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SELV TALTE HAN I RADIOSERlEN "DET NYE TYSKLAND" 
Har neppe fått noen henvendelse fra Midttun eller Wildhagen 

V itneavhørlngen l Langeland-Bergsviksaka sluth·t i går etter 11~ 
ukes anstrengende rettsmøter. Torsdag tar prosedynn til med 

aktors innlegg og saka blir ikke opptatt til doms før tidligst mandag. 
En stor del av gårsdagens vitneavhøring skjedde for lukte dører på 
samme måte som lørdag. Det ble ført nye vitner om de ang"ivelige 
urcgelmt"ssigheter på Bredtveit. Ellers behandlet man tiltalepunktene 
om den nå berømte .. Olava .. og om rettskjemiker Bruff. Fylkesmann 
Platou og h.dommer Nygaard forklarte seg pa. ny om paraferinren av 
sirkulærer fra Justisdt"partementet under okkupasjonen. 

L ang e l and har kritisert de ----------., 
håndskriftbetenkninger Bruff ga, ikke l 14 dartT, me-n fra lQ40 Hi' 
og skrevet at han arbeidet som en tTlrJ.rinren. For dette fikk hun 
alvorlig, fremragende fagmann tap av stemmerett. Seinere viJllt,. 
uten hensyn til at han på denn det sel' at hun Ikke hadde vært 
mAten skaffet fienden fellend medlem d, lenre 50m hun selv 
bevis mot en bra nordmann. Han hadde fork brt. Saka ble da tatt 
gjentar i sin forklaring at han opp IgJt>n etter påtalt>myndfghe~ 
m~nt(> Bruff lett kunne gitt sir ten, foranlt'dnfnc. oe ved bvrefhR 
skl'iflllnder:-;~.IkeJ:.je et slikt resultal dom i Horten ble tort'It'"c't opp-
at det ikke var blitt fenende fm ht'vd. Saka ble derpå henlagt av 
den mistenkte. patalt'myndi,(ht'ten. 

Bru r f forklarE'T at han fikk La~gpJ;],nd forklarer Sf"~ noke~ 
man~e slag.<:; oppdrag _ anonym( unnvIkend.e 0l!1 hvorfor han ikke
-brf'V til Quisling, påskrifter p~ f~nt d~t I"l.mellg å undersøke di<:se 
plakater og VE'gger osv. Han tor ~J:nsgJf'rnlngE'np og ta dem med 
sØkte ett pr beste evne å t~kf'legglll ok'l. Han hadde trodd det drf'id. o 
sakene, men det var enkelte tilfelli se~ko:_.benAdnin .. 10m ikke I 
som var helt opplagte selv for ei ~W, O~Il!'IlI!MT"_Jto:~ 
Jkkl;'-ta&mann, oa da nyttet de 
ikl'.e å bf']wkle at den mist('nkV Straffet for vielses- I 
person v?r skyldig, H~dde han be løft t l 
nektet silke opplagte tmg ville hal e I 

blitt ::;jaltet ut. og han så det son I boka ~Forat I ikke s.kal dømR' 
en oppl!nve fl kunne tåkelegge sa mes~ har Langeland framholdt: I 
kene d('r det var mulig, Ettera' dustisministeren leverte i januar I 
I:angf>/Clnds bok var kommet li' (]948J en statistikk over antall straf- I 

fIkk han to anonymE'. brev, hvor fede innen forskjf'lligt> kategorier. 
han ble kalt ~or an~lver og for HRn hemmeligholdt anlalt kvinnpr 
ræder. Han rmgte til Lang('!and ~om er .stl·af[r-i Økonomisk fordi de 
som f telefonen bf'klage~ at h;:m Ikke har brutt det lØfte de avga 
h<ldde taU med dette avsnIltet ettr ve-do .<;in vipise. I den endelige 8ta
at han hadde hørt den rette sar. J~stlkk over rettsoppgjøret kan v· 
me~lh(>ng. og sa at han ville ta ~ v~nt. e JJHbmk~ i 

ut l en ny utgave..~ ~ t S rR 'Tor ~ i' 
L,m.'!f'lrlnd bekreftet denn~ tele •. hrl htutt det ldffe de ga for<ln Hf'r_ 

fonsamtalen. rens altf'h (paragraf 321. Det blir 
en ek.'ltra inh>,res.<:;ant rubrikk.~ 

Så var det «Olava» 
Langf'land fortell PI' om hpnnp. at 

dpt var en gammel kone på 70 år 
som mPldte ~;('g inn i NS hØsten 
1940, mpn Uikk Ilt igjen etter 14 
dager .• Df't er ikke opplyst noen 
annen fOl"s.::flelse pnn dette passive 
medlemskap i disse dagcne. Retts
myndighetene tant henne straff
skyldig etter paragraf 86 ... G;nnJe 
Olava ble nok!llA holllrdt straHet. Hun 
blf"' stra((0t med bot og rettiehets
tap. Hennes mann omkom som 
sjømann, og hun ville ha tilkommet 
f'n pensjon, men tapte denne rE'tt 

I fordi hun var straItet for lands~ 
forræderi. Hvor mange tusen hen
nes b~Jt på denne måten vil belØpe 
seg til kan man ikke vite, rnf'n 
lf'\'er hun If'nge nok, kan det bli 
både ti og tyv€' 1u.<:;f'n kl·onf'r. 

I 

Lnngf'lano forklarte at han bv'gde 
på oppJ:vsningf'f som kom fr~m i 
f'n storlingsdpbatt. Han vi.~ste rik-

I 
tignok at saka mot O!ava var tatt 
opp. igjen, men det unnlot han å 
.<;!{I?Ve, fordi. han barI" ville bf'lyse 
hVilke horrible avgjØrelser dom_ 

I 
stolf'Tlf' kunnf' tr('[fe. 

Adv. R y !!I S d a l KjØr oppm .. rk~ 
som på. at .. Olava .. har vf'dtatt et 

I rorel{'gg ror medl('m~kap i l\,'S _ 

L~ngeland mnrdmmer på aktors 
KpeS,smål rtt han kjentE" til at 
denne bestemmel.<:;en ble opphpvd 
alJf'redp sommf>ren 194~ d . 
~'is""te han ikke at det' ~ve~~~~~~ 
Jkke h::dde vær·t tale om ~trat1 på 
df"tfe R"nmnlag€'t. 

, Ad.\', Fo,es: Langeland har skre
R 

\ et l den populære betYdning 
cst"af!pt på pun~en..· -
k.Aktor opplyser at ~å vidt han 

s~::~P:r t/~1t;~ter å ha tmdf'rsøkt 

sVikforordningf':.'la~z:.;~r:; i:.ndS
-

l"r'kl;11'I(> at hrm \','11' 

i VCl~dl'P.<:; d:l h:m fikk OPPR 
fordringen t;l å ho\ne dettE' 10r(>
drag-pL Hem mf'ntf' at det skjedor> 
,'~rl pn t"~f,r{)llJ1f'n\'('nrlr>l~p fra 
pl or"'$~IJ1' "!Vf l cl t t II n. Df't gjaldt fl 
.. er;rc opp et program .!'=orn også Yiet 
!~~~f't~pørsmål en \'i~s oppmprk-

Da Langf'land k,m npd til bvpn 
haddl~ han nok "f'n tplefonsamt~lf' 
antakplig med Jf>kfor ,V i I d h a~ 
g p n, Sph- anle han ikkf' at dpt 
\'ar talf> om Pil prnpagandllsprip. 
ng h;)n~ f"rpdr;,g ,'<11" rC'nt taglig. 
H,m hodd!" -"f'nf'rf' f~tt kritikk fra 
l.';sk hold over at foredra,gets konR 
};lusjon ikkf' var til!rl"dsstillendp. 
fr<l tysk ~ide. Flan hadde og!'å 
:t"sl~tt allp videre h<!nvt.'ndelser 
om å lede df' nors:-<e nazistf'r~ bp
folkningspoJiti.o:ke c,rganisas.ion \111-

dl'T nenvlsning til Elt han var norsk 
ofti.~",r. 

Aktor dnktlmf'nt4~rer en del ut-
1::1.1('1<;er fra foredraget, der han 
bl. ;jo omtaler Hltl,;>rs befolkning-s
ek~periment som en verd<:'n!
histori!':k begivenhE~t. 

Langeland: Dl.'t var virke-lig f'n 
verdenshislorisk b·egivenhet. Det 
var første ,gang sidf>n kf'iser AUR"l1s~ 
tmi at en stat planmessig hadclf' 
prri\'d fl oVf'I"\'innf' et slikt d .... gf'ne
ra~ion<:fpnom('n. Snm individtwlist 
trodde jf'g" ikke p:'\ at df't skulTe 
kunne lØgE'~ på a'.ltorativ Vf'i. c,g 
nettopp df'rfor mNltf> .teg at ekspe
rin1f'ntct var ... å intrcressant. 

Arbeidprhlanf't h::tr i gAr l::tgt 
L"n5!"('!::tnrls llttal~'I<;f'r fram tor 
profes~or Mi d t t ti n og lt"ktor 
Wildhl'l5!"f"n. 

Rundskrivet til 
dommerne 

,Fylkf>smann Platou, h.rlommpr 
Nygaard og lagdommer G1Øf>l"sf>n 
forklarte seg til slutt om et rund~ 
skriv til landf't:ll: dommere i 1940. 
Platou hadde under ... krevf't sirku~ 
læret som gjaldt jnnmf'ld~lse i NS. 
Han mente at rundskrivet i dpn 
gitte ... ituasjon klargjorde for dom
merne at de ikke hadde noe [, 
frykte vf>d å nekte å Rå inn i NS. 
Nygaard oJ( Gloersf'n tlndl"rslØttet 
bestemt hans torklarin~. Ingen 
dommere har latt Sf'P; forlede flV 
rundskrivf't. Attf' dommf'fe- meldte 
seg inn. To av dpm er ddde. Av 
de re!'lte-rf'nde sf'ks Va!' tin' all~- . 
rede medlemmer av NS, De re
'5terende to mf"ldte se-p; lnn så me
g"pt ~f"n(>re at rundskri,,'d ikke 
kan ha hatt noen betydning tor 
dem. 

Kilden er ikke 
underslått 
I riksRd,'okatens g,iengin'lse flV 

k"n~en~ proklam:tsjon fra Tromsø 
7. jllni .19~0 hf'1 d('l: .Df' (Knngf'n 
og )'pg"]f'rlngpn l Yil ::-:å lang! d"t 
er gjØrlig npPl·pttholof' df't nor.<:kf' 
rikes splvstendighetskrig ha fn'mR 
mf'd land.. Df't har !'=enere vist 
seg at ddte silalf't .... ar ff'iJaktig. 
Dd hf>t i \'il'krlighf'ff'11 coppre1t
holde det norske rik"s ~plvsf('n~ 
clige 1iv.~ Langf'lnnd knmnwntpR 

Mi rl t t 11 n i'I .... u'~r Rt h;:m ikkl". rf'r: I rundskriVf't "\"ar df't hC'llpr 
d vidt han kan minnes, noen ikke opplyst at df"'Hf' ,'<lr ",t til-

,an, har snakk@t med Lan,!!-land. 
En ~lik jjn~ som 1~n rikstele!on~ 

samtale med Valdrc's ville han nok 
ha husket, og han anser det for 
utelukket at han har gjort en 
henvendel.!!e på d('n m!\ten. Det 
er imidlertid mulig at henvendel-

til L:'Int!rlrll1d h:lr pasiert gj~n
nom- Ioredragsavdplingf'n. Df'n kom 
i tilteUe sikkert fra det tyske kon
tor som ble opprf":tet ved Rikfl
kringk~stinga sommer('n 1940 

W l l d hag e n sit'"f også at' han 
hold(,f det for utf>lnkkf't at han 
selv har ... nakkf't mod L;mJ:!pl:md, 
men det er ikk~ umulig at Lange~ 
land har hatt forbindelse med 
tore drags avdelingen Det ble opp
rl"ttet et tysk kontor i den by.l?:
ning hvor Rosf'kjellf'ren og PresseR 
klubben nå holder til, som ph e-gen 
hånd ordnet {'n d('l propaganda R 

foredrag. Deriblant serif'n .Df'f. 
nye Tyskland~. D",He kontor traff 
alle avtaler. Mf"'n d€'t ble sf'ndt ut 
forespØrsler til foredragsholderne 
tor ~ få oVPrsikt on'r om de møtte 
til avtalt tid. og :slikp torespørsler 
~r parafert av foredra,gsa\'delhg:>11 ' 
som rene ekspedisjons<::akpr. Wild R I 

I 
hagen har 1orgjevf'! søkt fl bringe, 
alle forhold på de-t [ene gjennom' 
Kringkastingen~ ar].; iv. I 

f('ldig- ul klipp fra (>n avis :<:om ill~ 
g"f'n haddf' konlrollert 

~At man gjpngil' f't a\,j~ll1klipp 

I
· mm otff'ntli~ dOlnlment, lltr:1 a 

opply.<;(' ]n'orfrrl meln hnr hrnfd 

:;jti .. er noe av det gl"ow~ste vi har 

Advokat Sve-n Arntzen torkl:t~ 
rer at riksadvokalpmbrff't f'ftN 
~pnstilling fra statsaclvokelf<,r rl1nrlt 
I l~ndet. hadde hc.nvrndt sPg" til 
UnJ"f'r~ltetsbihliotf'kf't 01'( f"tt f'n 
fotostatkopi RV .. Finnmarkf'n .. mpd 
kor~gE'ns prnklama.<:;jon. r rllnrJ
skl'lvf't til 5tatsadvokatf'nf' hIt" df"t 
uttrykkelig- gjort oppm,.tk~om på 
at df'tfe var pt 8!tat fra ~Finn
markf"n... Ettf'r Arntzf'Tls mf'ning 
hadde trykkff'ilen h",]J0r ikke 

~k~; :~n hf"'l .. ~t hrtYcl.nin~. He-]Jr-r 

I
. . d Ploklam;1~jOJl(,llS opp_ 

~1I:n('hge ordlyd kunnp df>t ,,::pre 
VIL om at krigpn Rk\lllp forlsf'lte-. 
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