
.\orrupsjonen b~omstret frodig 
Kringkastingen. Jr; Y".5 

NS.-pampene bevilget rikelig seg selv 
og sine tyske venner. 

Svindelforetagendet «Norapress» tappet Kringka&~ingen 
for 1,5 million og Programbladet enda mer. 

Neppe noe sted har kameraderiet og lovlig orden. I en rekke tilfelle har 
korrupsjonen florert slik som i Norge Kringkastingen betalt lønn til medarbei
under QUisling-styret Dokumenter som dere etter at disse hadde slutt€t i sine 
i dl'5se dager er oversendt fra Riksrevi- stillinger. Det gjelder bl. a. Jac. Tøn
sjanen til riksadvokat Amt:r..en viser der som fratrådt.e 3. jull 1941, meD fikk 
dette. De gir et godt bilde av den lønn til 1. oktober 1943. For hans ved
«etter-oss-kommer-syndfloden - mentali- kommende hadde man fra R,eich.<;kom
tet"» som hersket innen Nasjonal Sarn- missariat betalingsord:-e inntil 13. de-
ling. sember 1941. 

I saken mot overrettssakfører W. F. Direktør Ho el fratrfidte 27. oktober 
K. Chr i sti e, Hamar. henleder Rlks- 1942. men fikk lønn til 1. jull 1943. 

I 
revisjonen påtalemyndighete:n.c; opp- Sylou Creutz fratrådte fØr jul 1942 
merksomhet bl. a. på det forhold at det og fikk lØnn til 1. juli 1943. Like lrnge 

l ~nti~~t~kt~~!r ~r:o k~ilt. j~~\s~~::Sj~~:~ I ~~~råaJt~eli~rsl~~~a~t~~~~~1112~nnOk:b~~ 
konto~ utbetaltes 40.863 kroner Ul tid- 1942. 
ligere generalsekretær t Norsk Riks- Våren 1944 bl€' Karl AA.gaard Ø<;tvig 
kringkasting, Jac. Tønder. Han har Ftnsatt som programdirpktor m('d en års_ 
kvittel"t for pengene. men har ikke lønn på 18,500 kroner. til tro.<;s fClr at 
gjort rede for bruken. Imidlertid har Finansdepartementet på ~orh?md hao(!p 
tidligere direktør i Kringkastingen, gitt beskjed om at det Ikke VRr lovlIg 
Bød t.ker, opplyst Riksrevisjonen om A.dgang til å lønne h~m hc\yere ('nn 
at Tønder har fMt pengene for å utføre, 14,000 kroner. 7. flUgUS~ 1944 fflstslt.te 

oP1~~~st~~:v~~r~va~~h anviste videre I :'~:;~~e~°til ~e~;t~~~~~!'~:~:;:'~;d;?~~~ 
Bødtker over famme konto dr. M f.t Il e r I Kringkastingen, profe.<;.c;Qr Sk8rnhRr;;{'n 
Fra n ken, lederen av Abteilung Rund- I til 12,000 kr. om ~ret ut/:'n ~ (orrlegg

p 

funk, W reiser for å kjØpe vf'd 5649 kro- saken for Finansdp.p8rteme~tf.'t. 
ner og 2302 kroner til reparasjoner av .ogs~ S~y~s- 07, kostgodtg,lorrl!';e er (I\' 

doktorens Mercedes Benz-bil Bllen var Krmgkastmgen utbet.alt med hoyere bE'
ikke Kringkastingens eiendom Den dis- lØp enn de f8.<;t.satte sat.ser. Som svar p1't 
ponertes helt av MUller Fran'ken, antR.gnelse om det.t.e uttalte forvaltnings-

Det er også manipulert med lønnln- direktør Børttker ~t Kringka.c;tingen selv 
gene. Fra nyttår 1941 ble det vedtatt be~temte når Tf'ISer skulle foreta.':> og 
nytt lønnsregulativ som avvek sterkt fra hVJlkf'n godtr;'"jorelse fOn: ~kl1lJ~ bf>!A.lp': 
det som er gjeldende for offentlige tje- Våren 1943 måt.te Kn,ngka.c;tmg(>n bE'
nestemenn. Lønningene for endel stil- tale to ff'ster som et.abllSSf'mpntet-<: NS
Unger ble betydelig forhøyet, og man e-ruppf' holdt. De ko~ på 9(){) kronpJ'. 
opprettet stillinger som ikke fantes tEtter knw fT,a Riksrevl1;jonen ble beld-
lønnsre~lat1vet, _. ~tn~~:rf~~vt!\eN~;;r~~~~~~s ~g;~:c~n~o~ 

Bevilget seg selv svære gasjer og Skarphagen 600 kr. av bplopet. som så. 
representasjonsgodtgjØrelser. ble belastet Kringkastingen5 regnskap. 

OverrettssaMører og «riksfullmektig» I Den 12. og 16 juni 1!l44 tw.ta1t.~ Kri,ng_ 
Ohristie hadde i Kringkastingen en år- kastingen 81.166 kroner til N>=>. Rlks
Hg lønn pA. 25,000 kroner, Hertil kom' økonomiRvdelIng som bidra!! tll Stflh~-

I 
et fMt representasjonstlllegg på 6500 musIkken for 1f143/44. Utbet.alingen 
kroner, husleiegodtgjørelse 6000 kroner skj€'dde etter ordrp fra Kulturdeoartf'
og brenselstille.gg 1500 kroner I til1egg menteL') sjr-L Tidlig-Ne hadde Kring
til den faste representasjonen på 6500 kRstlngen betalt lOfi.!)Wi kr. t.il ~Rmme 
kroner ble imidlertid Christie for året formål. 
1940-41 utbet .. 1t ytterligere 35,000 kro-
ner Ul representasjon. Den overveiende Krlngkasflngf'n betalte Meh'e~ sltatteT 
del av beløpet er anvist av Bødtker og Dr, F:vvind Mehle ble ansatt som 
ChrisUe selv og som regel uten at for- pro~ramdtrektør 28. okt.ohpr 1942, m~n ( 
målet med pengene Ef angitt. Pengene sa opp stillingen til fratrr-of'lsf' 7. jun! , 
er brukt på, hoteller og restauranter, 1944. Han slut.tet. imirl1f'rtirl i arhf'1(!f"i 

i~:ire kf:pt~IO~~~iferr~~~ni~;ng~a~j~: f~~~~~~t~' ~~~~mF~~~I~\~~~g.K~~~lr~~~~~= j 
gens regning bl. a. to bl?trevskinn for kasting-f'n ordre om at lVJfhle ~I{ulle h3-
800 kroner og et superplatinaskinn fer ~ønn hp.le oopsig-els("stidnn. nlt.<:-"l. i .<:pk~ 
1400 kroner sammen med et cocktatl- måneder, og- de~::;nten fer!f"'go(1tgiClrp.l'<;f1 
shakersett for 857 kroner. Sakene bie for fire uker. Vidf'l'e gikk ordren ut på 
sendt som gave fil en intendant Glas- Rf. det.te ikke skulle hindre hllm 1 å 
meier og frue l Berlin. motta lønn eller honorar for filmet ar-

I ] tovember 1940 hevet Chrtstie over beld i Sf\mmf> tidsrom. 
konto som er kalt «Konto for spesielle Fm 1. fr.hruR'" 11'1111 m'f>rtr,1r 1\~f>}"11r' 
formåb 8300 kroner. Noen redpgjørelsc st.11Iingen S0m «profe.<:::;or» og l<>der av 
for bruken av pengene er ikke gitt. I «Statens Pre"c;einstitllttt> ved Univf'l"si
jult 1941 hevet han 4050 kroner pa. sam- tetet. Riksrpvi::doTIr!ll h<'vdet da at, han 
me konto, men betalte tilbake 3000 for tiden 1. februqr til 7. mni 1914 
kroner av disse penger. For alle de hovst hande rett til differp.n9"n melll1m 
mottatte beløp har Christie seInere lagt lØnnen som programdirektør og som 
fram nye kvitteringer under konto «8pe- professor. og flt hnn ikke hrlrlde J:'?tt til 
sielle oppdrag». Regningene er under~ ~ær8ki}t fertp'r!(\rlt~i(jrpl<;e l7'Hpr ~.t <:"1-
skrevet av Andreas Dan 1 e Ise n. ken var forelagt for Quisling, blf' 

Blant de andre gMje-elefantene I Mli'!hle tHståt.t. et honorar pR ?/11)1) \~T"" 
Kringkastingen kan man nevne general- ner for {(forberedende aTh~jrI m8rl. 
~ekretær Jac. TØ n der med en års- PresseInstituttet». 
mnte~t; på. 18.500 kronpr. dIrektør 1 for- I henhold tU ordre fm FugJef;ang be
valt.nmgsa.vdelingen R, R. D Y oS the talte Kl'ingkMtlngen dr. Mehlp repr~-
17,000 kroner. forvaltningsdirektør C. sent.As.lonsgodt.g,jorelse for tiden 28 
B ø ri t k e r 18,000 kroner (fra 28. ok.to- september 1940 tH 28. oktober 1912 O~ 
ber lf142 lB,500 kroner), direktør for den fra 28. oktobM 1942 til 7. ~~{fll 1!l44 M~d 
tekniske avdeling F, Gythfeldt 18.500 talt 13.041 kroner uten a.t. det var legi
kroneT, programs.jef E. M e h 1 e 16.500 I tlmert tilsvarende utlegg fra ham; side 
kroner (fra 28. oktober 1042 ble han Når det glaldt siste halvår ble dl"'t. be
programdirektør med 18,500 kroner), talt ham 3000 kroner i reprp,"C'ntasion:c;
nrog!"flms.1ef Edvard S V l o u er e 11 t z t.1llegg uten at han V~r knyttet. til 
16.500 kroner og leder av den juridiske KringJmstlnr.:rm. Etter nv~ Fl1(l"le<:::lnrr 
avdeling Gord Hol t sko g 16,000 kr skrev i sin ordre skull<p bpldpet bruk(>s 

Det viser seg- at de nye lønningene E"r til delmin~ RV dr Mchlef; Rlnttet Df' 
fagts~tt av Kringkastingens egen ledelse !øpet ble og::;å brl1kt til dpt. 
«riksfllllmektig» W. F. K. Christie, uten 
at de ble forehgt Finansdepart.ementet. Noraprcs.."i og Programhlac1f't. 
Riksr~vlsjonen har gJort. oppmerksom på Så komm€r man til et særlig kapit"RI, 
at lønnsforandringene Ikke hadde hjem- nemlig NorrliRk Radio A 'S og Nore;p.s 
mel, og både Finansdepartementet og I 
Reichskommissariat Jnntok samme Fortsatt side 6. spalte 6. 
standpunkt. Forholdf'ne ble imidlertid (Korrupsjonen blom:;;tret -l. t 
ikke forandret. Direktør Bødtker har 
til og mE"d et.ter at han uttrykkf'lig er 
blitt gjort oppmerksom på. ulovligheten, 
fo:-etatt ytterligere lønnsøknlmrer sær-
lig ved å gi uhjemlede «antesiperte ~l-
dersttllf'gg» i stort antall. Til tross for 
g.fent.att.e henvendel~er gjol'd'B heller ikke 
Kulturdepartementet noe for å bringe 
lønningene i Nor:::k Rikskringkasting 1 
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Korrupsjonen 
blomstret. 

(Fortsatt fra 3. side). 

Fjernsy? AlS. Disse selskaper ble stif-

~~~ ~'roJf~~~~r si~~th~~e~~~~~~:~ln~:~ \ 
Dent.sehe Auslands-Rundfunk-Gcsell
schaft Interradio AG. ved dr. Kurt 
Bohloff og Chr. N. Apenes med en ak
sjekapital på henholdsvis en million og 
en halv million kroner. Kringkastingen 
tegnet 649 og 324 aksjer. Interrad10 350 
og 175 og overrettssakfører Chr. N. 
Apenes 1 aksje l hvert av selskapene. 

Den 29. september 1940 deltok 
KringimsUngen ved direktØr Bødtker i el 
stiftelsen av Nordisk Radiopress AlS st 
(Norapress) . De øvrige stiftere var G. ru 
W. MUller. P. MUller Fra-nken, Eyvlnd p~ 
Mehle, Paul Glasenapp, Roald R. b' 
Dysthe, R. Eiche og Waldemar Lentz. bi 
Gla.genapp møtte på vegne av NI'B .. 
har han seInere opplyst. a: 

50.:O~1~: ~1~Sj;:r~\\ain:dm30v:k5fe~ l~ 
på No~'ft.lkskringkast1ng, 5 hver p~ tA:: 
G. W. MUller, P. MUller Franken og dl 
W. Lentz, 2 på Dyst.he og l hver pA de t! 
øvrige. Aksjene var på 1000 kroner. Sel- d' 
skapets formål var å. e<levere nyhets- fl 
stoff tll kringkastingsse1skaper og der
med s'lmm'3nhenp;ende virksomheb>. 11 
Til styre valgtes MUUer Franken, for
mann, W. Lent,., og R. R. Dystho. Den v1 
siste ble ansatt som admintstrerendp. m 
direktØr og på generalforsamllngen 22. dl 
desE-mber 1941 ble han valgt til ene
styre. På grunn av Dyst.hes fravær ble el, 

~~~em~~~ri~,:ta~:~~~~:b~~~\nlftf ml~~ ~ 
lertidtg enestyre og direktør. ::.t 

Den 2. oktober 1940 ble det mellom 
Kringkastingen ved direkt.ør Bødtker 
og Norapress ved dets styre inngått en 
avtale hvor Norapress fikk eneretten 
t~~ ~. levere KringkasUngen <myhets
stoff)}, .'11ens Kringkastingen på sin 
stde forpHktet eeg til A. betale Nora-
press en ':;,rUg avp;tft på 420.000 kroner [, 
i fire rater og forskuddsvis pr. kvartal. 1 
KrlngkastlI1.:en skulle være bundet ved 
kontrakten 1 tre år. 

Etter hva det er opplyst fikk NOTa-
press sitt vesentlige cnyhetssto[(,. fra 
NTB. og betalte for dette ca. 100.000 
kroner pr. år. (FØr krigen fikk Kring
kastingen sitt nyhetsstoff direkte fra. 
NTB. og betalte for delte 110.000 kro-
ner om året. 

Den 30. september 1943 bl€' Kring
k:).Stingens årsavgift til Norapress ned-

~9'l~ ~\l ~gg:~gg ~;~~~~, ~~ef ~i~v::s~=~ 
partemen>tet overtok betalingen av 
100,000 kroner for morsesendinger til 
sjØfOlk. I henhold III dette ha.r Kringkastin-
gen! tiden 1. oktober 19~O til 7. mai 
1945 betalt Norapre", ialt l.432,000 kro
ner. l Jul! 1943 betalte Nor.press tll-
bake 55,000 kroner. I aksjer er innbe-
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talt 30,000 kroner og fra Finansdepftrre
mentet har Norapress mottatt 100,000 
kroner. 1 alt har slllede.-; Norapress O. l 

mottatt 1,507,000 kroner av Krlngkasttn- 11. 

genI ~~~a~~~~f~~w~~n~~~apress ut- Pla 
betalt 477,484 kroner til NTB. med flere 
for «nyhetsstoff». Resten av St.atens til-

h~Y~inr.~~et;å;r:t e~a:i~~~e s~j~~~; 
gått til administrasjOnsutgift-er. Etter 
en forelØbig gjennomgåelse av Nora- -Q
press' l'egnskaper har riksrevisjonen 
festet seg ved utgLftsposten lønninger. 
Sa1tedes ha\ dir~ktØr R. ~5tfoy~the mot- i 
~ln:gmi «tl~:~ 1~o~ki~ber 194~ont~f ~~: 
februar 1945 med i alt 79,500 kroner. I,J. 
Hertil kommer feriegodtgjøre1æ inntil I 
1943 med 2900 kroner og representa,!';jon 
29,375 kroner. Dermed har Dyst.he av 
dette selskapet mottatt i alt 111,775 
kroner. LØnningene ellers i selskapet 
har variert fra tusen kroner til seks 
hlUldre kroner om måneden. 

I januar 1941 ble det mellom Krlng
kasting-en og Norapress inngått en over
enskom.st som sa at Norapress skulle 
utgi Norsk pl'ogramblad mot at Kring
kastingen som vederlag betalte 5 kro-
ner for hver betalende innehaver av 
radlollsens. Kontrakten ble ikke un= C 
derskrevet. 

Programbladet kom ut i ca 450.000 
eksemplarer og ble sendt gratis tn alle 
lyttere inntil radioappartene ble beslag
lagt i sept.ember 1941. SjefredaktØr var 
Eyvind Mehle, som samtidig var pro
gramsjef i Kringkastingen. I den tid 
bladet kom ut betalte Kringkastingen 
i henhold til kontrakten 1,748,915 kro-

~~~: ~~~~~~t:~'~~I:kt 5:~~9gbl~~t 
på. 1,804,414 kroner. uten at man ennu 
har foretatt noen detaljrevisjon ser det 
ut som om 1,733.466 kroner er gått med 
til Programbladets drift. De vanlige 
lønninger er betalt med 53,572 kroner. 
Honorarer og herunder Mehl€'s lønn 
med 11,585 kroner. Trykningen har 
ko.<;tet 724,669 kroner og papiret 583,206 
kroner, tor å ta de største poster. 

Dette er innholdet RV RiksrevLsjo
nens innberetning til rlksadvokat.en om 
rettsstridig bruk av offenllige midler 
ved Norsk Rikskringkasting under okku
pasjonen 1 anledning .straffesaken mot 
g~~~ettæakfører W. F. K. Cbrlst!e og 

/Pfi f5 ~ 
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