
SiSTE: 

Hundseid 
fikk tolv års 
stra(fqrbeid. 

Bot og -'inndraing 
begrenset til 

ca. 80~oOO kroner. 
DRAMMEN. 17; januar. (Fra AF

TENPOSTENS utsendte medarbeider, 
FRIDTJOF KNUDSEN.) Dommen i 
saken mot· fylkesmann Jens Hun d 11-

. il i d ble avsagt klokken 13 i dag. 
Dommen lød på tvangsarbeid I 12 år 
og tap av de ilandssvikanordningen 
Q 11 punkt 1--4, '1 og 8 nevnte rettig
beter I 10 år. Dessuten ble hans lønn 
som fylkesmann' og i andre offent
lige vervnnder okkupasjonen Inn
dradd med M,800· kroner, og I erstat
ning ble han. dømt. til. 1. .. betale 25.000 

kroner. 
I domspremissene heter ,det bl. a. 

at selv om Hundseid ansA faren for 
Quisling meget stor, var han ikke be
rettiget tD Il handle som han gjorde. 
Etter rettens mening hadde han som 
stortingsmann og fylkesmann en sær
lig plikt tD A tnnta en fast holdn.ing 
og ikke begA landsforræderi for A 
redde sin sosiale og økonomlslJ:e pMI-
8jOD. Han burde også forstå hvilken 
Innflytelse hans forræderi ville gjøre 
ved den stHllng han .lnnehadde. 

Retten anså det også. bevist a.t han 
l åpa.r tilfelle hadde øvd press mot \ 
slneutsderordnede for 1\ få dem tH å 
gA Inn I N8., og likeså at han ved 

. '8inea.visartikler hadde ytet fienden 
bistand.' . 
,,,,l . 8~tsde 'retning ved straffe-
!~~~'Ile ".:~:at 

.,.Im •.• tt.! .~~ .!'lB.o.var ,sæa:J: s'kikket 
tD å v1r~, PfOpagandmesslg og få Inn
flytelse ut overhe1e landet. Han bar 
offentlig tatt ~ndpunld for NS.' ute
lultkende tOl' A wrne om sine egne in
teresser.. De gode gjernlnger80m ban 
har påbfirept seg, fant retten Ikke 
kunne, øve nOen Innflytelse på straffe-
utmålingen. 

To av domsmennene stemte for 8 
års tvangsarbeid og en for fem år. I 
betraktning av HundSields gode arbeid 
som fylkesmann. 

Hundseld erklærte på stedet anke 
over straffeutmålingen, men etter hen
stUling fra sin" forsvarer endret han 
det til å ta betenkningstid. 
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