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, ; tlerepresseoppshig enn ~ekretariatet ',.;' Hauge !'Jom foreto}t de tørste hjerne. i ./lIng kunne uImsliPre dødstrat: ja. ' 
. ,l Oslo. Slikt skaper misunnelse, ml V!-, ~~: lI.glogra~ler 1 Norge, <lvs .• t950·åren~,:~§t;;liItraff i det hele tat ,som lå b~ Mon, 

ite. Noen kunne jo forle<les til å tro at . i:. l' pg at han beskrev bivirkningene og rJ,~\ta~.Krohns argument. MEm det er, < 

':det er Oddekalv som el"styreleq~rl" " sikoen ved det~e inngrep 1 sIn dOlttor~~,:,nefpe en holdbar;argumentQ,Sjon. li'o . S ~aturvernforbundett, ". \~" ':,' - .' . avhandling fra ~955. Nå opplyser~),,~:~e første forelåingen faglig påvist 
,," "', ~",Ledende tlllitsvalgte i forbundet " 'imidlertid Helgc;l~ornes at angiogra.;:;V:, p~rsonlighetsforandring, og derfo~:., 

, e:' .., presses tll å være med på uttalel~er ", : ' f~·un~ers~~elsen ~torlepgst, val;' b~ltP~i:;." lng~n objektiv grunn tillnngrepet,.," . 
',''<; .,/~ot Oddekalv. 1 Naturvernforb~det': 1; .' helt pormale behandllngs~tiner!' t ~,~~~1: "For det annet ble Quisling satt såyldl Je /, er det l dag Uke farlig å si at man ikke((,:,.1945.\1eg har derfor måttet undersøk~'1t alvorlig tilbake l sin helsetilstand at =' . c.' i ' .. vil fordømme Oddekalv, som å fortel·,'; ; " saken v~dere, og kan bekrefte at jeg:l:l,' idet åpenbart svekket hans mulighet 

. ",' ", le at man er homofIl KrFU-leder.;,'" ,Jkke har v~rt rett informert.,. :i}:::\,hJor å føre sUt eget forsvar, '9~ .Mo~~, 
, Sentralstyret og generalsekretærepl, '" Prpfessor Kristian KrIstiansen for~ 1!"irad·Krohn må ha forutsett --i ganske 

r "'" ' . stilte kabine,ttspørsmål for å få ,'(:;'1" " L \, tellei; m~g nemlig at den første hjertl!J,,;J1ærUg Qyi!lJnngrepet var I'Q~lt n0:l"~.' : 
, ':, igjennom en uttalelse ,llandsstyrElt,.),t:< ' ne·angiografi~n på RIkshospitalet l>1~4t; mal 11ltinel>. FQr det tredje er, det,:)' .. ~, 

r i \om at Oddekalv måtte trekke seg SOIl\,'~<; foretatt! 1988, og atltEUl ~ 194:t~" \,::: :;," vans~eUg å forstille seg at QUIsling 
i"~, ~,;fylkesleder. Men Oddekalv trakk ~~g:lk" gjorde forsøk på kaniner ll\ed den jod-o' kunne ha unngått dom:"", og der.vedl 

. 'selvfølgelig Ikke, han ble derimot}> ':),5\ ~,;" holdige kontrastvæs!te som profElssor, i"~ dødsom -:- med mIndre ,det fo~elå en, 
gjenvalgt med overveldende flertllll, :§,~,' Monrl!.d·KoQn ~~~ere anvendte olfer~ "; .' opplagt abnormitet 1 hjernen. Og selv 

:' '"~i , "Sentralstyret fortsetter kjøret moL:/:f:';;for Quisling; Det bleiltke påvist nega-' . da ville veien tra positiv angiografi ti, 
det .. :~IOddekalv, Ul tross for at de burde tatt:"J:Jlv effekt på kaninene; Forsåvidt som !~ \ full omvurdering a.v spørsmålet om, 
:n 25/10 .' "k!>nsekvensene av sIne vedt~ og ta~t/~~~; ltontrastvæsken deretter straks ble , ~', ;:,hans strafferettslige ~i1regnelighet, 
eder i -. ~ne batter og gått. ' ", r~ anvendt på mennesker, var det derfor høyst sannsynlig vært lang og usik- , 
d' ' . " '. ,,: Ingen egentlig forsøkssltuasjon som" . ,ker.' , ' , , ,,:; :'/' , 

n~~!t. ~~, '1~~~A~!i5F~~~Ii:,~~~~:!;~d:'~~fi~~oæt:Æ!I!f~~~$ 
likevel: Q' -' lin-. ',. . ' Monrad·Krohn Quisling avgårde til IIngs hjerne. Det var tross alt en gans' 
LI> er le~ \ . '. "Ul'S, . gs' .', , sitt institutt eUer rettsforhandlinge- . ke spesiell bjerne. Quisling var viden 
rer <let nes slutt lørdag 25. august? Påskudd· kjent for sin helt uvanlige bltelligens 
[aste' h ' et var at en svulst eventuelt kunne ha' og kapasitet, samtidig som han syn· 
r lovlig . ',,:, ,.g' 'e' ffi' e' :,',' •. " ',' '. ' forårsaket en personUghetsforand- ,tes drevet a y en kallstanke sonfga' 

11 å ring, som kunne være av interesse å ,ham regigionstifterens særegne men· 
ta p få undersøkt~Men hvilken Interesse? . tale profil. Om psykiaterne ikke bad-' 
:~~~. AV. Hans FredrikDahl, ' ,Den sakkyndige psykiater, overlege ,de funnet noen påvisbar personlig-" , 
,en mil. ' Jon Ceikvam, var Ik){e enig i at det fo· ,hetsforandrIng, kunne veIen verdens
iC som' Bh~ VIdkun Quisling utsatt for medio"~ relå noen personlighetsforandring. " berømt nevrolog ba sine egne grun·' . 
It sinske eksperimenter under sitt opp- ' .• "Derfor var det etter hans mening hel· ner for å fremskaffe et røntgenfo" '. 
\VJ:~~ii hold på Rikshospitaletidagene,i" .. ·.':'.ler ikke ,behov for å få undersøkt sa~- , •. ,tografi av det som,lå bak~enne,., , 
skriver 2:i.-27. august 194:5? Jeg hevdet dette ",en nærmere. Lelkvam mente at QUis'"mannens panne? '::), ,,',', ';, 
~ e~ , , under presentasjonen av bIografien ' 'lIngs psykiske struktur nok var spes!-" 'Jeg bare spør; Kanskje noen av de' 
'ære . "En fører for fall" sist uke, og har' '" ,... ell, men ikke abnorm, og noen ferson~ 'Inter~sserte medislne.re kan~y~" e?, • : 
let y at møtt motbør fra professorene Norne~ Ughetsforandring var l alle fal ikke ' ("":i"f;.t" , 
j hi' og SkaIpe i Aftenposten 29/10. La meg 8anns~Uggjort gjennom hans og " . ' , .' . • 
e~n~'- - l den forbindelse gjøre oppmerksom' overlege Johans Lofthus' langvarige 

på at uttrykket eksperiment ikke fin' , :observasjoner. Leikvam var derfor ", 
l!~, , nes l min bok. De undersøkelser Quis- ' helt Imot at Quisling skulle underkas- N ' te ' 
" " ' :. ting ble underkastet, 'omtales der bare tes Monrad-Krohns prøver. ~åde sak·' ' orge 
om • spm risikable og ytterst smertefulle - ,'~ns akter og dokumenter i forsvarer· 
~len. , ,hva de to professorer forsåvidt be· ~ en Henrik Berghs arkiver viser dette. ' , ',' ;.' , 
~yldes '" krefter, og hva materialet fra ~en- ' !', \ Likevel var det nevrologen som ,\ " d . " " ' . ' ~ 
~tærer' gang til fulle viser. Legene i dag sy· vant ,dragkampen. Quisling ble under- "no~ menn' , , 
at nes å være enig om at det var ufor- ' kastet prøver som fIkk tll følge at han .' ~ l, '. , . .'. : ; 

~an " 'svarUgåbringeenPlannsomvarut· .~ .. blealvorligsvekketlikeførhansltUlle, .,' "h' . " I "":.',',;-'; 
udd,' t; 'satt for kombinasjonen av hjerne·an-•. ' i" føre aitteget forsvar for retten. Prøv.' Av :' øyesterettsadvokat Erz!,:~\: . 
ms-, ~'gi ... ografi og luftencefalografi, tilbake I ,ene v.ar øessuten helt negative, altku-; ':1 \ Gjems-O. nS,tad Asker':' " .. 'I',~,!~';i ,7. 

l'", '", til rettssalen uten.! det minste en ukes rat s9m Leikvall'} forutså" Det forelå, r",'\' .! .', !:!,' . !, "" ", ':\,'\;~: 
"\"\' ~engelele. Quisling fIkk to dager. At' 'Ingen svulst eller annen misdannelse." I Aftenposten 28 .. oktober skrlve~:· . 
. <;>,:./,\ dette var et inngrep i hans rettssik- ,"-vorfor; ble de da gjennomført?:, ~",; ',' Kjersti Graver om den "n6rskhetsbøl· 
. tillatt· )terhet, kan det ikke herske tvil om. Monrad Krohn var en mektig mann, \ geil som går over landet l dag, og hun 
II ved :, .. ' Men altså: Eksperimenter? :,1 det medisinske establishment. Hva .' uttaler at den har "en riktig ekkel og . 
ndet, i 'Jeg fremmet min påstand etter å • han badde for motiver, kan vi bare: . 'nedverdigende side; representert ve<l, 
se av; , ','ha forhørt meg l det medisinske mll. ,!: gjette. I Aftenpostens intervju med' \:' Norge fOI: nordmenn·holdning,). Hva, 
Odde~ jø, der jeg møtte den oppfatning at det;,,: professor Nornes fremgår at det var ' ,er ekkelt 'med å ønske å beholde Nor~ 
er ' . formodentlig var professor Tormod i c!',; øns~et om å undersøke om Ikke Quis· ge som et fedreland for nordmenn? . 
, .'~' ,.', ,\ ~ ~ "~' ':::'~.~:'.' ~,j~::"~:\ ~~(' ,. ; - . 
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