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Nytt syn på Quisling 
Da Aschehoug i går 
lanserte annet bind 
av Quisling-biograf 
en, ble forfatteren 
Hans Fredrik Dahl 
beskyldt for plagiat. 

TERJE STEMLAND 

Svein Erik Dahl hevdet ...t 
Hans Fredrik Dahl delvl;S 

~ har plagiert et manuskript 
han sendte Aschehoug i 
1983. Det ble refusert, men 
ifølge forfatteren har forla
get innrømmet at en kopi 
ikke er blitt returnert. Han 
mente ellers at Hans Fred
rik Dahl - å dømme efter 
hans offentlige uttalelser ~ 
hadde gjennomgått en be
synderlig omvendelse i sitt 
syn på Quisling i løpet av 
1984. 

- Han må ha fått mitt 
manuskript i hende i løpet 
av denne r.eriOden, sa Svein 
Erik Dah . - I bind I finner 
jeg tanker helt ioverens
stemmeIse med dem jeg 
selv har gjort gjeldende. 

Forlli gsdirektør William 
Nygaa~d avviste katego
risk p.<istandenefra Svein 
Erik Dahl, . 

Hans Fredrik Dahl var 
overraski~l over beskyld
ningene, t 'i~rsom han aldri 
hadde Svein Erik 

~ Dahls .' Y.Uskript. Men 
han mel \: at han hadde 
ervervet forståelse for 
Vidkun ... Ung ved grun-
dige stu, . j Quislings ta
ler og m ' <kripter. Som 
eksempel. 't.e han plane-
ne om et ri :1.!', SDm aldri 
ble lansert det opprin-
nelig var t. . D,4te tok 
motstandsbt elf ~; f.Klm 
sin seier, bå". il. c.~ i efter-

DAHL X 2: Da historikeren Hans 
Fredrik Dahl (over) Ig"r lanser
fe annet bind av sin Quisling' 
biografi. m""e han svare pA pla
glat-pAstander fra Svein Erik 
Dahl, som agsll har levert As· 
chehoug et manuskript om Vid· 
kun Quisling. 

tid, men Dahl mente å godt
gjøre at det var Quisling 
selv og alene som hadde 
forandret syn. Han frem
holdt videre at Quisling ble 
dømt for forsøk på å inn

, ordne Norge under det stor-
tyske rike, men det finnes 
overhodet ikke noe belegg 
for det i Quislings egne opp
tegnelser. 

Dahl tok i sin presenta
sjo~ av boken opp et møte 

mellom biskop Berggrav 
og Quisling - «den seirende 
kristen-demokratiske ånds· 

høvding mot den fortapte 
nazist.. - 16. oktober 1945 i 
den dødsdømtes celle. 

:- Mellom de to hoved
motstanderne var det ( ... ) 
forståelse, forsoning og til
givelse denne dag - ikke 
hat og hevnfølelse som i 
samfunnet utenfor murene. 

Berggravs høyøinp:- han 
ba statsministeren' om å 
spare QUislings liv - sto i 
klar kontrast til den be
handling som såvel lag· 
mann som eksperimentgla
de leger underkastet man
nen, sa Dahl. Denne anmod
ningen om benådning har, 
ifølge Dahl, hittU ikke vært 
offentlig kjent. - Rettsopp
gjøret var slett ikke så 
ukontroversielt som mange 
senere har trodd. 
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