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Hans Fredrik Dahl. 
VIDKUN QUISLING. 
EN FØRER FOR FALL. 
AschehouJ. 
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.. <lIsilngs liv sett fra Quls· 
Iings egen synsvinkel - det 
er hva Hans Fredrik Dahl 
har satt seg som mål å for· 
t!llie. . 
. Med dette utgangspunkt 

llar historieprofessoren og 
~ssemannen Dahl gått 
( tere Innpå vårt århun· 

. /iIJ mest omtalte nord· 
mann enn noen annen tor· 
fatter har gjort før ham. 
Lenge har \lan vært blant 
.Q.ee fr freenmste kjennere av 
tidsepoken quisling virket 
I. Egentlig har han knapt 
forlatt denne emnekretsen 
Siden ~ ~gynte å sysle 
med d~ på 19GO·tallet. Galt 
er del vel Ikke å si at en 
stor del av forfatterens 
voksne liv lI(8'er bak det 
Impcmerl;!nde sluttresulta· 
tet. Det el.' vel nødt til å bli 
stående som IItandardver· 
ket om Qulsllnr. 

av alle bher ag Inndello
ffii[..Kanskje har han også 
vakt mistanke hos noen 
ved sin lette form, som I 
våre mlijøer ofte blir for. , 
vekslet med overfladIskhet. 
Sannheten !lP jo tvert Imot, 
at den lette form~n , 
mest arbi!ldsKriiVende. 

Renvasking? 
Har han gått Inn for å 

renvaske Quisling? Det Inn· 
trykket ble skapt blant en
kelte ved utgivelsen av før· 
ste bind, på grunnlag av ut· 
talelser som ble tøyet langt 
dengang. 

Men det stemmer Ikke . 
Dahl legger trem kjens' 
gjerningene, i større bred· 
de enn noen forsker har 
gjort IIdllgere. Materialet 
kan Ikke efterlate noen som 
helst lvII om hovedperso' 
nens totale forræderi. Som 
leser blir jeg sittende Igjen 
mer forstemt enn noensln· 
ne over hva denne mannen 
fikk seg til å gjøre som ok· 
kupasjonsmaktens vasall. 
Dette til tross for at forfat· 
tercn holder sin egen dom I 
bakgrunnen, og llIrJyilell 
komme den omtalte til go· 
de. ' 

pa med haUiilll.rak. 
lske storhetsfo estll' 

!Inger og mangleild (ot· 
ankring I v!i:·keUghe. en. Vel . 
ankommet til Berlltl ble: 
han trukket Inn I et spill 
per hans medarbeider 
eventyreren Albert Hagelin 
og en gruppe tyske nllkkel· 
psrsoner førte an. 

Om QUisling lutgangs: 
punktet Ikke planla forræ· 
derlet, var han mer Qnn vii, 
Iig Ul å stille seg I spissen 
for det da det ble aktuelt. 
Han oppmuntret Hitler til å 
rette blikket mot Norge og 
lokket med st"ttepullkter 
for den tyske marill~ l vårt 
land efter en politisk om· 
veltnlng med maktovertag· 
else for NS. 

Aksjonen mot Jødene 

FRONTKJEMPERe! Vldlliln Qu/allng folograførlsammen med norske triv/I/lgel Regiment Nordland I 
tleUberø I m./IØ4I. fIIldel er henlei fra «VIdkun Qulsllng- En tører for 'ø/l». 

Et annet ~entralt P4llkt 
er quislings rolle da de 
norske jødene ble ført til 
tyske utryddelsesleirer l 
1942. J)ommen gjør h!lUl 

ErlelySI dell!.ktlii;"! dette, med lians QJ!l:[ mltll.l\!upjlll,lIå.gen hvordan man går frem for 
en ;1OvOiiiliindragnlng av jø· !iilm.Hans såkalte makt· å skaffe seg slik makt. Et 

Første bind /lom kom I . denes eiendom som en -overtagelse og pålegg til sl· eksempel er hvordan han 
fjor. -En (ører blir til», om· skjerpende omstendighet. ne landsmenn om å legge forspilte sjansene efter at 
fattet Qulallngs liv frem tll Dahl påpeker at Quisling ned våpnene ble lmprovl. han hadde vunnet så stor d· 
annen verdenskrigs begyn· faktisk ga denne loyen.fm:.å sert gjennom et dristig popularitet på grasrota I 
neise. Annet bind, "En fører HinDre åt SS 8.kulteriile11l solospill Ira en tysk med· Bondepartiet (Of blant an· 
for falb>lumdler om krigs· er ~ø s eee e· sammcnsvorenllombløffet dreborgerllge) sintid 
tidens QuilJllng fl'em til han nærmest som en oppmerk· lIlfii na k lIA. NRK til å overlate Quisling sqm forsvarsministet· I 
ble henre~t en øktober· som passasjer under en vill on t. ulsllng sto mikrofonen.' , partiets regjering. Hadde 
natt i 1946. Det er. blitt en seilas: Hele tiden med blikk e ak aksjonen mot Forsøkene p~ it Ilazlflse- han vært en mer virkelig· den maktlystne diktator. 

,r "U'lJte\n på nær!lOO sider. for hva som ligger bak na' jødene, men del blir bekret· . re samtunllQ.t qJ prgani.sa- . hetsnær person, ville han den stormann. sgale, svulsl!· 
,.(feØtø,.-Jtien~Jdlder._ ..... vJgasjanengjeJ.UlQlD d<j'. "_.,.,åj; In'Qr4llIlb!I,Qpg.mil~.l" ~\Q~ 1\4A~ _1t.tmM!~ ,'''?\t ml!I\&heL~j.ar~~~~~~~\ 

ul' gjem:lOJ!lirAtt med Mske urene farvann og stormer . N'iI-folk stUte ~eg til rådl&:' "IIToteskll. stalliUniIQtil1\' -"'~ Ile lIinimfor dette slore par-:;;;mr;;tifufdlgiiIJrae vold .. 
øyne, og hltUlubrukte kil· frem mot det endelige skip· het SO!ll medspillere. Q. uls: IIngs planer onl Il. tvangsut· tlel som hadde vist ham så og overgrep l sto,. stil. Man· 
der er ItQmrnet til. brudd. men samtidig med IIng var også medansvar- skrive norskEI ungdomskull mye tillit. Men da som se· nen ser ut til å ha vært of· 

I vår llyere hlnorie er blikk for de overilede rna· IIg gjenno!ll sine mange til Uelleste som ftontsolda· nere ble han ledet på av· fer for sin egen skoleklok-
Quisling den mest aparte nøvrer, den feilaktige av· ondartede antl'semlttlllke *er lor Hitler. l tlle~g kom veie av sine storhetsfore- het, satt pA. pidestall av om-
bIant hovedeklkjtelsene, lesning av Instrumentene utfall, ikke minst efter at hans I' for stillinger, og ved sitt valg giveIsene fra tidlig alder. 
som den ubQatridte nasjo· og den hasardiøse knrs når aksjonen mot jødene hadde. å oppnå e at av fascismen. Han hadde' Samtidig hadde han en 

røknrkelI. Hans biograf det bærer mot totalforliset. tunnet sted, som for å rett· mQllon! og Nor· satt seg I hodet at han skui· blind fleKk I sin personlig' 
. .' betraktet det som sin ferdiggjøre den. Mye taler ge, me4 et l'oi·.tYti Norge le vinne Norge som leder het pA. de felter som gjaldt;~ 

vppgave A SQtte spørsmåls- Frelse verden for at han overdrev sin øom. formelt ~!1veren stat I aven fascIstisk bevegelse. sosl evne Int lIu· "",. 
tegn ved de vedtatte stør· egen antisemittisme nær· forbund med Tyskland. En noe det viste seg at bare en mor, I 
reiser, helter såvel som Dahl noterer sine mot· ~e8t tor å vekJm tt1!!UWs slik ordning så lian som fremmed makt kunne gt.. r - e som rar til 
lI.nr.er. forestillinger når den selv· de tysl,enåzikorYMer.llan mirakelmiddelet til å sikre ham grunnlag for. forståelse av seg selv og si· 

Blani dagens historikere bestaltede fører stevnet <ifrel jødene l Norge, Illke seg oppslutnlriJ I tolket. ne medmennesker. Dermed 
er Pah~ iln av de fremste mot undergangen og når Ibrdl han selv trodde så pen tyske ledelse hadde et Utstråling sto han uten de nødvendige 
fQl'filldlere, med sin ei,egan. hans forklaring på navlga·. Jllye på alt det fryktelige mer realistisk Il:yn. - bremser. Han trodde han 
t~ft1lKe fremstill !!Jr, sjonen ikke er troverdig. /lan sa om dem, men sOm Pahl påpelter samtidig kunne stille seg over loven 
Sitt journall8tlike bIlkldor Metoden innebærer at bia· et middel til å vekke tys- NS'førerens roll/l som re· og nasjonen, fordi han bad· 
aktualiteten I stoffet og en grafen holder seg selv Ikernes velbehag. tormsllaper I tråd med tas- de innSikten, han hadde 
aldrlavlktende apetitt på bakgrunnen. Det noen vil clsmens sosiale pr9gl'am; sett lyset. 
de 1,IVentede Innfallsvin· savne, er et oversyn, en 9. april Han Innførte bl!!'!!etrlJd Et uttrykk for Qulsllllg~ 
kler. Det hører med at han samlet bedømmelse a~ - Samen ny rettlitief,ljjiJuw. tanker om seg selv er orde· 
alltid har hatt lett for å erte Quisling fra Dahl selv. Pen Høydepunktet I Quis· !-ItVldlltsyketqgden Q( !!1' ne Pahl refererer fra kort 
~. Hannar vel må leseren lete frem styk· IIlIgs landssvik var hans 9!ii'ilt~gde!!_ før han ble henrettet: 
selv mye ertelyst I seg; I sin kevls. opptreden 9. april 1940, som . Hovedinntrykket av _Maktpolitisk var jeg av· 
motvilje mot å servere Rettens dom over Quls· dengang vakte forferdelse Quisling gjefi\lolll alle om· hengig av Tyskland og 
s!ll.vfølgcllgheter setter han ling fastslo at han hadde '. til og med hos mange frem- sldCtelser fra han fprat gikk Adolf Hitler. Men Idepoli-
heller tlngene på spissen forrådt sitt land efter en tredende NS-folk. Dah har Inn I politikken, er !lans tlsk anså jeg Hitler som 
om han kan. Dahl over· plan som var lagt på for· rekonstruert det selsomme trang til å vinne makt på min underordnede og mitt 
skred tidlig sin opprinneli· hånd. Dahl viser hvordan' begivenhetsforløpet for siden av de vanlige spille· Quisling delvis tilbake for redskap». Ingen fal~k l),;. 
ga posisjon sOm. gjengs .tJ1!~IdigheWr spilte Inn. hans handlinger den dagen. regler I <fei norske sam- den overveldende mengde skjedenhet hos u~n karen. 
akademisk nyradikaler og Opprinnelig dro QuISJrng til Q.1!ll!!lng.Jlarfaktlsk l.!kll. funn - SlImtIdig med hans fakt~J hendefae8rofiØpet:- Ingen påtrengende reaii-•. 
har ~Iden o~rt..på tv~ Berlin for,! frels~den o.verrasket som ~_!!!1.<!r!l.. sviktende bedømmelse av ---nuhl kaster lys over den telssans heller .• ).,? "~'''r 
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