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N-1322 HøviK, 3.november 1985. 

Kjære Sigurd S. SEVJ/? 

FJORDVEIEN 77 B 

TELEFON: (02) 530954 

Her samleL'" .. det seg opp litt igjen. 1V1en vet jo\ikke hvor langt 
du er kommet med din bok. " 

• y 

Per Rygg nevner hele 12 fronts0stere.(Ha~ vilxe like det om 
du henviser til hans Hovedoppgave. Jeg ha·r ik~e direkte hatt 
med ham å gjøre. Prima kar.) Formodentlig har\han noe underlag. 
På baksiden av kopier har jeg gj ort forskj elli.ge nota ter:; 
~ilder av RK søstere ved Leningrad har jeg fler av. Ingen av 
disse,men en jeg ikke kjenner faldt og ble begravet her. Kan 
skaffe data. Legger vi ~o foto. 'Det er Sfu~e kirkegård som nevnes 
i postkortkopiet. Det er fra en venn som var der efter krigen. 
Kvanmo, ser ut til å ville snakke nu. Du bør vel få noe med fra 
Berlins siste dager. Disse var vel egentlig ikke Rødekors søstere 
mer Rødekors flhjelpesøstrell. 

Lektor Even Loren-Falch, Boks 155. 2401 Elverum - som er meget 
ivrig Samfundsli~s mann.(Broclli~annianerISamfundspartiet) har em 
søster som var "utetl. Tror hun bor i trøndelag. Han vil sikkert 
være behjelpelig. 
Han har forøvrig gjort oss oppmerksom på en amerikansk dame som 
vil skrive om "OSSIl. Spesielt om frontsøstere~ Elisabet Rennan, 
1007 E 6th. Duluth,Minn. USA. F+L sendes henne. 
I ALLE MENN nr.43 (19/10.76 side 49)finnes et foto aven front
søster som pleier Hermann Bay (mistet et ben),Åsa.(Tlf.067 34 186.) 
Han vet sikkert hvem hun er. I nr.45 (2/11.76 side 30) snakker to 
norske fr-oritsøstere med Sturmbannfuhrer Felix Hartmann (Major). 
Disse bilden~ må Sverre O~sen som skrev artiklene og nu er red. 
sjef i Alle' Me~n kunne fremtrylle. (Alle lvlenn 42 07 63 ) 
Folk og Land nevner Fermann i nr. 4 1982. 
Også menn var i slik tjeneste og du nar vel lest Ben Espers bok. 
Har du ikke skal jeg skaffe den. Det var menin6en å gi ~t en 
ny utgave og litt rundt denne vedlegges. Han ville legge til 
3 kapitler og senere kom ogS3. etlfefterord ll

• Her er både tanker 
og opplevelser av interesse for deg. 
Dumper jeg bort i mer av interesse, får du beSkjed. 
Med vennlig hilsen 

/f;~;J/ll 

--- . __ .. __ .- -- --- ---- ---
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Av STEIN GAUSLAA 
Hun kan få Stortinget 
:il å le, men pønsker 
J;,ke ut treffsikre rep lik
~er pl forhålld. hun ta.r 
;eg selv og jobben på 
lIvor, hennes politiske 
)lattform - SVs poli
ikk ..,..,. er en dyp, ærlig 
Iver \'isning, utlneis
et gjennOln 59 års erfa
inger, opplevelser og 
ærdom. 
:0. har hun skrevet bok, Han' 
a Kvanm'o, hjulpet av Ingolf 
rikor' ,igcne, undcr tittelen 
Derfo. '>l. Det er en ærlig og 
sminket beretning, kort og 
Jktcrnt dcr hun sparcr en del 
l sin selvbiografi, som hun' 
,yer skal kommc når hun tar 
.n'c! mcd Stortingct om fire 

:r~~Hg l!~Or 
Xorges mest popul~re poli
~er kUer pa. ~loret o,::; fortt'l
r bb,nt annet noe hun aldri 
l' har onlt'llt i noe intervju. 
: hun som 22.1ring- i 19,18 fikk 
! d;'.lt<>r u1<>nfor ekte:-;].,;ap, o~ 
hun c!t'rmed vet hva dc,t vil 
å va're en;,lig 11l0r. Faren 
ren sjllm:l!ln fra Xord·.:'i'or· 
• SOlll hun traff Inens hun 
'tsatt var i Ty,>ldand i l~J.1i, 

far hun vendte hjelll til 
ld,.."vikdom. 
)e sku:lc giftc seg, me:1 han 
:Tl poL :1;101'C tanl,er, Selv 
dde:' blitt opptatt i det 
;ke Re _c Kors i 1'94..1 'Ogopp:
'd<!-d,~(re-o:; ~mcYl1enncs' 
: på ovcl"fylte sykehus i 
!'lin i krig-ens sluttfase, Hun 
~ blant de siste som kom 
; ut av Berlin og fIkk forst i 
7 kor'- e hjem. 

':rll€'! sa:u~ 
Cl' vcntet dommcn pA M1Q..... 
,,-~r f[r lan~svik, .som 
slapp. sonc l"Cra vgjo

e i Ho\,('stC'l'ctt. Da hun 
v:tlgt tIl StOl'tingct vcd 

rushet i 1973, motte hun 
jlcrtid soningcn, cller 
cl'silden som hun kaller 
i 1874. TI'C månl'dcr fra ja
r til p;'tskc dctte året, måt
un t;1le dcn nattsvarte for
~!sc. 
Mcn jcg' vurdertc ~LA. 

Le mcg' fra'-Sfortingct, slik 
I~LiTCftC i, skrivcr hun. 
Iv hadde hun b('st('mt S<'g' 
L :-;11 f,',un da avslorin,::;<,n 
.1re Oy"tcin lIa/bens dom 

.. ··,"1 
;~ 

J 
, . , ' .. '. ..J 

..•.. '. .' . .,' .', ';1 
~ ____________ ...:-____ -:..._.......;..:......... __ ...:....... ______ . ______ ._._.J 
RE1'T P A SAK: Hanna Kvanmo leverer en u.<;rninket beretning om sin uppvekst, .<;in 
kamp for å få utdannel.<;e og .<;ine lir som politiker og rik.<;kjendis i boken "Derfur." 

kom på høstparten. l\Icn hun 
f~k i~~2.~tortin,::;sgrup. 
pcil."v(~d n()min:tsj()n(~11 ha(lde 

'iiulIlagt kort('ne p;t bordd for 
SF i Nordland. De ville likevel 
ha henne pa. forstcpTiSS':----
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Willy Bjørneby: 
". 

FELLESNYTTEN 

FORAN 

EGENNYTTEN 

:Ved hvi'lkel1,:"- ~,~: Vi ville ta initiativet 'ra 
tyske myndigheter dato ble~orge# 

alliert' med' 
";·4 ' 

Eh'gland?' 

I ' 
\ 

OG SELV FØRE KONTROLLEN MED FRONTSØSTRENES KRIGSINNSATS 

OLAFW. FERMANN ledet STRAFF, og reddet derved 40- Jeg har ettet at jeg hadde an-
fra 1915-1918 hjelpearbeidet 50 menneskeliv. ledning til å tale med pastoren 

, for krigsfanger -i Russland,' og Han fikk «landssvikdommen» lest dommen over unge norske 
WILLY BJØkNEBY, den tid- ble dekorert med Det russiske den 5. juli 1949:, 9 ARS kvinner som har talt tjeneste i 

ligere internasjonalt kjente g;y,m- Røde Kors; orden ,av l. og 2. ,TVANGSARBEIDE. det tyske RØde Kors. 
nastikkinstruktØr,' fikk nok ""av klasse.' Traff under revolusjonen - - - Det heter her: «Ved å' melde 
England under siste verdenskrig. i Russland Vidkun Quisling. For- OLAF W. FERMANN var seg til stillingen som sykepleiers-
Han reiste frå hele greia, hjem til sto tidlig hvilken, ulykke Terbo- 'ikke opptatt av sin egen skjebne ke i det tyske RØde Kors hat hun' 
Norge. Lån hans bok: «Jeg flJk- ven ville bli jor Norge og be-, etter domfellelsen, men var rystet gjott seg skyldig i alvorlig lands~ 
tet fra England». Etter okkupa- nyttet seg i 1941 av et tilbud om over den behandling våre idealis- svik. Tiltalte var fullt oppinerk .. 
sjonen fikk han 20 års straffear- å delta i, humanitært arbeide i' tiske frontsØstre fikk,' et~er å hei som på at det var mangel på 
beide. Polen og okkupert Russland. fulgt RØde Kors' bud, tanker og sykepleiersker og at hun ved å 

Riksadvokat Magne Flones, 
Oslo Tinghus 

Fikk utvirket at Himler ga en ideer. gå inn i det tyske RØde Kors 
ordre om å gi nordmenn begun- Fra sin celle i Oslo kretsfeng- ytet fienden viktige tjenester. I 
stigede forhold i fangeleirene. ',sel gjorde han derfor hva han formildende retning legges det 
25. mars 1942 anmodet presi- maktet, for å stanse forfØlgelsen vekt på at hun har tjenestegjort 
denten . i Norges RØde Kors, av disse norske jentene, som ute.!' ved et amerikansk lasarett etter 
DIREKTØR F. HEYERDAHL, lukkende ville være med å liizdre at hun ble tatt til fange. Det 
ham om å tre inn som visepresi- smerter blant kjempende på beg- fremheves i dommen at det intet 

Nr4 - 1982 
31. Årgang 

Løssalg kr. 5,-

Godt år for 

Folk og Land 
I fØlge" årsberetningen var 

1981 et godt år for avisen vår, 
med tilsig av mange nye abon
nenter.: 

Avisens Økonomi var i 1981 
tilfredsstillende, og det våt mulig 
å utgi ett ekstranummer og et 
dobbeltnummer. 

, . 
Støtteannonsene utgjorde, i 

1981 en vesentlig del av inntek
tene og øket meget i forhold til 
1980. 

Den' store økning avkostna
dene og særlig da portoØkningen 
1. mars 1982, gjør driften av
hengig av god inngang på støtte
annonser også i inneværende år. 

Takk for Deres brev av 8/3 
-82. Tross Deres uvilje t~l å gå 
nærmere inn på de helt""krimi
nelle forhold i England' under 
'okkupasjonen, og senere i Nor
ge, må jeg allikevel be Dem om, 
som riksadvokat, å klargjØre fØl-

dent; og klarte MED VIDKUN ge sider. er å utsette på hennes vandel. 
QUISLINGS STØTTE A BRIN-' I den forbindelse sØkte han At de utelukkende har handlet Dr. Th. østrems 
GE NORGES RØDE KORS', 'også kontakt med den norske av idealisme. Det meddeles at 

gende:, ,'., ' .. 
Hvem i Loridon hadde, BE

MYNDIGELSE til å, dØmme 
meg til 20 --'- tyve -'- års straffe-

,- arbeide for desertering fra «Den 
Norske,Hær» iSkotland, som jeg 
aldrI var medlem av? Og hvilken 
norsk lov ble anvendt? 

(Forts. side 7) 

ARBEIDE NESTEN UANT AS-, Kirke; men den var, som han en mddtc seg, da henne~ bror, 
TET GJENNOM . KRIGEN, . gir uttrykk. for, «famlende, nØ- som var krigsfrivillig, korn hjem 
tross manges manglende forst'!t- lende og lunken». som såret invalid. En annen 
else av at Norge var okkupert. Folk og Land har fått lese et meldte seg da hennes forlovede 

,forskningsfond. 
AUf1ust ]942 fikk han omp;ort. brev som Olaf W. Ferman den falt., . . ..... ... 

TERBOVENS BESTEMMEL- gang skrev: . Retten tviler ikke på at hennes En av VIdkun ~~lsbngs tr~-
SE OM AT FLUKTFORSØK· --- forklaring er riktig, l).år hun har f~ste ~ampfeller, tIdlIgere medI-
TIL ENGLAND SKULLE GI Til prestene ved fengslet i fremholdt at hun på grunn av I smaldlrektø~ .. dr. Th.. østrem~ 
AUTOMATISK DØDS- Akebergveien. (Forts. side 7) opprettet lIke fØr sm dØd l 

desember 1980 «Dr. Th. 0st-
r~mc: Fnrc:kninrrsfr\nrh. Frmrlp.tc: 
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• b forhold. DET ER DE IKKE Røde Kors skulle ta initiativet s~ns sympati. Den,·'v~.rkun ~ØY-, fra d~n kIlivskarpe. iogikk men-
Willy BJørne o ... LENGER N/ . ut av hendene på de tyske myl'!- tral .... ~r dens nØyt~'11itet dekket neske'rs:edleste:følelser som svik. 

(Forts. fra side 1) Det skrikt..~ bm «mem, J.\.e- digheter. sann. æn. Frie,}ken heller Vilkirktm virkelig fortsatt la 
rettigheter» over hele verden. Jeg Norges RØde Kors skulle selv ikke" når den. tier. FOr ,'at; den dette skje?, .... 
kjemper for min eksistens og ut- utdanne dem som meldte seg i . virkelig Ønsker å tie kan man Mitt ord er i dag uten verd. 

Hvilken norsk rettspraksis d' f dlf b k 'kk f t tt lb h t H" t f k . k d , settes sta Ig rem e es or a - korte krigskurser og fØre kon- l e oru se e. sen ar sag: VIS Jeg rer rem an Jeg s a e 
brukte Eidsivating Lagmanns- taleiser, løgn, hetspropaganda, troll med innsatsen. Det ville væ- «Frihet er å ville det en må». en god sak. , 
retts' «Særdomstol» under sakf. åndelig og sosial diskriminering, k l' k l Kirken og Kristi Evangelium J eg appellerer til menn som 
O. Trampe-Kindts aktorat, for re Øns . elg om man unne p as-

som jeg står helt forsvarslØS sere dem i lasaretter i Norge og var engang en ildsøyle som gikk kjenner apostelen Paulus' fØrste 
å opprettholde denne helt for- mot, idet meningsterror forbyr avvise de tyske søstre som den foran massene og viste veien. I brev til Korinterne, 13. kap. 
bryterske dom, tross at dette meg trykkefrihet. tyske hærledelse sendte til Norge. dag er kirken famlende, nØlende Er det en samvittighetssak el-
tiltalepunktet, for desertering, av Willy BjØrneby Av stemningsmessige hensyn og lunken. Den nøyer seg med å ler er det ikke? 
samme «ret» ble helt frafalt? (sign.) mente Norges. RØde Kors ikke komme baketter og trøste. ÆrbØdigst 

Olaf W. Fermann . En klar svindel og historie- å kunne ta opp denne tanke. I rettsoppgjøret dØmmer den 
forfal~lming av Den Norske >#,#####,,##,,################-.r Ideen er imidlertid helt i over- kalde, tørre og blinde justis ut sign. 
HØyesteret, var det da denne.-":"'- : " ensstemmeise med Røde Kors-
rett under «Haalandsaken»'ga"en ~ - tanken. Jeg henviser til Max ,""-----------------------, 
er~læring 0I?- ~t kongen, kron- Ap ri I l' 940 . . . Hubers bok «Den .barmhjertige 
pnnsen, regjerIngen etca,;.,den :8..,' Il, - . '. ! samaritan». Boken er utkommet 
juni 1940 var flyktet til et ALLI- (Forts. fra sIde 8) på norsk og anmeldt i Kirke og 

. ERT land. NAR VAR DENNE Kultur. . . 

. ALLIANSEAVTALE UNDER SIS «Lysland»s dagbok fra, 1940. - J eg' henviser til Bibelen. - T. il TEGNET OG INNGATT Av At den eksisterer tror jeg nok, 
HVEM? Var det ved Eilglands men hvor er den? lignels.en om de!1 barmhjertige 
nØytralitetsbrudd ved mineutleg- «Lysland»s rederi, Thorvald samantan. - TIl Jakobs brev 
gingen den 8. april 1940? Ved Halvorsen, er en s~a blott, eller, 4-17. . t 

~ hvilken dato ble Norge alliert det går under et annet navn. Jeg . Ganske spesIelt for Fron-

d E l · d? har hØrt at kapteinen vår As- k]emperkontorets vedkommende 
me ng an. , . . \ >- . . '. til de skriftsteder hvor det tales 

I kong Haakons radiodeklara:' ~Jørnseni fØrte t? ~agbøker .1 om barn og den plikt vi har til 
sjon til det norske . folk 7. juni tIdsrummet 8. apnl t11 23. apnl å hjelpe. Et virkelig levende de-
1940 fra TromsØ ble ordet 1940. En som passet for t~sker- k' å bOd k' t-

. ' . ' . ne og en som passet for bntene. mo ratt m ygge pa en ns 
«kng» overhodet Ikke nevnt. Dt! D f bl b f k t ne, etikk For at et demokrati '11 å l r en ørste e rent Ør an oms .' . 
VI e

h
, lSd dangt som

k 
m?klg, oPlP- til Kirkwall . skal . bnnge harrnom mellom 

rett D e et nors e n ets se v- . . . . 1940 samfunnsborgerne må det bli 
stendige LIV. Under «rettsopp- Shk opplevet Jeg ap!Il », disses livssyn. SelvfØlgelig alt et-
gjøret» sen~te Deres kollega, da- sluter Kalle K. brevet til oss. ter evne. Viljen må være der i 
værende RIksadvokat, et FOR- alle tilfelle fra Samfunnets side 
FALSKET ~irkulære til alle lan- ~~#>#'>#'# __ ##_-,.., .... # Er .den kristne etikk ikke fo~ 
dets dommere, hvor det sto a~ . hånden blir det hele kun en 
kongen hadde sagt selvstendig- V' - -Il e h tørr teo~i med grobunn for nytte- . 
hets KR./G. D~tte gemene fa1sum I VI, a... moral, misunnelse og maktten-~ 
var altsa«beVlset» på at de ca. . (Forts. fra side 1) denser. - Det vai: demokratiet 
70000 dØmte hadde visst at det som ga Sokr~tes giftbegeret og 
fortsatt var krig. Tiltross for den brorens invaliditet tok tjeneste det var den store masse - folke
av konge og regjering gjennom- i det tyske Røde Korsk for å opinionen - som forlangte Jesus 
førte totale kapitulasjon den 10. pleie syke og sårede uten hensyn korsfestet. 
juni 1940, hvorefter landet had- til f./asjonalitet.» Står kirken «nøytral» til RØde 
de å fØlge Haagerkonvensjonens Til orientering skal jeg med- Kors-dommen? Vil kirken ikke 

, regler. dele at da de tyske myndigheter hjelpe dem som av et opp rik-

Oppklaring av historisk løgn 
DR. WERNER BEST: Tysk' politikk i Danmark .. Den tyske befullmek
tigede bringer sensasjonelle opplysninger i sin memoarbok. «- En 
viktig bok som alle med interesse for okkupasjonshistorie bør skaffe 
seg", skrev anmelderen i Folk og Land nr. 3/82. Kr. 130,-. 
NIKOLAY TOLSTOY: Die Veratenen von Jalta. Englands Schuld vor 
der Geschichte. Folk og Land: «Boken er et vitnesbyrd om en ihjel-

. tiet Skamplett, en krigsforbrytelse fra alliert side." Innb. kr. 125,-. 
WENN ALLE BRODER SCHWEIGEN. Herausgegeben' vom Bundes
verband der Soldaten der ehemaligenWaffen-SS .. 604Seiten.1110 
Fotos, 120-g-Papier, Format 22 x 3x cm, Leinen, mit SChutzumschlag, 
farbigen Karten, Bildern und Uniformtafein; Dokumente und Grafi-
ken. Kr. 245,-. . 
EUROP)(ISCHE FREIWILLIGE, Peter Strassner. Die Geschiphte der 
5. SS-Panzer?Division «Wiking", im Osten eingesetzt,findet ihre 
WOrdigung. 2. verbesserte Auflage, 448 Seiten, 110 Bilder, zahlreiche 
Skizzen und ein dokumentarischer Anhang: Eine ):(rmelstrelfe der 
5. SS-Pz.Div. «Wiking", in Leinen. Kr. 130,-. 

Jeg bestiller: ......................................................................•..... : ................................................... . 

Navn: ................................................ : .................................................................................................. .. 

Adresse: ................................................................................................. ! ........ : ................ ~ .............. .. 

Bokliste kan sendes. F;rskuddsbet!ilt til postgironr. 2341352, 
portofri forsendelse, ellers porto og oppkravsgebyr. 

Bestillingen sendes: 

AAGE NORBERG, 
Boks 3044 Elisenberg, Oslo 2. 

Hr. riksadvokat Magne Flor- sØkte å verve søstre til RØde tig hjerte har villet være med på 
nes - jeg forstår at De har og Kors-tjeneste ble det fremmet et å lindre nØd? Kristi kirke var 
er helt uvitende 'om disse, for .forslag' i Landsstyret i Norges aldri «nøytral». Den var i kamp 
norsk rettsvesen så skammelige RØde Kors, som gikk ut på at for sannheten uavhengig av mas- \...~ ________________________ ) 

-------------------
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