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Av GEIR FRAGELL
KARLSEN

BORGESTAD (VG)
Hele vår familie er
feilaktig uthengt som
nazister i Hans Fredriks Dahls store biografi om Vidkun Quisling. Det har skjedd en
grov forveksling av familieforhold og adresser i boken, sier brødrene Christen Knudsen (74) og Knut A.
Knudsen (72) på Borgestad ved Skien.

- Det er trist at slikt skjer, sier
Christen. - Det er for jævlig,
sier Knut A. Det er deres far
som feilaktig er blitt omtalt
som NS-mann i Quisling-biografien.
Bokens forfatter, dr_ philos.
Hans Fredrik Dahl, har forvekslet tidligere konsul Christen Knudsen i Porsgrunn med
den tidligere Borgestad-skipsredererr Christen Knudsen,
sistnevnte sønn av statsminister Gunnar Knudsen. Disse to
med nøyaktig samme navn,
var fettere.

Lokal.: NS-arbeid
På sid€: 282 i den omfattende
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-biografien, heter det
at «konsul Chr. Knudsen på
Borgestad, sønn av statsminister Gunnar Knudsen, hadde
tidligere representert Høyre,
men stilte seg nå i spissen for
det lokale NS-arbeidet i _Porsgrunn. Han og hans unge sønn
Harald Franklin ble snart av
Quislings nærmeste trofaste
ute fra distriktene ...
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FEIL l DENNE BOKEN: Brødrene Knut A. Knudsen (venstre) og Christen Knudsen rykker
de feil om deres far i Hans Fredrik Dahls Quisling-biografi.

SKIEN (VG) Hans Fredrik Dahl beklager meget dypt at han har forvekslet
konsul og NS-mann Christen Knudsen med skipsre~er og ~ot~tandsmann
Christen Knudsen i sitt første bind av biografien om VIdkun QUIslIng.

Svensk jul for
norske skinheads?
I
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- Det er jo en meget kjedelig
feil jeg har begått i Quislingbiografien, som jeg uforbeholdent må beklage overfor familien, skriver Dahl i et brev til
brødrene Christen og Knut A.
Knudsen, sønnene til den Christen Knudsen som i boken urettmessig er omtalt som en «av
Quislings nærmeste trofaste ...
Dahl skriver i brevet at feilen selvsagt vil bli rettet i alle
senere opplag av boken. Den vil
også bli korrigert i bind 2, som
kommer neste år, og som for·
håpentligvi.s vil bli lest av de
fleste som har lest bind L
- Jeg antar at dette er det
mest effektive middel som står
til vår rådighet for å få utryddet denne desinformasjon, skri·
ver Dahl, som ikke var tilgjengelig for ytterligere kommen·
tarer i går kveld.
Han gjør det i brevet også
klart at han ved enhver annen
mulighet" som måtte bys,
skriftlig eller i foredrag, vil påpeke de rette familieforhold og
trekke feilen tilbake.
- Jeg håper at jeg ved dette
kan gjøre i alle fall noe for å
motvirke den uheldige virkningen, så vel for familien som for
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Knudsen som var
Quislings trofaste, bodde på
Frednes i Porsgrunn, og var
I paradoksalt
nok konsul for
. England. Også han hadde vært
skipsreder, men gikk konkurs.
Han var sønn av Jørgen, stats-

presiserer at Hans
Fredrik Dahl har oppført seg
utmerket etter at han ble gjort
oppmerksom på feilen.
- Men vi mener det er absolutt nødvendig at feilen blir ret·
tet opp. En ansatt i vårt rederi
har allerede fått slengbemerkninger om at han jobber for
gamle nazister.

Beklager dypt

O

minister Gunnar Knudsens eldre bror, forklarer brødrene
overfor VG.
De mener forvekslingen i boken er dobbelt lei fordi Dahls
bok er et meget
risk

STOCKHOLM
mennene må fei(VG> Det finnes
re svensk jul, si·
ikke videoopptak
er aktor Bjarne
av de seks nordRosen til VG.
mennene som sitSvea' Hovratt
ter fengslet for ,avslo nordmengateslagsmål
i
nenes anke over
Stockholm. Der·
fengslingen
og
med må en rekke
fastslo i går at
politifolk avhøseks norske skinres som vitner
heads
fortsatt
før tiltalen er
skal sitte fengsklar.
let.
- Jeg utelukDe seks skal
ker ikke at nordsitte fengslet til
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saken
kommer
opp - senest 17.
desember. Aktor
sier at det kan bli
aktuelt å be om
fengsling utover
dette tidspunktet.
- Det er avhengig av om vi
blir ferdige med
etterforskningen.
Flere vitner skal
avhør·es og dette
tar tid, sier Bjarne Rosen til VG.
" 1.
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UHELDIG FEIL: Hans Fredrik
Dahl er lei seg for at feil person
er omtalt som «Quislings trofaste» i sin biografi om Vidkun
Quisling.
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den historiske forskning, avslutter forfatteren. Han beklaget saken offentlig i et radioin·
tervju med NRK Telemark i
går ettermiddag.
Også redaksjonssjef i Aschehoug.forlag, Ole Jacob Bull. beklager overfor brødrene Knud·
sen at feilen har oppstått.
- Under_arbeidet med boken
har heller ikke forlagets redak·
sjon vært i stand til å slå ned
på og korrigere denne beklagelige forvekslingen.
- Ettersom boken allerede er
gått ut i et stort antall eksemp.
larer, er en rettelse i nye opp·
lag det eneste forlaget kan
foreta seg i sakens anledning,
beklager Bull.

