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Ringdal. 

Johannes Kristen Fjugstad 

N-1322 HØVIK, 17/6.93. 
FJOrIOV[IEN 77 o 

TELEFON: 1021530954 

brukte ved undertegning bare Johan Fjugstad. En tid efter 
okkupasjonen to~~an navnet Tolden som han først hadde brukt 
som pseudonym da,{ville ha sin bok "Det var dit jeg skulle" 
utgitt. Den kom på Gyldendal høsten 1949. Protegert av Sigurd 
Hoel. Han kalte seg Theo Tolden. Han er født i september 1907. 
Døde 1.Pinsedag 1976. 

Boken ble anmeldt overstrømmende positivt. Så vidt huskes skrev 
Morgenbladet at forfatteren "stupte inn i norsk åndsliv". Det 
var høsten 49. Våren 1950 oppdaget hans svoger som kjørte ut 
bøker fra Gyldendal at den Theo Tolden som det var bilde av 
inne i permen var Fjugstad og han "sladret" til forlaget som 
gikk til innkalling aV bøker som var ute til salgs i bokhand
lene. Jeg mener at~det kan ha vært utgave nr.2, eller kansje 
er det Fjugstad som har fortalt at flere opplag skulle komme. 
Avisene var ikke nådige mot forlag og forfatter. 

Fjugstad ble innmeldt i NS i september 1940. Meldte seg til 
Den norske Legion den 12/7.41. I Urizk foran Leningrad fikk 
jeg ham tildelt'~in meget utsatte tropp og efter heftig: 
kamp/hvor han gjorde en .. fin innsats, ba jeg ham forfremmet 
til Legions UNterscharfuhrer. Da hans bok kom ut sendte han 
meg boken til Gulskogen interneringsleir, hvor jeg da satt. 
Presten innkalte meg og sa at boken hadde en slik skildring 
at han bare kunne la meg ha den ett døgn. Før innlevering var 
vi mange som leste den. Jeg fikk den ikke da jeg ble benådet. 

Rolf Jørgen Fuglesang fortalte meg en gang at Fjugstad hadde 
levert inn 2 manus til Gyldendal. Hah hadde lest begge for 
korrektur og.mente at de var meget godt skrevet og av god 
kvalitet. Da d~ ikke ble antatt hadde han sagt at han skulle 
skrive en "griseroman" som nok Gyldendal ville ta. Og det 
gikk jo slik. 8p~ 

Det var en høy dom han fikk sies det~ men han kom ut alt i 
1949 efter at mennesker han hadde hjulpet - jeg tror mens 
han var fangevokter på Grini - hadde gått sterkt inn for ham. 
Ting om dette må vel kunne finnes i Riksarkivet og hos 
Gyldendal. 

Hans sønn Helge Fjugstad er drosjeeier. Adresse: Vestre Hals 3. 
1315 Nesøya. Tlf.: '66 84 76 07. (Mobil: 094 23 484). 
Han forteller at hans fars manuskripter ligger i en bankboks 
i Mandal. Der er også en masse dikt og annet han har skrevet. 
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Ringdal. 

Anders UnderClal, 

FJORDVEIEN 77 o 
TELEFON: (02) 530954 

kom vel fIla "Frilynd Ungdomslag" til NS, hvor han ble meget 
benyttet av oss i NS Ungdomsfylking. Som sønn av Bjørnstjerne 
Bjørnson mente vi at han også hadde bånd over til Quisling. 
De vedlagte sangene gir jo uttrykk for en stor hengivenhet 
for, vår Fører. 

Sangboken var den offisielle for NS. Tar med noen ekstra 
sider med sanger som viser at Ivar Sæter, en Ibsen, Garni
sonsprest Kjeld Stub, Gerhard Severud også skrev ting vi 
sang under marsj og på møter. 

d,,#A/ 
Anders Underdalst1- "Norges mest solgte" - kjenner du jo. 

Olaf Gulb~an~~on, 

sendte et takkebrev til Quisling da han hadde fått Kultur
prisen. Kopi av dette vedlegges sammen med kopi av et 
brev han sendte til redaktøren av vårt billedblad "Munin". 
Dette blad~r hadde en meget stor reportasje fra hans og 
hans Bjørnsonske kones hjem. Dette sto forøvrig åpent 
for norske som ble utdannet ved SS-Førerskole i Tølz. Og 
f.eks. grønlandsfareren Oscar Bangs kone Inger Johanne 
(nu gift med Olav Thon) bodde der lenge da Oscar fikk 
sin utdannelse. I 

Kristen Gundelach, 

(f.20/9.91.) nevnte du hadde brukt mange navn.' Jeg vedlegger 
også 6 forskjellige av hans ansikter. 

Han skr~v-meget på Ilebu. Oversatte også ting. Fikk ikk~ 
ut ting uten å bruke navn som skjulte opphavet. Et par~~t~ 
~ myntet på fangekamerater gav han ut på eget forlag. 
En av disse samlingene "Den rå fred - sonetter i harnisk" 
kan lånes fra INO. 

Mn.. 
Jeg spurte ham en gang hvordanVhadde fått sin 
Og fikk til svar at han ~ hadde vært en glad 
lå det jo en stein i veien. 

Finn Halvorsen" 

skjeve nese. 
laks og så 

måtte også levere det han skrev for å holde hodet over vannet, 
under alle mulige navn. Det var vel ikke et ukeblad som 
ikke brakte noveller eller novelle'tter fra hans hånd, så 
lenge han levet. 
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Felix Thoresen, . 

N-1322 HØVIK, 16. juni 1993. 
FJOROVElEN 77 o 
TELEFON: (02) 530954 

skreven serie bøker om familien på Harm som forlot Norge 
og reiste til Irland. De handlet om Gvergangen fra Asatro 

~ til kristendom. Senere bøker med stoff fra Midt-Østen. De 
er meget velskrevne.De kom ut på Dreyer og Parmann må 
kunne gi alle data. ( 66 91 Il 34 ). 

Felix var av de første som meldte seg for å hevde Norges 
ære efter å være ·blitl okkupert. Alle data om dette får 
du ved å ringe Knut Baardseth.Tlf.: 625 711 56. Jeg 
mener at det er ca.4 år siden han døde. 

Charles Hoff, 

skrev sin roman på Ilebu, men gav den først ut efter at han 
kom ut fra konsen~Tasjonen på Ilebu. Cappelen ønsket ikke 
å ta boken under fullt navn. Pseudonymet Arnold Baach ble 
benyttet da den kom ut i 1972. Jeg mener han sa at det 
drøyet lenge før alt klaffet med å få den ut. Boken er 
spennende og meget underholdende. Jeg leste den som manus 
og med glede om~,igjen. Familiens kvin der var sterk begeistret '. for den. 

Chas. var meget ivrig NS lenge før okkupasjonen. Han forsøkte 
alt da å få til en forsoning mellem Arbeidernes Idretsforbund 
og den såkalte "borgerlige idrett". Da lederne for "Arbeider
idretten" ikke lenger fryktet for sitt vanlige arbeide om 
de sviktet marxistisk lære hadde han i første omgang små 
vanskeligheter med å komme igang med det samlende idrettsfor 
bundet han alt før 9.4.40 hadde startet. Hans aktivitet og 
iver ble lagt til grunn da Axel Stangs departement ble 
dannet. 

Han er født 9/5. 1902. Døde 1977 eller 78. 
Vanskeligheten ved å Rete Charles Hoff gjorde at han lenge 
levet under navnet Carl Gunnøy. 

Gustav Heber, 

skreven lo - 15 bøker om Norsk Adel, Norske bønder, Ætte
samfundet, Etiske problemer, Hålogalands fortid men først 
og fremst om gammelnorsk historie. Han døde vel ca.196o. 
Bøkene finnes i INOs bibliotek. 
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Einar Schibbye, 

N-1322 HØVIK, 17 6 19 3 . . 9. 
F.JOIIllV(IEN 77 Il 

lELEFON: {O~) 530954 

skrev under krigen den str~lende, nærmest betagende boken 
·"En sanger et sinn" om operasangeren Karl Aagaard Østvig 
og hans ungarske kone Maria Raidel. OM deres triumfer på 
de store operascenene i Europa og deres -kjær] ighet. Kansje 
skrev 'han ogs~ annet boks form. 

Mest kjent er han jo som "onkel Einar" i barnetimen og 
for sine hørespill i radio efter krigen. De brukes jo ennu, 
til stor velsignelse for hans kone Ruth. Min svigerfar 
Wilhelm Friman Karen Christie brukte ham i NRK da han 
forsøkte bygge opp en norsk slik efter okkupasjonenji 
sterk strid med de tyske. Einar S. sto helt på norsk 
side. Efter okkupasjonen brukte han pseudonym. . ~: . 

~. 

Han er født: 2l).ln.oo. Var Cand.-jur. eod venn av Wiesener, 
Es keI and, fl ans S. J a c (1 Il S (' fl. ' I cgt () k h ;] min n Il il m i. t t bra k k e -
sjefrum p~ I1ebu hvor han fikk oss til ~ le [ra morgen 
til kveld. Her ble han stadig besøkt av Tore og Arild Hamsun 
som var i braD~vakten og i lengere tid sorterte råtten 
kålrot. Av og "til hadde de med en som vi delte i terninger 
efter å ha fjernet det verste råtne, og fordelte på alle. 

Øystein Orre Eskeland, 

skrev meget men på grunn av forholdene/under andre navn. 
Han$mengde oversettelser skjedde også anonymt. Jeg mener at 
han f.eks oveisatte de fabelaktig morsomme Thorne Smith 
bøkene som "Skål for den lille forskjellen" for Cappelen 
rundt 1951. Paul Lorck Eidem illustrerte. Og er det riktig 
brukte han-~er navnet Petter Jonas Schønning. Han ble også 
nødt til anonymitet da han ble "Det beste"s oversetter. 
Lettlest. Humorist. 

I Trygve Bulls hok "Mot Dag og Erli.ng Falk" fortelles det 
hvordan han i 19:30 ble Studentersamfundets formann 
efterfulgt av Halvor Diesen og så Karl Evang. Han ble 
tidlig N~. Christie satte ham til å lage programbladet 
som ble sendt alle radio1ytter~ i 1940. på Ilebu var 
han først min'nestbrakkesjef. Da jeg kom på selle fordi 
jeg protesterte mot il unsi. Quisling under hans rettssak 
ble han hrakkes.jef for brakke 7. Seilere personalsjef for 
hele leiren. 

Født 11.12. 06. 
B.Ø. 
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