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Det-var ikkeme,ningep.,::It 
Haug· skulle 'tas' av ' dage 

,erklærer Sam Knutzens prosessfullmektig 
,;«Brevet>; skulle ikke vært offentliggjort 
..,.. Når direlttør Slim Knutzen I I sakens anlednlIig. MvObtejl ga: 

det famøse brev av 2. mars 1944 en krass karakteristikk av. cKre~_. 
brukte uttrYkket llltVldere, Vill Ilet sen., .9gerklærte, P.t det var den, 
Ikke fra hans side ment at over- og Ikke liaug som hadde forbrutt 
lærer Edmund A. Hl,I.Ug skulle tas seg mot konstitusjonens lover. ·D4t 
av dage, selv om det er den almln- var «Kretsen. '!!Om Ignorerte storo. 
nellgste oppfatning av uttrYkket, tlng, regjering OS ltomm\ll1llstyrer. 
uttalte Itnutzens prpsel\ll!ullmektli, Advokat Chr. J,., JeIllleIl opplyste 
hØyesterettsadvokat Chr. L. Jensen I sm redegjørelse om hvoidan Sam 
I sitt' Innlegg i OSlo byrett I går. Knutzen, under· sine besøk I stock. 
Begrepet IIkvldere ble også I stor !lolm for Nasjonalhjelpen l krig •• 
'utstrekning brukt I den betydnIni årene, Vill' kommet I kontakt mett 
å sette ·en mann utenfor en stilling ledende svensker og norsitØ -le~ 
eller jobb han hadde ·1· motstands- sjonsfolk. OberstlØytnant - Ingvald 
bevegelsen. Det hendte jo Ikke så Smith-Kielland ga ham I oppd.-ag , 
sjelden at en mann ble rådet til' være fast rapportør for de nor.ke 
trekke seg tilbake, eller reise over myndigheter 1 S\;OCkholm og Lon. 
grensen, fordi han viste seg å være don. D4t famøse brev bar nunun~r
ubrukelig, uforsiktig eller snakke- 62, og det vser at !lan drevenllan-
salIg. Ty~kerne snakket om å IIk- ske utstrakt rapportørvIrksomhet. 
videre de politiske partier _ og ,Når det gjaldt det meget omtallie 
Iljorde det. Advokaten nevnte at brev hadde Itnutzen ment at Inn. I 
ha.n hadde undersøkt hos fremstå_ 'holdet var så vidt kraftli, at Mn ' 
endehjemmefrontfolk om det noen hadde f!lnnet det rllttlll Ikke f, .eri~ I 
\tanIl hadde vært p,' tale' ta Haug de det til lellaajonen i Stockholm. ' 
aV dalle. Overalt har jeg fått det Han !ladde derfor sendt det privat 
svaret, sa han, at visstnok så man til ekspedLsjonssjef ]!llnar Boyesen. 
på lisugs agitasjon som farlig, men Knut~en kjente Ikke mer til brevets. 
det hadde aldri vært på -tale A vIdere skjebne, men, han ble I hØY~ 
fjerne ham ved noen slags vold. este grad oVljlTasket da han al. 

- Når Haug beskyldes for å ha Igjen brevet I presldentsltl'-Pl!t& of· 
satt '<Kretsen. I llvsfare ved å rØpe !lslelle dokumentsamllUII fra okku" 
dens planer. er det fullstendig urlk. pasjonsårene. Knutzenmente at 
tlg, uttalte hØyesterettsadvokat saken Ikke hadde nqen oftentllø 
Gunnar ]!l rik sen. Klikken be- Interesse, og derfOr Ikke t/U{de vært 
sørget selv I fullt mon at d'ens pla- offentliggjort. Knutzen var rappor-

( 

ner ble kjent både av tyskerne og tør og Sendte videre det han mente 
NS-folkene, og da stortingsmann var av Interesse for ,de norske 
Erllnll FredrIksfryd ble arrestert med myndigheter utenfor landet, 011 hR!:) 
en bunke slike dokumenter I sIn var a.v den mening, at det Iltltll 
mappe, reagerte Ikke tyskerne det ville tjene noen Interesser" lØD , 
minste overfor det, for .Kretsen.. tøre sannhetsbevill tor _ det som VfU' 

forslRII var akkurat maken ti! det sagt om Haug I pr'ira.tbrevllt tu 
QuISling selv hadde satt oPP. Boyesen. Knutzen er enli L at ut. 

Også I London var det tautrek- taleisen om Haug objelttlvt· sett er 
nlng om .Kretsen.. forslag, «og ærekrenkende, men ha.n mener at 
statsminister Nygaardsvold, kastet han likevel bør frlflnn~" da han 
jo det ene beIn etter det a.ndre -som den - gang tok de tilbørlige toraIk. 
for , holde hundene unna seg; ut- tlghetshensyn. 
talte advokaten. " " Det var Itnutzens plikt som 
,Det er sagt at brevet ble sendt ra.pportør å melde fra alt som kUlh 

,etter pålegg frø. en mann I Hjem. ne ha Interesse. Det brennende 
mefronten, noe Haug bestrider. spØrsmål den gang han sendte sitt 

I Knutzens kilde skulle være pastor brev var komm!lnalOrdnlgen, ,og 
Conrad Bonnevie Svendsen, men man kunne Ikke bygge på at tys
han "har Ikke vært noen kilde I kerne ville kapitulere sa.mtldlll over 
denne torbindebe. Bonnevie Svend- hele landet. Man måtte qerfor p' 
.en sier, at vel har han kritisert forhånd ordne med e. -midlertidig 
liaug, plen ald;'i..!\1:1t WlI!!. forræder styre I kommunene i overllangstl~ 
eller krevd "liiill' liKvidert ltiiir1år den, til Kongen oa statsma.ktenll 
alt.Sj!;--Pi:riy--"lilsroHerollJ -den kom Igjen og kunne ta den endelige 
ukjente JIlann., &0!l1 er pusset opp avgjØrelse I saken. Det er !dart' .. 

advokaten, s.t alt dette mAtte for. 
beredes I god tid før f!'igjørlngen, 
så man kunne slippe mllltat1'llt)'re 
a v vAre a.lUerte. - " 

Mot dette .. to. følar, ,. '.om.-,røl,.t'VIQi 
godkjent aV· aegl~ 'bit cttf, 
drevet enUl~ I\JitN'JØIII" •. ta 
liten "ets IIOtq __ lII tIlhflrtel '" 
det bill brultl Itl!l'ke, ord om iør .. 
slø.get og mot forslø.i8BtlUeme, lOri' 
blant annet ble \lltøimet 10m .d..., 
taterer, ltllpmabte. 0l· Jylrkericllle'" 
;~, t>et;,'a.r bø'~j1ll!tlt1l1fllll 
,Paa BeTII 10m var leder: '." Jllem';" 
-. mefron~ e1let< "':,w. ~b 
_ SQlU ,lldVflPt" _~ ;~'f<o fllilnet-'f 
'burl\e'kalle det,'*, adVobhff/mllllll' 
som' ment" p.t .et 81lltt utt17kk 'flUt 
falle til JordelI av' .eg- selv; ., 

8a.m Knutøen haropptrf.dt aJtt.\O 
somt lenItver benseende, tONlltW 
advokø.t Jensen. SkrivelJen - 'hvem 
Ha.UII omtales, må 1_ p~ ,bfI1r;. 
grunn av krIgen og d .. hektiske dø.
ger den geUII. Det ble den Iranl 
ofte gitt uttl'Ykk for a.t den $Om 
motarbeIdet HJemefrontens forsla; 
egentlig glltk tiend~' /ljftlld. Dett/! 
kjente Knutlle!\', til, OS'dmor ekreY 
han som ha:n IIjorde. Han må der
for ales -, ha han4let I god tro. 
Han skrev .am hlllJ CjorQa fordl 
han Ulent, at Baua: hadde haneileS 
Utilbørlig mot HjemmefrQnten, 8llni 
var godkjen~ a.v Regjeringen. . 

A<lvokat Jensen .ntttet 6Ittllm". 
legg med i\ vise til sin påsta.nd om 
at Bam Knm;,:~ fXolfU'lIlOS 1 ..ue til
talepunkter, og at han tilkjennes 
~aksomkostnm.er. ',- ," -, 
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