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Victor Mogens 
fortsetter sin 
forklaring 
Ble senere klor over at 
Norge vor i krig med 
Tyskland 

I byretten i formiddag fortsatte Vic
tor Mogens sin forklaring og presiserer 
at han overhodet ikke har vært i Tysk
land siden april 1939. 

Mogens siterer Yidere en 'lang rekke 
takkebrev som tiltalte moltok etter sin 
radiotale 11 juni 1940. Disse blev ble 
trykt i «ABC», men da dommeren spør 
hvem som har skrevet brevene uttaler 

I 
forsvareren at delte ikltc bør gjøres 
.rfordi det Cl' sikkert mange bra folk i 
dag SOIll nØdig vil bli konfrontert med 
sine takkeskrivelser fra dengang». 

Dom.: Hvordan får De Deres mening 
om topartisystemet til å stemme over
ens med småpartier som NS og' Fedre
landslaget ? 

Tilt.: Fedrelandslaget var ikke noe 
parti, men en politisk opplysningsorga
nisasjon. 

Dom.; Var det konkurranse med 
Quisling som drev Dem til å holde 
nevnte radiotale? 

Tilt.: Nei. Utelukkende fedrelands
kjærlighet. 

Forsvareren dokumenterer videre el 
brev fra Hagelin som i sterke ord be
klager seg hØyt over at Victor Mogens 
i «ABC» og kringkastingen drev uka
mufler~c angrep på NS, Quisling og tys
kerne. 

- Jeg trodde Norges krig mot Tysk
land Val" slutt i og med vår kapitula
sjon. Senere ble jeg klar over at jeg 

(Forts. siste side - 1 • • 1'.) 

./~~--

Yietor.:,:M9gens _I 
l,.' 

~:~ 
... :r 

,,:;:.(Fottsalt Ira:1.,dde?' 'i 

h~dde-.• tatt 'rei! •. Det. v!lr,' iyskerneunder j 
riksrådsforhandlingenø",80m' overbeviste 1 
meg om at Norge' måtte gjøre motstand, 
forklarer tiltalte. Da .vi fikk våre mili
tære formasjoner i England og aktive 
hjemmestyrker forsto jeg at krigen mot 
Tyskland fortsatte: Jeg trodde at Ter
boven gikk lenger enn han Iladde lov 
til og at Berlin var galt underrettet om 
de faktiske forllOld i Norge. Jeg sØkte 
derfor etter .en mann der nede til å gi J 
de riktige opplysninger og denne mann 
mente jeg å finne i den tidligerre ge
sandt i Norge, oberst von 'Veiszacker. 
Til ham skrev jeg i mars 1941 at på 11 at 
kunne ikke tyskerne vinne noen sym
pati i Norge. Delte brevet ble smugle! 
nedover og 'Veiszacker svarle at lwn 
beklageligvis ikke hadde nMn innfly-
telse på utviklingen i Norge. • 

T august samme år fikk 1I10gens besØk I 
aven majol' Quitman fra Berlin som 
ultalle at Tyskland Ødela sift rykte i l 
de oklmpertc land og Yille ha tiltalle 
nedover for å orientere om de virkelige 
forhold i NOI"g(·. 

-- .leg avslo def te. forklarel" ]\(0!i"n8. 
1I1en jeg nr st Nkf frist('l, fordi jeg sat
te alt inn på å bli kvitt e1en stygge man
nen, Terhavell. 

Fors"arercn går deretter over til sin 
doku menta sjon. 

Vitneforklaringene i saken vil sann
synlig"i, begynne i ettermiddag med 
avhØring av hl. a. generalkonsul Ellef 
Ringnes, Kr. Trampe BØdtker, cand. jur. 
Sverre Hartmann, h.r.adv. Sverdrup 
Thygeson, r~daktør Georg Brochmann, 
dir. Leif Falck, Anders Lange og o.r.sak
fØrer Otto Sverdrup EngclschØn. 
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