og dermed kunne tys
k.,..."e si at Quisling sto bak. 

Aschehoug forlag presentene i går 
andre og avsluttende bind i Hans 
Fredrik Dahls meget omfangsrike 
Quisling-biografi; -.;En fører for fall)" 
og på pressekonferansen -lagt til ho
tell Continental, hvor Quisling losjerte 
hin forræderske 9. april 1940 - fikk 
Dahl støtte av d.,.'l gamle statsviter 
Jens A. Christophersen: Man har sagt 
at folk måtte jo kjenne til det som 
skjedd~, og man har forutsatt at Quis
ling visste. Men den nyeste forsk
ningen stadfester at så å si hele den 
vestlige verden IKKE ante. Eller ikke 
trodde det som ble påstått. Christo
phersen beskrev Quisling som del av 
denne _taushetens konspirasjon. 

Hovedbindet 
Med annet bind avslutter Dal-J ti års 
arbeid. Dette er hovecibindet, med no
ter og bibliografi nesten 750 sider. 
Bind en, litt kortere, brakte fremstil
lingen opp til 1939-40, og grundighe
ten der kunne bare begrunnes med 
Quislings karriere etter det tyske an
grepet på Norge, temaet i siste bind. 

Det er den største Quisling-biogra
fien hittil og ifølge forlaget en av de 
mest omfattende biografiene på norsk. 
Aschehoug konstaterte videre at det i 
går holdt årets best besøkte presse
konferanse. Det er også internasjonal 
interesse for Dahls bok, i en ettbinds
versjon. 

l\Ive ubrukt materiale 
DahlIa igjen vekt på at ban har gjenn
omgått mye hittil ukjent eller ubrukt 

materiale, både i tyske arkiver og i 
~oTge. hvor Dahl har fått tilgang til 
møteprotokoller man antok var gatt 
tapt. De fanelIer om det indre liv i l'a
sjonal Samling. Når Dahi hadcie valgt 
å belemre leserne med to hind om 
Quisling. var det for å presentere ham 
uten det lag av oppfatninger og dom
mer som har omgitt NS-lederen siden 
krigens dager. 

- Jeg er blitt anklaget for å være 
for snill med Quisling. Og har man den 
oppfatning at Quisling i alt og ett er 
krltikkverdig, kan man la være å lese 
boken. Og mange vil gjøre det. Jeg me
ner at Quisling krever samme behand
ling (aven historiker) som enhver an
nen norsk partileder. 

Men kilder til Quislings indre liv i 
krigsårene finnes det lite av. Han skrev 
ikke dagbok. Da gjenstår hans manu
sklipter og taler. De siste ble redigert 

sam...~e.."1 i fire bind UtgItt av?\S-sty:,et, 
men Dahl har benyttet de uiriseTte ta
lene slik de er beyart i KRKs lydarkiv. 

Ny forståelse 
Hva er nytt i Dahls bok? Selv svarer 
forfatteren at studiet av talene og ma
nuskriptene har gitt ham en annen for
ståelse og rokket ved endel sannheter. 

Dahl tar samtidig opp et punkt som 
berører synet på forræderiet: 

- Quislings subjektive pTosjekt for 
Europa hadde en karakter~ det pro
sjehot han ble dømt for var et annet. 
Quisling ble dømt for å \ille gjøre 
~orge til et lydrike under Tyskland. 
men det hadde han \itterlig ikke for
søkt. Hans Europa var et annet, og ty
pisk for den første planen han forela 
Hitler er det at den nærmest skisserer 
et Maastricht-Europa, sa Dahl med en 
karakteristisk spissformulering. 

Det Quislin.g holdt frem for Hitler pa 
slutten av kngen var snarere ... Earona 
før unionsavtalen)~. tilføvde Dahl. Her 
,-ar det foregått en utvlf;Jing_i_Quis
Engs syn, Q\"er til~e Eur..9P3..:-''>( 

Forræder? 
Yar Quisling en forræder? Ja, S"\·arte 
Dahl. Det tilkommeTi!<ki' en pri;-at
person å fremkaste slike prosjekt - på 
rien maten - for lederen av Europas 
dominerende stat. Her lå det grense
overskridende, lands- og høyioITæ
de:iet. 

Det utløste følgende uventede spørs
r;,al fra venstresidens veteran Trygve 
Bt<ll: Bor en historiker bruke et-ord 
som forræder? Det vil være en vanlig 
konstatering at en revolusjon er beret
tieet Om den lYkkes. En forræder som 
lykkes, vil han ikke gå inn i histor)en 
som en helt? 

.~.t., . 

- Jeg hadde aldri trodd at Bull 
skulle anklage meg for å være for slem .
med Quislmg. repliserte Dahl, Som ':: 
støttet seg til Quisling selv når ban i '~ 
boken anvender ordet forræderi. Quis-
ling opererer med begrepet i forbin- " 
deise med de alliertes utsikt til å vinne : 
krigen: Seierherren avgjør. 

Dahls bok blir også stående som bo- ,
ken.om Quisling, hevdet Jens A. Chris- :
tophersen, og det skulle man vel tro et-, <-

, ter to mursteinsbind. Det nye og origi- 'c:::. 
nale i boken fant Christophersen for '-..::o 
øvrig mer i fotnotene, det når ikke di- . 
rekte frem til leseren. Han må lete. 

Dahl delte ikke Christophersens op
timisme. Han nevnte den betydningen 
åpningen av arkivene i Moskva kan få 
for synet på den norske okkupasjons- .. :_,,, 
historien. Mange tyske arklv forsvant :..- . 

~,1',~r : østover etter 1945. 

GEORG OVSTHUS ~" ~. 
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BØKER 
De to psykopatene 

Det er en annen og adskillig 
mindre vitenskapelig forfatter 
som har gitt det mest sannsyn-
1;>,"1" !=',·~rf'~. H2.av.on Lif>. e.a 

avspeiling av den ondeste og 
mest altomfattende makt som 
norske borgere har vært utsatt 
for. Likevel er han den for
fulgte, den som behandles 
, ... ~~4/~ ... ~;r'" <0'- r,...-,"<p l"'"1(\,<:~,~_ 

l u.trydde prester og lærere 
(Joda, Quisling var i krig mot 
disse farlige menneskene!) her 
strandet, tyskerne (dvs. Ter
boven) fryder seg. Men en ny 
<:~;: . ...,c", TT'H"]rlPY- ~'--~: Dp 140n 

Quis.ling. I Norge behøver 'ikke 
t~'sk('rne fln::1f:' med:-;kyidJgf'. 
QUlsling tar beredvilhg og 
nesten begjærlig på seg opp
gaven. Akkurat som han uten 
~.knl'fller lar pc}jtjfulll'TJ( k~~C' 

Det har til tider: bygget seg 
opp en m:·,t(> om en non.k 1':5-
front mot tyskerne og 0('J"("$ 
norske leie-svenner, særlig i 
S5-uniform, og med ot>n 
l,mer.neft-"".Lce Terb0\'E'iJ ~C'::l 

faktiSk noen av nazistene som:~ ·~~en. den uhygg~U~' medi~ 
med tross og stolthet stod fast sinsk~ ek~pf'rimentering nwd = 
"t>-d dE-t de haddE' !tjort. En av den tIltalle i p;ost'ssens mest 
dem ,'ar den beskjedne rE'ddk- kntiske fas€'. et pres!'ekorp$ I 
tor i !\~;"gard5gatE'n, som pådro som omsider fikk gjort sin inn
sq:: rnin~t et par år €'!:st,ra, \'e-d sats i n~ot~t;.mdskam~('n. det 
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BØKER 
'Hans fredrik Dahl: 
QujJjng - Fr.rer Far foll 
AsdJehCvg 

De to psykopatene 
Det er en annen og adskillig 
rriindre vitenskapelig forfatter 
som har git! det mest sannsyn
lige svaret, Haakon Lie, da 
han i fjor kam med boken om 
TrarunæL 

avspto_.ng av den ondes... ..g 
mest altomfattende makt som 
norske borgere har vært utsatt 
for, Likevel er han den for
fulgte, den som behandles 
urettferdig a" onde motstan
dere, som egentlig ikke gjør 
annet enn å forsvare seg, 

En formiddag i april19-!5 sit- _ Norge har, hatt to poli-
ter Bergens Tidendes nazis- tiske psykopater, Den ene av Hevn over svenskene 
tiske redaktør Vidkunn Nitter dem er Vidkun Quisling. sa På slutten av krigen maser han I 
Sehreiner på sitt kontor i Ny- Haakon Lie, Det er lettvint på tyskerne om at de må gjøre' 
gårdsgaten 5 og venter på da- nok å bruke. denne. merkelap- invasjon i S,'erige. og han gir 
gons avis, Han benytter vente- pen, men l htt utVIdet betyd- militære råd om punkter og . 
Ilden til å skrive et langt brev rung kan d, et stemme når per- ruter, Grunnen er l' all hoved-
tIl en trosfelle - kampfelle Q l kal \ 
som det het _ i det nazist yrte sonen UlS mg s , oppsum- sak at svensk presse har skre-
Pre3Sedirektaratet. meres, Personen. Ikke person: • vet ondt om ham. og at landet 

ligheten QUlshng - fordi har tatt intot tusener av nord-

{utrydde prester og lærere 
(joda, Quisling var i krig mot 
disse farlige menneskene l) har 
strandet, tyskerne (dvs, Ter-
boyen) fryder seg, Men en ny 
sjanse melder seg: De HGG 
norske jødene, Her er det så 
visst ikke tale om en fersk 
norsk ministerpresident som 
vil skåne sine medborgere, 
Han reiser land og strand 
rundt. han drar til og med til 
Tyskland. og holder taler så 
jødefiendtlige at selv tyskerne 
blir overrasket. Hans statspo
liti er mer enn kapabelt til å ta 
seg av denne jobben på norsk 
jord, 

Jødene sier selv bittert at 
forskjellen på de danske og de 
norske jødenes skjebne er 

Quisling. l Norge behøve-c' 1/ Det har til U( ygget seg 
t.'·skt:'rne flnn~ med~kytdl~!·. opp en m:·:tt> om ~., norsk 1\'"S
Quisling tar beredvillig og front mot tyskerne og dores 
nesten begjærlig p4 seg opp- norske leiesvenner. særlig i 
gaven, Akkurat som' han uten SS-uniIorm. og med den 
skrupler lar politifafintektig umenneskelige Terboven sam 
Eilifsen bli skutt et,l<!r en lov den anstendige Quislings mot
han selv har laget, akkurat part, En viss kjerne av sannhet 
sOm han skaper en NS folke- finnes. men Hans Fredrik 
domstol som konkurrerer med Dahl påviser no" overrask
tvskemes SS og Politirett som ende at den ene av NS-regje

I clød.sdomautomat. ringens uhyrlige bergensere. 

D€:t er ikke tyskerne som 
krever av ham at uvillige 
nordmenn skal sendes til [ron
ten. Det er han som try:glet'", 
ber og maser om tysk godk]en
nir:g for å kidnappe norsk 
ungdom inn i tysk fronttje
neste gjennom arbeicismobili-

Isering. 

Albert Viljam Hagelin. var 
langt mer norsk i denne kam
pen enn Qui5Un~ \'ar. QUIsling 
var beredt til det meste som 
Terboven fakusk gjorde. ul~-k
ken. sett fra Quislings slde. V<:lr 

at Terboven slapp. tlL Quislir.g 
ikke, 

Da krigen var slutt. vat' det 

fakti$k noen.a.v nazistene som:'" ;;.essen, den UhYU~H.ge'med..i~ 
med tross og stolthet stod fast sinske eksp€>rirnt>ntering n~:.d: 
\"I:·d det de hadde gjort. En av den tIltalte i p!'osessens rnt'":it 
dem var den beskjedne redak- kritiske fase, et pressekorps I 
tor i Nygardsgaten, Som pådro som omsider fIkk gjort sin inn-' 
seg minst et par år ekstra ved sats i motstandskampen. det 
sin halsstarrighet, Forbildet. gir et i det minste et skjær av~' 
Quisling. gjorde det aldri. Han dårlig samvittighet hos dem,: 
benektet, han husket Ikke, han som stod på den rette siden. 
,:jentok til stadighet at det Første bind av Dahls Quis--, 
ikke var på den måten. lingbiografi kunne gi en ond:, 

Uverdige overgrep 
D-:-t eneste snev av for.sonende 
trekk som Ugger over Hans. 
Fredrik Dahls bIOgraiI. er 
skildringen av de o·\'ergrep 
som utvilsomt fant sted under 
prosessen mot Quisling. Lag
mann Solems tilsidesettelse av 
all anstendig ledelse av pro-

anelse om en biograf som gjør 
sitt objekt mer interessant og" 
betydelig enn stoffet gir dek
ning for. Annet og avgjørende 
bind river sløret til slde. Dette 
er fortellingen om den første 
og verste quisling. Dessverre 
ble han ikke den eneste og 
siste. 

KJARTAN AODLAND ,,<1: 

Vidkunn Nitter Schreiner er Hans Fredrik Dahls 600 slder menn SOm står ham imot, 
gammel-nazist. Men han er en om fo~eren Vidkun QUl5- Virkelig uhyggelig blir bil
mann med mange sympatiske ling aldri gir antydning om det i 1942. Hans forsøk på å 
trekk: Han er menneskelig, noen dybder under den over-

~:'.:=~~~~~ '::::.. ~~!g~t~;;;'~~~ ,--:-.::-:_:-.:::, =_:.:_:_:;'-;::"::'::'::"=, =:.~:;-:_::::::=::::.:::::~=,,::-.:-:,_:,:_:-:==~::::::::-::::=;:;::;:::';;;;;;::;:;;::=:--:-::-;:~~-::--: .. ;-, --:,::, ==-,:_:,:-:-:=-==-=::::'=-:"':::_:::.:_:-=_=-=':'::-.:'::'::::, ====-,'=::-':,-:-:_::=====---...== .. :_,-
ansvar med verdighet, og han mai 1945. _ ~, __ -'-_'-', '_; ,'f .. l, 
er redaktør og a-vismann i den Om Vidkun Quisling- var , , ''''~:'' 
grad at NS-furien Ellen no~ så var det Peer Gynt i ~-'. . r'" J 

Schnitler. pressesjef far Vest- Knappestøperens hånd: Lø- , ; ~ " ::?f -.: ','i 
landet. aldri våger å nærme ken, dermanskre!let av lag et- , 'J 
seg Bergens. Tidende. Andre ter lag, uten å finne noen : '.; t,' l 

=~~ Ai ::;~tj;%';~ kjerne. :: :~""""_'.;,;:.-~,.~~_1; 
.3~rgen:s Tidende etter krigen . .: ~ -
,'i Desertøren Quisling 

Hans brever et enestående 
'-. 1 tr..esbvrd~ fordi det er skre
vet mellom nartifeller~ åpen
hjertig og bittert.' Alt g,Jclc 
galt. og alt var egen skyld, 
Schreiners skyld, partiets 
skyld. og deres onde ånd, 1'er
bovens skyld. Bare en er uten
for skyld og bitterhet: Føre
ren, Vidkun Quisling. Men der 
er også. brev-ets nødrop: 

- Hvorfor er det ikke kom
met et ord fra Føreren p<l. 
mange måneder? Det behøver 
ikke være genialt, men et livs ... 
tegn. en kveik, en styrke i 
trengselens tid! skriver den 
ensomme, omgitt av fiender og 
rr,otstandere i den avis som 
r,an er påtvunget, 

Gåten var støtten 
Hvis gåten Quisling, sam for
svareren Henrik Bergh sa un

I ettertid virker det som en . -: i ; 

bitende ironi at prosessen mot 
Quisling ettersoInmeren 19-.t5 
- o~ den var så \isst ikke 
plettbl - egentlig var helt 
unødvendig. Krigsrett. 
kanskje standrett etter den 
militære straffeloven fra før 
krigen hadde vært rikelig nok 
for en dødsdom, Det var 
egentlig en for stor ære mot 
major Quisiing A la ham få en 
rettssak. av de dimensjoner 
N orge faktiSk kostet på ham, 

Hans Fredrik Dahls krigs
biografi er en bekreftelsens 
bok. i den forstand at han gir 
en solid dokumentasjon av at 
det bildet ikke minst Quisling 
selv tegnet av seg i velmakts
dagene. det står far ettertidens 
og historiens dom. Quisling 
var forræderen, han var qUls
!ingen, ved Vidkun Abraham 
Lauritz Jonssøn som fornavn. 

der prosessen i 1945, hvis gå- Det uhyggelIgste ligger i noe 
ten Quisling overhodet fantes, som nesten er en overbekref
måtte den ligge i dette: Hvor- telse, NårJlltler etter det for
far og hvordan kunne noen ti-' virrede møte med Quisling og 
tusener kampfeller, partifel- \ Hagelin gir ,,!dre am at Studie 
ler. tilhengere holde fast ved Nord skal lages, blir Quisling 
denne mannen til den siste, bi- . forevist noe av det kartmate
tre ende - da Quisling ikke riale! tyskerne har til planleg
hadde annet enn taushet og gingen. Den norske offiser gir 
unnfallenhet fl by sine egne? øyeblikkelig og bered\'Ulig sin 

Hans Fredrik Dahl bruker vurdering: Kartene er forel-
600 sider tekst og et femtitall dede og uno:'oktige, ikke slik, 
sider noter og henvisninger på men slik er d,'t ... også teknisk 
il gi svarene, Så grundig og så er han blitt forr",der og spion 
vel dokumentert er dette mot eget land, 
andre bindet, at det finnes in
gen andre svar enn de Dahl 
ha,c'å gi:Men'minsCav alt kan 
de forklare gåten om tilhen
gernes trofasthet. 

Men psykopat. i ~n hah'Veis 
politisk betydning av ordet' 
Joda, Quisling har S\'..,rt lite 
personlig makt. men han er en 
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