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I lagmannsr~~:::sl:~:;:~~~:J.Qn :s~ac:~:~n:::::' D~ ogs~ skulle .... :'~ ~ ~ ~ 
middag vitneførseleljl. 1 saken m\lt han- gi beskjed til Sandberg .og Ravner om ~ 
delsråd Sigurd Joh ann ess e n med at de skulle ta imot ,oppnevnelsen? 
å avhØre generalkonSUl Ellef Ri n g nes. . --, Ja, det var forutsetningen. 

Forsvareren: Var De mellommann . - Nevnte De da:- at det var' fylkes-o .~ '\ 
mellom Administrasjonsrådet og tysker- mann Christensen SOlll sto bak? . 
ne Jra mai 19401 - Nei, det kunne jeg ikke gjøre. 

Vitnet: FØrst hadde jeg en stund - De sa altså det bare til Johan- J 
i forveien vært fylkesmann Christensens nessen? 
personlige ~terretningsmann, men fra - Ja, kanskje det var instinkt. Jeg 1 
18. mai. 1940 ble .jeg offisielt utnevnt av var jo den som overga beskjeden og jeg 
AdminlstrasjonsrMet til· formidllngs- regnet med at, det var heldig å ha et • 
mann. - vitne. 

- Har De oppfordret Sigurd Johan- Vitnet forklarer videre at han noen ~ 
nilsSen' til "å la seg oppnevne tUkollimis" dager senere gikk en tur med fylkes- i 
sarisk· statsråd? . mann Christensen, og nevnte at han l 

- Ja. Haridelsråden og. jeg pleiqe hadde overbrakt beskjeden. . 
gå sammen nedover til byen,om morge- Forsvareren: Hvordan reagerte Chri- . 
nen. Jeg sa til ham: .Man ønsl!;er at sttlUSen på det? , . 
du ikke skal lage vanskeligheter. men ';ElIef Ringnes . leser som svar opp et 
bite I det sure eplet.. avsnitt av sin bok fra 1940 hovrav det 

Lagmamien: Er, det ord for ann~t fremgår at fylkesmann Christensen 
hva De sa? mente disse tre ville danne en god front 

Vitnet: Ja, praktisk talt. Handels- mot tYSkerne. 
råd Joh\l.nnessen ville 'gjerne vite hvem . Advokat Sven A l' n t z e n begynner 
<man. var . Dette hadde jeg .ege1'!tllg deretter -en meget skarp og inngående 
ikke anledning til å rØpe, men jeg' aa eksaminasjon av vitnet. 
til ham at det var fylkesmann ()llfistert~ - Var D\l klar over at det var på 
sen. . grunn: av :Deres tyske .forbindelser at 

Forsvareren: Hva gikk peres samtale De ble forbindelsesmann? . 
med ministerialrat Miiller ut på? ' . Ringnes. svarer at l].an fikk en opp-

Vitnet: Jeg frittet ham' ut om hvem foretring fra' tYSk hold, men fØrst gikk 
som var kandidater til stillingene sommeq på det etter. press fra venrtet. Han 
kommissariske statsråder. To ting fikk fremholder at 'han p.ærmest skulle være 
jeg vite som' jeg sa videre til Chrlsten- Administrasjonsråqets forbinqelsesledd 
sen. For det første at Quisling var meq norske kretser. 
«entlediget» og for det annet at det Advokat Arntzen: Adminlstrasjons
kommissariske statsråd var ment som rådet hadde vel ikke bruk for binde
en midlertidig ordning for 6-a mi!.necjer. ledd' med norske kretser. De er altså 
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Ikke klar over at det var tyskerne som 
bestemte. at De skulle være' mellom
mann? '., 

.-:. Nei, absolutt ikke! 
EkSaminasjonen blir etter hvert tem

melig hissig. Aclvokat Arntze~ vil· ha 
klar beskjed om disse viktige forhold; 
men geperalkonsul Ringnes husker lkke 
alle detaljer fra noe som ligger 7 år til
hake i t!qen. Han avpryter advokat E!ven 
Arntzen .og spØr om han kan huske alt 
Som skji'lde\i'l, for eksempel lØrqag 6. 
mars ... Advokat" Arntzen utbryter at 
dette SpØrsmål er ytterst tåpel:ig 'og han 
fraber seg å .):)11 eksaminert av vitnet. 
Det utvikler seg en skarp ordveksel om 
uoverensstemmelser i vitnets -tll1Ugere 
forklarinier , . .. . : 

~
VQltIli1i 4fntzen IllSIlr opp noen av

snt ·It'! U,ndersøkelseskotnmil;jonens 
Inns 11lnlO om ElIet Ringnes'forhOld tU . 
Administrasjonsrådet; , 

Vitnet avbryter og sier at kommisjo
nen ikke har noe å bygge dette ",,,snitt 
på, og' at opplysningene er ge.le, 

Lagmannen spØr vitnet om det 
iltr i overenstemmeIse med hlUI8 'Per. 
sonlige inn:;tllling og ov.erbevisnini at 
han rådet Johannessen til" ta. imot '\ 
bppnemelijen til komm!ssa.rblt .statsråd. ~ / 

Vitnet:· .1a,TselvføigØii. ellerJj tladde 
leg vel' ikke' gjort det.. , ~~ 

AgX9ka~ SyenA rn t z e n får deretter 
ordet tU 51ft aVSlutteni1e 'llliimgg. Det 
er ikke meget han har· å føye til ,/litt .. 
Innledrtingsforeqrag, sier han. Han gir , 
meget .tydelig uttrykk for at beskjeden 
fra RIngnes er overwrdert. ~ Det kan godt hende, fortsatteadvo-'. 
kat Arntzen. at Ringnes var et all right 
mellomledd, men han ve.r altfor ge~ 
skjeftlg. Like geskjeftig som vi har se,tt . 
ham' her' i dag. Og dertil forsto han 
ikke ordentlig, det s om foregikk q\ln 
gal;lg. Ringnes har skjønt all ting ba.re • ~ ( 
halvt. ''i Etter) vitnefØrselen her I -retten ah-
ser jeg det på det rene at fylkesmann 
Christensen i k k e har rådet noen til 
å ta imot oppnevnelsen til· kommissarIsk ~1 
statsråd. • 

Krigens lover sluttet 

~.~ ~ , .. ' P.j~J., 
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