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Hans Fr. Dahl avviser!?~~~X'I<}!_~I!~~lg~~ .. ~)r.~1 L)ld~dldt 

" ' 11' 
Da Aschehoug i går 
lanserte annet bind 

~. v Quisling-biografi
en, ble forfatteren 
Hans Fredlik Dahl 
beskyldt for plagiat. 

. c.RJE STEMLAND 

Svein Erik Dahl hevdet at 
Hans Fredrik Dahl delvIs 
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 B~red
rik Dahl - å dømme efter 
hans offentlige uttalelser -
hadde gjelillomgått 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 perioden, sa SveIn 
Erik Dahl. - I bind I finner 

/ g tanker helt ioverens
_.emmelse med dem jeg 
selv har gjort gjeldende. 

li'orlagsdirektør William 
Nygaard avviste katego
risk påstandenefra Svein 

"W,rik Dahl. 
Hans Fredrik Dahl var 

overrasket over beskyld
ningene, eftersom han aldri 
hadde sett Svein Erik 
Dahls manuskript., Men 
han medglkk at han hadde 
ervervet ny forståelse for 
Vidkun Quisling ved grun
dige studier i Quislings ta
ler og manuskripter. Som 
eksempel nevnte han plane
ne om et rikstlng, som aldri 
ble lansert slik det opprin
nelig var tenkt. Dette tok 
motstandsbevegelsen ::lom 
sin seier, både da og i efter-

DAHL X 2: Da fJ/sforlk<Jren 11ans 
Fredrik Dahl (ol'or) I gJr h:ills€/,· 

tt): Bli/fd bind a. 6!fJ Qul~/lng
biogtclfl, måltu hill I $ liM';; i-'J, 1:;1,,_ 

giat-pE:i/a'KJliil fl'i:> 5 ... ,,};, E;ik 
Døhl, :iG/ill1fl<><l hål liN",rl A,,· 
cfJ.~OOiJ oH ilklt/uskr!pt viii i'hi 
kU/I c..lt1islilig. 

tid, meH Ddhl mente å gudt
gjøre at det val' Quisling 
selv og alene som hadde 
forandret syn. Han frem
holdt videre at Quisling ble 
domt for forsøk på å inn
ordne Norge under det stor
tyske rike, men det finnes 
overhodd i1{ke noe belegg 
for det i Quislings egne upp
tcgneb"r. 

Dahi tLJk i ::>in pr"'i'.,nla
::ljOtt ,\ v I!,j!ien upp d 1111Jl..! 
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høvding mot den fortapte 
lliiZi;,t,,·- 16. ohtob':.r 1845 i 
d011 dU<.h:dornie:, (:dle, 

.- lricIl;J!11 de to k~.·,cd .. 
IdJL"l11ndL'n;e var dd (., _.i 

f(Jl'i,tAel::k, for SIJi'iir,g eg til
gi \,(;b('. d(;l!lle dag ." iJ,j,8 
hat og' hevnføldsf.) ~:cJ111 i 
S,u1'lfUliJlet utellfor' Il,U{ene. 

Berggravs høysinn '.'- han 
ba slatsministeren om å. 
spare Quislings liv - sLo i 
kliu- kontrast til den be
handling som såvel lag
mann som eksperimentgla
de leger underkastet man
nen, sa Dahl. Dellne anmod
ningen om benådning har, 
ifGlge Da.hl, hittil ikke vært 
Uf[Ciltlig hjent. .... Hd bopp
gjør, t VDl' ::;iett ikke :oå 
u!i:ontl'dVEr"kli som JiJailgC 
13 •. 011Ci\, lwr trodd, 
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