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Jeg har iclClg fått meddelelsen om at Høyesterett 13. ds. har stad
festet lagmannsrettens dom, hvorved jeg er dømt til døden. 

I den anledning henholder jeg mig til de redegjørelser,~kriftelige 
og IDillldtlige, som jeg har gitt illlder saken.Min sak er ikke bare en 

juridisk s8k, men først og fremst en politisk og historisk sak av 

KJ~~ omfattende og dybtgri~ende karakter, hvor forholdene er sær

deles komplicerte og på inRen måte helt klarlagt. 
Saken er derfor ikke egnet til endelig avgjørelse etter straffe

paragrafer, og i særdeleshet ikke etter prævisoriske anordninger 

utferdiget i utlandet under krig og hvis loveli~het kan bestrides • 

. Endnu mindre kan denensidig avgjøres på grunnlag av den motsetning 

i politiwk syn som har vist sig overalt illlder behandlingen av denne 

sak og hvorved det hele reduseres til et maktspørsmål. 

Selv medlemmene av Høyesterett har grepet inn i saksforholdet ved 

sitt initiativ til dannelsen av administrasjonsrådet i samarbeide 
med de tyske myndigheter. 

Denne'handli::1.g, der som den norske regjering selv uttalte i kunn

gjøringen av 17.4.1940, ikke hadde rettsgrunnlag i noen norsk lov, 

førte umiddelbart til etablerincsen av Rikskommisariatet og Gestapo 
og til at Norges selvstendighet like overfor okkupasjonsmakten gikk 

tapt, således som måtte forutsees. 

De som har ansvaret for årsa;ken til denne utviKling med alle dens 

ulykkelige følger, er ikke de rette til fl dømme en mann som har 

satt ålt inn på å bøte på disse skjebnesvangre feil og hevde Norges 

interesser like overfor okkupaSjonsmakten. 

Heller ikke foreligger ennå resultateNe av .de nedsatte gransknings

komiteers undersøkelser av de forhold som danner .bakgrunnen for 

hele denne~~~, og for min handlemåte.Jeg sikter i særdeleshet til 

de forhold som mot folkets vilje bragte Norge inn i krigen, og 
helt uforberedt. 

Av de mundtlige og skriftelige redegjørelser som jeg har avgitt i 

forskjellige instanser, vil fremgå hvad jeg mener om dommene. 

Selv om mening står mot mening, vil en i:xxi:h::x::x:JmI:tm ikke i all 
frerntid sA lett kunne komme forbi de faktlJffi 8.t Fn ~ori norr'iTTl::<rm snm 
h8r ofret hele sitt liv for sitt lAnd o.a; f"lk. nr'J' pt:ter beste evne 

o'T, med <:,odt resultat har ledet landet i disse fem vanskelige ~:R 

:crigsår, han dømmes til døden som forræder no; forbryter, 00; uten 
ett hans Dosi tive inns8ts kommer det ringeste i betraktnino;.Or; 
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heller ikke hans patriotiske motiver og de omstendigheter hvorunder 
han har handlet. 

Det er ikke ~jort noe forsøk nå å forstå hverken min eller Nas~onal 
.::Jamlings eBrlige og gode vilje og vel E:e:gXmui::en begrunnede handlemåte. 
n rr +'v i J",:v' t ': 7 t -:; OT'1 P,.e_YJ.:::~! "'.'1.2= l CJC~ e. 

At man allerede nå skal forstå min innsats for å redde Europa, og 

dermed Norge mot østen, og for å~skape et europeisk folkefellesskap 

slik som den historiske og tekniske utvikling og også Norges livs

interesser kræver, det venter jeg ikke~Hen min direkte innsats for 
landet b'urde en kurute innse og i rettferdighetens eg sannhetens 
navn anerkjenne. 

Jeg vil også fremholde at Nasjon?l Samlings ideologi er utformet av 
mig allerede i 1918, altså lenge før den tyske nasjonalsosialisme og 
helt uavhengig av denne. 

Den adskiller sig fra den på fundamentale punkter og ~can ikke settes 

i samme kategori eller klasse.Nasjonal Samling betegner en selvstendig 
Nordisk og kristelig livsanskuelse. 

Denne selvstendighet blev også sterkt ~XMXKXI± hevdet under krigs

årene, selv om en på grunn av okkupasjonens trykk ikke kunde bringe 
den klart til uttrykk Offentlig. 

Overhodet slår jeg fast at en rekke av anklagene mot mig er også 
fremsatt og god tatt uten ;;Jrsak og bevis. 

JE:G ER URETTFERDIG OG USKYLDIG DØMT, og mange menneskeskjebner er 
knyttet til min. 

Hvis en slik urettferdig dom fullbyrdes nu efter at freden og friheten 
er vunnet tjlb8ke, begåes i rett~ns og .fedrelandets navn et justis;-. 
mor~ 

Det bringes over det norske folk et ansvar som vil nedkalle historiens 
strenge dom. 

Ikke jeg blir dømt om jeg lider martyrdøden. 

Avgjøre.lsen av dette spørsmål till.igger nu Deres Majest~t og Deres 
~ajeætets r~jering._ 

Jeg søker ikke om nåde ~cr mig selv. Men jeg vil be Deres Majest?t 
om at det vises midhet like overfQr de medlemmer av Nasjonal Samling 
som er lJncler rettsforfølgning • 

De aller fleste av dem har utvilsomt ut fra sannt patriotisk sinnelag 

sluttet sig til (len av mig ledete beveg-else og mente det beste for 
for si tt l,::md. 
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