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I ALTERNATIVT SAMFUNN 2/96 

26 B. st. th. DK-2S00 Va/by (t/f. 
36171716). 
Kulleruphøjsko/en har nå ny postnum
meradresse: 
KulIerup Byvel, 2 A, DK 5853 0rbæk 

AT vi fra John Sand har fått sendt 

en artig, men allikevel tragisk, notis 
fra Rana Blad etter krigen. Der står 
det at en kvinne, M.Fineide, fikk en 
landssvikdom på 120 dagers fengs
el, 4000 kr. i bot, 10 000 kr. i inn
dragning og begrenset retlighetstap. 
Og hva hun hadde gjort som var så 
ekstra galt? Jo, hun hadde lært folk 
å tilberede sopp, bl.a. i et kultur- og 
propaganda kurs på Jessheim der 
hun ble innbudt til å holde soppforel
esning ! Dette er bare en dråpe i 
havet i et såkalt "rettferdig rettsopp
gjør". Vi har enda et eksempel i 
forbindelse med Alt. Samf.'s artikler 
om krigen og etterkrigsoppgjøret, fra 
en leser i Trøndelag: 
Den 80-årige eieren av storgården 
Egge ved Steinkjer, Jeanette 
Schultz født Martens, fikk iflg 
Arbeideravisen en landssvikdom 
12/4-49 for passivt medlemskap i 
NS. I tiltalebeslutningen het det at 
hun "hadde hatt besøk av Quisling, 
Fuglesang og andre NS-koryfeer i 
krigsåra. Kulturtinget var også på 
besøk på gården (som nærmest var 
som et gods å regne) i 1944". Men 
det verste av alt var visstnok at hun 
hadde løyvet 5 - fem - kroner til 
Frontkjemperkontoret en gang under 
krigen. Og dommen? Jo, hun fikk 
100 000 kroner konfiskert, en 
kjempeformue den gang. Den gam
le enken hadde ikke kontanter og 
drøyde med å betale, men fikk 
trusselbrev om inndraging som 
julegave hvert år fremover. Stilt 
overfor trusselen om å miste hele 
gården, måtte hun selge bl.a. et stort 
maleri av Edvard Munch, "Pikene på 
broen", for kr. 30 000, et røverkjøp 
den gang. I dag er visstnok bildet 
verdI titalls millioner, etler hva vi 
hører. Jeanette Schultz døde 87 år 
gammel. 

- Avisen skriver intet om 
det veiet tungt at hun var enke etler 
den tyske storviltjegeren, forret
ningsmannen og siv.ingeniøren Otto 
Schultz som ved flere anledninger 
var vert for den store og 
verdenskjente tyske industrimag
naten Krupp von Bohlen da han 
jaktet i Lierne, Snåsa ... 

Det ble selvsagt heller 
ikke opplyst at gården/godset i 
mellomkrigstiden ble besøkt av kong 
Haakon og dronning Maud, og 
tidligere kong Oscar. Egge er et 
gammelt høvdinge- og ladejarlsete 
som stAr nevnt i Snorre. Vikinge
gravene rundt gården er verdens
kjent og hele området er nå fredet. 
Siste eier var Svein Otto Hauffen 
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