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Re'tten fatrt dGt ikke bevist at han 

spilte Moen ~olle for kapitulasj. 45, 
~ -:JO Jfr·BGn. rR..~t_l~~ d<:tt/b~knot.. 

A v Eidsivating lagmaIUlSretts dom 5, april 1948. 
, / 

Tiltalte Arthur vist er født/den 17, februar 1896 i Oslo,' tid-
ligel~IllIi1Cs'fe'l', 0P-2 . ~nne3~:(k' girE, forsørger SiIl hustru, for-
mue ca.' kr. 2"1 000, ticITi~ePe' Mn' ffd, 

Grunnlaget for tiltalen er: 
1. Tiltalte meldte seg inn i NasJonal Samling 21. september 1940 

og har stått som medlem inntil frigjøringen. -
2. Han ble i november 1940 oppnevnt som kommissarisk leder for • 

Norges Rytterforbund. 
3. Han meldte seg 1. juli 1941 til tysk krigstjeneste ~ Den norske . 

Legion. Han tjenestegjorde en tid som· aeder av skiløper- og : .,~:!:\~ 
hundekjørers.kolen i Torpo i Hallingdal, hvoretter han fungerte .. ,'. 

illm L~i1~:ee:ss ~~tl~s~i~:r i t'~~itl§13~infI~Pf~k~s~~~~~e~;~; .' _:~.:;~Af' .. 
tjenestegjøring oberstløytnants :grad og jernko,rset av 1. klasse.. c ,>i ';.;.'~ 

4. Han fungerle fra februar til september 1944 som sjef for 2.' '" 
hirdfordeJting i Trolltdh'eim, organi\se~te Hir'dens ·Bedriftsv'ern i ' .... 

,i , ~e,~striktet ()g orga~iser~e. el!- befalsskole for hi.rd.en. .El;~.'b,g~ .' .' 

·jJr~~;{lifu~k~~~~lSfjelfestk~æ;:-l/''',;:,' ," [1':~'O mdel5e med kngens avglutni~heY j lå~r.. . ' 
'T'iltal-ebesIUEiiingen -er ut er 19~ €: \.er l sa vo atens' .ordre~ . :.'; 
T,iltalte tak artium i 1914 og k rigs-skdleeksam en i 1917. Senere - ,:: .. "~,·~','" .. :,:,',.'i"".'i:. 

gjennomgikk han 'kavalleriets rides:kole og dIverse ridesKoler.)' ut- ~ 
landet og ,studerte hesteveosen i en rekke europeiske land. I 1930 '). ~~;{ .', 
kjøpte han en eiendom "'ved Gardermoen hvor han har drevet'. et ~ '<.;,(; 

'større rideetablissement. lian har vært medlem av styret. ~ en} ~rt<'1; 
rekke rytterklu'bber og i 15-20 år medl'em lav styret i Rytterf{)lr-.':~i;:i~~{'l 
bundet. - Tiltalte bl€ premierløytnant i 19,17, rittmester i 1932· og i,;';~:,f{;" 

d ren . ri, €'2, o e pa e3" ',' .. .::':'! 
var da kri' e' . f for 2. hjulryttereskadron og nestkomma _ '~;:": ); 

' en 9. april 1940 o' l a I J ' onf,eranse med sine' OV'2T- ':,: :_;~ 
ordnede nide-skolen evakuere ti'! GardermOen og sendte ut· mobli- l .. ' '1 
seringskort til 2. hjl~lrytteresk~drol1. Han dro etter ordre ~il Gar- ~ \ ' J 
der-moen og deltok l en mars derfra nordover hn s østIden av~ ,~ .'1 
Miøsa. Under mar.:;j'cn b 'e ' ,~ nor;:, e c mg-er a: l ange av ~ \: 
tyskerne uten at det såvidt op'plyst €r noe å bebreide tiltalte i,. ( 
d'2nanlde~ing. Tl:lta,lt~ ':,;at~ s0IY!- ~cf'ig.sfange i Halden til. de f~n~e 1 -t 
nors,ke offIserer ble fnptt l mal 1940 og dro dereU8r hJem. JIl. Sltt • '. 
gårdsbruk ved Gardermoen. _ ...... ".,~._...... . t' ." 
,'~,", e'ii~l:-se) ·::m -;-rn'40 meldte tiltalte seg ,inn i NS. Om i 
gr nnen ler l Dpp yser an a ~som u\lj!Jøren eOi lan-'-.'i 
~fremtidig~2elY~~~lJJij.J.uu~J:-4.t onsvarcf"bTeJji~§ff~:renp~\", '" ,j 

en elTer ann{'n må:.~ og hem· mente .. -,af- dette 1 .. , UlUle Sk.W-'l' .• ~ 
Uamp mot partiel, m~n ved. at mnn '.:dutte-t opp om dette. Han "" .. :! 
regnet med at tyskerne ville "linne krigen. an anså uisllin<Ts o " ! 
treden i 'aprildagene som lr~" Mf?&kr:i. men ,an.:.... '. ro \ 

kt!.~Ec:~!r~i~;~~r~nied~"rtJcl :.... .. Tina e ~pp 'ys~r at han illl- .. . ; 
<l't!c e;r t ,! ovcm ~ , :2 sendt2 ,skrIftlIg utm21delsc av l 
NS etterat han var bmt klar over at tV3kerne hadde biutt sine ! 

I - , I 

/J,u,.~~JAv?~~ ~J 
__ .,t~I'&!," ~ ~ ~. ~/~~~J 

---Ll __ f. A.J~~ ~ ~ .'" '.' ',i 
'?~/~ V7 ~~_ .~:-::: .. ~ 

. .~ --p_ .. - '- ' .... - .p , "'~j'''''''''''''' 

_.i--
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løfter med hensyn til Den norske L~gion. Det er noe uklart hvor
le-des det forholder seg hermed og om denne utmeldelse i tilfelle 
er kommet frem. Det er på det rene at Ultalte ikke fikk noen 
melding om at utmeldelsen var godtatt og han ble ikke strøket 
i NS's kartotek over medlemmene. Det er videre på det rene at han 
fortsatt ble oppfattet som medlem av partiet og at han også selv 
fortsatt regnet seg som medlem. I denne forbindelse nevnes at han 
i en anmeldelse til sjefen for Prispolitiet 21. oktober 1943 gjorde 
gjeldende at en undersøkdse som Prispolitiet hadde foretatt på 
hans gård var en bevisst sjikane mot ham som medlem av NS. 
Retten finner det etter det foreliggende bevist at tiltalte har stått 
som medlem av partiet til frigjøringen. Han har ikke vært aktiv 
som medlem. . 

I november 1940 fikk Ultalte forespørsel fra departementet for 
Arbeidstjeneste og Idrett ved Charle3 Hoff om han ville ta mot 
oppnevnelse som formann i Rytterforbundet. Det var på denne tid 
de tidligere idrettsorganisasjoner ble oppløst og Reichborn Kjenne
rund innsatt som idreUsfører for å reorganisere idrettsbevegelsen 
under departementets kontroll på grunnlag av førerprinsippet. Til
talte som da var nestformann i Rytterforbundet, svarte ikke aV
visende, men fremholdt at man først burde gjøre en henvendelse 
til Rytterforbundets daværende formann, oberst Jensen. Han hørte 
så ikke mere fra departementet, men fikk kort tid etter se.en 
meddelelse i avisen om at han var oppnevnt som formann i Rytrer
forbundet. Han foretok seg intet i den anledning. Da han noe 
senere, omkring jul 1940 eller januar 1941, fi-kk innkallelse fra 
Reichborn Kjennerud til et møte. sa han imidlertid fra til denne 
at han ikke tok mot formannsvervet. Våren 1941 ble deretter en 
annen oppnevnt som formann. Dp.t er visstnok på det rene at til
talte ikke har utført noe arbeid som formann. - Retten finner 
det etter det foreliggende ikke tilstrekkelig ,godtgjort at tiltalte 
har gitt et slikt endelig samtykke til åla seg oppnevne til formann 
i forbundet at hans her omhandlede forhold rammes av straffe
loven!'! ~ 86. Han vil derfor bli å frifinne hva dette forhold angår 
(tiltalens post 2). Retten finner imidlertid at han ved anledningen 
har vist en 'kritikkverdig unnfallenhet. 

I midten av juli 1941 meldte tiltalte seg hl 'krigstjeneste i Den 
norske Legion og ble 5. august s. å. ansatt som major i legionen 
fra 1. juli 1941. Han opplyser 'at det var hans tanke at man gjen
nom legionen kunne skape en kjerne av utdannede, erfarne' krigs
folk, som et fremtidig norsk forsvar kunne bygges opp om. Han 
så legionen som et helt norsk ,foretagende, men var dog k~ar over 
at man ved den påtenkte inn9ats i Finnland ville lJ<omme tIl å yte 
støtte til d,~n tyske 'krigsføring. Han så Rus:sland som fienden. -
Tiltalte tjenestegjorde først €'n kortere tid 'som leder aven ski
løper- og hund"kiørerskole i Torpo i Hallingdal. Skolen besto av 
ca. 30 mann. ~.r'ens han lå der kom det beskied om at legion
staben i Oslo var oppløst og om at ,legionen skulle sendes til Tysk
land til utdannelse. Endel av skolens folk ønsket ikke å dra til Tysk
land og tiltalte bisto disse med å bli dimittert., &lv dro han i be
gynnelsen av desember 1941 til Tyskland - FaJingbostel - hvor 
han overensstemmende med forutsetningen før avreisen 'Som eldste 
offiser overtok kommandoen over hataJjon «Viken». Bataljonen 
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var den først oppsatte avde'ling av Den norske Legion. Senere ble 
det også oppsatt et panserjegerkompani som imidlertid ikke bl~ 
~agt under tIltaltes kommando. - Etter det opplyste gikk tiltalte 
I Tysklan.d sterkt in? for å bev:are legionen som en norsk avdeling 
m~t mulIg uavhengIg av tysk mnflytelse. Han tok straks opp ar
beIdet med å få legion~n tilbake .til Norge for at den kunne 'få sin 
utd.annels~ der ~o~ aVc!,!-len opprmnelig var. I januar 1942 ble ba
talJon «Vlken» Im~dlertI<;l forlagt til Stettin og i siste halvpart av 
f~bruar overført tIl Lerungradfronten. Her ble bataljonen liggende 
tl! 1 .. februar 1943 og den deltok under tiltaltes ledelse i kamp
~andlmger hvorunder den hadde ialt ca. 140 falne. Tiltalte fikk 
~nkorset av l. klasse for sin innsats. I en rapport -mn legIOnens 

rksomhetl m9:11t!de!!e mars apm 1942, undertegnet av tiltalte 
heter det bl. ,a.: «Livet her ved fron ten binder det germansk~ .. 
broderfolk med sterke bånd. Alle yter sitt beste for å hjelpe hin
annen og kameratskapet er fast og ubrytelig. Legionærene' ble 
fra ~øyeste tyske hold og ned.over ikke bare behandlet som·like
verdige sol <;later! men det bh VIst dem en tillit og aktelse som alle 
nordmenn 1 l~glOnen er stol~ :;tv. Vi. på vår side har gjort vårt 
beste for å Vlse oss denne tIllIt verdig». Tiltalte anfører at rap
porte.n er s~tt opp aven av de tyske beratere ved legionen og at 
han lkke VIlle ,brukt de omhandlede uttrykk hvis han selv hadde 
avfattet .rapporten. I et ,brev hl Quisling av 30. mars 1942 frem
hol.der tIltalte bl. a. at legione? treng,~r flere folk. Han skriver: 
«VI .har hatt en d,~l tap og :legIOnen trenger i løpet av 2 måneder 
en tIlgang på 20~ mann. Disse folk behøver kun ~n ganske kort 
utdannelse .der hJem~e, da vi her har godt høve til å utdanne 
dem.» - TIl;,~lte ar Id ~ for å få le ionen overført til den finske 1 
front over men em" , erne opprmne li e 

. an opplyser .a~ an ogsa fikk tilsagn ra øver9' e ys e old . 
-urn-at dette ved leIlighet skulle skje. Løftene ble imidlertid ikke ~ 
h.olqt. Sommeren 19~2 .ble det spørsmål om å overføre legionen 44 
~ll mnsats mot partIsanene i Minsk-di5triktet, m~n tiltalte pro- IfJ' • 
Lestert~ mot dette. ~tt~rsom legionærenes kontrakter løp ut uten 
at legIOnærene ble dImIttert, tok tiltalte opp et energisk arbeid 
for å få tyske~n~ til. å respektere kontraktene. ·BL .a. gjorde han 
u~der ~n pernusJon l november 19~~ henvendelser' til Quisling og ~ 
HlIT1IDLr. men uten resultat. SamtIdig skrev han til generalse-kre-
tæz: Fuglesang og protesterte mot at de folk som var vervet til 
legIOnen ved vervekampanjen sommeren 1942 ble innkalt til tie-
neste under de daværende forhold. Det var også på denne tid hån 
etter hva han so~ foran nevnt opplyser, i skuffelse sendte 8i~ 
utmeldelse av Pa..:ti.et. Etter å være vendt tilbake til fronten ett.~r 
den r:evnt~ perrms.lon tok. tiltR:le initiativ til at det ,gikk ut oPl;
fordnng til ?1annskapene I 1,;glOnen om å si opp sine kontrakte~ 
:qe flest~ gjorde dette og oppsigelsene ble av tiltalte ekspede;t 
vIdere. gJennom hans overordnede. Dette førte til at han ble inn-

·kalt .tIl hovedkvarteret. til Himmler . Her ,ble imidlertid resultatet 
atO'!lunmle,r etter h,:,a tIlta.!te opplyser bøyet seg og lov~t å trekke 
.~e,.,!Onen blb~.ke. TIltalte ble dog fratatt sin kommando og fikk 
,Ikke vende. tilbake til fronten. I februar 1943 ,ble tilbaketreknin-

ge;n av legionen påbegynt og i mars s. å. ble legionen oppløst i 
MItau. Det var på denne tid opprettet en ny norsk avdeling, SS 
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pansergrenaderregirnent Norge, og fra Jonas Lies side og fra hold 
som grupperte seg om ham ble. det arb~idet for å. få legionærene 
til å gå samlet inn i dette regunent. Tiltalte var l mo~ de.tte og 
lol -gå ut parole til legionærene om ikk.e å melde seg hl tJeneste 
på ny. Tiltalte, som ikke selv hadde tidsbegrenset kontrakt, sør
get etter hva han opplyser for fl. få ødelagt helsen~n på ~et ene 
benet slik at han oppnådde å bli. kjent tj~nesteudyk~lg og flkka

v
-

skjed. De andre offiserer som fikk avskJed fra leglOnen ble s.am
tidig tildelt en høyere grad. Tiltalte fikk ikke dette og det er lkke 
riktig når det står i tiltalebes}ut!lingen at h~n oppnådde o~erst
løytnants grad. Han brukte nktlgnok. selv tltel~n. oberstløytnant 

, etter avskjedigelsen, men fikk så beskJed av QUlsltng om at han 
• ikke var -berettiget til dette. . . Etter fl. være vendt tilbake til Norge søkte og flkk bitrute. varen 

_ sommeren 1943 stilling i Landbruksdepartementet ~m sJ~f foy 
hestevesenet. Han tiltrådte 1. Jult i94S og satt l stilltngen tll .fn
gjøringen. Etter det opplyste arbeidet han vesentlig med ~otaltsa
torlagene på Bjerke og øvrevoll m. v. og m.ed St~tens k.Jøre- og 
rideskole på Gardermoen. Arbeidet hadde såvldt skJønnes lkke no.e 
politisk tilsnitt. Fra februar til september 19-14 t:aC).de han pen~ll
sjon fra LandbnIksdepartem~ntet for å overta stilhngen som Sjef 
for 2. hirdfordeling, Trondheim. Tiltalt~ opplyser at han tok mot 
denne stilling i den hensikt å motarbeld~ tyske~nes fo.

rsøk 
på ~ 

legge hirden under seg. Hans tanke. var .a ?rgamsere h~rden l ffi:l; 
litære avdelinger og søke å trekke mn tldhgere frontkJempere .6", 
derved skape en. slag" norsk hær som kunne bidr~ til å opprettholde 
orden i tilfelle av invasjon. Han var på dette t~dspunktklar over 
at tyskerne ville tape krigen: På grum: av fors~Jelltge forho!d ko~ 
han først til å overta arbeidet ved hlrdfordelmgen 15. mal 1944: 

• Det er ikke godtgjort at han i siI?- stilling .org.ani:;;erte eller 'deltok. 'l 
organiseringen av Hirdens Bednf~~vern l dlstnktet og han. bltr 

1 
derfor å frifinne hva tiltalen forsåVidt angår. Det synes tve~~ot 
som tiltalte saboterte ordrer om organisering av og utsknvnmg 

t til HB V og at han forpurret utskrivninger som fylkesfører Rog
stad . f~r~tok på grunnlag av hir<l:lis~ene. Derimot er de~ på det 
rene, at tiltalte organis~rti~ en mmdre 'befalss-kole .for hlr~en på 
Foss-ostuen VEd Trond[:.~lm. Han opplyser at han gJorde de_te for 

, 
i\ 
J' 

å hindre at folkene ble latt til vakttjeneste for H.E.V. - Somme
ren 1944 kom det en ordre fra Quisling hvorve~ ~.A:E. ble la~t 
under det tyske orden::politi. Dette stred mot den lm.1e tilt~lte ful gle 
og han reiste 15. ;uH 1944 til Quisling fo~- å få denne hl å endre 
sitt standpunkt. Qui:sling fastholdt imidlertid .si.n 'bestemmelse og 
tiltalte sa da .~tter hva han opply~er fra seg stll~ngen som s)~f for 
2 hirdfordeting og hadde 'senere lkke men: arbeld for fO'rdeling~n. 
Formelt fratrådte han først stilling-~n i september 1944. 

1 februar 1945 ble E,kijægerbatal.i.onen oppløst og soldaten~ for-

\ 

delt i forskjel1;-ge tyske SS-kompamer. Sam:nt;n med batalJonens 
sjef Halle gjorde tiltalte forestillinger hos QUlslmg om å få folkene 
trukJ{et1ilbake fra de tys,ke avddinger. T·1talt 0n~ yt å få a 

ontk' ~ unde~- en egen komman o~tab un_~uY'le-
for ~.n.fu~~ovet å tale 

mese er oven om å få s3mlet Ski.iæg;'!rba~aljonen ~~l~n, m?n ~saken , 
gikk ikke i orden for frigjoring2n. Omtrent samtldig tok hitalte 

i 
\ , 
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et.ter anmodning av .Quisling opp spørsmålet om å hjelpe front-
. k~emperne~om for~Jeves. hadd~ :;økt om å bli dimittert. Front

kJemperne skrev gjerne hl QUlshngs kanselli om bistand o her ~opet deres hen~endelser seg opp. Tiltalte fikk delvis disPosi~jons
III e~ av 'kanselltets kontorer .på .Slottet, og arbeidet her noen da
ger l uken n.år l;.an hadde tld bl over.:; med disse frontkjffinper-
?ak.er: .Han .fl~k mgen lønn for arbeidet. Tyskerne tok gje'I"I\e inn rP 
l dlml!'J0!lspaplrene en bestemmelse om at frontkjemperne .i tilfelle ~ • 
av kTlg l N.orge eller i Norges urr:iddelbare nærhet e. 1. pliktet å . 
melde seg til nærmeste ty;ske SS-tJenestested. Tiltalte motarbeidet~~ 
dette. og meddelte fronj:k.lemperne at de ikke måte skrive under 
på sltkt. ~ februa~ 194::> sendte han ut til frontkjemperne en ano- /11"'.--" 
nym stensil~rt sknvelse, som var avfattet av «ståbssjeh Schjøren til ,
hvor frontkjemperne ble oppfordret til ikke å melde seg til tysk~ \IItI 
enheter, eller .yte tyskern~ noen hjelp. - Etter det opplyste finner \' t 
retten det tv~lsol!lt om tiltaltes arbeid på Slottet med frontkjem
persakene obJektlvt sett kan anses som bistand til fienden etler 
straff~lovens ~ 86. Utenom det foran nevnte arbeid er de.t ikke 
~tftJ0rt at han. har vært «Quislings radgiver i spørsmål~ 
IT ri em ernes mnkallelse og t' encsteg 'øring i orbi Ise med lu:~ns a u nm. _. ,) som '- r l l a . , erf' 
f!mffl erqe 15m Il Il .ABe1t",.JOi C at tiltalte har forstått at han ved 
Sitt ar:beld med f~ontkJ~~persakene har ytet ,bistand til fienden og 
han. ~1l1 derf~r bh å frlfmne ~ors~vidt detb forhol:l angår. 

~ Tlltalt0 VLI etter dette b}l fnfunnet forsåvidt angår tiltalens 
p~"t 2 og post 4 annet ~unk,_um. mens han for øvrig vil bli fellet 
0\ erensstemmende med tiltalen med de korreks ioner som fremgår 
av foranstående. Tiltalte har vært klar over at det var krig mel-
!om No~g0 og Tyskla~d og !.lar forstat; at Fian :ved sitt medlemskap 
l NS, sm. deltakc!-se l Den nors~e LegIOn og sm tjeneste som sjef 
for 2. !;Ilrdf0.rdehng har ytet -blstand til fienden. Med hensyn til 
denne .S-lst~ tJeneste beme.-kes at tilta.1t~ ved denne tjenestegjøring 
kom tIl å~n?-eha en .av de ledende sttlhnger i landet Innen hirden 
r denne. stlllm~ arbeidet han e~~er hva han selv har opplyst for å 
få Org~lsert hlrden som .en ~lhtær formasjon og prøvet på å få 
ffontkJemperne trukket mn 1 avdelingen. Han prøvet så.lede3 å 
!uape et gans,ke sterkt maktapparat i NS.s hånd,' et apparat som 
han var ,klar. <?ver ,at og~å tyskerne ved leilighet knnne utnytte. 
At ha~ samtldlg mota~beld~t tyske bestrebe13er -på å få hird og 
fr~ntLkJempere trukket :mn l tyske avdelinger kan ikke frita ham 
fo_ seraff.' ' ' ' 

Ved utmå}ingen .av st~affi~n får straffelovens ~. 62 anvendelse. 
r straffskJerpend~ retnmg le,gger retten vesentlig vekt på at til

t~1te ~som ~orsk offls~r har stillet sitt navn og sin militære inn
Slk!. til rådlghet .for fle.nden ved 'som sjef i spissen for Den norske 
LeolOn _ batalJon «V'lken» - å delta i kr!.gen på fi~ndens side 
ran har derved også bidratt til at mange av hans landsmenn mistet I 

~vet på slagmarken og. mange fler av dem senere har måttet stå ti! . ansvar for og er ~lltt straffet for landsforræderi. Videre leg
gd rett~n vekt 'på at tiltalte har stillet -Ei~g til di:;;posisjon som leier' 
av 2. Hlrdavdehng. . 

Som formildende omstendicrhet har tiltalte sterkt fr"mhevet at 
han som sjef for legion-en n~;dla et energisk arbeid for å holde 
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legionen som en ren norsk fonnansjon, at han hevdet legionærenes 
rettigheter overfor tyskerne og at han etter skuffelsen med le
gionen arbeidet for å hindre innkallelse av flere frivillige til fron
ten m. v. Det synes på d·~t rene at han ved sin opptreden kom i 
motsetningsforhold til ledende ty'Skeresom Himmler, Rediess og 
stabsjef Leib og særlig til den siste som på et tidspunkt ønsket å 
få tiltalte stillet for krigsrett. Retten tar hensyn til denne til
taltes holdning ved straffutmålingen. Det må dog .bemerkes at til
talte såvidt skjønnes ~kke i og for seg har hatt noen uvilje mot 
å samarbeide med tyskerne og den opposisjon har har. vist i for
bindelse med legionen s.kyldes at han ikke har kunnet få samarbeide 
på de linjer som han mente var de rette. Retten legger videre i 
ronnildende retn:ing vekt på at tiltalte som hirdfordelingssjef og 

~ l senere våren 1945 synes å ha motarbeidet tyskerne i atskillig grad. 
• Han fulgte såvidt skjønnes den «norske» linjen innl?n NS. Han var 
~ på denne tid fullstedig klar over at tYSKer Ile h1få'de tlipt krigen. 

\1 
Videre nevnes at tiltalte var sterkt imot at nordmenn i tilfelle av 
invasjon deltok i .kamp mot norske invasjonsstyrker og at han ar
beidet for å hindre dette. Det er ikke opplyst at tiltalte ved noen 
anledning har vist ondsinnet opptreden. 

Straffen settes etter dette til tvangsarbeid i 10 år hvori går til 
fradrag den tid han har sittet i Vt'l't"eteksfengseJ. Han vil dessuten 
bli fradømt for 10 år de rettigheter som er nevnt i landssvik-

• lovens ~ 10 nr. l, 2, 4, 5 og 8 og for alltid sin stilling som offiser 
i den norske hær. 

Den 2. juni 1949 avsa Høyesterett dom i sak L.nr. 64 B. S. nr. 
48/1949. .' 

Påtalemyndigheten (~ H.r.advokat Knut Fgom) 

mot 
Thor Fredrik Nerbye (Forsvarer: H.r.adv. Gunnar Mellbye). 

Ste mm eg i v n ing: 
Dommer Schjelderup; Oslo byrett avsa 19. januar 1949 dom med 

denne domsslutning: 
«Thor Fredrik Nerbye dømmes for :forbrytelse mot landssvik

lovens § 3, jfr. § 2 nr. 1 a samt samme lovs § 3, jfr .. § 2 nr. 3, 
jfr. straffelovens § 86, alt sammenholdt med straffelovens § 63,. 
1. ledd, til en bot til statskassen stor ·kr. 5000 - fem tusen kroner. 

I medhold av landssviklovens § 11 fradømmes han videre de i 
samme lovs § 10 nr. 1 og 2 nevnte rettigheter for 10 - ti - år. 

Endelig dømmes han i medhold av landssviklovens § 14, Jfr. 
straLfelovens § 36, til å tåle inndragning til Staten ved Erstatnings- . 
direktoratet stor kr. 70 000 - sytti tusen - kroner. 

Saksomkostninger idønunes ikke.» . 
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sak, er det intet hos fru Elholm Hansen å inndra. Hvis fru El
holm Hansen vinner saken, er det ikke mer grunn til å foreta 
inndragning hos henne enn hos den bank hvo:." !beløpet er avbetalt. 

Dommer Ecl . .'hoff: Jeg er enig med førstvoterende. 
Dommer Rognlien.' Likeså. 
Dommer Grette : Likeså. 

. .... .' ' 'l) 
Den 31. mai 19.4:9 avsa Høyesterettkje'nnelse i sak L.nr. 61 fl 

S. nr. 233/1948: .1, j'/ . 
Påtalemyndigh~,en ~~~;","fW.t:~dvokat Knut Blom) . 

. ..... ,,,._._,.,.,.. mot 

Arthur Qvist (Forsvarer: H.r.adv. H. Kiær Mordt). 
,- ---1 

ste m meg i v n ing: 
Dommer SoeZseth: Eidsivating lagmannsrett avsa den 5. april 

1948 dom med denne domsslutning: 
«Arthur Qvist dømmes for forbrytelser mot straffelovens § 86, 

jfr. landssviklovens § 60 - sammenholdt med straffelovens § 62 
_ til tvangsarbeid i 10 - ti - år hvori går til fradrag for ut
holdtVai-etektsfengsel 1058 - ett tusen åtte og femti - dåger. 

Han fradømmes for 10 - ti - år de retti.gheter som er nevnt 
i landssvi.klovens § 10 nr. 1, 2, 4, 5 og 8 og for alltid stillingen 
som offiser i den norske hær, jfr. landssviklovens § 11. 

Han frifinnes for post 2 og post 4 annet punktum i tiltalen. 
Hans .inntekter som sjef for Den" norske Legion - bataljon 

.: Vikem - dnndras til fordel for det offentlige med kr. 90000 -
ni tusen - kroner, jfr. straffelovens § 36, jfr. landsSviklovens § 14. 

Han betaler det offentlige 'Sakens omkostning med .kr.: 300 
tre hundre - kroner.» 

Påtalemyndigheten har anket over straffutmålingen. 
Jeg finner .at anken 'bør forkastes. Etter det som foreligger 

for Høyesterett 'kim j~g ikke se at det er noe åpenbart misforhold 
mellom forbrytelsene og den idømte slraff. 

J eg stemmer for denne 
Kje n neI s e: 

Anken forkastes. 

Dommer Rognlien: Jeg er enig med :ørslvoterende. 
Dommerne s:'enersen, Schjelderup og Bonnevie.' Likeså. 
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