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Forord
Den norske medvirkningen i arrestasjonen og deportasjonen av jødene
i 1942–1943 fra Norge til Polen fremstår i dag som svært problematisk.
Hvordan kunne nordmenn – nazister og ikke-nazister – delta i gjennomføringen av denne tragedien og forbrytelsen mot en uskyldig del av
befolkningen? Frifinnelsen i 1948 av politiinspektør Knut Rød for hans
medvirkning i arrestasjonen av jødene er oppsiktsvekkende og kontroversiell – og for mange i dag uforståelig. I lys av frifinnelsen av Rød er
det påkrevet å stille spørsmålet: Hvordan foregikk landssvikoppgjøret
for de øvrige nordmennene som deltok i arrestasjonene?
Min undersøkelse er i det alt vesentlige rettet mot medvirkere i politiet
og lensmannsetaten. Undersøkelsen omfatter også en fengselslege og en
ledende tysker som deltok i arrestasjonene. Saken mot ham er tatt med
for å sammenligne med utfallet i sakene mot de norske medvirkerne.
Arrestasjonene i Oslo ble bl.a. muliggjort ved at 100 drosjer ble
utkommandert til å kjøre de arresterte til Akershuskaien. Så vidt vites
nektet ingen av disse å utføre dette oppdraget.
Til tross for at rettsoppgjøret avdekket og dokumenterte mange
saker der nordmenn deltok aktivt i gjennomføringen av deportasjonen,
skulle det vare helt til 27. januar 2012 før en offisiell beklagelse for denne
medvirkningen forelå.1

1. Formål og bakgrunn for undersøkelsen
Deltagelse og medvirkning i deportasjonen av jødene i Norge under
andre verdenskrig var en del av tiltalegrunnlaget i flere av landssviksakene etter frigjøringen i 1945. Denne undersøkelsen tar sikte på å redegjøre for og kommentere utfallet av disse sakene samt klarlegge i hvilken
grad medvirkning og deltagelse i deportasjonen ble vektlagt i sakene.
Undersøkelsen omfatter sakene mot 23 nordmenn og 1 tysker, og tar
også sikte på å avdekke tilfeller der embetsmenn/tjenestemenn i politi
og lensmannskorpset deltok i arrestasjonene av jødene uten at tiltale ble
reist.
1
Tale av statsminister Jens Stoltenberg på Akershuskaien i Oslo 27. januar 2012,
ved markeringen av Holocaustdagen. Se: http://www.regjeringen.no/nb/dep/smk/aktuelt/
taler_og_artikler/statsministeren/statsminister_jens_stoltenberg/2012/minnemarkering-paholocaustdagen.html (lest 20.04.2012).
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Fysisk mishandling av jøder var en del av tiltalen i en rekke saker
som ble ført mot tyskere og nordmenn etter andre verdenskrig. Disse
sakene er redegjort for i Oskar Mendelsohns bok Jødenes Historie i
Norge gjennom 300 år.2 Denne fremstillingen konsentrerer seg kun
om deltagelse og medvirkning til selve deportasjonen, og har det
samme siktepunkt som Tore Pryser har i sin artikkel «Holocaust i
innlandsregionen».3

2. Jødeforfølgelsen og forløpet til deportasjonene
Forfølgelsen av jødene i Norge under okkupasjonen 1940–1945 skjedde
i både tysk og norsk regi. Den jødiske delen av den norske befolkningen
utgjorde per april 1940 ca. 2000 personer. Allerede i mai 1940 gikk den
tyske okkupasjonsmakten til inndragning av radioapparater som tilhørte jøder. Den 12. mars 1942 vedtok Quisling-regjeringen å gjeninnføre
forbudet i Grunnloven § 2 om jøders adgang til riket. Trakasseringen
og forfølgelsen økte, frem til den nådde et klimaks i oktober/november
1942. Sentral i den forbindelse var Quisling-regjeringens utferdigelse av
lov av 26. oktober 1942 om inndragning av formuer tilhørende jøder
og lov av 17. november 1942 om meldeplikt for alle jøder. Den 26. november 1942 ble 532 jøder deportert til Auschwitz med D/S Donau. I
februar 1943 ble ytterligere en gruppe deportert med D/S Gotenland. Av
i alt 771 deporterte overlevde kun 34 personer.
Arrestasjonene og deportasjonene av jødene i 1942 og 1943 ble
iverksatt i henhold til et intimt samarbeid mellom den tyske okkupasjonsmakten og det norske statspolitiet (Stapo), som ble ledet av den
innbitte nazisten Karl Marthinsen. Statspolitiet var i stor utstrekning avhengig av hjelp fra lokale politikamre og lensmannsetaten for å pågripe
jødene og bringe disse til interneringsleirer eller fengsler før deportering
til Tyskland. Statspolitiet utøvde direkte ordremyndighet overfor lokale
politimyndigheter ved å gi ordre om anholdelse og transport til Oslo. En
detaljert beskrivelse av forløpet og selve gjennomføringen av deportasjonen finnes i kapittel 7: «Jødene i Norge deporteres. Fangemishandling
på Grini» i forannevnte bok av Oskar Mendelsohn. Det bemerkes at
det ikke er avklart om deportasjonen skjedde etter initiativ av Quisling2
Oskar Mendelsohn, Jødenes Historie i Norge gjennom 300 år, bind II,
Universitetsforlaget, Oslo 1986.
3
Tore Pryser, «Holocaust i innlandsregionen», i Per Ole Johansen (red.), På siden av
rettsoppgjøret, Unipub forlag, Oslo 2006, side 93–129.
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regjeringen. Selve gjennomføringen fant sted etter ordre og instruks fra
Reichssicherheitshauptamt (RSHA) i Berlin. Under rettsoppgjøret var
spørsmålet om ansvaret for selve deportasjonen oppe i sakene mot bl.a.
Quisling og tyskeren Wilhelm Wagner. I tiltalen mot Quisling som omhandlet hans ansvar for jødeforfølgelsen og deportasjonen, heter det:
Bortsendelsen fra landet ble arrangert av tyskerne på basis av Quislings uttalte
ønske om å få det norske jødespørsmålet løst på denne måte og så fort som mulig.4

Under saken la Quisling hele ansvaret på tyskerne, mens Wagner, som
vitnet i saken mot Quisling, ga uttrykk for at deportasjonen ble gjennomført etter ønske fra norske myndigheter.5 Så vidt vi vet, foreligger
det ikke noe klargjørende dokumentasjon som viser om aksjonen i
utgangspunktet var et norsk eller et tysk prosjekt. Men deportasjonen
av jødene fra Norge føyer seg inn i rekken av tilsvarende aksjoner mot
jøder i de øvrige tyskokkuperte eller kontrollerte områdene.

3. Personene som omfattes av undersøkelsen
Undersøkelsen omfatter landssviksakene mot følgende personer:
• Vidkun Quisling, ministerpresident
• Albert Hagelin, innenriksminister
• Sverre Parelius Riisnæs, justisminister
• Knut Rød, politiinspektør, Statspolitiet, Oslo
• Ragnvald Kranz, politiinspektør, Statspolitiet, Oslo
• Sverre Dürbeck, politiinspektør, Statspolitiet, Oslo
• Ole Homb, politibetjent, Statspolitiet, Oslo
• Sverre Johansen, politiinspektør, Statspolitiet, Bergen, senere sjef,
Statspolitiet, Oslo
• Johan Bjørgan, politiinspektør, Statspolitiet, Bergen
• Alf Hans Granaas, leder, Statspolitiet, Bergen
• Carl Bernhard Askvig, politipresident, Oslo
• Roar Lund, politiinspektør, Statspolitiet, og sjef, Statspolitiet,
Trondheim
• Jacob Carl Lothe, leder, Statspolitiet, Tromsø og Kirkenes
• Bjarne Mollatt, politimester, Drammen
4
Straffesak mot Vidkun Abraham Lauritz Jonssøn Quisling, utgitt på offentlig bekostning
av Eidsivating lagstols landssvikavdeling, Oslo 1946, side 5.
5
Straffesak mot Vidkun Abraham Lauritz Jonssøn Quisling, 1946, side 204.
8
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Christopher Andreas Hoxmark Lange, politipresident, Trondheim
Bjarne Berg, politipresident, Bergen
Johan Lorange, politimester, Gjøvik
Harald Hammer, lensmann, Sør-Fron
Sverre Løvstad, politifullmektig, Kongsvinger
Arne J. Håkenrud, politimester, Ålesund
Egil Hilde, politimester, Haugesund
Hans Egil Fiane, politimester, Tromsø
Hans Eng, dr.med., lege, Statspolitiet, Oslo
Wilhelm Wagner, SS Hauptsturmführer og ansvarlig for kirke- og
jødesaker i SS Norge

Materialet knyttet til undersøkelsen, er basert på arkivmateriale fra
Riksarkivet i Oslo.
Personene Quisling, Hagelin og Riisnæs er omtalt i flere verker
og biografier der deres forhold til jødeforfølgelsen er blitt behandlet.6
Medvirkningen i deportasjonen fra politiets og den sivile administrasjonens side er behandlet bl.a. av Per Ole Johansen.7 Rettssakene mot
Knut Rød har vært gjenstand for juridisk kommentar og senere omtale
i pressen.8
Ved gjennomgangen av landssviksakene mot de personene som er
nevnt ovenfor, vil fokus bli satt på:
• Under hvilke lovbestemmelser ble deltagelse i deportasjonen henført
(subsumsjonen)?
• Hvor sentral var deltagelse i deportasjonen i tiltalebeslutningen mot
de enkelte?
• Hvordan ble denne delen av tiltalen behandlet i domsgrunnene?
• I hvilken grad ble deltagelse i deportasjonen tillagt vekt i straffeutmålingen?
• Hva ble det endelige utfallet i de sakene som undersøkelsen omfatter?

6
Hans Fredrik Dahl, Vidkun Quisling, En fører for fall, Aschehoug, Oslo 1992; Nils Johan
Ringdal, Sverre Riisnæs, Gal mann til rett tid, Aschehoug, Oslo 1989.
7
Per Ole Johansen, Oss selv nærmest, Gyldendal, Oslo 1984; Per Ole Johansen, På siden
av rettsoppgjøret, Unipub, Oslo 2000.
8
Knut Sveri «Landssvikoppgjørets merkeligste rettssak», i Anders Bratholm, Nils Christie
og Torkel Opsahl (red.), Lov og Frihet. Festskrift til Johs. Andenæs på 70 årsdagen 7. september
1982, Universitetsforlaget, Oslo 1982, side 345.
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4. Aktuelle lovbestemmelser knyttet til
arrestasjonene og deportasjonen av jødene
Straffeloven av 22. mai 1902, slik den gjaldt under landssvikoppgjøret,
inneholdt en rekke bestemmelser som kunne komme til anvendelse i
sakene mot dem som deltok i arrestasjonene av jødene.
• Landssvikloven av 21. februar 1947
• Straffeloven § 86, bistand til fienden
• Straffeloven § 223, ulovlig frihetsberøvelse
• Straffeloven § 224, hensette noen i hjelpeløs tilstand, eller fangenskap eller annen avhengighet i et fremmed land
• Straffeloven § 225, bringe noen i trelldom
• Straffeloven § 233, forsettlig drap
• Straffeloven § 239, uaktsomt drap
• Straffeloven § 257, tyveri

5. Vidkun Quisling (1887-1945)
Lagmannsrettssaken mot Vidkun Quisling fant sted i tiden 20. august
til 10. september 1945. Det foreligger et stenografisk referat av rettssaken, inklusiv behandlingen av anken i Høyesterett, som ble utgitt i
bokform i 1946.9 Tiltalen inkluderer Quislings delaktighet og ansvar for
deportasjonen av jødene fra Norge. Han ble tiltalt etter straffeloven §
233 (drapsparagrafen) for:
I hele okkupasjonstiden og også forut for denne opphisset tiltalte i skrift og
tale til hat mot jøder, således i tale holdt på den antijødiske kongress i Frankfurt am Main i 1941, referert i Morgenbladet for 29. mars s.å., i taler av 29. juni
og 5. september s.å. og i en rekke andre foredrag og artikler. Han utferdiget
den 17. november 1942 en lov om meldeplikt for alle jøder og lot det norske
politi bistå med pågripelse av jøder som skulle sendes til Polen. Han visste at
denne jødeforfølgelse ville koste mange jøder livet, hvilket også har vist seg å
slå til for et antall av flere hundre. Bortsendelsen fra landet ble arrangert av
tyskerne på basis av Quislings uttalte ønske om å få det norske jødespørsmålet
løst på denne måte og så fort som mulig.

Han ble videre tiltalt etter straffeloven § 257 (tyveribestemmelsen) for:
9
10

Straffesak mot Vidkun Abraham Lauritz Jonssøn Quisling, 1946.
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Ved lov av 26. oktober 1942 traff tiltalte bestemmelse om inndragning av
formue av enhver art tilhørende jøder og deres ektefeller og barn. I henhold til
denne lov har han foranlediget eller godtatt at slike inndragninger har funnet
sted i betydelig omfang, se eksempelvis kunngjøring av 10. november 1942 om
inndragning av formue tilhørende 125 jøder. De inndragne verdier skal være
overført til «Riksfondet».

I sin skriftlige redegjørelse av 7. august 1945 der han kommenterer de
forskjellige punktene i tiltalebeslutningen, skriver Quisling:
Arrestasjonen var igangsatt før jeg fikk kjennskap til det, og skjedde – så vidt
jeg ble meddelt – som en alminnelig sikkerhetsforanstaltning. Jeg fikk ingen
meddelelse om at pågripelsen ble foretatt med en bortsendelse for øye.
At bortsendelsen fra landet ble arrangert av tyskerne på basis av mitt uttalte
ønske er absolutt ikke tilfelle. Jeg ble tvert imot overrasket da jeg erfarte av
politisjef Marthinsen at jødene plutselig var avskipet, og ble først lenge etter
avskipningen gjort kjent med at de skulle til Polen og ikke til Tyskland …

Aktoratet hevdet at Quislings forhold i jødesaken ble rammet av straffeloven § 86 (bistå fienden i råd og dåd) og § 233 (forsettlig forvolde en
annens død eller medvirke dertil).
Jødeforfølgelsen utgjorde en vesentlig del av saken mot Quisling.
Det ble ført en rekke vitner og fremlagt en omfattende dokumentasjon.
Quisling hevdet hele tiden at det var tyskerne som sto bak forfølgelsen,
og at han ikke visste om transporten med Donau før i ettertid.
I dommen fra Eidsivating lagmannsrett står følgende vedrørende
jødeforfølgelsene:
Retten anser det bevist at tiltalte har vært interessert i å få gjennomført jødeforfølgningen, og det er på det rene at den er gjennomført langt mer hardhendt
enn for eksempel i Danmark. Tiltalte har anført at han ikke kjente til at jødene
ble mishandlet i Tyskland, og trodde heller ikke at de skulle sendes dit. Han
har etter rettens oppfatning forstått at jødene ville bli sendt ut av landet. Og
han gjorde intet forsøk på å hindre sendingen av den annen avdeling etter at
en stor del allerede var sendt med D/S Donau. Retten antar at tiltalte ikke har
vært seg fullt bevisst at jødene ved den aksjon han satte i gang ville utsettes for
å miste livet, da en den gang ikke hadde det kjennskap til tyskernes behandling av jødene i gasskammere og lignende som en senere har fått. Men likevel
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var kjennskapet til tyskernes jødeforfølgelse alt på det tidspunkt så utbredt, at
retten finner at tiltalte må bli å straffe etter strl.§ 239.
Lagmannen og domsmann Belle finner at tiltalte etter det kjennskap han
må ha hatt til jødebehandlingen i Tyskland, også har vært seg bevisst at flere
eller færre av jødene ville bli ført i døden, når han satte sin aksjon i verk. De
stemmer for at tiltalte i dette punkt dømmes etter strl.§ 233.

Rettens flertall fulgte altså Quislings fremstilling et stykke på vei og ville
ikke gå lenger enn å dømme ham for medvirkning til uaktsom drap.
De frifant ham dermed for tiltalen om medvirkning til forsettlig drap.
Quisling ble, som kjent, enstemmig dømt til døden av lagmannsretten.
Quisling anket dommen fra Eidsivating lagmannsrett til Høyesterett,
som i kjennelse av 13. oktober 1945 forkastet anken enstemmig. Om jødeforfølgelsen og deportasjonen uttalte førstvoterende, dommer Fougner:
Domsgrunnene er kanskje også her noe snaue. Jeg kan imidlertid ikke dra i
tvil at lagmannsretten har ment å ville gi uttrykk for den oppfatning at også
domfelte ved den tid det her er spørsmål om, har hatt et sådant kjennskap til
tyskernes jødeforfølgelser at han må sies uaktsomt å ha medvirket til flere eller
færre jøders død, når han, slik som nærmere beskrevet i dommen, samvirket
med de tyske myndigheter til jøders pågripelse og nedsendelse til Tyskland.
Jeg antar derfor at også heromhandlede anke må forkastes.

5.1. Kommentar til dommen mot Quisling
Quislings ansvar for deportasjonen av jødene fra Norge under okkupasjonen utgjorde en sentral del av prosessen mot ham. Forholdet ble
tatt inn i pkt. V i tiltalebeslutningen som omhandlet forbrytelser mot
straffeloven § 233 (forsettlig drap). Det var fire forhold som ble tatt inn
under denne tiltaleposten:
1. Henrettelsen av høyesterettsadvokat Viggo Hansteen
2. Drapene av de deporterte jødene
3. Henrettelsen av politifullmektig Gunnar Eilifsen
4. Avslag om benådning av nordmenn som var dømt til døden av norsk
særdomstol
Quisling ble altså tiltalt for forsettlig medvirkning til drap av de deporterte jødene. Det vil si at påtalemyndigheten ved utferdigelsen av
12
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tiltalen anså at han hadde et direkte ansvar for deportasjonen som førte
til døden for så godt som alle som ble deportert. Påtalemyndigheten
tok utgangspunkt i en serie til dels meget skarpe taler Quisling holdt
vedrørende jødene. Disse ble dokumentert under rettssaken. Quisling
talte, ifølge et referat fra en av talene, direkte om tilintetgjøring av regimets fiender. Påtalemyndigheten viste også til den lovgivningen som
Quisling innførte, bl.a. loven om inndragning av jødenes formuer og
senere loven om meldeplikt.
Det kan ikke være tvil om at Quisling kjente til arrestasjonen av
mannlige jøder mellom 15 og 65 år samt meldeplikten for de øvrige
som fant sted i oktober 1942. Det er etter min oppfatning irrelevant og
uten betydning hvorvidt Quisling var kjent med at selve avskipningen
med Donau fant sted den 26. november. Det avgjørende må være om
han forsto eller burde ha forstått at jødene, hvorav en vesentlig del var
arrestert allerede i oktober, skulle, som statsløse og fratatt alle sine eiendeler, føres ut av landet for aldri å kunne vende tilbake. At han måtte
være klar over at de arresterte jødene skulle deporteres, bestyrkes ved at
de jødene som var arrestert i oktober/november 1942 og ikke ble sendt
med Donau, ble deportert den 24. februar 1943 med Gotenland. Det var
bare et praktisk spørsmål om skipsleilighet som avgjorde når de skulle
sendes ut av landet. Men det var ikke tvil om at de skulle deporteres,
og Quisling måtte ha vært klar over at slik skulle det gå. Dersom han
var uvitende om deportasjonen i november 1942, så hadde han i hvert
fall all mulighet til å agere i tiden etterpå, frem til Gotenlands avgang i
februar 1943.
Når Hagelin ble kjent skyldig i forsettlig medvirkning til deportasjonen ved de lovene som ble utferdiget av hans departement (se nedenfor), hvorfor skulle ikke Quisling, som øverste ansvarlig «lovgiver», ha
det samme ansvaret? Etter min oppfatning hadde Quisling et direkte
ansvar for deportasjonen. Først og fremst var han øverste ansvarlig for
den lovgivningen som ble utferdiget forut for deportasjonene. Hva var
formålet med å vedta og iverksette en lov om inndragning av jødenes
eiendeler og formuer av 26. oktober 1942, arrestere de mannlige jødene
ved aksjonene 26. oktober 1942 og iverksette en lov om meldeplikt for
dem (kvinner, barn og eldre) som ikke var arrestert, hvis det ikke var
som ledd i et større prosjekt som hadde som mål å løse det såkalte jødeproblem i Norge en gang for alle?
Domsgrunnene i flertallets begrunnelse for å frifinne Quisling for
medvirkning til forsettlig drap og føre forholdet inn under bestemmelsen om uaktsomt drap, er svært mangelfulle. Til tross for den solide
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dokumentasjonen og de øvrige bevislighetene som ble ført fra aktoratets
side, så nøyde flertallet seg med, i én eneste setning, å begrunne hvorfor
de mente at forholdet måtte henføres under bestemmelsen om uaktsomt
drap. Setningen lyder:
Retten antar at tiltalte ikke har vært seg fullt bevisst at jødene ved den aksjon
han satte i gang ville utsettes for å miste livet, da en den gang ikke hadde det
kjennskap til tyskernes behandling av jødene i gasskammere og lignende som
en senere har fått.

Flertallet fant at fordi det ikke kunne føres bevis for at Quisling kjente til
gasskammermetoden, måtte han frifinnes for medvirkning til forsettlig
drap. Manglende kunnskap om selve drapsmetoden var altså tilstrekkelig til å frifinne ham på dette punktet. Denne begrunnelsen svikter.
En medvirker, som ikke selv utfører drapshandlingen, behøver selvsagt
ikke kjenne til på hvilken måte et drap skjer. Det var feil å frifinne Quisling for medvirkning til forsettlig drap alene fordi han ikke kjente til
selve gasskammermetoden. Det avgjørende måtte være om han var klar
over at jødene ved deportasjonen, som han var medvirker til, ville miste
livet. I det minste burde han ha vært klar over at dette ville være konsekvensen av deportasjonen. Denne vurderingen gikk altså flertallet i
retten ikke inn på. Det er av vesentlig interesse å konstatere at retten fant
at Quisling var ansvarlig for deportasjonen, jf. ordene: «ved den aksjon
han satte i gang», men de vek altså tilbake til å dømme ham for forsettlig
medvirkning til drap.
Det er en vesentlig forskjell på et forsettlig drap og et drap som er
utført ved en uaktsom handling. Et uaktsomt drap karakteriseres ved at
det aldri var meningen å ta livet av offeret, det bare skjedde ved et uhell.
Kan vi virkelig tro at det var slik i Quislings tilfelle med hensyn til de
deporterte jødene?
Spørsmålet melder seg om rettens flertall følte behov for å gi Quisling
medhold på noen punkter for å forsterke bildet av at domstolen ikke
var et lydig redskap i påtalemyndighetens tjeneste. Det neste spørsmålet
som melder seg, er om resultatet hadde blitt det samme om deportasjonen og drapene hadde blitt gjort overfor en annen gruppe i det norske
samfunnet. Spilte det, med andre ord, en rolle ved flertallets avveining
at det var jøder som var blitt utsatt for denne behandlingen, og ikke
andre grupper av befolkningen?
Riksadvokaten anket ikke over at lagmannsretten kun hadde henført
forholdet under uaktsomt medvirkning til drap, til tross for at tiltale
14
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var reist for forsettlig medvirkning til drap. En begrunnelse på hvorfor
påtalemyndigheten ikke anket på dette punktet, er ikke funnet.
Quisling anket som sagt lagmannsrettens dom til Høyesterett. Saken
kom opp den 9. oktober 1945, og Quisling møtte og fikk anledning til
å avgi forklaring. Høyesteretts kjennelse ble avgitt 13. oktober og førstvoterende var dommer Sigurd Fougner. Quisling hadde anket over at
han var blitt kjent skyldig for medvirkning til uaktsomt drap av jødene
(straffeloven § 239). Dommer Fougner avviste anken, selv om han fant
at domsgrunnene på dette punktet kunne være «noe snaue». Det var
ikke tilstrekkelig grunnlag til å oppheve disse. Dermed ble lagmannsrettens konklusjon om at Quisling kun hadde gjort seg skyldig i uaktsom
medvirkning til avlivningen av jødene, stående.
Under behandlingen av straffeutmålingen, som førte til opprettholdelsen av dødsstraffen fra lagmannsretten, nevnte ikke dommer
Fougner jødeforfølgelsen og deportasjonen i det hele tatt. Skyldes dette
at Quisling kun var kjent skyldig i uaktsom medvirkning i drapene på
jødene, eller var det andre forhold som gjorde at verken førstvoterende
eller noen av de andre fant det nødvendig å komme inn på denne største
enkelttragedien fra andre verdenskrig?
Quislings delaktighet i forfølgelsen av jødene er grundig behandlet av Hans Fredrik Dahl i boken Vidkun Quisling. En fører for fall.10
Etter Dahls oppfatning var ikke Quisling kjent med arrestasjonene og
oppsamlingen av jødene på Vippetangen den 26. november. Men han
mener at Quisling i ettertid utad godtok novemberdeportasjonen. Når
det gjelder den skjebnen som ble jødene til del, skriver Dahl:
Quisling trodde i 1943–44, hva han enn måtte høre som rykter, at jødene fra
Norge levde i reservater og leirer i Polen – med sikte på en endelig repatriering
på Madagaskar eller et annet egnet område etter krigens slutt.11

Dersom Dahl er villig til å godta Quislings «tro», deler jeg ikke denne
oppfatningen. En hovedinnvending må være det faktum at det var ingen
kontakt med de deporterte, bortsett fra i noen ytterst få tilfeller, etter
deres avreise fra Norge. Hvis de hadde levd i «reservater og leire», som
Quisling sa han trodde, skulle man i det minste ha fått etablert en viss
form for kommunikasjon mellom de deporterte og hjemlandet. Ifølge
Quisling skulle de ikke drepes, så hvorfor hørte man så ikke noe fra
10
11

Dahl, 1992, side 368–385.
Dahl, 1992, side 385.
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dem over tid? Det er videre ikke dokumentert at Quisling på noen som
helst måte etterlyste jødenes skjebne etter deportasjonen. Og hva med
de gjenværende arresterte jødene som satt og ventet på å bli deportert?
Hvis Quisling mente at tyskerne ved Donau-deportasjonen hadde
handlet uten å konferere med norske myndigheter, reiser spørsmålet
seg om han gjorde noe som helst for å avverge deportasjonen med Gotenland. Han kunne, i det minste, utbedt seg forsikringer om at de kun
skulle sendes til «reservater» i påvente av senere repatriering. Men det
gjorde han ikke. Det foreligger ingen dokumentasjon på at han viste
interesse for den gjenværende gruppen av arresterte. Dessuten, hvis det
var kun spørsmål om internering inntil senere repatriering kunne finne
sted, hvorfor skulle jødene i det hele tatt sendes til Tyskland for slik
«oppbevaring»? Da kunne de like godt ha vært internert i Norge, og
tyskerne kunne spart omkostningene. Den eneste begrunnelsen for å
sende jødene til Tyskland/Polen, var for at de skulle avlives umiddelbart
eller arbeide seg til døde.
Disse svakhetene og manglende troverdighet i Quislings argumentasjon skulle ha vært underkastet en langt grundigere vurdering av
Eidsivating lagmannsrett. Man sto, tross alt, overfor krigens groveste og
mest omfattende overgrep mot en uskyldig gruppe av den norske befolkningen. Sterke grunner foreligger derfor for å hevde at frifinnelsen
for forsettlig medvirkning til drap hviler på et sviktende grunnlag.
For de øvrige postene under pkt. V i tiltalen (henrettelsene av
Hansteen og Eilifsen samt avslag på benådninger) ble Quisling kjent
skyldig i forsettlig medvirkning til drap.
I begrunnelsen for anvendelse av dødsstraff forholdt lagmannsretten seg til straffeloven § 233, men Quisling var jo frikjent for forbrytelse
mot denne bestemmelsen, slik at ansvaret for deportasjonen ikke var
et moment som kunne brukes for å begrunne dødsstraff. Dødsstraffen
hviler derfor på de andre forbrytelsene han ble kjent skyldig i etter tiltalen.
Avslutningsvis er det verdt å merke seg at Hagelin (se nedenfor)
ble dømt til døden bl.a. for utferdigelsen av lovene om inndragning av
jødenes formuer og loven om meldeplikt. Disse lover var til syvende
og sist undertegnet av Quisling. I Hagelins tilfelle var utferdigelse av
disse lovene nok til å idømme dødsstraff, så hvorfor ble ikke den samme
begrunnelsen anvendt i saken mot Quisling? Det bisarre er at i rettsoppgjøret ble Hagelin dømt strengere enn Quisling for deporteringen
av jødene!
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6. Albert Hagelin (1882-1946)
Albert Hagelin ble født i Bergen, der faren var gullsmed. Moren var
dansk jøde. Hagelin slo seg i mellomkrigsårene ned i Dresden, Tyskland, der han virket som forretningsmann. Han meldte seg tidlig inn
som medlem av det tyske NSDAP. Hagelin var medlem av Quislings
kuppregjering av 9. april 1940. Sammen med de øvrige medlemmene av
Quisling-regjeringen ble han satt ut av funksjon en uke senere. Den 25.
september 1940 ble han utnevnt av Terboven til kommissarisk statsråd
og sjef for det nyopprettede Indredepartementet. Den 1. februar 1942
gikk han inn i den «nasjonale regjering» som innenriksminister inntil
han ble fjernet fra stillingen 8. november 1944.
4. desember 1945 ble han stilt for Eidsivating lagmannsrett, under
ledelse av Erik Solem, tiltalt for landssvik etter straffeloven § 83, 84, 86
og 98.
Forfølgelsen av jødene i Norge var en del av tiltalegrunnlaget:
Tiltalte hadde bl.a. hovedansvaret eller et tungtveiende ansvar for følgende
forordninger og lover:
-- lov av 24. oktober 1942 om inndragning av formue som tilhører jøder,
-- lov av 17. november 1942 om meldeplikt for jøder.

Det er verdt å merke seg at Hagelin ikke ble satt under tiltale for brudd
på straffelovens drapsbestemmelser, hvilket var tilfelle i saken mot
Quisling. Etterforskningsdokumentene og dommene i lagmannsretten
og Høyesterett finnes i Riksarkivet.12 Høyesteretts kjennelse i ankesaken
er inntatt i Rt. 1946, side 449.
En gjennomgang av saken mot Hagelin viser at selv om delaktigheten i jødeforfølgelsen var inkludert, så ble etterforskningen og behandlingen i lagmannsretten konsentrert om de andre delene av hans
virksomhet rett før og under krigen. Hagelin ble dømt til døden av en
enstemmig lagmannsrett. I dommen skriver retten følgende om hans
medvirkning og ansvar for forfølgelsen av jødene:
Hele hans ovenfor nevnte lovgivervirksomhet har vært høyst skadelig. Lovene om
jødene av 24. oktober og 17. november 1942 har banet vei for den jødeforfølgelse
12

Riksarkivet, landssviksak, Oslo politikammer, dom 846. Det er 4 kassetter.
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som fant sted. Tiltalte som fra sitt opphold i Tyskland var vel kjent med jødeforfølgningen der og sier at han var uenig i at det ble satt noen aksjon mot jødene,
hadde så meget større grunn til å motsette seg disse bestemmelser, men han gav
etter.

Hagelin prøvde under rettssaken å skyve ansvaret for jødelovene over på
Quisling og justisminister Sverre Riisnæs:
Han mener at det var tyskerne som først reiste spørsmålet om aksjon mot
jødene. Tiltalte hadde selv i alle fall ikke hatt noen befatning med dette spørsmål før han ble tilkalt til Quisling på Slottet hvor det ble fremlagt en lov om
inndragning av jødenes formue. Tiltalte visste ikke på forhånd at det var arbeidet med denne lov. Tilstede hos Quisling var Riisnæs, innenriksråd Dahl og
muligens Jonas Lie.13

Det virker ikke helt overbevisende at arbeidet med en slik lov kunne
foregå i Hagelins eget departement uten at han hadde kjennskap til det
før han skulle undertegne som ansvarlig minister. Men det skal ikke helt
utelukkes. Det kan tenkes at mesteparten av forarbeidet skjedde i regi
av Justisdepartementet, under ledelse av Sverre Riisnæs i kontakt med
innenriksråd Thorleif Dahl hos Hagelin. Men ved å skrive under disse
lovene som ble utgitt fra hans departement, påtok Hagelin seg et ansvar
han ikke kunne komme bort fra.
Sakens dokumenter bekrefter imidlertid at Hagelin bidro til å hjelpe
svenske jøder som sto i fare for å bli omfattet av forfølgelsen. Svensk UD
bekrefter i et brev av 18. februar 1946 til Hagelins forsvarer, høyesterettsadvokat Alf Borgen, at Hagelin tilbakekalte beslag av svenske jøders
formuer.14 Dokumentene i saken viser at det var atskillig korrespondanse omkring spørsmålet om hvorvidt jøder var å betrakte som svenske
eller norske statsborgere. Quisling var uenig i Hagelins oppfatning av
statsborgerskapet i disse sakene, og følgende beskjed ble gitt til Hagelin:
Ministerpresidenten har meddelt at senere ervervede svensk statsborgerskap
er uten innflytelse på den norske inndragningsbestemmelse.15

13 Riksarkivet, landssviksak, Oslo politikammer, dom 846, mappe «Diverse dok, uordnet»,
notat kriminalbetjent Pande, side 9.
14 Riksarkivet, landssviksak, Oslo politikammer, dom 846, mappe «Hagelin diverse»,
dok. 16.
15 Riksarkivet, landssviksak, Oslo politikammer, dom 846.
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Under lagmannsrettssaken var det flere vitner som forklarte at Hagelin
ikke var jødefiendtlig, og at han hadde prøvd å hjelpe, særlig de med
svensk bakgrunn. Disse vitnene var tidligere embets- og tjenestemenn
fra hans eget departement: tidligere ekspedisjonssjef Malthe Johannesen, sekretær Margrethe Reichelt, ekspedisjonssjef Vries-Hassel og
innenriksråd Thorleif Dahl.
For øvrig synes det som at Hagelin var mest opptatt av utenrikssakene som også hørte under hans departement, hvilket kan forklare hans
aktivitet overfor de svenske jødene.
Den 4. desember 1945 ble Hagelin dømt til døden i Eidsivating lagmannsrett. Dommen ble anket til Høyesterett. I anken blir det anført fra
Hagelins side:
Domfeltes resultatrike anstrengelser for, når han hadde anledning til det, å
mildne følgene av de lover som under tysk press og påtrykk ble gitt – særlig
jødelovene.

Saken kom opp til behandling i Høyesterett i mai 1946, og dommen
er inntatt i Rt. 1946, side 449. Førstvoterende, dommer Alten, uttaler
følgende under behandlingen av straffeutmålingen:
Endelig har han, til tross for sitt kjennskap til jødeforfølgelsene i Tyskland,
sammen med Quisling og Riisnæs; utferdiget de to lover av 26. oktober og 17.
november 1942 som bl.a. ledet til arrestasjon og transport til Tyskland av ca.
1000 jøder, hvorav bare ca. 10 er kommet fra det med livet.

Dommer Alten avslutter sitt votum med å fastslå:
Resultatet av mine overveielser er at tiltaltes forbrytelser mot straffelovens §
86, jfr. § 98, etter den 3. oktober 1941 er så graverende at de i og for seg er
tilstrekkelig til å begrunne dødsstraff.

Anken ble enstemmig forkastet. I motsetning til i Quisling-dommen er
ansvaret for jødeforfølgelsen særskilt nevnt her som et straffeskjerpende
moment i straffeutmålingen.
Ved kongelig resolusjon av 24. mai 1946 ble anmodningen om benådning avvist, og Hagelin ble henrettet på Akershus ved skyting den
25. mai 1946, kl. 05.32.
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6.1. Kommentar til dommen mot Hagelin
Sammenligner man dommen mot Hagelin med dommen mot Quisling
vedrørende ansvaret for deportasjonen av jødene, er det i Hagelins
tilfelle ikke snakk om kunnskap, eller manglende sådan, om gasskammermetoden. Her ble det fastslått uten omsvøp et direkte ansvar for utferdigelsen av de lovene som førte frem til deportasjonen. Forholdet ble
henført under straffeloven § 86; Hagelin ble dømt for forsettlig bistand
til fiendens drap av jødene. Slik sett blir Hagelin bedømt strengere enn
Quisling for delaktighet i jødeforfølgelsen. I Hagelins tilfelle var det altså
ikke aktuelt å vurdere forholdet som uaktsomt. Det bemerkelsesverdige
er at Hagelin etter all sannsynlighet var uvitende om selve novemberdeportasjonen og vitterlig hadde forsøkt å hjelpe flere familier/personer
som var utsatt.

7. Sverre Parelius Riisnæs (1897-1988)
Sverre Parelius Riisnæs var jurist og hadde gjort karriere i påtalemyndigheten før krigen og var statsadvokat i 1940, og ble betraktet som en
av landets dyktigste statsadvokater.16 Riisnæs ble utnevnt av Terboven til
kommissarisk statsråd for Justisdepartementet 25. september 1940 og
ble justisminister i Quislings regjering som ble etablert i februar 1942.
Han virket i denne stillingen helt frem til frigjøringen.
Tiltalebeslutningen ble tatt ut 3. oktober 1945, og Riisnæs ble tiltalt
for en rekke graverende forhold. I korthet kan nevnes hele komplekset
av lover og forordninger som hadde til hensikt å nazifisere samfunnsutviklingen ut fra idégrunnlaget til NS og for å støtte okkupasjonsmakten.
Riisnæs hadde et særlig ansvar for mordet på politifullmektig Eilifsen,
og han deltok selv i eksekusjonspelotongen mot gislene som ble drept
på Akershus etter likvideringen av generalmajor Karl Marthinsen.
Tiltalebeslutningen omfattet også Riisnæs’ engasjement og medvirkning i forfølgelsen av jødene i Norge, og det er denne delen av tiltalen
som skal behandles her.
Forholdene som Riisnæs var tiltalt for, var utvilsomt av en slik karakter at dødsdom måtte påregnes.
Som kjent måtte hovedforhandlingen i straffesaken mot ham, under
ledelse av lagdommer Johan Munthe Cappelen, avbrytes, og Riisnæs ble
16
20

Ringdal, 1989, side 60.

HL-senteret Temahefte 16

etter rettens beslutning innlagt på Reitgjerdet sykehus. Han ble utskrevet derfra i 1960. Noen ny straffesak ble aldri reist mot ham.
Tiltalebeslutningen inkluderte hans medvirkning til jødeforfølgelsen, og forholdet ble henført under straffeloven § 86. Under tiltalens
pkt. 1 om forhold under straffeloven § 86 er det bl.a. anført:
Han hadde hovedansvar eller tungtveiende ansvar for følgende lover:
a) Tiltalen omfattet en rekke lover knyttet til nazifiseringen, vedrørende jødeforfølgelsen ble særskilt nevnt:
- lov av 24. oktober 1942 om inndragning av formue som tilhører jøder.

Under pkt. d) kommer så en nærmere beskrivelse av hans medvirkning
i jødeforfølgelsen:
Han deltok ivrig i forfølgelsen av de norske jøder. Foruten de ovenfor under a)
nevnte lover rettet mot jødene tok han initiativet til å forandre Grunnlovens
bestemmelse om jøder og virket for å få jødene registrert, satt ut av virksomhet
og transportert ut av landet. I brev av 27. januar 1943 henledet han således
statspolitiets oppmerksomhet på jøder som ikke var anholdt for uttransport.

Etterforskningen inneholder en del materiale som underbygger tiltalen
på dette punktet. For eksempel ble brev av 7. april 1938 fra Riisnæs til
hans venner «Walter og Paula» i Wien dokumentert. Her står det:
Noget som den gang i Wien alltid gjorde meg ondt og fylte meg med skam var
å se hvorledes jødene og andre slette elementer bredte seg utover den gamle
vakre rene tyske by og frekt skjøv landets egne sønner tilbake. Nu blir vel
gatene rengjort ! 17

Øvrig dokumentasjon fra Riisnæs’ tid som justisminister vedrørende
hans medvirkning til jødeforfølgelsen i Norge er bl.a. følgende:
• Endring av Grunnloven § 2. I brev av 23. januar 1943 til Regjeringssekretariatet skriver Riisnæs bl.a. om endringen i Grunnloven: «Ved
siden av sin rasepolitiske betydning understreker bestemmelsen at
den forfatningsrettslige nyordning bygger videre på Grunnloven.»
17

Riksarkivet, landssviksak, Oslo politikammer, henlagt sak: Sverre Parelius Riisnæs.
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• Brev av 12. august 1941 fra Riisnæs til statsråd Lie i Politidepartementet vedr. avskjed for embetsmenn og tjenestemenn som er jøder, samt
inndragelse av tillatelser for jøder som praktiserer som sakførere.
• Brev av 22. september 1941 til fylkesfører Henrik Rogstad, Trondheim,
med opplysning om at sakførere som er jøder, skal fratas sin bevilling.
• Brev av 1. oktober 1941 til Landbruksdepartementet vedr. utelukkelse av jøders rett til å eie jord.
• Brev av 1. oktober 1941 til «høyesterettsdommer» Vasbotten om bistand
til utarbeidelse av «følgende arbeider om jødespørsmålet i Norge».
• Rundskriv av 2. oktober 1941 til Fylkesmennene med anmodning
om innhenting av opplysninger fra tinglysningsdommerne om jøder
som eier fast eiendom.
• Brev av 27. oktober 1942 til statsråd Jonas Lie. I brevet kommer
Riisnæs inn på episoden på Halden-toget da politimannen Arne
Hvam ble skutt i forbindelse med en jødeflukt. Han skriver bl.a.
«men no gjør vi det av med jødene og det ettertrykkelig». Det er
verdt å merke seg datoen for brevet, som er før deportasjonen 26.
november 1942. Det kan tyde på at når Riisnæs skriver at man skulle
gjøre det ettertrykkelig av med jødene, så betyr det at han på det
tidspunkt visste, eller i hvert fall skjønte, hva som skulle skje.
• Brev av 5. november 1942 til Stapo-sjef Marthinsen, der Riisnæs ber
om at verdiene fra jødeboene tilføres frontkjempere.
• Brev av 14. november 1942 til minister Skancke, der Riisnæs begrunner nødvendigheten av aksjonen mot jødene. Her skriver han:
«Jødenes fortsatte opphold i Norge fremkaller meget store vanskeligheter og volder store ulykker.» Legg merke til ordbruken: «fortsatte
opphold». Det peker i retning av en deportasjonslinje. Videre skriver
han: «Vi plikter først og fremst også å ta hensyn til vårt eget folk som
har bodd her i landet fra de første tider.»
• Brev av 27. januar 1943 til Marthinsen i Stapo om jøder som fortsatt
ikke er anholdt for uttransport. Riisnæs skriver: «Det vil selvsagt
være egnet til å vekke forargelse om behandlingen ikke skulle være
lik for alle.» Dette bekrefter en pågående og oppfølgende linje fra
Riisnæs for å deportere alle jøder fra Norge – behandlingen skulle
være lik for alle.
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Dokumentene i Riisnæs-saken viser videre at han engasjerte seg kraftig
i saken knyttet til mordet på politimannen Arne Hvam i oktober 1942.18
Han argumenterte kraftig for at Karsten Løvestad, som hadde skutt
Arne Hvam, skulle dømmes til døden av den norske Folkedomstolen.
Men da han var usikker om Folkedomstolen ville gjøre dette, la han opp
til at saken skulle gå for tysk domstol, og slik ble det. Løvestad ble dømt
til døden av en tysk domstol. De to jødiske flyktningene som hadde
rømt sammen med Løvestad, ble også henrettet av tyskerne.
Sakspapirene inneholder også en rekke dokumenter knyttet til hustruen til Bjørn Bjørnson, Eileen Cohn, som var jøde. Basert på et innspill
fra Erling Bjørnson prøvde Riisnæs å hindre at hustruen skulle være berettiget til opphavsrettigheter knyttet til verkene til Bjørnstjerne Bjørnson.
I et brev av 30. oktober 1942 til redaktør Flood som var innsatt av
nazistene i Aftenposten, kom han med sterke utfall mot jødedommen.
Aftenposten refererer videre den 21. mai 1943 fra et frontkjempermøte
i Drammen der Riisnæs talte, og hvor han bl.a. omtaler: «Bolsjevismen
og jødeveldet som den verste djevelskap verden har sett.»
I en skriftlig redegjørelse forut for hovedforhandlingen skriver
Riisnæs om jødearrestasjonene:
Med omsyn til arrestasjonene av jødene vet jeg den dag i dag ikke om dette var
et norsk tiltak, om Ministerpresidenten har hatt å gjøre med bestemmelsen
herom eller om det var en tysk avgjørelse. Under enhver omstendighet var ikke
tiltaket på forhånd drøftet i ministermøte eller jeg underrettet. Jeg hadde intet
hørt om dette. Heller ikke at jødene skulle bli overført til Tyskland. Jeg husker
ikke hvem som fortalte meg, at disse arrestasjoner forestod, men jeg hørte om
dem umiddelbart før de ble foretatt. […] Jeg var uenig i denne aksjonen. Jeg
hadde vært enig i, at Ministerpresidenten atter innførte Grunnlovens forbud
mot jøders adgang til riket som en markering av vårt syn. Jeg mente også at vi
burde internere de få jødene vi hadde for å undgå ulykker.19

For øvrig ble både tyskeren Wilhelm Wagner20 og politiinspektør Knut
Rød i statspolitiet avhørt som vitner i saken med hensyn til punktet i
18 Under en flyktningtransport i oktober 1942 som omfattet flere jødiske flyktninger, ble
en grensepolitimann, Arne Hvam, skutt av transportlederen Karsten Løvestad. Han flyktet
fra åstedet sammen med to jødegutter fra Oslo, Herman Feldmann og Willy Schermann. Alle
tre ble senere pågrepet og satt i tysk fengsel.
19 Riksarkivet, landssviksak, Oslo politikammer, henlagt sak: Sverre Parelius Riisnæs,
mappe IV.
20 Wilhelm Wagner var leder for det referatet ved avd. IV i det tyske sikkerhetspolitiet som
hadde jødesaker til behandling.
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tiltalen vedrørende arrestasjonene og deportasjonen av jødene. Wagner
sier i denne forbindelse:
Jeg vet at gjennom den norske regjering ble det foreslått at jødene skulle ut av
landet, og jeg vet at den norske regjering har en del av initiativet, men hvorvidt
Riisnæs var befattet med det, det vet jeg ikke.21

Vitneavhøret av Rød frembrakte ikke noe av interesse.
Som kjent ble rettsforhandlingene i saken mot Riisnæs avbrutt
under hovedforhandlingen på grunn av hans opptreden. Det ble besluttet at han skulle undergis fortsatt psykisk observasjon. Han ble da sendt
til Reitgjerdet sykehus, hvor han var til 1960. Saken ble aldri formelt
avsluttet.22 Han døde 21. juni 1988, 91 år gammel.

7.1. Kommentar til dommen mot Riisnæs
Vi ser at Riisnæs' medvirkning til deportasjonen og jødeforfølgelsen ble
henført under straffeloven § 86. Bestemmelsen omhandler bistand til
fienden. Han tiltales for å ha vært et redskap i fiendens tjeneste. Men
med den posisjonen og myndigheten som Riisnæs hadde, må man stille
spørsmålet hvorfor andre av straffelovens bestemmelser ikke ble anvendt
for å markere det selvstendige og direkte ansvaret Riisnæs hadde i forfølgelsen av jødene. Utferdigelsen av loven om inndragelse av jødenes
formuer og hans utspill om å nekte jøder rett til å eie fast eiendom burde
ha vært henført under relevante bestemmelser i straffeloven, og ikke
bare vært ansett som bistand til fienden. Lovgivningen om inndragning
av jødenes eiendom var ikke bare en bistand til fienden, men nærmest
tyveri og konfiskasjon til fordel for den norske statskassen. Quisling ble
tiltalt etter straffeloven § 257 (tyveriparagrafen) for dette. Hvorfor ble
ikke Riisnæs tiltalt for det samme? Jeg mener at flere bestemmelser i
straffeloven burde ha blitt anvendt overfor Riisnæs pga. hans engasjement i forfølgelsen av jødene.

21 Riksarkivet, landssviksak, Oslo politikammer, henlagt sak: Sverre Parelius Riisnæs,
mappe V, omslag «rettsforhandlinger 9. juni 1947, 13. juni 1947», side 130.
22 Ringdal 1989, kap. «Dokumenter på vandring», side 181.
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8. Knut Rød (1900-1986)
Knut Rød var under krigen politiinspektør i Statspolitiet (Stapo) og tjenestegjorde der frem til september 1943. Rød ble arrestert og varetektsfengslet i maidagene 1945 og senere satt under tiltale for overtredelse av
straffeloven § 86 (bistand til fienden) og § 223 (ulovlig frihetsberøvelse).
Hovedgrunnlaget for tiltalen var følgende:
• Straffeloven § 86: medlemskap i NS i tiden 4. januar 1941–september 1943 samt tjeneste i Stapo 1. juli 1941–14. september 1943, den
første tid som politifullmektig, fra 1. juni 1942 som inspektør.
• Straffeloven § 223: iverksettelse og ledelse av pågripelsen av jøder i
Oslo, Aker, Bærum og Asker i oktober og november 1942.
Saken kom opp i Eidsivating lagmannsrett i februar 1946, og i dom av
4. februar 1946 ble Rød frifunnet. Frifinnelsen skjedde med dissens idet
rettens formann, lagdommer Johan Munthe Cappelen, stemte for fellelse. De øvrige seks dommerne – to fagdommere og fire legdommere
– stemte for frifinnelse. Dommen er ikke offentliggjort, men finnes i
Riksarkivet.23 Dommen ble anket av påtalemyndigheten til Høyesterett.
Anken gjaldt saksbehandlingen og lovanvendelsen. Høyesterett opphevet, under dissens 4–1, lagmannsrettens dom. Kjennelsen er offentliggjort i Rt. 1947, side 890.
Saken kom opp igjen i Eidsivating lagmannsrett i april 1948 med nye
dommere, både fagdommere og legdommere. Erik Solem, som hadde
vært formann i rettsaken mot Quisling, var rettens formann. Denne
gangen omfattet tiltalen kun overtredelse av straffeloven § 86 (bistand
til fienden). Grunnlaget for tiltalen var:
• Medlemskapet i NS
• Tjenestegjøringen i Stapo
• «Aktiv og ledende» del i aksjonene mot jødene i 1942
Også denne rettergangen endte med frifinnelse. Denne gangen var frifinnelsen enstemmig. Heller ikke denne dommen er offentliggjort, men
er tilgjengelig i Riksarkivet.24
Påtalemyndigheten besluttet ikke å anke dommen. I sin innstilling
til statsadvokaten etter domsavsigelsen skriver Brynjulf Bull, som var
aktor i begge sakene, følgende:

23
24

Riksarkivet, landssviksak, dom 4094.
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Jeg finner ingen grunn til å anbefale at påtalemyndigheten anvender rettsmidler mot dommen. Det er mulig at bevisvurderingen går litt mye i Røds
favør, men i hovedsaka er den riktig. I alle tilfelle er dommen uangripelig på
grunnlag av den bevisvurdering som har funnet sted. Jeg ber om at saka videresendes til Riksadvokaten til avgjørelse av anke spørsmålet.

I påtegning på saksomslaget den 29. april 1948 skrev statsadvokat Karl
Lous tilbake: «Etter konferanse med Riksadvokaten godtas dommen.»
Etter den frifinnende dommen i 1948 krevet Rød å bli gjeninntatt i den stillingen som han hadde hatt i Oslo/Aker politikammer.
Ansettelsesrådet avslo anmodningen i møte 18. mai 1948. Rød reiste
så sak i Oslo byrett mot Staten ved Justisdepartementet med krav om
underkjennelse av ansettelsesrådets avgjørelse. Ved dom av 10. september 1949 fikk Rød medhold. Dommen er upublisert, men tilgjengelig i
Riksarkivet.25 Staten anket dommen direkte til Høyesterett, som i dom
av 16. mars 1950 stadfestet byrettens dom. Både den strafferettslige og
den sivilrettslige behandlingen var dermed avsluttet for rettsapparatets
del. Rød gjeninntrådte i Oslo politikammer i 1950 og sto i stillingen til
han gikk av med pensjon ved oppnådd aldersgrense i 1967.
Rettssakene mot Knut Rød ble gjenstand for bred omtale i pressen
da de foregikk. Men etterpå har det ikke vært interesse for saken
bortsett fra en artikkel av juridisk professor Knut Sveri i festskrift til
professor Johs. Andenæs i 1982.26 Frifinnelsen ble senere satt under
debatt ved et seminar om saken på Senter for studier av Holocaust og
livssynsminoriteter i november 2006. Innenfor den litterære dokumentargenren er saken blitt omtalt i Espen Søbyes bok om Kathe Lasnik27
og i Olav Njølstads biografi over Jens Chr. Hauge.28 Etter seminaret på
HL-senteret i 2006 blusset debatten om saken opp både i pressen og i det
juridiske fagmiljøet.29
25 Riksarkivet, landssviksak, dom 4094.
26 Sveri 1982, side 345.
27 Espen Søbye, Kathe, Alltid vært i Norge, Oslo, Oktober 2003.
28 Olav Njølstad, Jens Chr. Hauge, fullt og helt, Oslo, Aschehoug 2008.
29 Georg Fr. Rieber-Mohn, «En skandaløs frifinnelse?», Dagbladet, 14. februar 2007;
Astrid Sverresdotter Dypvik, «Ei ubehageleg historie», Morgenbladet, 28. november 2006;
Per Anders Madsen, «Holocausthjelperen som gikk fri», Aftenposten, 27. november 2006;
Per Anders Madsen, «Agenten Knut Rød», Aftenposten, 30. oktober 2008; Kjartan Fløgstad,
«Parkens grøde», Samtiden, 4/2009, side 4–17; Georg Fr. Rieber-Mohn, «Kjartan Fløgstad og
frifinnelsen av Knut Rød», Samtiden, 4/2009, side 110–115; Kjartan Fløgstad, «Det absolutte
nullpunkt», Samtiden, 4/2009, side 116–121; Georg Fr. Rieber-Mohn, «Replikk til Kjartan
Fløgstad», Samtiden, 4/2009, side 122–124. Videre debatt i Norsk Juridisk Tidsskrift: Lov og
Rett (LoR): Christopher S. Harper, «Landssvikoppgjørets behandling av jødeforfølgelsen
26
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I frifinnelsen i den første saken fra 1946 blir flertallets begrunnelse
formulert slik:
På grunnlag av de således foreliggende opplysninger mener retten å kunne
fastslå at tiltalte ikke gikk inn i NS eller Statspolitiet for å yte fienden bistand,
men tvert imot for å motarbeide ham. Og hva angår tiltaltes øvrige handlinger,
som statsadvokaten bortsett fra jødeaksjonene betegner som bagatellaffærer,
finner retten det godtgjort at tiltalte har utført dem utelukkende i den hensikt
å kamuflere sitt særdeles viktige arbeide til beste for motstandsbevegelsen og
Hjemmefronten. Etter rettens mening har tiltalte derfor ikke gjort seg skyldig
i forsetlig forbrytelse mot de i tiltalebeslutningen nevnte straffebud og må
således bli å frifinne.

I sin dissens skriver lagdommer Cappelen følgende:
For sin tjenestegjøring i statspolitiet og først og fremst for sitt medansvar for
de to jødeaksjoner den 26. oktober og 26. november 1942 finnes der etter min
mening ingen unnskyldning i de av forsvaret og flertallet i rettens påberopte
gode gjerninger. Og heller ikke kan det det virke frifinnende for tiltalte at han
kjente til at de mer modige av hans kolleger innen Statspolitiet ville varsle
mange av jødene slik at noen av dem kunne gå i dekning.
Jeg mener at tiltalte på dette tidspunkt da en av tyskernes største skjenselshandlinger i Norge fant sted – sviktet som politimann. Den som på det tidspunkt da
slike forbrytelser innledes står på en overordnet post hvor han beordres til å
delta i forbrytelsen må svare nei – uansett konsekvensene.

Cappelen avsluttet sin dissens med å påpeke at Røds gode gjerninger kunne bare tas i betraktning som formildende omstendighet ved
straffeutmålingen.
Bortsett fra Vidkun Quisling var Knut Rød den eneste av dem som
ble tiltalt for deltagelse i deportasjonen, som ble tiltalt etter straffelovens
spesielle bestemmelser. I den første saken mot ham fra 1946 ble forholdet henført under straffeloven § 223 (ulovlig frihetsberøvelse). Etter
frifinnelsen i 1946 ble delaktigheten i jødeforfølgelsen og de øvrige forholdene han var tiltalt for (NS-medlemskap og tjenestegjøring i Stapo),
i Norge 1940–1945, En gjennomgang av de to frifinnende dommene i saken mot
politiinspektør Knut Rød i 1946 og 1948», LoR nr. 8/2010; Georg Fr. Rieber-Mohn, LoR nr.
1-2/2011; Hans Petter Graver, LoR nr. 3/2011; Christopher S. Harper, LoR nr 4/2011; Georg
Fr. Rieber-Mohn, LoR nr. 6/2011; Hans Petter Graver, LoR nr. 9/2011.
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kun henført under straffeloven § 86 (bistand til fienden) da saken kom
opp igjen i 1948.
Frifinnelsen i 1948-saken ble begrunnet i at Rød hadde støttet polititjenestemenn i Stapo som var tilknyttet motstandsbevegelsen. Rettens
«skade/nytte»-avveining førte til at man ikke fant at de forholdene han
var tiltalt for, kunne betraktes som bistand til fienden.
Rød selv var dog ikke direkte tilknyttet motstandsbevegelsen eller
medlem av denne. Men i den andre saken fra 1948 brukte lagmannsretten mange ord for å begrunne viktigheten av Røds arbeid til beste
for motstandsbevegelsen. Om hans delaktighet i pågripelsen av jødene
nøyet imidlertid retten seg med å si:
At det var med den største motvilje tiltalte var med på jødeaksjonene tilkjennega tiltalte med engang. Han har her ikke tatt noe initiativ, men utført
ordrene. Om han hadde vegret seg for å være med, ville det ingen annen innflytelse hatt enn at han ikke hadde fått anledning til å øve den modererende
innflytelse på gjennomføringen som var mulig.
Når retten skal bedømme tiltaltes samlede virksomhet kan den ikke finne det
bevist at tiltalte i virkeligheten har ytet fienden noen bistand av verdi. De handlinger som isolert sett kan sees som bistandshandlinger var nødvendige for at
han kunne utføre det annet meget mer betydningsfulle motstandsarbeid. Han
har den hele tid fulgt sin plan om å skade fienden og gagne sine landsmenn.30

8.1. Kommentar til dommen mot Rød
Rød-saken er oppsiktsvekkende fordi den endte med en fullstendig frifinnelse i en sak mot en høytstående Stapo-embetsmann som spilte en
ledende rolle i arrestasjonen av jødene høsten 1942. I saken mot Rød var
arrestasjonen og deportasjonen av jødene den helt sentrale delen. I de
fleste andre saker mot Stapo- og ordinære polititjenestemenn/lensmenn
var delaktighet i aksjonene bare en del av tiltalen.
Det er verdt å merke seg at en frifinnelse i en straffesak ofte vil bygge
på at retten har funnet saken tvilsom og latt tvilen omkring bevisene
komme tiltalte til gode. I Rød-saken var det ikke tvil knyttet til de forholdene Rød var tiltalt for. Han erkjente dem. Når det gjelder det som lå til
grunn for at han ble frifunnet, nemlig støtten til motstandsbevegelsen, må
30
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spørsmålet reises om ikke retten altfor ukritisk bygget på vitneprovene
til Røds tre tidligere kollegaer i Stapo som hadde vært direkte tilknyttet
motstandsbevegelsen. Disse hadde en meget sterk interesse i egen sak i at
Rød ble frifunnet. Deres sak, til tross for den farefulle innsatsen de hadde
gjort, endte til slutt med påtaleunnlatelse. Påtaleunnlatelse innebærer
at påtalemyndigheten anser de begåtte forholdene som straffbare, men
tiltale unnlates, ut fra en vurdering at «allmenne hensyn» ikke krever
tiltale. Det er i det hele bemerkelsesverdig at disse tre tjenestemennene,
som vitterlig gjorde en farefull innsats for motstandsbevegelsen, måtte
avfinne seg med en påtaleunnlatelse for deres Stapo-tjenestegjøring,
mens Rød, som riktignok ble tiltalt, ble blankt frifunnet. Var Rød blitt
dømt, kunne det lett ha hatt betydning for deres sak.
Frifinnelsen i 1948 ble, som nevnt, basert på at retten, under sin lov
anvendelse og på grunnlag av de faktiske forholdene som den valgte å
legge til grunn, gjorde en «skade/nytte»-avveining. Resultatet av denne
avveiningen førte til at Røds støtte til motstandsbevegelsen ble tillagt avgjørende betydning, og ut fra en «samlet vurdering» kom retten frem til
at Rød ikke hadde ytet bistand til fienden i henhold til straffeloven § 86.
Retten ga ikke uttrykk for noen tvil på dette punktet eller for at avveiningen som den foretok, hadde vært vanskelig. Den førte, tvert imot,
en meget sterk argumentasjon for at Røds virksomhet som informant
til hjemmefronten, var så viktig at dette oppveiet at han hadde spilt en
ledende rolle i arrestasjonen av jødene. Når denne skade/nytte-avveiningen resulterte i at nytten av Røds bistand til motstandsbevegelsen
ble ansett som større enn skaden ved å lede arrestasjonene av jødene, så
måtte konsekvensen bli at han, samlet sett, ikke hadde ytet fienden noe
bistand og dermed måtte frifinnes.
Det er her jeg mener at retten utøvde en feilaktig lovanvendelse. Å
anvende en «skade/nytte»-avveining, som straffeloven § 47 om nødrett
gir adgang til, som grunnlag for å utelukke et forhold som åpenbart
representerte bistand til tyskernes prosjekt om å fjerne jødene fra det
norske samfunn, var feil lovanvendelse og skulle ha vært prøvd av
Høyesterett. Retten erkjente at Røds handlinger «isolert sett» var bistandshandlinger, men ilte til å understreke at det var nødvendig for å
kunne utføre «det annet meget mer betydningsfulle motstandsarbeid».
Dermed var de plutselig ikke lenger bistandshandlinger ut fra straffeloven § 86.
Jeg har i debatten med Georg Fr. Rieber-Mohn i Lov og Rett om
Rød-saken (LoR nr. 4/2011) etterlyst en påvisning av hjemmel i teori
og praksis fra landssvikoppgjøret for anvendelse av denne skade/nytteRettsoppgjørets behandling av deportasjonen av jødene under okkupasjonen 1940-1945
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metoden som hjemmel for å frifinne. Det er en metode som etter min
mening står i strid med bestemmelsen i landssvikloven § 5, som gir
hjemmel for at straff kan bortfalle for mindre alvorlige forhold når gode
gjerninger ellers var utført. Her ga lovgiver en klar anvisning på at gode
gjerninger kunne medføre straff-frihet når de straffbare handlingene
(bistanden) var av mindre alvorlig art. Av dette følger at gode gjerninger
i forbindelse med tiltale for alvorligere forhold ikke kunne være straffrie. Gode gjerninger kunne bare tas i betraktning ved straffeutmålingen, som anført av lagmann Cappelen i hans dissens i 1946-saken mot
Rød. Grepet lagmannsretten tok i 1948-saken, krever en forsvarlig og
vel dokumentert rettslig forankring. På min etterlysning av hjemmel
eller presedens for en slik rettsanvendelse svarer Rieber-Mohn (LoR nr.
6/2011, side 378) at «den erfarne lagmann Solem ikke tar dette ut av
løse luften». Dette er, med respekt å melde, å si at det ikke er påkrevet
å etterprøve lagmann Solems rettsanvendelse. Jeg konstaterer følgelig at
noen støtte for lagmannsrettens lovanvendelse i 1948-saken fra praksis
eller teori ikke er fremlagt under debatten.
Det fremstår som nærmest uforståelig at retten, som begrunnelse for
frifinnelse, kunne få seg til å skrive:
Når retten skal bedømme tiltaltes samlede virksomhet kan den ikke finne det
bevist at tiltalte i virkeligheten har ytet fienden noen bistand av verdi.31

Selvfølgelig var Røds innsats av den største betydning og verdi for at
tyskerne skulle lykkes med å arrestere jødene i den meget korte tiden
som sto til disposisjon før Donau måtte returnere til Tyskland. Den
frifinnende dommen fra 9. april 1948 ble, som nevnt over, ikke anket
til Høyesterett. Det er imidlertid av betydelig interesse å lese uttalelser
både fra lagmannsrettens og fra Høyesteretts behandling av ankesaken i
landssviksaken mot politimester Bjarne Berg fra Bergen (se nedenfor).
Berg var i likhet med Rød tiltalt for bistand til fienden (straffeloven §
86). Bergs sak ble tatt under behandling i Gulating lagmannsrett 7. juni
1946 og i Høyesterett 30. april 1948, dagen etter at Riksadvokaten hadde
besluttet ikke å anke Røds sak inn for Høyesterett.
Om Bergs forhold uttaler Gulating lagmannsrett:
Tiltalte måtte for hver enkelt handlings vedkommende ta standpunkt til om
det var lovlig eller ikke å foreta handlingen og det kan ikke ved skyldspørs31
30
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målets avgjørelse legges noen vekt på om han i og for seg hadde aktverdige
motiver for sine handlinger, eller om han ellers har foretatt i og for seg rosverdige handlinger.32

Dette er langt på vei det samme synet som lagmann Cappelen hadde
i 1946-saken mot Rød, der spørsmålet om forsett var sentralt ved avgjørelsen av skyldspørsmålet. Under voteringen i Høyesterett uttaler
annenvoterende, dommer Krog:
Så vidt jeg skjønner kan han (Berg) imidlertid ikke dømmes for forbrytelse
mot § 86, hvis han ikke har vært seg bevisst at han ved sitt forhold har ytet
fienden bistand, selv om han har forstått at den enkelte handling isolert sett
kan oppfattes som en bistandshandling.
--Jeg kan derfor ikke, når jeg legger lagmannsrettens dom til grunn, finne at de
subjektive betingelser for straff foreligger.

Dette mindretallsvotumet har interesse fordi dommer Krog, slik jeg ser
det, bringer saken tilbake til problemstillingen i 1946-saken mot Rød,
nemlig om de subjektive vilkårene for straff foreligger. I saken mot Berg
hevdet altså dommer Krog at selv om Berg isolert sett hadde oppfattet at han utviste bistand til fienden, kunne han frifinnes om han ikke
hadde vært klar over at han ved utøvelsen av disse handlingene hadde
ytet fienden bistand. Dette er for så vidt en akseptabel måte å nærme
seg skyldspørsmålet på – nemlig å spørre om det foreligger forsett. Det
er en åpnere måte å nærme seg problemstillingen på enn å gå veien om
subsumsjonen og en skade/nytte-vurdering som lagmannsretten, under
ledelse av Erik Solem, la til grunn i saken mot Rød i 1948.
Dommer Krog var imidlertid i mindretall, og det er av vesentlig interesse å lese votumet til dommer Schei, som utgjorde flertallet i saken
sammen med dommer Bahr og justitiarius Stang:
Selv om man går utfra at domfelte (Berg) har handlet etter en sådan plan som
annenvoterende nevner kan dette etter min mening ikke medføre straff-frihet
32
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for de av hans handlinger som må karakteriseres som rettstridige utfra en
samlet vurdering av de foreliggende omstendigheter som førstvoterende har
lagt til grunn.33

I 1948-saken mot Rød legger lagmannsretten (side 19 i dommen) avgjørende vekt på at Rød hadde fulgt sin plan: «Han har hele tiden fulgt sin
plan om å skade fienden og gagne sine landsmenn.» I Berg-saken ser
vi derimot at Høyesterett ikke vektlegger det faktiske forholdet at den
tiltalte har fulgt en «plan» om gagnlig virksomhet.
Den eneste forskjellen mellom Berg-saken og Rød-saken er at mens
Bergs «plan» var av mer generell gagnlig karakter, var Røds «plan» å
støtte motstandsbevegelsen. Spørsmålet blir da, satt på spissen: Var det
i landssvikoppgjøret, rettslig sett, av avgjørende betydning hvorvidt en
«plan» om landsgagnlig virksomhet ble utøvd til fordel for motstandsbevegelsen? I lys av voteringen i Høyesterett i Berg-saken er det svært
beklagelig at dette spørsmålet ikke ble forelagt Høyesterett i saken mot
Knut Rød.
Jeg har i en artikkel i Lov og Rett (LoR) nr. 8/2010 søkt å begrunne at
frifinnelsen av Rød bygger på feilaktig lovanvendelse, og at han skulle
ha vært kjent skyldig for forbrytelse mot straffeloven § 86 (bistand til
fienden). I LoR nr. 1-2/2011 gir Georg Fr. Rieber-Mohn et tilsvar til min
artikkel. Han støtter lagmannsrettens lovanvendelse og hevder at frifinnelsen er riktig. I et innlegg i LoR nr. 3/2011 blir dette tilsvaret kritisert
av professor Hans Petter Graver. En kommentar fra min side til tilsvaret fra Rieber-Mohn står i LoR nr. 4/2011, som ledet til et innlegg fra
Rieber-Mohn LoR nr. 6/2011. Debatten ble avsluttet, i denne omgang,
ved et innlegg av Hans Petter Graver i LoR nr. 9/2011.

9. Ragnvald Kranz (f. 1904)
Ragnvald Kranz tjenestegjorde i Stapo fra 1. juli 1942 og frem til freden.
Han ble utnevnt til politiembetsmann, selv om han ikke hadde juridisk
embetseksamen. Han tjenestegjorde som politifullmektig, senere som
politiinspektør og var ved krigsavslutningen leder av Stapos osloavdeling med oberstløytnants grad. Tiltalen mot Kranz omfattet en rekke
meget alvorlige forhold, og det ble nedlagt påstand om dødsstraff.34
33
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Tiltalen omfattet også hans deltagelse i pågripelsen av jødene.
Således heter det i tiltalens pkt. 6:
Etter å være innkalt til Staposjefen 24.11.1942 hvor arbeidet med den forestående jødeaksjon ble planlagt, fikk tiltalte tildelt følgende oppgave:
I løpet av onsdag 25/11 anholdelse og underbringelse av jøder fra sykehus m.v.
Ettersøkelse og anholdelse av mannlige jøder over 65 år i Oslo og Aker politidistrikt.
Organisering av transport av de på Berg internerte ca. 300 jøder.
Kranz reiste 26. november 1942 til Berg interneringsleir og foresto selv den
under pkt. c) nevnte transport og beordret en tjenestemann i Stapo til å lede
det under pkt a) og b) nevnte arbeide.

Dette punktet i tiltalen ble henført under straffeloven § 86 (bistand
til fienden).
Kranz ble videre tiltalt for bl.a. å ha deltatt i henrettelsen av to personer som var dømt til døden av politiets særdomstol. Etterforskningen
rettet seg derfor i liten grad mot hans deltagelse i pågripelsen av jødene.
Kranz' egen forklaring vedrørende dette er følgende:
Jeg kan huske at jeg av Marthinsen fikk ordre som det fremgår av dok. 41.
Da jeg tenkte meg at punktene a) og b) ville by på mange kjedelige situasjoner som jeg helst ville holde meg unna fulgte jeg med det partiet som skulle
transporteres inn til Oslo, de jødene som var internert på Berg. Så vidt jeg
husker transporterte vi inn til Amerikalinjens kai ca. 150 jøder, idet det var
kommet ordre om at jøder gifte med norske kvinner eller kvinner fra nøytrale
og forbundene stater ikke skulle være med.35

Kranz ble kritisert av Marthinsen for at han hadde reist til Berg og ikke
blitt i Oslo og ledet sitt ansvarsområde derfra. Forklaringen til Kranz
virker ikke troverdig. Var det mindre «kjedelig» å reise til Berg og
direkte lede transporten derfra enn å sitte på et kontor i Oslo og gi ordre
derfra? Uansett må Kranz, som en ledende politiembetsmann i Stapo,
ha vært klar over at pågripelsen av jødene var en drastisk aksjon som
35

Riksarkivet, landssviksak, dom 3525, dok. 47, side 44.
Rettsoppgjørets behandling av deportasjonen av jødene under okkupasjonen 1940-1945

33

hang sammen med nazistenes forfølgelse av jødene. Da saken kom opp
for Eidsivating lagmannsrett i juni 1947, var tiltalen vedrørende jødeaksjonen noe endret:
Under jødeaksjonen i november 1942 fikk han 24. november s.å. tildelt som
oppgave å forestå anholdelsen av jøder som befant seg på sykehus og lignende,
ettersøkelsen og anholdelsen av mannlige jøder over 65 i Oslo og Aker og
organisering av transporten av de ca. 300 jøder som var internert på Berg interneringsleir. Han overdro arrestasjonene i Oslo til en av sine tjenestemenn
og reiste selv til Berg og ledet transporten av jødene inn til Oslo, hvoretter de
ble sendt med Donau 26. november.

Deltagelsen i pågripelsen av jødene var henført under straffeloven § 86.
Kranz erklærte seg ikke skyldig. Domspremissene i saken mot ham er
på 16 sider, og på side 23 i dommen behandler retten pkt. 2f i tiltalen,
som omhandler deltagelse i arrestasjonene av jødene. I den anledning
skriver retten:
Retten anser på det rene at tiltalte ble tildelt slik oppgave som er nevnt i tiltalebeslutningen. Tiltalte har imidlertid framholdt – og retten godtar for så vidt
hans forklaring – at han hadde imot ettersøkingen og anholdelsen av jøder og
at han unndro seg denne del av sitt oppdrag og i stedet reiste til Berg interneringsleir. Det er ikke godtgjort at han i denne anledning overdro arrestasjonene i Oslo til noen av sine underordnede. Tvert i mot synes det å fremgå av
det opplyste at han ble klandret av sine overordnede for å ha forlatt sin post i
Oslo uten å treffe de nødvendige forføyninger, hvilket skulle ha vanskeliggjort
aksjonens gjennomførelse.
For øvrig er det erkjent av tiltalte at han organiserte og deltok i transporten av
jødene fra Berg interneringsleir til Oslo.

Ved straffeutmålingen konsentrerte retten seg om Kranz' mishandling
av fanger. Betydningen av hans organisering av transporten fra Berg ble
ikke nevnt.
Det ble nedlagt påstand om dødsstraff, men retten idømte han tvangsarbeid på livstid. Både påtalemyndigheten og Kranz anket til Høyesterett,
som opprettholdt lagmannsrettens dom. I dommen fra Høyesterett
nevnes ikke Kranz' deltagelse i jødeaksjonen med ett eneste ord.
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9.1. Kommentar til dommen mot Kranz
Saken mot Kranz viser at deltagelsen i jødeforfølgelsen var inkludert,
men at den ikke hadde høy prioritet under etterforskningen, og under
selve saken ser vi at retten godtok hans forklaring om at han var imot
arrestasjonene av jødene. Kranz var en hårsbredd fra dødsstraff for sin
øvrige Stapo-virksomhet, men det at han reiste til Berg for å organisere transporten av de ca. 300 jødene som var der, tas overhodet ikke
med i rettens vurderinger over hvilken straff han skulle få. Ved å delta
i og lede transporten fra Berg til Oslo fikk han et direkte forhold til
deportasjonen. At det skulle være mindre «kjedelig» å reise til Berg for
å hente internerte jøder fremfor å gjøre det samme i Oslo, virker ikke
overbevisende.
Retten fastslo at Kranz rent faktisk deltok i og organiserte transporten fra Berg til Oslo, men unnlot å ta standpunkt til om dette kunne
betraktes som bistand til fienden etter straffeloven § 86. Må rettens
formulering om å godta hans forklaring forstås dithen at de subjektive
vilkårene for straff – forsettet – ikke forelå? Hvis det var tilfelle, burde
retten ha sagt dette. Slik sett er domsgrunnene på dette punktet mangelfulle. Vi ser at Kranz’ overgrep mot etniske nordmenn kvalifiserte
ham, etter rettens oppfatning, til livsvarig fengsel, mens hans delaktighet i deporteringen av de 300 jødene fra Berg ikke nevnes i det hele tatt.
Det må derfor antas at retten frifant ham for dette, selv om det ikke ble
direkte sagt.

10. Sverre Johan Dürbeck (1912-1987)
Sverre Dürbeck var utdannet jurist, meldte seg inn i NS i desember 1940
og ble ansatt i Stapo ved dets opprettelse i 1941. I juli 1942 ble han konstituert som politifullmektig i Stapo. Han fratrådte fra Stapo 1. juli 1943.
Dürbeck ble tiltalt etter straffeloven § 86, og saken kom opp for
Eidsivating lagmannsrett 9. desember 1947. Saken mot ham er ikke
offentligjort, men finnes i Riksarkivet.36 Deltagelsen i pågripelsen av
jødene var med i tiltalen, og det heter således under tiltalens pkt. 3c:
… han deltok 24/11 1942 i et møte hjemme hos «generalmajor» Marthinsen
sammen med representanter for det tyske sikkerhetspoliti, og ble her tildelt
36
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som oppgave i en forestående jødeaksjon å anholde og transportere til Oslo
alle jødefamilier i landet unntatt de i Oslo, og han iverksatte deretter de nødvendige tiltak således at oppgaven ble utført.

I Dürbecks sak ble deltagelsen i jødeaksjonen behandlet ganske utførlig
i domspremissene (side 18):
I sin stilling i Stapo fikk han også befatning med aksjonene mot jødene, post
c). Det ble den gang foretatt 2 større aksjoner mot jødene, den første i slutten
av oktober og den annen omtrent en måned senere. Ved den første aksjon
skulle alle mannlige jøder i en viss alder anholdes og interneres. Forut for
aksjonen ble det holdt et møte hjemme hos Marthinsen hvor representanter
for det tyske sikkerhetspoliti og det norske statspoliti – deriblant tiltalte - var
tilstede. Her ble aksjonen drøftet og planlagt. Det foreligger ikke opplysninger
om at tiltalte deltok aktivt i disse overlegninger. Etter møtet fikk tiltalte av
Marthinsen i oppdrag å sette opp et utkast til et telegram til de enkelte politikamre med instruksjoner. Etter hva tiltalte har forklart gjorde han ferdig et
utkast, men dette ble ikke godtatt av Marthinsen som så selv satte opp telegrammet. Dette forhold er ikke omhandlet i tiltalebeslutningen.
Den annen aksjon fant sted i dagene 24. til 26. november 1942. Ved denne
skulle alle jøder som ikke tidligere var internert, anholdes og bringes til Oslo
for å transporteres ut av landet. Etter de opplysninger som er fremkommet,
må det ansees på det rene at det ikke ble holdt noe møte hjemme hos Marthinsen forut for denne aksjon. Derimot fremgår det av en rapport som Staposjef
Marthinsen ga til Politideptet. den 27. november 1942 at Stapos embetsmenn
ble innkalt til ham om aftenen den 24. november. Arbeidet ble da planlagt og
oppgavene fordelt. Av rapporten fremgår at tiltaltes oppdrag ble:
Anholdelse og transport av jødefamiliene på Østlandet og Sørlandet samt om
mulig Trondheim og Bergen.
Underbringelse og forpleining av disse i Oslo inntil innskipning kan begynne,
Transport av disse til utstikker I når innskipning begynner torsdag formiddag.
Til løsning av sine oppgaver hadde han til disposisjon hovedkontorets tjenestemenn, de lokale politimestre samt Stapos utenbysavdelinger.
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Tiltalte har benektet at han har utført disse ordrer. Det er imidlertid dokumentert en instruks fra ham av 25. november 1942 for mottakelsen av de jøder,
jødinner m/barn som innbringes utenbys fra. Derimot er det visstnok riktig
at han personlig ikke har deltatt i anholdelsen, transporten eller behandlingen
av jødene. Det eneste som er opplyst i så henseende er at han en gang innfant
seg i politikasernen på Majorstuen og kontrollerte at det var fyrt i ovnene på
de rom hvor jødene oppholdt seg. Hans arbeid som politiinspektør ved hovedkontoret har vært å delta i den administrative iverksettelsen av aksjonen med
utsendelse av de nødvendige ordre og instruksjoner.
Utenom selve aksjonene har tiltalte hatt som oppgave å gjennomgå forskjellige
saker vedkommende jødeforfølgelsene således ekspedisjoner med oppgaver
over hvem som var tatt, hvem som hadde unngått anholdelse og eventuelt
forlatt landet, saker vedkommende beslag av jødenes eiendeler m.v.
Det er fremkommet en del opplysninger som viser at tiltalte ikke var tilhenger
av at jødene ble arrestert, internert og endelig deportert. Det er således godtgjort at han i flere tilfelle arbeidet for at jøder som var anholdt, skulle løslates
igjen. Dette var forholdet med bl.a. jødene Miller og Saenger fra Drammen.
På den annen side må nevnes at det er fremlagt en skrivelse av 29. oktober
1942 fra Statspolitiets avdeling i Bergen hvorav fremgår at tiltalte iallfall har
formidlet meget drastiske ordrer når det gjaldt å komme på spor etter jødenes
eiendeler. Det fremgår av skrivelsen at tiltalte har gitt ordre at likningssjef Tretteberg i Bergen skulle arresteres fordi han ikke ville levere til Stapo avskrift
av en arrestert jødes selvangivelse. Likningssjefen ble også innsatt i Bergen
Kretsfengsel, men løslatt ganske snart.

Mens retten omhandler ganske utførlig de faktiske forholdene knyttet til
Dürbecks deltagelse i jødeforfølgelsen, er den knapp ved vurderingen av
hvilken vekt dette skal legges ved straffeutmålingen. Her heter det:
Ved straffeutmålingen må i skjerpende retning tas i betraktning at tiltalte ikke
var noen ren ungdom lenger da han begikk de straffbare handlinger. Han
hadde en solid utdannelse bak seg og den omstendighet at han stilte sine juridiske kunnskaper til disposisjon for en institusjon som Statspolitiet, f.eks. i
aksjonene mot prestene og jødene, gjør hans forhold meget graverende. Innen
Stapo inntok han en fremtredende stilling og var i 2 år en av den beryktede Staposjef Marthinsens nærmeste medarbeidere, og han gikk endog så langt som
å undertegne beslutninger om sikring i henhold til nasistiske bestemmelser.
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Aktor la ned påstand om tvangsarbeid i ti år, men retten dømte ham til
tvangsarbeid i seks år.

10.1. Kommentar til dommen mot Dürbeck
Retten ga en detaljert beskrivelse av Dürbecks delaktighet i aksjonene mot henholdsvis jødene og prestene. Det blir, etter min oppfatning, direkte galt å likestille disse i straffeutmålingen. Retten betegner
gjerningene hans som meget graverende. Det er likevel en helt annen
dimensjon over aksjonene mot jødene i forhold til den behandlingen
prestene fikk. Retten skulle, etter min oppfatning, ha særskilt behandlet
hans deltagelse i deportasjonen av jødene som en særlig skjerpende omstendighet ved straffeutmålingen. Ser vi på domsresultatet, der retten
reduserte straffen ikke uvesentlig i forhold til aktors påstand, må man
kunne stille spørsmålet om retten har tatt fullt innover seg Dürbecks
forsettlige medvirkning til deportasjonen av jødene fra Norge. Selv om
han ikke visste i detalj hva som skulle skje med de deporterte jødene,
var alene det forholdet at de ble deportert så alvorlig at det burde ha blitt
betraktet som et særlig straffeskjerpende moment. Sammenligningen
med aksjonene mot prestene blir derfor svært skjev.
Det kan synes som om retten ved straffeutmålingen la mest vekt
på Dürbecks Stapo-tjeneste og kun brukte hans deltagelse i aksjonene
mot prestene og jødene som eksempler på hans virksomhet i dette
organet. Hovedfokuset var imidlertid hele tiden på at det var selve
Stapo-tjenesten og at han var en av Stapo-sjef Marthinsens nærmeste
medarbeidere, som var det alvorligste ved hans landssvik.

11. Ole Homb (f. 1906)
Politibetjent Ole Homb begynte i Oslo politi i 1930. Han opparbeidet
seg et godt omdømme som etterforsker i kriminalsaker, og før 9. april
arbeidet han i den avdelingen som hadde med overvåking av fremmede. Etter maktovertagelsen ble avdelingen overført til Stapo, og Homb
fulgte med. I Stapo arbeidet han under politiinspektør Knut Rød. Han
meldte seg inn i NS ved juletider 1940 og sto i partiet ut krigen. Han
var delaktig i den administrative planleggingen av oktoberaksjonen mot
jødene i 1942.
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Homb ble varetektsfengslet 10. mai 1945 og satt i varetekt til oktober
samme år. Han ble satt under tiltale ved Toten herredsrett 17. februar
1947 for forbrytelse mot straffeloven § 86. Deltagelse i jødeaksjonen var
med i tiltalegrunnlaget. Saken mot Homb er ikke offentliggjort, men
finnes i Riksarkivet.37
Homb hadde ikke en overordnet stilling i Stapo, men var likevel en
viktig person i organisasjonen. Også i hans sak er det av interesse å klarlegge i hvilken grad hans deltagelse i jødeaksjonen ble vektlagt under
etterforskningen, av påtalemyndigheten ved utformingen av tiltalen, og
i selve dommen.
I sakspapirene (dok. 11) foreligger en detaljert rapport med overskriften «Jødeaksjonen», skrevet av Homb den 5. november 1942 og
adressert til Stapo-sjef Marthinsen. Rapporten beskriver gjennomføringen av oktoberaksjonen mot de mannlige jødene fra begynnelse til
slutt. Hombs oppgave var å utarbeide lister, sammen med to andre, som
skulle tjene som grunnlag for arrestasjonene. Det fremgår ikke av etterforskningen om Homb ble forespurt om hva han tenkte ved dette
oppdraget. Han ble heller ikke spurt om han hadde overveiet å varsle
noen om hva som som skulle skje.
I sin rapport til Marthinsen skriver Homb:
Det kunne muligens blitt et noe bedret resultat ved en litt bedre forberedelse.
De fleste i administrasjonen var vel overarbeidet på forhånd. Politiinsp. Rød
holdt således på sammenhengende fra søndag kl. 10 til mandag kl. 20. Personlig har jeg fått liten anledning til å snakke med folk i sin alminnelighet idet
jeg snakker bare med min familie og de kvinnelige jøder som renner dørene
ned og ringer hele dagen. Mandag 26. oktober 1942 og tirsdag 27. oktober ble
det anholdt til sammen 260 jøder. De fleste ved Oslo og Aker men en del også
utenbys fra.

Han avslutter sin rapport slik:
Det er dog kommet meg for øre at jødene ikke har noen særlig stor sympati i
sin alminnelighet. Men når en går til anholdelse uansett om det gjelder krøplinger, oldinger, blinde, eller sinnsyke faller det ikke i god jord. En grei regel
hadde bort eliminert denne kritikk.
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I dokumentene i saken (dok. 9) finnes en evaluering av tjenestemennene i Stapo. Om Homb heter det:
Erfaren og dyktig etterforsker, meget pålitelig. Han har i lengere tid utført
tjeneste som 1. betjent og har hatt flere store saker og særlig må nevnes «jødeaksjonen» hvor han har nedlagt særlig godt arbeide, er meget overvåken og
holder meget god kontroll med tjenestemenn som er underlagt ham. Han har
etter mitt inntrykk den rette innstilling som partimedlem.

Saksdokumentene viser at da tiltale ble reist mot Homb i desember
1945, var hans deltagelse i jødeaksjonen ikke tatt med i tiltalegrunnlaget. Først i oktober 1946 ble dette inkludert.
Da saken kom opp for Toten herredsrett i februar 1947, ble det kun
ført to vitner, og disse var fra forsvarets side og ga Homb et godt skussmål. Fra aktoratets side ble en rekke dokumenter fra etterforskningen
lagt frem.
I dommen skriver retten:
Retten finner det bevist at tiltalte har forholdt seg som i tiltale beslutningen
er beskrevet. For så vidt angår «kommunistaksjonen» bemerkes at tiltalte kun
deltok i en enkelt arrestasjon og at han herunder opptrådte humant og uklanderlig, og for så vidt «jødeaksjonen» angår bemerkes at tiltalte personlig ikke
har deltatt i noen arrestasjon, men at han som politibetjent i Stapo deltok i
opprettelsen av de lister hvoretter arrestasjonen skulle finne sted.

Homb ble dømt til tvangsarbeid i to år og seks måneder, og fradømt
for alltid sin stilling i Oslo politi.

11.1. Kommentar til dommen mot Homb
Av dommen fremgår det at retten kun kortfattet omtalte Hombs deltagelse i jødeaksjonen og nærmest bagatelliserte dette ved å poengtere at
Homb ikke deltok i noen arrestasjon, men kun i oppsetting av listene.
Retten fastslo at de forholdene Homb var tiltalt for, og som retten fant
bevist, falt inn under straffeloven § 86, men man fant likevel grunnlag
for å henføre forholdet under landssvikanordningen, som åpnet for
lempeligere behandling i landssviksakene.
I forbindelse med straffeutmålingen uttaler retten at «hans forhold
både for så vidt angår tiltalens pkt. b) og c), (jødeaksjonen) må ansees
40
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som meget graverende». Retten mente imidlertid at det forelå formildende omstendigheter:
Også for så vidt angår de forhold som er omhandlet i tiltalebeslutningens b)
og c) gjelder det at tiltalte har følt seg under press, idet han antakelig vilde ha
mistet sin stilling hvis han hadde nektet å utføre det som der er omhandlet.

Det er oppsiktsvekkende at retten tillegger det at Homb kunne miste sin
stilling, som en formildende omstendighet, etter at den først har konstatert at hans deltagelse i arrestasjonen av jødene var «meget graverende».
Det er nærliggende å legge til grunn at straffeutmålingen i det alt vesentlige ble bestemt ut fra Hombs deltagelse i Stapo, som i rettsoppgjøret ble
ansett som alvorlig landssvik.

12. Sverre Johansen (f. 1898)
Sverre Johansen var politifullmektig i Stapo i Bergen fra 1. mai 1942 til
7. mars 1943 da han ble utnevnt til politiinspektør samme sted, Han var
i denne stillingen frem til februar 1945. Fra dette tidspunktet og frem til
frigjøringen var han oberstløytnant og leder av Stapo etter likvideringen
av Karl Marthinsen.
Landssviksaken mot Johansen kom opp for Gulating lagmannsrett
1. mars 1948.38 Han var tiltalt for en lang rekke alvorlige forhold, bl.a.
deltagelse i Telavåg-aksjonen. Riksadvokat Andreas Aulie godkjente at
det ble lagt ned påstand om dødsstraff. Under hovedforhandlingen i
Gulating lagmannsrett ble imidlertid påstanden fra aktoratet endret til
tvangsarbeid på livstid.39
Johansens deltagelse i Telavåg-aksjonen ble henført under straffeloven § 86. Straffeloven § 228 (legemsfornærmelse) ble kun anvendt i
de tilfellene hvor direkte vold var utøvd mot fanger. Tiltalen omfattet
også hans deltagelse i arrestasjonene av jødene i bergensområdet høsten
1942. Forholdet var henført under straffeloven § 86 og er beskrevet slik:
8) Således har han i oktober 1942 deltatt i planleggelsen av statspolitiets
arrestasjon av jødene og i tiden omkring 25/10- 1942 deltok han i arresta-
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sjonen av en rekke jøder i Bergen og Fana. Han underskrev således en rekke
av arrestordrene.

Om dette punktet i tiltalen uttaler retten:40
ad 8).
Det finnes ikke bevist at tiltalte personlig var med på noen av arrestasjonene,
men han tok del i forberedende drøftelse og planleggelse av aksjonen med
avdelingslederen for statspolitiet og en representant for SIPO og var med på å
sette aksjonen i verk ved at han deltok i organisering av utrykningsmannskapet. Det finnes ikke bevist at han underskrev arrestordre, men at han 27.10.
som ledd i aksjonen telegrafisk beordret jøden Isak Eidenbom, Luster, arrestert og transportert til Bergen.

Isak Eidenbom ble senere drept i Auschwitz.
Retten konstaterte videre at Johansens deltagelse i jødeaksjonen var
å anse som bistand til fienden. På side 74 i dommen fastslår retten at
«tjeneste i Stapo i seg selv er et forhold som er straffbart etter strl. §
86». Under behandlingen av straffeutmålingen uttaler retten på side 79
følgende som straffeskjerpende moment:
... og til hans andel i forberedelsen og iverksettelsen av aksjoner mot «Riksdugnaden» og mot jøder og kommunister.

Vaktjournalen for Stapo, Bergen (dok. 16, underbilag 4) viser at i løpet
av 26.–27. oktober 1942 ble en rekke mannlige jøder arrestert. I vaktjournalen for den 25. november, kl. 20.30 er det anført: «Konst. Johansen
reiser på tjeneste reise til Oslo. Transport av jøder.» Den 27. november,
kl. 12.15 noteres følgende i vaktjournalen: «Følgende telegram ankom
fra konst. Johansen. ‘Fangene avlevert Oslo. Alt vell. Johansen.’» Det er
imidlertid uklart hvorvidt «konst» Johansen er Sverre Johansen eller en
annen med samme navn i Bergen Stapo.
Sverre Johansen ble dømt til tvangsarbeid i 20 år. Han ble løslatt på
prøve 31. oktober 1952.
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12.1. Kommentar til dommen mot Johansen
I saken mot Sverre Johansen ble hans delaktighet i arrestasjonene av
jødene tatt med under etterforskningen, noe som resulterte i at det også
ble med i tiltalebeslutningen. Hans delaktighet ble funnet å være bistand
til fienden (straffeloven § 86), og det ble nevnt som et straffeskjerpende
moment. Dette siste hører med til unntagelsene i landssviksakene der
delaktighet i arrestasjonen av jødene var en del av tiltalen.
Det er videre interessant å lese hva retten skriver i straffeutmålingen
om Johansens og Bjørgans (se neste del) deltagelse i Telavåg-aksjonen:
De tiltalte kunne ikke forutse de forferdelige ettervirkninger, men der kan ikke
ses bort fra disse at følgene kunne bli ytterst alvorlige for de flyktninger som
oppholdt seg hos Lauritz Telle og for denne og hans forbindelser, var påregnelig.

Vi ser altså at retten la til grunn en «påregnelighetsfaktor» overfor Johansen og Bjørgan i forbindelse med Telavåg-aksjonen, men jeg kan
ikke se at den samme faktoren gjaldt for arrestasjon av jødene. Burde det
ikke, i det minste, ha vært like påregnelig at «følgene kunne bli ytterst
alvorlige», for å bruke rettens ord, også for de jødene som Johansen var
med å arrestere?

13. Johan Bjørgan (f. 1901)
Johan Bjørgan var politiinspektør ved Stapos bergensavdeling.41 Saken
mot ham kom opp for Gulating lagmannsrett 1. mars 1948. Sakene mot
Bjørgan og Johansen ble slått sammen og behandlet under ett av Gulating lagmannsrett. Bjørgan ble tiltalt etter straffeloven § 86 bl.a. for:
8) å ha deltatt i Stapos aksjon mot jødene i Bergen. Han arresterte således
jøden Julius Eidenbom.

I dommen (dok. 62 side 62) skriver retten:
Det finnes bevist at tiltalte var med på arrestasjonen av Julius Eidenbom, men
ikke at han ellers deltok i jødeaksjonene.
41
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Dette siste punktet, at «han ellers ikke deltok i jødeaksjonen», står i strid
med det som er skrevet i vaktjournalen (dok. 16, underbilag 4) for Stapo
i Bergen for 25. oktober 1942, kl. 05.30.42 For 26. oktober 1942, kl. 05.30
er det anmerket i journalen: «Møtte til tjeneste: Pfm. Johansen, overbetjent Kvalheim, 1. betjent Bjørgan.» Det heter videre i vaktprotokollen:
«Hensikten med frammøte var å pågripe 26 jøder bosatt i Bergen og
Fana etter ordre fra Staposjefen.»
På side 15 i dommen mot Bjørgan står det: «Ingen av de saker siktede
har hatt til behandling har resultert i at noen nordmenn er blitt sendt
til Tyskland.» Da melder spørsmålet seg: Hva med Julius Eidenbom?
Han ble av dommerne øyensynlig ikke betraktet som nordmann. Under
straffeutmålingen nevnes heller ikke arrestasjonen av Eidenbom som
et straffeskjerpende moment, til tross for at han døde i fangenskapet.
Julius Eidenbom (f. 1871) ble drept i Auschwitz den 3. mars 1943.
Bjørgan ble dømt til 18 års tvangsarbeid.

13.1. Kommentar til dommen mot Bjørgan
Johan Bjørgan ble dømt for en rekke graverende forhold og overgrep.
Det kan virke som om skjebnen til jøden Julius Eidenbom ikke var så
viktig for retten ved behandlingen av straffeutmålingen, til tross for at
Eidenbom, som følge av arrestasjonen som ble gjennomført av Bjørgan,
ble drept i Auschwitz. Det er videre bemerkelsesverdig at til tross for at
det ble dokumentert at Bjørgan hadde møtt frem for å arrestere jødene
i Bergen og Fana, så fastslo retten at bortsett fra arrestasjonen av Eidenbom, deltok han «ellers ikke i jødeaksjonene». Denne konklusjonen står
i strid med dokumentasjonen om at han møtte til tjeneste for å pågripe
jøder i Bergen og Fana. Retten beskriver ikke nærmere hvordan den
kom frem til konklusjonen.

14. Alf Hans Granaas (f. 1916)
Alf Hans Granaas var leder av Stapos bergensavdeling fra 7. juli 1941
til 7. mars 1943. Landssviksaken mot ham kom opp for Bergen byrett
19. mai 1948.43 Under etterforskningen ble også Granaas' medvirkning
42
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i arrestasjonen av jødene tatt med. I saken mot Sverre Johansen (se
ovenfor) ble Granaas, som var Stapo-sjef i Bergen før Johansen, avhørt.44
Til tross for at vaktjournalen for Stapo i Bergen den 25. oktober 1942
dokumenterte at Granaas og Johansen var «tilstede for å planlegge og
ordne med arrestasjonen av jødene e.o. fra Staposjefen», hevdet Granaas
«at han ikke kan erindre noe fra oktober aksjonen»!
I et avhør av Granaas under etterforskningen (dok. 16) er følgende
protokollert:
Avhørte medgir at han var i Bergen og at han ledet den siste aksjon mot jødene
den 26/11-42. Den første aksjonen den 26/10 s.å. vil han ikke uttale seg om
ettersom han ikke kan erindre noe fra denne aksjonen. Ansvaret for jødeaksjonen har avh. alltid ansett for å ligge hos okkupasjonsmakten som benyttet
seg av norske politimyndigheter for å få aksjonen gjennomført. […] Avh. var
av den oppfatning at okkupasjonsmakten hadde adgang til å treffe de foranstaltninger de ønsket og fant nødvendige for å sikre okkupasjonen. Han gikk
utfra at tyskerne her hadde sine grunner for sin handlemåte som avhørte ikke
kjente til. 45

Det kan se ut som påtalemyndigheten har lagt forklaringen til Granaas
til grunn og kun tiltalt ham for deltagelse i novemberaksjonen 1942. I
tiltalen er forholdet omtalt i pkt. 12:
Den 25/11 1942 sammen med en tjenestemann fra det tyske SIPO, planlagt
og forberedt arrestasjonen av jødene i Bergen. Han ga også samtlige disponible tjenestemenn ved Stapo (Bergen) ordre om å delta i arrestasjonene og
rekvirerte folk fra kriminalpolitiet til hjelp. Den 26/11-42 og følgende dager
ble jødene arrestert.

I dommen (side 9) skriver retten:
Ad d) 12 : Aksjonen mot jødene ble foretatt etter bestemmelsen av tyskerne.
Etter henvendelse fra SIPO var tiltalte med på planleggelsen av utførelsen av
ordren om arrestasjon. Han stillet som begjært av SIPO sine folk til disposisjon. De tjenestemenn fra kriminalpolitiet som deltok i aksjonen ble rekvirert
direkte av SIPO. Den nevnte planleggelse fant sted 25/10 – 42 og arrestasjonene
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skjedde den 26/10 1942 og følgende dager ikke henholdsvis 25/11 og 26/11 –
1942 som anført i tiltalen.

Rettens konklusjon på dette punktet er forvirrende. Granaas hadde
erkjent at han var med på novemberaksjonen sammen med SIPO, og
dette var han tiltalt for. Retten fant ham imidlertid skyldig i deltagelse i
oktoberaksjonen, som han ikke erkjente seg skyldig i, og som han heller
ikke var tiltalt for! Og i straffeutmålingen ble hans deltagelse i arrestasjonene overhodet ikke nevnt.
Han ble dømt til tvangsarbeid i fire år og seks måneder og løslatt på
prøve 11. desember 1948.

14.1. Kommentar til dommen mot Granaas
Det må ansees som påfallende at Granaas, som vitterlig var leder av
Stapo i Bergen, ble trodd når han hevdet at han ikke «erindret» noe fra
oktoberaksjonen. Det er videre forvirrende at retten på sin side kjente
ham skyldig i ha vært med på planleggingen av oktoberaksjonen, men
ikke for deltagelse i novemberaksjonen – som han jo hadde erkjent.
Deltagelse i arrestasjonene ble ikke tatt med under rettens behandling og begrunnelse for straffeutmålingen. Det føyer seg inn i rekken
av saker der deltagelse og medvirkning i deportasjonen ikke tas med
som straffeskjerpende omstendighet ved straffeutmålingen, men forbigås med taushet. Det er også verdt å merke seg følgende fra dommen:
«Aksjonen mot jødene ble foretatt etter bestemmelse av tyskerne.» Det
er uklart hva retten mener med «bestemmelse» her. Det er på det rene at
ordren om pågripelse og arrestasjon av jødene ble utsendt i telegram fra
Stapo i Oslo, hvilket fremgår av dokumentasjonen av vaktjournalen for
Bergen Stapo. Er formuleringen, bevisst eller ubevisst fra rettens side, et
utslag av ønsket om å velte mest mulig av ansvaret for arrestasjonene og
deportasjonen over på tyskerne?

15. Carl Bernhard Askvig (f. 1885)
Carl Bernhard Askvig var «politipresident» i Oslo. Landssviksaken mot
ham kom opp for Eidsivating lagmannsrett 23. september 1947.46
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Til tross for at 60 tjenestemenn fra kriminalavdelingen ved Oslo
politikammer deltok i novemberaksjonen i 1942, ifølge brev av 27. november 1942 fra Stapo-sjef Karl Marthinsen til Politidepartementet, ble
ikke dette tatt med under etterforskningen mot Askvig. Det må legges
til grunn at han ikke kunne ha vært uvitende at en så stor del av hans
tjenestemenn ble engasjert i aksjonen. Forholdet ble ikke tatt med i
tiltalebeslutningen, og sakspapirene i landssviksaken mot Askvig inneholder ingen opplysninger om at påtalemyndigheten ønsket å klarlegge
hvorvidt han hadde kjennskap til aksjonen som en vesentlig del av hans
mannskaper var aktive deltagere i.
Knut Rød ble innkalt som vitne nr. 36. Han skulle forklare seg om
nazifiseringen i politiet. Han ble ikke bedt om å forklare seg om Askvigs
og Oslo politikammers medvirkning til arrestasjonene av jødene.
Askvig ble dømt til tvangsarbeid i tolv år. Påstanden var tvangsarbeid i 15 år.

15.1. Kommentar til dommen mot Askvig
Carl Bernhard Askvig var som politipresident øverste ansvarlig for all
virksomhet i Oslo politikammer. Vi må kunne legge til grunn at Askvig
måtte ha kjent til at et så stort antall av hans mannskaper var innkalt for
å delta i arrestasjonen av jødene. Formelt ville en slik medvirkning skje
i form av en anmodning fra Stapo om bistand. Noe dokumentasjon om
dette er ikke avdekket, men henvendelsen om bistand kan ha skjedd
direkte per telefon eller på annen måte. Tiden var jo knapp.
Det må antas at deltagelsen av en så stor gruppe var av avgjørende
betydning for at aksjonen skulle lykkes. Aksjonen var et overgrep uten
sidestykke i norsk historie. Vi ser her et eksempel på at en embetsmann
som hadde det overordnede ansvar for oslopolitiet, ikke ble trukket til
ansvar for delaktigheten av hans tjenestemenn ved operasjonens gjennomføring. Etter min oppfatning skulle dette vært tatt med under etterforskningen og saksforberedelsen, og sterke grunner taler for at det
skulle vært med i tiltalebeslutningen som bistand til fienden – som det
vitterlig var.
Ser vi på saken mot politimesteren i Drammen, Bjarne Mollatt, som
også var medlem av NS, ble hans iverksettelse av ordren fra Stapo ved
Karl Marthinsen om å arrestere jødene tatt med som del av tiltalen
om bistand til fienden (straffeloven § 86). Også i landssviksaken mot
politipresidenten i Trondheim, Christopher Lange, ble medvirkning
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i arrestasjonen av jødene fra det lokale politikorpset tatt med som
grunnlag for tiltalen om bistand til fienden (straffeloven § 86). Hvorfor
ble ikke Askvig tiltalt for det samme forholdet?
Knut Rød kunne som vitne ha blitt bedt om å forklare seg om samarbeidet mellom Stapo og Oslo politikammer i forbindelse med arrestasjonene, men påtalemyndigheten lot denne muligheten gå fra seg.
Dette samarbeidet var øyensynlig ikke tema under etterforskningen og
utarbeidelsen av tiltale mot politipresident Askvig.

16. Roar Lund (1908-1985)
Roar Lund var inspektør i Stapo og sjef for Stapo i Trondheim fra 1. juli
1942. Han sluttet i Stapo den 1. juli 1943, da han ble kriminalkommandør ved Trondheim politikammer. Landssviksaken mot ham kom opp
for Frostating lagmannsrett 22. august 1947.47 I sakspapirene foreligger
det en tiltalebeslutning av 13. februar 1946. Lund ble tiltalt etter straffeloven § 86 (bistand til fienden). Grunnlaget for tiltalen var:
… som leder av Stapos Trondheims avdeling har siktede i samarbeid med NS
myndighetene og tysk SIPO igangsatt og ledet etterforskning i politiske saker
i sitt distrikt.

Det heter så videre i pkt. 3 i tiltalebeslutningen:
Likeledes lot han Statspolitiet etter ordre fra det tyske sikkerhetspoliti delta i
arrestasjonen av jødene i 1942.

I et avhør av Lund (dok. 3) forklarer han følgende:
Først i oktober 1942 ved 21 tiden en kveld fikk jeg telefon fra Hauptsturmfuhrer Hollach i SD. Hollach sa da at dagen etter skulle alle jødene i byen arresteres og at det norske politiet skulle foreta dette.

Lund forklarer videre at han fikk en telefon fra Marthinsen om når
jødene ville ankomme Oslo. Da Marthinsen fikk vite at de ikke ville
rekke båten i Oslo, ga han beskjed om at de ikke skulle sendes til Oslo.
47
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Da saken kom opp for Frostating lagmannsrett, forelå en ny tiltalebeslutning av 6. juni. Det er oppsiktsvekkende at i den endelige tiltalebeslutningen er pkt. 3 fra den tidligere tiltalen ikke tatt med. Retten tok
derimot opp Lunds delaktighet i arrestasjonen av jødene i straffeutmålingen, men da som straffeformildende omstendighet!
I dommen side 9 er det anført:
I november 1942 fikk tiltalte ordre om at de gjenværende jøder i Trondheim,
for det vesentligste kvinner og barn, skulle arresteres for å sendes med toget
til Oslo. Tidlig om morgen sendte tiltalte beskjed til jødene om at de måtte
holde seg klare for avreise, og først kort tid før togets avgang om aftenen ble de
hentet av politiet. Det er utvilsomt at tiltalte ved å gå frem på denne måte løp
en ganske stor personlig risiko i tilfelle jødene hadde benyttet seg av muligheten til å komme vekk. Tiltalte varslet også ved anledningen Røde Kors for at
dette skulle kunne ta seg av jødenes forpleining om nødvendig.
Ved et senere tilfelle fikk tiltalte ordre om å ta seg av en jødetransport nordfra
og gjorde dette også på den mest humane måte i samarbeid med Røde Kors.

Det ble lagt ned påstand om tvangsarbeid i sju år. Dommen lød på
tvangsarbeid i seks år og seks måneder. Lund anket til Høyesterett over
straffeutmålingen. I ankeerklæringen anfører han:
Det vil også sees at jeg ved flere anledninger opptrådte positivt for å hjelpe
nordmenn som var i vanskeligheter overfor tyskerne og at jeg også foretok
positive skritt for å hindre at jødene skulle bli arrestert og for å lette deres
stilling når de var arrestert.

Høyesteretts kjæremålsutvalg avviste anken. Lund ble benådet 27.
februar 1953.

16.1. Kommentar til dommen mot Lund
Roar Lund var sjef for Stapo i Trondheim i den perioden jødene ble
arrestert og ført til Oslo for deportasjon. Som leder var han ansvarlig for
å arrestere jødene i samarbeid med tyskerne. Til tross for dette blir hans
deltagelse og ledelse av dette overgrepet strøket fra den endelige tiltalebeslutningen. Dette er oppsiktsvekkende, og saksdokumentene kaster
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ingen lys på hvorfor det ble besluttet å sløyfe denne posten fra tiltalen.
Ble den betraktet som mindre viktig?
Til alt overmål la retten til grunn Lunds egen forklaring om at han
varslet de jødene som fortsatt var på frifot om «at de måtte holde seg
klare for avreise» som en straffeformildende omstendighet. Det avgjørende er imidlertid at dette såkalte varselet ikke kunne ha vært av særlig
styrke, siden det, når det kom til stykket, ikke ble etterkommet. Det
synes som om det var viktigere for retten å fokusere på den «personlige risiko» Lund skulle ha utsatt seg for, fremfor å konsentrere seg om
skjebnen til jødene som ble deportert. Når retten ga Lund honnør for å
ha «opptrådt på den mest humane måte», er dette den samme dommerholdningen man så i saken mot Knut Rød, der det ble trukket frem at
han hadde utvist «modererende innflytelse» under ombordskipningen
av jødene i Donau.48

17. Jacob Carl Lothe (1914-2008)
Jacob Carl Lothe var politifullmektig i Stapo fra 15. juli 1941 til 1.
oktober 1943, da han ble inspektør i Politidepartementet. Fra 1. august
1942 til 1. oktober 1943 var han leder av Tromsø og Kirkenes avdeling
av Stapo.49 Landssviksaken mot ham kom opp for Eidsivating lagmannsrett 7. mai 1946.
Tiltalebeslutningen inneholdt et punkt vedrørende kjøp av eiendeler
tilhørende arresterte jøder:
Etter aksjonen mot jødene høsten 1942 kjøpte han i Tromsø for kr 180,- diverse
løsøre som tilhørte flyktede eller arresterte jøder.

Denne posten ble frafalt av statsadvokaten under hovedforhandlingen.
Beløpet var riktignok beskjedent, men under etterforskningen var det
dokumentert at Lothe hadde kjøpt løsøre fra jødeboene for 975 kroner.
For øvrig gikk ikke etterforskningen inn på selve arrestasjonen av jødene
i Lothes område, eller om han var delaktig i disse.
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17.1. Kommentar til dommen mot Lothe
Arrestasjon av jøder fant sted mens Lothe var leder for Stapo i Tromsø og
Kirkenes, men landssviksaken mot ham inneholdt ingen dokumentasjon
om det ble etterforsket hvorvidt han deltok i arrestasjonene som måtte
ha foregått i hans distrikt. Det virker merkelig. At han kun ble tiltalt for
et relativt beskjedent kjøp av løsøre fra ett eller flere jødebo, og at dette
ble frafalt, er også påfallende. Selv om beløpet var lite, skulle påtalemyndigheten opprettholdt dette punktet for å markere det uakseptable i at
embetsmenn beriket seg på kjøp av eiendeler som tilhørte jødene.

18. Bjarne Mollatt (1902-1973)
Bjarne Mollatt var medlem av NS og kom i april 1942 til Drammen som
politimester. Han var i denne stillingen til november 1943. Landssviksaken mot ham kom opp for Horten byrett 28. mai 1947.50 Mollatt ble
tiltalt for overtredelse av straffeloven § 86 (bistand til fienden). Gjerningsbeskrivelsen i tiltalen omfattet også Mollatts delaktighet i arrestasjonen av jødene og er slik beskrevet i tiltalen:
pkt. 6) : 25/11 1942 mottok han som politimester Drammen et telegram fra
Stapo sjefen om å arrestere alle jøder. Han medvirket villig til denne aksjon og
ga således ordre til lensmannen i Hurum om å arrestere jødene der, skjønt han
måtte forstå at dette var en forbrytersk aksjon som tyskerne satte i gang for å
utrydde den jødiske befolkning.

Telegrammet (dok. 19) har følgende ordlyd:
Samtlige av de jødiske personer uansett alder og kjønn som er ført opp på den
liste som De i 1942 sendte til Politidepartementet skal straks pågripes.

Mollatt sendte telegrammet straks videre til lensmannen i Hurum med
følgende påtegning:
Sendes herr lensmannen i Hurum til forføyning
-Fru Julie Kommick, f. 23/7 1898
50
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-Fru Jette Ethel Schapow, f. 12/10 1896.

Telegrammet ble sendt tilbake til politimester Mollatt med følgende
påtegning:
Sendes tilbake til herr politimesteren i Drammen med opplysning at de nevnte
jødinder den 26. ds. ble anholdt og transportert til Oslo, hvor de ble avlevert til
Stapo, politikaserne I, Majorstua.
Hurum Lensmannskontor, 28. nov. 1942.
Karl Holter.

Etterforskningen viste at Mollatt i januar 1943 tok opp med Stapo hvorvidt en del arresterte personer skulle betraktes som heljøder. I et tilfelle
hvor han hadde opplyst «at det var meget tvilsomt om G.B kan betraktes
som heljøde», fikk han senere beskjed fra Stapo i Oslo at denne person
kunne løslates.
Under et avhør (dok. 30) opplyser han følgende: Den 25. november
1942 mottok han et telegram i kode fra Stapo-sjefen. Den listen som var
nevnt i telegrammet, var blitt innsendt til Politidepartementet før hans
tiltredelse, og han hadde således ikke annet å gjøre enn å benytte listen
som den var.
Da det viste seg at to kvinnelige jøder bodde i Hurum ble gjenpart av telegrammet sendt dit til vedk. lensmann.
De øvrige jøder som ble arrestert ble innbrakt til politikammeret. Da alle eller
noen var gift med norske statsborgere og det derfor kunne være tvil om de
skulle arresteres tok han en telefon med Marthinsen og fikk derved utvirket
at samtlige kunne løslates. Senere fikk han også løslatt jøden G.B. på grunn av
tvil om dennes avstamming.
Han vil hevde at han i denne sak har handlet helt pliktmessig etter den
foreliggende ordre som ikke var til å komme forbi. Men som det vil fremgå
av foranstående gjorde han hva det var mulig for å få begrenset omfanget
av arrestasjonene.
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Det var med ulyst han gikk til arrestasjonene idet han ikke på noen måte har
vært tilhenger av at det ble foretatt arrestasjon av jøder, og var derfor glad for
at det lykkes ham å få så vidt mange av dem frigitt.

I dommen (dok. 72) er følgende inntatt vedrørende Mollatts delaktighet
i arrestasjonen av jødene:
ad tiltalens post b pkt. 6:
Den 25. november 1942 mottok tiltalte fra staposjefen et telegram om at samtlige jødiske personer som var ført opp på en liste som i 1942 var sendt inn
fra Drammen politi til Politideptet., straks skulle pågripes og transporteres
til Oslo hvor de skulle avleveres senest 26. november 1942 kl. 13. I Hurum
lensmannsdistrikt var der 2 jødinner som gikk under staposjefens ordre. Tilt.
sendte samme dag han fikk telegrammet avskrift av dette til lensmannen i
Hurum med påskrift «Haster» og ba ham arrestere og transportere de 2 jødinner. Lensmannen i Hurum etterkom øyeblikkelig ordren.
I herredene Røyken, Nedre Eiker og Skoger var der ingen jøder som skulle
arresteres. Der var en del personer av jødisk avstamming i Drammen og Eiker,
om hvis anholdelse der kunne være tale. Det viste seg imidlertid at de ikke
gikk under arrestordren.
Overfor disse jøder inntok tilt. i det hele en velvillig holdning. I tiltalebeslutningen er anført at tiltalte måtte forstå at ordren om å arrestere jødene var en
forbrytersk aksjon, som tyskerne satte i gang for å utrydde den jødiske befolkning. Tilt. har forklart at han føler seg personlig sterkt berørt av denne uttalelse, som han mener på ingen måte er rammende for hans stilling til jødene.
Retten finner å måtte gi tiltalte medhold. Han kan ikke ha forstått, hvilken
skjebne jødene skulle gå i møte, og tiltalebeslutningen burde ha vært formet
annerledes i dette punkt.

Retten fortsetter behandlingen av Mollatts delaktighet i arrestasjonen av
de to jødene med følgende oppsummering:
Vedkommende jøde forfølgelsen kan tiltalte som foran nevnt, ikke ha tenkt
seg hvilken skjebne jødene gikk i møte. Men han måtte forstå at jødene var i
fare iallfall for opphold i fengsel her hjemme, han burde ikke ha medvirket til
anholdelsen av de 2 jøder i Hurum og han kunne ha sendt dem et varsel, så de
kunne ha kommet i sikkerhet
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Mollatt ble dømt til tvangsarbeid i tre år, noe som var i overensstemmelse med aktors påstand.
De to kvinnelige jødene fra Hurum, Julie Kommick og Ethel
Schapow, ble drept ved gassing i Auschwitz 1. desember 1942.

18.1. Kommentar til dommen mot Mollatt
Ved straffeutmålingen la retten vekt på at Mollatt ikke kunne vite hvilken
skjebne som skulle bli jødene til del. Basert på loven om konfiskasjon av
jødenes formue og arrestasjonen av de mannlige jødene i oktober 1942,
måtte Mollatt imidlertid forstå at da det i november kom ordre om å
arrestere alle jødene på listen og transportere dem til Oslo, så var dette
en meget alvorlig utvikling og et klart overgrep mot en uskyldig del av
befolkningen. Det er verdt å merke seg at retten ikke fant grunnlag for
å gå lengre enn å bebreide Mollatt for at han burde ha forstått at det var
fare for at de to kvinnelige jødene fra Hurum kunne få et «opphold i
fengsel her hjemme».
Også Quisling påberopte seg at han ikke kjente til hvilken skjebne
jødene gikk i møte. På dette punktet fikk han til en viss grad medhold,
idet han var tiltalt for forsettlig medvirkning til drap, men kun ble kjent
skyldig i uaktsom medvirkning til drap av jødene. Lagmann Cappelen i
sin dissens i saken mot Knut Rød var derimot av den oppfatning at selv
om Rød ikke kjente til at jødene skulle avlives i gasskammer, måtte han
forstå at de gikk en redselsfull skjebne i møte.
De tiltaltes anførsler om at de ikke kjente til jødenes «skjebne» i flere
saker, ble altså tillagt vekt i formildende retning, uten at domstolene
gikk altfor dypt inn i holdbarheten av en slik anførsel.

19. Christopher Andreas Hoxmark Lange (f. 1894)
Christopher Andreas Hoxmark Lange var fra november 1941 til januar
1944 «politipresident» i Trondheim. Senere var han fylkesmann i Vestfold frem til frigjøringen. Landssviksaken mot ham kom opp for Eidsivating lagmannsrett 17. februar 1948.51 Lange ble tiltalt for overtredelse
av straffeloven § 86 (bistand til fienden) og § 223 (ulovlig frihetsberø51
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velse). Hans delaktighet i arrestasjonene av jødene ble henført under
tiltalens del I, § 86.
I tiltalens del I, pkt. 5f blir forholdet nærmere beskrevet slik:
… under unntagelsestilstanden i oktober 1942 imøtekom tiltalte tysk ordre om
at det norske politi skulle være direkte underlagt tyskerne og har stillet seg til
disses disposisjon ved etterforskning og plakat oppslag, ved arrestasjon av 50
gisler og 55 jøder, ved registrering av samtlige utenbys boende og ved ca. 500
husundersøkelser hvori deltok 130 hirdfolk. Han var også med i «fylkesfører»
Rogstads råd.

I dommen (dok. 159, side 21) er følgende inntatt vedrørende tiltalens
del I, pkt. 5f:
… under unntagelsestilstanden fikk tiltalte ordre av det tyske politi om at det
norske politi skulle være underlagt tyskerne. Denne ordre fulgte han og bisto
tyskerne slik som nevnt i tiltaleposten. Fylkesfører Rogstad hadde under unntakstilstanden et råd bestående bl.a. av den nasisitiske ordfører og tiltalte. Det
er imidlertid ikke opplyst noe om den virksomhet han har utøvet som medlem
av rådet.

I etterforskningen av Lange ble det foretatt avhør av forhenværende politimester i Ringerike, Ole Landerud. Han forklarer under overskriften
«Jødetransporten»:
De fleste jøder (mannlige) satt allerede på Falstad. De øvrige jøder var anbrakt
i såkalte «samleplasser» som sto under oppsyn av Stapo. Landerud ga sin foresatte, Lange, beskjed om at togtransporten kunne bli utsatt p.g.a. forsinkelse
med å få alle jødene til jernbanen. Jeg ga min foresatte, politipresident Chr.
Lange, beskjed. Det var for øvrig på Langes forholdsordre at kriminalpolitiet
ydet Stapo assistanse.

I sakens dok. 20 av 31. august 1945 er Langes egen forklaring inntatt, og
på side 10 står følgende:
Jeg kan ikke huske hvilken rolle det norske politi spilte under arrestasjonene
under unntagelsestilstanden. Disse arrestasjoner av gisler og jøder foregikk så
vidt jeg husker suksessivt under hele unntagelsestilstanden.
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Dette til tross for at det fremgår av dok. 142 (side 9) at Lange stilte politiet til disposisjon for arrestasjon av gisler og jøder.52
Aktors påstand lød på tvangsarbeid i 15 år, retten skjerpet straffen
til tvangsarbeid i 20 år. Langes anke til Høyesterett ble avvist. Lange ble
benådet 12. september 1952.

19.1. Kommentar til dommen mot Lange
Etterforskningen bekreftet at Lange beordret kriminalpolitiet i Trondheim til å delta i arrestasjonene av jødene og gislene under unntakstilstanden. Det er bemerkelsesverdig at Lange prøvde å komme vekk
fra ansvaret sitt ved å hevde at han ikke kunne huske hvilken rolle det
norske politiet spilte under arrestasjonene. Det er videre viktig å merke
seg at til tross for at arrestasjonene av jødene var tatt med i tiltalen,
fant ikke retten grunnlag til å gå inn på dette i selve dommen. Riktignok skriver retten at Lange «bisto tyskerne som nevnt i tiltaleposten»,
men så alvorlig som konsekvensene var for jødene og gislene, hadde
det vært rimelig og naturlig om retten hadde utdypet konsekvensene av
hans medvirkning som øverste politiembetsmann i Trondheim under
arrestasjonene av jødene høsten 1942. I selve domsgrunnene er det ikke
nevnt noe særskilt om arrestasjonen av jødene i Trondheim.

20. Bjarne Berg (f. 1890)
Bjarne Berg var «politipresident» i Bergen fra 15. januar 1942 frem
til frigjøringen. Landssviksaken mot ham kom opp for Gulating lagmannsrett 7. juni 1946.53 Berg ble tiltalt for overtredelse av straffeloven
§ 86 (bistand til fienden). I dommen (dok. 232, side 15, pkt. 13) fant
retten følgende bevist:
… at tiltalte ved ordre av 26/11 1942 innskjerpet at politiet skulde utvise energisk opptreden hvor assistanse var rekvirert av det tyske sikkerhetspolitiet,
som f.eks fangetransporter og lignende.

52
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Denne posten og noen andre ble opphevet av Høyesterett under behandlingen av ankesaken 30. april 1948. For øvrig ble den fellende
dommen og lagmannsrettens straff pålydende tvangsarbeid i to år og
seks måneder opprettholdt.

20.1. Kommentar til dommen mot Berg
Til tross for at saken mot Sverre Johansen fra Bergen bekrefter at tjenestemenn fra Bergen politikammer deltok i arrestasjonen av jødene, så ble
ingen fra Bergen politikammer dømt for medvirkning i denne aksjonen.
Høyesterett hadde nemlig opphevet den posten i lagmannsrettens dom
hvor Berg var blitt funnet skyldig i tiltalepunktet om «energisk opptreden». Spørsmålet om «utvisning av energisk opptreden» synes å være
et uvesentlig moment i vurderingen av om han var skyldig i bistand til
fienden ved å avgi mannskaper til arrestasjon av jødene. Rent faktisk
kan det ikke herske tvil om at tjenestemenn fra Bergen politikammer,
som sto under ledelse av Bjarne Berg, deltok i arrestasjonen av jødene i
Bergen. Men fordi Høyesterett, pga. mangelfulle domsgrunner, opphevet tiltalepunktet om at han hadde gitt ordre om «energisk opptreden» i
forbindelse med fangetransporter, falt hele engasjementet fra politikammeret i arrestasjonen av jødene ut av saken.

21. Johan Lorange (f. 1875)
Johan Lorange var politimester i Vestoppland (Gjøvik) før krigen og
fortsatte i dette embetet under hele okkupasjonen. Landssviksaken mot
ham kom opp for Eidsivating lagmannsrett 21. juni 1947.54 Lorange ble
tiltalt for overtredelse av straffeloven § 86 og landssvikloven § 60.
Til tross for at han hadde gitt ordre om arrestasjon av jøder i hans
politidistrikt, inneholdt tiltalebeslutningen av 8. mars 1946 intet spesifikt om dette forholdet. Riksadvokat Sven Arntzen var innstilt på å legge
ned påstand om livsvarig tvangsarbeid idet det ble betraktet som svært
alvorlig at Lorange hadde hemmet mobiliseringen i aprildagene etter
invasjonen.
I rettsboken (side 9) står følgende:
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Som politimester i Vest Opland under okkupasjonen har han på en utilbørlig
måte bistått tyskerne og Nasjonal Samling i dets arbeid for å nedkjempe den
norske motstandsbevegelse. Således har han gitt ordre til en lang rekke arrestasjoner etter anmodning av det tyske sikkerhetspoliti og Statspolitiet.

Selv om ordren om å arrestere jødene ikke var særskilt nevnt i tiltalen,
var det klart at det var bl.a. arrestasjonen av disse det ble tenkt på. Det
heter videre på side 15 i rettsboken:
Ved en annen anledning ga han ordre til at 4 eller 5 jøder som var bosatt på
Gjøvik skulle arresteres. Dette var i forbindelse med aksjonen mot jødene.
Alle disse arrestasjoner ble foretatt av grunner og ordre gitt av den politiske
institusjonen Statspolitiet eller det tyske sikkerhetspoliti.

På side 18 i rettsboken heter det:
De bistandshandlinger det er tale om er dels av den art at de er knyttet til
foranstaltninger som heller ikke tyskerne var berettiget til å foreta etter folkeretten, f.eks arrestasjonen av jødene og lærerne.

Lorange ble dømt til tvangsarbeid i tre år og seks måneder. Han ble
benådet 12. april 1949.

21.1. Kommentar til dommen mot Lorange
Det er interessant å merke seg at mens tiltalen refererer til «en rekke arrestasjoner etter anmodning av det tyske sikkerhetspoliti og Statspolitiet», uten spesifikt å nevne arrestasjonen av jødene, så fant lagmannsretten det påkrevet å understreke det folkerettsstridige i Loranges ordre om
å arrestere jødene. Selv ikke under saken mot Quisling ble brudd mot
folkeretten trukket inn i tiltalepunktet om deportasjonen. Men det må
poengteres at da saken mot Lorange kom opp, var Nürnberg-prosessen,
der forbrytelse mot menneskerettigheter var tema, avsluttet. Så vidt jeg
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kan se, er brudd på folkeretten kun trukket inn én gang i landssviksakene knyttet til deportasjonen av jødene, og da i denne saken.

22. Harald Hammer (1897-1962)
Harald Hammer var lensmann i Sør-Fron under okkupasjonen. Landssviksaken mot ham kom opp for Sør-Gudbrandsdal herredsrett 15. mars
1946. Han var tiltalt for bistand til fienden ved å ha vært medlem av NS
og foretatt en rekke arrestasjoner i bygden herunder flere jøder,55 bl.a.
mange av familien Karpol. Tore Pryser har gitt en levende beskrivelse av
omstendighetene knyttet til arrestasjonen av Karpol-familien og skjebnen både til dem som ble arrestert, og dem som ikke ble deportert. I
lokalsamfunnet var meningene delte om Hammers virke som lensmann
under krigen.
Utkastet til tiltalebeslutning ble utferdiget 15. desember 1945, og
under henvisning til straffeloven § 86 blir det foreslått å tiltale Hammer
for:
Siktede har som lensmann i Sør Fron foretatt eller medvirket ved følgende
politiske arrestasjoner i den tid han var lensmann i Sør Fron:
Samuel Karpol, 16/10 – 42
Klara Karpol, 20/11 – 42
Ester Karpol, 20/11 – 42
Jette Karpol, 25/1 – 43
Gerson Karpol, 25/1 – 43
Martin Mazansky, 27/10 – 42
Hermann Messner, 27/10 – 42.

Den 7. januar 1946 sendte statsadvokat for landssviksaker i Oppland,
Olav Trampe Kindt, sakens papirer til Riksadvokaten. I den forbindelse
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skriver han at han er «i sterk tvil hvorledes nærværende sak bør løses».
Han skriver videre:
Likeledes fremgår det av sakens dokumenter at siktede ved samtlige arrestasjoner, unntatt arrestasjonen av lærer Hernes, har gitt forhåndsvarsel slik at de
arresterte kunne stikke seg vekk hvis de ønsket. Det fremgår også at han ved
samtlige arrestasjoner opptrådte høflig og at han ga de arresterte anledning til
å flykte.

Og videre i samme påtegning:
Helhetsinntrykket etter gjennomgåelse av saken er at siktede ikke har vært
noen nasist og ikke har foretatt de i innstillingen nevnte handlinger for å bistå
fienden, men har gått i lengste laget med å etterkomme sine overordnedes ordre
for derigjennom å bevare sin stilling hvilket var til gagn for ham og bygden.

Statsadvokat J.C. Mellbye ved Riksadvokaten så imidlertid annerledes
på saken, og i sin tilbakesending av sakspapirene den 12. februar 1946
skriver han: «Jeg antar at denne sak bør prøves for retten», og fortsetter:
Jeg har særlig heftet meg ved tiltaltes arrestasjoner av familien Karpol og Olaf
Rudshagen. Jeg antar at tiltalte spesielt i disse tilfelle har ytet en utilbørlig
bistand til fienden. Tiltalebeslutningen bør imidlertid også omfatte de øvrige
arrestasjoner for at landssviksaken i sin helhet kan bli belyst.

Det er for øvrig grunn til å merke seg, bl.a. med utgangspunkt i sakspapirene i Knut Rød-saken, at J.C. Mellbye hørte til dem hos Riksadvokaten som sto for en aktiv oppfølging av sakene der deportasjonen var
en del av tiltalegrunnlaget i landssviksakene. Det var videre han som
prosederte, for staten, den sivile ansettelsessaken for Høyesterett, og han
utarbeidet anken til Høyesterett etter den første frifinnende dommen i
straffesaken mot Rød.
I saken mot Hammer ble det dokumentert (dok. 83) et brev av 26.
oktober 1942 til lensmannen i Sør-Fron (Hammer) fra den konstituerte
politimesteren på Lillehammer, R. Thommessen, om å arrestere Gerson
Karpol og Samuel Karpol og sørge for meldeplikt for Jette Karpol og
Esther Karpol.
Saken mot Hammer kom opp for Sør-Gudbrandsdal herredsrett
den 15. mars 1946 (dok. 91). Hammer ble kun tiltalt for overtredelse av
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landssvikanordningen § 3, jf. § 2, nr. 1 og 4. Tiltale ble ikke reist etter
straffeloven § 86 (bistand til fienden).
Retten fant det bevist:
at han (Hammer) som lensmann i Sør Fron har foretatt eller medvirket til
foretagelse av følgende politiske arrestasjoner:
9. 26/10 – 42 Samuel Karpol
10. 26/11 – 42 Klara Karpol
11. 26/11 – 42 Ester Karpol
12. 25/1 – 43 Jette Karpol
13. 25/1 – 43 Gerson Karpol
Disse arrestasjoner var et ledd i jødeforfølgelsen og ble foretatt etter ordre av
politimesteren. Ved den første arrestasjonen deltok to politimenn fra Lillehammer i arrestasjonen og tiltalte medfulgte nærmest for registrerings skyld.
14. 27/10 – 42 av Hermann Messner
15. 27/10 - 42 av Martin Mezansky.
Disse to arrestasjoner var også et ledd i jødeforfølgelsen og ble foretatt etter
ordre fra politimesteren. Tiltalte hadde gitt varsel på forhånd.

Retten behandlet inngående arrestasjonen av Karpol-familien. Merkelig nok omtales ikke arrestasjonen av Messner og Mezansky. Det heter
videre i dommen:
Retten finner at tiltalte har foretatt arrestasjonene (av Karpol familien ) så hensynsfullt som mulig og det kan selvsagt ikke legges ham til last at de 3 andre
medlemmer ikke vendte tilbake, idet ingen på det tidspunkt kunne tenke seg
muligheten av den barbariske handlemåte som ble anvendt mot jødene fra
tyskernes side. Han tenkte seg i høyden et opphold i en konsentrasjonsleir,
som man heller ikke på det tidspunkt hadde kjennskap til i full utstrekning.
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Retten er kommet til det resultat at tiltalte ikke ved foretatte arrestasjoner er
gått utover hva det var nødvendig for ham å gjøre når han skulle bli stående
som lensmann og at han ikke i noe tilfelle har opptrådt utover hva det var
nødvendig, men tvert imot vist størst mulig hensyn.
Under saken er det også fremkommet opplysninger om en rekke av tilfelle
hvor tiltalte har opptrådt positivt til støtte for befolkningen mot NS og okkupasjonsmakten.

Retten fortsetter:
Av foranstående grunner vil fremgå at retten anser de under III a – e (arrestasjonen av jødene og andre) anførte handlinger som nødvendige konsekvenser
av at han beholdt sin stilling som lensmann og støtter dette også på at det er
retten bekjent at også lensmenn som ikke har vært medlemmer av NS eller
som etter kort medlemskap har meldt seg ut og derefter gjeninnsatt i sine
stillinger i større eller mindre utstrekning har medvirket ved arrestasjoner,
auksjonssalg m.v. av politisk natur.

Vi ser her at retten bemerkelsesverdig nok frifant Hammer for hans
gjennomføring av arrestasjonene av jødene, og de andre han arresterte,
fordi han ganske enkelt som lensmann kun utførte mottatte ordre. Og
når det gjelder jødene og deres skjebne, legges det inn som et frifinnende moment at Hammer tenkte seg at de bare skulle sendes i konsentrasjonsleirer, som han ikke hadde «kjennskap til i full utstrekning».
Det retten imidlertid fant å kunne felle Hammer for, var hans medlemskap i NS. Retten påpekte at det var hans «uavviselige plikt» å melde
seg ut av partiet, og at «særlig aksjonen mot jødene burde ha bestemt
ham til å gi opp».

22.1. Kommentar til dommen mot Hammer
Vi ser i denne saken at medlemskap i NS ble ansett som alvorlig landssvik, mens det å adlyde ordre om å arrestere jøder og andre ikke ble
betraktet som det samme. Politimesteren på Lillehammer som hadde
gitt ordre til lensmann Hammer om å arrestere jødene, ble ikke tiltalt
for dette etter krigen, for han hadde ikke vært medlem av NS, mens
politimesteren i Drammen som var medlem av NS, ble tiltalt for å ha
beordret lensmannen i Hurum om å arrestere jøder.
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Vi ser også i Hammer-saken at retten trakk inn uvitenhet om skjebnen til jødene som frifinnelsesgrunn. Denne anførselen, som går igjen i
mange landssviksaker knyttet til medvirkning og delaktighet i deportasjonen, er etter min oppfatning ikke holdbar. Manglende kunnskap om
den videre skjebnen til jødene den tiltalte arresterte, er irrelevant med
hensyn til det sentrale spørsmålet, nemlig om tiltalte var klar over at
han ved sin opptreden begikk en straffbar handling, f.eks. ytet bistand
til fienden.
For en polititjenestemann eller lensmann måtte det fortone seg som
klart at arrestasjonen av jødene var et overgrep mot helt uskyldige mennesker som ikke hadde overtrådt noen straffebestemmelser. Det påfallende er at disse pågripelsesbeslutningene ble utført uten at, så vidt vites,
noen av dem som utførte arrestasjonen, stilte spørsmål ved lovligheten.
Når herredsretten i saken mot Hammer frifant ham for arrestasjonen av
jødene og andre, under henvisning til at dette var en konsekvens av at
han var lensmann, fastslo retten at disse handlingene var rettmessige og
lovlige. Hvis Hammer ikke hadde vært medlem av NS, må vi anta at han
ikke ville ha blitt tiltalt i det hele tatt.
Det er i det hele tatt bemerkelsesverdig at den som utferdiget arrestordren til lensmann Hammer – politimester Thommessen – ikke
ble tiltalt, mens den som på et underordnet nivå mottok ordren og gjennomførte den – lensmann Hammer – ble tiltalt. Men Hammer var altså
medlem av NS og det var ikke politimester Thommessen.
Først i 1950 fikk vi en høyesterettsdom (Rt. 1950, side 377) som
fastslo straffeansvar for tre konstabler i ordenspolitiet som var blitt
tvunget til å delta i en eksekusjonspelotong av en nordmann (ikke-jøde)
som var dømt til døden av en nazistisk særdomstol. Disse hadde til sin
frifinnelse påberopt seg at de kun utførte ordre, og at det å nekte å utføre
ordren kunne ha satt dem i livsfare.

23. Sverre Løvstad (1904-1947)
Sverre Løvstad var medlem av NS og politifullmektig ved Kongsvinger
politimesterembete. Foreløpig tiltale mot ham ble utferdiget 10. mars
1947, og endelig tiltalebeslutning forelå 9. april 1947. Han ble tiltalt for
forbrytelse mot straffeloven § 86 (bistand til fienden), og hovedpunktene i tiltalen var medlemskap i NS og arrestasjon av gisler. Til tross
for at etterforskningen viste – og ble dokumentert – at Løvstad hadde
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medvirket til deportasjonen ved å gi ordre om arrestasjon av en jøde, ble
dette forholdet ikke tatt med i tiltalen.56
I dok. 43 i saken mot Løvstad finner vi følgende forklaring avgitt av
Oddmund Tårneby, forhenværende lensmann i Åsnes:
Høsten 1942 ringte pfm. Løvstad til lensmannskontoret i Åsnes og ga ordre
om at alle jøder skulle arresteres. Jeg svarte da at det ikke var noen jøder som
var boende i Åsnes. Til dette svarte Løvstad at det fremgikk av fremmed registeret ved pkm. at jøden Hermann Josef var bosatt i Åsnes, og jeg fikk ordre
av Løvstad om å anholde ham og transportere ham til Kongsvinger hvilket
ble gjort. Han slapp ut igjen etter en tre ukers tid, men ble senere arrestert av
lensmannen i Hof, og siden har jeg ikke hørt noe til ham.

I sakens dok. 14 er det en rapport av 5. oktober 1945 med avhør av lensmann i Hof, Oscar Dahl, der det heter:
Antagelig høsten 1942 under jødeforfølgelsene fikk jeg telegram fra politikammeret ved Løvstad at alle jøder skulle arresteres i distriktet. Jeg ringte så
til politikammeret og fikk ordre av Løvstad om øyeblikkelig å ta Josef og kjøre
ham til Oslo.

Herman Josef (f. 1876) ble drept i Auschwitz 3. mars 1943. Sverre
Løvstad begikk selvmord i Kongsvinger fengsel 17. april 1947, før saken
kom opp for retten.

23.1. Kommentar til dommen mot Løvstad
Dokumentasjonen i saken viser at Løvstad spilte en aktiv rolle i arrestasjon av jødene i hans distrikt. Til tross for at arrestasjonen av Josef førte
til at han døde, ble ikke omstendighetene omkring arrestasjonen omtalt
eller tatt med i tiltalebeslutningen mot Løvstad.

24. Arne J. Håkenrud, Egil Hilde og Hans E. Fiane
Arne J. Håkenrud var politimester i Ålesund, Egil Hilde i Haugesund og
Hans E. Fiane i Tromsø. Det ble reist landssviksak mot alle tre for bl.a.
56
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medlemskap i NS. Til tross for at det ble arrestert og deportert jøder
fra deres politidistrikter, ble ingen av disse tiltalt for medvirkning til
arrestasjonene og deportasjonen.

25. Dr.med. Hans Eng (1907–1995)
Hans Eng ble cand.med. i 1931 og tok doktorgraden i 1938. Han meldte
seg inn i NS i 1940 og må kunne betegnes som en aktiv og pågående
nazist. Han var fengselslege på Bredtvedt og lege i Stapo, der han ved
slutten av krigen fikk stilling som politiinspektør. Han var Quislings
«livlege» og var til stede ved minst tre henrettelser under krigen, deriblant politifullmektig Eilifsen. Det er et omfattende etterforskningsmateriale i Riksarkivet vedrørende landssviksaken mot Eng.57
Eng ble varetektsfengslet 8. mai 1945 og satt i varetekt til dom falt i
saken i desember 1948. Den 27. mars 1947 utferdiget kriminalsjef Lars
L'Abée-Lund et omfattende utkast til tiltalebeslutning. Tiltaleutkastet
gjaldt overtredelse av straffeloven § 86 (bistand til fienden) og § 233
(drapsbestemmelsen). Utkastet omfatter også hans delaktighet i deportasjonen av jødene i 1942 og 1943. Det heter i pkt. 6:
6.f: Han nektet å behandle syke jøder i Bredtvedt fengsel.
6.g: Han inspiserte den 27.10.42 250 jøder som var arrestert dagen før.
Den 24.2.43 inspiserte han jødene som dro av sted.

Utkastet viser til flere dokumenter vedrørende Engs manglende tilsyn
og behandling av jødiske innsatte. Bl.a. foreligger det vitneprov fra Julius
Paltiel og en kopi av legejournalen for Bredtvedt, der det under rubrikken for navn for hver enkelte syke fange, bare var innført «14 jøder», og
i rubrikken for sykdommen/diagnosen sto det bare «Diverse».
Denne dokumentasjonen bekrefter, etter min oppfatning, en bevisst
unnlatelse av å behandle jødene for eventuelle sykdommer. Journalen
viser at jødene ble betraktet som en kollektiv gruppe som ikke skulle
behandles. Øvrige fanger ble i det minste journalført med beskrivelse av
lidelsen i hvert enkelt tilfelle.
Lars L'Abée-Lund innstilte på livsvarig fengsel.
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Det interessante i saken er at aktoratet senere ble overlatt til daværende overrettssakfører Alf Nordhus, som, før saken kom opp for
Eidsivating lagmannsrett i desember 1948, utarbeidet et helt nytt forslag
til tiltalebeslutning der alle Engs forhold knyttet til jødeforfølgelsen,
som var tatt med i L'Abée-Lunds forslag, nå i sin helhet ble utelatt. Da
saken kom opp for retten, var følgelig Engs delaktighet i deportasjonen
ikke tema i saken. Nordhus nedla påstand om 14 års fengsel. Retten
idømte ham tvangsarbeid i sju år og tap av legelisens i ett år. Eng ble
løslatt på prøve 12. desember 1949 og ble i mars 1950 benådet til å utøve
legevirksomhet i underordnet sykehusstilling. Den 17. januar 1952 fikk
han tilbake sin fulle legelisens.

25.1. Kommentar til dommen mot Eng
Dokumentene i saken mot Eng gir ingen forklaring på hvorfor Nordhus
utelot å ta med de forholdene som omfattet Engs manglende behandling
av jødene og hans såkalte «visitasjon» av gruppene som ble deportert
i henholdsvis 1942 og 1943. Forslaget fra Nordhus gikk til Statsadvokatene i Oslo og ble også forelagt Riksadvokaten, men saksmappen
inneholder ikke noe dokumentasjon som kan kaste lys over hvorfor utelatelsen fant sted. Det heter i sakspapirene: «Tiltalebeslutning av 18. mai
1948 (forslaget til Nordhus) er utferdiget etter Riksadvokatens ordre.»
Rettsboken fra lagmannsretten viser at Julius Paltiel vitnet i saken. Vi
må anta at hans vitneprov omhandlet Engs manglende behandling av
ham og andre jødiske fanger. Men domsgrunnene nevner ikke vitneprovet til Paltiel og heller ikke Engs opptreden i forbindelse med deportasjonen. Det er for så vidt bemerkelsesverdig at retten skriver på side
38 i dommen: «Retten må etter det opplyste gå utfra at tiltalte etter en
helhetsvurdering har utført legearbeidet forsvarlig.»
Hvordan kunne påtalemyndigheten la dette være uimotsagt, når
både dokumentasjon og vitneprov beviste det stikk motsatte?

26. Wilhelm Wagner (f. 1909)
Wilhelm Wagner kom til Norge i februar 1941 og var leder for det
såkalte referat IV i den tyske sikkerhetstjenesten (SD) som hadde «verdensanskuelighetsspørsmål» som ansvarsområde. I praksis ville det si
saker vedrørende jøder, frimurere og kirken.
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Saken mot Wagner er viktig fordi den på mange måter er direkte
sammenlignbar med 1948-saken mot Knut Rød. Tiltalegrunnlaget
i begge sakene gjaldt utøvelse av en ledende rolle i deportasjonen av
jødene fra Norge. Deltagelsen i arrestasjonene av jødene var altså hovedtema, og begge tiltalte hadde høye stillinger i maktapparatet.
Saken mot Wagner kom opp for Eidsivating lagmannsrett 13. august
1946. Rettens formann var Johan Cappelen, som også var rettsformann
i den første saken mot Knut Rød. Saken finnes i Riksarkivet.58
Wagner, som tysker, ble tiltalt etter provisorisk anordning av 4. mai
1945, som satte straff for handlinger som etter sin art gikk under norske
straffebestemmelser når de var i strid med krigens lover og sedvaner.
Ved denne anordningen ble det uttrykkelig slått fast at man ikke kunne
påberope seg at man bare hadde utført ordre ved utførelsen av straffbare handlinger. Som straffeskjerpende forhold nevner anordningen
handlinger som har hatt døden til følge, selv om dette ligger utenfor
gjerningsmannens forsett.59
Tiltalen henviste i så måte til:
• når det ved handlingen er voldt betydelig skade på legeme eller
helbred, betydelig lidelse, langvarig frihetsberøvelse, eller utstrakt
ødeleggelse av fremmed eiendom,
• når handlingen har hatt døden til følge, selv om dette ligger utenfor
gjerningsmannens forsett,
• når det foreligger gjentagne overtredelser av straffeloven kap. 21, 22
og 25,
• når det foreligger særdeles skjerpende omstendigheter, jf. den alminnelige borgerlige straffeloven § 233, som setter straff for den som
forvolder en annens død eller som medvirker dertil, og som skjerper
straffen dersom særdeles skjerpende omstendigheter foreligger, jf.
den alminnelige borgerlige straffeloven § 225, som setter straff for
den som bevirker eller medvirker til at en annen bringes i trelldom,
jf. lov nr. 3 av 6. juli 1945 om adgang til å anvende dødsstraff.
Grunnlaget for tiltalen mot Wagner var:
Tiltalte, som var leder for det referat ved avd. IV i det tyske sikkerhetspolitiet
som hadde jødesaker til behandling, ga tirsdag den 24/11 1942 ordre til det
norske statspoliti om arrestasjon av alle jøder som hadde legitimasjonskort
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stemplet med «J» samt deres familier, for at disse skulle evakueres til Tyskland. Tiltalte organiserte transporten av disse jøder, i alt 503 voksne, deriblant
kvinner, samt 28 barn under 14 år, og fulgte med transporten til Stettin. Alle de
deporterte jøder ble internert i tyske Vernichtungslager, og kun 10 kom tilbake
til Norge, De øvrige er uten lov og dom henrettet eller drept i gasskammer. De
overlevende satt internert til krigens avslutning. Tiltalte organiserte og gjennomførte denne rettsstridige deportasjon til tross for at han som høyere offiser
ved det tyske sikkerhetspoliti på det tidspunkt deportasjonen skjedde, måtte
være bekjent med hvilken skjebne disse gikk i møte.

For at det ikke skulle herske tvil om at Wagner kjente til forfølgelsen av
jødene i Norge, gir dommen en oversikt og oppsummering av overgrepene mot jødene som begynte for alvor sommeren 1941.
Wagner forklarte i egen sak, og i Quisling-saken der han var vitne,
at ordren om at alle norske jøder skulle deporteres til Tyskland, kom fra
Berlin, uten at han kunne nøyaktig angi tidspunktet og hvem som hadde
mottatt den, men han gikk ut fra at det var sjefen for Gestapo i Norge,
Heinrich Fehlis.
Retten fant enstemmig Wagner skyldig i de forholdene som var
beskrevet i tiltalen. Ved straffeutmålingen delte retten seg idet rettens
formann og de to øvrige fagdommerne samt to av domsmennene stemte
for dødsstraff, mens de to siste domsmennene, under henvisning til at
Wagner hadde handlet etter overordnet befaling, stemte for tvangsarbeid – den ene for livstid, og den andre for 15 år. Wagner ble dømt til
døden av lagmannsretten.
Han anket til Høyesterett, som den 30. april 1947 under dissens
3–2 idømte ham tvangsarbeid i 20 år. Wagner berget altså livet med
én stemmes overvekt i Høyesterett. I sitt votum skriver førstvoterende
dommer, Henrik Bahr:
Etter det som lagmannsretten har funnet bevist, mener jeg imidlertid at domfeltes medvirkning ved gjennomførelsen av dette forbryterske tiltak har vært
av en så vidt underordnet karakter at det ikke vil være på plass å idømme ham
lovens strengeste straff. Det foreligger ingen opplysning om at domfelte har
tatt initiativet til aksjonen mot jødene. Heller ikke er det opplyst at han har
tatt del i de overlegninger som ledet til denne aksjon. Hans befatning med
aksjonen har etter de foreliggende opplysninger bestått i at han overbrakte
statspolitisjef Marthinsen den ordre om deportering som han hadde mottatt
fra sine overordnede i det tyske sikkerhetspoliti, og konfererte med Marthinsen om gjennomføringen av transporten.
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Bahr skriver videre:
Etter de opplysninger som foreligger, må domfeltes stilling i det tyske sikkerhetspoliti ansees å ha vært av en relativt underordnet karakter. Han var
visstnok leder av et «Referat», men dettes arbeid bestod vesentlig i etterretningsvirksomhet, og domfelte hadde ikke eksekutiv myndighet. Domfelte har
handlet etter befaling av sine overordnende. Jeg går ut fra at han ikke kunne
ha nektet å utføre ordre uten å utsette seg for de alvorligste konsekvenser. Etter
all sannsynlighet ville en nektelse ha kostet ham livet.

Bahr avslutter med:
Etter min mening bør domfeltes avhengighetsforhold til sine overordnede
tillegges en slik vekt at dødsstraff i dette tilfelle ikke idømmes – uansett jødeaksjonenes opprørende karakter.

Wagner ble benådet ved kongelig resolusjon 21. desember 1951 og utvist
til Tyskland. Han satt altså fengslet i litt over fem og et halvt år.

26.1. Kommentar til dommen mot Wagner
Vi ser at som begrunnelse for ikke å anvende dødsstraff, la flertallet i
Høyesterett til grunn at Wagner ikke hadde en overordnet stilling, at han
hadde handlet etter ordre, og at en nektelse kunne ha hatt de alvorligste
konsekvenser for ham. Uavhengig av hans stilling i sikkerhetspolitiet
er det imidlertid på rene at Wagner var den som hadde ansvaret for organiseringen av arrestasjonene og transporten av jødene. Som ledende
tjenestemann i det tyske sikkerhetspolitiet måtte han ha kjent til forholdene i og formålet med konsentrasjonsleirene. Særskilt måtte han
ha vært klar over at han medvirket til utryddelsespolitikken av jødene.
Dommer Bahr la betydelig vekt under straffeutmålingen på at ordrenekt kunne ha kostet Wagner livet. Men hva med livet til alle jødene
han medvirket til arrestasjonen av? Vi ser altså at flertallet i Høyesterett,
i motsetning til flertallet i lagmannsretten, fant at den situasjonen som
Wagner befant seg i, som en formidler av ordre, måtte få betydning ved
straffeutmålingen.
Spørsmålet er om motstanden mot anvendelse av dødsstraffen, som
var økende på det tidspunktet saken ble behandlet i Høyesterett, var
avgjørende. Professor Andenæs kommenterer: «I mai 1947 var jeg med
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på en henstilling, underskrevet av mange kjente kvinner og menn, om å
bruke benådningsretten for å avverge flere fullbyrdelser av dødsstraff.»60
Selv om bruk av dødsstraff på dette tidspunktet var avtagende, ble
den brukt frem til august 1948. Problemstillingen er knyttet til den distansen eller nærheten som tiltalte hadde til offeret. Dødsstraff for angivere og torturister der disse hadde vært i nær fysisk kontakt med offeret
var ikke uvanlig i rettsoppgjøret. Wagner, som var medansvarlig for den
alvorligste og største drapsaksjonen fra tyskernes side under krigen,
hadde imidlertid distanse til ofrene, selv om han var den som mottok
jødene ved kaien og fulgte med transporten til Stettin. Var det dermed
en forskjellsbehandling basert på slike kriterier? Flertallet i Høyesterett
viet oppmerksomhet til Wagners situasjon, mens skjebnen til jødene, til
tross for «aksjonens opprørende karakter», ikke ble utdypet. Selvfølgelig
var 20 års tvangsarbeid ingen mild straff, men dommen ble avsagt i en
tid da dødsstraff fortsatt ble anvendt, og det må stilles spørsmål om
hvorfor man ikke fulgte lagmannsrettens avgjørelse på dette punktet.
Det var imidlertid uenighet i Høyesterett om straffen – to dommere
stemte for dødsstraff.
Man kan selvfølgelig undre seg om utfallet ville blitt annerledes
dersom deportasjonen hadde dreidd seg for eksempel om 500 lærere
som med familie var blitt deportert for å lide døden i tyske konsentrasjonsleirer. Dommen fra Høyesterett ble omtalt i en artikkel i Dagbladet
10. mai 1947 av lege Bernhard Goldberg: «Er vi jøder allikevel av mindre
verdi? Et apropos til Wagner dommen».
Sakene mot Wilhelm Wagner og Knut Rød har mange likhetstrekk.
I begge sakene var deportasjonen av jødene den sentrale delen. Begge
hadde høye stillinger i sine organisasjoner, og begge mottok ordre fra
høyere hold om iverksettelse av arrestasjonen av jødene. Wagner ble
tiltalt bl.a. etter straffeloven § 233 (drapsbestemmelsen), mens Rød i
1946-saken kun ble tiltalt etter straffeloven § 223 (ulovlig frihetsberøvelse). Hvorfor denne forskjellen? På mange måter var Røds medvirkning til deportasjonen av en mer aktiv og omfattende karakter enn
Wagners. Wagners rolle i 1942-arrestasjonene og senere var å anmode
Stapo om å foreta arrestasjoner. Den store og avgjørende forskjellen var
at Rød kunne påberope seg støtte til motstandsbevegelsen og vitneprov
fra en rekke polititjenestemenn, mens Wagner bare kunne føre professor Hallesby, som ga en generell rosende karakteristikk av Wagner.
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27. Sammenfatning
En gjennomgang av de sakene mot nordmenn og tyskere direkte knyttet
til deportasjonen av jødene, som er omfattet av denne undersøkelsen,
viser følgende:
• Straffeloven § 233, forsettlig drap: Kun Vidkun Quisling og Wilhelm
Wagner ble tiltalt for overtredelse av denne bestemmelsen. Quisling
ble frifunnet for medvirkning til forsettlig drap av jødene idet han
kun ble funnet skyldig i uaktsom medvirkning til drap, straffeloven
§ 239. Det betyr at kun én eneste person, Wagner, ble tiltalt og funnet
skyldig etter § 233 for forsettlig medvirkning til drap av de deporterte jødene.
• Straffeloven § 223, ulovlig frihetsberøvelse: Kun Knut Rød ble tiltalt
for overtredelse av denne bestemmelsen, i den første saken mot ham
i 1946. Han ble frifunnet, selv om rettens formann stemte for fellelse.
• Straffeloven § 225, bevirke til at noen føres i trelldom: Kun Wilhelm
Wagner ble tiltalt og dømt etter denne paragrafen.
• Straffeloven § 224, hensette noen i hjelpeløs tilstand, eller fangenskap eller annen avhengighet i et fremmed land: Ingen ble tiltalt
etter denne paragrafen. Ingen ble heller tiltalt for medvirkning til
uaktsomt drap (straffeloven § 239 ), som Quisling ble dømt etter.
• Straffeloven § 86, bistand til fienden: I samtlige saker i rettsoppgjøret der deltagelse/medvirkning til arrestasjonen og deporteringen av
jødene var en del av tiltalegrunnlaget, ble, for alles vedkommende,
forholdet henført under straffeloven § 86. I ett tilfelle, i saken mot
dr. Hans Eng, var straffeloven § 233 foreslått tatt med i tiltalen, men
uten at vi vet hvorfor, ble den sløyfet i den endelige tiltalen.
I de 23 sakene som er gjennomgått mot personer som hadde medvirket
i deportasjonen, ble én direkte frifunnet: Knut Rød. De øvrige ble kjent
skyldig i landssvik, men, og det er viktig å merke seg, langt fra alle ble
dømt for delaktighet i deportasjonen. For alles vedkommende var imidlertid medlemskap i NS noe som førte til domfellelse.
Undersøkelsen viser også at noen, som beviselig hadde medvirket,
overhodet ikke ble tiltalt eller dømt for delaktighet i deportasjonen:
• Dr. Hans Eng ble ikke tiltalt for medvirkning til deporteringen av jødene.
• Lensmann Harald Hammer ble, slik jeg leser dommen mot ham,
ikke funnet skyldig i arrestasjonene av jødene i sitt distrikt, og han
ble frifunnet for dette forholdet.
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• Politipresident Carl Bernhard Askvig i Oslo ble ikke tiltalt for arrestasjonene av jødene i Oslo.
• I politiinspektør Jacob Carl Lothes sak ble tiltalepunktet om kjøp fra
jødeboene frafalt under hovedforhandlingen.
• Politipresident Bjarne Berg i Bergen ble frifunnet for punktet i tiltalen som omhandlet arrestasjonen av jødene i Bergen.
• Politimestrene i Ålesund, Haugesund og Tromsø ble ikke tiltalt for
arrestasjonene av jødene i deres distrikter.
• For justisminister Sverre Riinæs' vedkommende ble saken stanset,
og politifullmektig Sverre Løvstad døde før saken hans kom opp.
• I kun to av dommene er medvirkningen til deportasjonen nevnt som
straffeskjerpende moment nemlig i sakene mot innenriksminister
Albert Hagelin og Stapo-sjef Sverre Johansen. I saken mot politiinspektør Sverre Dürbeck er deltagelse i deportasjonen, sammen med
deltagelse i aksjonen mot prestene, karakterisert som «graverende».
I de øvrige sakene viser undersøkelsen at selv om vedkommende ble
funnet skyldig i overtredelse av straffeloven § 86, tones delaktigheten i deportasjonen ned, mens forhold som tjenestegjøring i Stapo
og NS-medlemskap tillegges betydelig vekt i straffeutmålingen. I
flere saker nevnes ikke medvirkningen til deportasjonen i det hele
tatt i straffeutmålingen.
Undersøkelsen viser at ingen nordmenn ble kjent skyldig i medvirkning til forsettlig drap.
Bortsett fra i sakene mot Quisling og Wagner der straffeloven § 233
ble anvendt, og bortsett fra bruken av straffeloven § 223 i den første
saken mot Rød, ser vi at påtalemyndigheten i alle de andre sakene der
deportasjonen var en del av tiltalegrunnlaget, ikke anvendte en strengere bestemmelse enn straffeloven § 86 om bistand til fienden for å tiltale
for delaktighet i arrestasjonen og deporteringen av jødene. Selv om
deportasjonen var et fullstendig meningsløst overgrep mot en uskyldig
del av befolkningen, strakk ikke påtalemyndigheten seg lenger enn til
straffeloven § 86 når sak ble reist.
Mishandling og tortur av nordmenn førte til at hele straffelovens register av bestemmelser ble tatt i bruk, og at mange av disse sakene endte
med dødsstraff. Deltagelse i deportasjonen, derimot, ble ikke funnet
mer alvorlig enn å være bistand til fienden, og det ble i flere tilfeller ikke
nevnt som straffeskjerpende moment.
I saken mot Roar Lund fant retten, til tross for at han hadde medvirket i arrestasjonen av jødene, at «de skritt han hadde tatt for å avhjelpe
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dem i den situasjon de befant seg i», måtte ansees som en formildende
omstendighet. I saken mot lensmann Hammer, der arrestasjonen av
jøder var en del av tiltalegrunnlaget (straffeloven § 86), ble Hammer
direkte frifunnet for utførelsen av dette oppdraget fordi det var en konsekvens av hans lensmannsstilling at han måtte utføre ordre. At påtalemyndigheten ikke fant grunnlag til å erklære anke overfor et slikt syn, er
påfallende. Det Hammer ble dømt for, var NS-medlemskapet.
Denne oppsiktsvekkende rettsanvendelsen kommer også til uttrykk
når man sammenligner saken mot politimester Bjarne Mollatt i Drammen
med behandlingen av politimesteren på Lillehammer, R. Thommessen.
I begge tilfelle mottok politimesterne ordre fra Stapo om å arrestere
jøder, og begge sørget for at ordren ble utført ved å videreformidle
ordre om pågripelse til underordnede lensmenn. Den eneste forskjellen
mellom disse to var at Mollatt var medlem av NS, mens Thommessen
ikke var det. Det ble ikke reist landssviksak mot Thommessen, men det
ble det mot Mollatt, basert på hans NS-medlemskap. I Mollatts sak ble
befordringen av arrestordren av jødene tatt med i tiltalen, og han ble
funnet skyldig for dette, mens Thommessen som hadde utført nøyaktig
de samme handlingene, ikke ble tiltalt, formodentlig fordi han ikke var
medlem av NS. Kan vi av dette slutte at ansvar for medvirkning til arrestasjonen og deportasjonen av jødene var betinget av at vedkommende
var medlem av NS?
Det er videre et påfallende trekk i mange av sakene at retten betraktet det som en formildende omstendighet at vedkommende politiembetsmann/tjenestemann ikke kunne vite hvilken skjebne som skulle bli
jødene til del. For meg virker denne anførselen svært dårlig begrunnet.
Hetsen og den massive nazipropagandaen mot jødene kunne umulig
ha gått politifolket hus forbi. De måtte ha vært klar over den faktiske
utviklingen som omfattet gjeninnførelsen av grunnlovsforbudet mot
jøders adgang til riket, utelukkelsen av jøders adgang til å praktisere
som advokater og skritt som ble tatt for å utelukke jøders rett til å eie
fast eiendom.
Det kunne ikke være overraskende at en alvorlig forfølgelse var på
gang da den innledende fasen kulminerte med loven om inndragning
av jødenes formuer i oktober 1942, for så å bli etterfulgt av arrestasjonsbølgen i november 1942 og utover i 1943.
Det måtte fortone seg som relativt klart at jødene som ble sendt ut av
landet, sto overfor en særdeles utsatt og alvorlig situasjon. De var forut
for deportasjonen blitt fratatt alle sine eiendeler, gjort de facto statsløse
og skulle aldri få vende tilbake til Norge. Grunnloven var blitt endret.
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Til tross for alt dette foreligger det ikke dokumentasjon eller bevis for
at noen som deltok i eller medvirket til overgrepet, fant det betimelig å
stille spørsmål om de virkelig kunne være med på å arrestere uskyldige
mennesker bare fordi de var jøder.
At de tiltalte påberopte seg manglende kjennskap til jødenes skjebne
etter arrestasjonene er ikke så merkverdig, men det er vanskelig å forstå
at domstolene godtok dette som en formildende omstendighet.
Gjennomgangen viser at en rekke spørsmål må kunne rettes til den
måten påtalemyndigheten etterforsket og subsumerte deltagelsen i arrestasjonene og deportasjonene av jødene, og videre hvilke hensyn og
argumenter domstolene vektla under rettergangen.
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