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QUISLING-BOKA ! " 

~ . -

«Quisling ville skape 
Dahlrokker 
ved våre 
forestillinger 
omQuisling 
Av Erling Rfmehaug 
VårtLand 

forestillingen om å være Guds 
utvalgte redskap. 

- Etter mange av sine ut
sagn å dømme var han åpen
bart å regne for kristen, ja, en . 
gjenfødt og levende kristen-· 
dom var målet for hva han til
strebet i sin ferd. På den annen 
side var han aldri å se i kirken, 
skriver Dahl,som også eritr,. 
nOllFdenviktige rollen preste-'; 

. ne' spilte i Nasjonal Samlings, 

V IDKUN Quislingvåi~; første tid, og stevnene på Stik- . 
lestad, der det kristelige og na

en gjenfødt kristen,'" . sjonale . ble smeltet sammen.' 
som mente seg utvalgt til å Men hva mente Quisling.medå 
virkeliggjøre Gudsriket på kalle seg kristen? Det forblir 
jorda. Dette påstår Hans ubesvart i denne boka. ' 
Fredrik Dahl i sin biografi Quislings kristendom 
om Quisling. En nærmere kommer i sitt mest nådeløse lys 
drøftelse av denne påstan.;. under krigen, da han ble tvun-
den må imidlertid utstå til . get til å samarbeide med klart 

anti-kristelige fofJt:;~om Alfred 
bind to av boka, som kom- Rosenberg. Hva prestesønnen 
mer ut neste høst. og teologen følte overfor det, 

Det har knyttet seg stor inte: 
resse til denne boka, ikke minst 
ut fra Dahls egen forhåndsre
klame om at boka skal rehabili
tere Quisling. Dahl har fått 
merke at Quisling fortsatt er en 
omstridt person. 

- Vi nordmenn skulle selv-
sagt ønske at det var Fridtjof 
Nansen eller Oscar Mathiesen, 
og ikke Quisling _ som er de~ 

skal jeg fortelle i neste bind, sa 
Dahl på pressekonferansen i 
går. 

Anti-semitt 
I boka beskriver imidlertid 

Dahl det uferdige manuskript 
til et helhetlig livssyn som 
Quisling etterlot seg; med titte- -
len «Universismen». Den byg
ger på sett og vis på kristne 
dogmer, men tar mål av seg til å 
være en videreutvikling av kris-
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~'m":>t N"uu::. U\Jlurrr<1llll :,"","';, tendommen. «Guds vilje apen
~ verden. Det er-vanærende for" baret seg i Universets gang», 
I' oss atd~~ei: slik, og enkelte hilf: skriver Quisling der. 
l' reist ~~~ålet om det over7: Om. Quislings utvikling til 
I hodet e.!",1llulig for, en nord- landsforræder står det ikke 
I mann ,å skrive.;en objektiv bok. mye i- denne boka. Derimot 
; om Quisling, ~ Dahl til den. i står det en god del om hans ut- l dette!ørste bindet av siri biografi om 

l, fullpakkede pressekonferan-, ;,; vikling, til an, ti-semitt Dahl an- kerelk ' 
• sen i går. . tyder at Quislings uheldige er-. _ .. ' . 

Dahl et oppgjør med mange av de etablerte oppfatningene om landssvi- . 
Foto: LARS O. FLYDAL ~ , 

~ 

I J Tilbakeviserpåstander- ' ',=~r.ergj::~r!al~:ri=;:~' V"a'r""';; h' an' 
~ I forhold tit forhåI1dsde?at~ .' jøder k~ h~ bidratt .til hans jø- , . 
'ten,vardetforbausendefåmn- defiendtlige holdning. Men ' _ 

)1 

u efkrist n-menneske? 
Il 

retiske synspunkter på jøders LI 

mindreverd. Han støttet også 
en bevegelse som fulgte dette 

vendingelt',da boka ble lagt selvsagt spiller påvirkningen KOMMENTAR ' 
fram.. Det skyldes nok. for en; fra tysk nazisme en vesentlig--
stOl' del at første bind, av boka, rolle. Dahl beskriver hvordan Av ErHng Rlmehaug 
dreier seg om årene før 1940. dette førte til strid i NS midt på ' 
Spørsmålet QmQuislings. trettitallet. Mange av de krist-; VAR VidkUnn QuisIllg , 
Iimdsforræden nlå dennedut. ne' medlemmene av: NS ,ble' 'kristen? Det er ingen" 
ståtil4etteannetbind." "sværturolige da jødehatet mer tvil om at han selv betrak-' 

'i\denIlal!I,taTetoppgjørmeli, og mer fikk innpass i NS aviser' tet seg-solIl ~t..l den for..; ; 

~ 
de!t-'ci'tllbrerteitradisjol'ronrat.,; ogmøtel"-"" , , ' ...I h ' nli 

i Qui~foriæderskeogJøga",,' ' Vidkmr'. ',QUisling'; 'maktet stan_Val" anc,«perso gl 
akti' h latt.....J;= 'då d fl kristeu»-:,wMen;' omhana;, 
pers:nnzlerea:v~~~:' =~e~,~~~;~~~:da: kristendom" vaE'; bibelskr 
avslørt i trettiåra., ' "e ,selv'· inrtta en noe, distanSert" kristendom;: det har Hans; i 

lUt fra det kildematerialetr., holdning til- jødespørsmålet.,E'redrikDabl.latt;.utståtil, 

, Viser han'at QUisling ,var vam-:,,- stanse de aktive jødehatere - ' , 

1

.l"h:mharhatttil, ~~til;,tilbake.c,' Han gjorde ,ingentin, g;fot,' a-c, ,:nesrebind;avsinbiografi. 

itasvindler ,o~ an~ikvit~t~ug:. bortsett fra å protestere P~ at " Det' eneste, Dahl selv' ville ut, 
i ' lef~ Han påVISer atQmsling var de gikk til angrep på nav.ngttte med i: går, var at han hadde lest 
l mot bfllk, av, sol,dater ved Men- jøder"':' og' han skrev selv om en, teologisk avhandling,' som. 

stad:-stag, og"at pepper()ver-; den verdensomspenbende jø- ut fra Quislings skrifter i feng~, 
fallet i Forsvarsdepartementet diske sammensvergelse, som selet før eksekusjonen mener å 
faktisk! fant sted~ og ,slett ikke;, viste seg både i bolsjevismen og påvise at det ikke var kristen
ble misbrukt av Quisling til å kapitalismen. Men han beroli- dom i vanlig forstand Qusling:', 
skade arbeiderbevegelsen. get også de engstelige med at sto, for~ Dahl sa i går at saken er 

! Han hevder.at Quisling var, man ikke skulle følge i tyske mer komplisert enn:som så, og 
en ganske dyktig statsråd, men spor med jødeforfølgelser. henviste til neste bind~ 
innrømmer at Quisling ikke var Det var først 9. april 1940 at Det forhindrer ikke at han al-
noen politisk suksess. Tvert- partiet virkelig sprakk. En stor lerede i denne boka bidrar et
imot er bokas hovedtema, Høl- del av de nasjonale i NS kunne tertrYkkelig til å tegne bildet av 
ge Dahl, spenningen mellom ikke følge Quisling i statskup-. Quisling som en oppriktig kris
Quisling som taper i sitt ytre, pet. ten, og Som en kristen politiker 
og de store visjoner han har i - Quisling ble virkelig et som ledet et kristelig parti. 

, sitt indre; redskap til nasjonal samling. Dette bildet blir altså nå ståen-

Guds UfValgte redskap' 
Nasjonen samlet seg mot ham, de i et helt år uten dokumenta-
sa Trygve Bull på gårsdagens sjon. Det er på kanten av det 

j . Blant disse visjonene er altså pressekonferanse, redelige. -
) 

Var Vidkunn Quisling kristen? - Ja, 
sier Hans Fredrik Dahl, men gir be
grunnelsen først i neste bind av bio· 
grafien. ' 

Det er, ikke tvil om at Nasjo- , 
nal Samling. Ønsket å framstå . 
som et kristelig parti, og at par
tiet hele tida hadde prester og 
andre medkristen bekjennelse 
i sentrale, posisjoner. Like sik
kert er.det at partiet huset ideo
logiske~jonalsosialister IDed 
klart- anti,.kristen profil .. , folk, 
som : betraktet hele, Bibelen, 
som' ellj~ bok, og, dermed 
en farlig bok;. ' 

« Universismen» 
Av Quislings eget livssyn kan 

vi få noen glimt i hans etterlatte 
fragmentertilenfiloso~, «Uni
versismen». Det er disse skrif. 
tene som har fått teologer til å 
slutte, at Quisling ikke var bib
elsk kristen.. Det tankegods fra 
disse skriftene Dahl bringer vi
dere i sin bo14 underbygger så 
absolutt; 'en slik påstand. Men 
Dahl mener altså å ha flere mo
menter, uten at vi vet hva de er. 

Men kan det være kristelig å 
være tilhenger aven lære om 
gradert menneskeverd, en lære 
som sier at jØder er laverestå
ende mennesker? Historisk 
sett er det ikke tvil om at men
nesker har kalt seg kristne og 
vært jødehatere. Men Quisling 
var ikke bare tilhenger ,av-teo-

, opp i praksis med å drepe og p 

forfølge jøder. I 
Må ha visst , 

Kanskje, Quisling personlig 
ikke var,ti1hengerav slikame
toder •.. lalIefall prøvde hanå ;,. 
holde. NS sammen.:ved å-virke ~!~ 
mode.rerende. ,på de hardeste 7, 

jødehatere. Men enmarm som ' 
var så godt orientert om hva 
som skjedde i Tyskland, kanik,. 
ke ha vært uvitende om hva. 
som foregikk~ En mulig hypo-, 
tese er at han, betraktet dette 
som en beklagelig nødvendig~' 
het på veien til Gudsriket. 

Såvidt jeg kan begripe, kan 
ikke et kristenmermeske i bib
elsk forstand være jødehater 
(dermed har jeg ikke sagt noe 
om hvem som går fortapt eller 
ei). Da Dahl-debatten raste 
som verst, skrev jeg at det ville 
være interessant å få vite hvor
dan et snilt, velmenende og in
telligent menneske kan bli jø
dehater og landsforræder. 

Etter en rask skumlesing av ~ 
første bind av Quisling-biogra- !JUs 
fien, har jeg desverre ikke fun- \SU 

net noe svar på det. Vi får se -
fram til det neste. 
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