
-Pen store taperen 
- Vi må lPO"oe bort .uid~' leder, .:.. Quisling 

-cc:> drev 'lkk9 "pted valuta-
,bildet av den onde', smug\lnl,'o,.han sendte 

\. V'dkun Q 'sU tkke'·~JJ61daterF1li. Men-
~ 1 lJL, ng,' , 8bUløl8.get: r: •. ' ,;', 
I'\. ' hi t rike ril.'QuløUng ,. ble virkelig' 
~ sa s O ~Jl ; overtalt mens han var for-

, Hans Fredrik Dahl SVAl'AminIA~. Pe~ var e.'l 
~. •. , ' bIU~~oHølgels.e 
~ , da første bmd av når Arbel~eta Jo-

~ hans Quisling-bio- t: !!fl~~~ °la::~ 
grafi ble fli. enilagt diktet 'det opp;'øa Dahl,'og' 

{

la tU at han var norsk poU-

~n~~:mipef, ~J:~~.~arSn::'!e~! 
ovel'V'Ul'Ø~» og hans 

ODD INGE antlsemltt1akØ holdninger. 

~ 
SKJÆVESLAND - Men han var moralsk 

forkvaklet lenae før 9. april 
Gårsdagens p~onfe- 1~, BrtIt~ gikk tU~ 

f=~::C::~p:t, ,~b~~~en, mener 
kalte det lnterJiaøjOnale '. , '9 .• prU var Quisling en 
skjellsordet for et Lygren- bitter· UWer tri. SO-årenes 
offer uten å ville helgenfor- politiske "}iorge, Men han 
klare proatesønnen fr4 Te- var særUg drevet av sine 
lemark. ' ideer, mener Dahl. 

Dahl tUbakevtaer en rek~ '-VI h$dde. Qdte fått noe 
ke påstander og myter om 9. aprll' Uten ·'.Åftenposten, 
Nasjonal, SamliJlp u~ tier Dahl tU Aftenposten: 

Wtct hans menln( vlfX av!
seP8 kamparue ':mot Qutso 
Ung 1 1988 det sql»: ~epte 
NS;'··'·,"",· 

- Hadde Quisling kom
met inn på Stortinget den 
gang, ville han ~U~ ~ lojaJ 
parlamentariker ,1" ,fo't
svarskommlteen, • sler 
Dahl pa hadde han ikke 
besøkt ffitler i 1939, noe 
Dahl mener var impulsen 
Som satte HiUer på ideen å 
okkupere Norge. 

Dahl mener Quisling 

,
hadde autoritet l N. S. fordl 
«han ikke støttet seg på 
den tYske okkup~· : 
sjonsmakt». - Det er høl 1 
hue. Pet hele stod og falt ., 
tned haM p<?8lsjon hos tys~ 
kerne, sler førategklvar 1 , 
Riksarkivet; Ole 'Kolsru4 
til Aftenposten. ' 

J 
Professor ~ Skod

vin var taua å p~on- , 
feransen. - Jeg er' redd 
verdifullt nybrottaarbeide 
skal drukne i splssfQ1'JPule
ringer og jakt eftet«svts. 
ker» som skaper overskrif
ter, sier SkodvIn. " ! 
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