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tighet han hadde ervervet se d td 
har gitt ham J k g ve u annelse som den norske stat 
mellom den ~tr:fr l~ngmetter detttte ikke se at det er noe misforhold 

t 'lt It annsre en har utmålt og de forbr''''"elser 
i a e er dømt for. .i" 

RYa inndragningen angår . bl' o 

.omstendighetene kan falle bo~. J~~ ;tt stående ved at .denne etter 
økononllske forhold at h b eg~er da vekt pa domfeltes 
forringet ved at ha~ frad ans erv~rv~~hgheter er ,blitt betydelig 
betydelige frihetsstraff s::::~e:n s:åShllmg som offiser. og Yed de~ 
den forsørgelsesbyrde han har. sone, og tar ogsa hensyn hl 

!~te~a~a:rms:~s~:~eVn~1 df~mf ha dr domfelte sittet i varetektsfengsel 
i a ra rag for. 

Jeg stemmer for denne 

Dom: 
l lagmannsrettens dom gjøres den endring at· d . 

ler bort. mn ragrungen fal-

l frihetsstraffen fragår 1453 - fjorlen hundre 
_ dager for yaretektsfengsel. og tre og femti 

Dommer Berger: Jeg er 
med førstvoterende. 

Dommer Thrap: Likeså. 
Dommer Stenersen: Likeså. 
Justitiarms Stang: Likeså. 

det vesentlige 

~ 

og i resultatet eni5 

7~.- ~c~-tJ~ 
~. 

Av Eidsivating lagmannsretts dom 20. desember 1947. 

Tiltalte Reidar Egil Råk R ~ 
Borge i Østfold, krtefth B~~ oe er født den .19. mars 1898 i 
en fem år gammel ~leiedatter ~n, SJU]t, forsørger ikke hustru, men 
strmfet eller mulktert bortsett n;mue ca·l;r .. 16000, ikke tidligere 
ufors.iktig bilkjørsel. ' a en mu t l 1926 stor kr. 10 for 

Tiltalte er satt under tiltale ved denn rett til fellelse etter: 
l. Den alminnelige borgerlige straffelov av 22. mai 1902 ~ 86. 

Grunnlaget for tiltalen er: 
1. Tiltalte sto som medlem N' IS' ti) frigjøringen. av asJona amlmg fra 1. mai 1941 
2. Tiltalte var fm 1 januar 1942 fl '1 

nazistiske No~ge; 'Idrettsforbund ~pnb 1~43 «fotl?alleder» i det 
skap den nasjonale idrettsfront vel bl.

e td~~t 10. ~i~nn~e 19~2ni 
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brev til .rtementet for Arbeidstjeneste og Idrett fl. a::melde 
st\Tet i ' '"dalen Idrettsforening for sabotasje av idre::2n og 
kreve' at ret med formannen Morten Østgaard i spis-~n ble 
fengslet:,traffet samt 26. august s. a. i brev til sa=e de
partE'mer: , ~orbindelse med et utsendt sirkulære til mecil".::unene 
i sportsk.:,',.:)en «Skeid» fra foreningens gamle styre- 3. =elde 
dette for:aktiv virksomhet mot NS og idretten; .. 2; c.ktivi
sert kommunistvennlig innstilling» og å foreslå :. ,t ,~t ble 
trukket til ansvar». . 

3. Tiltalte meldte seg den 12. juli 1941 frivillig til,' F-slf i der 
norske legion og ble innkalt tIl tJeneste høsten H< . '-::J.terer 
1942--43 ledet han oppsetimgen av «2. frrvllhge Po::tikD:::pani~', 
sendte i den forbindelse den 17. februar 1943 et opprop ~il det 
norske politi om tilslutning til kompaniet, og deltok p~:-sonli~, 
i vervingen til Kompaniet. Fra april 1943 til desembE:" s. å 
gjennomgikk han spesialutdannelse i Tyskland og Oster:-Jre o~ 
tjenestegjorde deretter fra 10. desember 1943 til 21. ~anU3' 
1945 pa østfronten, først med grad av SS Hauptstur=:ilihre; 
som sjef for et ]ionerkompani, senere som stabsoffiser og til
sist som Sjef for en mgemøravaeling ved et arme korps. 

Fra 1. mars 1945 til frigjøringen var han med grad ay Sturm
bailCmiTirer sjeITor"'SS skijægerbatalj~ kontrollerte bat:':'jonens 
utdannelse som motonsert avdeling og ledet den som en ren 
norsk avdeling den siste tid før frigjøringen bl. a. u;:.:-er ba
taljonens forlegning til Gimle den 7. mai 1945" 

4. Tiltalte undertegnet oppropet fra norske offiserer om tilslut~ 
ning til den norske legion, offentliggjort i dagspresse:cden7. 
juli 1941, og agiterte i forbindelse med intervju, offeI'::jggjort 
i «Fritt Folb den 29. april 1943, for tilslutning til <,:,anzer
grenadierregiment Norge» og «2. frivillige politik::npani». 
Ennvidere lot han i forbindelse med et agitatorisk forrn~: inter
vju, offentliggjort i «Fritt Folk» den 13. mars 1945, k.:=ngjøre 
en «dagsordre» til «Førere og menn av den norske SS S:;::jæger
bataljon». 

5. Tiltalte ledet i e enska av sjef for «den norske 
bataljon «8 se usionen pa " 
norske le lOnæ som var øm tI o en :: ':: a11 
. lUkt. og som i overensstemmelse med tysk ordre e::'::O'Irt'iie" 
gJeiiliOm tiltalte, ble skutt aven pelotong fra bataljonc:. i na 
vær av avdelinger av denne, i hensikt å styrke. disipliL~:t inw 
bataljonen. 

n. Straffelovens ~ 233. 

Grunnlaget fOT tiltalen er: 
Det i I punkt 5 nevnte forhold. 
Tiltale er reist etter Riksadvokatens ordre. 
Tiltalte har følgende utdannelse: Han ble student i lf':-3, gje: 

nomgikk Krigsskolens nederste avdeling, infanterilinjen i ::n 7, 
ble ferdig ved Krigsskolens øverste avdeling i 1919 og den ::llIITa > 

høyskole. ingeniørlinjen i 1921. Han gjennomgikk Statem gymr. 
stikkskole i 1925, Kristiania Råndverks- og KunstindU5:..-.skole 
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1923-25 og 1926 og seks måneders handelskole i 1930. I 1928-29 
var tiltalte i utlandet og studerte fabrikasjon av biler og kamp
vogner ved franske automobilfabrikker. 

Tiltalte ble i 1919 fastlønt offiser i ingeniørvåpenet. I årene 
1925--33 tjenestegjorde han i automobilkorpset, de fem første år 
som garnisonerende ved staben, senere som kaptein, Fra 1933 
har tiltalte vært kaptein i ingeniørvapnet hvor han har tjeneste
gjort dels ved tropp dels i administrasjonen, derav 6 år i den 
tekniske ingeniørstab. I 1938 ble han ansatt som lærer ved befal
skolen for ingeniørvåpnet i gymnastikk med instruksjon og fekt" ning. 

Da krigen kom til Norge var tiltalte garnisonerende kaptein 
ved ingeniørregimentet og sjef for 1. radiokompani. Han deltok i 
krigen i Norge, ble frigitt som krigsfange 10. juni 1940 og glOrde 
tjeneste vecr-forvaltningskontoret for ingeniørregimentet til 30. 
septem ber 1940. Han gjorde etter ordre tjeneste i Innenriksde
partementets kontor for sivilforvaltningen for hær og marine. Den 
1. juli 1941 overtok han en stilling i firmaet Løwener :Mohn AlS 
hvor han snart ble kalkulasjonssjef. Den 1. august 1942 ble han 
etter søknad ansatt i Politidepartementet som polJhefs konsulE'nt 
i idrett og samtidig utnevnt -hl p O1iTIilla] or. Hans lønn var vel kr. 8000 pr. år. 

Angående tiltaltes deltakelse i krigen i Norge i 1940 bemerkes: 
Tiltalte hadde allerede før 9. april forberedt mobiliseringen av sitt 
kompani og gjort m?o!l!sermgskortene fullt ferdige (bl. a. utfvlt 
alle navn med blekk Istedetfor - som pabudt - med blyant). Da 
han fra sitt hjem i Nittedal kom til sitt kontor på Akershus 9. april 
om morgenen kontrollerte han mobiliseringskortene og la disse i 
posten pa hovedpostkontoret i Oslo klokken 9.35. Han søkte kon
takt med sine sjefer, men alle var vekk, Han tok med seg endel 
ffikivsakeif og reiste til Hvalsmoen,hvortil han kom Krokken 13,3Il. 

an var en første offiser som møtte. Utover dag-enkom de mann
skaper tiltalte hadde innKalt, han safte befal i virksomhet og brot 
dell forseglede mobiliseringsplansQm bare slnwea:)3nes-e-ffer orarf-. 
TIltalte la ned-foroud mot a lytte på Oslo i radioen for at man ikkE' 
skulle forvirres avQUis1iiig:~--~----"----' 

Tiltaltes overordnede major Holmboe og oberst Johnsen var på 
Hvalsmoen natten til 10. april, men dro videre for å søke kontakt 
med Hærens overkommando. Oberst Johnsen innsatte -tiItaTfesoYri 
prasskommandant parIVåTsmoen som dog snarlig måtte evakueres 
a vfiy1{rrortysk 'bombing. 

Tiltalte satte opp avdelinger for de ca. 1000 frammøtte mann, 
og disse dro nordover under hans kommando tir Fåvang. Tiltalte 
ble her stabsjef for forsymngsE.lenesfen veaRærens--ov-erkommando. 
hvor major Arentz var forsyningssjef. Tiltalte fulgte de norske styr
ker gjennom Gudbrandsdalen, var i kamp ved Kvam og dro videre 
til Romsdal, hvor han sammen med 2. divisjon kapitulerte 1. mai 1940. 

Tiltalte spurte før kapitulasjonen general Ruge på AndaIsnes 
om det var 'bruk for ham i Nord-N'orge, men fikk til svar at barp 

eneralstabsoffiserer kunne få være med. Overensstemmende mecr 
apl uasJons -eIielOt1:ilfa1te-segda sammen med styrkene 
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k · f e fra Grini sam-resord frigitt som ngs ang 
internere og bledmot ffiserer den 10. juni 1940. men med de an re o 

Tiltalenit post l, 1. . 40 t kelse i Nasjonal Samling 
Tiltalte søkte innunder JUI.1i941 °hl ~rigjøringen. Ha~ har

t 
be-

g sto som medlem .fra . mbal te å gjøre aktiv frontt]enes e.
t
. 

o f Cf nt inntil han egyn .' t' t g har som par 1-
talt kon lU,.,e 'kk hatt tillitsverv l par le o NS befals-

Tiltalte har l e bl utomatisk medlem av . . 
medlem vært pass;~M H~~n d~tt~ var bare en «paplr~r~~~~~a~~H;; 
grupp~ fra varen har' aldri vært pa noe møte og o 
sier tiltalte. Han . o 

aldri fått innkallelse. . NS forklarer tiltalte at han Ikke p~ 
Aucrående innmeldelsen l Det hadde betydning for ham a 

, '" df t eg med noen. N·S· T'ltalte sympa-

~r~~::~f!::llOL~jt~~~~~;:t ~~~ ?vS:~[~~g~t~l~~ ,~~: ~rfi~~:n~~ 
lig. ~a~v vs~~t~~PI~Tt~r~:na S~g for'plikt~t ti!t å h~~l~eede~itt medlem:.. 
IOn~t forhold som spilte. sterkt. ll~\~a~ustru og hennes barn av_ 
skap mente å beskY1Jg..JllU h-el~*ienterCI jøaespørsmalet ogTor; 
første ekteskap. Tilf~lte tV~~s~~me var kommet til Norge at ogsa 
sto aIlereae snart e. era

r 
sonen . 

jødene i Norge var l fa e k·' NS og i den norske leglOn oP~-
, runn av sitt medlems ap 1 b r 1942 fattet følgen e. 

nåd~! ~ilt~lte E~terQW:P~~~;~~ \n~~~ejege *et ~~!e~~~v~~fo!~ 
?:a$f-H'oersKTITersegTra sm hustru. or, ,"des at hU1li!rlt1_" 

o l, ra JO e es emme_ se, . t'n f soverført h. 
mc'n e ~1'€J.?L-7Ins;;erv. Hennes sæs,tle l a ~-- - TIY-43-fJI 

!~WgJ~~~i~d;~~r:~;~:~~~: ~:Fei;~;;~h!l~~~~~;~t~i 
siutnin Cf ble a stryke av ] bl trulfet om jøder lk~ __ '~_'_r"''' 

,..,. ff t ener matte l l ro forma sep are l. 
som var tru e. til tyskerne ble e~tefel ~ne hs -. n ble' etter 
hennEh Ay hf~?o-O: -sKilt 2(J. rna-rs T945~. ra~ ~:::etafCSkrrtt 
~~:.J~~~~_erklært""UgYld11~! e~~T~~n~a'dde før blialfert~1[ 
til sk-irsmiss~.. Ob~rgr9~~pe~tterat ektefellene var separer, _o_v_e __ _ til Tyskland l apnl 1 , 
talte å beskytte l~a.::s..}lustru. Utalte kom hjem fra TyskHlanf 
--......,.~=~=reo ar ør I , likvidere fru oe .. 

1 anua~~ke sikkerhetspoliti planer om Weiner hvor fru H0e~ 
~~~n~j26~ ln~e:::~ted~~t~Ye~~Pf~g u~l~er ledf~~t a~e~~in~~k! 
bodde l l'illLeUa. 6 restere fru Hoe, men i 

bil til Nitted~l for k j~er ble ikke foretatt. \1 hjemme, og Videre a s 

Post l, 2 t . tiltalebeslutn~gen. rt 
Forholdet er ~ikti~nbe~~~r~;nn i idrettskre~so tgto~~~llk~~s. 
Tilt~\e r:o~ f~~ann i idrettsforening~r d~~ for sp~litiets idretts-

styrem e t'l fotballeder mens han var e ble oppnevnt l , 
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kontor. Det var en ulønnet stilling som nazistene opprettet. Til
talte ble senere den 9. mars 1942 på et idrettsting valgt til fo'.:
halleder med alminnelig flertall. 

~kriv av 10. juni 1942 angående Mjøndalen Idrettsforening og 
sknv av 26. august 1942 angaende Sportsklubben Skeid er fram~ 
lagt i saken og vises for øvrig til disse. 

Post I J 8. 

Tiltalte meldte seg den 12. ~uli 1941 frivillig til tjeneste i den 
norske le~on. Tiltalte fiar fork art at 'det ,ikke yar ay sympatI for' 
'TY!>kland an meldte seg. Han mente det gjaldt a bek.lempe slaverne 
hVIS tankegang han mente var imperialistisk og hvis trang, til 
ekspanSjon haR anså som en fare for vesterlandsk kultur. Han 
forklarer at han mente Norge etter kapitulM,ionen 10 juni 19:1O_ 
var nøytralt oglkke var i krig og at han sEo fntt da han meldte seg. 
~ril'""€fYftetIlgere og avgjørende motiv for innmeldelsen har 
tiltalte framholdt det ovenfor' nevnte forhold at hans hustru var 
jødisk. Han mente han ville stå sterkere i sin 'bestrebelser for å 
beskytte sin hustru når han sto i legionen. 

Høsten 1942 ble tiltalte innkalt til tjeneste i legionen. Han var 
utsett til leder av «2. frivillige politikompani» som skulle avløse 
1. politikompani som hadde stått under Jonas Lies ledelse. Til
talte ha,dde vinteren 1942-43 med oppsettingen av 2. politikom
pani å gjøre. Det var politikaptein Vaksvik som hadde den direkte 
ledelse av den militærebppsettmg aV~Ki5mpaniet. Men det er på 
det rene at Vaksvik forela tiltalte planene for oppsettingen og 
at tiltalte som var utsett til sjef, godkjente disse. 

Det er i saken framlagt et trykt opprop til det norske politi 
om tilslutning til kompaniet, datert 17. februar 1943, og underteg
net av Riisnæs og tiltalte. Tiltalte har herom forklart at han ikke 
har underskrevet oppropet og ikke gitt samtykke til at hans navn 
!ble ,påført oppropet som ikke ble offentiggjort i pressen, men slått 
opp pa politistasjonene og som han først har sett under etterforsk
ningen i saken. Riisnæs henvendte seg til tiltalte i anledning 
vervingen og sa at «noe matte gjøres» og tiltalte var enig heri. 
Tiltalte tenkte seg at Riisnæs ville rette en henvendelse til politiet, 
men noe forslag til opprop ble ikke lest opp for ham. Retten finner' 
i mangel av annet bevis å måtte legge tiltaltes forklaring til grunn. 
Tiltalte har forklart at han ikke var uenig i oppropets innhold . 
men at han ville ha protestert mot oppropets form om han hadde kjent det. 

Retten anser det bevist at tiltalte personlig har deltatt i 
vervingen til kompaniet. Det vises i denne fOl'bindelse til det fram
lagte brev fra tiltalte til Jonas Lie av 9. august 1943, hvori det 
iblant annet heter at tiltalte ble igjen noen dager i Oslo etter kom
paniets avreise til Tyskland, for il fortsette og avslutte vervingen, 
og til det framlagte brev fra tiltalte til Jonas Lie av 9. april 1944 
hvori han bl. a. uttaler at ban tenker pa de frivillige som han fikk 
samlet og vervet mest På sitt navn som 'fotballeder: Tiltalte har 
forklart om denne uttrykksmåte at han hadde fått kritikk for ikke 
å ha gjort noe med vervingen og han skrev for å rettferdiggjøre 
seg, men retten finner ikke å kunne feste lit til denne forklaring. 

Da tiltalte kom til Tyskland noen dager etter 2. politikompani 
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k t in Vaksvik fikk (han - uvis.;;t 
som under reisen var.~~~eie~:lse~P a~ kompaniet således sOømtfo~t 

hvilken grunn --: 1 . l td else i Tyskland og s. ern e ~~tt. Han. gjenOm~lkk 194~SIU~da;'~~lsen omfattet .troppefønng og 
f april til des em er : o rlig av motoriserte vapen. ;~k av alle slags. infantenvap~n, s{fronten fra 10. desember 1943 

r Tiltalte deltok l kampene ja :a~ av SS Ffauptstu~fuhrer sor;: 
fl 21. januar ~94§, fø~st mk g i tilhørende reflment Norg~, ~ for et norsk pIOner ompan, ff g tilsis som sJef for 
sJe ere i tyske avdelmger som stabso ISir ;ars'; ap ril 1944 ble til-
~~ ingeniøravdeli?,g ved (et ~)ekst~· stabsoffiser førte han bri
talte Sturmbannfuhrer maJo\ . dfortredende brigadeko~mandø~: 

den et par maneder som s e 2 kTaSse sr'av 1. KTa:SSe. 
ga Tiltalte fikk jernkorset, først ay 'han ordre fra Berlin om å 

Mens tiltalte var ve,a: frontss ~~fbataljon. Tiltalte hadde intet 
overta stillingen somdsJef f°f-mng Han ville være hvor Jian

1 
vd' 

nske om å overta .enne. S! '. ke utreiseforbud fra'Gour 8.!l ' ~g fikk den tyske sjef gl ~ Utt;~ke hæravdelingene matte treK~ 
vor han da befant seg. a. e ordre om å melde seg l 

he vestover l Pom~ern, fIkk han ny visste at Skibataljonen ~ar ~!rlin. Tiltalte v?-r lillOt dette, ddt h~fem til Norge. Tiltalte vl11,e 
t ukket ut av Fmnland og sen '. idlertid og ble beordret tIl 
gjøre fronttjeneste. Han melgte seg 1m 
Oslo i midten av febr:uar 19. kibatalionen (ca. 120Q.Jr)..ann) , 

Da tiltalte kom o bl Norge var S fordelt på seks motonsE;rte 
som hadde li.gget pab111Ydei ~~JØs0~~ere, både befal og mem~e: 

olitikompamer _og~n e ,-~_ "mannSkapene skulle utdannes l 
bette var a.ngivillg gJ~rfIor ateningen at bataljonen skulle blmt 
motorisert tjeneste, og e var m stor misnø;ye med dette ~ 
les igjen etter 3 måne~er. Det var. beter nektet tiltalte ove.nor 
de frivm~e. Undet~r dISS: s~S~j~~110r Skibataljonen, dda. det l~fl: 
Redless .a overta s l lJ.1ge tt bl godkjent av Re less. 
stemte med forutsetmngen. De e o~ batåljonens inspe~tør for 
talte ble etter eget ~orslafg anna;tnes shIIiriginlieIiaaae m.~alte fr:; 
utdannelsen i moto~~en~s en. e ad av 8S-Sturmbannfuhrer o~ 
1 mars 1945 til fngJørlllgenObed t g~bannfuhrer (oberstløytnan

hI 
~, 

f' 20 pril 1945 som SS~ ers u do direkte av Befe " 
ra De 'n:vnte 6 kompani~r .sto un~~ kF~ Tiltalte hadde ing,C' 

haber der Ordnungspohzel, g~~~de refselsesm~'lliligh.et og. ~ 
kommandomyndighet, men . r TlltaItenadde kontor l .' 
Bet med p_erm;få~~E.e~g t1~~lt~l~l.e ii'orsk kontormanO:IOH(~ll~~~._ 
mestrand og- t ad hvor kompaniene var forlagt dd "Og var 2-
rulnit ul de seer t d Skien og Noto en .' { 
Gjøvik, Yikers1nd'teIJ5>lr(r~a~~rs'ningen- besto i motogi:ft~gh:cl0 
dager l?a hver s ~ 'kkel men ikke med tanks, og l personbIl og motor»:} , II r 
ansvaret for utdannel:;en.. talle 6 kompanier ~ku e ' 

Det var opprinnelIg me~~~!t~~k a på foranledning av tllta~~~l: 
tyske sjefer, :n~rf ~e~k~\l~ være norske og ~l t~~eQg V;~liti S~;, 
at 3 kompams]e e. forandret navn tI « _ d av mg 

. ninge!l haddeM bttal(~~~risert). Bataljonen hadde fra le: igjen 1. 
batalJon 506 o .l> at skibataljonen skulle sam . ·sra6. F orutsetl1lngen om . 
ikke oppfylt. 
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Den 7. mai 194,) ga general Franz beskjed om at 'Ski:bataIjonen 
ikke lenger sto under tysk ,kommando og at tiltalte skulle 
overta IeQelsen over alle som Ikke kunne ta s~~m på egen hånd. 
Tiltalte reIste etter oppdrag av generaT""Franz :ved lO-tiden den 7. 
mai til ,guislinKl?å G.imle for å undersøke l:vor batal.wnen kunne 
Torlegges.~Tta1teIorkfarer at han ønsket a trekke nordmennene 
hurtigst mulig ut av de tyske avdelinger for å hindre mulig blods
utgydels~ idet kapitulasjonen da ikke var satt iverk. Quisling 
svarte a" barakkene på Bygdøy var ledige og det ble bestemt at 
mannskapene skulle forlegges dit. Tiltalte ga ordre til at mannska
pene med motorkjøretøyer skulle føres til Bygdøy. Man kom til
bake til Bygdøy den 8. mai ved 16-17-tiden Qg,.J!l~\'..~T,~.tJermid
.~ og kvelden 'kom -ca:--250TFrC1l'MaI.lOnen dit ut. En (feI av 
mannskapene bar våpen, men en del av dem haaae ~avlevert sine 
våpen før de dro og en del hadde også byttet på 'seg sivile klær. 

Det bemerkes at Følergarden lå i barakken ved siden av Ski
bataljonen og at denne ikke hadde noe med vaktholdet på Gimle å gjøre. 
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. 2 f' 'Hige 'Politikompani» <,panzergrenadierreglment oNor~~ og «. nv: herom forklart at 

~~n t~~k~teha~li~eft:klt::Dd~~~~:E::!~' r~~:~~bt~del:!e~o~ir:li~ 
Cfen l hans egen sa. .e 
~eiste til fronten ~7. apnl 1943. av Skibataljonen en dagsordre til 

Tiltalte utferdIget Dsom led:rk SS-Ski)'ecrerbataljon». Denne ble F ocr menn aven nor" e , ,., .' lOtt 
« ørere d'''' . t dt fl de forskjellige kompamer og s '!- ,opp. 
mangfol ~gkf.JO\·it sf~s m~nincr at dågsordnen skulle offentlIggJøres 
Det var l ,e l a ,., t inn å «Fritt Folk» for 13. mars 
i pressen, I?-en den er kOIY!-Jl1e , Tiltalte har gitt dette inter-
1~45 i forblhndel'k m~~k:\~dti~~~~ seg den høytflyv~nd~ formen. 
vJuet, men. an ,an l "kktt settes inn l aVISen uten 
Han sa til ~nterv~~e.re~ dt tde~~n deft~ ~le ikke overholdt. In~er
a~ han had e lO rnt e~ 'agitatorisk formet idet det forherlIger 
vJuet som er ra~ '!-g , Sk'b t l'onens oppgave. 
kamI?en moht bOfISJt~Ik~ne t o;år h~: ia 

dagsordren uttalte at han var 
TIltalte ar. or ar a dd overtatt kommandoen stem-

leder av ,bataljonendog f a~\~r~de f h~hold men for å skape ro innen 
mer det Ikke med e ,a IS e Od' løsningen og som hadde 

Den 8. mai 1945 om aftenen antakelig ved 20-tiden telefonerte 
områdesjefen i mil.org" Hetland, til tiltalte og de ole enige om 
at alle våpen i Skibataljonen-'fj;:lilTe samles inn neste morgen kl. 9. 
Quis1mg varemg l dette og sa-fiT tiltaITe-;-a:thanm1iIfe'SørgeTor' 

ilt det Ikke 'Koin til blOdsutgydelse. Våpnene "'ble samlet mn om Post I, 5. . D hl ble dømt til døden av 
'iiaffen. Den 9. mai 1945 kom-nelland med ca. 30 mann. Ski- Den norske frontkJe~per Harry a d mt for "faneflukt og 
bataljonen bar ikke våpen, ble oppstillet og overgitt til mil.org.- SS- und Polizeigeric~t l Os1Q'

t 
Da~l bdle Is ø

før 
deIS under Krigen 

,jelen. A I1 Imeg;kk ; ro og md,u. TDtalt, bl, ;nt,rn,,, 'ammen tyvenec. an va _ ndor ';'mtærfy",der av tyak dom.-

bataljonten! som VaatrhmanISfsk~W!tlil~de~P~krev han dette. i forven nmg om , 

~'--:-:~=--R:H----'--Yl:Tømt for 9 yvener e , 
med bataljonen. . av norske domstoler, og. ~n ga "k lihkompam og senere l SK1-

Tiltalte har eUer hva han forklarer ikke på forhånd kjent til stol. Dahl hadde vært l . nors e t Pe~esten ble' arrestert, men så 
de aksjoner som mannskapene fra Skibataljonen var med i. Da JeO=erbataljonen. Han unndr~s_e.K_ .. fI1'_" k~erat som forsøkte å 
han fikk vite om slaget i Eg-gedal og at folk fra Ibataljonen hadde sitt snitt til å røm~ ~~ lset~e\;tt e~rer å ha gjort seg skyldig 
deltatt, reiste han straks til Vikersund og- videre til Eggedal for å arrestere ti am, merr e f l S U

o 

v 'dommen 'som 'er framlagt, at 
undersøke saken og kom dit 27. april 1945, dagen etter slaget. Alt i t.J'veri pa nytt. Det ramgar ~ a k l t '~ne til skrekk og ad-
var da rolig, men derty~l,e slkkenhetspoliti var fremdeles i Egge- dø"asstraff er Idømt forat dommen «~u~t o~ disiplin som nettopp 
dal. Tiltalte opptrådte Iher med stor myndighet overfor Sipo i kraft varsel og til opp~ettholdels\ av qen t fanefl~kt fra rekkene griper 
av sin høye militære grad. Han forhindret bl. a. at handelsskole- nå er så viktig», Idet det pe

o 

es pa ai ma Idømmes og -aT-dette 
bestyrer Hellerud ble arrestert. Han ga ordre til tyskerne om fl i de.I1~ra.d. om sep- alt den har1ested:t~a~rske ~ffiVillige i den tyske avstå fra sitt forsett om å brenne ned gårdene i Eggedal. Han ogsa en gang rna kargjøres or ____ _____=_ 

sørget også for at folk som hadde flyktet til skogs fra sine går-vernemakt. o Ak h den 19 april 1945. Ek-
der, kom tilbake og gjenopptok sitt arbeid. Tyskerne lystret ham. Harry Dahl ble henr~ttet pa ers dU~ kompa~i av Skijegerba:~" 
men lovet at det skulle koste ham dyrt. Tiltalte var forberedt på sek,usjonen ble, f?retaltt Icr-%~æ;;'a~~ frea hvert av de an~-
å bli stillet for krigsrett. Imidlertid 'kom kapitulasjonen. talJonen sQ1!l Ja LOs o~ __ . --'ik---seJrus onen men-u1en a na 

panier. Tilt~Tte va~. u~ar:sr~t~~n ~ot Dahl, Fel;;enstein, Po,' 1, .1- noen 'un","". Fonnanudn." r opp dommen. Ek"ku'Jon,pelo-Det anSes ikke bevist at tiltalte har undertegnet oppropet av mnledet eKsekUSjonen me a ese, men det er ikke pa det 
7. juli 1941 fra norske offiserer om tilslutning til den norske legion tongen besto av nordmenn fra batal~~~e~~r ihvertfall ikke tiltalte. 
eIler at han har samtykket i at hans navn ble brukt og han blir rene hvem som ledet. peletontge\li lte ca 30 m fra retterstedet, 
forsåvidt å frifinne. Han så etterpå at hans navn sto under opp- Under selve e~sekusJoI}e~ tft Ife a at de' fram~øtte mannskaper 
ropet og skrev til major Bjerkelund i sivilforvaltning-en, som han Etter eksekusjonen pasa l a 'rte Han har henvendt noen 
trodde hadde med dette å gjøre, at han skulle ha seg sådan fram- straks gjorde helt om og o aVd:r:~~arsjen men ikke holdt noen '!·~I gangsmåte frabedt. Han fikk intet svar, men meldte seg aIlerede ord til en eller annen angaen . , 

. ,) 12. juli 1941 til legionen. tale.' tilt It 'kke har hatt noen befatnl!!g II!,ed 
' - ,"j Det anses ikke bevist at tiltalte har latt seg intervjue. således Det er på det rene at a ed~[kK-oevist at han-har natt 

:"1 Som offentliggjort i «Fritt Folk» 29. april 1943 for tilslutning til rettssaken mot Harry Dahl og e er 1 e 
. ,,".'; A/I- Il-Httl4u~.h~N'~i-4~h}:~f.~'*~.Hf~~· . 
'~i#,~.t??-Ø~7~~~~K~ .. h#~ 

;, ... ~,:av-.4n~~~~~~~ 4,P7~-< , 

,;-...:.~ ~~~ A? ~7'~ "~~~~-~."'''''''''''''''''''''.~'''r''''f'\l!!'t~~''''''''-~~'.f:, ~:~~~:~~:~T~}:~7·"::h.%~4 ';-':~'t~~~-';0-??~~:~~~ ,~:.,~, :.':~"'> ;,~:,:_-~}~.<"J:" :,:". ::'':'3';'."_ ~" >: _.": '"' •• '" ",", {~'~~!': ,;,,'. _.' .~", >L~~. _ , __ < •• • •• 
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noe ffi€d forberedelsen av ekseri:usjonen å gjøre, idet ordrene i 
denne forbindelse antas å ha gatt direkte fra BDO til kompani
sjefene således som vanlig når ordren ikke gjaldt tiltaltes særlige 
funksjonsområde. 

Tiltalte har hatt kjennskap til dommen og til at eksekusjonen 
skulle foregå. En gang skulle tiltalte ut til Quisling. Oberstbann
urmftihrer Leib, som var stabssjef hos Rediess og som tiTfilIfe 
hadcretaItmea--r-tJeneslJfge--anTIggeI1C1er,-U\'isste dette og ba ham ta 
med til Quisling dokumentene i en alvorlig sak mot frontk.kmperen 
Harry Dahl som var under behandling i krigsretten. Tiltalte gjorde 
dette og tok etterpå med seg dokumentene tilbake til Leib uten 
å se i dem. Dette var sannsyniigvis for domsavsigelsen. Leib sa 
noe om at krigsretten vel ikke hadde noe annet å gjøre enn å 
dømme til døden og tiltalte hadde svart at i sMall måtte man søro-e 
for at beuåduingsandragende ble innsendt. 

Da tiltalte fikk høre at alle kompanier i Skibataljonen skulle 
være tilstede ved eksekusjonen onrensstemmende med vanlig tysk 
praksis, protesterte han og foreslo at bare G--6 mann fra hvert 
kompani skulle være tilstede og ectte ble tatt tilfølge. 

Det anses på det rene at tiltalte om han ikke har lest dommen, 
har hatt fullt kjennskap til dommens innhold og til at dødsdom
men og seremoniellet under eksekusjonen skulle være et eksempel 
til skrekk og advarsel i hensikt å stramme opp disiplinen i bataljonen. 

Tiltalens post Il. 
Denne post er av statsadvokaten frafalt under hovedforhand

lingen, og tilt81te blir forsåvidt a frifinne. 
De forhold som omtales i tib>Jebeslutningen, punktene I, 1-5, 

med de unntakelser og modifika3joner som framgår av beskrivel
sen foran, rammes av straffelovens ~ 86 som rettsstridig bistand til 
fienden under den pågående !gig mellom Norge og Tyskland. 

Hva særhg punKt I, ::J angar - tiltaltes tilstedeværelse under 
eksekusjonen på Akershus - be:nerkes at retten anser dette som 
rettsstridig bistand til fienden. T:ltalte har ved sin tilstedeværelse 
bidradd til å fremme hensikten med eksekusjonen: ved sin av
skrekkende virkning å stramme opp disiplinen i rekkene. Dette 
har tiltalte forstått. 

Retten finner det bevist at det hersket krigstilstand mellom 
Norge og 'I'yskland da bItalte begikk sine handlinger. Dette er fast
slått i en rekke dommer av Hoyei;terett. Spørsmålet er SIst utførlig 
oehanaJet" ldommellIiiOt Finn H:-mnibal Kjelstrup, avsagt' av nær
værende rett den 25. november un l. Kerrei1ITriner det tilstrekke
lig å henvise til de avsagte dommer. 

Retten finner det bevist at ti: :::dte, som en intelligent, høyt ut
dannet og vel orientert mann, h::lr forstått at det hersket krigstil
stand mellom Norge og Tysklanu l hden for de omhandlede hand
linger og at hans handlinger "ar rettsstridig bistilllil til fienden, 
Han kan ikke påberope seg VIllfarelse etter 'straffelovens ~ 42 eller 
§ 57 og blir derfor å felle for forbrytelse mot straffelovens § 86. 

Straffen fastsettes til tvangsClrbeid i 12 ar. 

* * * 
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Ved straffutmålingen har retten i skjerpende retnin~. tatt
h 
hdf~ 

til at tiltalte var offiser i den norske hær .og s~m ~ .... lan f a \. 
syn r t k psplikt mot sit land. ved sm li:J.ge r,0:;t.-
!Ian ~ s~~ ~fis~rs a~ høy grad har tiltalte ytet f~ende.:: .. bet~~~~~Jg 
~n~:nd. Tiltalte var en dyktig, erfaren og personlig ID:~l~ o t._e~ 

IS er'orde rask karriere hos tyskerne. Han. var ".LlSer ~e 
s.o;n oJ . I og satte store fordringer ·båd~. tIl s.eg 5=iV og <,~ne 
lnlk ogD~le ~ntas ikke at han gikk i tysk mlht~rtJenes::a for nn-
ff:!;. l 'ld men hans ergjerrighet har nok split mn.. . l 

nmS~:lt~ g'raverende er tiitaItes virke som instrukdtør : ~kl\atJt~ 
. Ved å utdanne denne har tiltalte vær~ m~ :'l.a s ,a.l. v 

Janen, NS t betvdelio- og farlig redskap l kngen::. sIste tase. 
tyskerne og.l. e - d t" Idri var hans hensikt å ,-empe mot 
Tiltalte har forklart ~t e. ~- klI' d t o'" rro' en Ieaaer nordmenn eller at sklb3:ta1)onen s u e gJøre e h ,~" ,.,,., 

hans forklarin~rom tIl grum}.. 01 NS bli 
- 1~en ?kibataljOnent~:rd~:na~s~rl·~~e11~s:: aWi~~~~n~t~~t tiltalte 
satt mn l k.ampen mo er h tiltalte vært klar OVE". 
kuntf;r%Wde~de d::t~i';gd~~~ r:ften tatt hensyn til ti:~lte\ k~gs-
. ts i Noro-e i 19-10. Han utfoldet herunder en 12.:..0:.1: __ ~ ~~.e!:e_ 
musa '" ffserskamerafer 
aktivitet enn mange ay sl~e_'~a-'r-fnln;y--ra'gt atskL:::.g" ve~L 

'V ldere har retten l fOl mliuen, e e "'." ~. -i:SKel om 
forholdet med tiltal~ jø~}~~~~~is:ill~~~e ~e:rerv;~~C~~~'.~.e~lK 
aytefiusfruen og.o enne8_,_,u---~RS--' o- enda mer D.aian melote 
for ti~talt€ da ha~ le1C!Ie se~ 19nsitt me~lemskap og S~ offis.cr i 

tsegktltl. deenstenofrosrmea' d~gelO~~n ~ således som han hadde ::egn_~1f[e~ 
ys Jen - li 00- "-lgeroa, ar 

- Lbeskytte sin hustru og fi~~_-~fffiITlc·~~gK-"": i-aTfeEle1u 
ut av Grini etterat de var arres er or u o rNk"-':c f a :tr:Ull-' 
også et statsløsE Jødisk ektepar v.~ala)es:~We vci:m BU~:-3e~ere-med 
b Cf il'1 ",TO"'o-" tør li:rwen, førs me . ' _ ' o~r". .,. .... O-O;--._d_""a o, t tt d jødeforfølo-els;n. og Qerpa 

fao o fådemalT~~~~sJtiresv!rige~m D~ ~tYkt~n:~før~rne ko~ Lbake for å 
a I ril' l nt lte dem tIlrette hente v.HaITes elel!de er .. r P lk~~"E\rl1crrrgfidspc:.:,..--t forsøkte 
. Om grunnen tIl at hl alte l ,e fJa h ~ _ h stru på 

å få sin hustru til Sverige har tiltalte opplyst ~t a:~. 'kke ville 
frykt for repressalier overfor hennes parøre!,~:::. l (T 

~~~~ntir Sverige - hvilket er bekreftet av fru H?et
t

.\:-, :~~n - o,.., 
f rkt t ved Sitt æresord hl ' "o.r:e-rne. 

at han selv følte seg . orp led r t tt i betraktning ::':'taltes opp-
treJe!O~~~:det;se~~~~; ir E~g~J~l hvorunoer han _ \'~=get norske • 

interesser. . ~"e 444 .(.~.6-.{- /.?:;uf./$-i!J. .:;~~. 
;t;~ k o-v.u. Ak-u 1"<i4H'& '~~~ o ',,I, P-:W4 /.,Hd" Ø"/~'1--7t~j-#~/<'~ 

/"' .. _-,j- ',..- ~ol-" ,~~v r/ ;!" , 
.. #,d4.t-.<fN1!4t~~ ~ -r~ < 1;-'." A~;4 . _ 
.' ;P;~t /h"11t #,f..#t~/j 4- ~~#-j r~i. 'r .p;~ ~1.' ~ . 
! Den 4. m3i 1949 avsa Høyesterett dom l saK L. 7b. 66, S. nr. 

164/1948: 
Påtalemyndigheten (Aktor:h.r.advokat ,Knut Blom: 

mot 
Carl Frølich Hanssen (Forsvarer: h.r.advokat Gud.l=i.k Støylen). ... 
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