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.::i .... O:. J"J . .J..L.L i. ........ a .. 4\ • .l.L.Lo.....: J.o1.1. ..... ...:.:) .................. ... - ." J' k f 'I Buskerud da krigen kom, han hadde , L ' · · r a' gAO-1I'1 vært Bondepartiets fører og statsmini-ans VI 'a fl 0, e "- li... ster. o~, hRn var stortingsmann, og han 
~ i skaffet seg heller ikke under krIgen 

f I k cl k
'" ~ ",,' li.. noen større innf.1ytelse enn han illlerede 

a S e O urnenter .;::> /J' J. hadde. Når han likevel er blitt så. hardt 
straffet, er det fordi lagmannsretten la 
vekt på at en mann i hans stilling og 

'k l . f 1 med hans intelligens, en tidligere norsk 
Spørreskjemaer sir u erer l,. en.qs ene. statsminister, burde vite bedre. Aktor 

hadde endog ment at for en tidligere 

t 
kl . t dis statsminister kunne det ikke greie seg --

. kk d d kumenter Man har vær • ar over a - med mindre enn livsvarig fengsel. ~ 
En re e av e o se fanger var i besittelse av sto- IIundseids anke gjelder lovanvendel- ~ 
som ble beslaglagt. under po- re mengder dokumenter for som sen og straffeutmålingen. Forsvareren 
litiets ransakning l en .del U: v varetektsfanger har de' lov til å. hevdet at straffelovens paragraf 98, for- ~ 11 forn andrIng av rikets statsforfatning med \.\. 
landssvikfangers ce er l - ha hos sep' papirer som angår de- ulovlige midler, ikke er anvendelig på \.J'" 

ge uke var falske anklager mot res ecrne ~al'er Politiet hadde Hundseids forhold. Saksforholdet skulle ~ 
f k

· III rsoner og det ser o ". her være at han .har søkt å påvirke et 
'. ors Je ge pe. ' '. imidlertid fått en mistanke om par av· fylkeskontorets funksjonærer til 
til og med ut tIl at de tIl dels I'at enkelte landssvikere prØver å' å melde seg Inn I NS, at han har skr",
er blitt fabr. ik .. ert i fengslen:, fabrl'kere angrep pa. o en rekke vet' et par avisartikler, hvori han bl. a. B t l har uttalt at den nye kommunalord-
forteller pohtunsp. ry n lo personer i den' hensikt å sjika- nlng virket br!l' og at han anbefalte 
Morgenbladet •. Det ble ogsa Illere dem' Offentlig: og derigJ'en- ordf;irerne å sam-:trbelde med «)agfØ-k som har - rerne». Det må vel sies å være et me-
funnet spØrres Jemaer' nom å prØve å. bedre sin stilling, get s->kt grunnlag. Forsvaret påberopte, 

; .. sirkulert ~ellom fangen~ for og under ransakningen ple det seg· I lagmannsretten straffelovens pa
at forklarmge. ne skulle s.em- funnet mange dokumen"er som· ragraf 56 som gir adgang ti! å anvende C" en straff \lnd~ det påbudte minimum, 
me mest mulIg overens. I ikke' hadde noe med fangenes når den tiltalte har handlet for å redde 

liv eller verdier, eller når hans dømmø-: 
. forhold å gjøre. kraft har vært nedsatt på grunn av al- I 

vorllg frykt. Dette ble Ikke tatt heIl

Han hat! slåss mol bolsjevismen. 
syn til a v lagmannsretten, til tross !<)r, 

Under en rettssak som ble avsluttet i Pretoria i Sør-Afrikasambandet 
forleden ble Douglas Mardon, sørafrikansk ekssoldeU, funnet skyldig i å ha 

stått i det britislee frikorps i Tyskland, som var noe i likhet med .Den 

norske legion.. ' 
Mardon ble imidlertid bare dømt til å betale en bot på 75, pund, da· 

dommeren kom ti! det resultat, at han hadde sluttet seg til frikorpset 
.bare jor' å kjempe mot bolsjevismen, bare tjenstegjort på tys~ernes 
østjront og hadde ikke noen fiendtlig innstilling ove-:jor de allterte •. 
At Russland også var blant de allierte synes de sørafnkanske dommere 
helt å ha glemt. ' ,Telepress. 

lluisling : lo av Hundseids 
påstand', om· at ,.han ville 

.. hamii (·Iivs 3-//, y, 
, ' 

Faktum var at HwuIseid uten foranledning ba Riisnæs 
om å bli innmeldt i tJS, påsto Quisling. Men Hundseid 
selv har utvilsomt følt seg i alvorlig fare, hevder hans 

forsvarer. 
Høyesterett begynte l dag be

handlInIren av . saken moi tidligere 
-,.' tylkeRnaøn'· Jens· Hu n d • ~ t- d,' som 
. i januar ble dØmt til U års fengsel. 

25 000' kronet i bot og' 54882 kroner 
l inndragninlr. Dommen er pianket 
av Hundseid, men ikke av påtale
myndigheten. Hundseid møter selv i 
retten. . 
Forsvarer er advokat FinD. R. 

Se hj ødt,' og aktoratet føres av stats
advokat B j Ørn e v i k. 

F o'r s var e ren innledet med å. si 
at denne sak atskiller seg meget fra de 
fleste landssvikersaker. De fleste som 
har stilt seg på. fiendens side, har gjort 
det for å oppnå en eller annen person
l1g vinning. Det er ikke tilfelle med 
Jens Hundseid. Han gikk :Inn i NS sim
pelthen fordi han var llvende redd 
Quisling. Han kjente Quisling som en 
farlig psykopat, han hadde vært hans 
bitre personlige uvenn og også hans 
bitre politiske motstander fØr krigen, og 
han visste at både hans og hans fami
lies liv sto i fare da QUisling kom til 
m~ten. Han så derfor ingen annen ut
vei enn å søke beskyttelse i NS., og da 
han først var kommet i saksen mente 
han at han' ikke hadde annet å gjøre 
enn å opptre som en god nordmann, 
først og fremst I sine embetshandlInger. 

Hundseid var heller ikke noe mis
kjent geni eller noen ubetydelig }:ÆrBOn 
som de fleste tllhengere av NS, som ville 
benytte situasjonen til å rehabilitere 

at det av vitneprovene tydelig frem
gikk at Hundseid var fra seg av skrekk. 
for at Quis1ing--skUlle.llame.seg.på.ha~,· 
da han kom til makten. Lagmannsret-' 
ten sier likefrem at selv om det gjaldt 
å redde livet, hadde en mann Ikke lov 
t1l å melde seg :Inn i NS. Men her er' 
omstendighetene Ikke tatt I betrakt-, 
nlng. Hundseid, gikk Inn I NS I okto-
!:ler 1940, da landets to før nevnte ju
ridiske organisasjoner - Dommerfor-, 
enlngen og Juristforeningen - stme' 
sine medlemmer' fritt med hensyn til i 
innmeldedse i NS. At man nu, seks år' r!;.. 
senere, ser så strengt på det som lag- , 
mannsretten gir uttrykk for, er'en sak I 
for seg. Men å hevde at man, 'slik som 
situasjonen lå an høsten 1940, heller 
skulle la seg slå i hjel enn å gå inn i . 
NS, er en stor ovedrivelse. ' 

Om forholdet- -mellom Hundseid og' 
QUisling ftkk man I lagmannsretten for- . 

Fortsettes side 2. spalte 4. 
(QUisling 10 -) . 

rry~ QuiSli~g l~ _ \~ 
klarnnger av stortingsm.a.nn L ang e-
l ø. n d og generalkonsul RI ing nes, 
som begge' bekreftet at forholdet V~f 
meget spent. Det var rent uhyggellg,. 
uttrykte Langeland det. .Det er bekla~ 
gelig at påtalemyndigheten Ikke avhØrtoe 
Quisllng om dette. Imidlertid er det 
etter lagmannsrettsdommen k-ommet en 
erklæring fra en pOl1timann på Moss" 
som hadde en samtale med Quisl!Il;g i 
etterat han var dØmt til døuen. Politl- . 
mannen hadde ikke oppsøkt Quisling 
i anledning av saken mot Hundseid, ' 
men samtalen kom likevel inn på den-l~ 
ne dil Quisling hadde lest Hunds~lds 
forklaring I forhørsretten. Og Qu!slmg, 
som ellers var meget alvorlig, fikk seg 
da en hjertelig latter. Han sa at Hunds
eids påstand om at han, Quisling, v11le 
ham til livs var det rene nonsens, det 
hadde aldri falt ham inn å utsett1l 
Hundseid for noen slags forfølgelse på I 
grunn av deres gamle uoverensstem
melser. Forholdet var at· Hu,lli'llield u.ten I 
noen foranledning hadde nenvendt seg 
til Rlisnæs med anmodning om_ å bli 

. ffiiilift'lnn --1 NS." Her er -det Jo to sterkt 
motStridende påstander. Det er utenke- ) 
lIg at Quisling ikke skulle' huske hvor' 
uforsonlig fiendskapet var mellom ham. 
og Hundseld. En er nesten' fristet til å \ 
tro at den dØdsdømte Quisling på denne 
måten ville trekke sin uvenn med seg , 
i ulykken. Men det er også mulig at '\ 
politimannen har misforstått ham eller 
referert ham uriktig. 

Under alle omstendigheter kan det 
Ikke være tvil om at Hundseid har følt 
seg alvorlig truet, enten med rette eller 
urette. Han er en ov~ror<!.~Jl.!<liK ,nervøs 
natur ogaet'er"",,-ed vitneprov på det : 
rene at han i aprildagene i 1940 gikk 
med en stot' porsJon veronal i lommen, 
da han heller ville ta sitt eget liv enn 
falle i QuiSlings ,hender. 

Rlisnæs har også forklart _at ~!!!lds~ 
eJli -uten-foranledning oppsøktenam og 
ba om å blLiJmmeldt-- l, NS::~en"Rlis
næs~var på det tidsPunlt~utilregnelig I 
og han husket 11tke i\t han hadde an- 1 

modet fylkeslege Kjøl sta d om å gl' , 
Hundseid beskjed om å' innfinne Seg . 
h06 ham den 1, oktober 1~40. . ! 
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