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AL..EXA~DER LAr:4Cii'E 
'Retlaktør - Sakf~,er 

, Telet. 46 71 43 
Ullevålavn. 10.2 A. - OSlO 4 

:ll1orgen ~ .ftftenpo/ten ,'7r:; mai! 
........ s, '. ", ... ~ ... :t;,( ,,~' 

, iForsvarereu'retteri,}j 
r '"'. " -"':"0":/:", .' . ~,. - . ,. 

:,~ (~voldsom~e a~grep,:,\ 

på aktoratet.;",l 
Su~dlo~saken opptat til doms. 

i 
Etterat' Sundlos forsvarer, høyeste- n 

rettsadvokat, Ber g h" i, går konkluderte O; 
, sittprosedyreinnIegg med å påstå full i 

frifil'meIse: " hadde', 'såvel krigsadvOkat d, 
Fo 1.1 e's tad som forsVareren ,ordet en 
gang til for' utfyllende bemerkninger, N 
Krigsadvokaten fastholdt sin påstand i 
om' dødsstraff, : og forsVareren rettet gl 
, mange og til dels meget skarpe angrp.p k 
på aktoratets sakførsel. , ' " aJ, 

~:'Krlgsadvokaten,taler som ;tir en e', " 
standrett, sa h,r,advokatBergh. Jeg ri 
hadde ,aldri trodd ,at jeg noensinne l( l' 
skulle måtte oppleve et 'slikt;,aktqr.at l Jr ' 
en norsk rettssal! ' Il(. ", 
o .Helt til slutt, før sakehbleopptatt ,ål 
til doms, ble ordet gitt til oberst Sundlo, ~t 
, ...:.:.. 'Gjennom d,e' rettsforhaildlinger ' I 

som nu er ført, sa tiltalte, er alle på.- K 
stander om at jeg skulle ha, samarbel- n, 
det med tyskerne før 9. april 194Q til- fE 
bakevist. Videre, er det fØrt bevis for h 

: at jeg 'ikke var forræder i 'Narvik. Mitt K 
navn og min ære som offiser er" ren- gi 
vasket. Hva de øvrige tiItaleposter an- n 
giir;fortsatte Sundlo, vil jeg frem110lcte, L" 
som" jeg alltid 'tidligere' har' fremholdt"h', 
at jeg' ,aldri tenkte "meg at ,det var kl 
QUisling;som ,fikk tyskerne inn i lan- O 
det. Da jeg kom ,til Oslo sommeren 60 
W40' 'hadde Kongen' og' Regjermgen VE 
forlatt landet." Jeg mente at det' var tJa 
Slutt på' krigen, og' at en .sterk person
lIghet hadde rett' og p'likt til å grine nr 
inn for å tedde lahdet. Denne person- so 
lighet ble alwå"Qulsling:, Alt det' jilg kl 
siden har sagt og gjott har kun vært ti 
diktert av hensyn til Norges 'beste. P,i 

FØr saken ble opptatt til doms, ble 'e: 
det foretatt loddtrekning om hvilke to d 
dommere som skulle ,fratre. Oberst e 
RefsuJ;n og byrettsdommer Juell ble' f 
fri trukket. Il 
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