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W. F. K. eHR IST I E 
M. N. S. 

HAMAR 

HAMAR SPAREBANKS GARD 
STRANDGATEN 15 

TELEFON ER: J Kontorat . 1814 
. 1 Privat ... 1312 

.' 

Herr POL I TIM E S T E REN 

I V E S T, 0 P L A ND. 

AmM1delsa pli advokat M. Starr!, Gj.0'V!k, 

redakt~ Torstein La~, Gj.0'Vik, 

journalist Kaare Lange, Gj~vlk, 

ror ~rekrrenk91sa 1 trykt skr1ft og mot badre v1dende. 

For samt1iges vedkom .. '11ande: 

Strl.ts §§ 247 og 248, og Ikrafttr1. § 19,Ja-t.tM.', ß..>-Y 

Subsldlrert: Strl.' s § 247, og Ikrafttrl. § 19J..c--t~ (r 12..S-Y, 

For r~daktzr Lange s vedkol';'::ilsnde save 1 prlnclpal t som subsid!wr 

Ogsa Strl.·s §§ 322, 430 og 431. 

Anme 1de1 sen gjaüder :3 art 1klar i b1adet "Ve stop1and" , 

Gj~ik, da 2 i nr. 239 dan 13. oktober 1933, den tredje 1 

nr. 240 de~ 14. oktober 1933 (s.2 a), oe for radaktgr Langes 

v~dko~mAnde d~suten negtA.lsen av at indta mit dementi av 13. 

oktob~r 1933 (s. 2 b). 
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befollr .. ningen ti1 ä komme serover fe)r vintEcren satte inn for a1 vor. 

Lippestad hadde meget 1i ten lys t ti 1 ,!, l:K±x.I pe. t~ -s eg deune oPP

gaven, men ogsä han Sä"det som en soeial oppgave som han var n0dt . 

til ä. torestä.LiP?~Ei,tad ga utfcr1ig !'cpport i regjeringsm0te da , 

han kom. ~ilb.akej og det fremgikk a-v h~lS rapport, og av de samtaler' 

v. hadde med ham,,:a-t:haii sä langt fra l1adde sett P~ sitt arbeide 

som n.oen assistanse ti1 tysker:qe, at det tvvrt i mot var gjennem-

"'t0rt under stadige :t'i~inger ~ed. de tyske ID3rndigheter, og han be

retning var tu11 av kritikk mot tyskerne. 

~est opp og godtatt. 

9/11-46. Avh0rt i kretsfengs1et, K01lergt. 19 som vitne: 

Haakon Berge, 30 är, journalist, f.t. i varetekts

arrest i avd. A, ~011ergt. 19,- fore~c1dt saken og vitneansvaret,

fork1arer: 

V. var ansa tt sor:. hal-lomann i }Torsk T:.ikskringkasting 

fra 10/8-41 ti1,l/7-43 da han gikk over i Korgenposten som jour

nalist. Han fortsatte irfoid1ertid i sj0mannssendi!l[;ene i kringkast

ingen •. 

v. kjerL~er ikke lippestad person1ig og h~r aldri 

snakket ,mad ham. Men gjennem en god venn i det t;yske sikJ::erhets

po1j.ti, SS. oberstukrmfuhrer Hans Prüss , fikk v. rede ps at Lippe

stad ikke var ve1 anskrevet hos t3Tskerne. Det var f*ere godt an

skrevne tyskere som betraktet" Hageiin som tySk:er~ies fiende nr. 1, 
. . . . . '. . . 

Fug1esan'g s om nr. 2 og' Lippes ~ed som nr., 30 ..:: v.:.. s a en geng v$,ren 

1944 en tysk rapport somomhand1eb Lippestads forhold. Det var ut-
, . 

ta1e1ser som Lippestad hadde kommet med i engere kretser om tysker-:! 

ne, somoc igjen var rapportert videre ti1 disse. Uttalelsene var 

meget tyskfientlige J men v,' husker ikke idag hva de gikk ut p~ i 

detaljer. V. har ~kke sett fIere enn deune ene rapport ange Lippe

stad, ogkjenner ikke ytter1igere til hans forhold via avis tysk

erne,- bortsett fra at det var en almindelig utbredt mening blant 

tyskerne at Lippestad var en motstander av dem. 

Lest oPP og godtatt. 

000000000 

Avh0ret av vi tnene Guldberg, Holm, Fu.g1esang og 

Berge er foretatt av l.betjent Pande alene. 
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fIere anledninger at en kunne i:t.ke skylde p~ at de~ i;.l"e var :'c.}k 

a sette i stedet, man fikk i tilfelle ta mindre kvalifiserte folk 
enn hva IDan normalt krevet. Det er meget mulig at Lippestad iden 
anledning har skrevet et brev til v. men det kan han ikke erindre 
nu. 

Lippestad saboterte äpenbart ar~eidsinnsatsen, og 
det ble ogsa kritisert at han ikke praktiserte utskri\~ingen soci
alt rettferdig. Vestkantungdommen slapp utskrivning. Fylkesferer 
HOlm,s stilling til dette sp0rsma1 kjenner v. ikke til. 

Det er mulig at det var pä tale ä fä en slags ko
ordinasjonskomite mellem Socialdeptet og N.S.H., men noe nrermere 

l:jennskap til dette haI' v. ikke. Men v. vet at Lippestad ble kriti
sert for at han viste liten forstä.else for N.S.H,s arbeide. 

V. husker godt en tale som Lippestad holdt i Sarps-; 
borg i 1942 eller 1943. Han b1e sterkt kritisert for denne talen 
som inneholdt tvi1 om krigens utfall, og at det var var oppgave ~ 

arbeide for de norske interessene uten hensyn til krigens utfall o 

Etter at Lippestad hadde sluttet pa organisasjons
avdelingens kontor h0sten 1941,. viste han seg meget sjelden der, og 
gjorde praktisk tal t intet med arbeidsoppgavene. Dette va~ .... ?.g.~.~_.~~a--_ ...... ---.. ~_ .. -
dig gjenstann for kritikk fra partihold. 
__ ;.~- •• ,,~~. "_"" ' ........... :<._ ... -1" ....... ;.~...,:r. •• ..,,-: f:...,:...,..l. ..... "' ....... ,l'Io(.-I, ... '.: ............... '.-' ... "'~',~·,~ .. ,"-~......,.'-*-· .... ,,...,.-;.-c.!/CqJ .... ~ .... ~~...i,"""""'" 

Lippestad eto i sterkt motsetningsforhold til tys-

kerne, og det var en stadig kamp mellem ham og srerlig socialabtei
lung i Reichskomrr.isariatet om arbeidsI0nningene og en rekke andre 

X
sociale sp0rsmäl. Lippestad motsatte seg meget sterkt en rekke til
tak som ble forlangt fra tysk side med henblikk pa ivaretagelse av 
tyske interesser. Og n?.r han f0rst ble tvunget til ä. gjennemf0re 

~.' noe, val' det almindelig kjent blant de 0vrige "ministre" at han sa
t boterte. Dette gjalt spesielt arbeidsinnsatsen • 

. V. fremholder ogsä at han kjenner godt bakgrunnen 
for Lippestade oppdrag i forbinnelse med Finmarkeevakueringen. Quis
ling tok saken opp i et regjeringsm0te og fremholdt at h~~ hadde 

\l1'f~tt beskjed fra Terboven ?t det tyske overkommando i Tyskland had
~ de besluttet ä gjennemfore en fullstendig evakuering av Finmark, og 

i praktiseringen av den brente jords taktikk der. Quisling.hadde pro
testert energisk mot dette, men uten resul ta t. '~uisling karakteriser. 
te forholdet med ordene at "det var den storste katastrofe i det ' 
norske folks historie." Han skildret hva det vilde bety for befolk
ningen ut fra sine egne erfaringer. Han fremholdt n0dvendigheten av 
at det omgäende fra de norske myndigheter side ble truffet foran
staltninger for ä hjelpe befolkningen. Han fremholdt at dette var 
en oppgave for socialdepartementet og politidepartementet, og ga 
ordre til Lippestad og Jonas Lie at de omg~ende skulle nordover for 
personlig :} p~se.at a1 t ble gjort som h"UIlue gjores for ~ hjelpe 
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