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1 hoyesterettssak (mortifikasjonssak) S.nr.67/l955: 

D,en ankende part: Direktor Alexander Christiansen, Oslo. 

Prosessfullmektt~&l HoyesterettsadvOkat J.B.Hjort. 

AnkemotpartI Direktor Olav Strand, Porsgrunn. 

Prosessfullmektig: Hoyesterettsadvokat Sven Arntzen. 
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Norsk riksmålsordbok av Trygve Knudspn og 
A.Somerfelt (Oslo 1947) 2.bind - sp.1307 

Okt. 15 •. Brev fra Alex.Christiansen til ing.Lars Er
landsen 

1944-
Mai 12. Brev fra Alex.Christiansen til Minister Alf 

Whist 

It 24. Brev fra Alex.Christiansen til Nasjonal Sam
ling, Telemark Fylkesorganisasjon 

ti 31. Av brev fra Alex.Christiansen til Direktor 
L.Friderieh, dr.se. 

med oversettelse 

194-.2 
Jan. 12. Brev fra di rektor Alex.Christiansen til 

direktor O.strand 

Febr.27. Brev fra Innenriksdepartementet vi innenriks
råd Dahl til fylkl:::smann Knudssn 

April 10. Brev f:::,a fylkesmannen i Te:;>\\li~rk ti.l Skiens
fjordens kommunale ~craftselslwp 
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Alex.Christiansen 
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Spalte 1307: 

Sabote:r:e, 1) (om lonnsarbeider, funksjon-.ær) bevisst 

(og etter avtale) nedsette og forringe sin arbeids

ydelse ved slurv og sOlTIInel, til dels også ved ode

leggeIse av maskiner 

2) med plan og hensikt forhale og forsin

ke (et arbeide, en oppgave som påhviler on). 

§§botasje, det Q sabotere. 

19~3. Oktober 15. Bre v fra A12x.Christiansen til ing.Lars 

Erlandsen. (Byr.ad dok.21 ad 16) 

y. e dL.!-L..x~;;:n i s k...D.Q~ dh 1.e li?.!, 

Jeg beklager meget at jeg i siste oieblikk ble for

hindret i og delta i det tillyste mote, hvor jeg ville ha 

meddelt Dem at jeg ikke har anledning til aa delta aktivt i 

teknisk nodhjolp. Som adm.direktor for en av storindustriens 
'< '."' ",::". 

krigsviktige bedrifter, Porsgrunds ~lektromota1lurgiske's fa

brikker i Porsgrunn - maa jeg til enhver tid sorge for at fa

brikkens kapasitet fullt utnyttes. Arbeidsstyrken er 250 

illetnn, kr8.ftforbruk 15 000 kvv, aarlig prOdUkSjon 18 000 tonn 

jernlezeringor til en verdi av 6 millioner kroner. 

Jeg har allerede folgende tillitsverv: 

l. I Norges Bank's direkSjon. 

2. I Indus triforbundc~ ts Pre siden tsk8.p. Vi sepresident og 
formann i ch:sportindustrigr-,JPPc:-1" 
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(15/lo- l j.}. Drev fra Alex.Christiansen 
til inG.Lars ~rlan~38n) 

3. Som kirkoverge i Ullern etter avdode ordforar S.Iversen. 

Efter det ovonfor anforte vil De forstaa at jeg ik~e 

kan paata meg aktiv tjeneste i teknisk nodhjelp uten aa til-

sidesette allerede ?aahvilende forpliktelser. Hon jeg staar 

gjerne til t,joneste pan annen m8.ate~ om saa onskes I 

Heil og SQl 

W~. Ma~-1..?.-~ Bre V fra Alex.Christiansen ti1 Flnistor Alf 

\fThist. (Byr.dok.21 ad 12) 

Jeg tillater meg hoslagt å oversende Dem et P.M. om 

tvist irul0l1. ledelsen av P.E.A.'s, som jeg har stiftet i 1913 

og er ctdm.direl<tor for siden 1917. 

Hvis De har anledning til å se på saken ':r jeg Dom 

meget forbundcm. 

Heil og Sal 

vaart Porsgrunn-lwntor o 

Bidrng til NSH bevilses l gcncraJfors2nlingon. 

I 1942 da jeg var styrets formann foroslog jeg o~ fikk bevil-

got kr.12 500.-

I 1943 da ordforer N.Eal'TOrsCl'1 Vi>L' ,:tyro-cs form2''1l1. foreslog 
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(24/)-}t-~. Br·:;v fra Alox.Christinnscm 
til Nasj on::'. l Samling; 9 Tolo1:J.ark FyJ_
l<:osorganisas jon) 

jog kr,12.500.-. Dor ble bevilgot 1;:r,.7.500.- tiJ NSH og 

kr.5000.- til dot luthorske sykehus i Porsgrunn. 

I 19LI-4 da ordforer Halvorsen ble nvlo st av diroktor Str;;:nd i 

Skiensf jordens k0l11J11.Kraftselskap, og denne ifj or str0Elte mot 

bidrag til NSH ansaa jeg det nyttoslost aa oppta forslag om 

bevilgning, da SKK (kraftselskapet) hnr 2ksjornnjoriteten i 

vaart selskap. 

Vod mit neste hesuk i Porsgrunn vil ,jeg gj0rne drofte 

snken mod fylkosforcron. Jeg ble pan gonerD.lforS~8Iingen don 

12 April 1944 satt utenfor styret i PEA, som ,jog s'l3iftet i 

1913 og siden har været styrmnodlern. nv. Jeg er frerr.delos sol .... 

skapets ndm.direktor, SOr:1 jeg har været siden 1917. 

Heil og Sål 

Av bro v fra Alex.Christiansen til Direktor 
~, 

L .Ji'riderich, dr .~c.? Lausc11.ne/Schlwiz. 

(Byr. ad dok.30) 

Betr. W,rlwuf lhrer Akti,2n cm Norsle I-I)Tdro. 
"'"-.~.~_ ...... --'- -._--~. - ~ - .. _ ... _ ..... --"---"~-.".- ---_. _. - ... ~ ....... . __ --.-.., ........ --. .. _ .. ---~. __ .,-------

• Q o • o o • • • • o G o ~ o • 

lch hoffe, dass der Streit mit SKK bald eina L~sung 

findet, die unsore geDoinsanen I~tQressen dienen. Die BohUr-

dCjJl '\</c?rcL:n dafUr sorgon~ dnss die ':!ucrtrelbercien von SKK auf-

hc)rcJng T:::; wird 8Ft bostO-il \-lOnn ,Sl c vorlo.ufis; nichts vornohLwn. 

~~t t 11orz1ichon Gritssen 

Ihr 
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f a ~ l Gh' ti til cl' 1 t" L 'GI • d . h . re 10._ ex •. , 1'1S Dnson_,lref or _,l' rl e.rlC ? 

drosc., LCluse.nno/Schl<Tciz. 

(Byr. ad dak.30) 

• • • • • • o • ~ o • • o • • • 

Jeg haabor at striden Flcd SKI( .sn~"rt flnncr cn los-

ning, som vaare folIes int01'~ s sor er tJ on t !"led. lfyr1cUghotenc 

vil sorgc for at tvcrdrive1'ict fre> SKK opphcroI'e D:,)t vil v~ro 

det boste om Do forelobig intet foretar. 

Med hjcrtelig hilsen 

Deres 

Alex.Christiansen (Sign.) 

12.lt.52. Jany0l'_ 12.!, Bre v fra dir.3ktor Alox, Chris tianscn til 

dircktor O.Strand. (Byr,dok.5 ad 12) 

Deres breva av 2. og ll.ds, mottatt. 

Da saken om det styra, som fremko~ ved valgene paa 

gencrnJforsamling i PE:\ dej], 13.aDril 19)+4 allerede i 1"1I:d 

nDancd ble optatt tiJ "behcmdling av dopnrtc"1 ontct, h,,1:' jeg 

i fars tD8.elsG med justisdcpart,J:l,cmtElt avholdt nig fra ethvert 

skritt, som kunde foro~ripe oller vanskcliggjore on cventucl 

avgjorc]S0 fra depnrto~Gntcts side. 

Ærbodi~~st 

PORSGRUNDS c;1Lf;'KTRO~?TAI.LUnGI,sr0', Als 

Alax.Christianson (Sign.) 
D. .direktor 
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1.945 •. J:_(Jb~~_f?r 27: Bro v fra In~_l;::mriksdopartemcntet vi innon

riksr&d Dnhl til .fylk:smann Kmldsen, Skien. 

(Byr.dok.6 od 12) 

I anlodning aven Del10D Porsgrunds Elektromctallur-

eiske Als og Skionsf jordens kOmDunalc Kraftselslco.p opps tå tt 

tvist on styrets sar:uncmsetning i PEA 9 her Innenrilcsdcpartc'

nentet? etter rmnodning av adm. dircktor Christio.nscn (P:SA) 

undersokt denne s31" nærmere og er konrL:t ti] folgondo: 

PEA er on betydelig ind 11stric;11 bedrift av holt sæl'

egen karakter? hvis r2.stoffer og ferdige produkter for det 

al t vesentliee kjopes og selges på utcmlandske marlC8der. 

SKI-\: er et interlwElI'mnnl t elc)ktrisi t8ts,~forsynings-

foretagende SOD produserer og onsetter elektrisk kr3ft. Si-

den 1920 har Slu'\: C1y:sjenajoritc:ten i PEA. 

styret i PEA or for tiden ;JOfJJ1CnSo.tt slik o.t bare et 

medIan (driftsbestyreren i PEA) kan sies å representere den-

ne bedrift? mens do 3 ovrige, hvoriblandt fornD.nnon, repre-

sentcrer SKK. PEA's styre Då. sc'llodes sius å vær8 holt 8nsi-

dig sOD~ensatt. De interesser so~ knytter seg til en forret-

ningsnesslg OG sikkor ledels'c; ev PEA DS. etter en objektiv 

betl'i~li:tninz forr:lOdc:s ikke å bli fullt betrYCi38nde ivareta tt, 

uten at PEA er sterkero representert i styret. Depnrteoentet 

antar at SKK selv D~ være interessert (både nv honsyn til si-

ne b8tyd2IiG(~ Cl.ks j onærin tc}rc,s ser i PEA or~ til en fortsatt 

stabil kraftnvsetning til PEA) i at selskapet blir ledet p; 

den for bc;drJ.ftc~il to.lmisk ;·l ~rkc:mtil t og o]:\:onoDisk bos te Då te. 

- Dcpnr-cC!::--:;n-cl:--;t antar at Ilc::nsyn:-'-~ tiJ bG!~ee bedrifters vcl-
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( 27/2--4 5 ~ B17ev fra Innenriksdepnrte
,iOiI"Cet vi innenriksråd Dahl til fyl
l;;:~;snmm Iilludson 1 Skion) 

ferd tilsier at styret i PEA or slik sC'tr:1l21ensntt at ihvertfall 

formannen, som forutsettes å måtte ha forretnin~sDessig og 

adminis tra ti v hL1!.sikt og erfnring, bor være en utenfor ak

sjonærinteressene i begge selskaper stående person SOlJ kan 

stå objektivt og fritt overfor de til enhver tid foreliggen

de spdrsnål av betydning for PEA's drift. 

Departementet anser det absolutt onskolie at di rektor 

Christiansen med sine helt spesielle forutsetninger for å 

kunne ivareta PEA's interesser, igjen blir nedlen nv styret 

i PEA. SKK'8 ledelse hnr også till~jennegitt nt Dan gj0rno 

ser direktor Christiansen som oedlen av styret i PEA. 

Departeoentet har videre konstatert at det ikke er 

noe onske fra SKK' s side om å over·ta ledelsen cv PEA~ og li

keledes at direktor Strand har motsatt seg å overta formanns

vervet, Den allikevel har påtatt seg dette på Grunn av beslut

ning i SKK's styre. Direktor Strand har bekreftet overfor 

departeoentet at det ikke er noe personlig onske fra hans s1-

de å sitte i styret i PEA. 

Det er en beklagelig kjonnscjerning at det rent person-

lige tillitsforhold oe1100 dircktorene Christiansen og Strand 

ett<:'!r den utvikling son har funnet sted, nå sies Et væro blitt 

så ljte tilfredsstil1ende 9 nt et fruktbart samnrbelde [101108 

dGl~. i styret i PEA nå ansees uDulig. 

I betraktninB av di rektor Christiansens frcDtredende 

andel i stiftelsen og opbygninBon av PBA og hans særdeles 

dyktige ledelse av selskapet gjen_no:~l alle år? 0i~ d3 det dess

uten or .r:;rurrn til å frylde at Sl:::] skapet i de l:orlncndo 2.r vil 

bli stillet overfor neGet store vanske1iCheter, således at 
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( 27 12 k .45. Brev fra In...nenriksc1eparte_ 
w:mtet vi in1"'.onriksr:'1d Dahl til fyl
kosDi:rrlll_ Knudsen, Skien) 

fr6mtidsutsiktene i dag ~å betegnes SOD oindre GOde? ser de

pEtrt,:men-cet - S01'1 ovenfor nevnt - det son påtrengende nodvel1-

dig at herr Christiansen? Son selslwpets ad1JedireJctor, er 

nedleD av styret, Dens SKK nå antas på ~n tilfredsstillende 

Gåte vil kunne rupresentel'es i pr::..'s styre Ded en annen enn 

den. adn.direlrtor i SKK~ 

Departerientet er behjendt Ded de forutsetninger SOD 

Meteor under forhandlingene i 1920 gnv uttrykk for i forbin

neIse l:1Gd utvidelsen av styret fra 3 til 6 J:1edleLlner. Mete

or synes åpenbart å hn gått ut fra at 2 nv styrets nedlenner 

dc:mnet en såkalt flnoytral ll gruppe, Den forutsetninsen on en 

slik noytral gruppe innen styret og on at SKK og Meteor hver 

skulle ha 2 representnnter i styret 1 fikk i 192~) ikke uttrykk 

i vedtektene. Departenentet skal ikke gå inn på den retts-

lige betydning herav, og heller ikke på sporsnålet on hva 

tJ.eningon har vært Lled hensyn til besettelsen av fornanns

stillingen, etter at styret i 1939 ble redusert til 4 ned-

lonner. 

For å fp' den pågåonde voldGiftssak brngt ut av vorden 

på on vennsknpelic: n[tte vil depo.rtenentot foreslå folGende 

ordnins: 

a. styret i FEA består av ~ nedlormci~~r 

b. St\[( Ii~' lc;er 3 s tyrerledl(~r:ll:1Cr? hvorunder fO:L'r:2Emnon son bor 
vc~~rc on c::!ksjorunrj_nteI'Psser i begGe selsk,'.per utenforstå
ende jurist. 

c. Meteor velger l Dedlen. 

d. A.(""111l>direktor i PEr\'9 horr Christinnsen or i~l.edleQ av styret. 
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( 27 12_L~ 5. Brev fra Innonril:sdepnrto
I:'lentot vi innenriks råd Dahl til fyl
kosnam1 l:nuCison 9 Skien) 

S01:1 dr.Friodrich froDsatte i brev til SKK nv 22/3 1944. 

Under oclstendigheter son foran anf~rt finner departe

nentet å nåtte henstille til horr fylkesnannon å sorge for 

at SKK i don forestående generalforsml1ing i PEf~ utover sin 

stenneljivning forsåvidt angår vedtoktsendring slik at antal

let av styrenedleor18r blir forhoyet fra 4 til 5 nodlerll:1er og 

forså"llidt angår valg på styrenedlelJ.ner såJ edes: 

l. Sorenskriver Knut Bjc:lke, Kviteseid, va r2JJ8nn , agent D.Gas-
I'l"'nY\ S'"l· "'n ~ L~ .i.L, J..'\... 0 .• 

2. Ordfororen i Porsgrunn 9 varaDann, varaordforor i Porsgrunn. 

3. Ordforeren i Gjerpon, Il ordfororcm iSolun. 

4. Direktor Alex Christiansen fl driftsbestyrer Ellefsen 

5. Moteors representant Il ditto. 

Oslo, 27~februnr 1945. 

For ministeren 

Th.Dahl. 

~', 1-~_~ml 10. Bre v fra fylkes:Jannen i Telen,o.rlc til Sldens

fjordens kcm~Jun81e kraftselskap. 

(Byr,dok.? ad 12) 

Bekr(3fter telofonsant,:J.lo iforniddalj? undor hvilkon 

nodrJolte Den innholdet av sålydende t olegran o.v 6;1+-45 frn 

Innonriksdcpartenentet til fylkot~ 

Fylkos1:1annen ClnnodE';s pålc:~go direktor Str2nd besorge 

okstro.ordinær goneralforsCl,r.lling 7de n2i nnnullert og behandle 

OGså vodtektsendrin8 i ordinær umer['.lforsanline; 23de april 

stop Kraftselskapets rcprcsont2nt i genoralfors8Dlingon på-

10880 S stenlle ovc3rensste;'": .. denclo d2p[irtc;--'entots stcmdpunld brev 
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(10//l-t--1.+5. Brev f:'o. fylkcs;:w.nnon i Te .. 
lo~lark til ~)l~:f.("'nGf j ordens karm .. kr2.ft
selskn.p) 

til Fylkes:Jannen 27de februar .stop DCpo.rtGDcntet in()teser 

ejonnon FylkosrJanncn innen lOde denn8s skriftlie; bekreftelse 
fro. vedl\:orJc1ondG 0[1 2. t han vil forholde sec; slik. 

TeleD-arle Fylke, den 10. D.pril 1945. 

(sign.) Chr.Knudsen 
1:8 t. 

,1945. Ap,lj,l._ 20._. Tel e gra n fra Innenriksrådem til fylkes

Dann Knudsen. (Byr.dok.8 ad 12) 

GeneralforSGMling PEA brev ordfororen Porsgrunn l3de ds stop 

Annodning fornannens varanann oGså jurist iDotekonnes stop 

Istedetfor tidligere forslag bes steDt på Sorenskriver Bruun 

Hansen som erklært sig villig. 

Innenriksråden. 

Ord r e Oj~l fen g s l ing. (Byr. dok _12 ad 12} 

Navn: Christiansen? Alex. 

fodt: direktor i 

yrke: statsborger: 

bopel: Ullernborgo Ullernveien 22. Ullern. V.Aker. 

kontor: 

lc}[; .kort 
tj .:.~. bevis 
politipClsS 
Gronsoboe:;~bevis 

nr.: utstodt D.V: 

GRUNNg N.S.uedler:1, viseforrlE1.nn i Norges Industriforb. 

BESLUTNING: 

Di:! to: 11/5-45. 

Fengsling 1 15 doser ned hjoDnel i prov.anordn. 
26/2-1.~ 3 § §3 

:;tl?l:'pel: O,SLO OG hK-:;:n. POI,J'i 'IhE3TEPEIAJJfDE 
For pOlitiqostoren 

JoheD v<Koss (sien.) 
pf. (fengsel) 
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19~5. MqJ~ D o kun e'n t l i ste for d o k. 14 i lands-

sviksak: Alex.Christiansen. (Byr.dok.l ad 16) 

1. Dok. over oversendingspaaskrifter. 

2. AnneldeIse fra dir.Strand av 14.5.45. 
( 41+ ) 

3. Gjenpart av skriv av 12.5.45'fra Alex.Christiansen til 
ninister Alf v-Jhist, bilagt konklusjonen av P.N. av 10.5. 
45. (44) 

4. Rapport fra politikonstabel Sundal av 8.8.45. 

J.245. Mai 16., Ord r e ot} ran s a le i Yl g 

(Byr.dok.16 ad 12) 

bes 1 a g • 

Navn: Dir.Alex.Christiansen. Hans privatarkiv sant arkivet 
tilhorende Porsgrunn Elektro
rJ8tallurgiske t]S Karl Johans
Gt.16 

• • • • • • • • • • • • o • o • • o 

GRUNN: De to arkiver beslaglegges straks OG ransakes smmen 
~:.t.f--±'ffG.S·:t.YJ;1~;kn~~SG.n..~ l. ned aaveka ~~ee3?13 - b8B.Sr,K:r,3?,Kes t ... 1,,+,-le-18 • 
•••• 1»000"000030 •• 0 •• 00.000-.0000.0.0 •• 

• • • o • • Q • • • • • • o • • • 

Dato: 16.oai 1945. 

Stonpol: OSLO OG AKER POLITIUESTERsl1BEDE 

For politiDostcren 

P(~r Eidro: (sisn.) 
pfI 

",12±"lh .. J'lc:d_,~_ D o k u [1 e n t l i ste for d o k. 28 i lands-

sviksak: Alex.Christiansen. (Byr.dok.15 ad 16) 

l. Tilbakokallolse ElV ansokninE~ OD oppt",-gelse de' t. 2 5/11-40. 
(t~jenp3rt) 

2. Brev fr3 kretsforeren av Aker DE Ullern krets av N.S. 
dat.8/1-42. 
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(Mai 19L: 70 Doku':'ont1iste for dok.28 i 
landssviksak: Alex.Christiansen. 
Dak. beslRc122;t hos siktede 18/5·.1+5) 

3. Brev til uinistor Sv.Riisnæs av 30/5-1.1-2. (gjonpnrt). 

l. Il 'T. fra tf Il 11 

Se dak.31 

Il 3/6-42. il Il " 
5. 3 kvitterincer for betalt nedl.kontingent. 

6. Brev fra Fritt Folk av 19/6-42 n/ 2 kvitteringer. 
So dok.3l 

7. Cirlrulcsre av 14/8-42. 

8. Br8v fra Sv.Riisnæs e.v 28/9 .. .).1-2. Il 11 Il 

" " " Il 

II " Il Il 

Il 3/2 - 43. 

11 19;11--43. 

11 

II 

" Il 

Il 11 

11. Il til direktor Alf L.\·Jhist av 28/5-1+3 (gjenp3.rt). 

12. Skriv fra Teknisk Nodhjelp av 13/l0;1~3. Svar fra s. av 
15/10-43. (gj.p.). 

13. Brev til ninister Alf L.Whist av 2/12-43. (gjenpart). 

14. Skriv fra Sv.Riisnæs til siktede av 25/1-44. Se dok.)l. 

15. Brev til Sv.Riisill8s av ,21/2-44 (ESjenp'l""rt). Il 11 Il 

16. 

17. 

18. 

" 
Il 

Il 

20. Il 

" 
11 

" 
1\ 

11 

N.S.Hjelpeorganisasjon (gjenpart). 

ninister /l.lf L.vVhist av 5/5-44 (gjEmpart) • 

Nasjonal Sauling, Telenark FylkesorGanisasjon 
._ (gjenpart). 

fylkesforer Rolf Holn av 18/8-44. 

siktede fra Fylkesforeren :1 Oslo av 12/9;1\-4. 

21. Slui v av 26/1-45 D/ l bilng, Se dok.3l 

22. Brev til siktede fI'") Poli tidepartc:·.1cm tet. II II Il 

23" " " politipresidenten i Oslo av 19;1I--Lr5. 

1-.ib.i .... "}}l!'1.Lll-. p åte gni n ri s s kri v fra Oslo Poli tikar:1-

Dor til Oslo Forhorsrett. (Byr.dok.13 ad 12) 

i sak~ 

Dette papiret er til bruk for oversendin~spåskrifter 

Chris tio.nsen Alex f. ,ndr. UIJ.ernborg, Ullernvn. 22
1 

Ul10rn? V.Aker, p.t. Oslo K~ctsfGn[sel. 
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(11/6~)+5< Påtec;ninE;sskriv fra Oslo 
Poli tihc·GiT.:;r) 

Oversendes nod vedlege: ifCHGe dolm:~lOntliste Oslo For-

horsrett, idet en tillater seg a begjære rettslig avhor av og 

fengslinGskjennelse avs2gt over 

Christiansen Alex f •..•• i .•.•• bopol U1lernvn.22 

p. t. Oslo Kretsfengsel, SOfJ siktet for overtredelse nv lands

svikanordnlnGen av 15.desenber 1941+, § 3, jfr. § 2, 

derved at han 

under okkupas j anen har vært Eledlen av N.S. oS visefori'1anl1. i 

Norges Industriforbund. 

Fengslinr:;skjennelse bes 2.vsngt ned hjonr:wl i strprl. 

§ 240 jfr. 228 pkt.2 og 3. 

For at poll tiet skal no.kte å innhen te bes t r.1Ulig opp

lysnine:er on det straffbare forhold, tillater on seg å annode 

on at fengslingsfristen blir satt til 120 dager. 

En ber seg underrettet hvis retten not fornodnine; skul

le finno å natte loslate siktede. 

Oslo, den 11. juni 1945. 

Knut Hesse].berc; (sign.) 
pfnc 

12~_2..~._ J1Jpi_,J}_.~ Av I' ett s bok for Oslo Forhc3rsrett. 

(Byr.dok.14 ad 12) 

Dor1YJer: Edgar Darring. 

. . . . . ~ . . . . . . 
Saken r~ j eldcr ~ ETTERFORSKNING - RZTTSLIG FORUNDERSOKELSE 

not 

Alox.Christiansl":n f .25/11-'78. 

• • • • ~ • • • • • • • o 
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Fransto 

(19/6-45. Av rettsbok for Oslo For
horsrett) 

Aloxander Christiansen 9 f .25/11-78 i Drn'1Lwn? direktor, bor 

Ullernborg 1 Ullernvn. 22? Ullern, p,ift? 5 voksne barn? forr.1Uo 

oa.250000, i~Dtekt cn.42000. 

Han foroholdtes siktelsen, erkjente sec; ikke skyldie, 

villig til å forklare seG: 

Han neldte seg inn i ns våren 1942. Han oeldte seg 

inn av ideelle grunner. Onkring årsskiftet 43/44 ble han l.va-

rar.1ann til direksjonen i Norges Dank o.:; viseforDc:mn i Norges 

Industriforbund. Han hadde ikke betaline for disse verv. 

Opplest og vedtatt. 

Det ble avsagt 

KJE N N B L SE: 

Etter de foreliggende opplysnin::;;er rlistenkes siktede 

ned sl;:jollic grunn for overtr. av landssv .anordn. § 2, jfr. § 3. 

Vilkårene for fengslig forvaring etter str2ffeprosess

lovens § 24o, jfr. § 228 2 og 3 

antas Il være tilstede. 

SLUTNING 

Siktede Alexander Christiansen 

blir tA holde i v2rotelctsfenc;sel inntil Emnet bestermes nv 

retten l~11er pLtnlonynclighoten, dOG ikke utover 

15 ø oktober 19L1- 5 innen hvilken tid forundersokolsG 

nå være bezjært oller tiltc,le reist" 

• • • • • o ~ • • o • • • • 9 t 

Stiftelsen norsk Okkupasjonshistorie, 2014

SNO



-..L"--

1942:. Juni 27 0 U t s kri f t av Eidsivating lagnannsretts 

kjennelsesprotokoll. (Byr.dok.15 ad 12) 

Kje n neI se: 
-------------------

Den 19/6-45 avsa Oslo forhorsrett fengslingskjennelse 
over 

nr·?33. Aloxander Christiansen? fodt 25/11 1878? 

• • • ~ • • • • • • • • o _ • • • • 

SOD er siktet etter landssviklovgivningen. 

Fengslingskjennelsen er avsagt i nedhold av strpl .. § 2LtO jfr. 

§ 228 nr.2 OG 3. 

Fristen etter strpl.s § 239 er satt til l5.01ctober 194-56 

Mot denne kjennelse har siktede erklært kjærenål. Påtalo

oyndigheten er underrettet OLl kjærelJ.ålet. 

Lagoannsretten er enig ned forhorsretten. 

Kjennelsen er onstennig. 

Slu t n ing : 
----- .... ----------

KjærelJ.ålet forkastes. 

Chr.Knudsen Otto Helgesen C.Kruse-JGnsen 

avgitt av politikonstabel Sverre Sundal. 

(Byr.do~.4- ad 16) 

D~Jile~_Christi.all:2.?}:~.L Oslo _ 
Lands s viI<;: • -- .... - .. - ~-

8/8.4- 5 Clvhbrt på bopel: 

50 år, ndn. dir0}<::tor i Skiensf jordens 
kon2unale kraftselskap, bor Boreås, 
G j en)(:ll~ foreholdt sClken og alL,wldor-
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D.l1svaret~ 

(8/8-45. Rapport til POlitinestoren 
i TelsDark fra POl.konstabel Sverre 
Sundal) 

forklarer at han ikke har noe å faye til sin skriftlige for

klaring 2V 1~-.5.45. Hnn har fått greie på navnet til den 

tyske lJujor, SOD. hon VDr j.nnkalt til for å forklare Sig om 

reparasjonen av transfornatorstasjon ved P.E.A. etter bOQbe

angrepet 24.7.43. Majorens navn var Schroeder. 

1..2'+5. AUj~ust Il!. p åte gni n C s s kri v fra Telcrlark 

Poli tit]es tero!:.1bede til Oslo pol i tikarmer • 

(Byr.dok.2 ad 16) 

Dette papiret er til bruk for oversendinespåskrifter i sak: 

Alex.Christiansen 

Landssvik. 
---------------------------"---------------------------

Oversendes YJed bilag Oslo poli tikanner, 1andssvikavd. 

son fornentlig rette vedk08Dende. 

TEL~:;IciiItRK POL I TI!.1ES TEREMBEDE 
PORSGRm'm"' " 

FJOR POLITIMESTEP.EN 15/8-4-5. 

Abr.L.Quisling (Sign.) 
fne.overbetjE"mt 

1.2.~A.12-1ill.s_t 17! p" å"t egn ing s skI" i v fra Oslo poli ti

kanr:.er til Oslo forhorsrett • ( Byr. dDk .18 ctd 12) 

Dette papiret er til bruk for overscndingspåskrifter i sak: 

Chris tiansen i'>..l t:;x 9 f. 2dr. UllornbJrg ~ Ullernvn. 22, 
Ullern, V.tker, p.t. Oslo Kretsfencsel. 

----------------~------------------------------------
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(17/8-45. PåtegnincsskriV fra Oslo 
politikamnAr) 

stadfestelse av beslag foreta tt den 15/6-45 hos: 

Alex.Christiansen, f.28/II-78, p.t. Ulebu fengsel, 

privatadresse Ullernberg, Ullernvn.22? Ullern. 

Son grunn til beslaget kan anfores at siktede har vært 

nedlen av N.S., l.varar.lann til diroksjonen i Norges Bank og 

visefornann i Norges Industriforbund. 

Beslaget er foretatt og bes stadfestet Bed hjeDool i 

landssvikanordningens § 39. Da det har vært fare ved opphold, 

er rettens santykke ikke innhentet på forhånd. 

Som tilsynsmann ved forvaltnirrti av fornuen har Erstat

ningsdirektoratet oppnevnt advokat Rieln Friis, Prinsensgt.12, 

Oslo, jfr. dok.5 1 saken. 

Oslo politikanrler 
KriminalavdelinGen den 17/8-45 

Knut Hesselberg (sien,) 
poJitifullDoktig 

1945.! {tU&ust 23: Av r ett s bok for Oslo fo:r:horsrett. 

(Byr.dok~19 ad 12) 

DOl:1T1er: Bjern Stensvold. 

• • • • • • • • • • • • • • • 

~ fra arresten siktede 
" 

Alexander Christiansen, fedt 25/11-86 i Dr8Ll'~len, persono.lia 

son ttclligore .. 

Tilstede h.r.Rdvokat e~A~Torstensen. 

S. ba advokat Tors tensen oppn(:]vnt SOrl forsv2rcr. 

Rcttsn oppnE:~vnto derettpr h.r.Rclvokc:'d; e.A.Tor-stensen SO!:1 

forsvarer for siktede for0lobir~ 1Jtcm u ::;~ift for c~et offentlige. 
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( 23/8-45. Avrottsbok f:)r Oslo for
horsrett) 

I den anledn. opplyste s. 3t han ikke hnr vært vise

fot'l:lann i Norees Indus triforbund, l:Jen bare t10dleill ElV rådet. 

Hnn hadde ikke noe å bemerke ved beslaGet. 

Det ble fattet 

Bes 1 u t n ing : 

Retten finner at betingelsene etter landssvikanordn. 

§ 39 for å foreta beslag i siktedes fornue og innsettelse 

av tilsynsoann er tilstede. Politiets beej. blir derfor å 

ta tilfolge. 

Slu t n ing : 

Det foretatte beslag og oppnevnelsen av o.r.sakforer 

Hjeln Friis son tllsynsnann stadfestes. 

• • • • • • • • • • • • • • • 

1954 e.J3e:Qt.en.1?..er 8. Av til s v El r til Porsgrunn byrett fra 

advokat Sven Arntzen. (Byr.dok.12) 

• • • • • • • • • • • • • • • 

Det nesta SOD sies i bravet av 14.rw.i 1945: 

• • • • a _ • • • • • • • • • 

DDt fo13ende - 3c1j e - nvsni tt inneholder et referat 

aven episode Strnnd h2dde opplevet under krisen. 

Refera tet inneh')lder, so~ det vil sees? h~.c-;en beskyld

ning not Christiansen for overfor den tyske D2jor å ha an-

ldar.;et Strand for sabotaSje. Dat vnr den tyslæ nnjor son 

lInder enesn0talen Ded Strand brukte uttrykket snbotnsje i 

forbi~delse ned den sono ropurasjon av transfor02torstaSjo_ 
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( 8/9-9+. A~.~ tilsvar til Porsgrunn by
rett fra e.dvq~rntzen) 

Men da Strand senere fikk se beskyldningen mot ham for sabo-

tasje fra Christiansen i P .. M. 'et til Wlist, var det naturlig 

for ham å sette dette i forbindelse med det som var sagt til 

ham av den tyske major. 

Det vil ved saks~ktes partsforklaring bli f~rt bevis 

for sannheten av det som er sagt i brevets 3dje avsnitt. 

. . . . . . . ~ . . . . . . . 

,195'+. Oktob.er 14. Av p ros ess kri f t til Porsgrunn by

rett fra advokat Sven Arntzen. (Byr.dok.16) 

• • • • • • • • • • • • • • • 

Saks~keren går uriktig ut fra at Strand, da han send

te sine brev av 8. og 14.mai 1945, hadde avskrift av hele 

Christiansens P.M. til Whist. Strand hadde bare avskrift av 

konklusjonen. 

Jeg protesterer mot dokumentasjon av bilag 2 til sak ... 

s~kerens prosesskrJft, oversettelse av utenrettslig er'dæring 

av 14/3 1950 fra den tyske lli2jor Schr~deY'~ Jeg samtykke:> 

ikke 1 at den,]8 erldæring 1(:; ses opp under no':edforh8nrl] ~ :n";E:;~ o 

o ~ • o • • ~ • ~ • ~ ~ ~ • • 
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J.:22±. November _?:2.!. Av p ros ess ), r i f t til Porsgrur..n 

byrett fril A.dvoI;:at ~1rntze!.'_. (Byr.dok,,23) 

• • • , • o • • • • • o • • 

Jeg samtykker ikke i at "minister" Alf Whists er

klæring av 16/10 1954 brukes som bevis i saken ••••••••••• 

• ••••• 

,1252'. Febtu.Q.r s.?!. Av r ett s bok for Porsgrunn byrett. 

(Byr.dok.32) 

HOVEDFORHANDLING. 

• • • • • • • • • • • • • • • 

rremstod Alexander Christlans~~, f.25~11 - 78, 

forh.v. direktor, Oslo, ble formant og gav forklaring, et

ter å ha blitt minnet om partsansvaret. 

• • • • • • • • • • • • • 
Forhandlj ngene fortsatte neste dag på samme sted merJ 

de saw~e dommere. 

Tilstede V2r l')8.rtene mecJ 8jJl8p)'c"8s3fulJmekL;:t:~0:C~ 

Gjerpen, ble minnet om partsdnsva~8t~ ble fermant og gav 

fOI'klaring. 

sjef, Oslo, ~jent med vitneanSV2ret, uten intere2se for SA.-

ken? forklp.rte seg, ble dimittert uten e,:'f2stelse IllGd pal'te,-

nes samtykke. 
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(23/2- 55. Av rettsbok for Porsgrunn 
byrett) 

Fremstod 2~vitne Jens Ludvig Host, 41 o salgssjef, ar~ 

Oslo, svigersonn til saksokeren, ble minnet om vitneansvaret 

og forklarte seg. Med partenes samtykke ble edfestelse fra

falt. 

Fremstod Heinrich SChuldes, korrespondent, uten inter

esse for saken. Han ble gjort kjent med ansvaret ved å være 

tolk og ble deretter edfestet. Partene hadde intet å bemer

ke til oppnevnelsen. 

Fremstod 3.vitne Ernst Schrode~, f.3/7-l8, diploming., 

Duisburg, Hamborn, Tyskland, ubeslektet med partene, uten 

interesse for saken, ble gjort kjent med vltneansvaret, og 

forklarte seg. Edfestelse ble frafalt med partenes samtykke. 

Tolken ble deretter dimittert. Han var tilstede fra kl.1200 

til kl.1240 • 

Fremstod 4.vitne Hans Edvard K~olseth, 84 år, pensjo

nist, forhenværende rådmann samt styremedlem 1 SKK og 1 PEA, 

Porsgrunn, ubeslektet med partene og uten interesse for sa

ken, ble gjort kjent med vitneansvaret, ble formant og for

klarte seg. Med partenes samtykke ble edfestelse frafalt. 

2.vitne. Fremstod, Alf Larsen ~Di~, 75 år, pensjo

nist, Oslo~ ubeslektet med partene, uten interesse for saken, 

kjent med vitneansvaret, ble formant og avga forklaring. Med 

partenes samtykke ble edfestelse frafalt. 

Fr_emstod 6.vitn~:LWJl~iam Prois 9 59 år, kontorsjef i 

PEA, Porsgrunn, ubeslektet med partene og uten interesse :1. 

saken, kjent med vitneansvaret, ble formant og ga forklaring., 

Med partenes samtykke ble edfestelse frafalt. 
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(23/2-55. Av rettsbok for Porsgrunn 
byrett) 

for PEA, Porsgrunn, ubeslektet med partene, uten interesse 

for saken. Kjent med vitneansvaret, ble formant og forklar

te seg. Med partenes samtykke ble edfestelse frafalt. 

Forliksmegling ble forgjeves anstillet. 

Bevisforselen ansees der~ed avsluttet. 

• • • • • • • • • o o ~ b • 

Oslo, den j . lor c' unl /)). 

Oslo, den:zf juni 1955, 

SVGn Arntzen 

Inn1.~omm(;t t Ll IWy(;s ten'etts kontor 

den juni 1955. 

Hei r Nordvi 
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