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Ut sk rift av rett sbok for Eideivating lagmannsrett.
Hovedforhandling.
År 1948 den 13 januar ble lagmannstett holdt ilagmannerettens lokåle i rett St
nr. 6 i OBlo Tinghu~ til behandling av straffesak for Oslo og Akershus lagsogn.
Rettens formann
Lagdommer Gløersen
Weddommere
l. lagdommer Rivertz
2. sornskriver Arctander, Kongsberg.
Domsmenn l
-_., r- ! - /
l. fivind Oddvar Jarlset, Oslo
):)]0
2. husmor A~trid Lejon, Oslo
3· inginiØr Harald Birger Snilsberg, Oel0
4. Bankfullmektig Jacob Lindstrøm, Oslo.
Samtlige dommsmenn har avgitt forsikring før.
Prot okollf0'rer :' Knut MØ'gst er.
Sak nr. 360 for 1946
Den offentlige påtalemyndighet
mot
Frode Halle
tiltalt for overtredelse av st raffelovens § 86 ..
For p&talemyndi8heten møtte stet~advokat Carl H.Dahl, og som forsvarer for tiltl
h • r. a d vak El. t J. B • fl j o rt •
Tiltalte VRr tilstede fremstillet av politiet.

varte fra kl 9.30 til

15.4~,
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~elLsm0tet

Kr 1948 den 14. januar fortsattes sakens behandling på
domsmenn.
Til stedo : De snmme som ie~r.

sa~me sted og mod de 6a:7

RettsmØteG varte fra kl. 9.30 til 13.00

Rattens medle~mer trakk seg deretter tilbake til domskonferanse pA rettens konte
for lukt!': d(1'rer.

År
dOr1'11ere.

1')1\8

rien 19. januar fortsattes sakens behandling på. samme sted og med de sarnrr

Etb~r stedfunden r~cl8lagnirig og stemmegivning for lukte dØrer blev det avsagt sl
Dom :
Tiltalte Frode Halle er født den 15. mars 1906, ticlligere ingen'iør og verneplikt
lrfytnant i Pmren, bopel Oslo, Eift, hEr hustru og l barn (l år ) å forsØrge, formue c
kr. l~.ooo.- tidligere ustraffet.
Tiltalte er satt under tiltale ved denne rett til fellelse etter den almindelige
borgeliGe straffelov av?? mai 1902 ~ A~, jfr. midlertidig lov av 13. desember 1946 n
26 og lAnrl3viklov~n av 21. februar 1947 0 60.
Disse bestemmelser ';etter straff for den Bom rett stridig bærer vå.pen mot Norge
eller 50r1 unosr krig, hvori Norge deltar, eller med så dann krig for øie yter fienden
bistand i r&d eller dåd eller ~vekker Norge eller noon med NorRe forbunden etats
st rid sovne.
Grunnlaget for tiltalen:
r:-Tiltalte har st~tt ~orn medlem av Nasjonal Samling fra 1.3.194'2 til frigjØring~
2. Tiltalte meldte seg i august 1942 frivillig til Den Horske Logion hvor han
tjenostegjorde ved dcpota-Jdelingen i Jlolmflstrand. I november s.å. ble han sone
til ~stfronten hvor han d~ltok som kompanisjef inntil mars 19 43, da hans
avdeling ble sendt hjem.

~. ~illaltc moldte S0~ v~ren 194] p~ny til krigstjeneste pA tysk eide ved en avd(

ble satt opp i 1"01'2:e. Etter en tids utdannelsn ble han i november s.o. ser
lil Lnningradfronlen, hvor hen inntil mors 19~4 deltok Dom bataljonsjef og
r~GimentsRdju~ent o~ virl0re en tid tjenestegjorde ved dovisjons6taben.
"I':i.l'trJltn tJen~stecjorde som sjef for skijægerbatal.ionen ved Louhiavsnittct i
~i~nland fra mors l 4~ til dette lands kapitulBsJon, hvoretter han sa~M~n ~ed
l)nLaljonon dro tiE~-!(f~ til J!org'J og fratrådte som sjef ved juldider s.å.
:10:11
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S. 7iltRltc ble i februar/mars 1945 av

~uisling

utnevnt til leder

AV

Hirdens

or[,nnlsnfljon~lv~rlJ.nb t~.~d GrAd av mnjor, og T:1ed 0llPL8.ve fl sette Oiip de såka 1 J te Hirdbatllljorl'~r, der skulle; best1l av alle hirdpliktige mannskaper, a

Akull~ f~ milit~r oppl~ring ~erl henblikk p~ dclta~else i aksjoner pA tysk

oc;

hnn

virket i

(,'fjnne

stilli:l,,; til

fril~j'irinGen.

Tiltale er utferdiget etter Riksadvokatens ordre.
I

tilslutning til det foran

anf~rte

om tiltaltes personlige forhold bemerkos:

c ande :
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';'iltillte or srinn av oberstlr;iytnant ~~inar Halle og har 5 sØsken. Ingen av dissf
VE'r me(;lG'1mer av N.S. Tiltaltes hustru hadde tidligere vært medlem. men hun melte ~
ut i 19112.
Tiltalte tok eksamen artium vad Oslo Katedralskole i 1923, Hari gjennemgikk sA
krigsskolon, hvor han tok eksamen i 1928. Etter Et ha vært syk i ca l år, hadde han
d h1l1d 8r en stilling i noq:;es geografiske o:)pmåling. HØ'sten 1929 reiste han til
~yd - Amerika, hvor han hadde oppm~lingsarheidc ved jernbaneanlegg.
Vrlren 1931 reiste hAn hjem til Nof,;;ge op: Vrir fØrst igjen an"att i Norges georgr
)ppmåli~g, var deretter en tid i milit~rtjeneste, inntil hen begynte aom hospit~ren
vnd den militære hØyskole i ZUrich. Samtidig studerte han ved don tekniske høyskole
ZUrich, hvor han tok ek9amen l 1934. Han gikk sA over i vernepliktig stilling som
officer og reiste til Iran, hvor han fikk stilling som assistentingeniør i et dansk
Han var der til 1937, da han reiste hjem og gjorde sin militærtjeneste i garden l å
lØytnant. Han blev så permittert og reiste tilbake til Iran, hvor han fikk arbeide
don iranskf'l regjering. I maTs/april 1940 sØkte tiltalte å få ordnet med reise hjem
tll HorEe, hvilket imidlertid viste s~g vanskelig både med hensyn til pass og valutI
}len besluttet forolØbig å s~ iiden an, hvilket også blev tilrådet av den norske leg l
i Moskva, som hadde fått en for~spØrsel fra en av de andre nordmllnn som o[)holdt sel
Iran~ Det var imidlertid stadig tiltaltes Ønske å vende tilbake til Norge, og da d~
april 1941 lykte!! han å få ol'dnet med pass og valuta, tiltrådte hun hjemreisen pr.
jernbane gjennom Russland, ~Y8kland og Syd-Sverige. Han reiste ikke innom Stockholm
i tilfelle å f8 nermere opplysnihger hos den derværende norake legasjon om forholder
i Norge. Med hensyn til de andre nordmenn aom va.r boea.tt i Iran samtidig med tiltaH
VDr forholdot at to av dem reiste til England~ setember 1941 via India og Sydafika,
idet de hadde ventet p~ reiseordre gjennem den norske legasjon. En tredje nordmann
hadde s0kt opplysninger hos dAn norske legasjon i StOCkholm, fikk i 1942 ornat med e
reise via Cape Town, og kom til England i desember dette år.
.
Etterat tiltalte i april 1941 var kommet hjem til Norge, hadd~ han endel arbei
~·!d oppm;ling inntil mars 1942 da han gikk inn i Norsk Arbeidstjeneste, hvor han fik
tjeneste ved don såkallt~ nlanavdeling. Han var også en tid adjutant hos Arbeidstjen
ens sjef, FrØlich Hansen. Han sluttet i Arbeidstjenesten i august 1942, da han meldt
~6g til
Den Norske Legion hvorom nermere nedenfor.
U;ed hensyn til de forhold, 30m er omhandlet i tiltalebeslutningen under posten
l - 5 , ~ft~~XX ansnr retten fØlgende bevist og på det rene ,

~~_.pett

l.

y

Tiltalte meldte aeg ved nyttårstid 1942 som medl~m av Nasjonal Samling og har
opprettholdt medlem!3kapet til frigjøringen. Han ble formelt optatt som medlem den
1/3 - 191\2. Tiltalte har ·anført at det etter hans mening var ilandete int 3resser e.o;;
eiet stod nog,en norskfØdt personer i ledelsen s.v landete styre etterat rikerådeforha!l(
ingene ikke hadd~ f~rt fram.og tiltalte hadde tillit til ~uisling som fØrer av N.S.
or8anisfisjonen. Tiltalte har ved inmeldelsen betalt kontingent til N.S.

~~~_C~~~~~-!.
I mars 1942 meldte tilialte seg frivillig til den Norske legion. Han var klar ov
at han p~ den m~ten kom til ~ d91ta i krigen p~ tysk sido, men han mente at det var i
NorGes interesse, at tyskArne bekjempet bolsjevikkfaren fra øst. Tiltalte tjenestegjo
f~rst ved depotavdelingen i Holmestrand, og deretter til november s.A. til han blo se
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inntil mars 1943. En stor del av leg
12 mån"ders tjelilistetid.
tnlte harldd imidlertio ikke underte[net kontrakt med no gen tidsbegrensning for tjo
gj"'ringrn, og m;,tto s&ledes være forberedet på å bli satt til krigstjeneste på tysk
under l1ele krigens varå[';ret. I samsuar hermed var forholdet at han ikke' ble dimmit,
SflT'1rnrn nlfCd c.in avdelit{g, do. denne ble senclt hJem til NorGe i mars 19 4 3. Det er såle,
ikke riktig nii.r det i tiltalen anf1res under post 3 , at han 'våren 1943 på nytt meld'
GC~ til kris~tjenost~ • Forholdpt ble at han v&ren æ943 automatisk ble overført til
CIIli'envtJI' 8.V tyskern0, norcl fer I'Unchcn, hvor (!an kom til li. delta i et"RecLmen·t Nor/;,
SI m ver blitt satt opp, best~end6 av norske frivillige. Det planlagte regiment utgjOl
i bec;ynre lr,en en hataljon på 7-800 mann. Det vO.r oprinnelig en ren norsk bataljon, mt
hle senere ~annskapene blendet med tyskere til et felles regiment under ledelse av dE
tyske oberts10ytnant J!)cker. TiltCllte var den første tid sjef for den norske ba.taljor
;:1<:'11 }wn )-110 etter n00n m,1nerJors forlt1p beordr~t til regimentsadjutant, og deretter
C:I enostegjorde han ved den tyske divisjonsstab som assistent hos en goneralstabsoffic
il.ntil mars 1944. Tiltalte kom til ~ tj~neBte~j~re ved Leningradfronten fra. November

6, dels på

191\3·
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Tiltalte hle deretter fra mars 1944 beordret og overfØrt til tjenestegjØring sorr
sjof for Skijæf,erbataljonen ved Louhisavsnittet i Finnland. Denne bataljon, som var
tilslutlet tyskernes fronta1~nitt i F;innland, hande til it begynm mod stå.tt under led
aven tysker. Forholdet var imidlertid at dette stred mot det tilsagn som var blitt g
til de norske frontkjempe,rl", da de meldte seg til krigstjenesten, at de skuLle kornme
~ At~ under ledelse aV norske befalingsmenn. Det var et almindelig Ønske blandt skij~
ne at tiltalte skulle bli satt som leder av bataljonen, og dette fØrte så. til den nev
beordring av tiltalte, idet han xx avlØste den tyske bataljonsjef i stillingen som ba
nljonens leder. Tiltalte hadde ikke noget særlig lyst til å motta hvervet, men han ha
anf0'rt at han ikke kunno motsette St9g beordring~m. SkijægerbatU.jonen hadde bestått
pA det finske frontavsnitt siden h0'sten 1943. I det nevnte avsnitt, hvor bataljonen b
[,las()rt, hadde den til oppgave il sikre den tyske divisjons venstre flanke. Bataljonen
hc(rlcl-l sin standplass på høyde med polarsir'r:elen. Tiltalte kom til å. delta 1 noen kEiJlP
~td sine folk i juni 1944, men forØverig kom folkene i det vesentlige til A ligge rol
i :';infJ sloillingeor. Bataljonen hesto av 4 kompani.er, og disses sjefer og samtlige mann·
3k!\per vnr norske frontkjnmpere ... Da Finnland ka,pitulerte fikk tiltalte ordre om å fØ:
Sk'j~rerbfitalJonens folk tilbake tif ~orEe, og tiltalte ledet denne tilbake fØring
f01 Bt gjllnn~om l'\ord- rinnlllnd og Finnmark og deretter videre gjennom Nord-Norge og
Bvcover. Tiltalte kom til Oslo ved juletider 1944.

~~9.:.._E e 5 ~--2:.._

Dr"- tiltalte under tiP)akereium b~fandt seg i Narvik, fikk han ordre om å infinm
Oslo til en konferanse hos tyskernes øverste politi3jef, Rediess. Tiltalte møtt~
hos denne, ~om da befandt seg pÅ Skauguru, Redies8 uttalte at tiden var in~ til å rett
en krafiig akson mot den norske motetandBbevegelsene folk, som av Redies8 ble betegnet
Bom" banditter og sabotØrer," og RI'ldies8 nevnte at han i dette øymed ville gjøre bruk
av d~j kri[~sv8.ndte nordmenn fra Ski,iægerbataljonen. Tiltalte har forklart at han besten
motsatte seg ~ være med pl: dette.
Skij~gerbataljonens folk ble sh fØrt videre sydover og ble inntil videre plasert
i en forle~ning p& Mysen.
Den 10/2 - 1945 m~tte tiltalte etter tilkallelae hos Quisling, som overfor tiltal
redgjordo for en plan om at bataljonens folk skuliJ giecen motorutdannelse, idet den
med dette formÅ l for Øye skuLe fordeles i fors.k:jiellige k.ompanier sammen med blandt
a. motorutdannede folk fr~ det tyske ordenspOliti. I disse komplmier'skulle også
delta folk fra Hird~n3 alarmenhet., som allerede stod under ledelse av det tyske orden
pDliti. ~ui8ling uttalte ir.Jidlertid samtidig at han arbeidet for en plan om å frigjØr
samtlige hirdfolk fra tysk overledelse, idet de !'lkulle legges under ~uisling som Øvers
hirdsjef • •
I mitten nv februar 194~ korn den detaljerte ordre fra Rediess om oppdelingen aV
Skijægerbataljonen i kompanier SRmmen med tyskere under ledelse av det tY8ke ordenspolit i.
såg i

,
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Tiltalte hadde deretter konferanser om denne ordning med den tyske politigene
Fruntz og ledoren av den tyske Eineatzetab Leib. Tiltalte har forklart at~ han oge
, overfor disse motsatte seg den av tyskerne p~tenkte ordning av oppdeling som nevnt
av Skijægerbataljonen, og retten finner grunn til å anta, at denne t~ltalte~ forkl
~r riktig. Tyskerne ble rasende over denne opptreden fra tiltalte~ s1de og truet m
§ sende tiltalte til fortsatt krigstjeneste i Tyskland, hvilket forøvrig tiltalto i
være forberedt på å finne ?eg i på grunn av den kontrakt om tjenestegjØ'ring uten t.
begrensning, som han opprinnelig hadde undertegnet.
Forholdet ble så, at tyskerne organiserte den planlagte oppdeling av Skijæger,
bataljonen, som ble plasert i 6 kompanier sa:men med folk fra Hil-dens alar,'lenhet Oi
fra det tyske ordenspoliti p& forskjellige standplasser, hvor ibalndt forlegningen
Vikenllmd er mest kj ent p!1 grunn av dette kampanis deltagelse i kampene på Eggedal:
avsnittet. Kompaniene stod i henhold til planen under ledelse av det tyske ordenspoliti. Tiltalte ble frabeordret sim stilling i Skijægerbataljonen og fratrådte del
2u/2 - 1945.
Den 1/3 - 1945 ble der av øverste hirdsjef, Quisling, gitt en ordre om oppaeti
aven hirdbataljon i hvert fyl;ce. Der vises i ordren til den opsatte plan, og om f{
m ålet meld planeni'l iverksettelse:
Tiltalte h8.dde pR forhånd vært tilkalt til Quisling som konfererte med ham or
planen, og tiltalte har anfØrt at han personelig likte at denne planen ble satt i ,
Tiltelte la herunder serlig vekt på at planen tilsiktet å få samtlige hirdfolk( fOl
big vesentlig folk fra H.A.E. og H.n.V. og de våpenutdan~ de hirdmenn) frigiort fl
tysker-ncs direkte overlf!clelsl1 ?g Iogt inn under Quisling som øverste hirdsjef. Fort
var at hirdfolkene som vHr pla~ert i'H.A.B. hittil hadde stått under den tyske
polit:i sjbf T\ediess oV8rldelsc. Tiltalte har anfØrt at gjennomfØringen av den~ plar
kunne bidro. til Et motvirke det him anså som en fare, nemeligat hirdens tropper kur
blib C:'ll.t inn i ka~nper mot motstandsbevegolsens folk og også mot mulige invasjonstr
Tiltalte gi~k med p5 ~ overtaeQtillingK~ i Hirdstaben hvori han fikk som oppdr
å r;jennr;mfore de milit'C"rtekniske detaljer m.v. i samband !!led planens gjennemfØring
For overtegels0n nv Btillin~fn var det også et motiv for tiltalte at han derved sle
å bli 2cndt til fortsatt krigstjeneste i Tyskland, hvilket han wlgivelig v~r imot.
nen 20/3 - 19 45 ble ss !Jaupsturmfuhrer Frode Halle beordret fra samme dato ti
tjenost0 i hirdstaben som sjef for or8anisasjonsavdelingen.
D0n 22/3 - 19~5 hle han beskikket til major ( han hadde nemelig Ønsket A få en
mjlitmr tiltel og ikke en titt~l som hirdmann)
Ilen 23/3 ~.~. ble der gitt en plan for bevepningen av hirdbataljonene. Det va
meningen at tyskerne skuliie 8tille den n0'dvendJbge bevæpning til rådighet for batalj
Den 26/3 - 1945 ble der av tiltalte gitt ordre til I og III hird!ordelin~er
om fra~n0te 28/3 a.A i O~lo til deltagelse i en aksjon sammen med,det tyske politi.
n~ ordr0 ble imidlertid tilbakekallt den 28/3- 1945.
Den 7/4-19 45 ble der av tiltalte sendt et ekriv til III hirdfordelin~ hvori de
d0t~ljer ble gitt meddelelse om opsettingen av hirdbataljonone. Der skulle opsettee
en ~iK~ bataljon i ivert fylke i henhold til en opsatt plan. Disse bataljoner !kull
i fremtiden danne GrunnlaGet for hirdens organisasjon i hele landet. Målet var å gi
alle hirdpliktige en milit'l?r oppl-:Bring og organisere dem med omsyn på mobilisering.
Alle hirdpliktige skulle innkalleR ett~r hvert og utdannes minst en mened. Bataljon
skulle til enhver tid ho mins~ 40 mann pr. kompani innkallt og under v;pen. De nØdvenrli3° f~rGre sku~le utdannes i et kurs ved Hirdens firerskoleØ
I et skriv av 17/4-19 ri 5 til all~ hirdfordelinge ne anfØrer tiltalte at bataljonons j_nnsats nor'nBIt :skal foregÅ innen fylket i samarbeid med fylkesfØreren. Den
vikti~sGe oppgaven er Å op~rctthol~~ ro og orden anfØres det i skrivet.
I d skriv HV 1/S-t194S' fra tiltalte til don tyske EinsatzstHb i Oslo ,1.nfØres a~
IS bataljoner n~ er unedor oppsetning, og at disse ved siden av sin utdannelse stad;
har aksjoner å gjenneQfØre. Der uttales beklagelse «xxx fra hirdRtabens side over ~
hittil ingen anr:lre vÅpen lYnn geværer var blitt stillet til bataljonenes rådighet.
Vir:lore anfires at hirdstaben alltid har fremholdt at for den innsats som kan komme J
Ll3le Ol' t:.(;W0rer utilstr":-kdig og helt ueGnet bevæpning. Sn vil i alr:dnrlelighet måti
r0f,;nc mcd innsats i skogl<·.nrlcJ og "ned en motstllndcr vel utstyrt
med automatiske vnpt
Le]' viv'," i skrivet· til ele sist" dAGers hendinz;er i EGgedal, hvor også hirdavdelingt
cc'Hok. niss.; hondinGer viser, anf0'res det, hva bataljonene når som helst kan ko:nme
. DoL honstill~s til Sinsat8stl3b, 8~ den gir klar beskejd om utsiktene til hird)'11 1,111,; !!l'.~nes bevepnin

r
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Det er p~ det r~ne at tiltalte virket i 6in stilling i Hirdstaben til frigjØril
hf'nsyn til forholdene vedko 1mcnrle Skij~Gerbataljonen merkes at det fra folkene
'l dnnn~ b~t81jon var gitt meddelelse til ledende hold i Tyskland om opp11sningen av
hEtal,jonen, Go:n var blitt foretatt av Redio8s. Forholdet ble inberettet til Himmler,
~Iilm AnGivelig har v:nrt misforn1yd med den foretatte oppdeling, hvorfor han ga ordre
nL- Skljecc;orhatalj onen skulle reor6aniserees som en samlet enhet. Dette ble imidlerti
ike gj0nnemfØrt, idet frigjØringen i mellomtiden fant sted.
,"ud
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R6tt~n Bnser det godtgjort at tiltalte ved sine handlinger og forhold slik som
nr heskrevet foran har gjort seg skyldig i forbrytelser mot straffelovens § 86, idet
ved sine handlinger og forhold som beskrevet har ytet rettssridig bistand til N.S. o
yskerne. Tiltalte har hatt forståelsen av dett!" og han har videre ~rt kiar over at
~orge befandt SAg i krigstilstand med Tyskland i lØpet av det tiderom da hane handli
ble beg9.tt. Tiltalte kan ikke høres' med at det var en handling i fedrelandets intere
Rt han p~tok seg det oppdrag ~ organisere hirdbataljonene som foran nevnt. Tiltalte:
00 etter rettens mening forst~else av at det var en fare for at slvel ~uieling Bom hl
folk kunne benytte hirdbatal,ione'1e til innsats i kamper såvel mot motsatndsbevegelseJ
lolk som mot mulige invasjonstropper. Utdragene i de foran siterte skrivelser fra ti:
~Hler forsåvidt et tydelig språk. Selv om forholdet tilsynelatende ble at bataljonent
j'"nncH ble overfØrt fra tyskern':s ledelse til Quisling som øverste hirdsjef., kunne
l~~e tiltalte stole p~ quislings angivelige uttalelser om at bataljonene ikke skulle
bli benyttet til virkelige kamper. I denne forbindelse påpeies at tiltalte selv viset
Lil hirdens opptreden i kampene i Eggedal, idet han med dette for øye krever storotor
lJoJvepning av hirdens folk. Når tiltalte viser til den foran nevnte siterte anfØrsel
fra ham at bataljonenes oppgave skulle være å " opprettholde ro og orden" , kan kan
h0ller ikke hØres med dette til sin undskyldning. Det er foreåviJt tiletre :kelig å vi
ti.l det forhold at oprettholdelsen av ro og orden hørte under sjefen for Politidepart
Dl1ntet, Jonas Lie, og det er ikke tvilsomt at d!,nne var aven meget agresseiv natur,
i>ke ville vike tilbake for å anvende hirdbatal.ionene til kamphandlinger mot organise
nUI'sILe styrker.
Hetten finner imidlertid grunnlag til å annta, at tiltalte subjektivt neppe har
n()!}Jt ønske om at slike kampf'Jr mellom nordmenn lnnbyrdee skulle finne sted pl basie a
oI'ganisert~ hirdbataljoner. Det antas derfor fit utrykket i tiltalens post 5 om at den
militære o0plæring skulle skje" med henblikk på" deltagelse i ak6~joner på tysk side
ikke or helt treffende. Det som retten legger til grunn for si-n vurdering er det fo~
])old som må anses på det rene, at tiltalte derved, at han organiserte opplæringen og
planene til rette tok en alvorlig risiko for at de organiserte styrker av de naeistisJ
nnkthavere og eventuelt tyskfJrene kunne! bli anvent til innsats i kamper mot samlede
norske styrker. Etter dette finner retten at tiltalte, med den nevnte reservasjon med
rir,nsyn til tiltaltes hensfukt, i post 5 rnA. anses straffskyldig for post 5's vedkommendt
elter straffeloven s § 86, idet tiltalte har vært klar over at han ytet fienden bistar

straffen for tiltaltes forbrjtelse tlir å fastsettfJ t i l tvangsarbeid.
Lagmannen, den ene lagdo~mer, sornskriver Arctander, og domsmann Harald Snilsbere
voterer for en straff av 9 ~rs tvangsarbeid. Domsmann Actrid Lejon voterer for bår,'
og lagdommer Rivertz og doms~0nnene Jarlseth og Lindstr~m voterer for tvangsarbeid i
7 ij r.
Ætter don nevnte votering blir straffen å fastsette til 8 års tvangsarbeide.
Gtraffelovens ~ 62 er bragt i anvendelse.

V~d straffens utmåling er i skjerpende retning lagt vekt på at tiltalte er en mod
mHnn som hadde en lang og god utdannelse bak seg, da han begikk sine handlinger. Det
1';; rre~ en vesentlig vekt pn at han v:Jr officer i den norske hær da hans straffbaro
f,.2'llolo bl e b0;:::n tt. Fan hp-dde som o:ficer en sorlig plikt til å vise
lydiEhet og tros
o\"dol' fc:rlrnl:;ndet og til og til u holde seg til de'direktiv som ut~ikk fra landets l
h,>-nrJG r!lvl;di 'oter i "=nGlan. '!laere har han forbrudt seg på on alvorlig mnte derved B
1'1'1. :;oC] nOI'::;k officer i Cf~ /,,1 år d~ltok i kri[;stjl~neste PÅ fiendens sido. Og dethll.r v:
cL :;l'rlit: nlvorli G forhold I1t hiln stillet sine mi1itære, innsikter til fienden!'! ri'idighcl
c!u'v0cl al )~nn var :TIGd ))å n ori~Rnisere hirdbatal.jonene som beskrevet. på den annen side,
hnr rA~ten tntt i betraktning at tiltalte den hele tid har utvist cn forholdsvis rensl.
of1[iLr l 'den. Det er iKke overf7irt ham 'nogen som helst handling av sJofel natur. Og fettel
le ;~r i hnn8 fa~r vekt pn Ilt han la. for dflzen en bestemt opptreden overfor Redisss
og d0 andre tyskere Prantz Og L~ib., med hensyn til oppdelingen av SkiJ'ærerbatalJ'onen
~ o .' 1)
It·l vone fra tyqk side D t
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anlednin~er bisto sine landsmenn mod hensyn til permisjoner

De forlln nevnte 3 dOClmere, sor:J hbr votert for en frihetsstraff av 7 ura tvang!
Ilr! eld heT i fJterkere ~rad en rettflns ovrigfl medlemmor funnet grunn til' å la tiltaJ
)ll'i'J e" med at At hAn i overveiende grad hadde tillid til at de organiserte hirdstyr1
ild fl vill/') bli brukt i avgjirende kamper moe organiserte norske styrker. Også diss~
'101
rnde (Jr irddlertid av den oppfatning at tiltalte må ansees straffskyldig for bi
Li: fiendon Og8~ ettor tiltalens post 5, idet han ved sitt arbeid hitfØrte en fare
PC ri~nrlen og N. S. medle~mer kunne dra nytte av det utf~rte organieaejonearbeide.
netten finner ikke grunnlag for ~ ta tilfØlge don fra påtalemyndighetene side
neCilagte p8stand om inndragning i medhold av landeviklovens § 14. Påstanden angår e
belØp be8renset opad til kr. l~.ooo.- • Etter det opplyste er det pl det rene, at t
talte har en nettoformue av ca. kr. 11.000.-. Videre merkes at hana hustru allerede
1942 meldte seg ut av N.S. , og at familien vil trenge det nevnte belØp til sitt u
hold, når forholdet er at tiltalte blir undergiLt en fengselsstraff som fastsatt.
I rne dhold av landeviklovens § 11. blir ti.ltalte å fradømme de i samme lovs § l
under punktene l, 2 og 4 nevnte rettigheter for en tid av lo år.
Videre fradØmmes tiltalte for alltid sin stilling som officor i den norske
krigBmakt.
P~3tand om saksomkostninger er ikke nedlagt.
Tiltl3.lte har sittet i varetektsarrest siden ll. mai 1941) og vil få fradrag her
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Domsslutning.
Tiltalte Frode Halle d0rn~ee for forbrytelser mot straffelovens § 86, jfr. land.
~vikloven8 § 60 og straffelovens ~ 62, til tvangsarbeide i 8 _ åtte _ år.
For en tid av lo - ti - år fr~dØmmes tiltalte i medhold av landsviklovens §ll
de i samme lova § lo under nr. l, 2 og 4 nevntE~ rettigheter.
Han fradømmes for alltid retten til å vært, officer i den norake krigsmakt.
Tiltalte frifin~ 8 for påtalemyndighetenes påstand om inndragning.
I frihctastraffpn fra8~r 984 - nihundre fire og åtti - dager for utholdt varet!
',rrc3t.

-----------------------------

Dommen ble lest ::JPp for åpne dØr-sr i nærvc:r;lr av til:h:i:ta domfeldte aktor og fore
Domfeldte ærk~rte at han tok betenkningstid og han overlevertees et eksemplar
" 1.1eddolelse til domfellite " i utfyldt stand. Han ble gjort kjent med at O)plesning
dOlll:-r16n tHT i stedet for forkynnelse. Domfeldte Ønaket betenkningstid. Lagdommer
Hivertz, som den hele tid hadde deltatt i sakens behandling, således også i domskonf
I.neen og voteringen, var p,g.a. sykdom forhilndret fra Å. være tilstede ved dommens
v1esning, jfr. domstållov~n!'!~ 15'.

P.J. GlØ'ers/ln

H. Snilsberg

J. Lindstrøm.

uten betaling til offentlig bruk. :
Riktig avskrift bevitnes :

I var ATI~t and e r

Astrid Lejon.

0.

Jarlseth.

