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Av Thomas·Chr. v/Yllei','>::"", 
Ok~upasjonstiden opptar 
oss stadig: som en person
lig opplevelse, fortidsbe
retning eller fa'ghistorisk-' 
utfordring.; Uløselig er ' 
Quislings skikkelse inn
vevd i historiens' mang
slungne mønster før han 
ender mot muren som be
spyttet forræder .. 
Sannsigeren Kassandra i egne øyne, 
maktglad fantast, i andres: det fremstår 
som en gedigen oppgav" å gL ham et 

, historisk fundamentert ståsted. 
,,~ Hans Fredrik Dahl har akslet den. I 
, et første bind i fjor fulgte han Quisling 
" frem til krigsutbruddet. Mesterlig por-

'!!!!!!l!!!!!!!!!!l!!!!!!!!!!!!!!!!!!l!!!!!!!!!!!!!!l!!!!! tretierte han en 
noe latterlig, 

Baode HI"tler men'~ potensielt 
farlig' i politisk 

. og den major. , Boken 
lille, , ,'" . ' ~' " skapte: forvent-

'_ "ninger;Hvordan 
hirdmann' , " ville,' ,-<'> krigens : 

:. _ Quisling' frem ' , 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiii st.å;d~ h~" 

, for alvor søkte å 
«fremme Gudsriket på jorden»? Ville 
Dahls . revisjonistiske okkupasjons
forskning rehabilitere den dødsdømte? 

Nå foreligger bind Il, et verk på over 
700 sider. med 80 siders noter og kilde
oversikt. . Her har Dahl stilt seg høye 
'mål: å tegne Quisling på hans egne pre- Hans Fredrik Dahl..:. følger QuiSling helt til siste akt. Bildet av Quisling 
misSer. A trekke opp linjene i hans liv, erUf.ttiluftegårdenpåAJcershusfestning .. " ,l .,' '" " 

'·med vektpå selvforståelsen; motivene, 
"ideene. A ,antyde"vurderinger,~ slik .Ii «En imponerende god løsning av:en ekstremtvans- " 

Quisling selv~e ha-gitt dem .. '. , kelig oppgave)"sk,river professorJhomas Chr. Wyller i ., , 
, Oppgaven er ekstremt vanskelig, løs- , 
ningen imponerende, god; Verket har denne anme1delsen av bind toi Hans Fredrik Dahls bio-

, format på ~øydem~,sitt tema. dethar"",,' l '. grafi over Vidkun' Quisling:" Bol<a:dekker periOden fra 
'en spennVldde som Vltner om den store '. "I, • IQ' I' h 11 ~ 
forske~ts ': o~ ,enmedrykk~~de" , .. \ ,:', iikrilgiisii~iliJiididietiitilliihiieniiriiettiieiiiseiniaiiviiiuiiISiliilf!g.øiisiteiniii\.,., • .).' . "spenst l:fremstillmgen .. I en ramrt:le av,,' ''''' .• ' 

( 
\ 

, gedigen håndverkskvalitet tegqes pore' ,; ,"'.', " :.' , " . , 
»'f_H"'t., ........... .,"''''~''''n1;t;~Ir~ "",,,,l,~L':"';' som han trekker, børenblovrafh::lpnp!r<:nh",tthnlrl"""," 
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hendingsforløp; . '.' . . . I & .... '. . • står fortsatt sonfen'lik~cfar~f;, 
. ~ det og ble selv påvirket av. Persa-' . trade ne. \,!z" tråder.. tnotstand~'a"" fundamentale men .. ~ '~ 
rnae dramatis qmfatter. både' Hitler og'jJtii et",I.i:":~~;'t>'(}J~(.'!"1ønster" former ":neskelige:'og politiske verdier. Hans'" :, 
·,.den lille hirdmann,vi møter Quisling' ';,,. . ...... ~ cC ;:-: '. ~::~mgen: . konklu-··. handlinger forklare::;, men de bortfor-
~ under april~ppet,. i konflikter' med .• mønster.:; ,:;;,: ' ... '~. sjon med svar på . klares ikke.,.Dahls revisjon 'gjelder til 
.. Terboven·og l' arbeid bakAørerstatens" . . .... de mange spørs- ;·dels"historiske. sammenhenger, men 
.kulisser. Vi sitter ringside til røverro- mål beretningen, ,!.liggerprimærti det nye analytiske Per-, 
.:mm1;en før 9. april, til en bred episk be_o " ~ive~r i en le-o '.1 spektiv. Han øker forståelsen for men-
retning om fem okkupasjonsår' frem ser. Vl vet nå hva Qtiislmg gjorde, men· nesket og politikeren. Men han signe
mot tragediens siste akt på Akershus. fortsatt ikke helt hvem han var. Forfat- ,rer, ingen godkje!1I1else. Han opprett-

Dahl nyanserer og justerer tidligere terens respekt overfor en altfor kreven- holder dommen, men demper fordøm-' 
fremstillinger, bruker nye kilder, fyller . de oppgave? Eller hans bevisste løsning '.' meisen.' . 
gamle hull. NS', egen partihistorikk av den: å o~erlate til leseren å trekke Boken gir materiale til dype fremstøt 
dekkes i stor bredde. Den engasjerer, . de koI?klusjoner på de~ ~mennmen- i mer generelle problem retninger. For
men åpner samtidig for en kritisk be- neskelige plan som en blOgraf - nettopp ræderiets rettslige, etiske og allmenn
merkning: tyngdepunktet blir iblant fordi han har boret så dypt - kvier seg politiske aspekter, QUisling-saken som 
for allmennhistorisk,.for lite biografisk. for? et eksempel på de mange mesallianser 
Det s~m skulle være bakgrunnsstoff, Sentralt i bildet står Quislings påståt- mellom jus og 
får sm egenvekt. Quisling belyser te kall, hans «misjonsbefaling». Mo- politikk, for-
lblant hendingene mer enn de belyser ralsk og politisk kan den selvsagt ikke Quisling skjellen mellom 
ham. . aksepteres, så langt han fulgte den opp, f statlig selvsten-

Hvordan ser da portrettet ut? Uten Men var den subjektivt virkelig forank- ortsatt en dighet og en stats 
vesentlig nye trekk i det ytre, men med ret i absolutt god tro? Og uten at han like farlig politiske system. 
et rikere perspektiv på det indre plan, i derved overskred grensene mellom det . Slike spørmål -
hovedpersonens tanker og motivver- eiendommelige og det sinnsforvirrede? motstander og flere - leven-
~en. H~ var ingen tysker-lakei, lot seg Ville han makt bare for å fremme idea- degjøres av ver-
ikke kjøpe for 30 sølvpenger, brukte listiske mål, viklet han seg i den grad kets vide hori-
knyttnevC!l for å hindre en tyskjernne-inn i en blanding av uholdbare virkelig- sont. Dahl følger 
ve, Han feldet med Terboven .og appel- hetsoppfatninger og vikarierende argu- dem ikke opp - sidetallet er såvisst stort 
lerte. - Vlrkehghetsfjem - bl Hltlers mentasjon at han bare bestyrket sin nok! - men de melder seg i leserens 
storslnn: Han k)emp;t for norske inter- tro? Dahl antyder at han så seg som «En sinn. Deri nok en honnør til forfatteren. 
~sser, slik han selv sa dem. Men samti- folkefiende". Men Ibsens Dr. Stock- Som historisk person har Vidkun 
rug bekrefte;s ~1l overmål at han savnet mann presenterte en objektiv sannhet· Quisling nå fått sitt ståsted. Der kom, 
enhver ~ealistisk motforestilling til sin Quisling plederte en subjektiv vurd~ mer han len/<e til å bli ståenda Som et 
egen rrusJon o~ om det legitime i sitt ring. Søkerman kjernestoffet, bør man symbol på kallsbevissthetens farlige 
forsø~ J?å å realisere den. . . bore i denne furskjell. . vei. Den som iblant fører til laurbær-
. QUISling. presente;res både. gjennom . Likevel: Dahl går QUisling inn under kransen om pannen, iblant til bind for 

sme handlinger og sme holdninger, ved huden; lenger kan man ikke komme. øynene, mot muren. 
hva han sa og hva han tenkte, sogar hva . Og etter hans innlevende analyse er Og slik får da dette storverk i norsk 
han kw;me ha·sagt· o~ ;tenkL Dahl lar.- 'cgåten» Qtiisling ikke lenger så gåtefull. biografisk ·litteratur skjebnedramaets 
ham IOJ~t k?mme til· orde: han tok Men å forstå er ikke uten videre det dimensjoner: ved skuddene mot ham 
makten l apnl for å redde lat:-det .fra ~me som å tilgi, å kartlegge verdi- som «var besatt av bekymring for fol
cNygaard5':'0l~ landsforræden", ~lle. avvik er ikke ensbetydende med å ak- kets fremtid»,løsnet av det demokrati 
opprette Riksti~get for å: bane vel for·. septere dem. Og et springende punkt han viet sitt liv til å bekjempe. 
norsk s~lvste~dighet, b~~empet lærer- blir da om Dahls nye profllering' av . 
ne fo~ de hin?rct utviklIngen dithen.. mannen også medfører en rehabilite
Hans-liv og skjebne levendegjøres in- . ring. Var folkedommen over ham bygd 
·nenfra. I stor detalj.gis materiale til en ,på 'bristende forutsetninger, dommen. Hans Fredrik Dahl: «Vidkun Quisling, 
samlet prom, båret ikke av f()rakt;men"~, ;ov~ ham et justismord? '. . ;. ,En fører for fall>. Aschehoug. 738 si-

.,av forståelse .. ' . . ., '. Igjen overlatet Dahl både spørsmål'>' . . . . 
, .. Lahgtp~velharDahlm~toppga-,,;,og'svar til leseren. Her går han i mine'. der. Kr. 348.-

ven. Men,~e helt. Noe svikter, det er øyne for langt. Til ,så vitale· spørsmål" iiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiii_iiiiiii 
SNO

Stiftelsen norsk Okkupasjonshistorie 
 




