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•. ~aJd(e.s , 'filtalen mot, I l-t.}V()t1ig~Hlalc 

øsHront·'lln~ats .!{entzer)erdig I. :~~ n!::::,!:' tilta1~ ;"0' 

l ~r ~J:!y:d(:~~::~!l~::~e~='11 ~ l}tarbeidet. g~~;r;teOg ~~I~~~~~:~~~e:~~~~ 
1/i--~. 400 'meters' avstani:1». . '. ,Saken kommer muligens opp ved fangeleiren i Tromsdalen ved ' 
-,~. . " ," " ' innen jlll. Tromsø, Julius Dentzer, også i 
Lagmannsretten fortsatte i går '. kalt n sirkusdirektøren. Tiltalen 

t . tik Tiltalen mot «SirkusdirektØren,. fra er bade lang og a'l vorlI' g. Det e' r med forsvare s VI ner sa, en Grini, Julius Den t z e r, er nå ferdig 
mot ~major» Bakke. utarbeidet, forteller statsad\'okat B u II : bl. a. tatt med ,25 tilfeller hvor 
, Skreddermester Kristian Ha- ved, Riksadvo~atembetet. Tiltalen som Dentzer selv har begått eUer gitt, 
gen, som var NS' lagiØrer på My- er et. tem~e~lg omfattende dokument, ordre, tll LnishandUnger og straf-

renskrIves I disse dager og vil om et par I feeksersis mot ~'d' '. 
~'en under krigen, var villig til å dager bli oversendt til aktor l saken, til .. " , , no. ,menn. Et av 
'avlegge', ed pa at ,han '11adde advokat Gunnar Meyer. . fellcne var straffeeksersisen 
hØrt Bakke ringe fra Mysen sta- Dentzer-saken er ennå ikke oppført Som rørte til at pastor Arne Thu 
sjon for å hjelpe to mann til å På lagmannsrettens saksliste, og hvis; dØde. ' 

, rettsbehandlingen skal skje i ~ur, o,g or~ I 
"la seg mobilisere ved HØY torp. den vll saken derfor neppe komme opp F' k' k' I ;,' 
Bakke hadde ikke sagt et ord oin før ut på våren. Man ønsker imidlertid' lI'e Jente lys e genera er'" 
at desku,lle reise hjem, sa vit- gjerne åpåskynne silke saker mest mu- ,j enecelle .,._,.:,~'; 

, lig. Det· er ikke usannsynllg at lag-
·net". mannsretteri vii behandle Dentzer-sa~en . , Spesialtelegram ~il"AfteripO&ien:,: :'. 

Av :?ktors dOkumentasjon gikll utenfor tur' slik 'at saken kan komme " Berlin, 19. august. ," 
det fram at det var et &karpt opp Innen jul.. (Daily Telegraph). De tyske ·felt· 
, marskalker Mannstein, von Rundstedt 
motsetningsforhold me,llomBak· , og von Brauchitsch samt general Strauss 

. ke 'og ',lcgioaeps sjef, <:oberst»' "l ~. \ Y holdes fremdeles som fanger under væp-
Kjelstl'"up. ' V'l I k'J net oppsikt ved et militært hospital I 

tt Mtinsterlager I den britiske sone. Det I et brev fra :Sakke heter ,d,et I e oppre e nors har Ikke vært mulig å brlnge på det 
et Eo~ed om hans innsa,ts i regi- :, h d t k I d I rene I Tyskland hva som er grunnen til 

~ . æ run e r ys e e se at de fire generaler holdes som fanger me~:I':; . ~:Germania:. vr.:d østfron- i under den strengeste bevoktning etterat 
: 1 • dl' fl' de andre krigsfanger har fått friheten ten: «J~g hae.p.e en og c el1<~or: : «Major» Bakke var landssviker tllbake. De sitter I eneceller og en væp-

nøyeise a ~lcytc en kOl:nmI;:,,,.æ... ' fra første stund. net britisk soldat sitter i hver celle dåg 
. 400' t d lIsorsolut og natt. Om' natten' er det tent et 

I 
~a ., me,.ers avs an . .l'·i . . blått lys eller en matt leselampe I hvert 
å ' '. l ' 1 t f "i t SARPSBORG, tirsdag (NTB): Den prØve SIne gam e Sr:y, ,e er~: .g- I beryktede cmajor:. Jørgen Bakke møt- rom, slik at vakten kan ha fangen un-
heter.:> ., .. ' , der uavbrutt oppsikt. Tysk politi hoi-

. . te i dag i lagmann!lretten. Tiltalebe- der også vakt I nærheten. 
Lagmannen: SkjØt pe en kom-' slutningen mot ham er meget omfat-, Mannstein er 76. von Rundlltedt 73 

missær? " tende. Den 9. april om 'kvelden tele- og von Brauchltsch 67 ar gammel. Ge-
fonerte han til Forsvarsdepartementet neral Strauss er mellom 60 og 70 år. 

,'.!'.iltalte: Nei - nei lang,t ~fra. og bad en tysker gi Quisling beskjed Alle de fire generaler har dårlig hel
Lagmann~n: ;Er det bl;Ll'e' t.ull om at han stilte· seg til cFørerens:. I/. b.red og to av dem har vært. meget 

og skryt det som . s.t år i })reve,t' disposisjon. . syke. Fangene kan få besøk av sine 
, Bakke ble arrestert av norsk politi· slektninger hver dag, men håndhllsener 

Dere's? ".1 5 'k og omfavnelser er forbudt. Fangene får 
. og satt fe~ei til 1 t fial,19,4Q: LI e ikke ha noen som helst forbindelse med Her ble tiltalte sval' skyldig. . etter at han s app u egynte han å. hverandre 

'. ,":' /'--,' y'-'- '.", -', ,angi dem han mente var skyl!=! i arre- Det er' bUtt antydet at generalene 
;'-1' ''-,.1' stasjonen. holdes I fangenskap for at de· kan unn- i 

Sendte sol:.Jaten'e Tiltalte var meget aktiv som pro- gå å bli stilt for tyske domstoler,. som , 
U ,pagand1st. Så tidlig som i november· vil anklage dem for ,militarisme eller 

. , • 1940 ble han utnevnt til sjefinspektør forbrytelser mot menneskeheten. Men 

h . 10 r I for skolevesenet. Bakke meldte seg denne teori gir lngen forklaring ,på J em, .' a p ,I .' også til ~Legionf!n»,-'og senere giltk han hvorfor .fangenskapet' er så strenlrt. 

Jørgen B8..kke var l Quislings 
tjeneste fra første stund. 

over til det tyske' regiment «Germa
nia», Han deltok ved fronten til i 

. mai 1942. Under fronttjenesten planla 
'"liaif"T opprette 'en norsk hær under. 

u:ea::=~!e:!~~~ :azr~~~~~;~~~:!: ~~ai~~å~~at :=~~::;~;·-:;o;· i Legen som «president» idet 
nye legeforbund under 

okkupasjonen 

Bak k e, som alt om kvelden den 9. saken, og h.r.advokat Adam Hiorth er 

~ 
april 1940 telegraferte fra Mysen til Oslo; forsvarer. , , 
og gav beSkjed om at han stilte seg til . .-~_ .. " . kk f-kk 15 åri 

, Quislings tjeneste. Dagen' etter møtte MaJor Ba el, 
'han 'opp på Mysen stasjon og oppfor-, l l nns 
dret dem som kom dit for å melde seg' Major Jørgen Bakke ble agma • 

. til krigstjeneste til å reise hjem. Av til- l'ellen i dag dømt ui tvangsarbeid i lå 
talen ellers nevnes at hån en tid .var Ar og begrenset rettighetstap i 10 Ar. 
konstituert som sjef for skolevesenet, bl h f alltid fradømt sUl-
slef for «Bataljon Viking~ leder av Videre e an or, l 
cerg. Todt Elnsatzgruppe» 'og ~_ lin gen som kaptein l den norske lær 
bannftihrer for c,BI:&1meru; ~!lt~..R.4 og sUUingen SOlD bestyrer og lærer "ed, 

I~, Ellers har han holdt ca. M n off. bØyere aLmonakole. 
, 280 propagandaforedrag for NS og sendt lyse 
i en rekke anmeldelser for å ramme sine 
, personlige motstandere. Ham forsvarer 

er h.l.advokat Adam Hl ort h, Oslo. 
._---~ 

J uliJlS De-r:zer!r:, ~i1' 
,:tilkk i tol'hØrsretten i dag forlenget· 
si.n !engslingskjennel.'le med l må-: 
ned, til 16. augu:;t. Den torhenvæ-I 
rende Grini-sjeien hadde for en gangs 
s1cyld ingenting l bemerke. 

P å'st åen cf o ffi· livs
varig for Bakke 

, Sarpsborg, 30. august. 
(NTB) I saken mot emajOl'. Jørgen 

Bakke har aktor lagt ned påstand om 
livsvarig tvangsarbeid og rettIghetstap. 
Dom taller i lØpet av uken. ' 

E:9lmestrand, D. Jun.1. . 
(NTB). Nord-J-arlsberg herredsrett 

behandlet i går en større landssvill:sak: 
mot tidligere oV~r\ege Fredrik Gustav 
Hansen.. ved ROve1uflerkUlosesYiCehiIs. 
FOruten medlemsskap I NS omfattet" 
tiltalebeslutningen en rekke poster fra 
den tiden har var «president» i Norges 
Legeforbund under okkupasjonen. I øm 
egenskap av "president» 1 «Forbundet>.. .. 
foreslo han for «fØreren» at samtlige 
fylkEslegestiJllngelL.skulle besettes med .. 
medlemmer av 'putlet, og at den sont.', ' 
ikke betalte den lOO kroners avgiften .'. 
som «Innenriksdepartementet» i sin 1,14 
påla samtlige praktiserende leger 
måtte bli å dømme for «folke- og stats; 
fientlig» handling, og fradømmes _m 
formue. " 

Fredrik Gustav Hansen opprett~i 
også under krlgp.n et le~at på 50.001) 
kroner. hvis avkastning s~ulle dele, ut 
som stipend til; studenter som nadd, 
vært I aktiv frontinnsats eller gikk Inn'" 
'for NS Ideer. Df?t bUr lagt ned pils_cf .. 
om indragning: av 24.000 kroIler. 'i','· 
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