
~~'st~ts~åd~~ ';;';de~~treket så at 
praktiske grunner for A. legge bispese 
i Drammen var så sterke, at det ' 
helt naturlig at departementet hae 
gått inn feir dette. Taleren ville H 
avvise Tønsbergs h!.storlske tradlsjOI 
i sin, alminnelighet, men nA.r det l 
hevdet at man skulle gjenopprette <i 
gamle bispesetet der, fant kirkeminist 
ren å måtte protestere. Det er slett ik! 
sikkert at det har vært noe bispese 
der. 

Til det som var sagt i Odelstinget c 
at statsråden i siste øyeblikk var KOl 
met inn på tanken om deling av Te 

'-+'!''''~l"ll':." ~t!et 'h!tnat--<!l~~~1", 
felle, idet tanken var fremkastet all 
rede l proposisjonen. 
Flere talere hadde ikke forlangt ord( 

og man, gikk over til voteringen. VI 
avstemningen over Markussens forsla 
ble det forlangt navneopprop. ForsI: 
get falt med 22 mot 12 ste)TImer, 4 Vi 
fraværende 

Et utsnitt av' tllhørerplassene. Som man ser er det noen som ikke' liker å bli 
, ' fotografert. 

De 12 som stemte for forslaget va 
Markussen (k), LØbak (a), Liv Tomt, 
(a), Rysstad (a), Johannes Olsen (a 
FlØistad (h), Sunde (a:) , Wika (a 
Arntzen (a), Granli (a), Hjalmar La: 
sen (a) og Jenssen (kl. 

Strangers forslag om at blspeset 
legges til KongSberg falt med 27 m' 
7. De 7 var: Alsvik (a), Rysstad (a 
LØbak (a), Stranger (h), FlØistad (h 
Sunde (a) og Tveit (v). De kornrnissariske <statsråder> 

men'tekrigen "var slutt i 1940.-
sier Fuglesang. / 

Men professor Koht synes det er underlig at et sl~kt 
spørsmål reises. 

Odelstingets vedtak ble deretter er 
stemmig bifalt. 

* I referatet fra voteringen i denr 
sak i Ode 1st ing et var et.t navn fa 
ut, nemlig Fredriksfryd (hY, Ha: 
den, som voterte for Tønsberg som bisp! 
sete. 

Det er også i dag langt flere som vil 
hØre på bevisopptagelsen l Skancke
saken enn det er pJ.ass til. Det var lang 
kø lenge før dørene ble åpnet og da bare 

! ca. 20 ble sloppet inn, ble de fleste stående 
utenfor. Det er stort sett de samme som 
er til stede hver dag og flere har sikkert 
en spesiell interesse av å fØlge saken. 
Det var således påfallende at en av til
hørerne passet nøye på fl dekke seg da 
en fotograf I formiddag ville, ta et bil
de av tilhØrerbenkene. 

En rekke av tilhØrerne sitter og 
skriver. I dag 'satte således en av til
hØrerne seg uten videre ved referen
tenes Mrd for åstenografere. Han ble 
meget fornærmet da han ble fjernet. 

FØrste vitne l dag var «ministen 
Rolf Jørgen Fu gle san g som for
klarte seg om «partiforandringen. som 
ga fylkeSfØrerne adgang til å sikre per-

Julemesse 
og våtte 

'1 4296 

soner for et tidsrom av 2-3 måneder. 
Skancke var, sier vitnet, overordentlig 
sterkt interessert 1 kirkelige spørsmål. 
Vi hadde Opplysningsvesenets fond f. 
eks., det var mange både tYSke og nor
ske som ville ha tak i disse verdier, 
men Skancke fikk forhindret det. Quis
ling ville realisere prestegårdene, men 
også det ble forhindret. Det var Ter-

: boven som utløste akSjonene både mot 
kirken og skolen, og Quisling grep per
sonlig Inn og ga Skancke ordrer. Quis
ling ville ha biskop Fjellbu arrestert og 
ville ha reist straffesak mot Berggrav. 
Skancke SØkte stadig å avbØte .og for
hindre drastiske tiltak. 
, De kommisarlske «statsråder» var av 

den oppfatning at krigen var slutt et
ter kapitulasjonen. De forhold som lå 
til grunn for denne vurdering var godt 
kjent. Vitnet hadde Adminlstrasjonsrå-' 

; dets protokOller og protokOllkladder fra 
' regjeringsmøtene i Hamar og Elverum. 
Han kjente kapitulaSjonsavtalen i gro
ve trekk og man kjente også Dommer
foreningens og SakfØrerforeningens 
standpunkt. Innholdet av dagspressell' 
sommeren 1940 støttet også denne opp
fatning. Quisling gikk et skritt videre, 
idet han hevdet at vi aldri hadde vært 
1 krig med TYSkland forat ikke tysker
ne skulle forlange de rettigheter de 
hadde krav på etter folkeretten. Når 
«minister» Prytz i 1944 gikk inn for å 
få en formell fredsslutig v.ar det for fl 
få en lOVlig regjering og få avviklet 
Reichskommlssariat. 

Til slutt ba vitnet om å få avgi en 
forklaring om aksjonen mot offiserene 
i 1943. TYSkerne sa at dette ble gjort 
som en forsiktighetsforanstaltning fordi 
d~t ved opprullingen aven rekke ille
gale organisasjoner hadde vist seg at 
det var offiserer som hadd~ gitt æres
ord som sto bak. 

HØyesterettsadvokat Henrik Ber g h 
fØlger også I dag rettSforhandlingene. 
Han er int.eressert I disse spØrsmål fOrdi) 
saken mflt oberst Sundlo er påanket. 

(Fortsettes side 2, spalte 3) , ,. ~~, _ .. , ,- ,(:;;,lta.ucke d" 

Allerede klokken 
10 l formiddag stil
te de ivrigste seg 
opp utenfor Hånd
verkeren for å 
være først på plet
ten, da Julemessen 
åpnet dØrene klok
ken 13. Innenfor 
ble det hltrnret og 
banket for å få alt 
på plass til åpnin
gen. Sigrid KjelIe
berg i praktfull 
Setesdalsbunad var 
kommet med varer. 
for 8-10000 kro-

Først klokken 11.20 i formiddag tpk 
mpa f~tt Rå /tvhpringep. av tidfiger'~ 
uteljlrit~sljlil1istRr, 'Rrpf~~~or .fialvdan 

o 1 . 

Professoren uttaler ~cg farst om den 
prOklamasjon' som ble fremlagt i stats
råd i Tromso 7. juni 19'*0. Prpklamfl
sjonen var redigert a v vitnet og forelå 
i "tatsråd, Uet vllr pa dette tidspunkt 
på dElt rene ilt det måtte kapitUleres, 
lUen det fo!'!)l4 intet l.jtl-:/lst til kapitu
lasjpllsavt'ale. Forsvarssjefen, generul
lQytnallt Euge, fik!>: i en muntlig kon
feranse 01')1 hatt!)n til 7. Nl1i fullmakt 
til A- treffe a vtale m~d tYskerne. 

. Fprsvareren spØr hTordan forh,!'
dilt m~llom TysJtlalld O!l' Norge ville 
IJUtt, hvis fOrSlaget om en '~vep~1,I 
sQlle i Narvil{ v~r blitt ~0!1taH' Il&, 
nordmennene hadde' låt'! "eholde 
området nordenfor. Hertil "svarer 
Plltlfes~pren at' krjg~tillstanfi 'vipe 
tlet fortsatt vlfre, meri kr'itrsltllnn, 
li~gene mello~ Spr-to.tor~!i og N,irr!
Norlfll skuIl~' op,ph'fP<e. No~ anp('~ 
lå de~ ikl<e I d"tle. Orqpt kapitUla
sJon var m(>d ~ilje !like nevnt j 4l'p
ne forbindelse. 
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~P;;;i;~;;-K.~ht f{ll'tel1~r ; h~~-ikl'~ keI for' "1101;;1 ··uker 'sidcnsk;;rrr;;i;~;u Pellt'fornY~HWiere,· for~h'~id;;~ jf 
lHm tlU~~e ~ ha s~tt aen Itapitulø.sjo~- o~Så ved Yinstt~ p,rull:e jOfqkapel. Ka- meg å bek j em p e. ,På gnn:Ul av dE 
aY~llle g(m~rQ,lp1lj.JPr ftoscher Nielsell' Pelen fabflkeres nu i Norge. Spørsmå- ukla.rhet som skaPes veq at Deres fQl 
Un~er~\Q'ev, hverlten; i 4>ndon elle'r Se- let er cl/!, dukltet opp iB'ien om det ikke enång er 1Jke ta~knI!Jll1ig for medlen 
ner!', Mpn vi var, SIer vItnet klar OVer kan ill! a!;:tuelt - tross alt - å b,l'Uke mer entell de er vell uer eller fJender f 
hQveql>~kell, ~t ·tlet VM' kapitulert fpr jordkll;bel i de tettpebygde strØk OITI- forsvaret, ønsker jeg Ikke å stI'\. 50' 
dfl hlJlrllVdelrnger /iom sto i Norp- !;:rlulS Oslo - for eksempel fra vest til medlem. Hvis jeg skuHe være medIe: 
Norgeslil'i sPrn avtahm VM at de~ øst? Vi. brInger her et bilde Ij,V hvor- måtte min første oppgave være ~ fo1'\ 
i~Ul1tl ,gjør~s. . <fan en llHlt lløyspept jordbbel er \!:on- slå eksk14dert !\.lIe $Qtn delte re1;:tor O 

I 
F Q r S y ij, r ~ re n &pøl' om det i dell /itrll!lrji, ' " dens syu. forQi foj:Svlj.fets fiender et~' 

tid ~o4t var 1.Itenriksministerble slut. - n>iPt Syll er Identiske rnl!d fredens fjeT 
~t. noen alliansetraktat eUer nooh ~i- L f k t del" Da forqt.<letn;ip\l!m for fredens QPl 

·I.it~rlJlitJl,le mlllj~ll1 Norge og noeh 8.ll~' "nsmannen US, e rettp.olq~lse lfØl~e De .forente nasjone 
nj,lnwaltt. . ' " ,,,? ", . , . ., . ,.' .. " oppfatnm~ er at medIemsstll~ne ho 
. l{ ° h t svarer ,nei på. spØrsmt\let. De~ tn nrl " , "'. ;' de~ et mlNt~rvesen;burfl~' .cll freclsfq 

_~ fu~I1Qlet Olll',en "UtQlnllr)!~, meif ,::;.::'l~,~~.rfeti@::f-øU.·f-}ll18'tna~·-· .~~ __ XIMJte IIe for~f\ 
elet pHf 1ltke' slut~et 'Zeii' slik fØr h~n ."', . "", , \!,t'8",.Q .. , , , llaSJOner , "av f,ull krllftbekiempe del 
fr~trådte' som utenrlksminjs~er.,' Det Fr~ .Af<~P5>S~ lt~q~t. soIp vil Ødele~~e forsvaret. Den tanlfe 
s~JeqQe 20: november 1940, Senere h~r' "mikie fQrsvarsvenner og for.svQ.TSfiwq, 
han hØrt I at det ble sluttet en avtalfl Ol'l\.m~n, 28. noVj!m~. i en Qg s!J.l11IIJle, freqsførWjng lc~n l~( 
mect ~ngland,men han har ikke s~t~ , ~l1j!~ J. ~. Ki~ 1'Norf:ierhov smuI!:k fYi OV!'ln'n~te toler81lt. men ]! 
dllll. ' " 111H' ved l~g~tell i Ora.ffi1llenll4lSftl; det skadelig· for fr~aken a.IlIkl 

~t4t~ tH~lt for å. hl!- fusl.tøt JW!q reisl'!- v~I., pet ,Ølcer, nemHg fol'VtrHngen, r 
~ni~ene, b:l. Ij., ved ,~t h~ '~jWllQm forvirring i qlltte for fpxiliS!1ken tc-mml 
~ IltE t4d~ qar ført a;pp for smr lig' ~entral€ spørsm~ lt~ 'bare forsvarll 
ve~l~n. t:l~, på. de rej~r 111m hrur fpre~tt fiender tjelle på., 

Molotov og"'den danske ~vis. 
• Fol·SV. : Har rie' sett etter,kri~ens ~ltjtt 
Ilt,de~ hai vært 'heVdet at"NQj'g'e ikke 
hadde v~rt krl~før!lnd~ 'lsist<;1 ~rig', 
Molotov s~aI ha sagt nREl s~~t, 'Ile'~ 
skal ha stått i ell dans\{ avls. 

Administrator Qg" ~ktor' griper inn 
og ber om ~ f~ fre~lll.~~ !}$~i:1, 

l ~t!11 ' mectfør.' '.' , .leg tror apl\Q14tt Peres forening , 
.rm:Y~n sVlil4'te jij t;!l .snØ,rsmi\.let o.m velment, men li~r qen IHlllrkjeiuier Ogi 

a.t "::11 talte , hadde ,utferdiget usanne mihtærnektere som fredsarbeidere, 111' 
r~roirP41gflr. Il1fjn På. spørs,målet om ner ~eg dfi).ll er inne PA- npa litt f, 
dette var gJort i vinnings h~~t nlllnool't. A utstyre' en milit.æ'rnekt, 
svarte juryen nei. ' ,. ~ed medlemskort til en fredsforenir 

ne 'litt tok feil! Domijlen ble 6fl d.~ers fengsel b<E:7 "lrker på meg like absllrd BOW. ~ gjø: 
Forsvar, ere'" ~itef'~r, d"ere, t.t!:r fin It~!W~' TiIt!!:lt, pll'l i~~ fradøp:tf EtPl ~ ap. noto;Ii$ JmQll1fJ.lj tlJ æreSiqleqlem ! tt I I Af t . .' r B mgen. ap. bra.nnv~rllfo:reiling. ' , 

~.~ ~bse Jlv "1 .. enrl~,!lll1m!~tt:r evin C, harIes B. MIddelthon. 
1\ v fe ruar l!h~. ø~n sHll' tI!'l' at 
Hellas var det eneste land utenfpr F·' 't··' . . *. 
det britiske impefiu~ som ki'em~et ',as ere stats-lån. l!I'!J-SlfjSpl~1l gjør fllrlt~ndslU'beldet 

, ,sammeii". me!I~~orptill!:ilnl~ 1940 ,. for nye undertrykkere». 
~, 1941. . . , . Statslån var noe bedre. påd~gens", :På fo, ra,lfl,ed,ning erklæres at min I 
~ o ~ t: .fa • .,.ll !?e ~a mlH sv~r nå !bØrs, med kjøpere i QIi:up9..~iQmllon' ()g t 1;1; 
det må. jeg sl. at Bevin tok fei~. f (de nye langsiktdge på 99% "titen ii~~rl l~el Uilqj)r denne overs·krift 19, ds, ik 

Forsv,: Kjempet Norge da'! • oms,e:nlng. Indus,triaksjer var også litt ~~tte~et~;rsv~~~af~~~r:~geI. ~ 
- Ja, det skulle jeg mene. I fpl1ln~, ~ lilprrll!1~r4 ble q~~H P. 'PIlgd0J;lrTWll' fQ' [Je' Forente NR~jOl 

129,; kjøper 1211. Union 'noterte 'kjøpel' (U,'F, 1:', N,) og Norsk Samband for 
~l.lemsendelse~, av trI'PP~"F i Sverlg,. 9,30. Skipsaj{sje,r var overvllwndll fasta, 'Forente Nasjoner, ,Teg trodde det frel 

Forl'vllrevpj1 kPmre~ll lnp på hjerp- mens hval var stødig uten nevnever- gikk klart av artikkelen at den var 
sende1iiEn av de in ernertc tropper , dig~ jlf}drj.nggr, anl\'rAA p~ «freqsfor~lfing8r» sqrp arb! 
Sverige. Om det sier Koht at regje- ' ' , ," s:I~r J:l~ å Updergl'lj,Ve forsv~rsvilJen. se 
riljg~n i London ikke hadde noe m~d aperk)ellp"er oil' hyller wilitærne\l:te; 
(jeptil1~· Mer.;v~ var skuffet over d~P rlllse~. ~n~"1J V4 v. lH' I}\lqttn!:* til We ~g!tf)fer fpr inpen\aud~k avrustnir 
ordning som ,gle truffet. J,~n411" ø.rte . yl en J.-rill~k~~HJlg~~ t in fr.< t f t b f . 
Forsv.: For meg er det fremstilt slik tltJ!: av t etpr M.pgflrfjli jier Il. "'ij raste e .. 1iIJJ. ,RfS,' .015 r~m& ør 9rvJ.

S 

at de norske offiserer henvendte seg til f • f i ~ T f l>eg ()IIl hV1:;; mlj.l). stf!,r ! begrep· med ~:.yf rt:l!'~fIP~ell Qf ,.1:0 ort~!!tte o\utte CAD' til "n av ,le ""'''nae nuvæ;""n( 
legasjonen i Stockholm,' men" der filo- I; t " i li ' ' ' .t ~ .. , ""'r-." , "! t .. ,- .. ,~ /'I' ~~p. If u ~. «Il' Ill!- lI~t v /Jt n~r freiiSQr/iflJ.tusasjQner er om øngjelden( 
~,~, ~~e; ~;ua~ ~~/~~~Or$k.~ 're~jer~ng {kk~ '3n fik~ Jn~!*~ rHlIl h3n~ fpl'sie f?t~lg illflt;ai et VOSitivt stljJlQPUflI 
t.",}< .. jO< ... $JllJlnve v~re !\. r6. ~1l1ttd irfiJ Ul«:d trI for.svltr~!!-ken· 

oht erinqrer ikke noe om en sli!t- Tn~Jlnld.· "" " C"'IJ.. rles B. ,M", fIldelthIl, 11. 
henvenpelse. ," . f" 

Forsv. : lUe det protestert ove~for 
Sverige? . , 

- Ja, jeg mener det. 
Vitnet urc1erstreker 1 denne forbin

delse IJ,t de a~lerecle i jUIl,.Hl40 ble prp
t~stert mqt perm1tterings-trafikk~n 
SJellnom Sverige. . . , 

,Pr!lfllsSpr Kobt uttaler videre Itt 
hal) ikke kan IikjØnn!l hvordan ei 
sånt spørsmål om vi for-bitt 'vår i 
"!'i~ med Tyskland overhodet ~!Jn 

1 

Pen ~jente/:ivenSke ~ef{ller Ulv E: y 
Il e r ~ var for en tid stfien ! Oslq, ' 
under besøket her tegnet han ned d 
han så av severdigheter i byen. Et I 
Pe trek~ i byen:> fysiognomi ~qm gjor< 

I 
s~r~stll:lJftryjcl{ på, halll, lot tIJ å Væj 
den qe. taljen som, h. all noterte neq I Q€ 
te~nlngell vi gjengir hr'r, 

"n~t- o,... ",... .... 1,..4 ~,! _ ~H· .... - _. --
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