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Denne ,måned: 8 siders spesialbilag med nye, oppsiktsvekkende dokumenter 
fra Maria og Vidkun Quisling ,-

Sannheten 
om Paul Staksrud's død 

Av Sjefredaktør OSKAR HASSELKNIPPE 

Jeg ser at augustlseptember- Distrikt 14.2 (Ringerike, Hal- kumentene fra politietterforsk
nummeret av Folk og Land har lingdal, Hadeland og Kroksko- ningen, de samme som De øyen
gitt en objektiv og balansert gen) fra høsten 1943 og I'esten synlig har hatt tilgang t11. Jeg 
fremstilling av forholdene om- av krigen. har ellers intet forho1d til denne 
kring skøytekongen Michael I denne ,egenskap ble jeg (og saken, men kan på grunn av det
Staxruds død, med den åpenbart en av Milorgs lagførere fra Ha- te bekrefte Deres fremstilling. 
riktige konklusjon at han ikke deland) stevnet i en privat straf- Det eneste jeg savner er omtale 
ble myrdet. Da De bebuder en fesak, anlagt av de to Staxrud- ,av den «bevegelse» som var satt 
følgende artikkel om hans bror brødrenes eldste bror, med på- igang (særlig i Hirden) om å ka
Paul Staxrud, som mistet liylet stand om at jeg (og lagfØreren) nonisere Michael Staxrud som 
under arrestasjon av ham like var ansvarlig for Michael Stax- den norske Horst Wessel. Av 
etter frigjØringen, er jeg blitt ruds og Paul Staxruds død. Det forståelige grunner falt det bort 
oppmuntret til å tro at De vil var, såvidt j,eg husker, i 1946. 
gi en objektiv fremstilling også På det tidspunkt ante jeg intet Om Paul Staxruds forhold har 
av denne sak når De får tilgang om Michael Staxruds forhold, jeg imidlertid ganske håndfaste 
til det materiale som foreligger. men måtte da gjøre vis'Se under- erfaringer. Han var en av de 

Jeg var distrlktsjef i Milorg søkeiser, og fikk bl.a. utlånt do- (Forts. side 6) 

FARLIGE KJÆRTEGN' 
DET NASJONALE FOLKEPARTI TIL LUNSJ MED VARE BØDLER 

Ethvert menneske i Norge skal Når inntrykkene' dessuten kom- i Sovjet(!) 
ha lov til å ha de meninger det, menteres på en måte som må Nestformannen i partiet var 
vil. Også formannen for Det na- oppfattes som en bifallsytringeneste nordmann som stilte opp i 
sjonale folkeparti (X Norsk over triumviratets blodige volds- Moskva Radio for et intervju i 
Front) og medlemmer av hans politikk, ja, da må vi ha lov å den norske propagandaavdeling. 
styre. rope et varsko. Selv den mest Intervjuet ble sendt ut i to deler 

Men når deres personlige me- skitne, brannherjete tomt vil til norske lyttere, og ,etterpå var 
ninger gir seg utslag som er eg- selvsagt gjennom årene gi gro- han til lunsj med sjefen for pro
net til å motarbeide og direkte bunn for blomster. Men bare et pagandasendingen. 
skade den ide og de interesser avstumpet individ vil fØle hen- Erikke dette svik av folk som 
som var forutsetningen for man- rykkeise over disse blomster mot kaller seg nasjonalister og anti
ges tilslutning til partiet, da er en slik heselig bakgrunn, som kommunister? Kunne formannen 
det grunn til å reagere. bærer vitnesbyrd om de mennes- i Norges Kommunistiske Parti, 

Det har også vært skarpe keliv og uerstattelige verdier som Martin Gunnar Knudsen, gjort 
reaksjoner mot «Nasjonalisten»s er gått tapt. en bedve PR-jobb for sine ven-
helsidesartikler om Sovjet, der Et hav av blod, en Ørken av ner i Sovjet? Neppe! 
partilederne i panegyriske ven- savns lidelser er prisen Sovjetfol- Skal vi smile av det hele? 
dinger fortener om sine inntrykk ket har betalt, og må betale, for Unnskylde partiledernes deres 
fra «paradiset». materielle goder som er en selv- blindhet? Trekke et glemselens 

Det vil kanskje hevdes at det fØlge i land som ligger utenfor slØr over det hele? 
er smålighet ikke å ville bidra til kommunistenes maktgrep. Men NEI! NEI! NEI! 
at rent objektive betraktninger hva betyr egentlig slike goder, så For oss som har fulgt Nasjo-
om Sovjet får komme thl uttrykk. lenge folket lever uten frihet, un- nal Samling siden 1933, har 
Det ville det også væve, hvis det der kommunismens terror og kampen mot det kommunistiske 
gjaldt opplysninger som skrev morderiske ledere. Sovjet vært hovedsaken. Tusener 
seg -fra ansvarlig hold. Men selv Dette Hl tross: Lederne for av våre kamerater stred og led 
en smågutt i folkeskolen har så- Det nasjonale folkeparti (X 's om frivillige frontkjempere un
pass kjennskap til Sovj'et, at han Norsk Front) gir uttrykk for et der siste krig, og et tusentall av 
vil forstå at noen dagers opphold brudd med USA og fremhever dem fant sin grav i dette fiende
i Sovjet, (eller timer bak TV- istedet Sovjet som' den hvite land. Fortsatt sørger vi over vå
,skjermen) hverken kvaHfiserer nasjon. Ja, partiledeme er ikke re falne, og ærer deres minne. 
eller berettiger hvem som helst snauere enn at de minner oss på Fortsatt er kampen mot kommu
til øyeblikkelig å føle seg forplik- at vi har mistet vår identitet, men nist-Sovjet en hovedsak. 
tet til å meddele sine inntrykk. antyder at den kan hentes igjen (Forts. side 6) 

Enig eller uenig - 20000 leser Folk og Land 
- abonner De også! 

Var Nasjonal Samling 
jødefiendtlig? . 
Forsker kommenterer Quislings 
og Størens redningsaksjoner 

SIDE 15 

Maria Quislings arvinger gikk 
glipp av millioner. 
Erstatningsdirektoratet 
opprettet tyvenes marked 
på Gimle. SIDE 13 

Trygve Engen svarer 
skipsreder Klaveness 

Marias takk 
SIDE 5 

Ved urnenedleggelsen la Maria Quisling et personlig hånd
skrevet kort inn i blomsterhilsenen til sin mann. På det slo: 

MIN KJÆRE ELSKEDE VIDKUN. 
TAKK FOR ALT. DU VAR DEN ENESTE SOM 
BETØD ALT FOR MIG PA JORDEN. 
DU VAR OG ER MIN ENESTE TANKE OG 
SLIK VIL DET VÆRE RESTEN AV MITT LIV. 

Din hengivne og trofaste Maria 
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HVA DE IKKE VISSTE 
En engelsk lege, High L'Etang, 

har skrevet en bok om politike
res helse. Tittelen er «I form til 
å lede»? Han gir her eksempler 
på politikernes gradvise forfall 
uten at de nærmeste omgivelser 
merket det. 

I 1953 fØrte en embedsmann 
Churchill til et ministerregje
ringsmØte etter at Churchill had
de hatt sin annen hjerneblØdning 
kvelden fØr. Men ingen av stats
rådene merket noe. Churchill var 
bare litt mer taus enn vanlig. 

Ved Yalta-konferansen i 1945 
var president Roosevelt så syk 
at han knapt ante hva som fore-

gikk. Han var dominert av Sta
lin og satt i en evig skrekk for 
at Churchill skulle tilrane seg 
mer enn hva som tilkom ham .. 

ForØvrig klarte Stalin å drikke 
alle under bordet nettopp ved 
denne konferansen. Mens den 
ene etter den andre falt under 
bordet, satt Stalin og drakk sin 
spesielle coctail; en tredjedel 
Georgia-vin og to tredjedeler 
Vodka. Vodkaen ble helt opp 
fra en spesiell kanne som sto ved 
siden av Stalin. Ingen på kon
feransen ante at det bare var 
isvann i kannen. 

ET VARSKO 
Av KIRSTEN ØOEGARO 

Berthold Griinfeld mener le
galiseringen av abort kan rettfer
diggjØres og legger frem en 
skremmende statistikk for å un
derstreke sitt syn i denne så 
omdiskuterte sak. Følger man 
samfunnsutviklingen og tar den
ne statistikken med som saklig 
informasjon, da er det virkelig 
grunn til å rope et varsko! Når 
illegale aborter utfØrt her i lan
det samt aborter utført i utlan
det kommer i tillegg til det stati
stikken viser, blir vel ikke tallet 
200 000 aborter de siste 20 år 
så urealistisk. 

«Sexolog» Berthold Griinfeld 
går til angrep på Per LØnnings 
ærlige forsøk på å demme opp 
for denne syke utvikling innen 
abortlovgivningen. Berthold 
Grlinfelds uttalelser og statistikk 
viser tydelig at det er flere as
pekter som må legges til grunn 
for denne utvikling. Her er noen 
av dem: 

BARNEOMBUD 
Vi skremmes ofte av de store 

avisoverskrifter om barnemishand
ling og ser også med stor bekym
ring på de økende barne- og ung
domsproblemer. Nå skal vi imid
lertid få et BARNEOMBUD som 
skal ivareta barnas rettigheter. Vi 
har fra før mange «supperåd» her 
i landet, og det er vel sannsynlig 
at BARNEOMBUDET er et nytt. 
Myndighetene undergraver selv re
spekten for ombudene ved å opp
rette for mange av dem. Et ombud 
fungerer i kraft av sin prestisje, 
men enkelte av ombudenes latter
lige pålegg i den senere tid har 
bidratt sterkt til å undergrave den-
ne. 

* PRESIDENTVALGET I USA 

Det er mange som har undret 
seg over at et land med 220 millio
ner innbyggere ikke har kunnet 
oppvise bedre kandidater enn Jim
my Carter og Ronald Reagan. Den 
ene skandalehistorien avløses av 
den andre, og innen valget er over 
finnes det vel knapt den amerika-

Lettsindig seksuell omgang i 
friere former, kvinnefrigjøring 
fra mannsdominans og tradisjo
nelle ekteskapelige samlivsfor
mer, friere syn og forherligelse 
av kjØnnsakte:u. gjennom filmer, 
blader og lignende, liberalisert 
abortlovgivning, feilslått sam
funnSØkonomisk politikk, bolig
forhold og generell dekadense i 
stadig økende grad med lav mo
ral som kjennetegn. 

Skal man ta itu med disse 
problemene, må samfunnsstruk
turen endres og tilrettelegges slik 
at vi får en mer familievennlig 
politikk, både bomessig og øko
nomisk. Moralen må igjen opp 
til et verd1g nivå, med saklig in
formasjon i en kristen regi. 

Bort med skadelig makkverk 
i blader, film og media forØvrig. 
Vern av det ufØdte liv (fosteret) 
hjemlet i lov. 

Ut fra de tall og den statistikk 

ner som har respekt for noen av 
kandidatene. Det siste på første
siden i DAGBLADET er at Jim
my Carters bror har vært innblan
det i sex-orgier og korrupsjon. Hva 
blir det neste? 

* NARVIK 1940 
BjØrn Bjørnsens bok om Narvik 

kommer til å skape hØye bØlger. 
Les bare hva DAGBLADET skrev 
i sin forhåndsomtale forleden: «l 
ettertid har vi diskutert det som 
skjedde i 1940 ut fra Quisling og 
sånt småpludder. Men ingen skal 
komme og fortelle meg at det var 
en norsk major som fikk Tyskland 
til å gå inn i Norge. Okkupasjonen 
var et resultat av et bevisst alliert 
stormaktspill, der Churchills tak
tikk var å forflytte verdenskrigen 
til norsk jord.» 

FOLK og LAND OKTOBER 1980 

Sovjet en kreftbyll 
Av EINAR GIÆVER 

Sovjet er i dag som en ondar- FELLESSKAP! Og for å kunne 
tet kreftbyll på verdenskartet. De gjennomfØre dette tvangsfelles
siste decennier har den planmes- skap må kommunistene nØdven
sig spist seg utover andre nasjo- digvis bryte ned og underkue 
ners territorium, og infiltrert seg folkenes naturlige nasjonale in
overalt ellers den måtte finne tegriteter! - Er det igrunnen da 
svake punkt hos sine granner. så merkelig at det som en natur
Afghanistan er jo et ferskt eks- lig motvekt mot dette oppstår 
empel. Selv kaller kommunistene tilsvarende markante nasjonale 
det for «hjelp»(?) - av alle ting! bevegelser for å motvirke denne 
- Hjelp til hva? - Solidaritet, utslettelse av nasjonenes selvhev
fellesskap og likhet, sier de selv deIse og frihet?! 
- men dog under TVANG! Ved slutten av 2. verdenskrig 
Kommunistene i Afghanistan ut- foreslo W. Churchill at vest
gjør et klart mindretall i folket. maktene skulle okkupere Sovjet 
Det skulle altså tilsi at hvis mens muligheten var der for å 
NKP som i dag utgjør ca 1 % sikre seg mot fremtidige trusler 
av Norges befolkning, ba Mosk- derfra. - I dag kan vi jo se 
va om «hjelp», så ville det sam- hvor rett han da hadde! - Jeg 
me skje her? mener man burde ha tatt Sovjet 

En meget vesentlig ting vi i den hensikt å opplØse «kreft
skal merke oss, er at denne kren- byllen» ved å gi de rundt om 
kelse og utslettelse av folkenes. 20 forskjellige nasjonene den 
nasjonale integritet jo nettopp er egentlig består av sin selvsten
en prinsippiell hjØrnesten midt i dighet tilbake! Nasjonal integri
hjertet av den kommunistiske tet er en menneskerett! - om 
ideologi! - Bl.a. fordi kommu- det enn passer kommunismen og 
nisme i seg selv er TV ANGS- enhver annen form for interna-

Berthold Grunfeld bygger på, 
må man beklage den holdning 
abortsøkende kvinner har til det
te alvorlige tema. Foruten å 
godta fosterdrap på sitt eget 
barn, tar man samtidig avstand 
fra sin egen spede opprinnelse. 
Dette er naturstridig og kan ik
ke rettferdiggjØres hverken av 
egoistiske motiver eller en kynisk 
følelseskald holdning til kjØnns
lig forlystelse. 

,Berthold Griinfelds holdning 
må gjøres til skamme, slik at 
denslags uttalelser og statistikk 
ikke blir lagt til grunn for en 
bekreftelse på at vi godtar fri 
abort. Denne form. for «folke
sykdom» må bekjempes. 

POLITIETS STREIKERETT 
Politiet mistet sin streikerett i 

1958, men vil nå ha den tilbake. 
Leif Hagewicks etterfØlger i Poli
tiforbundet - Leif Lilås - har 
varslet om kamp for at politiet skal 
få igjen streikevåpenet. Vi har for
ståelse for mange av politiets pro
blemer, men kan ikke se det som 
forsvarlig at streikeretten gjeninn
føres. I land hvor politiet har strei
kerett og har brukt denne, har det 
ført til totalt kaos. 

* SKANCKESAKEN 
Etter våre artikler om dødsdom

men over professor Ragnar S. 
Skancke tidligere i år, har vi no
tert en meget stor interesse for 
denne saken. Vi har derfor satt 
igang arbeid med å få trykt opp et 
nytt opplag av cand. jur. Alexan-

sjonalisme svært dårlig! 
Tenk om alle Sovjetstatene i 

dag hadde hatt sine respektive 
nasjonale integriteter i behold! 
- da hadde vi heller ikke hatt 
Moskva-truselen hengende over 
oss, og verden hadde vært adskil
lig tryggere! 

Menet annet spørsmål i den 
sammenheng er om ikke Sovjet 
med sit umettelige maktbegjær 
på andre nasjoner, lager ris til 
egen bak?! - Dess mer de 
vokser - dess vanskeligere blir 
det å «holde på sømmene». En 
vakker dag kan Kreml komme 
til å oppleve at «sømmene rak
ner», og de må se sin egen stor
het - Sovjet-Samveldet sønder
rives i enkeltstatenes krav på 
selvstendighet! - Presis hva de 

der Langes skrift «Dødsdommen 
over kommisarisk statsråd, profes
sor Ragnar Sigvald Skancke». 

Skanckes egen utredning om sa
ken vil også bli trykt som bilag. 
Skriftet trykkes med tanke på 
masseutbredelse og kommer til å 
koste ca. kr. 10,- for enkelteksem
plarer. 

Skriftet ventes å foreligge i slut
ten av desember 1980 eller i be
gynnelsen av januar neste år. 

* FORHANDSLAGRING 
Det er stor uenighet innen Ar

beiderpartiet om man skal gå inn 
for forhåndslagring av tungt mili
tært materiell i Norge. Forsvars
minister Thorvald Stoltenberg har 
uttalt at tyngre materiell må lag
res hvis vi Ønsker alliert støtte i en 
krigssituasjon. Sterke krefter in-

Afgahnskefjellstammer sloss 
mot Sovjetiske tanks. 

- De panservognene har jeg 
sett i TV, - det var dem rus
serne trakk ut fra Øst-Tyskland 
for å styrke freden. -

i rettferdighetens navn fortjener! 
- I dag har det jo begynt å sive 
ut meldinger om rivninger i 
flere av Sovjetstatene! 

Alle tidligere stormakter fikk 
sitt endeligt som fØlge av fler
nasjonal sammensetning; det 
gamle Egypt, Hellas, Romeriket, 
Stor-Tyrkiet. 

Når skal menneskene lære å 
respektere hverandres nasjonale 
integritet, og leve i fred med 
hverandre på et slikt gjensidig 
og rettferdig grunnlag? - Jeg 
tror i alle fall det er den eneste 
rette veg til varig fred! 

- Menneskenes forsøk på å 
bygge et mektig tårn hvor alle 
kunne bo (Babels tårn) - be
lønnet Gud med å adsprede 
dem, sette grenser og gi dem 
hver deres språk! (Babel = for
virring) 

- Man skal ikke begjære sin 
nestes hustru, hus og eiendom 
eller noe som hØrer sin neste til! 

- De evige sannheter kom
mer selv ikke internasjonalen el
ler noen som drØmmer om en 
verdensreligion utenom! Og takk 
for det! Einar Giæver 

nen Arbeiderpartiet har imidlertid 
igjen falt tilbake på det brukne 
geværs linje. 

Det kan være delte meninger om 
NATO-medlemsskapet, men' skal 
vi først være med i et forsvars
samarbeid må vi yte vår del. Blir 
det ikke noe av forhåndslagringen, 
kan vi se fram til mellomkrigstil
stander og finlandisering. 

* POLEN 
Streikeaksjonene i Polen ga de 

polske arbeidere langt 'større frihet 
til å organisere sine fagforeninger. 
Det må regnes som sannsynlig at 
«frihetsbasillen» sprer seg til også 
andre øst-europeiske land, og det 
skal bli interessant å se hvordan 
Sovjet vil takle dette problemet. 
Mange har undret seg over at Sov
jet ikke grep inn i Polen. Vi tror 
at lederne i Kreml her gjorde en 
meget nyttig strategisk beslutning. 
Ved å vise Vesten sitt «blide» an
sikt, unngikk man opprustning og 
kald krig. Nå slumrer de vestlige 
land fortsatt i sin Tornerose-søvn, 
overbevist om at Ivan er bedre enn 
sitt rykte. 
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En løgn er død 
I et intervju med Aftenposten (27/9 mrg.) sier forlagssjef 

Øistein P arm ann i forbindelse med utgivelsen av Maria 
Quislings bok: 

«Det er vel ikke noen moderne historiker som lenger 
tror at han (Quisling) like før 9. april dro til Tyskland 
og inviterte Hitler til Norge og røbet militære hemmelig
heter.» 

Dette er en hard dom over Erik Solems lagmanns«retb, 
som akkurat for 35 år siden i disse dager fant nettopp dette 
«bevist» og bl.a. av den grunn avsa dødsdom over Quisling. 

Enda en løgn er død, og denne gang en av de sentrale 
usannheter som er blitt brukt til å tilsmusse Quisling og oss 
andre NS-folk. 

Får ikke ccretts»-oppgjørtes koryfeer etterhvert en stadig 
sterkere følelse av at grunnen svikter under dem? 

DYNAMISK 

FOLK og LAND 

Ingen hetsbølge etter 
fjernsynsserien om Nasjonal 
Samling og dets intensjoner 

«Jeg er blitt forsiktig med å å få avdekket et stykke Norges
bruke begrepet landssviker etter historie som til tross for mange 
at jeg har fått litt innsyn i mo- forsøk, fremdeles er uklart frem
tiver og påvirkningsfaktorer som stilt. Vi må gjøre det nå, fordi 
førte til at såpass mange sluttet det er nå de personene fremde
seg til Quislings bevegelse. Jeg les lever, som kan hjelpe til med 
ønsker rett og slett å kalle dem å få en dypere innfallsvinkel til 
NS-folk. Et gammelt NS-med- dette stoffet, sier Haagen Ring
lem sa til meg under dette ar- nes. 
beidet at man vanligvis tenker «Folk og Land» har snakket 
på Henry Rinnan og terroriste- med en rekke kvinner og menn 
ne, når det snakkes om Nasjonal som, i forbindelse med fjern
Samling, men det er få som ten- synsserien, er intervjuet. De fes
ker på alle oss som virkelig men- ter alle lit til Haagen Ringnes' 
te at dette var bra for Norge.» løfter om at programmet ikke 

Dette sier Haagen Ringnes til vil bli befengt med tekniske 
«Nationen»s medarbeider, i en triks" - og de fremhever at 
samtale omkring forberedelsene, intervjuene har vært redelige i 
til fjernsynsserien om Nasjonal form og innhold. 
Samling og dets intensjoner. For noen uker siden var fjern-

ForelØpig er planene å lage synets fotografer på beSØk i 
tre programmer, som tar for seg INO's bibliotek, .for opptak av 
de ulike fasene i Nasjonal Sam- samlingene. 
lings historie. Sammen med Haagen Ringnes 

- Vi er ikke interessert i å er det Jan Størseth og Hanne 
henge ut noen eller å få i gang Hoel som er ansvarlig for pro
en stemningsbølge mot Nasjonal gramserien. 
Samling en gang til. Vi vil prØve 

Stor interesse 
for okkupa
sjonstiden i 

historielagene 
Bladet «SamholdN elgeren» i 

Gjøvik skriver at mange steder i 
landet arbeides det med okkupa
sjonstidens historie. 

«Det samles stoff særlig fra 
muntlige kilder, og det skrives 
også om emnet. Dette stoffet har 
lenge vært brennbart, men tids
rommet har nå kommet såpass 
på avstand at det kan behandles 
noenlunde objektivt med rimelig 
hensynstagen til begge sider. 

Når arbeidet med okkupa
sjonstidens historie nå tas opp 
mange steder, er det ikke minst 
fordi mange av dem som spilte 
en mer eller mindre viktig rolle 
under krigen, efter hvert faller 
fra, og hva de kan fortelle munt
lig eller skrive ned, er spesielt 
viktig på bakgrunn av at skrift
lige kilder fra denne tiden er me
get magre» skriver avisen. 

GjØvik Historielag er en av de 
organisasjoner som vil gjøre noe 
med okkupasjonstidens historie, 
og tar nå emnet opp med med
lemmene. 

Positive presseomtaler gir godt salg 
av Melsom's bok 

INO's serie om den norske grunnverdier vernes» og at direkte var avledet av tyskernes. 
okkupasjonshistorie, fØrt i pen- «presse, teater, kringkasting og Odd Melsom tar i noen detalj 
nen av redaktør Odd Melsom, er film og andre kulturfonpidlere for seg kirke- og lærerstriden 
i ferd med å bli også en salgs- skal fremme nasjonens interes- slik de ble vurdert fra NS' side. 
suksess. Den lille, frivillige kon- ser. Samfunnsfiendtlig propagan- Biskop Berggrav spiller en sen
tors tab på Ener haugen har hen- da og utbredelse av klassehat tral rolle i fremstillingen, og det 
dene fulle med å ekspedere be- forbys.» Melsom bruker beteg- 'er fristende å ha forståelse for 
stillingene som strømmer inn, og nelsen «nasjonal-romantisk» for Melsoms syn at Berggrav vel så 
særlig hektisk er det blitt etter å karakterisere NS' kultursyn, og mye opptrådte som politiker enn 
at pressen ofrer stor spalteplass mye tyder på at det var korrekt. som kirkelig hyrde. Det er også 
på anmeldels,ene av serien. Stort Ser man på det kulturliv som -vanskelig å komme utenom at 
sett er disse positive, og selv tross alt eks1sterte under okku- NS spilte en forbausende sterk 
DAGBLADETs helsides omtale pasjonen av offisiell karakter er rolle i norsk skole. Etter 1945 
av bøkene .overrasket oss med det nettopp det norske, det nas- ble over 7 prosent av landets læ
en redelig og objektiv bedøm- jonale, tråden tilbake t1l bygde- rere tiltalt for dwekte medlems-: 
meise. verdier .og norrØn dom SoOm do- skap J NS, og over 5000 var 

I to artikler i Aftenposten skildrer Sverre Har t man n 
Winston Churchills mange planer om å gjøre Norge til krigs
skueplass. Svært mye av dette er vel kjent fra før, men det . 
er likevel nyttig igjen å bli gjort oppmerksom på hvor kynisk 
og hensynsløs denne britenes statsminister og øverste leder 
av krigsinnsatsen egentlig var. Det mest interessante ved 
artiklene er likevel overskriften. Den lyder: ccDEN DYNA
MISKE CHURCHILL». 

Når Churchill planla angrep på Norge og gjorde alt for å 
bringe oss inn i krigen, var han altså «dynamisk». Vi mener 
å huske at det er blitt brukt ganske andre ord om Hitler 
og hans planlegging og gjennomføring· av det norske felttog. 

Men så er det selvfølgelig forskjell på folk. 

En klassisk forvrengning 
Hvordan kan man ·med en enkelt setning fullstendig for

vrenge en hel historisk epoke? Et klassisk eksempel på det 
finner man i Aftenposten, der Berit Nøkleby skriver en artik
kel om situasjonen i Norge rundt 25. september 1940. Om 
de norske ministres meget store innsats gjennom det meste 
av okkupasjonen heter det at 

cctyskerne - ved Reichskommisar - hadde den vir
kelige makt, mens de norske s trå men n - de 
kommisariske statsråder, senere med Quisling I spis
sen-ga råd og hjelp." 

Uthevelsene er våre. 
Det er riktig nok at Reichskommisar gjorde alt han kunne 

for å hindre NS' norske politikk, men ikke var disse stats
råder «stråmenn" og ikke ga de ccråd og hjelp" for å fremme 
tyskernes sak, slik Berit Nøkleby prøver å gi inntrykk av. 
Det stikk motsatte var tilfelle. De norske ministre som utalli
ge andre NS-folk gjorde hver på sin plass sitt ytterste for å 
ta vare på nor s k e interesser, for å berge det norske folk 
mest mulig uskadd gjennom krigens påkjenninger. 

Så langt fra å være «stråmenn" var de tyskerne en kon
stant torn i kjødet. Det vet enhver som i dag uhildet betrakter 
historien, men altså stadig ikke denne Aftenpostens med
arbeider. 

annen sak 
-- Quisling ble antagelig skutt på feile premisser, iallfall, 

men det er en annen sak. 
(Bjørn Bjørnsen i AFTENPOSTEN 13. aug.1980) 

I SANDEFJORD BLAD var minerte. Det er derfor lett å for- medlem av det meget omstridte 
det årets forfattemavn, Tore stå at mange NS-medlemmer fØl- Norges Lærersamband. 
Dyrhaug, som anmeldte den ny- te etterkrigstidens dom om at d~ Det må selvsagt heller ikke 
este bok i INO-serien: «Fl"a kollektivt var landssvikere som stikkes under stol at NS hadde 
Kirke- og Kulturkampen under et dypt urettferdig kjennemerke. t11slutning fra en rekke fremtre
okkupasjonen». Han skrev: Det ble NS' skj<ebne at par- dende representanter innen ulike 

«For fem år siden ga Odd tiet fikk sin blomstring i en krig grener av norsk kulturliv, navn 
Melsom ut boken «På nasjonal der tyskerne var våre .okkupan- som enten er helt rehabilitert 
Uriaspost» som var en bred. ter. Mange setter fortsatt likhets- eller skjøvet ut i total glemsel. 
oversikt over hvordan man i tegn mellom NS og tyskerne og Melsoms bok er et partsinn 
Nasjonal Samling så på sentrale glemmer de mange motsetninger legg, haner selv klar over det. 
deler av vår felles historie under som fantes bak den glatte over- Bokens styrke er dette annet syn 
okkupasjonen. Selv om utgangs- flaten. Men NS måtte avfinne fra en Ienge kneblet minoritet, 
punktet - selvsagt - var et for- seg med tyskerne og også Ønske boOkens svakhet at den ikke er 
søk på korreksjon av tradisjo- deres seier fordi partiets makt (Forts. side 6) 
neLl oppfatning og vurdering av 
krigens norske forhold, vakte ,. 
den liten oppsikt. A visenes an
meldelser var få - Sandefjords 
Blad varet hederlig unntak -
og NS' -folks 'syn ble nok en gang 
forb1gått i nesten total taushet. 

Foreliggende bok tar for seg 
et snevrere aspekt av .okkupa
sjonshistorien. Odd Melsom tar 
sitt utgangspunkt i NS' program 
der det het at «kristendommens 
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SIde 4 FOLK og LAfiO 

Bør Bresjnev overlate samene en stat i Sovjet? 

Fra Fremskrittspartiets avis, 
«Fremskritt», (7/5) sakser 
vi denne artikkel, som bur
de interessere våre lesere: 

Mange g.ode argumenter kan 
fØres i marlren både for og mot 
utbyggingen av vassdrag for pro
duksjon av elektrisk kraft. Det 
er ikke det det står i. Men i 
forbindelse med den planlagte 
bygging aven demning og kraft
stasjon i Alta-elven har endel 
samiske aktivister utnyttet den 
uenighet som er oppstått om
kring prosjektet, til å komme 
med en hel rekke - mildt sagt 
tvilsomme - for ikke å si frei
dige påstander og antakelser. At 
de rØde marxister stiller seg på 
sameaktivistenes side og hisser 
dem opp og skyver dem foran 
seg for å fiske i rØrt vann og få 
til så mye bråk som mulig, sam
tidig som de hykler bekymring 
og sorg over inngrep i naturen, 
er vel ikke annet å vente. 

På fjernsynsskjermen .og i avi
ser ble det vist frem kart som 
skule bevise at «urbefolknin
gens» Sameland egentlig strekker 
seg fra Nordkapp og til syd for 
Dovre, med unntak muligens for 
VærØY og RØst. Dessuten halve 
Sverige, mesteparten av Finland 
og videre langt inn i Russland. 
Det var ikke småtterier de gjor
de krav på. 

Og de aller fleste P.olitikere og 
avisskribenter jatter med og fly-

Av J. SORTLAND 

ter over av rørelse og sentimen
talitet .over de «stakkars under
trykte samene» og den «urett» 
som er begått mot dem. Mange 
er nok skremt og redde for å bli 
tiltalt etter rasediskriminerings
paragrafen hvis de åpner mun
men .om samene. Dette utnytter 
sameaktivistene og de røde, og 
kjØrer hardt ut med allslags løse 
beskyldninger og påstander, uten 
å risikere noen særlig motsigelse. 
De forlanger å få .opprettet en 
egen samestat, eller iallfall indre 
selvstyre, de påstår at deres 
«enestående og ve~difulle kul
tur» og livsgrunnlag blir ødelagt 
av demningen i Alta. De har 
funnet ut at samene er urbefolk
ningen i Norge som etterhvert er 
blitt fortrengt av nordmenn og 
fratatt deres rettmessige land, at 
nordmennene ikke har gitt dem 
nok bØker på samisk språk osv. 
Må det være tillatt å minne om 
at de ikke har hatt et skriftspråk 
noengang, fØr norske forskere et
ter nøysommelig granskning og 
studier fikk skapt et til dem. 

Hva angår deres påstand om 
at de er urbefolkningen i Norge 
og i Norden så finns det ikke 
dekning for noe slikt i historisk 
og arkeologisk materiale. I f.eks. 
J. W. Cappelens Forlags nye 15 
binds Norges Historie, som in
neholder de siste forskningsre
sultater på området, heter det i 
fØrste bind, side 118, under ka
pitlet «Hvordan så menneskene 

ut i steinalderen»: samene er urbefolkningen hver-
«Fra yngre steinalder kjenner ken i Finnmark eller andre ste

vi mange skjeletter som på grunn der i Skandinavia. Ekte samer 
av spesielle jordbunnsforhold er har jo som kjent en god del ty
bevart helt fram til idag. De piske mongolske trekk, og det 
kjennes fra alle landsdeler, og mest sannsynlige er vel at de på 
en har således muligheter til å et senere tidspunkt er kommet 
sammenligne. Østfra, fra Sibir, .over den tynt 

Mange skjeletter stammer fra befolkede russiske tundra og tai
boplasser som for eksempel ga med sine reinhjorder, og at de 
Gressbakken og Advik i SØr-Va- er i slekt med de sibirske .og 
ranger og GrØnehelleren i S.ogn. mongolske samojedene. Derav 
Andre kommer fra graver. kanskje navnet same. De såkalte 

Hvordan så disse menneskene nordiske eller, germanske folke
ut? Det later ikke til å ha vært stammene kom fra syd, fra Tysk
store forskjeller mellom de en- land og Danmark og Sverige og 
kelte individer. Alle synes å ha tok landene i besittelse etter
tilhørt den nordiske typen, og hvert som isen smeltet og trakk 
som på samme måte som Blei- seg tilbake etter den siste istiden 
vikmannen synes de ikke å skille for ca. 15-20 000 år siden. Dis
seg markert ut fra mennesker se folkestammer kunne fØlgelig 
som lever i Norge i dag. og nødvendigvis ikke ta noe land 

De nord-norske skjelettene vi- fra en samisk «urbef.olkning» av 
ser ingen trekk som en vil kalle den g.ode grunn at det ikke fan
typisk for nåtidens samiske be- tes liv i det isødet som lå som 
folkning. Det passer forsåvidt en tykk kappe over land og hav, 
godt med teorien om at de første fra nordpolen og til et godt styk
innvandrerne til landet kom fra ke ned i Nord-Tyskland. Hvis 
Danmark og Sverige til SØr- dette er riktig - og mye taler 
Norge og at bosettingen deretter for det - så skulle samenes 
spredte seg nordover langs kys- egentlige hjemland befinne seg 
ten til Varangerområdet. ganske langt østover et sted og 

Danske og svenske skjeletter det ville være rimeligere om sa
fra yngre steinalder er i hoved- ,meaktivistene henvendte seg til 
trekkene lik de norske. Det ser kamerat Bresjnev i Kreml med 
derfor' ut til at· denne befolk- forespØrsel om å få opprettet en 
ningstype har holdt til i hele egen stat der borte, enn å for
Skandinavia.» Sitat slutt. lange å få gjøre det her i Norge. 

I fØlge dette synes det ikke å 
være noe belegg for å hevde at J. Sortland 

Kommandørkaptein T. K. Olafsen: 
((Har vi lært noe, lør neste korsvei?)) 

Historien om de norske flykt
ninger i Sverige under siste ver
denskrig gir mange triste avslØ
ringer. 

Pressen har fortalt oss lite om 
tragediene som utspilte seg i fle
re leirer der borte, om misten
keliggjørelsen ogangiversyste
met som ble satt i verk, om selv
mordene blant flyktningene .og 
intrigene -innen flyktningeadmi
nistrasjonen. Arsakene til for
tielsen kan skyldes at pressefolk 
som spaserte over grensen til 
Sverige den gang, straks kom i 
kameratstilling til de hØyere nor
ske sjefer, .og ble pådyttet gode 
stillinger på de utallige norske 
kontorer som ble opprettet. 

Noen direkte forbindelse med 
d,en vanlige flyktning hadde de 
derfor ikke. Direkte ille er det 
likevel at de samme pressemenn 
nekter å gjøre kjent bøker som 
tegner et svart billede av flykt
ningetiden i Sverige, selv om 
bØkene er skrevet av folk som 
sto sentralt i hendelsene. 

sen slippe til med en omtale. 
Han skrev: 

Nils Ørvik: Norsk mili
tær i Sverige 1943-45. 
- Ernst G. Mortensens 
Forlag. 

1944 satte det inn en svær bølge 
av mistenkeliggjØrelse og ond
sinnede rykter om de nu opp
retten des polititropper. Dette 
skyldtes vel for en god del noen 
fra Norge utsendte provokatØrer, 
men da nordmenn som bekjent 
har svært lett for å klage, så lå 
nok adskillig av kritikkens opp
hav hos de landflyktige selv. 
Flyktningekontoret og de mere 
militære myndigheter arbeidet 
ikke så bra sammen. Da de sist
nevnte innkalte folk den 12. 
april 1944 til øvelse, oppfordret 
flyktningekontoret de samme 
menneskene til å bli i den sven
ske industri. Nu, det var ikke av 
vranghet fra noe hold, men ube
kjentskap med hva den annen 
part gjorde. . 

ger med mat og utstyrsgjenstan
der, som Sverige sendte til for
deling, forsvant sporløst. Biler 
s.om kjØrte ut fra Østbanestasjo
nen, tok en tur ned i en sidegate 
og tippet aven kolli eller to. Til 
slutt truet svenskene med å stop
pe all forsendelse, da antallet av 
vogner på skinnene på Østbanen 
var oppe i 250, hvis ikke los
ningen kom igang og vognene 
sendt tilbake igjen. Meget ble j.o 
på denne måte Ødelagt. Forfatte
ren sier så: «Enhver som hadde 
aldri så lite med det militære å 
gjøre i den tiden vil jo huske at 
opplØsningstendensene, ansvars
lØsheten og griskheten var å fin
ne innen nær sagt alle avdelinger 
og våpenarter, såvel h.oS dem, 
der kom utenfra som hos hjem
mestyrkene.» Og så: «Mange av 
avdelingene var dårlig trenet og 
disiplinerte. Der var liten fast
het i hele oppbygningen og ofte 
bare tilfeldigheter ved ansettel
ser. Ja, det var et trist resultat 
av to års politiutdannelse i Sve
rige og over 4 års utdannelse i 
Skottland. Boken rØrer ved Øm
me punkter. Men det er riktig 
nok, så vi kanskje kan lære en
del fØr neste korsvei. 

OKTOBER 1980 

«Plastbrød-
, 

giganten> 
overtar det. 
lille bakeri på 
hjørnet 

De store industrikjeder er i 
ferd med å overta våre siste pri
vateide bakeribedrifter. Snart 
blir det helt slutt på duften av 
ferske brødvarer fra den lille ba
keren på hjØrnet, og vi må til 
supermarkedenes frysedisker for 
å finne frem til gigantkjedenes 
«plastbrød» . 

Det lille antall bakere som 
fortsatt setter sin ære i å levere 
håndverksbrød, etter tradisjoners 
strenge krav, blir idag utsatt for 
et stadig større press fra de mek
tige kapitalorganisasjoner. 

For å følge med i konkurran
sen har nærmere 80% av de små 
bakeribedrifter måttet bryte sta
tens lover og forordninger, ved 
å starte arbeidsdagen klokken 4 
om morgenen. Dette har medfØrt 
større bØter der forholdet er 
oppdaget, da det er strengt for
budt å begynne arbeidet fØr 
klokken 6. 

Nå nytter heller ikke denne 
utveg for å kunne holde «hodet 
over vannet». Industrikjedene er 
nemlig gått til en priskrig, som 
vil kvele den siste småbaker. 
Krigen er skyld i ny flukt fra 
faget, og er også årsak i at det 
på grunn av den store produk
sjon kastes mye brød. Det nev
nes et tall på 15000 brød om 
dagen. En baker på Vestlandet 
forteller til «Folk og Land» at 
også kooperative bedrifter har 
kastet seg inn i priskrigen, og 
dermed virker for at det bare 
skal være noen få giganter som 
skal dominere markedet. NKL 
var forØvrig først på pletten med 
å overfØre sine små stedsbake
rier til ren industri, gjennom 
Goman-kjeden som er landets 
største bakerikjede. Det omset
tes Goman-brØd i S-lag for over 
100 millioner kroner. 

Det er naturlig at bakeren på 
hjørnet ikke kan selge kneipp
brØd til kr. 1,80, slik mange su
permarked gjør. På den annen 
side er mange bakere skuffet 
over husmødre som så totalt har 
mistet smaksevnen, og som iste
det for det gamle håndverks
brød, nå foretrekker maskinla
gede «plastbrØd» som aldri har 
vært i nærheten av -bakermeste
rens melete hender. 

De er også skuffet over at så 
få reagerer over utslettelsen av 
denne håndverksnæring som 
hadde sterke tradisjoner i vårt 
land. 

Averter i 
«Folk og Land»-

En bok av Nils Ørvik: «Norsk 
militær i Sverige 1943-45», 
kom ut på Ernst G. Mortensens 
forlag i 1951. Bare et fåtall nor
ske aviser anmeldte den. En av 
dem var TØnsberg Blad, som lot 
kommandørkaptein T. K. Olaf-

Da krigen tok til i Norge, søk
te mange seg over grensen til 
Sverige - noen for å slåss, noen 
fordi de måtte, og så noen, der 
gikk over for å få det litt bedre 
og r.omsligere enn hjemme. Spe
sielt de siste ble svært skuffet, 
da de kom frem, fordi svenske
ne helt usentimentalt puttet dem 
bort i skogsarbeide på tildels 
nokså bortgjemte steder. Flykt
ningstrømmen øket stadig og var 
ved sommeren 1942 .oppe i ca. 
10000. Fremsynte menn forstod 
at noe måtte gjøres for alle disse 
menneskene, som ble bitrere og 
bitrere, og mange av dem var 
heller ikke mors beste barn. Og 
det er dette arbeide, forfatteren 
har satt seg som mål å skildre. 
Han er meget detaljert, så en 
får et grundig innblikk både i 
arbeidet og i de vanskeligheter, 
en kom opp i. Det gjaldt jo bl.a. 
å anlegge Øvelsene slik, at en 
ikke kom så altfor langt over 
streken av nØytralitetsreglene. I 

Men så kom frigjøringen og 
polititroppene rykket over gren
sen.Nu skulle de stå sin prøve. 
Men hva skjer? Jeg siterer for
fatteren ordrett: «Sommeren 
1945 er jo forlengst gått over 
i historien som «Orgingernes» 
glansperiQde, da praktisk talt alle 
tapre menn, med, og uten uni
form, følte seg forpliktet til per
sonlig å beslaglegge sin del av 
byttet og dekke sine private 
krigsomkostninger, beregnet et
ter eget skjØnn.» Hele togladnin- T. K. Olafsen __ ... _________ _ 
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OKTOBER 1980 

Der vil dere 
linne 
sannheten 
Kjære Folk og Land! 

Mens jeg sitter her oppe nok
så ensom på Hadeland og leser i 
forskjellige NS-skrifter, dukker 
det atter opp igjen det lille hefte 
av Sundra Sand, som kom ut for 
noen år siden ved navn: «Hva 
var Kristen Samling?» Det be
tar meg like meget !;om det 
gjorde fØrste gang jeg leste det, 
ikke minst det som står om Quis
ling's siste hilsen til sine venner, 
så jeg får lyst til å sitere det 
igjen, og få det inn i Folk og 
Land. Det lyder slik: «Oppfør 
dere slik at hele det norske folk 
må bli glad i dere. Les Johannes 
levangelium, særlig fra det 14. til 
det 17. kapittel, for der vil dere 
finne sannheten, arbeid for Guds 
rike». Ofte har jeg trodd at 
Quisling sa dette som en spesiell 
hilsen til alle de unge i Nasjonal 
Samling som hadde gjort sin inn
sats for fedrelandet i Hirden, i 
Arbeidstjenesten og som front
kjempere, fordi han visste hvor 
sterkt de var knyttet til ham, og 
at tomhet og håpløshet kanskje 
ville falle over dem når han var 
borte, og så henviste han dem 
til en langt større fØrer som de 
kunne støtte seg til, nemlig den 
Herre Jesus Kristus, Guds sØnn 
og verdens Frelser. Hans siste 
ord før skuddene falt på Akers
hus var jo også: «Fader, i dine 
hender overgir jeg min ånd». Og 
dette stemmer jo helt også med 
den viktige programpost vi had
de i Nasjonal Samling's program, 
som ble nedskrevet i 1933, og 
som sto der fast helt ut til 1945, 
da vårt parti ble forbudt, men 
som står der i vår hukommelse 
og i våre hjerter for alltid. La 
dette være en liten søndagshilsen 
fra meg av de eldre NS-vetera
nene som har holdt trofast ved 
i alle år. 

Heil og Sæl 
fra Laila Iversen, Hadeland 

Da gråt Hambro 
Jeg s,ender vedlagt et utklipp 

fra Bergens Tidende, da det mu
ligens kan ha interesse for Insti
tuttet. Som De vil se, stemmer 
de «opplysninger» som her blir 
gitt, dårLig med det som Insti
tuttet har kommet fram til. 

Hvis det er riktig at Hambro 
«gjentok seg så godt at han gråt» 
i NRK 1945, så kan man jo be
gynne å undres på om det mulig
ens var visse andre ikke-formu
lerte fakta som frembrakte lysten 
til å gråte. 

G. H. LurØY 

«Bergens Tidende skriver: 
«I 1945 leste stortingspresi

dent C. J. Hambro inn på lyd
bånd den såkalte «Elverums
fullmakten» som han hadde for
mulert 9. april 1940 og som 
Stortinget vedtok i et ekstraordi-

---
• 
• 

nært møte på Elverum. Det var 
denne fullmakten fra Stortinget 
som dannet grunnlaget for regje
ringen Nygaardsvolds arbeid i 
eksil i London i krigsårene. 

Kortslutning eller hva? 
Et svar· til skipsreder Klaveness 

- Opptaket i 1945 ble gjort i 
NRK, og Hambro gjentok seg så 
godt at han begynte å gråte. 

K. Klaveness (i nr. 7-8) synes Rassinier's og David Irving's bø
«Folk og Land»s 'synsmåter vit- ker. En mann som herr Klave
ner om «massiv dumhet», ness har naturligvis forlengst satt 

SV AR.·Vi gjentar: Den såkalte «blindhet», «en kortslutning», seg inn i disse forfatteres arbei
Elverum-fullmakt av 9. april «et sett skylapper», «ensporet der -, han er jo hverken «dum», 
1940 ble ikke vedtatt av Stortin- fanatisme», ja, bladet og dets «blind» eller «enspoæt», - men 
get. Fullmakter som ble foreslått skribenter er kort sagt «latter- -for oss vanlige, lite språkmek
av stortingspresident C. J. Ham- lige»! - En ganske pen bukett tige lesere ville en slik omtale 
bro ble overhodet ikke satt un- språkblomster på en gang! vært særs verdifull. Vi er nemlig 
der votering. StortingsmØtet ble I et PS. utfordrer han redak- ikke så dumme at vi ikke bØyer 
hevet fØr det var stemt over for- sjonen eller en «sjdsideolog» til oss for åpenbare fakta, når slike 
slaget. å imøtegå hans :innlegg. Nå til- foreligger. De «fakta» som Kla-

På den annen side, opplyser hØrer jeg, som kjent, ingen av veness sannsynligvis sikter til,er 
professor Frede Castberg i sin de nevnte kategorier. Jeg er ba- imidlertid i hØyeste grad omtvis
bok, JURIDISKE STRIDSMAL re en ganske alminnelig gammel tet. A gå nærmere inn på dette, 
I NORGES POLITISKE HIS- kårkall fra en ganske alminnelig vil fØre for langt, det får være 
TORlE, (Universitetsforlaget) n?rdlandsga~d, og kanskje er jeg nok å henvise til ~e ovenfor 
må det påpekes at det ikke fore- b~de dum; bll~d og ~lt det ~ndre. nevnte franske, amenkanske og 
kom noen opposisjon mot for- Likevel ftkk Jeg na det tnnfall engelske forfattere. 
slaget. HØyesterett kom derfor, å plukke litt i Klaveness' frodige Men Klave~ess b~ker i~ke 
6. august 1945, fram til at man blomsterbed. bare for~ol?svls ufarlIge sprak-
l i k eve l måtte betrakte Elve- FØrst er det da dette med blomster I SItt ubehevskede utfall 
rum-fullmakten som vedtatt. motforestillinger. Kjære Dem, mot «Folk og Land», han kom-

Jeg er uenig i dette, sier Cast- Klaveness, vi har da væ.rt.tvangs: mer også m~d direkte trusler: 
berg - og tilfØyer: Men jeg an- foret med motforestillmger l «Da skyter VI!» «Den dagen ... 
ser ikke dette for å være vesent- samfulle 35 år! Hverken for oss kommer vi til å handle». 
lig. Det forelå nemlig en nød- eller for «kollegene på venstre- Nå er det vel ikke så helt 
situasjon, som i henhold til siden» eksisterer det. noen som klart, hver~en hva for «vi» som 
Grunnloven gir ekstraordinær helst fare for ensrettmg. Det er har tenkt a skyte på oss, eller 
lovgivningsmyndighet for Kon- tvert i mot dere, forsvarerne av hva slags omstendigheter som 
gen i statsråd. Dette var fullt til- det fal.lerte kapitalistiske «de- kan f~~ette «v~» t~l å «handle». 
strekkelig, hevder Castberg, som mOkra!I», so~ ove~ alt og på Henv.ls~mge~ tIl. arstallet 1933 
imidlertid tillegger at London- aUe mater avvlser vare motfore- kan lmldlertid gi oss et holde
regjeringen - etter hans syn _ stillinger.. . I;unkt. De~ var jo, som kjent, 
gikk for langt når det gjaldt å Men ble VI da Ikke vekket fra aret for HItlers maktovertagelse 
utferdige provisoriske anordnin- vår «trance» ved etterkrigstidens i Tyskland. Vi skulle da kunne 
ger. «avsløringer»? Her kan jeg bare dra den slutning: Hvis det her 

Castberg tar spesielt for seg svare for meg sj~l: Jeg har aldri i Norgesk~lIe oppstå en nasjo: 
landssvikanordningen av 15. de- befunnet meg 1 noen trance! nal og SOSIal bevegelse, som 1 

.sember 1944, .som fØrst ble Hvis det er riktig å si at jeg «vm likhet med Det nasjonalsosia
kunngjort lenge etter at den var nazist» i tidsrommet 1941-45 listiske tyske arbeiderparti vinner 
vedtatt og som gav seg selv til- ~det vet jeg faktisk ik~e!), så h~r tilslutni?g og støtote ~os et solid 
bakevirkende kraft for hele J'eg vært det uavbrutt l ca. 50 ar flertall l folket, sa vd Klaveness 
krigstiden. Man må imidlertid og er det den dag i dag. og hans «vi» «handle» ved å an
være klar over, skriver Castberg, Og «avsløri~gen.e» .da, hva vende skyte~åpen mot dette fler
at HØyesterett ikke har anvendt med dem? Jo, bade Jeg og mange tall og dets tILlItsmenn. 
de straffebestemmelser det her andre med, er svært interessert i Men dette må da vel være en 
gjelder, uten i slike tilfelle hvor å få vite den hele og fulle sann- total «demokratisk» kortslut
domstolen har ment at anvendel- het om det 'som foregikk i Tysk- ning? Eller hva? Trygve Engen 
sen av landssvikanordningen fØr- land og tyskokkupert land i 
te til en mildere behandling av krigs åra. Men nettopp på dette 
landssvikeren enn den som ville interessante område synes jeg 
ramme ham etter den gamle for- bladet vårt har vært mer forsik
ræderparagraf i straffeloven. På tig enn strengt tatt nØdvendig. 
denne måten har HØyesterett all- En kunne jo ha ventet at bladet, 
tid hatt for Øye å respektere f.eks. i tilknytning til fjernsyns
Grunnlovens paragraf 97 som serien «Holocaust», hadde bragt 
forbyr å gi nye lover tilbdkevir- en utfØrlig omtale av professor 
kende kraft, til skade for gjer- Butz', Richard Harwood's, Paul 
ningsmannen. 

Ellers bemerker professor Fre-
de Castberg at rettsoppgjør etter det så visst ikke blitt noe retts
en seierrik krig alltid vil bli oppgjØr som det vi kjenner fra 
seierherrens justis. Hvis utfallet Norge etter 1945, sier professo
av krigen var blitt et annet, ville ren. 

Dominerer 
husmannsånden 
Norge? 

Det er en meget viktig sak 
som i aller hØyeste grad har for
bauset meg gjennom et langt liv, 
- og det er teksten i Den nor
ske Grunnlov. 

Siden fØrste utkastet til NOR
GES GRUNNLOV ble utformet 

SJdaI 

på dansk i 1814 og fram til i 
dag er den danske teksten fort
satt beholdt. En må virkelig 
spØrre seg selv, - hvorfor? 

Nordmenn må sikkert være 
det eneste selvstendige og uav
hengige land i verden som skri-

. ver sin Grunnlov på et fremmed 
språk. På dette området hersker 
~ortsatt den kjente husmannsån
den fra den tid vårt land var en 
koloni under Danmark. At lan
dets viktigste lov; NORGES 
GRUNNLOV fortsatt skrives på 
dansk, er etter min og mange 
andre nordmenns mening en 
skam for en nasjon som anser 
seg å være et fritt og selvstendig, 
og uavhengig norsk kongerike. 

Det får så være at det norske 
folk ikke kan bli enige om hvil
ket målfØre landets innbyggere 
skal bruke som sitt norske skrift
mål, men at NORGES GRUNN
LOV skrives på NORSK må væ
re enselvfØlge ien suveren stat. 
Dansketidens dominerende rolle 
må nå forlengst være fordi her i 
Norge, likeså det danske embets
mannsvelde og danskekongens 
,enevoldsmakt. Det er på tide at 
nordmenn tenker og skriver 
NORSK. 

Det er dessverre ikke bare 
NORGES GRUNNLOV, men 
også i lovverket NORGES LO
VER er den danske teksten be
holdt. Det gjelder her i dette 
lovverket norske lover som fort
satt er i dansk tekst - snart 
160 år etter at NORGE opp
hØrte å være en dansk koloni. 
Men hele denne skandaløse sa
ken skyldes sikkert at danske 
embetsmenn fortsatt beholdt si
ne stillinger her i Norge etter 
1814, og styrte landet som om 
det fremdeles var en dansk ko
loni. Vi har mange beviser. på 
det. 

Kan det tenkes at det innen 
vårt nåværende styre .og stell en
nå finnes descendenter som sta
dig tenker og handler dansk, og 
i så fall hvor lenge skål dette 
vare. Eller 'kan det gi,s en annen 
forklaring på dette danske fe
nomen? 

Nordmenn er sikkert et tålmo
dig folk, men ennå kanskje lite 
nasjonalbevisste. Nisselue-men
ta1iteten og husmanns-ånden har 
altfor lenge fått dominere sam
funnsforholdene her i Norge. 

Det norske folk må få en ny 
innstilling til disse viktige spørs
mål, slik at våre lovverk blir 
skrevet på NORSK. Våre an
svarlige politikere må nå slutte 
med å være bare internasjonale, 
og heller tenke NORSK. Det er 
memJiig disse som :bestemmer 
hvilket språk vi skal bruke spe
sielt i offentlige dokumenter. 
NORGE FOR NORDMENN! 

«lACCUSE» 

GI DETTE 
NUMMER VIDERE 

til en annen når du har 
lest det! Det er en god 
måte å fremme vAr aak 
på, og den kan ogaA 
skaffe OSI nye abonnen
ter. 
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FOLK og LAND 

Farlige kjærtegn 
(forts. fra side 1) 

Nettopp derfor er holdningen 
fra Det nasjonale folkeparti et 
dolkestikk mot oss alle. 

Og en hån mot den mann som 
sto forrest i kampen: Vidkun 

Det var opplyst at Paul Stax
rud var bevepnet. Ved setra gikk 
lagfØreren fØrst, banket på dØra, 
og holdt geværet (en US-carabin) 
klar i skuddsti1ling. Paul Staxrud 
åpnet døra, griper tak i gevær
pipen, men klaTte ikke å få vris
tet geværet fra lagfØreren. Men 
han fikk vridd geværpipen til 

. •. side mot veggen, og sto selv in-
Strldende 80-arzng nenfor i dØråpningen. Da gikk 

Quisling. 

skuddet av, og kuIen gikk gjen-
FOLK O~ LAND har mottatt nom veggen og tmff Staxrud i 

en ~trøm ~v znnl~gg ~ot omtalte hjerteregionen. Han dØde altså 
artlkler l «Nas/onallsten». Av ved et vådeskudd som han selv 
plassmangel kan vi bare ta inn var årsak til ved å sette seg til 
ett av dem. Red. motverge på denne måten. 

Saken kom opp fOT herreds-
rett i Brandbu, hvor partene og 

Sannheten om . .. deres prosessfullmektiger uttalte 
seg, og hvor det ble fØrt en rekke 
vitner. Retten fant det bevist at 

virkelige «harde» nazister, og hendelsesforlØpet var slik som 
i midten av 1944 ble vi klar over jeg har beskævet, og avviste sa
at han arbeidet som agent for det ken. Når det gjelder Michael 
tyske Sicherheitspolizei. Han Staxruds dØd ble det ikke en
gjorde heller intet for å skjule gang gjort forsØk på å hevde at 
dette, og kom i Brandbu vidt og de innstevnede hadde hatt noe 
bredt med «friske» uttalelser om med det å gjØre. 

OKTOBER 1980 

kjempe Hjemmefrontens arbeid, 
spesielt Milorg. Morio hadde an
svaret for ålle norske agenter i 
Oslo og deler av Østlandet. 

Morio forklarte i retten at 
Paul Staxrud var en av hans 
agenter, og endog var «sjef for 
angiverne på strekningen fra 
Oslo til Dokka». 

Utskrift av Rettsboken vil De 
formodentlig kunne få ved hen
vendelse til Sorenskriveren på 
Hadeland. Jeg husker ikke hvem 
som var Staxruds prosessfull
mektig, men om De skulle ønske 
å kontakte ham, kan vår prosess
fullmektig, h.r.advokat Ole Bor
ge kanskje hjelpe Dem. 

Det lyqer hØyst usannsynlig at 
noen skulle ønske å ta liViet av 
Paul Staxrud fordi han angivelig 
kunne avslØre «gode» nordmenn. 
Iallfall ikke vi i Milorg. Vi ville 
tvert imot vært meget interessert 
i å få mer kjennskap til hans 
arbeid for det tyske Sicherheitz
polizei. 

Med hilsen 
Oskar Hasselknippe 

hvordan de skulle «ta» gutta på Fordi spørsmålet om «likvi
skauen. Med sitt lokalkjennskap dasjons-dommen» var reist, had-
var han meget farlig for vårt de vi som vitne innkalt tyskeren Positive ... 
arbeid. I en rapport, med mange Erwin Morio, som på det tids
opplysninger, foreslo Områdesje- punkt satt som krigsfange på 
fen i Hadeland at Paul Staxrud Akershus. Han var kriminalassi
burde likvideres. Det må ha vært stent og nestkommanderende ved 
vinteren 1944/45. Jeg forela sa- avdeling 3 av Sicherheitspolizei, 
ken for de n.orske myndigghet;.er i IV avsnitt (Fehmer). Da hans 
London, slik som instruksen var. nærmeste overordnede også le
Det var jeg som utformet tele- det en annen avdeling, var Mo
grammene om saken. Det trakk rio den egentlige sjef for avd. 3, 
imidlertid ut med svaret, og da som hadde som oppgave å be
det tilslutt ble gitt grønt lys for 

(forts. fra side J) 

enda mer konkret og litt skjem
met av lange og generelle sitater 
fra datidens taler og artikler. 

Interesserte har sikkert en .del 
å hente hos Melsom. Tiden er 
forlengst inne til å komme opp 
av skyttergravene. 

Tore Dyrhaug» 

likvidering, 'var det kommet så 
langt mot krigens slutt at vi ikke 
fant det nØdvendig og riktig å 
sette likvideringen i verk. 

GRATIS HYBEL 

Da kapitulasjonen kom, dro 
jo våre gutter ned fra skauen, 
mens Paul Staxrud dro opp på 
skauen. Han var naturligvis av 
de landssvikere som skulle arres
teres. Milorg utførte en del arre
stasjoner etter oppdrag fra poli
tiet, særlig der hvor man regnet 
med at arrestan1!en kunne være 
bevæpnet. Man fikk v·ite at Paul 

Hybel gratis til leie for dame som vil stelle middag for 55 år gammel 
ingeniør. Bor 31/2 mil fra Oslo ved jernbanestasjon. 

Bill. mrk. «NYTT HUS" 

JEG ØNSKER A KJØPE: 
Bøkene «DØMMER IKKE» og «FORAT I IKKE SKAL DØMMES», begge 
skrevet av Major Langeland, pluss boken «LANDSSVIK» av Jon Skeie. 

Jeg er videre interessert i å kjøpe stemplede og ustemplede frimerker 
fra krigstiden. 

Bill. mrk. «Stud. Jur.» 

ER DET HAP? Staxrud holdt til på en seter på 
Hadelandsåsen, og en patrulje 
på 4 ble sendt ut for å anholde Ungt par søker to til tre roms leilighet, sentralt Oslo. Leie eller kjøp. 

ham. Det var et helt ,tilfeldig Bill. mrk. «Ordensfolk» 
valgt lag. 

MANEDENS' 
.PERNILLE .. : Riksteater 

Jeg trodde jeg hadde barnesyk
dommene bak meg. «Gullet» fikk 
kusma, og så fikk jeg kusma. Det 
har forresten også sine fordeler å 
havne i sengen. En får tid til å 
tenke på annet enn å få endene til 
å møtes. Og «Gullet» var fantas
tisk. Hun var selv godt på bedrin
gens vei da jeg måtte krype til 
kØYS. Hun glemte fullstendig at 
hun er midt i den verste protest
alderen og lot alle hensyn til den 
vike for en sengeliggende mor. Så 
den . oppvoksende slekt er neppe 
verre enn den vi representerte på 
de forskjellige stadier av vår utvik
ling. Men forskjellen er vel den at 
vi ikke fikk puter sydd under ar
mene og ble betraktet som det nest 

viktigste i verden etter politikerne. 
I et intervju «NA» bragte med 

Tore Stubberud benyttet han ut
trykket «den positive mafia». Enn 
om på denne mafiaen, som alle
rede forbereder sine nye fire år 
på stortinget mer enn e~ år' fØr 
neste valg, for en gangs skyld gjor
de noe fornuftig. Mafiaen kunne 
'f.eks. overta Riksteatret nå i hØst, 
eller til våren (skuespillerne kunne 
jo få permisjon med full lønn bok
fØrt under posten «statsstøtte til 
partiene» så lenge politikerne sto 
på scenen), og på dette vis under
holde oss, som jo må stemme på 
dem, med annet enn abortsaken, 
alkoholmeldingen og finjusteringer 
av progresjonen. 

Jeg har repertoaret klart: fair lady», der Kristelig Folkepar
FØrste forestilling måtte bli «Or- tis Kåre Kristiansen også vil få 

feus i underverdenen» med LO- innebygget noen replikker om a
boss Halvorsen i hovedrollen. Jeg bortsaken som det viktigste i norsk 
tror venstres Hammond Rossbach politikk i sin rolle som Higgins. 
ville gjøre en tilforlatelig figur i Ved Goethes «Faust» vakler jeg. 
«Over Evne» av BjØrnson, så ho-' Skal Carl I. Hagen spille Mefisto 
vedrollen her burde gå til ham, og Kaare Willoch Faust, eller om
selv om også Ulf Sand kunne pas- vendt. Jeg ber om hjelp fra le
se godt inn i rollen. serne som vet mer om teater enn 

Det er mulig at Per Kleppe vil jeg. 
synes at han er forbigått, men han Ett er sikkert: 
har jeg utsett som hovedrolleinne- I «RØverne» av Schiller vil hele 
haveren i «Revisoren» av Gogol, mafiaen delta. Også i «Gjengan
dersom Nordlie ikke forlanger den. gere» av Ibsen måtte det være 
Frydenlund får den mannlige ho- mulig å få stablet samtlige på sce
vedrolle i «Madam Butterfly», der nen. At de vil slåss om hoved- og 
Brundtland får den kvinnelige. Sis- biroller er klart, men det er jo 
sel RØnnbeck er selvskreven i «My dette politikken går ut på, så det 

får bli deres sak. 
Jeg fant på Deichmanns biblio

tek en uke før jeg havnet i sen
gen en biografi over Disraeli. I 
den var benyttet «statsmann». Jeg 
skal ikke bringe inn kvinnesak her, 
og jeg skal forsøke å unngå det 
også i det jeg skriver for framtida 
- selv om det ofte er fristende, 
for likestilling ligger meg meget på 
hjertet. 

Hva er en statsmann? Var Gol
da Meyr en «statskvinne» ? Er be~ 
grepet politiker noe en må ty til 
fordi betegnelsen statsmann eller 
statskvinne ikke lenger kan be
nyttes fordi rasen er utdødd? 

Pernille 
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Kvitteringene kommer P., Kristiansand . K., Stavn H., Askim 
50,- 60,- 60,-

Vi får fra tid til annen spørsmål om hvorfor det ennå ikke H., Kristiansand O., Nesbyen T. G., Eidsberg 
er kvittert for den og den bestemte «støtteannonse», men det er 50,- 150,- 60,-
fordi det kom inn ekstra mange utover våren og forsommeren, og 
vi har ikke greid å holde oss ajour på den plass vi vanligvis 
avsetter til dette. G., Fevik M., Gol K. H., Eidsberg 

Denne gang tar vi et krafttak og sier hjertelig takk for 105 150,-
bidrag på tilsammen kr. 8 440,-, men ennå har vi et drØyt hundre-

50,- 60,-

tall «støtteannonser» vi ikke har kvittert for. 
O., Arendal O., Hemsedal O., Degernes 

60,-
«STØTTEANNONSER» 

60,- 60,-

fra «Folk og Land»s venner. 
B., Porsgrunn A., Geilo T., Rygge 

Takk for følgende bidrag: 60,- 110,- 120,-

E., Henningsvær L., Guddal .A., Porsgrunn E., Skrautvål A. H., Oslo 
60,- 60,- 60,- 200,- 80,-

O., Tangstad O., Vangsnes S., Skien J., Gran L. S., Oslo 
110,- 60,- 200,- 60,- 50,-

A., Narvik T., Aurland K., Skien G., Røykenvik K. S., Oslo 
60,- 100,- 60,- 60,- 50,-

D., Vassdalsvik ø., Valestrandsfossen W., Skien M., Fåvang A. o. I., Oslo 
50,- 50,- ~ 

60,- 60,- 100,-

T., Nesna V., Bergen K., Vrådal M., Hundorp B. B., Oslo 
130,- 100,- 110,- 60,- 60,-

O., Alhusstrand A., Odda S., Tuddal A., Kvam M. E., Oslo 
200,- 100,- 60,- 60,- 50,-

O., Namdalseid R., Stavanger B., Steinsholt J., Otta J. H., Oslo 
60,- 60,- 50,-' 60,- 150,-

M., Steinkjer H., Stavanger J., Hillestad P., Lesja M. K., Oslo 
50,- 60,- 50,- 60,- 60,-

O., Levanger O. M., Stavanger A., Horten G., Lesja H. J., Oslo 
110,- 100,- 60,- 210,- 50,-

J., Stjørdal P., Stavanger K., Skoger R., Rena A. E., Oslo 
100,- 60,- 60,- 50,- 100,-

O., Hegra K., Hafrsfjord B., Spikkestad O., Skarnes E. A., Oslo 
60,- 250,- 50,- 200,- 50,-

E., Trondheim E., Sandnes K., Spikkestad L., Dal T. A., Oslo 
50,- 60,- 60,- 50,- 50,-

A., Spongdal R., Sandnes M., Filtvet S., Jessheim R. M., Oslo 
160,- 60,- 50,- 50,- 50,-

, 

H., Molde J., øyestranda G., Drammen R., Asker A. G., Oslo 
60,- 60,- 100,- 60,- 50,-

D., Torvik J., Mandal H., Mjøndalen J., Asker J. B., Oslo 
75,- 60,- 100,- 60,- 150,-

H., Sjelkavik S., Øvrebø T., Nore J., Høvik O. ø., Oslo 
50,- 60,- 110,- 75,- 100,-

K., Alesund I., Vågsbygd N., Nore K., Eiksmarka Svend, Strøby, Dmk. 
60,- 100,- 100,- 50,- , 60,-

A., Alesund Lørdagtr., Kr.sand O., Krøderen J., Askim A., Italia 
50,- 110,- 160,- 50,- 50,-
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Vår holdning 
På side 15 i månedens nummer av FOLK OG LAND kom

menterer en av våre forskere et brev fra en norsk jøde, som 
forteller hvordan familien ble reddet av Vidkun Quisling og 
Finn Støren. 

Historikeren kommer her inn på Nasjonal Samlings forhold 
til jødene, og viser i den forbindelse til en leder i tidsskriftet 
NS MANEDSHEFTE fra 15. desember 1942. 

Vi behøver ikke en gang lese «mellom linjene» for å 
konstatere partiets holdning: 

En nordmann spør - vil 
regjeringsmedlemmene svare? 
Vi er jo vant til at spørsmål betale vei mellom Sudan og Ken- vinteren - dØdsfall inntreffer. 

stillet til regjering, stortingspre- ja, millionstøtte til veier i Bot- Våre eldre syke blir plassert i 
sident og til nåværende stortings- swana - norsk brønnborings- korridorer på sykehus, hvis de 
representanter sjelden eller aldri prosjekt i Bihar til 900 000 kro- i det hele tatt kommer inn. 
blir besvart. Vi tillater oss like- ner. Vi hørte jo historien om Stor-
vel å be om svar på flg. spØrs- 4. Hvorfor er den Norske re- tingsrepresentanten som kom til 
mål: gjering og stortingsrepresentanter lege, og nærmest forlangte å gå 

1. Er nåværende regjering - så uvillige til å hØre på den Sa- foran alle andre på grunn av at 
stortingspresident og stortings- miske mindretalls befolkning. han var representant på stortin
representanter snart villig til å 5. Hvorfor blir midler kraftig get. Hatten av for legen som 
begynne å arbeide for det Nor- nedskåret til sykehus og alders- gjorde ham oppmerksom på at 
ske folks interesser? hjem. han værsågod måtte vente på sin 

2. Hvordan kan stortingsrep- 6. Hvorfor blir aldri valgløf- tur. 
resentanter reise på private for- tene til alderspensjonister opp- Det virker jo som om nåvæ-
retningsreiser i utlandet - uten fylt? rende regjering og samtlige stor-

«Det er nedlagt i alle mennesker et moralsk krav, en at regjering/stortingsrepresentan- 7. Hvorfor må brukbare fis- tingsrepresentanter, med noen få 
indre følelse av hva som er rettferdig og hva som er urett- tanter og stortingspresident er kebåter absolutt senkes. Er ikke unntak, ikke liker å styre for det 
ferdig. Derfor oppstiller et hvert individ idealer i sitt indre, totalt uvitende om dette. Attpå- dette miljØforurensing? Noe som Norske folk. Disse burde samt
og disse idealer er det ens plikt til å leve etter. En plikter å til i en hektisk periode hvor vik- miljØverndepartementet burde se lige få avløsning ved kommende 
v i ~ I e det gode, og plikter å han die etter sin vilje. Et tige ting er oppe til behandling. på. valg. 
hvert verdifullt individ har respekt for menneskelige følelser, Vi sikter til representant fra sen- Disse vitale spørsmål som an- At det trenges en ny giv i 
for menneskeskjebner og andres livslykke. Dette må komme terpartiet som ble fratatt pass i går hele det Norske folk bØr Norsk politikk er innlysende. 
til uttrykk ikke minst i en politisk kamptid. Saudi Arabia. Denne mann var denne gang bli besvart av rette Hvis man sammenligner regje-

Enhver politisk bevegelse må framelske de mest verdifulle valgt til å sitte på stortinget. Det vedkommende. Dette all den ringen med en husfar, så ville en 
menneskelige egenskaper hos sine medlemmer, det er som ble jo ikke observert at han var stund penger blir bevilget til sy- husfar som ikke tar vare på sin 
mennesker medlemmene blir bedømt av utenforstående, og fraværende fØr hans navn ble kehus i utlandet, mens Norske egen familie fØrst og fremst, bli 
dårlige mennesker vil ødelegge selv den beste ide. ropt opp i det han skulle ha et absolutt skal nedlegges, avdelin- betegnet som en meget dårlig 

Vårt folk har som få andre folk i behold· en sikker sosial innlegg. Syns at Partiformannen ger inskrenkes, osv. Millionbeløp forsørger. 
rettferdighetsfølelse, og mange av menneskenes beste egen- fra Senterpartiet burde forklare blir bevilget til veier i utlandet, Vi henstiller derfor til Regje
skaper er i rikt monn nedlagt i nordmennene: Vennesæl het, dette ordentlig. meJ?s det på Vestlandet og Nord ring og storting å begynne å 
medlidenhet, ridderlighet og æresfølelse. Vår bevegelse må 3. Hvorfor er detså umulig å Norge blir nektet små belØp på arbeide for sitt land og befolk
rendyrke disse egenskaper, kommer den i konflikt med det gi det Norske folk betydelige 2-5 millioner. Alderspensjonis- ning. Til slutt: La Uhjelp bli 
moralske krav som a priori er nedlagt i den norske folkesje- skattelettelser all den stund det ter blir etter store løfter foran frivillig, så kan De som ønsker 
len er slaget tapt. kan bevilges 1 milliard kroner til hvert valg, når valget er over gi så det merkes. 

Makten og retten må være uatskillelig forenet hvis en vil Tanzania, 600 millioner til den totalt neglisjert. I større byer i Hilsen Sjømann og krigsseiler, 
være i pakt med de evige livslover. Men i en politisk kamp- siste nye stat i Afrika. Norge skal Norge sitter eldre og fryser om Bahrain 
tid vil makten tiHrekke mora~k degenererte individer liksoml~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
møllen tiltrekkes av lyset. Det står da til bevegelsen å sørge 
for at disse bevegelsens parasitter - liksom møllen - for
tæres av flammen når de kommer for nær. For som kjerne 
i maktkomplekset må til enhver tid finnes det evige rettfer
dighetens lys. 

Vårt land løser i dag et av tidens største problemer, jøde
spørsmålet. Måtte vi da ikke glemme, at dette problem ikke 
bare er et raseproblem, men også et nasjonalt, og fram for 
alt et menneskelig. 

Det norske folk har aldri betraktet jødene som landsmenn, 
dertil er folket for sunt. Men de har alltid betraktet dem som 
mennesker, og som ulykkelige mennesker. 

Vår bevegelse må stå til ansvar for det norske folk for 
den måte det løser problemet på. Vi kan løse det til beste 
for rasen, fOI" land og folk. Men vi må være på vakt mot å 
komme i konflikt med rettferdighetens evige bud. Og fram 
for alt må vi være på vakt mot å ødelegge rettferdighets
følelsen i oss selv. Det hjelper lite å vinne hele verden hvis 
en tar skade på sin sjel.» 

«Den annen side» 
FOLK OG LAND's abonnementtall er på noen få år for

doblet. Det er hyggelig å konstatere at fremgangen fortsetter. 
En av grunnene er at «den annen side» NA abonnerer på 
avisen vår, som den innrømmer er objektiv og vederheftig. 
Flere ganger er vi berømmet for at vi skriver SANNHETEN, 
selv når sannhetens ord også rammer oss selv. 

At kjente kvinner og menn fra okkupasjonstidens hjemme
og utefront sender innlegg og artikler til FOLK OG LAND, og 
anbefaler avisen til kretsen sin, er også et godt tegn. Det 
viser fullt ut at vi har fått «den annen side» i tale. 

Tross alt er det også den siden vi aller helst vil nå frem 
til med vår opplysning. Vi andre er for lengst «frelste». 

- Lefle ikke med motstanderne, vil noen si. 
Nei, langt fra. Det har vi ikke gjort, og leserne vil aldri 

oppleve det. 
Siden vi startet vår avis og vårt institutt har vi fordømt den 

annen part, for at våre bøker ikke blir anmeldt i pressen, 
for at FOLK OG LAND ikke legges ut på bibliotekenes lese
saler og for at den ikke lar oss komme til ordet i masse
media. 

SKULLE vi følge eksemplene ved å stenge ute oppfatninger 
vi selv ikke liker, ville vi være av samme slaget, og burde 

Hvem ba Kongen om å abdisere? 
I august/september-nummeret 

gjengis et innlegg fra «Verdens 
Gang», der Ole B. Hovengen et
terlyser en redegjØrelse om abdi
kasjonsanmodningen til kongen. 
- Av hvem - når og hvor ble 
kongen bedt om å abdisere? spØr 
han, og viser til at det faktisk er 
mange som ikke kjenner til at 
noen slik abdikasjons-anmod
ning ble stillet overhodet. 

Norsk presse bringer aldri et 
ord om Presidentskapets anmod
ning til kongen, og under 9. 
april-minneprogrammet i NRK, 
«glemte» herr Wiig hele greia. 
FOLK OG LAND vil med gle
de bringe teksten i abdikasjons
anmodningen, - og også oppgi 
hvem som sto bak anmodningen. 

Vi stiller med glede teksten til 
disposisjon for såvel pressen som 
NRK og herr Wiig. 

«Brev fra Stortingets Presi
dentskap, datert 

Oslo 27. juni 1940. 
Etter at Oslo og de omliggen

de distrikter 9. april og de fØl
gende dager var blitt besatt av 
tyske tropper og herr Vidkun 
Quisling under ~egjeringens fra
vær hadde ansett seg berettiget 
til å danne regjering, fremstillet 
det seg for nordmenn av alle 
yrker og samfunnsklasser i det 
besatte område som nødvendig 
under okkupasjonen å få etablert 
en ordning som sikret befolknin
gen mot unødige lidelser. Av 
denne grunn ble Administra-

forlengst stoppet fordømmelsen av de andre. 
Artikler og innlegg fra motparten er dessuten godt stoff, 

som skaper debatt, og gjennom denne kaster nytt lys over 
dunkle kapitler i vår o!{kupasjonshistorie. 

Derfor akter vi fortsatt å være Norges frieste avis. 
En avis uavhengig av såvel storkapitalens som av Nordli

mafiaens spill. 
En avis som bygger på § 100 i Norges grunnlov. 
FOLK OG LAND kan om vel to måneder gå inn i sin 30. 

årgang. I alle disse årene er vi søkt kvalt, tråkket ned, søkt 
tiet ihjel. Takket være lojaliteten fra våre tusener venner har 
vi overlevd, og kan sogar vise til stadig fremgang. HVOR 
LENGE? 

Ja, det avhenger av ALLE som forstår faren. Ikke faren 
for vår avis, men faren for friheten. Den dag FOLK OG LAND 
opphører, dør nemlig også siste rest av nordmenns frihet. 

Derfor er det vi IGJEN, IGJEN og IGJEN appellerer til 
våre lesere om å slå ring rundt avisen. Ta et krafttak for å 
skaffe oss ennå flere abonnenter, og gi så det svir til 
«støtteannonsene». 

sjonsrådet med de tyske okku
pasjonsmyndigheters billigelse 
oppnevnt 15. april for å lede den 
sivile forvaltning i de besatte om
råder. Det ble på forhånd gjort 
forsøk på å komme i forbindelse 
med Deres Majestet for å få god
kjent denne Ol'dning. Da dette 
ikke lyktes, fant HØyesterett å 
burde foreta oppnevnelsen av 
rådet. 

Dette skritt bidro til å skape 
ordnede forhold og har gitt be
folkningen den trygghet som har 
vært mulig under de herskende 
omstendigheter. 

Etter at hele landet var besatt 
av tyske tropper og Kongen og 
Regjeringen hadde forlatt landet, 
kom spørsmålet opp om å endre 
denne ordning. De medIemmer 
av Stortingets Presidentskap som 
har kunnet komme til stede, har 
derfor sammen med representan
ter for de fire store politiske par
tier og Arbe~dernes faglige 
Landsorganisasjon vært samlet i 
Oslo siden 14. juni og hatt råd
slagninger, delvis sammen med 
Administrasjonsrådet. 

På grunnlag av disse rådslag
ninger mellom de ovennevnte 
representanter ble det truffet føl
gende ordning med de tyske 
myndigheter: 

(Deretter fulgte forslaget av 
18. juni som tidligere er sitert.) 

Som det vil forståes er det en 
forutsetning for denne ordning at 
Kongen gir avkall for seg og sitt 
hus på sine forfatningsrettslige 

(Forts. side 12) 
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OKTOBER 1980 FOLK og LAND Side 9 

EKSTRA SPESIALBILAG 
En hustru's kamp. for den .mann hun så inderlig elsket 

Oslo, den 21. august 1945 Oslo, den 27. august 1945 

Herr Hr.advokat Henrik Bergh Herr Hr~advokat Henrik Bergh 
FØlgende opplysninger kunde jeg også oppfordret ham til det, 

kanskje være av interesse for bestemte han sig til å gå til Con-
J eg har lest i avisene at min 

mann er syk, og da jeg iaften 
ikke kunde treffe Doktor Ræder 
Hytten, ringte jeg til Professor 

Dem: tinen tal. 

1. Tilfeldigvis hørte jeg at da 
vi den 25. september 1944 had
de en tilstelning, hvor Rikskom
missar og mange av fylkesfører
ne var tilstede, at min mann leste 
et stort dokument op for Riks
kommissar. Hele innholdet vet 
jeg ikke, men jeg vet at min 
mann krevet Norges frihet og 
selvstendighet så fort som mulig, 
da han mente Hitler skulde inn
fri sitt lØfte. Han sa at NS også 
vilde bli tyskfiendtlig, hvis ikke 
Norge fikk sin selvstendighet til
bake. Min mann hevdet også, at 
Finland gikk med Rusland, fordi 
det så at den tyske politikk i 
Norge og Danmark var feilaktig. 
Jeg synes å huske at dokumentet 
senere blev sendt til Hitler. Jeg 
tror det vil de være av interesse 
om De kunde skaffe Dem kopi 
av nevnte dokument. 

5. Hva reisen til København Monrad Krohn og fikk vite at 
angår, så husker flere med mig min mann har polynevrit i be
at han reiste til Danmark, fordi nene. Jeg forstår det ytrer sig 
det var tanken istedetfor å holde med nervesmerter i benene, og 
riksmøte her hjemme å reise ned at man har ondt for å gå, er ustø 
til Danmark og hilse på de dans- og sjangler. Denne sygdom får 
ke nasjonalister. En del NS-da- man av mangel på vitaminer og 
mer husker at han hadde med utilstrekkelig mat. Det er trist og 
sig tilbake fra en av de kvinne- rystende at Quisling skulde bli 
lige ledere retningslinjene for behandlet på denne måte, at han 
kvinnenes arbeid i Danmark og skuI de få denne sygdom som 
han viste dette til forskjellige da- nedsetter hans krefter, for med 
mer innen NSK her i Oslo. Jeg 'smerter i benene er det ikke så 
husker han sa til mig at han godt å forsvare sin sak. 
hadde truffet Clausen. Tiltro ds for at jeg forstår at 

6. Quisling hjalp mange med 
penge både innenfor NS og enda 
flere utenfor NS. Han hadde en 
speciel dame på slottet, frØken 
Teilmann, som arbeidet med 
dette. 

det var med hans samtykke at 
det blev foretatt hjerneundersø
kelse, så virker det påfallende at 
det skal gjøres 1-2 dage fØr 
han skal forsvare sin sak (og 
ikke teks. for 1 mnd. siden), for 
disse undersøkelser påvirker og
så på velbefinnendet og særlig 
når man samtidig har polynevrit. 

Jeg tenkte å tale med fengsels
legen og prØve å utvirke at jeg 
kunde sende ham ekstra mat 2 

il 3 gange i uken. Herr advokat 
Bergh, jeg ber Dem utvirke at 
min mann får den legebehand
ling han må ha og bedre forplei
ning m.h.t. mat, siden han er 
syk. 

Til MØllergaten fikk han med 
sig 2-3 gode ulltepper fra Gim
le. Jeg undres om han har fått 
disse med sig til Akershus. Han 
fikk også nesten alt ullundertØY, 
en del tok han med sig og en del 
tok Politifullmektig Myhre for å 
levere ham, men jeg vet ikke om 
det kom frem til ham. Min mann 
må ha godt med ullbenklær og 
ulltrØyer. Han må ligge i ulltep
per, under og over, hvilket pro
fessor Monrad Krohn anbefalte 
ham for 'en tid siden på grund 
av isjias. Han tok med sig på 
MØllergaten en ullslobrokk og 2 
ulljakker, som jeg håper han har 
på Akershus, for det gjelder å 
holde sig varm for ham. Jeg tror 
at cellen på Akershus er adskil
lig koLdere enn på Møllergaten, 
så han trenger alt det ulltØY han 
hadde med sig. 

Idag hØrte jeg av Professor 
Monrad Krohn at han hadde 

2. Det viser sig at Quislings 
hovedmål, bekjempelsen av bol
sjevismen, idag deles av den en
gelske expremierminister Churc
hill. Jevnfør Churchills tale av 
17 de august (Verdens Gang) og 
Hevins tale av 2Ide august (Af
tenposten), som vedlegges. Quis
lings forutseenhet og idealistiske 
kamp bekreftes, idet expremier
ministeren er redd for en kata
strofe kan utvikle sig. En 3die 
verdenskrig vil bekrefte helt ut at 
Quisling har rett. Jevnfør doku
ment fra Charkow.' 

7. M.h.t. å fjerne initialene 
på sølvtØiet, tilhØrende norske 
selsk~p, blev dette bare gjort på 
en del efter min anmodning, da 
vi midlertidig trengte noen be
stikk til representasjon, mens vi 
ventet på å få komplettert vårt 
eget. Det tok meget lang tid fØr 
vi fikk dette ferdig hos David 
Andersen. Da vi omsider fikk 
det, blev Norske Selskaps be
stikk ikke brukt. 

Herr Hr.advokat Henrik Bergh 

3. Noen måneder før kapitu
lasjonen skuI de jeg ta ut en del 
av mine ting fra safen på Gimle 
og kom over mange mapper, 
merket «hemmelig». Da sa jeg 
til min mann, at det var rart det 
lå så mange hemmelige doku
menter og spurte om det ikke 
var bedre at de lå et sikrere sted 
enn i safen på Gimle, eller kan
skje det var best om de blev 
brent. Da svarte Quisling: «Jeg 
vil ikke brenne noenting, fordi 
jeg har ingenting å skjule. Alt 
som ligger her, er godt å ha for 
ettertiden, uansett hva som kom
mer». 

4. Mandag 8/4 1940 stod det 
i avisene at den tyske flåte var 
på vei nordover. Folk fikk her
over et sjokk. Here kampfeller 
ringte til min mann og ba ham 
ikke å bli hjemme den natten. 
Selv hadde han ikke tenkt på å 
gå noe annet sted hen, men da 

8. De forskjellige aviser refe
rerer på forskjellig måte og med 
det inntrykk journalisten selv har 
fått. Jeg ber Dym derfor innsten
dig om at De, som er den eneste 
som kan ivareta min manns in
teresser, krever et korrekt steno
grafisk referat, og at pressen l'e

fererer korrekt og med korrekte 
overskrifter. Ellers får verden 
aldrig vite sannheten. Avisene 
har stor innflydelse på massen 
som den lenge har opp agitert 
mot min mann. 

Vær så snild å overbringe min 
mann mine inderligste gode Øns
ker og hilsener og si ham at jeg 
beundrer ham. Jeg skal være 
sterk. 

ÆrbØdigst 

Maria Quisling 

Dette brev skrev jeg fØr jeg 
leste Aften[losten for onsdag af
ten, hvor en del av dette er re
ferert fra retten. Jeg fikk ikke 
renskrevet det fØr nu. Jeg nar 
vidne på det. 

1. To eller flere av hushjelpe
ne på Gimle er viHige til å vidne 
for å få avlivet rygtene om at 
min mann drikker. Det er Od
laug Wallaker, 22 år, har vært 
over 2 år på Gimle, og Klara 
Smestad, kokke 57 år, har vært 
3 år på Gimle. Frk. Smestad kan 
fortelle at hun aldrig har sett 
ham drukken og kan fortelle om 
hans nØkterne levemåte. Dess
uten vil hun gjerne fortelle, at 
hun engang hØrte, da det kom 
en del fra Norske Selskap til 
Gimle, at min mann sa, det var 
godt det kommer her, ellers vilde 
det bli spredt for alle vinde. Hun 
kan kanske også fortelle mere. 

Vil De ikke tale med begge 
disse to, da det er så bittert at 
min manns ære skal smudses til 
med beskyldninger om tyv'eri og 
drukkenskap. . 

Den 3die er Aslaug Lang-Ree, 
24 år gammel, som også har 
vært hushjelp derute og dess
uten til hjelp privat. Hun kan 
fortelle ting av interesse. I feb
ruar eller mars iår nevnte min 
mann til hende efter en natt, da 
to 'av ministrene kom derut kl. 2 

om natten, at han var nødt til å 
underskrive flere dødsdomrne, 
som han syntes var så forferdelig 
ondt å gjøre. Samtidig kan hun 
bevidne at hun aldrig har sett 
ham drikke sig full. Hun kan 
fortelle at han hver dag stod opp 
ved 1/2 7 tiden og arbeidet 1 
time før frokost, arbeidet igjen 
før han reiste på kontoret, og 
når han kom hjem var det å ar
beide igjen. Hun kan fortelle for 
et godt menneske han er. Kan
ske De vil vææ så elskværdig å 
avtale med frk. Lang"-Ree, som 
overbringer dette brev, en tid så 
De kunde få tale med hende. 
Hun er kommet specidt idag fra 
landet, og i tilfelle De har bruk 
for hende blir hun her, ellers må 
hun reise hjem, mens de to and
re bor her i Oslo og kan treffes 
nårsomhelst gjennom mig. 

2. Jeg er takknemlig for at 
saken er utsatt, men jeg hevder 
at den burde utsettesenno mere, 
en eller to mndr., for at han kan 
komme tilstrekkelig til krefter 
for å kunne forsvare sin sak. 
Overlege Ræder Hytten sa at det 
tar 1/2 år å bli frisk av polynev-

hodepine og det må tyde på at 
han slett ikke er bra. Av avisene 
ser jeg at saken kun er utsatt 1 
dag. Er det virkelig meningen 
at min mann skal forsvare sin 
sak halvsyk og vaklende, så han 
ikke kan stå på sine ben? Om 
min mann ikke klager, kommer 
det bare av stolthet og beskje
denhet. På Akershus kan han vel 
knapt bli frisk. Kan De ikke for
søke å utvirke at saken blir ut
satt og at han får det nØdven
dige sykehusophold? Dette er jo 
ikke noen almindelig sak og her 
gjelder det alt for min mann, og 
saken er så stor og omfattende 
så han må ha alle krefter i be
hold for å klare det. Dette min
ner mig om Russland. Der blev 
fangene også behandlet slik at 
de var legemlig nedbrutte når de 
skui de forsvare sig. 

Skulde min mann bli l)lvorlig 
syk, ber jeg Dem inderlig å ut
virke at jeg kan få besøke ham. 

Vil De hilse min mann og 
ønske ham god bedring. 

ÆrbØdigst 
Maria Quisling 

Oslo, den 28. august 1945 

rit. Rigtignok sa han også at 
«han bruker hodet til forsvar og 
ikke benene», men det sier sig 
selv at han ikke kan komme sig 
så fort når behandlingen har 
nedsatt hans helbred i den grad. 
Enhver vet at sygdom virker på 
hode og nerver. J'eg håper De 
kan utvirke at han kommer mest 
mulig ut i frisk luft, hvis han 
ikke først trenger sykehusopp
hold, hvad jeg personlig mener 
han trenger, da han virker syk, 
medtatt og nedfor. Han sa at 
denne sidste underSØkelse hadde 
tatt svært på ham ved siden av 
smertene i benene. Det at han 
minket 18 kg. på 1 mnd. og var 
så dårlig ernært i lengere tid har 
naturl1gvis nedsatt hele hans fy
sikk og motstandskraft, hvilket 
igjen virker på hukommelsen og 
hodet. 

3. Jeg fikk vite idag av Over
lege Leikvam at min mann var 
svært dårlig behandlet på MØl
lergaten 19. Der var urenslig, 
dårlig luft, de tømte ikke bøtten 
så den ~orårsaket en frygtelig 
lugt osv. ved siden av dårlig mat 

(Forts. side 14) 
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Dommen er avsagt ~·.men kampen går videre 
Oslo, den 12. september 1945 for mig, da 4 ekte og kjente jøs- til publikums kunnskap. Derfor Jeg mener han burde ha bedre 

legebehandling. Ræder Hytten er 
bortreist på ferie, og jeg vet ikke 
om noen annen behandler ham. 
Han burde jo innlegges på syke
hus for å få ordentlig behand
ling. Han hadde ondt for å stå, 
føtterne vrikket sig utover, var 
kraftlØse. De som er så snill og 
human, kan De ikke hjelpe ham 

Herr Hr.advokat Henrik Bergh 
singer ønsket å tale med m1g. De mener jeg, at De har en gud
sa,_ at min manns tale' gjorde et dommelig oppgave, advokat 
dypt inntrykk på folk, og at den Bergh, den nemlig, at ved å 
var et mektig forsvar ~or ham redde en uskyldig og verdifull 
selv og saken. De var imponert manns liv, kan De hjelpe til å 

Jeg håpe rinderHg, at det går og sorgen hos NS-folk bli så i retten over ham og hans tale, forene det norske folk. . 
fremover med Dem, og at De er stor, at det på lange tider vilde og de mente at stemningen på en Annæus SchØdt sa i retten, at 
forsiktig og tar den tid De må bli umulig å bygge bro over den måte snudde i hans favØr. De for å umuliggjØre legendedanneI
ha for å bli fullstendig frisk og nåværende kløft. Splittelsen vilde forstår nå og tror, at _ hva han se om tiltalte, vilde han vise det 
komme sånn til krefter, at De bli ennå større til skade for det gjorde 9deapril, 'gjorde han av norske folk -hans ØkonomisIlre 
kan hjelpe min ulykkelige mann. norske ~olk. Det er ikke med idealistiske grunne, men mener misligheter, tyveri etc. Viser det 

med dette? . 
Advokat Bergh, jeg ber Dem 

så inderlig jeg kan, hjelp min 
mann, redd hans liv. De er den 
eneste som kan, hvis De setter 
alt inn på det og har tro på det. 
Det vet jeg og alle. FØr eller 
senere vil det komme frem, at 
han 'er uskyldig. Allerede nu har 
jo 4 jøssinger overfor mig aner
kjent verdien av 9de april, og 
senere vil det sikkert komme me
re frem, som gjør det enno kla
ære både 9de april og hans Øv
rige handlinger. 

Trods Deres storartede forsvar hat, at land skal bygges. De han brøt loven, fordi han gjorde ikke, at Annæus Schødt må ha 
falt den frygtelige dom, og den virkelig gode NS-folk, som har det av egen tilskyndelse, og fØlt sig usikker, når han på trods 
falt så fort, så det ser ut som fulgt Quisling utelukkende av mente at han derfor måtte straf- av de groveste politiske beskyld
om mannen var dØmt på for- idea1iJstiske grunde qg hatt et mål fes, men at dødsstraff var en alt- ninger var redd' for en legende 
hånd. utenfor sig selv - og det er de for streng straff for ham. En av dannelse? 

Advokat Bergh, De har fått, aller fleste - tror på ham frem- dem sa, at hvis man utsatte hØi- Det varet kall,en religion for 
ikke bare en historisk sak å for- deles, fordi de vet at han advarte esterettssaken til over valget, så min mann å redde det norske 
svare, men en guddommelig sak det norske folk fØr krigen og at vilde stemningen over valget væ- folk gjennem okkupasjonsårene. 
samtidig, for det fØrste fordi min hans eneste mål var å redde lan- re roligere, og hvis min mapn Idag har jeg besøkt min mann. 
mann er uskyldig, for det han det. fikk bedre tid på sig, så kunde Han virket svært syk og klaget 
gjorde var et offer for ham, en Hvis derimot Quislings liv blir kanske flere ting komme opp i meget over, at han hadde ondt i 
,religiØs handling for å redde sitt spart, vil gleden og takknemlig- faVØr av ham, så at hans liv begge ben, og at fØtterne også 
folk fra undergang, og Oslo fra heten bli så stor, at den vil bi- kunde bli spart. Hvorfor skal var blit angrepet. Han sa, han 
å bli et Warchawa. For det an- dra uhyre meget til å skape for- saken presses frem så fort? Den- kunde ikke gå godt, da benene 
net, fordi det til min manns liv soning - en forsoning som alle ne tid, hvor gemyttene er i slikt og føtterne var følelseslØse. Han 
er knyttet tusenvis av NS-folks gode mennesker lenges etter, og opprØr, er ikke den rette tid til l;> a om å få B-vitaminer. Når 
skjebner og deres barns også, man kunde opnå det, som var å felle en rettferdig dom, og' det Quisling klager, betyr det at han 

Hvis De redder min manns liv, 
vil De være i pakt med det gud
dO?lmelige. 

SkuI de Quislings liv bli tatt, så min manns høieste mål, et enigt kan senere komme mange for- er meget syk. Han tier ellers al-
Deres takknemlige 

Maria Quisling 
vil - selv om det kommer am- folk. mildende ting frem, når alle an- tid stille, når det ikke er no 
nesti - bitterheten og skuffelsen Idag var ,en ualmindelig dag dre forhold er gransket og brakt meget alvorlig. 

Oslo, den 9. oktober 1945 

" 

Herr Statsminister Einar Gerhardsen 

Jeg, Vidkun Quislings h~stru, 
henvender mig til Dem i min 
store nød og fortvilelse med en 
inderlig bØnn om hjelp .. Vær 
barmhjertig, spar min manns liv 
og benytt Deres rett til å inn
stille min mann til benådning av 

Hans Majestet Kongen. Mitt be
nådningsandragende vedlegges. 
- Jeg kan forsikre Dem, Herr 
Statsminister, at min mann els
ker sitt land, og jeg har i alle 
disse 22 år; som vi har vært gift, 
altid hØrt om, hvor storartet det 

norske folk er. Hans heri sikt i 
krigsårene har netop vært å tjene 
det norske folk, s~m han no er 
dømt for å ha forrådt. 

Kunde De ikke forsøke å for
stå Den~s motstander, at han 
handlet som han gjorde, fordi 
han trodde det var det beste for 
Norge? 

Min mann har brukt år av sitt 
liv for å redde russiske arbeide
res og bønders liv fra den yt
terste nØd og hungersdøden. 
Blandt dem som var reddet, var 
også titusener av jØder. 

Skulde ikke alle disse mennes
kers liv, som han reddet, veie til 
hans fordel, no da det står om 
hans eget liv? 

Det står no i Deres makt, Herr 
Statsminister, å redde et mennes
kes liv, og jeg bØnnfaller Dem 
om å benytte Deres rett til å 
innstille på benådning. 

De, Herr Statsminister, som 
selv i flere år har lidt i fangeleir 
under krigen og derfor vet, hva 
lidelse er, vis dog barmhjertig
het. 

Jeg er en fortvilet hustru, som 
ber for sin manns liv. nerfor 
appellerer jeg no til Deresedel~ 
modighet og ridderlighet overfor 
en slagen motstander. Jeg ber så 
inderlig jeg kan, gjør Deres yt
terste og redd hans liv. 

ÆrbØdigst 

Maria Quisling 

Oslo, den 1. oktober 1945 

Herr General Otto Ruge 
Jeg er sikker på at De vil intet kunde utrette gjennem de 

forstå mig, når jeg henvender borgerlige partier. Derfor har 
mig til Dem i min dype fortvilel- han arbeidet og slitt i alle disse 
se og ber og bønnfaller Dem om år og trodset motgang, sladder 
å bruke Deres innflydelse for å og all den ondskap en fiendtlig 
redde min manns liv. stemt presse kan prestere. 

Jeger sikker på, at De ikke Han har -altfor mange interes-
ønsker at Vidkun Quisling skal ser og er altfor rik i sig selv til 
bli skutt. Jeg er sikker på, it De å strebe efter makten for mak
er ovevbevist om, at han handlet tens skyld. Det vidnesbyrd, som 
ut av fedrelandskjærlighet, selv hans ungdomsvenner gav ham i 
om De er uenig med Ham. Der retten,er det riktige billede av 
gives situasjoner, hvor man må ham. Hvordan kan man tenke 
velge den ene eHer den annen sig, aten sådan mann skulde 
vei å gå, og hvor man fØrst og kunne forråde sitt land? Alle be
fremst må rådføre 'sig med sin skyldninger herom og de små
samvittighet. Sådan var det for lige beskyldninger om tyveri, 
min mann i 1940, og sådan var som fremsettes for å fornedre 
det for mange andre Nordmenn. ham, vil falle bort, og min mann 
Om de gikk forskjellige veie, så vil for eftertiden stå som den 
tenkte de alle på fedrelandet. idealist og den store mann han 
Quisling strebte ikke efter makt, er, som den som var villig til å 
han tenkte kun på sitt land. ofre sig for sitt folk. Og efter-

I alle de år han var i Rus,sland tiden vil også forstå, at når han 
og kjempet mot hungersdøden og holdt ut disse år og 1kke trakk 
reddet millioner av menneskers sig tilbake, så var det for at han 
liv ved sitt oppofrende arbeid, ikke vilde gå fra ansvaret, som 
stod Norge for ham som det han hadde påtatt sig og utlevere 
land han elsket over alt annet. folket til et Ødeleggende militær
Og efter at han hadde sett og diktatur. Han tenkte ikke på sig 
forstått, at kommunismen ikke selv. 
var noe forbigående for Rusland Han har aldrig villet fremme 
alene, men kunde som en syg- sine mål uten ved fredelige mid
dom spre sig utover til andre ler, men han og dem som fulgte 
land, syntes han det var hans ham var på det rene med, at 
plikt å reise hjem, så snart han livet kunde bli deQ insats som 
kunde, og sette alle krefter inn måtte betales for deres uegen
på å søke å fOJ1hindre, at hans nyttige arbeide for Norges sak 
eget folk skulde bukke under for mot kommunismen. Men han 
den. Derfor kastet han sig inn hadde vel ikke tenkt s1g, at det 
i politikken. Derfor dannet han skulde skje på denne måte, at 
sitt eget parti, da han forstod han (Forts. side 12) _ 
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Det siste håp - Kong Haakon 
Maria's brev til Kongen Vidkun Quisling's brev til Kongen 

OslO', den 9. oktaber 1945 Oslo, den 15. oktober 1945 

Til Til Kongen 
Hans Majestet Haakon den VII 

Jeg tillater mig å henvende 
mig til Deres Majestet med bØnn 
for min mann, Vidkun Quisling. 

Hvis Høiesteretts dom skulde 
bli den samme som Lagmanns
rettens dom, da bØnnfaller jeg 
Deres Majestet om å benåde 
ham. 

Jeg farsikrer Deres Majestet, 
at min manns karakter ikke har 
forandret sig. Trods feilgrep, er 
han den samme rettenkende ag 
måtehaldne mann, som han var 
far 40 år siden, og som hans 
ungdamsvenner beskrev ham i 
retten, bl.a. General Hansson og 
General Ruge. 

Det er ikke et lett liv Quisling 
har hatt. Det har vært et liv i 
kamp og oppafrelser ag mot
gang, det vet jeg, som har fulgt 
ham i alle disse år. Og no fallt 
dødsdommen over ham på vår 
22de bryllupsdag. 

Det hele er en tragedie så stor, 
at den ikke kan beskrives, for 
mativene sam drev ham var hans 
store fedrelandskjærlighet. Det 
var også den, sam førte ham til
bake til Narge, etter at han var 
ferdig med å vaæta de engelske 
interesser ved Legasjanen i 
Moskva 1929. Minister Urbye 
vilde han skulde fartsette, men 
han så verdenskrigen true og 
frygtet for, at Norge skulde bli 
trukket inn i den og kanske gå 
under, ag det vilde han være 
med på å søke å farhindre. 

Jeg har sett hans oppafrende 
arbeid i Ukraina, hvor han hver 
dag risikerte sitt liv, da kalera, 
tyfus og kapper herjet ved siden 
av den farferdeligste hungers
nØd. Jeg arbeidet selv på russisk 
side far å bekjempe og lindre 
nØden, ag jeg kan farsikre, at 
ingen av de utenlandske repre
sentanter, sam kom adskillig se
nere, var sam han. Han var den 
mest uredde, han var den mest 
appofrende, han sparte sig 
aldrig. 

En mann som frivillig og 
uegennyttig afær sig for så man
ge fremmede lidende mennesker, 
vil ikke farråde sitt eget land ag 
sitt eget falk, som han regner far 
det beste falk på jorden. Hva 
han nO' dØmmes far, gjorde han 
utelukkende av idealistiske grun
de, frodi han trodde ag var over
bevist om, at han denred reddet 
sitt land. 

Arene under akkupasjanstiden 
var som et mareritt for ham, for 
oss begge. Det vet jeg sam hans 
hustru. Han strebte ikke etter 
makt. Når jeg, som så hvar han 

arbeidet sent og tidlig, og sam 
så, hvor han stadig hadde van
skeligheter med tyskerne og 
kjempet mat dem, ba ham trek
ke sig tilbake, så vi kunde leve 
vårt eget liv, da farklarte han 
mig, at han måtte bli stående for 
å redde det norske folk fra et 
militærdiktatur. Militærdiktatur 
stad alltid for ham sam den stør
ste ulykke, som kunde ramme 
folket. Han mente agså, at hvis 
han trakk sig tilbake, vilde det 
være det samme som å unndra 
sig det ansvar, han hadde tatt på 
sig. 

Jeg har ikke turdet be Deres 
Majestet om en audiens, men nO 
bØnnfaller Jeg Deres Majestet 
som den ulykkelige, fortvilede og 
ensomme kvinne jeg no er, be
nåd min mann og skån hans liv. 
J eg elsker ham så høyt. Vi har 
aldrig hatt nae persanlig liv på 
grund av hans altoppslukeride 
arbeid. Deres Majestet, jeg har 
hatt så meget ondt i min ungdom 
og har gjennomlevet så mange 
redsler, ag nu kommer dette som 
et knusende slag. 

J eg forsikrer Deres Majestet 
at min mann ikke har vært mot 
Kongehuset. Han hadde den 
største respekt for Deres Maje
stet og Dronning Maud. Det 
fremgår tydelig av et interview 
i Aftenposten den 12te april 
1940. Jeg håper Deres Majestet 
tilgir de sterke ord, min mann 
har latt falle under presset av 
akkupasjanen og i stridens hete. 

J eg ber så inderlig Deres Ma
jestet om ikke å ta hensyn til 
Øieblikkets opph~ssete stemning. 
Fra historien vet vi jo, hvar 
mange liv massen har krevet, 
men som burde vært spart. Stem
ningen no beror så meget på avi
sene. Efter overfallet i Forsvars
departementet skrev også avisene 
ædselsfulle historier am min 
mann og skapte en stemning mat 
ham, som han alltid siden har 
lidt under. No også hisser de 
opp mot ham. 

Mange vil velsigne Deres Ma
jestet, om min mann blir benå
det. Mange mennesker vet, at 
han er et ærlig og begavet og 
edelt menneske. Jeg, hans hustru, 
er så fartvilet og ber natt og dag 
til Gud om, at han må bli red
det. Og no roper jeg til Deres 
Majestet: Vær barmhjertig. 

lærbødighet 

Maria Quisling 

Jeg har idag fått meddelelsen det i disse fem vanskelige krigs
om at HØyesterett 13. ds. har år, han dømmes til døden som 
stadfestet lagmannsrettens dom, forræder og forbryter, og· uten 
hvorved jeg er dømt til dØden. at hans positive innsats kommer 
I den anledning henhalder jeg det ringeste i betraktning. Og 
mig til de redegjørelser, skriftli- heller ikke hans patriatiske ma
ge ag muntlige, som jeg har gitt tiver og de omstendigheter hvor
under saken. Min sak er ikke under han har handlet. 
bare en juridisk sak, men fØrst Det er ikke gjort noe forSØk 
og fremst en politisk og histarisk på å forstå hverken min eller 
sak av omfattende og dybtgri- Nasjanal Samlings ærlige agga
pende karakter, hvor forhaldene de vilje og vel begrunnede hand
er særdeles komplicerte og på lemåte. Og tvil er tatt som be-
ingen måte helt klarlagt. vist anklage. 

Saken er derfar ikke egnet til At man allerede nå skal forstå 
endelig avgjØrelse etter straffe- min innsats far å redde Europa, 
paragrafer, og i særdeleshet ikke og dermed Norge mot østen, og 
etter pravisoriske anardninger for å skape et europeisk folke
utferdiget i utlandet under krig. fellesskap slik som den histariske 
og hvis lovelighet kan bestrides. og tekniske utvikling og også 
Endnu mindre kan den ensidig Narges livsinteresser kræver, det 
avgjøres på grunnlag av 'den venter jeg ikke. Men min direkte 
motsetning i politisk syn som har innsats for landet burde en kun
vist sig overalt under behandlin- ne innse ag i rettferdighetens og 
~en av denne sak og hvorved det sannhetens navn anerkjenne. 
hele reduseres til et maktspØrs- Jeg vil agså fremholde at Nas-
mål. janal Samlings idealogi er utfor-

Selv medlemmene av HØyeste- met av mig allerede i 1918, altså 
rett har grepet inn i saksforhol- lenge før den tyske nasjonalso
det ved sitt initiativ til dannelsen siaHsme og helt uavhengig av 
av administrasjonsrådet i sam- denne. 
arbeid med de tyske myndighe- Den adskiller sig fra den på 
ter. fundamentale punkter og kan ik-

Denne handling, der sam den ke settes i samme kategori eller 
norske regjering selv uttalte i klasse. Nasional Samling beteg
kunngjøringen av 17.4. 1940, ner en selvstendig Nordisk og 
ikke hadde rettsgrunnlag i noen/ kristelig livsanskuelse. 
norsk lav, fØrte umiddelbart til Denne selvstendigheten blev 
etableringen av Rikskommissa- også sterkt hevdet under krigs
riatet og Gestapo og til at Nar- årene, selv om en på grunn av 
ges selvstendighet like overfor okkupasianens trykk ikke kunde 
okkupajsansmakten gikk tapt, bringe den klart til uttrykk of-
således som måtte forutsees. fentlig. 

De som har ansvaret for år- Overhodet slår jeg fast at en 
saken til denne utvikling med rekke av anklagene mat mig er 
alle dens ulykkelige følger, er også fremsatt og gadtatt uten 
ikke de rette til å dømme en års3 k og bevis. 
mann som har satt alt inn på å JEG ER URETTFERDIG 
bøte på disse skjebnesvangre feil OG USKYLDIG DØMT, og 
og hevde Narges interesser like mange menneskeskjebner er 
overfor akkupasjonsmakten. knyttet til min. 

Heller ikke fareligger ennå re- Hvis en slik urettferdig dom 
sultatene av de nedsatte gransk- fullbyrdes nu ·efter at freden og 
ningskomiteers undersøkelser av friheten er vunnet tilbake, be
de forhold sam danner bakgrun-
nen far hele denne sak, og far 
min handlemåte. Jeg sikter i sær
deleshet til de forhold sam mot 
folkets vilje bragte Norge inn i 
krigen, og helt uforberedt. -

Av de mundtlige og skriftelige 
redegiØrelser sam jeg har avgitt 
i farskje1lige instanser, vil frem
gå hvad }eg mener om dommene. 
Selv am mening står mat me
ning, vil en ikke i all fremtid så 
lett kunne komme forbi de fak
tum at en gad nordmann som 
har ofret hele sitt liv for sitt land 
og folk, og etter beste evne og 
med godt resultat har ledet lan-

gåesi rettens og fedrelandets 
navn et justismord. 

Det bringes over det narske 
folk et ansvar som vil nedkalle 
historiens strenge dam. 

Ikke jeg blir dØmt om jeg 
lider martyrdøden. 

AvgjØrelsen av dette spØrsmål 
tilligger nu Deres Majestet og 
Deres Majestets regjering. 

J eg søker ikke om nåde far 
mig selv. Men jeg vil be Deres 
Majestet am at det vises mildhet 
like overfar de medlemmer av 
Nasjonal Samling som er under 
rettsforfØlgning. 

De aller fleste av dem har 
utvilsomt ut fra sannt patriatisk 
sinnelag sluttet sig til den av mig 
ledete bevegelse og mente det 
beste for sitt land. 

La ikke det norske rettssam
funn bli en kalket grav og folket 
ta vadg skade på sin sjel. 

Den strengestraffefarfølgning 
og almindelige farfØlgelse i det 
heIe tatt som nå finner sted mot 
Nasjanal Samlings folk, kan van
skelig farenes med Grunnloven 
ag er i hØi grad urettferdig. 

Den har præg av uhemmet 
hevnlyst mot politiske matstan
dere og av et vilkårlig oppgjør. 
Det skapes en dyp splittelse i 
falket og et sosialt sår sam det 
vil ta årtier å læge. 

Kdgsutviklingen og forholde
ne i Norge under besettelsen kan 
ikke sammenlignes med farhol
dene i noget annet land: De er 
helt farskjellig, og må derfor og
så behandles forskjellig, og ikke 
som et ledd i et almindelig efter
krigsoppgjør i Eurapa. 

Det er også all grunn til å 
erindre aten ting er hvad en 
gjør i stridens hete og under kri
gens trykk. En annen ting er 
hvorledes en skal apptrede når 
det er bHtt fred og grunnlaget 
skal skapes for landets fremtidi
ge utvikling. 

Vidkun Quisling 
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DE SISTE BREV TIL MARIA 
Oslo, den 15. oktober 1945 Oslo, den 23. oktober 1945 

Til Min Evig Elskede Jeg bøyer meg for Guds vilje 
Du lærte mig å forstå kjærlig- Tilgi aUt. 

hetens kraft, den rene kjærlighet. Du lever i min tanke og da Den 23. oktober 1945, midnatt, la Vidkun Quisling pennen fra 
Din trofasthet var mitt faste vet jeg hvorledes kjærligheten ·seg i selle nr. 34, dødssellen på Møllergaten 19. 

Måtte Gud styrke og bevare 
dig i alle ting. Sett din lit til 
ham. Overgi dig helt til ham. punkt i livet. forener oss over al1e avstande og H~n. hadde skrevet sitt siste brev. Til sin hustru MARIA. 

Hvem kunne være som du, også over dØdens terskel. Tl timer senere fØrte vaktene ham bort. Tro på Gud og tro på mig. 
når jeg vendte tilbake efter en Når jeg satt i flyet over havet, Til retterstedet på Akershus festning. 
lang reise, og din hjertevarme og en fiende hvert øieblikk kun- FOLK OG LAND har fått tillatelse til a gjøre avskjedsbrevet 

Vær sterk og frimodig: 
Kanskje også dette kan bli til 

ve~signelse, og sorgen engang 
vendes om til glede. 

og dine Øine strålte m~g imøte? . ne styrte frem og hente oss ned, kjent blant avisens lesere. 
I al din omsorg for mig talte da var min eneste tanke utenom 

din opofrende kjærlighet sitt var- Gud - det var dig, hvor sorg
me sprog i rike uttrykk. Du sØr- full du vilde bli. 
get for mig i alle ting som en Men vår sjel og vilje skal altid 
god mor passer sitt' kjæreste være sammen, Maria, min ånd 
barn. ,skal altid omsvæ.ve og gjennom-

Ja, sandelig du var mig også trænge dig, som radiobølger fyl
i mors sted. Og jeg, jeg strittet ler rommet, og du vil ta imot og 
ofte imot som en uskikkelig gutt føle det. 
som moren vil stelle om. Men Vær sterk og frimodig og sett 
noe vondt var det ikke i det fra din Jit til Gud i alte ting. Gi dig 
min side. helt over i hans varetekt og la 

Det ,ex ingen falske folder i hans kraft fylle dig. 
ditt dype sind. Du er det mest Tungt er det for mig å skilles 
oprigtige menneske jeg kjenner. fra dig. Og tungt for dig. Men i 
Du elsker mig, og du sier mig ånden skal vi altid være sammen. 
din åpne mening uten smiger. Det er bare en_reise jeg gjør og 

. Når du var bitter eller sint på kanske ikke langt bort. Og så 
mig, så var skylden min, og du møtes vi til nytt liv igjen. Hvor
vil tilgi mig. ledes vet jeg ikke. Men du og jeg 

Et stille, saktmodig liv skulde kan ikke virkelig skilles. Kan 
vi levet, men blev kastet ut i et du tro det, når du tenker på vår 
urolig og stormfullt liv. Av hvad, merkelige skjebne gjennem alLe 
av hvem? Iallefald var det ikke disse år? Vi toer ett, var og blir. 
det du Ønsket, og hener ikke Og la aldrig den tanke forlate 
jeg. Men omstendighetenes makt dig. 
og en indre trang drev mig, no- Og om jeg sover eler våker på 
get godt, noget dårLig, men gjen- den annen side, min udØdelige 
nem det hele mener Jeg å se deler alltid også hos dig, min 
Guds styrelse og vilje, en dypere evig og udødelig elskede. 
mening. DØm mig derfor ikke. Din Vidkun 

Fædrelandet - Quislings kall 
Kort fØr jul 1929 fortalte 

Quisling til sin frue at han sa 
opp sin stilling i legasjonen i 
Moskva hos minister Urbye 
(Hans frue viste intet om dette 
på forhånd.) Han nevnte da at 
minister Urbye gjeme vil de at 
han skulde fortsette arbeidet vi
dere ved legasjonen, men at han 
hadde sagt nei til det. 

Til fru Quisling sa han: «Jeg 
vil arbeide i norsk politikk fordi 
jeg forutser at det blir verdens
krig, og jeg vil gjøre mitt for å 
redde Norge og det norske folk 
fra undergangen når stormaktene 

kommer til å kollidere på norsk 
jord.» Fru Quisling forsØkte å 
overtale ham til å fortsette i dip
lomatiet hvor han allerede gjen
nom flere år var godt innarbei
det. 

Han svarte henne da: «Da jeg 
arbeidet for å hjelpe ditt folk be
undret du meg og ble glad i meg. 
Når jeg nå vil arbeide for mitt 
eget folk, mitt eget land, så vil 
du stoppe meg.» Fru Quisling 
skjønte at han følte det som et 
kall, og respekterte det. 

Og de kom tilbake lille jul
aften 1929 til Oslo. 

En takknemlig hilsen 
Dette som eI). takknemlig hil- Som konvent er jeg stolt over 

sen til Boktjenesten - og Øv- at domprost Fjell «tok seg av 
rige - som er med og skaper dette». Særlig rØrende var det at 
dette stykke Norgeshistorie. han ledsaget den gamle Fader 

De som skapte den er vel snart Terapon, som jeg har hilst på 
døde, så derfor er det så viktig et par ganger. 
at denne del av vår Norgeshrsto- Har også hilst på Dominika-
rie ikke blir glemt. ner-skomakeren. Vi har drukket 

I alle kriger er det alltid seier- kirkekaffe sammen. 
herrene som beretter, og produk- Takk, takk til alle dere som 
tet blir deretter. arbeider med denne sak. Jeg føl-

En særskilt takk for utfØrlig ger godt med i hva dere arb ei
reportasje om Maria Quislings der for og med. 
gravferd fra Oslo. A R S St kh l ... , oe om 

Jeg får ikke anledning til mer 
å ta avskjed fra dig, og i>ender 
dig derfor med dette mitt siste 
farvel og min hjertelige takk for 
alt. Takk for din enestående tro
fasthet og kjærlighet mot mig. 
Og ikke minst takk for alt hva 
du har vært mot mig i disse siste 
og tunge og vanskelige måneder. 

Hvem ba Kongen ... 
(Fo,.ts. fra side 8 ) 

funksjoner. Og av hensyn til fol
kets velferd og landets fremtid 
retter vi, så smertelig det enn 
føles i norske sinn, en inntren
gende bØnn til Deres Majestet 
om å etterkomme vår henstilling 
herom. 

I tillit til at Deres Majestet vil 
forstå vår handlemåte, ber vi om 
å få meddelelse om Deres Maje
stets beslutning senest 12. juli. 

Oslo, 27. juni 1940. 
I dyp ærbødighet; 

Magnus Nilssen, Gabriel Moseid, 
P. Thorvik, Neri Valen, Ivar 
Lykke, (av HØyres gruppe tilfor
ordnet Presidentskapet).» 

Herr general ... 
(Forts. fra side 10) 

det skulde skje ved domstolenes 
bistand, og at hans tunge arbeide 
i okkupasjonsårene - han ar
beidet natt som dag - skulde 
lØnnes med, at hans liv gjøres 
til innsats i valgkampen, hvor det 
parti, som skriker høiest efter 
hans blod, tror de har de beste 
chancer, og at de Øvrige partier 

Storartet har du vært. 
Mitt hjerte er fyllt av takk

nemlighet og kjærlighet til dig, 
og min største sorg er å måtte 
forlate dig, min så inderlig els-
kede. \ 

Men j'eg skal alltid være dig 
nær, og engang møtes vi sikkert 
igjen ansikt til an1sikt. 

benytter anledningen til å bli 
kvitt en dygtig motstander. 

Det er ikke det norske folks 
røst man hØrer gjennem avisene 
idag. Det er hevnens og hatets 
tale fra en forholdsvis liten 
klikk .. Ved å' ta hans liv - selv 
om det i Øieblikket tilfredsstiller 
massen - vil bitterheten og 
klØften innen det norske folk 
bare bli ennu større og bli til 
ulykke for landet. Massen har 
ofte krevet liv, som burde vært 
spart. Folk utover landet forstår 
ikke den hårde -dom. Og mange 
er idag klar over, at han trods 
alt har utrettet meget godt og at 
han den hele tid har hatt folkets 
beste for øie. 

General Ruge, jeg vet det skal 
et under til for å redde ham nu, 
når han så fullstendig er i sine 
fienders vo,ld. Men jeg ber sta
dig til Gud, at der må gis en 
utvei. Derfor henvender jeg mig 
til Dem idag, og derfor bønn
faller j'eg Dem om å gjøre noe. 
Det er mange av Quislings mot
standere, som vil ta sig nær av, 

Jeg bØyer mig for Guds vilje. 
For en dypere mening må det 
være i dette, det får både du og 
jeg tro og sette vår fortrØstning 
til. 

Jeg Ønsker som avtalt å bli 
begravet på Gjerpen kirkegård. 
Du vil ordne dette på beste måte 
med Hauge som vil hje'Ipe dig. 

Vær nu min elskede ikke alt 
for bedrøvet over dette tunge 
slag. SØk å finne de lyse og go
de sider. Og bevar alle gode 
minner. 

Hvor jeg er glad at vi har fun
net hinannen fullt ut og tilgitt alt! 

Maria, jeg elsker dig til dø
den og utover døden. Husk på 
vårt samliv og at vi skal møtes 
igjen. Bevar mitt minne. Ha 
takk for alt. 

Hjertelig hilsen til Jørgen og 
. andre. 

Gud velsigne og bevare dig 
min evig elskede. 

Din Vidkun 

Mine siste tanker er hos dig. 

kjempet så tappert i 1940 og 
som var beredt til å sette livet 
inn, De vil sikkert kunne tale. 
De tror ikke at Quisling er en 
forræder,' en usling, en tyv, en 
morder. Jeg bØnnfaller Dem, slå 
et slag for ham idag og redd 
ham. 

Til slutt vil jeg be Dem be
handle min henvendelse til Dem 
konfidentielt. Jeg er slett ikke 
redd for mig selv, men skulde 
min manns liv ikk!e stå til å 
redde, vilde det forbitre hans 
siste dage, om han hørte jeg var 
arrestert og ikke kunde si farvd 
til ham. Han har lidt så meget, 
mens han satt på MØllergaten 19 
- på Akershus har de behandlet· 
ham bra - at jeg vil spare ham 
for den sorg. Jeg har fått lov til 
å besøke ham et par gange på 
Akershus, og jeg gjør alt for å 
holde mig oppe og styrke ham. 
Jeg stoler på Dem. 

Deres ærbødige og ulykkelige 
Maria Quisling 

hans dØd, hvis hans liv blir tatt, F.S. leg vi/de være Dem takk
men idag, da folk jubler over den nemlig om jeg kunde få en sam
gjenvundne frihet, tier selv de tale med Dem. Kunde jeg ikke 
mest innflydelsesrike menn og treffe Dem hos General Hans
tør ikke si sin mening av frygt son? l eg kan få beskjed herom 
for fØlgerne. Idag er det terror, gjennem telefon 69682 (frØken 
mens det burde vært fred. Bull). 

Men De, General Ruge, som D.S. 
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Kjente Oslo-advokater ville ha Maria Quisling på fattigkassa 
mens kjeltringer fritt fikk forsyne seg av hennes millioner 

Arvingene etter Maria Quisling har gått glipp av kjempe- underrette meg om at advokat 
beløp på grunn av Erstatningsdirektoratets uansvarlige, nær-Sverdrup Thygeson hadde nektet 
mest kriminelle behandling av Vidkun og Maria Quislings enhver utbetaling av boet. Advo
fellesbo. I flere år kunne hvem som helst fritt forsyne seg kat Sverdrup Thygeson hadde 
med malerier av verdensklasse, russiske ikoner, gull og tilfØyet at hvils jeg ikke kunne 
sølvgjenstander, bøker og, ikke minst, bunker med Vidkun ordne meg på annen måte, skulle 
Quislings verdifulle manuskripter. jeg henvende meg til FOR-

I mange «pene» Oslohjem dekkes det idag til selskaper SORGSVESENET. Julaften 
med stjålet Quislingservise, og gjestene kan beundre male- 1945 hadde jeg derfor hverken 
rier og vakkert innbo, som idag egentlig skulle ha tilhørt penger eller nødvendige ting. Jeg 
Maria Quislings arvinger. hadde milstet min mann, var syk 

To advokater er hovedpersoner i den historien fra virke
ligheten, som FOLK OG LAND idag forteller. En rystende og 
tragisk historie, ukjent for de fleste, inntil N A. 

I november 1951 sendte Miiria Quisling en 28 siders beret
ning til Erstatningsdirektoratet. Den gjalt bestyrelsen av Vid
kun og Maria Quislings fellesbo. FOLK OG LAND har fått 
anledning til å lese beretningen, som vi gjengir deler av. 

og bodde hos fremmede. 
Den 8.2.-46 fikk jeg etter an

modning en konferanse med ad
vokat Sverdrup Thygeson. Jeg 
protesterte mot at han henviste 
meg til forsorgsvesenet og hev
det at jeg hadde tilstrekkelige 
egne midler i boet, idet jeg had
de bmgt store verdier med fm 
Russland. På ny bad jeg ham 

- Da min mann, Vidkun BLE REGISTRERT F0R TO om en månedlig utbetaling på 
Quisling, meldte seg frivillig den AR SENERE, (1947) OG AT kr. 200,-, slik som NS-folk pleiet 
9. mai 1945 om morgenen ca. BOSTYRET IKKE MELDTE å få. Jeg forklarte advokaten at 
kl. 6.30 til MØllergaten 19, ble· TIL POLITIET AT MALE- jeg bodde hos fremmede, intet 
jeg alene med betjeningen på RIER OG ANDRE TING VAR hadde av mitt eget, var syk, 
Gimle. Ved 9 - 10 tiden s. d. KOMMET BORT. ForØvrig be- sØvnlØs, nedbrutt, og at det var 
ringte herr 0string, som var på merkes at det var på foranled- tider DA JEG BOKSTAVELIG 
Gimle, til politiet for å gjØre ning av statsadvokat Christian TALT SULTET. Så fortvilet var 
oppmerksom på vår stilling og Bull, at boet ble registrert i mai jeg, at jeg brast i gråt og bØnn
be om forholdsordre, for at det 1947. H.r.advokat Gudleik Støy- falt ham om å utbetale meg 200 
ikke skulle komme til ubehage- len kan bevitne det. kroner, så jeg hadde litt å leve 
lige episoder. - - - av. Men advokaten svarte at hvis 

På foranledning av denne hen- Etter å ha blitt jaget fra Gimle, jeg ikke kunne klare meg på an-
vende1st; fra herr 0string kom tok jeg opphold hos fru Fredrik nen måte, skulle jeg gå til FOR
folk fra kriminalpolitiet ca. kl. Prydz. Allerede mens jeg var hus SORGSVESENET: net var an-
13.00 og påla meg og betjenin- fru Prydz, gjorde jeg den 17. nen gang jeg ble henvist dit! 
gen husarrest. De foretok hus- eller 20. mai 1945 pr. telefon Jeg minnet advokaten om at 
undersøkelse, og vi fikk HS-folk politifullmektig Hans Myhre selv om min mann var dØmt og bare klær istedetfor de sommer- Thygesons fullmektig, O.r.sakfø-
til vakthold. oppmerksom på at det på loftet drept, så hadde han i sin t~d klær jeg hadde bedt om, og som rer Arve Arvesen, som jeg hen-

- - - på Gimle lå verdifulle malerier vært forsvarsminister i Norge, han lovet å utlevere. Jeg forstod vendte meg til frem til 1951. Jeg 
Den 15. mai 1945 om morge- pakket i papir, og ba ham ta va- medarbeider av Fridtjof Nansen, at dette bare var for å sjikanere traff ham fØrste gang i juli 1945. 

nen kom politifullmektig Lonkan re på dem. Politifullmektig Hans og hadde arbeidet ved Nasjone- meg. Nedfor og bokstavelig talt Denne gang, og flere ganger se
sammen med en bevepnet politi- Myhre sa senere at maleriene ble nes Forbund. Som offisersenke UTSULTET som jeg den gang nere, insinuerte han at min mann 
mann og forlangte at jeg skulle overlevert til Nasjonalgalleriet. hadde jeg ·rett til enkepensjon, var, brast jeg i voldsom gråt. Jeg var dranker. Da jeg fortalte det 
forlate Gimle innet ett kvarter, Når det kan være gjort, vet jeg og hadde dessuten tilstrekkelige syntes ikke jeg kunne orke mere, virkelige forhold, 10 han hånlig 
ellers ville jeg bli arrestert. Jeg ikke. Men blandt de malerier midler i boet. Det vilLe være en og holdt på å gå fra ham. Da på en måte som såret meg dypt. 
protesterte på det kraftigste mot som var på loftet, og som ble skam - for Norge- om man ringte O.r.sakfØrer Arvesen til I de første 2 1/2 år var jeg ut
dette, da jeg tenkte på vanskeHg- levert til Nasjonalgalleriet, behandlet meg slik at jeg måtte Erstatningsdirektoratet, og så satt for en eiendommelig og me
hetene ved å forlate mitt hjem, mangler et maleri· av Teniere, gå til forsorgsvesenet. Til dette innrØmmet man meg kr. 200,- get fornærmelig opptreden fra 
hvor intet var registrert av innbo som jeg har bragt inn i boet. svarte advokaten at jeg VAR pr. måned. DISSE 200 kroner O.r.sakfører Arvesens side. Uten 
eller verdifulle og viktige papi- - - - VIDKUN QUISLINGS FRUE, som man da begynte å utbetale å gå i detaljer, vil jeg her nevne 
rer. Jeg var engstelig for at man- Jeg fikk vite av advokat Hen- OG MATTE STA TIL AN- meg, var i virkeligheten min en- at jeg hver gang har underrettet 
ge ting kunne komme bort, og rik Bergh, min manns forsvarer, SVAR. Jeg presiserte at jeg var kepensjon, som ble utb\!talt meg advokat Støylen om de forskjel
visste ikke hvem som skulle ha at H.r.advokat Sverdrup Thyge- villig til å stå 61 ansvar, men at gjennom Erstatningsdirektoratet. lige episoder, og også har notert 
ansvaret for alt på Gimle: son var oppnevnt som tilsyns- advokaten måtte vente og IKKE Den 31.6.-46 - altså få da- meg det. Her vil jeg bare nevne 

Derfor ba jeg innstendig om mann for vårt bo, og henvendte SELGE NOE AV FELLES- ger etter at jeg omsider hadde noen enkelte leksempler på O.r.
to timers utsettelse. Men politi;. meg fØrste gang til ham på hans BOET UTEN MITT SAMTYK- fått noe å leve av, ble jeg arre- sakfØrer Arvesens opptreden: 
fullmektigen fastholdt på en bru- kontor i juli 1945. Under sam- KE, fØr mitt forhold under ok- stert og satt inn i kretsfengslet i Gang på gang 1946 og 1947 
tal måte sin ordre, og truet med talen med ham ba jeg om å få kupasjonen var gransket og min Akebergveien. LØslatt ble jeg spurte jeg om å få utlevert noe 
å arrestere meg og fØre meg t~l utlevert frakk og sokker til min sak var avgjort. Bobestyreren i slutten av juni s. å. og sa- undertøy. Flere kufferter med 
Møllergaten 19. Bare halweis mann og dessuten de aller nød- nektet meg underhold ennu i ken ble henlagt i april 1948. klær, lintØY og forskjellig lØSØre 
påkledt forlot jeg Gimle. Jeg fikk vendigste ting til meg selv. Men fem måneder. Jeg fikk ikke ut- Jeg vil her for fullstendighetens ble nemlig sendt fra Gimle, via 
lov til å ta med en koffert i far- jeg fikk beskjed om at intet kun- betalt kr. 200,- pr. måned som skyld og sannheten tro, nevne at OppgjØrskontoret iSØrkelalsvei
ten med de aller nødvendigste ne utleveres på dette tidspunkt, var vanlig for folk i lignende si- politiet og fengselsbetjeningen en og til N. Slotts gate 3, hvor 
klær. og min mann fikk «klare seg tuasjon, og dette til tross for at hele ti,qen har opptrådt korrekt advokat Sverdrup Thygeson har 

Mens således her:r 0string den med fangeklær», som advokaten advokat G. StØylen hadde utvik- og høflig mot meg, bortsett fra kontor. Her ble de stående i 
9. mai 1945 henvendte seg til sa. Jeg'måtte låne både frakk og ret at min enkepensjon skulle den gang jeg ble jaget fra Gimle: kjelleren i et par år uten annen 
politiet for å få forholdsordre og sokker til min mann hos fru utbetales fra februar 1946. I Derimot har tilsynsmannen i bo- registrering enn at innholdet ble 
beskyttelse, var resultatet at jeg Prydz. Min mann visste at frak- HELE ARET 1945, MAI 1946 et og hans fullmektig, i de fØrste opptegnet uten mitt nærvær. Jeg 
den 15. s.m. av politiet ble tvun- ken ikke var hans, og tok den HAR JEG HVERKEN FATT 2 1/2 år etter kapitulasjonen vist fikk aldri lov til selv å finne mi
get til å forlate mitt hjem og alt ikke på seg natten til 24.10.-45, PENGER, KLÆR ELLER AN- Iiten menneskelig forståelse. DE ne ting i disse kuffertene. Gjen
jeg elsket der, malerier og andre da han skulle dø. Senere ba jeg DRE N0DVENDIGE TING HAR GJORT MITT LIV EN- tatte ganger nektet O.r.sakfØrer 
v,erdigjenstander, viktige papirer O.rsakfØrer Arvesen (H.radvokat AV BOET. NA TYNGRE ENN DET BE- Arvesen å .utlevere meg noe. En 
m. v. Thygesons fullmektig) om å sen- Den 24. mai 1946 bad jeg på HØVET A VÆRE, JA, DE gang ba jeg f.eks. om en hof te-

DET MA VÆRE INNLY- de frakken til fru Prydz, men nytt O.r.sakfører Arvesen utbe- HAR OFTE BRAGT MEG TIL hoLder. DETTE BLE NEKTET 
SENDE AT STATEN ·FRA dette tror jeg ikke ble gjort. tale meg noe til underhold, men FORTVILELSE. med bemerkning om hva jeg 
DETTE TIDSPUNKT HAR Herr Holter måtte lille jul- han nektet, som så mange gan- I mellomtiden hadde jeg for- skulle med den. INTIMT UN

'ANSVARET FOR BOET. Til aften 1945 meddele meg at ad- ger før. Dertil kom at han bam stått at bestyrelsen av boet var DERT0Y UTLEVERTE HAN 
dette kommer at BOET IKKE vokat Støylen hadde bedt ham ville gi meg noen avlagte ubruk- overdratt til advokat Sverdrup (Forts. side 14) 
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Side 14 

Hr. H.r.advokat . • • 
(Forts. fra side 9) 

og utilstrekkelig mat. Overlegen 
var ikke enig i denne behandlIng, 
men kunde dessværre ikke gjøre 
noe den gang. Jeg fremholdt 
overfor Overlege Leikvam min 
forfærdelse over, at min mann i 
varetektsarrest blir behandlet på 
en så forferdelig måte, som om 

, han allerede var dØmt og skulde 
sone sin straff. Da svarte Over
legen at han vilde ikke være enig 
i den behandling selv om det var 
en straff. Hvordan må så be
handlingen være når ikke Over
legen engang er enig i den. som 
straff? 

'Han var heller ikke enig i at 
min mann skulde undersøkes 2 
dage fØr han skulCle forsvare sin 
sak Hvem er det da som be-

stemmer den slags ting, når selv 
ikke legen er enig? Og hvorfor 
gjøres det sån? Det er jo opplagt 
at det skader min mann og hans 
sak? ' 

Samtidig gledet det mig å hø
re av Ov~rlege Leikvam, at han 
var blit så pass kjent med min 
mann, at han mener Quisling 
fremdeles er den samme idealist, 
er et godt og rettenkende men
neske, måteholden og nøktern. 
Han mente at han ikke hadde 
forandret sig, hva vennene i ret
ten trodde. Han mener at han 
idag er den samme mann som 
ungdomsvennene skildret i retten 
hva karakteren angår. Kunde ik
ke Overlege Leikvam vidne om 
dette i retten? Samtidig kunde 
han fortelle om den dårlige be
handling av Quisling på MØller
gaten 19? Jeg mener begge dele 
burde komme frem, for hvis man 
fikk frem at min mann fremdeles 

Kjente Oslo-advokater ville. • • 
(Forts. fra side 13) 

MEG PERSONLIG, og det har 
vært pinlig å måtte henvende seg 
til ham for å få utlevert slike 
ting. 

Som kjent flyttet engelskmenn 
inn på Gimle i mai 1945. Selv 
kom jeg fØrst tilbake til Gimle 
27.12.-45, få dager etter at en
gelskmennene var reist derfra. 
J eg var ledsaget av fru Langaard, 
fru Kielland og O.r.sakfØrer Er
landsen. (Hos advokat Støylen) 
O.r.sakfØrer Arvesen og hans 
frue, (som forøvrig ikke var an
satt hos boets tilsynsmann) var 
også tilstede. O.r.sakfØrer Arve
sen opplyste at besøket på Gim
le den gang bare gjaldt å skaffe 
opplysninger om hva som var 
kommet inn i boet etter 9. april 
1940. Det var altså ingen regi
strering. Ved denne leilighet fant 
O.r.sakfører Arvesen og jeg i et 
værelse på Gimle en tykk for
gylt ramme med inskripsjonen 
«Van Dyck». Men billedet var 
borte. O.r.sakfØrer Arvesen har 
- meg bekjent - ikke foætatt 
seg noe i den anledning, ikke 
meldt til politiet at maleriet er 
borte. 

J eg gjorde ved samme anled
ning uttrykkelig oppmerksom på 
at der på loftet lå fleæ kostbare 
malerier som burde registreres, 
bl.a. et billede av Teniere. (Det 
har senere vist seg at dette bille
de er kommet bort.) Etter at en
gelskmennene forlot Gimle ju
len 1945, stod Gimle tomt i tre 
måneder, men boet ble fremdeles 
ikke registrert, til troS8 for mine 
skriftelige og muntlige henven
delser til henholdsvis advokat 
Sverdrup Thygeson og O.r.sak
fØrer Arvesen. 

Fra 1. april 1946 til våren 
1948 ble Gimle bortleiet til 
fransk legasjonsråd. Alle boets 
eiendeler som var på Gimle, her
under det jeg har bragt inn i 
boet, ble også leiet bort til 
franskmennene, uten mitt sam
tykke og uten underretning til 
meg ener min advokat. Registre
ring ble heller ikke ved denne 
anledning foretatt. Den franske 

hovmester fortalte meg at no
en malerier var fjernet av O.r.
sakfører Arvesen, mens fransk
mennene bodde der. Jeg bragte 
da i erfaring at mens franskmen
nene bodde på Gimle, ble tre 
malerier solgt for kr. 75000 til 
direktØr Stephansen på restau
rant «Blom». Hovmesteren nevn
te at O.r.sakfØrer Arvesen også 
hadde flyttet russisk porselen 
m.m. 

. Våren 1948 reiste franskmen
nene fra Gimle, og stedet ble 
leiet av Ullevål sykehus. Jeg an
modet O.r.sakfØrer Arvesen om 
å oI'dne det slik at~lle mine ma
lerier kunne flyttes på et værel
se som kunne avlåses. I telefonen 
ba jeg ham lei,e arbeidsfolk til 
flytning av de tunge maleriene. 
Da jeg sammen med O.r.sakfØrer 
Erlandsen og herr Halvor Holter 
kom til Gimle, for etter avtale 
med O.r.sakfØrer Arvesen å be
se inventaret etter at franskmen
nene var flyttet, hadde han ikke 
bestilt noen arbeidshjelp. Da jeg 
spurte hvordan vi skulle kunne 
flytte de tunge maleriene uten 
hjelp, svarte han at maleriene 
kunne henge hvor de var. Dette 
var jeg imot, da flere malerier 
allerede var kommet bort. Men 
O.r.sakfØrer Arvesen var av den 
mening at maleriene fremdeles 
kunne henge, til tross for at det 
ofte var fremmede på Gimle. 
Vaktmesteren isa til meg at det 
kom folk ut og inn for å bese 
Gimle, som skulle bortleies, og 
han kunne ikke ta ansvaret for 
det. 

FØr jeg reiste fra Gimle den 
gang, kom vaktmesteren - ku
riøst nok, og overleverte meg en 
blomsterbukett ~ i min egen 
vase. 

Dessuten vil jeg nevne at det 
under innpakningen og transpor
ten av mine ting på Gimle for
svant flere ting, og mange ting 
har jeg funnet gjemt på de mer
keligste steder. Således fant jeg 
et maleri,en lysestake og et speil 
gjemt bort iet skap i kjelleren. 

Fra Russland har jeg bragt 
med ca. 250 mal,e6er, antikvite-
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er den samme 'Som for 20-30 
år siden, vilde også hans hand
linger komme i et annet og nytt 
lys. 

4. Tror De at jeg i slutten av 
uken igjen kunde få søke om lov 
til å beSØke min mann, f.eks. på 
mandag, på grunn av at han ikke 
er frisk? Jeg vilde være meget 
takknemlig om De eller Over
legen kunde ordne det. 

5. Idag har jeg hØrt at når 
man har den engelske orden, 
som min mann har fått av den 
engelske regjering for sitt arbei
de i Moskva da han varetok en
gelske interesser, at de ikke kan 
idømmes dødsstraff. Jeg vet ikke 
om det gjelder bare i England. 
Forresten hØrte jeg at han var 
strøket av listen dter 9de april. 
Det blev sagt i radio. Vet ikke 
om det har noen betydning for 
saken. 

6. Jeg tillater mig å vedlegge 

ter og andre verdigjenstander, 
som dels er fra mitt hjem, og 
dels er kjØpt inn for mine pen
ger. Under forhØrsretten våren 
1946 forklarte jeg for dommer 
Dick Henriksen at Gimle var 
prydet med mine malerier, at det 
var ,en stor malerisamling der 
ute, og at det ikke var innkjØpt 
malerier eller antikviteter etter 
9. april 1940. 

Av disse malerier er ca. 50 
kommet '. bort p.g.a. mangelfullt 
tilsyn med boet, herunder 2 års 
forsømmelse av registrering. 

1 min manns og min boksam
ling på Gimle var mange verdi
fulle bØker på fransk,. russisk, 
engelsk, norsk, spansk, italiensk 
og kinesisk. Der var flere antikke 
bøker fra 16.-17. århundre, 
dessuten praktutgaver, tilsam
men ca. 2000 bind. 

Våren 1950 ba jeg under en 
samtale med advokat Sverdrup 
Thygeson om å få en oppgave 
over aktiva og passiva i boet. 
Spesielt ba jeg Olm å få en spe
sifisert fortegnelse over alle eien
dommer og gjenstander som var 
solgt, og som er gått til dekning 
av det økonomiske ansvar min 
mann er idømt. Advokaten svar
te at detaljert spesifikasjon over 
solgte ting fantes ikke, da pen
gene for flere mindæ ting var 
satt inn på felles konto. Hvorle
des skal man da holde kontroll 
over boet, og hvordan skal det 
kunne kontraHeres at ikke ting 
som jeg har bragt inn i boet, 
selges og går til dekning av min 
mannns idØmte forpliktelser? 
Ennu etter 6 1/2 års forlØp er 
det ikke lykkes meg å få noen 
oversikt fra bobestyreren over 
fellesboets aktiva og passiva, slik 
at jeg skulle kunne få kjennskap 
til boets verdier og forpliktelser. 
Som partshaver i boet gjør jeg 
krav på en slik oversikt for even
tuelt å kunne gjennemgå den 
sammen med en av meg valgt 
statsautorisert ævisor. Uten så
dan oversikt vil jeg ikke kunne 
ta begrunnet og endelig stand
punkt ved booppgjøret. 

Det fantes på Gimle et verdi
fullt, stort kinoapparat, som min 
mann hadde fått i gave. Dette 
må være kommet bort etter mai 

2 bØker og ber Dem overlevere 
dem gjennom DirektØr Gløer
Johansen til min mann, da han 
nu fikk lov til å lese. Hvis min 
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mann har lyst på avis'er, så kan
ske han kunde få. 

ÆrbØdigst 
Maria Quisling 

Kjære Vilhelm Ullmann 
Jeg vil gjerne takke dig for 

ditt vidneprov og for vårt venn
skap fra skoledagene av. 

Ja, dette er stor tragedie, og 
så meget større som jeg aldrig 
har vært nogen forræder, men 
har ofret alt for mitt land og 
folk som du vet jeg elsker. 

Heller ikke har jeg forandret 
min personlighet. Jeg har altid 
vært den samme. 

For gammelt vennskaps skyld 
vil jeg be dig gjøre mig den 
store tjeneste å bistå min hustru 

1945. O.r.sakfØrer Arvesen sier 
,at han overhodet ikke har sett 
det. Det er uforståelig hvorledes 
et ,så vidt stort og meget tungt 
apparat kan forsvinne. Det tren
ges minst 2 mann til å løfte det, 
og man måtte vel ha lastebil til 
transporten. 

Verdien av forsvunne maIerier 
er anslått til kr. 500 000. (I 
1950) Uttalelse herom foreligger 
fra maleren Henrik Sørensen. 
Dessuten savnelS det mØbler, 
sølv, tepper, gobelins, pelsverk, 
lintØy, glass, porselen, bragt inn 
i boet av meg fØr 9. april 1940. 
BankbØker savnes l1keledes. 

Den sak som ble innledet mot 
meg, ble riktignok henlagt. Alli
kevel har min skjebne etter mai 
1945 vært like tung som om en 
fellende straffedom skulle ram
met meg. Dette skyldes ikke 
minst boets tilsynsmann og hans 
fullmektig. Begge herrer synes til 
dels å ha misforstått sin opp
gave. Tilsynet med boets midler 
er i vesentlig grad forsØmt. Selv 
har jeg gang på gang måttet ta 
initiativet når det gjiilt å ta vare 
på boets eiendeler. På den annen 
side har tHsynsmannen og hans 
fullmektig - særlig i den fØrste 
tid - tatt seg myndighet til å 
behandle meg unØdig og særlig 
strengt, t~l dels sjikanere meg og 
bringe meg til fortvilelse. Dette 
uten å vente på resultatet av po
litiets granskning av mitt forhold 
under okkupasjonen. Jeg kom
mer aldri over minnene fra 1945 
og påkjenningen den gang. Min 
helbæd er da også sterkt svekket 
siden da. En ganske vesentlig år
sak til dette er den· unødige 
stænghet, ja hardhet, bostyret, 
særlig i de fØrste årene, viste 
overfor meg. Se herom uttalelser 
av overlæge Jon Leikvam i er
klæringer av 19.3.-47 og 11.2.-
48. Forøvrig var også statsadvo
kat Chr. Bull oppmerksom på 
fovholdene, likesom jeg hele ti
den har gitt min advokat, Gud
leik StØylen, underætning om 
mine vanskeligheter med bobe
styrelse m.v. At jeg fremdeles er 
syk og arbeidsudyktig vil dess
uten gå fram av erklæring av 
5.2.-51 fra dr. I. Forsdahl, og 
erklæring av 28.9.~51 fra dr. Lie. 

med råd og veiledning, hvis hun 
skulle behØve å henvende sig til 
dig. Huner et sjelden godLmen
neske, og vi er umåtelig glad i 
hverandre. Det er min store be
kymring å forlate hende, og det 
er derfor j'eg ber dig om dette, 
om hun skulle få bruk for det. 
Og jeg takker dig hjertelig for 
hvad du i tilfelle kan gjøre. 

Så Ønsker jeg dig alt godt. 

Din hengivne 
Vidkun Quisling 

Nå står jeg alene, uten slekt i 
fremmed land, og med svek~et 
helbred, uten nevneverdig ar
beidsevne. Min fremtidige eksi
stens avhenger' av oppgjøret av 
min manns og mitt fellesbo. 

For å sikre meget eksistens 
grunnlag, må jeg gjøre krav på 
fØlgende i boet, som jeg hevder 
å være juridisk berrettiget til: 

1. De ting som skrev seg fra 
mitt hjem. 

2. De ting som er kjØpt for 
mine penger. 

3. GodtgjØrelse for skade på
ført de under nr. 1 og nr. 2 nevn
te ting under boets forvaltning. 

4. GodtgjØrelse for bortkom
ne ting som enten skrev seg fra 
mitt hjem i Russland, eller var 
innkjØpt for mine penger. 

5. GodtgjØrelse for eiendom
men Funemark. Denne eiendom
men ble s'olgt i 1946 fØr min sak 
var avgjort, tiltross min skrift
lige og muntlige protest overfor 
advokat Sverdrup Thygeson. 
Denne eiendom ble kjøpt for mi
ne penger ved å realisere mine 
malerier flere år fØr krigen. Dette 
bevitnes av arkitekt Essendrop 
og fru Margrethe Langaard, og 
på Gimle fantes et brev hvor min 
mann gir erklæring om det sam
me. Eiendommen ble solgt uten 
at man underrettet meg eller min 
advokat, Gudleik Støylen, om 
det. Jeg mener jeg hadde rett til 
å beholde den, og økonomisk 
evne til det, under forutsetning 
av rettferdig booppgjør. 

Hytten Homevatten - en 
tredjedel av denne - ble solgt 
uten at jeg ble undeHettet. Både 
for så vidt gjelder Funemark og 
Homevatten mener jeg det ikke 
var påkrevet å selge disse eien
dommer. Under enhver omsten
dighet hadde jeg krav på varsel 
om salget, og rett til å utale meg 
om hvilke av boets midler even
tuelt først skulle gå til dekning av 
min manns forpliktelser. 

1 betraktning av min usedvan
lige vanskelige stilling, og under 
hensyn til de forSØmmelser m.v. 
som vitterlig har funnet sted un
der boforvaltningen, ber jeg om 
at man ved booppgjøret tar rett
ferdig og rimelig hensyn hertil. 

Maria Quisling 

Stiftelsen norsk Okkupasjonshistorie, 2014 
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Et enkelt vitnesbyrd fra'Vidkun Quisling's og Finn Støren's redningsaksjoner 
Et brev, fra familien Levy - og en kommentar 

Under titelen «NATTLIG AUDIENS HOS QUISLING, FA
MILJS R~DNING» hadde FOLK OG LAND i august 1976 en 
beretning, hvor fru Elfi Levy fortalte hvordan hun ved hen
vendel.se til Quisling personlig, oppnådde at hennes mann 
og to sønner såvidt unngikk å følge med jødetransporten fra 
Norge høsten 1942. Beretningen var hentet fra GØTEBORGS
POSTEN. 

En av FOLK OG LAND's medarbeidere har vist interesse 
for historien bl.a. ved direkte henvendelse til familien, som 
nå bor i Sverige. Vår avis kan derfor bringe en korreksjon 
og nærmere enkeltheter om hendelsen, hentet direkte fra 
en av fru Levy's sønner, som skrev hele forløpet ned umid
delbart etter at familien unngikk transporten til tyske kon~ 
sentrasjonsleirer . 

Samtidig som vi bringer den korrekte redegjørelse, har 
vår avis fått en yngre, norsk forsker til å kommentere den, 
og i samme forbindelse gi sitt syn på Nasjonal Samlings for
hold til jødene. 

Fru. Elf y Levy' s sØnn skriver: 
(Oversatt fra svensk) 

«Vi tre menn - min far, min 
bror og jeg - satt på Bredtveit, 
og min søster og min mor var i 
dekning, da de hørte at vi den 
26. november skulle sendes til 
Polen. Da tok min mor kontakt 
med en viss herr Aal, som var 
vår nabo i Hvitfeidsgaten og som 
vi visste var ansatt som sekIletær 
hos Innenriksminister (?) Støren. 
Sent på kvelden skaffet Aal min 
mor audiens hos Støhren i hans 
tjenestevilla. Min mor gikk dit, 
hun fØrte med seg min fars offi
serspatent og. hans ordener fra 
1. verdenskrig, da far tjeneste
gjorde i Keiser Wilhelms arme. 

Min morer en svært myndig 
og uredd dame, og etter hva hun 
fortalte oss våren 1943, spurte 
hun StØhren: «Hvordan våger 
De å sende en tysk offiser til en 
leir i Polen?» Dette spørsmål be
svarte StØhren med å si, at han 
ikke hadde forutsett noe slikt, og 
skulle innhente nærmere ordrer. 
I mellomtiden skulle min far til
bakeføres Bredtveit. 

Ved dette møte,' forteller min 
mor, satt Quisling i et avgrenset 
rum. - Hun så ham bakfra, 
men var sikker på at· det var 
ham. 

Etter krigen har min far med
delt den domstol som behandlet 
slike saker, at StØhren på dette 
vis reddet våre liv. 

Når vi nemlig neste morgen 
sto på kaien og skulle gå ombord 
i «DONAU» kom en vakt frem 
og ropte min fars navn - han 
skulle tilbake til Bredtveit. 

Min far sa: «Bare i sammen 
med mine sønner,» og fikk til 
svar: «Nå ja, det går jo flere 
båter». 

Så kDm vi tilbake til Bredtveit, 
og derfra lykkes det oss rØmme 
våren 1943.» 

Forskerens kommentarer: 
Av Levys beretning går det 

frem at det ikke var med Quis
ling personlig hans mor forhand
let den gang, men der1mot med 
hans ikke ukjente hemmelige 

«utenriksminister» Finn Støren. 
Sannsynligheten av at det virke
lig var Quisling som var til stede 
i Størens tjenestebolig tør jeg ik
ke uttale meg om, men at han i 
egenskap av sin stilling på en 
eller annen måte hadde med det
te å gjøre, ,eir vel ikke urimelig 
å anta. Den «herr Aal» som var 
ansatt i Størens direktorat og 
skaffet fru Levyaudiens, må, et
ter hva jeg har kunnet bringe i 
erfaring, ha vært Herman Harris 
Aaall's sØnn Achton Aall. 

Noe uklart 'er det videre hvor
dan den refererte uttalelse av 
Støren skal forstås, dette med at 
han ikke hadde forutsett noe 
slikt, O.S.v. Et interessant spØrs
mål er jo Dm det i det hele tatt 
var klart for Støren, Quisling og 
andre NS-ledere på dette tids
punkt at det her var en større 
jØdedeportasjon som foresto, el
ler om de bare oppfattet dette 
som et enkeltstående tilfelle. 

Saken mot Støren som Levy 
kDmmer inn på, kom jo forØvrig 
aldri for retten, men den redegjø
relse Levy's far avga i den for
bindelse, er vel trolig vedlagt 
denne saks dokumenter som nå 
befinner seg i Riksarkivet. 

På den annen side bØr det væ
re klart at ti1f1ellet Levy var et 
særtilfelle, i og med at det her 
dreide seg om en mann som var 
dekorert for sin innsats for Tysk
land under 1. verdenskrig. Jø
der som kunne vise til slik krigs
tjeneste var visstnok derfor pri
vilegerte, endog i Hitlers Tys.k
'land. Jeg kan her vise til norsk 
utgave av Goebbels dagbok 
1942/1943, b. I, Aschehoug 
1948, side 24125, utgiverens for
ord, hvor et noe lignende tilfelle 
er referert, og en slik familie ble 
reddet ved henvendelse til Goeb
bels personlig. 

Så langt med hensyn tirl Hans 
W. Levy's opplysninger. 

Når det ellers gjelder NS og 
jødeaksjonen høsten 1942, så er 
det jo meget som det ennå ikke 
er bragt kLarhet i, men endel in
teressante fakta er i alle fall et
ter hvert kommet for dagen. I 
1969 utga lektor Oskar Mendel
sohn på Universitetsforlaget 

fØrste bind 'av sitt store verk om skjerpelse kom altså i s'eneste la
«Jødenes historie i Norge gjen- let. 
nom 300 år». Dette var imidler- ForØvrig har Finn Støren i et 
tid bare ført frem til 1940, og brev til Solems lagmannsrett gitt 
annet binder ennå ikke utgitt, opplysninger om bl.a. nettopp 
s.kjønt manuskriptet skal være disse forhold (Folk og Land 2. 
fullfØrt. Med et par sammen- april 1960), men det ble skre
trengte fremstillinger av utviklin- vet for sent til å være Quisling 
gen gjennom okkupasjonsårene til noen nytte. (Det var datert 8. 
har Mendelsohn gitt i sine bidrag september 1945, to dager fØr 
til to publikasjoner, henholdsvis lagmannsrettsdommen falt). 
«&etten til å overleve» (Cappe- Av det Mendelsohn skriver, 
len 1976), Dg i «JØdene og jøde- går det ,ellers klart frem at det 
dommen» (Universitetsforlaget var tyskerne som sto bak depor-
1977). Han må regnes SDm den tasjonene, påstanden som ble 
ubestridte autoritet når det gjel- fremkastet under Quisling-saken 
der dette emne, og viser - til om at det hele var etter Quis
tross for at hans egen familie ble lings Ønske, blir ikke en eneste 
hardt rammet - en beundrings- gang gjentatt av Mendelsohn, det 
verdig objektivitet. Han gir opp- finnes øyensynlig ikke noen dek
lysninger som går både i faVØr ning fDr den. Hvorvidt tyskerne 
og disfavør av NS, og jeg skal også stO' bak lovene om formues
her nevne et par av de fordel- inndragning og meldeplikt sies 
aktige ting som fre,mkommer. det intet om, derimot berettes det 

Bl.a. later det til at han be- at gjeninnfØringen av Grunnlovs
krefter nDen av de uttalelser forbudet (av 12. mal'S 1942) mot 
Quisling kom med under retts- jØders adgang til riket skjedde 
saken i 1945. Quisling forklarte delvis etter tysk påtrykk. (<<Ret
dengang - velvillig misforstått ten til å overleV'e») s. 78.) 
av lagmann SDlem! - at den I «JØdene og jødedommen» 
svenske generalkonsul i Oslo Ull- side 84 nevner Mendelsohn en 
der jødeaksjonen hadde hen- innberetning fra Fehlis av 15. 
vendt seg til ham for å oppnå desember 1942 hvor det heter at 
utreisetilLatelse for enkelte jøder «tiltakene mot jØdene var blitt 
som hadde fått tildelt svensk møtt med liten forståelse også i 
statsborgerskap, og dette ble da NS-kretser, men at Quisling had
også innvilget av Quisling's st y- de tatt stilling til jØdeproblemet 
re. (Straffesak mot V.A.L.J. og pekt på at jØdedommen sto 
Quisling, ,Oslo 1946, side 126/ bak krigen». Når det gjelder det-
127). Og om dette skriver Oskar te Quislings syn, var det nok 
MendelsDhn kort og godt (<<Ret- særlig hans kjente tale i Trond
ten til å overleve» side 81/82) heim 6. desember Fehlis hadde i 
at i tiden mellom de to store tankene. Uttalelsen om den 
jødedeportasjonene vinteren 19- manglende oppslutning på NS-
42/42 ble noen jØdiske kvinner hold er imidlertid såvidt vesent
SDm, var gift med norske menn lig, at den bØr trekkes frem som 
frigitt, «og henved 20 personer et viktig bevis når det gjelder 
(derav 3 fra Grini) som hadde den alminnelige innstilling i par
oppnådd svensk statsborgerskap,tiet til de forholdsregler SDm ble 
fikk reise til Sverige». Når så iverksatt mot jødene. 
MendelsDhn samtidig opplyser Det står jo dessverl'fJ fast -
at tyskerne stilte seg helt avvi- og bør heller ikke forties av 
sende til å redde jØdene ved å Folk og Land - at det i parti
innrømme dem svensk statsbor- pressen dengang ofte kom til ut
gerskap, må det åpenbart være trykk svært harde ord om jødene 
Quislings styre som tilkommer i sin alminnelighet, og de tiltak 
æren for at noen få tross alt som ble offenmg kjent (formues
slapp Dver grensen på denne må- inndragningene, meldeplikten) 
ten. IfØlge «Sveriges f6rhållande 
till Danmark och Norge under 
krigsåren» (Stockholm 1945) si-
de 234 fant frigivIelsen sted i 
febmar 1943. 

ble på særlig aggressivt partihold 
hilst med glede (se f.eks. Hird
mannen 31. oktober 1942, og 
Hirdspeilet nr. 1 1942 side 47.) 
Også selve deportasjonene sist i 
november, som 1kke kunngjordes 
men etterhånden allikevel ble 
kjent, ble på samme hold møtt 
med begeistring, og - ut fra 
sine forutsetninger - sett på 
som en nØdvendighet. (Hird
mannen 5. desember 1942 og 
Hirdspeilet nr. 2 1942 side 46). 
At man på den annen side ikke 
hadde noen forestillinger om 
hvor drastisk Heinrioh Himmler 
og hans SS sØkte jØdeproblemet 
lØst, - en gang for alle, er en 
annen sak. Jeg kan ellers i den
ne forbindelse vise til Johan 
Vogt's «Det store brennoffe:r» 
(Universitetsforlaget 1966) side 
50: «Det var den gang ingen i 
Norge som hadde fått beskjed 
om den tyske utryddelsesplan. 
Quisling-regjeringen visste ikke 
hva som skulle bli de deporterte 
jØders skjebne, den norske mot
standsbevegelse og jØdene selv 
visste det heller ikke.» 

Selv om det altså var det 
sterkt aggressive synet på jØde
ne SDm dominerte partipressen, 
foreligger det aHikevel noen få 
eksempler på at de mer moderate 
innen partiet - som åpenbart 
følte seg ille berørt over det som 
passerte - forsøkte å gå uttrykk 
for en viss, forsiktig kritikk av 
disse forhold. NS-Månedshefte 
- under redaksjon av Einar 
Syvertsen - tok således dette 
opp i den faste spalten «Stillin
gen i dag» i nummeret for 15. 
desember 1942. Den burde kan
skje gjengis i sin helhet i FDlk 
og Land, ikke bare de siste av
snittene som direkte dreier seg 
om forholdet til jødene, men og
så de forestående, - det fore
kommer meg at ædaktØren her 
mener å si adskillig mellom lin
jene. 

En lignende artikkel ble dess
uten trykt i studenttidsskriftet 
Huginn nr. 9/10. desember 1942 
side 1, på lederplass under over
skriften «Respekt». 

Det kan dessuten nevnes at 
Adolf Eiohmann reagerte meget 
sterkt på svenskenes forsøk på å 
redde jødene på denne måten. I 
et fortØrnet skriv til Auswartiges 
Amt av 1. mars 1943, hvorav 
det fremgår at det opprinnelig 
var for 30 jØder med svensk til
knytning den 'svenske general
konsul i Oslo hadde irttervenert, 
- fastslår Eichmann at <<norske 
jØder skal behandles efter de 
gjeldende tiltak overfor jØder 
uten hensyn til om de på denne 
merkeHge måte er gitt svensk 
statsborgerskap i all hast.» (Af
tenpostens aftennr. 28. april 
1961). Denne Eichmanns inn-

VITNEERKLÆRING 
FØlgende vitneerklæring for

sikrer jeg på tro og lover repre
senterer den hele og fulle sand
het: 

FØr jul 1945 anmodet fru 
Maria Quisling mig om å hen
vende mig til sin advokat, Gud
leik StØylen, da hun selv var så 
syk, at hun var forhindret fra å 
oIJPsØke ham. 

Saken gjaldt å få utvirket hos 
fru Quislinngs tilsynsadvokat, 
Sverdrup Thygeson, en månedlig 
utbetaling på kr. 200,- pr. må-

ned av hennes bo til underhDld. 
Under mitt besøk hos advokat 

Støylen lille julaften meddelte 
han mig, at advDkat Sverdrup 
Thygeson hadde nektet enhver 
utbetaling og at han (Sverdrup 
Thygeson) hadde sagt, at fru 
Quisling fikk henvende sig til 
forsorgen, hvis hun ikke hadde 
annen utvei. 

Buenos Aires, 24. juni 1950 

Halvor Holter 
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HISTORIEN 
GJENTAR 

SEG 

Med hilsen 
fra Fridtjof Nansen 

I forbindelse med 24. okto
ber, 3S-års dagen for henret
telsen av Vidkun Quisling, 
minnes vi en bok av Lytton' 
Strach~y: ccDronning Elisa-I 
beth og jarlen av Essex». Den. 
forteller om Robert Devereux, : 
annen jarl av Essex, stats
mann og dronning Elisabeths, 
yndling. Under felttoget i Ne-' 
deriandene og Frankrike viste 
han et stort personlig mot, og 
ble betraktet som en helt av 
sine overordnete. Et uheldig 
felttog mot Ulster svekket 
hans stilling, og han ble I år· 
1600 fradømt alle sine embe
ter. Et påstått opprørsforsøk 
mislyktes, og han ble dømt til 
død~n og henrettet i 1601. 

Gjennom boken får vi refe
rert straffesaken mot ham, og 
det er forfatterens kommenta
rer som bringer våre tanker 
tilbake til vår tid. Til oktober 
1945. Lytton Strachey skriver 
i boken sin: 

- Straffesaken var ikke an
net enn en dramatisk formali
tet. Den anklagete var ikke I 
bare dømt på forhånd, men 
straffen var også utmålt på 
forhånd. " 

Alle de Impliserte, dommer
ne, aktor, forsvarerne og til
talte selv var vel vidende om 
at det forholdt sig slik. Den 
betydning rettsforhandlingene 
og dommen hadde og vII ha 
er av politisk art. Den satte 
makthaverne Istand til å gi en 
Offentlig fremstilling av dens 
anklagepunkter mot fangen, å 
forelegge folket og utlandet 
de motiver man ønsket at dis
se skal tro at det ble handlet 
efter, og derved påvirke fol
kemengden hjemme og ute. 

, Dommen skal være politisk 
opinionsskapende. Det ejr 
dens hovedformål. 

Dernest var det om å gjøre 
at rettsforhandlingene under 
en dyktig ledelse på en over
bevisende måte skulle stille 
anklagedes optreden og ka
rakter i det dårligst mulige 
lys. 

I bokens kapitel 6 finner vi: 
- Det var I virkeligheten u
mulig for noen som var ankla
get for høyforræderi - den 
største forbrvtelse loven kjen
te - å bli frikjent. Grunnen til 
dette var nærliggende, den 
skyldtes ikke rettferdighet, 
men hensiktsmessighet. 

Det gamle ord ble vendt 
om: Det var bedre at 10 uskyl
dige skulle lide, enn at 1 skyl
dig skulle undslippe. 

Hvert år, til jul og til fødsels
dager, fikk Vidkun Quisling hyg
gelige hilsener fra sin gode venn, 
Fridtjof Nansen. 

Kaptein Vidkun Quislinf( 
med hjertelig takk for all god 
hjelp og for et alltid hyggelig og 
fortreffelig samarbeide,.og med 
de varmeste Ønsker fra 
Deres hengivne 

Fridtjof Nansen. 
Polhøgda julen 1929. 

Billigsalg 
Selv «Arbeiderbladet» reager

te da salgssummene for Maria 
og Vidkun Quislings- eiendom
mer ble kjent. 

Praktfulle «Ørneredet» ble 
solgt for kr. 165 000, og en til
liggende eiendom for kr. 14000. 

Odelsgården' gikk for 40 000 
kroner. 

Her kan vi med god samvittig
het si at det var INNBRUDDS
PRISER. 
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Blant Quislings etterlatte pa
pirer fant vi denne bukett med 
varme ord: 

Til Kaptein Vidkun Quisling 
med hilsen og hjertelig takk for 
all verdifull hjelp og for alltid 
hyggelig samarbeid med mange 
gode minner fra 

Fridtjof Nansen 

Lysaker i nOViember 1927. 

Hardt skyts 
Mangel på spalteplass gjør at 

innsendt stoff må stå over til 
neste nummer. Det gjelder bl.a. 
en interessant artiklrel av tidli
gere byråsjef, Harry Lindstrøm, 
som påviser at forsvarsbevilgnin
gene er mindre nå enn i årene 
fØr krigen. 

CLAUS må også stå over 
denne gang, og likedan innlegg 
som lovpriser spalten hans i 
FOLK OG LAND. 

Mange lesere har reagert kraf
tig på språkbruket i det «skyts» 
som ble rettet mot CLAUS i au
gust/september-nummeret. Sær
lig går kritikken mot skjellsord 
som «tysk leiesoldat og lanse
knekt», og «jøssing». Det vises 
til den bakgrunn CLAUS har 
som frontkjemper, og som aktiv 
antikommunist også i alle år 
etter krigen. 

OKTOBER 1980 

Fridtjof Nansen's sønn 
måtte personlig gripe inn 

mot utsu/tingen av 
Maria Quis/ing 

Etter inngående samtaler med 
fru Quisling, og 'etter å ha satt 
meg inn i hennes sak, skrev jeg 
i oktober 1949, en erklæring som 
støttet søknaden hennes til myn
dighetene om en bolig, og leve
lige vilkår. 

Bolig har hun fått, men det 
skorter enda på økonomiske vil
kår så hun kan beholde aen bo
ligen. Fru Quisling er fremdeles 
syk. Alleæde i oktober 1949 var 
hun fysisk og sjelelig nedbrutt. 
Dette, sammen med alt det andre 
som en må forstå har vært en 
svær påkjenning for henne gjen
nom mange år - har nedsatt 
hennes krefter og helsetilstand i 
en grad som, så vidt jeg forstår, 
fI1emdeles gjør faren for totalt 
sammenbrudd overhengende. 

Etter på ny å ha satt meg inn 
i den del av hennes sak som ved
rØrer hennes Økonomiske for
hold, og de krav hun mener å 
kunne gjøre gjeldende m.h.t. sin 
andel i boet, kan jeg ikke forstå 
annet enn at disse krav, iallfall 
for en vesentlig del, er berettige
de. 

Jeg hverken kan eller vil ut
tale meg om v,erdien av de male
rier hun referer til i sin SØknad 
og i brev til H.r.advokat Sverd
rup Thygeson av 26.4. 1951 (bi
lag 20). Heller ikke vil eller kan 
j'eg uttale meg om berettigelsen 
av den framgangsmåte som her 
er benyttet av det offentlige og 
om hvorfor denne sak fremdeles 

synes å flyte. Men det synes meg 
innlysende at hun har rettmessig 
krav på en viss erstatning. 

Jeg har det bestemte inntrykk 
at fru Quisling er et ærlig men
neske. Hun mener seg urettferdig 
og dårlig behandlet, og jeg må, 
alt tatt i betraktning, erklære 
meg enig med henne i det. 

Jeg tror neppe det vil tjene 
vårt rettssamfunn til heder om 
fru Quisling går under i sin en
somme kamp for tilværelsen i 
et land hvor hun ,er fremmed, og 
så å si bare omgitt av fiendtlig 
innstillede medmennesker. 

Så innstendig som mulig vil 
jreg støtte henvendelsen til de 
rette myndigheter, om at det blir 
gjort fortgang med saken', slik 
at fru Quisling kan få det som 
tilkommer henne fØr det er for 
s~ent. Odd Nansen 

Ved allehelgen 
Skal vi få se og kjenne våre kjære igjen efter dette liv? 

Slik er det mange som har spurt. Svaret er ja - men bare 
ved troen på Jesus Kristus. Det er bare i Jesus vi eier håp 
og fortrØstning. Hvordan alt kommer til å arte sig på den 
annen side, er skjult for oss, fQr vi vandrer her i tro, ikke 
i beskuelse. Men har vi satt vårt håp til Jesus, kan vi være 
trygge og se fremtiden lyst i mØte: «Han skal åpne perle
porten», synger vi. «Han har nØklene til døden og dØdsri
ket», sier apostelen Johannes. Mange mennesker er redd 
for det ukjente. Og ja, tenker vi på vår synd, utilstrekke
lighet og uklarhet i så mange ting, kan vi nok ha grunn 
til å engstes. Men Jesus står her også idag og tilbyr sin 
frelse med tilgivelse, kraft og nytt håp. Dette trenger vi 
alle! Han, som har overvunnet alt ondt, vil stå ved vår 
side, også når vi skal vandre gjennom dØdens trange pass. 
«Jeg .lever, og dere skal leve», sier han. Vår evige skjebne 
er ham ikke uvedkommende. Det var jo derfor han led, 
døde, og oppsto for oss. Hold dig derfor trØstig til ham! 
Men jeg har så vanskelig for å få det til, sier du kanskje. 
Ja det er ikke så underlig, derfor trenger vi hans hjelp. Den 
får vi når vi oppriktig går bØnnens vei. Ved Allehelgenstid, 
tenker vi også særlig på dem som har gått foran oss. Hadde 
de, som nu er vel hjemme i himmelen kunnet tale til oss, 
ville de sikkert si: «Stol på Jesus, hold dig til ham i liv og 
død!» 

«O Herre Jesus vær oss god, 
forlat oss all vår synd, 
forøke du vårt svake mot 
og til vår hjelp dig skynd! 
Gjør at vi kan frimodig stå . 
nær Herren Sebaot!» 

Amen! 
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