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DAGBLADET, TORSDAG 18. OKTOBER 1945
.Til . "åtede ,,v. oø statsadvokat' r

Annie~' SchjØd~ .tO ~t1'ft,
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:~a:n:. \e:::e:~r: ~~ .me . «min IS rene» or SIS e

en sA' ofte har sett ham j det siste,
men 1 dag manglet han snipp - '

g"a'n·g

den store, mørke skjorteknappen som.:
hang og slang pA. den ene siden. Hå- ....
ret V8Ir 1 uorden og han hadde et I
meget bJstert uttrykk i det gråbleke I.'
ansiktet.
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Rl1ønæs var 1 anledningen me-:'.:V,il~.e i3aken
get velpleid. Han hadde en mørk
'
stripet 'sport.sdress på seg, pen skjor- :, pWfRiisnæs,
te, var nYbaroert og håret va:r vann- . :,H. elin,'
kjemmet. RiJsnæs så langt bedre ut
eDD under de tidligere rettsmøtene, ,. ,!glesang og
men ~ er fremdeles tynn og slunken og det er lite igjen av den brau- ,Stang idag
tende og brølende «justisministeren» i·
som' under okkupasjonen elsket å·
opptre 1 hlrduniform og som 1 ledige
stunder var ute på strøket· og nappet alaseluer.
Q" lø 11 n g tok plass på en stol
foran dommeren, mens RiIsnæs måt- •' ,~ i f 3. n æ 3. (fbak. te nøe seg med en benk. Han fikk i . grunnen) og Qut8inUdlertid sitte Uke ved siden av!. Unu.~ retten f dag.
,<mipJsterpres1denten:.,og det ga han
inntrykk av A like meget godt. SærUg til A begynne med, mens Quisling
I . !ort1Øri9retten på Møllergata. 19
ble avhørt, satt RiJsnæs åpenlyst og ble Q u i s l ing avhørt som vitne 1
studerte sin tidligere herre og mester. fol'lbindeJse med den fo{estående sa·"Det var personen Quisling som in- ken mot cm1hlstrene:. R 11 s n æ s,
teresserte ham, Hva han sa og det Fu gle san 8. Sta n g og Hag e'8vhØl'1rtgen gjaldt kom 1 annen rek- It h.
,
ke. - For Ri1snæs var hele stunden . 'SOm. rJmel1g'hadde det møtt fram
preJet 'av å sitte like 1 nærheten av mange tilhØrefe, og hver eneste plass
QtU8.
. Ung. Når denne svarte klokt
og l det' l1lle lokalet ble besatt på et
. ..
behenæg på et eller annet spØrsmål. øye~ da. det ryktedes at cminilyste' øynene hans aV beundring.
strene:. ville være tll stede ved an-I
.Og!!". i dag var QUisling rolig og ledningen.
'klar, .og svarte både dommeren og
En slik konfrontasjon kom sikkert
lorsv,Q.reren med rol1g stemme. Alle til· A. bli interessant..
'
,'sPør~mÅJene gikk han nøye inn på,
Retten ble adminjstirert av dom'og' fant seg ikke i at et eneste ut- mer' M o It ke-S p 111 e t h. Høyeste't~' J,Ie misvisende av det proto- rett.Sa.dvokat Al! Bor gen møtte
:~,?iI)~.
sotn f9!1Wat'er' for RiJsnæs og Hage. Avhøringen var meget inngående !l1n,hØ1'!sterettsadvokat Jacob Ho e l
.og. dommeren brukte lang tid på ~:~'
~9.f$'!-~r for Fuglesang
hvert fDkelt tilfel~e,
~·MJ{'.nIl":. "
) Det· .er ,~t~t~ig, at' myndighetene
nytter disse dagene til å få QuJslings
l>er&OnUge forklaring om mange ting
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som sikkert kommer fram i saken
mot «miwstrene:. ved månedskiftet.
Da blir det etter aJl sannsynlighet
vanskelig å føre QuiSling som vitne,
og en vil gardere seg mot at «ministrene~ skyver all skyld over på ham.
AvhØrirtgen av Quisling 1 forbindeIse med RiIsnæs viste seg å bli meget lll:ngvarig, og .det ble bestemt at
avhørmgen 1 forbmdelse med de Øvrige «ministrene:. skulle fortsette 11
morgen .

