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I VESTFOLD"
settende om NS og i særdeleshet
Hirden og som til tiltalte har
sagt at han heller ville gå med
stripete fangedrakt enn i hird
uniform, for det var langt bedre
mennesker som ble satt i feng
sel enn de som gikk omkring og
spradet i hirduniforim
Tiltalte ble intime venner med
sikkerhetspolitiets personale i
Larvik, først Vogt, senere Fri
edrieh og også Wernisch som
ved sin avreise fra Larvik i
1945 fikk et sigarettskrin med
inskripsjon: «Fra to hirdkamera
ter i Larvik, Nils Løkke, Svein
Men hullken rolle spilte han under slkkerhetspolltlets Hansen.
En rekke telefonsamtaler av
ettersøkning på Rjukan I desember 1942?
lyttet av FAMA blir dokumen
tert.
Aktors redegjørelse.
Landssvikoppgjøret har tyde
Uten protest.
ligvis mistet den første nyhe
Denne saken er nokså vidtløf
tens interesse, og det var bare tig, pekte aktor innledningsvis
Wernisch, som senere vil bli
eparsomt besatte benker på til på i sin redegjørelse, og jeg ført som vitne, sa aktor, har ka
hørerplassen i Festiviteten da kommer til å foreta atskillig do rakterisert tiltalte som sikker
Agder lagmannsrett i går un kumentasjon - etterhvert
som hetspolitiets absolutt beste mann
der foresete av lagmann Aane saksbehandlingen skrider fram-. i "Vestfold, som uten protest ut
sen tok fatt på saken mot Svein
Som. det framgår av tiltalebe førte de oppdrag han fikk og til
Hansen, Nanset. Meddommere slutningen meldte tiltalte seg på dels også uten å være bedt om
var lagdommerne Steffensen og ny inn i NS 22.9.1940. Han had det.
Rog$tad og som sivile doms de også vært medlem av NS før
Wernisch har også forklart at
menn var uttrukket lærer Jacob krigen. Foruten dette var han
tiltalte
måtte vite at de opplys
Kleiven, Våle, gårdbruker Leif med i Hirden og i Kamporgani
ninger han hadde gitt om poli
HvndsJcår, Sandar, jernbaneeks sasjonen hvor de mest betrodde tiet i Larvik skulle danne grunn
peditør Erling Hoen, Tønsberg, medlemmene ble tatt opp. Tiltalte laget for aksjonen mot politiet
og gårdbruker Kristian Svensen, var videre støttende medlem av i Larvik (som ble et ledd i ak
Råde.
Germanske SS Norge.
sjonen mot politiet over hele lan
For påtalemyndighetene møt
Allerede fra første stund gikk det). Som kjent var politifull
te hjelpestatsadvokat Ingvald tiltalte sterkt inn for NS i Lar mektig Fredrik Bjørn Ketilsson
Falch og som offentlig opp vik, og peker seiv på i en lev blant de arresterte og han døde
nevnt forsvarer for tiltalte var netsbeskrivelse han sendte inn senere i Tyskland.
beskikket
høyesterettsadvokat at han siden 22. september har
I tiltalebeslutningen er ikke
arbeidet for NS i Larvik krets tatt med alle tiltaltes forhold til
C. A. Thorstemen, Oslo.
og at etter 9. april var han en sikkerhetspolitiet, og aktor nevn
Ikke skyldig.
av de første som meldte seg inn te åt ordfører K. Edvardsen,
På lagmannens
forespørsel i NS her i byen.
Kjose, var blant de personer i
forklarte tiltalte seg om sine øko
Larvik og Brunlanes som ble
Særlig
fryktet.
nomiske forhold og sin utdan
nevnt for sikkerhetspolitiet.
nelse som omfattet middelskole
«Kretsfører» Johannessen som
Finneruds notat.
eksamen, realartium, handels ivret sterkt for å få tiltalte inn
gymnasium og befalsskoleutdan i politiet, skriver i en rapport
Aktor dokumenterte også et
nelse som fant sted på Oscars hvor han beklager seg over po notat som er funnet i stats
borg festning men ble avbrutt i litiet i Larvik, at tiltalte med politiets arkiv etter frigjørin
aprildagene 1940. Året etter gjen hele sin sjel gå inn for NS. I en gen og som er gjort av statspo
nomgikk tiltalte politiskolen i annen skrivelse, stilet til «sjef litibetjent Finnerud som var i
Qslo.
kommandør» Olbjørn, peker han Larvik våren 1945. Finnerud
Lagmannen: Erkjenner De på hvor velegnet tiltalte er til fikk her en rekke opplysninger
Dem skyldig eller ikke?
en stilling i politiet. Han er om hjemmefronten i Larvik av
Tiltalte: Jeg kan ikke erklære medlem av NS, Hirden og Kamp tiltalte som hadde fått dem av
meg straffskyldig for landssvik. organisasjonen og går fullt og en person som , vil være anonym
Blant de omlag 40 vitnene som helt inn for bevegelsen. Uredd. og som også tidligere har gitt
er innkalt i saken finner en flere Sterke krefter er i sving i byen opplysninger som har vist seg
av okkupasjonstidens kjente stør for å hindre at vår front styrkes. helt pålitelige. Her nevnes at
relser. Gestaposjefen Hermann Særlig fryktet de Svein Hansen. advokat Paulus Irgens, skolebe
I en politiforklaring «kretsfø styrer Daniel Vefald og forret
Wernisch og gestapisten Anton
rer»
Johannessen har avgitt i ningsfører Carl Henry antagelig
Schuckert møter. Videre finner
Bergen
hvor han sitter arrestert, var lederne av hjeminefront
en Martha Nyhus, «ordfører»
Martin Zimmermånn, «skoledi sier denne at tiltalte var en av arbeidet i distriktet og det nev
rektør» Martin Ringdal, fhv. de mest interesserte medlemmer nes at disse tre hver for seg men
på samme dag reiser til Sande
politimester Anders Finch, «ord av NS i Larvik.
I en rapport fra kretsføreren fjord, hvor de antagelig møtes
fører» Rolf Bjørn Høvik og fhv.
heter det om lensmann Kristian med distriktsledelsen der hos
politikonstabel Einar Hem.
Samuelsen Gusland, Stavern, at Odd Gleditsch.
denne er som statstjenestemenn
Finnerud gjorde forøvrig ikke
flest som går i en glemselens og bruk av notatet.
drømmenes verden, som unn
drar seg verdens alvor og de Tiltaltes forklaring.
kjennsgjerninger som daglig
Tiltalte var ifølge sin egen for
6. november 1941.
rulles opp for dem.
klaring medlem av N.S. første
Stalin sier i en tale på 24-års
Om Ole Benedikt Dale som til gang fra oktober 1933 til etter
dagen for den russiske revolu talte har kjent fra barneårene stortingsvalget i 1936 da Lar
sjon at Hitler neppe kan holde heter det at hvis noen burde viksavdelingen ble oppløst og
ut stort mere enn et år til. Han entlediges for sin demonstrasjon betraktet seg etter den tiden
anslår de tyske tåpene i det mot den nye tid, så var det Dale ikke som medlem før han meld
russiske felttokt til 4,5 million som bl. a. til tiltaltes søster had te seg inn på nytt.
mann. Han håper at Storbri de sagt at han ikke kunne skjøn
Lagm.: De var vel klar over
tannia snart kan skape en an ne at noen ville bære slik «dritt» at det var krig mellom Norge og
nen front.
som hirduniformen var.
Tyskland?
Stasjonsbetjent Omsland bur
Tilt.: Ja, fra 9. april 1940 til
President Roosevelt forbereder
de
også
fjernes
da
han
ikke
bryr
7.
juni 1940, for da opphørte
i en tale det amerikanske folk
seg om å følge de påbud han krigshandlingene i Norge.
på at det må gjøre store ofre får. ,
— Hvorfor ble De medlem av
for å beseire Hitler. Samtidig
N.S.? Vi behøver ikke de ideal
forteller kan at det er gitt
Heller fange enn spradende
istiske bemerkningene, de kjen
hirdmann.
Sovjet-Russland c i lån på 5
ner vi fra før.
milliarder kroner, ifølge Låne
En annen som ikke forstår den
— Ja, jeg kjente jo N.S.-pro
og leieloven.
nye tid er Einar Dybvik som grammet, foredrag i kringkast
flere ganger har uttalt seg ned- ingen hadde jeg hørt og artikler

En karakteristikk som gestaposjefen
Wernlsch ga au Svein Hansen>

Ulen protest utførte han

de oppdrag han ble tildelt.

For 5 år siden

hadde jeg lest i pressen her
hjemme. Kritikken av Admini
strasjonsrådet....
— Svært så godt De har fulgt
med i dette. Ja, det er ikke noe
å smile av, det er alvorlige for
hold dette. Kjente De Terbovens
'tale?
— Ja.
— Hva sa han? At til Norges
selvstendighet gikk veien gjen
nom N.S.?
— En måtte jo se på at lan
det var i en tvangssituasjon.
Svar skyldig.
— Var det ikke påfallende at
tyskerne oppløste de andre par
tiene og at de bare kunne sam
arbeide med N.S.?,
Intet svar.
— Synes De ikke det var på
fallende med den minimale til
slutning? Vakte ikke det Deres
oppmerksomhet?
Fremdeles intet svar.
Om demonstrasjonene i for
bindelse med Gudbrand Lundes
møte i Larvik forklarer tiltalte
at hverken han eller Høvik har
gitt anmeldelse på noen. De var
blitt innkalt av nå avdøde poli
tikonstabel Henry Andersen til å
avgi forklaring på politikamme
ret. Martin Ringdal hadde vært
sammen med dem på hirdhuset
etter møtet da de fikk innkallel
sen.
Bindersaffæren.
Om episoden da Han slo til Per
Ødelund som gikk med binders
og ble anmodet om å fjerne dis
se av tiltalte, forklarer denne at
han fikk seg en på nesa og av
den grunn måtte ta igjen.
Lagm.: Er De sikker på at De
fikk et slag først?
Tilt.: Ja, ellers hadde jeg jo
ikke hatt noen grunn til å slå.
— Når De snakket om at han
slo, slo han hardt?
— Det er jo en skjønnssak det.
— Det er vel nærmest en følel
sessak. Hva slo De med?
— Jeg hadde en bit av en ha
veslange oppe i jakkearmen. En
måtte jo ha noe å forsvare seg
med, for en kunne risikere å bli
slått ned på gata.
Aktor dokumenterer tiltaltes
politiforklaring. Av denne fram
går ikke at tiltalte er blitt tildelt
noe slag.
Tilt.: Jeg har jo kjept Per
Ødelund i alle år og har lekt
sammen med ham. Hadde jeg
forklart at han hadde slått ville
vedkommende kanskje fått ube
hageligheter av det.

Tiltaltes forklaring om aksjo
nen som ble satt i gang mot Øst
landsposten, beslagleggelsen av
Wildenveys bøker og besøket hos
godseier Treschow går ut på at
han yar blitt hentet på sitt kon
tor da han hadde sagt at han ik
ke hadde tid. Politiet var repre
sentert ved overbetjent Nilsen
som også hadde fått politimeste
rens tillatelse til å bruke politi
ets bil. Hos godseier Treschow
hadde de tatt opptelling av va
relagre, og tiltalte nevner at det
var et par tusen flasker vin og
brennevin, mange kasser med
hermetikk, tønnevis med egg
som lå på vannglass, og kilovis
med honning. Dette ble skrevet
opp, men det ble ikke fjernet an
net enn noen sigaretter som til
talte og overbetjenten måtte
bringe tilbake neste dag da det
var kommet ordre fra høyere
hold om det.
Tiltaltes rapporter
til kretspersonallederen om kol
leger i politiet var skrevet etter
pålegg fra overordnede. Men det
er riktig det som står der, jeg
har ikke trukket fra eller lagt til
og flere av dem har jo dratt for
del av det etter krigen.
Lagm.: Synes De ikke det var
en umoralsk handling?
Tilt.: Jeg ble bedt om det.
— Hadde De vært i en tvangs
situasjon, hadde De vel kunnet
dempe uttrykkene.
— Jeg*er fra det militære vant
med å utføre de pålegg og ordre
jeg får.
— Hva mener De med ordet
«Hetsjøssing»?
— Det skriver seg fra samme
opprinnelse som jøssing.
— En superlativform for jøs
sing, kanskje?
Ja.
i
— Hvorfor ville De Ha Ole Be
nedikt Dale fjernet?
— Slik som han var der nede
kunne han bli en fare ikke bare
for seg seiv, men også for oss
andre.
Lagmannen bemerker her at
«jeg håper Deres smil her i ret
ten er utslag av en viss flauhet
og sjinanse og at De ler av at De
noen gang har kunnet foreta Dem
noe slikt som dette.».
Forbindelsen
med sikkerhetspolitiet.
Lagm.: Vil De forklare Dem
litt om Deres forbindelse med
det tyske sikkerhetspoliti. Men
vær så snill å holde Dem til
sannheten.
Tilt.: I min tjenestetid som
lensmann var det ikke til å unn
gå å komme i forbindelse med
dem. Og jeg tror ikke det fantes
noen lensmann som ikke kom i
kontakt med dem.
Lagm.: Det er så.
Tilt.: Jeg holdt meg til de ret
ningslinjene som var trukket opp
og følte meg ikke kompetent til
å dømme om det var galt eller

ikke. Hvis jeg ikke fulgte dem
ville jeg være utsatt for å lide
personlig overlast fra sikker
hetspolitiets side.
I sin videre forklaring benek
ter tiltalte å ha oppgitt ordfører
Edvardsen, Kjose, til sikkerhets
politiet og har ikke hatt noen
forbindelse med noen liste over
motstandere.

Om ettersøkningen
på Rjukan forklarer tiltalte at
det var 8. desember 1942 — da
toen husker han godt da det var
foreldrenes sølvbryllupsdag —
at Wernisch hadde ringt ham opp
og ville ha tiltalte med da han
skulle ut på en tur. Tiltalte fikk
ikke beskjed om hva det gjaldt
og trodde at det gjaldt en tur til
Brunlanes. Han hadde liten lyst
på å reise, men regnet med å
komme tidlig tilbake.
Lagm.: Når fikk De rede på at
det ikke var Deres distrikt tu
ren gjaldt?
Tilt: Da vi kjørte inn over
grensen til Eidanger.
— De ble simpelthen truet til
dette da?
— Ja, vi kan jo kalle det så.
— Da De protesterte, hva sa
Wernisch da?
— Han sa jeg måtte være med.
— Narret Wernisch Dem da?
— Ja, jeg har forstått det slik'
etterpå.
—Sa han De skulle være
med?
— Ja, det var noe de skulle
foreta seg.
— Da visste De vel at en slik
aksjon måtte være rettet mot
norske patrioter?
— Det var på et så tidlig tids
punkt at det ikke var noen or
ganisert virksomhet. Iallfall had
de de ikke gitt noe tegn på det.
Tiltalte forklarer videre at på
veien til Rjukan var en innom
Bø, hvor lensmann Wilhelmsen
også ble beordret med på turtli
og på Rjukan kom enda en lens
mann til, nemlig lensmann Aam
lid i Tinn. Tiltalte fikk ikke re
de på hvorfor Einar Skinnarland
skulle tas, og hva Øystein Jah
ren angår visste ikke tiltalte
navnet på ham, men hørte at
Wehrmacht hadde tatt en kar
som hadde vært inne på sperret
område og overleverte ham til
Wernisch.

Bare oppspinn.
Meldingen til sikkerhetspoliti
et om at det skulle befinne seg
en del «skaugutter» i Tvedalen
er riktig nok. Det var en mann
fra IVedalen som hadde meldt
det til tiltalte, men det viste seg
senere å være oppspinn.
Om avmeldingen til sikker
hetspolitiet at det skulle befinne
seg en bevæpnet illegal gruppe
på Håøya i Langesundsfjorden
forteller tiltalte at han sammen
med politifolk fra andre distrik(Forts. 3. side.)

Valgene i U. S. A.

Blir det republikansk valgseir?
Washington, 5. nov. (N.T.B. fra Reuter). 35 millioner amerika
nere gikk til valg i dag for å avgjøre
kongressens framtidige
sammensetning. Det skulle velges nytt representantenes hus, en
tredjedel av senatorene og 33 guvernører.
Avstemningen vil ha meget å si for president Trumans politi
ske framtid.
De første valgmeldinger be
krefter spådommen om at repu
blikanerne vil gå av med seiren.
— Fra to sentra som pleier å
være sterkt demokratiske -Kentucky og Neiu Mexico — mel
a&s at republikanerne leder i føl
ge de første ufullstendige resul
tater.
Blant de stater der republika
neme har hatt størst framgang

hittil er Kentucky, New Mexico,
Massachusetts, Rhode Ida,ul og
Connecticut. Demo".: veitene har
tatt ledelsen i Mc : yland og har
vunnet slu r::ul ge seier d sydsta
tene der elet praktisk talt ikke
er noen republikansk opposisjon.
Den fhv. republikanske pre
sidentkandidat, Thomas De
wey, har tatt ledelsen over de
mokraten,
senator
James

Mead, under valget til guver
nør i staten Neiv York. Denne
meldingen bygger på de første
røsultate'1 fra et område der
demokratene venter å møte
den hårdeste motstanden.
I Hartford i Connecticut har
den tidligere guvernør Robert
Baldwin vunnet over sin de
mokratiske motstander, J. E.
Conn, i valget til senatet. Den
ne plassen har tidligere
besatt av demokratene. Repu
blikanerne har også vunnet to
plasser fra demokratene i re
presentantenes hus og en gu
vernørstilling.
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50 år.
Sokneprest Martin Hegdal,
Gjer
drum, Romerike, feirer 50 års jubile
um torsdag den 7. ds. Pastor Hegdal
1660 er født i Tjølling.
1636
2066 Herman Wildenvey
besøker Larvik Gymnasiesamfunn i
kveld. Tidligere samfunnsmedlemmer
2069 bør nytte høvet og komme på møtet.
1677
En ondartet bølge
1660
av hvalpesyke går for tiden i San
1699 defjord.
2298
Til Husfordelingsnemnda
valgte Tjølling formannskap i går
disse varamenn: Signe Arnesen Hem,
Asbjørn Hasle og Ragnv. Knive.

jltj?

Bernt Balchen uttalte forle
iden dag at sikkerheten i luften
Vil øke fra måned til måned
framover og at den til somme
ren vil ha nådd opp til eller
over førkrigssikkerheten. Allere
de før krigen var sikkerheten
ved flyrutene blitt så stor at
livsforsikringsselskapene tok fly
risikoen med i alle forsikringer
uten særskilt tilleggspjemie. —
Dette gjaldt dog bare passa
s j e r e n e og bare flyving med
luftfartøyer som var godkjent
av de offentlige myndigheter.
Den gang var det også en betin
gelse at flyets fører hadde gyl
dig sertifikat for passasjerflyv
ing.
Etter frigjøringen var det det
militære flyvesen som først sat
te i gang passasjerflyvingen. —
Oppgaven ble gjennomført på en
utmerket måte og mange tusen
sivile passasjerer ble transpor
tert med de militære flyene.
Livsforsikringsselskapene
har
tatt det standpunkt at de ikke
lenger skal skjelne mellom pas
sasjerer i militærfly og passa
sjerer i vanlige rutefly. Også
passasjerer med militærfly slip
per nå tilleggspremie, seiv om
flyveren ikke har sertifikat som
ruteflyver.
For besetningen på både rute
og militærfly derimot gjelder
fremdeles bestemmelsen om til
leggspremie, men tillegget er
bare halvparten av hva det var
før, og er dessuten begrenset til
de to første forsikringer. Mili
tære tjenestemenn som for det
meste har marktjeneste, og bare
leilighetsvis tjenestegjør i fly,
slipper tilleggspremie.
Når livsforsikringsselskapene
er gått til disse lempinger, skulle
det kunne tas som en bekreftel
se på den økte sikkerhet i luf
ten. En oppskremmes riktignok
av og til av flyulykker, som sy
nes å komme i serier, men i for
hold til den store trafikk en i
dag har i luften, er ulykkenes
antall lite.

imåmmt

Langestrand Gamlehjemsforening
begynner en basar i Langestrand
Bedehus i dag. Basaren omfatter
mange store og verdifulle gevinster.
Besøk basaren og støtt det gode for
mål.

Rettelse.
Lørdag 26. oktober hadde Østlands
posten en melding om noen tyverier
ombord i «Peter Wessel». Det stod
bl. a. at det var stjålet penger, klær,
fotografiapparater og andre ting. Det
er ikke korrekt. Vedkommende hadde
bare tilvendt seg et ullteppe og et fo
tografiapparat. Han var da påvirket
av alkohol. Han har tilstått og fått
sin dom.
Tjølling formannskap
har foreslått disse som medlemmer
av ligningsrådet: Einar Tvedten, Er
ling Hoff Andersen og Gjert Bernt
sen. Personlige varamenn (i rekke
følge): Olaf Holtan, Trygve Johan
sen og Anker Andersen.
Pløyinga
fortsetter i distriktet etter at mild
været avløste kuldeperioden vi hadde.
En motorskøyte
forliste mandag kveld utenfor Kra
gerø på reise fra Kristiansand til
Herre.
Skøyten var låstet
med
bakhunved og gikk under. Mannska
pet ble reddet.
Kringkastingens programblad
skal begynne å komme igjen i de
sember en gang i uken. Foruten de
norske programmene vil bladet også
ta med utenlandske programmer.

Togavsporing.
Nattoget /fra Stavanger til Oslo
gikk av sporet ved Eggevåg stasjon
i Drangedal i går morges. Fire av
vognene hoppet av sporet. Ingen av
passasjerene kom til skade, bortsett
fra noen småskrammer, men det gikk
sterkt ut over materiellet.

Rot.
Staten har forbudt private skog
eiere å seige tømmer på rot. Staten
har samtidig solgt to tredjedeler av
produksjonen fra statenis egne sko
ger på rot. Rot opp og rot in mente.

Hilsen fra
hvalfangerne.
Over Bergen Radio har Øst
landsposten mottatt følgende hil
sen som vi sender videre til de
pårørende:
En hilsen til slekt og venner
fra «Pelagos». Alt vel.
Georg Kvist, Karl Johan Thor
stein, Trygve Henriksen, Alf
Hansen, Gunnar Johannessen,
Sigvart Skaug, Walter Holst,
Karl Johan Thorsen, Sverre Hal
le og Peder Johannesen.

Solen

er i dag oppe fra kl. 7.51 til 16.10
— i morgen fra kl. 7.54 til 16.08.
. Månen er oppe fra i dag kl. 16.02
til i morgen kl. 4.25, og fra i morgen
kl. 16.07 til fredag kl. 6.04.
Men været er trist og grått, vi ser
hverken sol eller måne. Novembervær.

Tilstelnmgen

Refleksjoner omkring en rettssak

Fra distriktets arbeidsliv. 24

Av TEDDY DY RING
Stille og rolig kommer vitnet
inn for å berette om det tyngste
øyeblikk i sitt liv — siste gang
han så sin sønn i live. Den nor
ske grunnlov, som står som sel
ve begrepet av bevisst rettskul
tur, skal i dag prøve å vurdere
hans ulykke. Saklige, belærte ju
rister omgir ham, nysgjerrige
tilskuere suger til seg hver min
ste detalj av den tunge skjebne.
Skal montro disse triste fakta få
vektskålen til å vippe i en ret
ning som kan styrke troen på at
det ennå er rettferdighet til? —
Tiltalte smiler. Vel har folket
dømt ham moralsk — men nå
skal det prøves juridisk. Nå skal
hans skyldspørsmål gjennom en
kryssild av spørsmål og svar —
et ordkløveri som sikkert vil ut
arte til en oratorisk symfoni som
til slutt vil lamme både tenke
evne og reaksjon. Det er ingen
umiddelbare moralfølelser som
kommer helskapt gjennom dette.
Han smiler, mens vitnet fortel
ler historien om den unge gut
ten som dro avgårde for å adva
re en god nordmann som var i
fare. Faren var dessverre nær
mere enn antatt. Den gode nord
mannen unnslapp, men budbrin
geren ble tatt som en god erstat
ning av de tyske gestapister og
æresløse nordmenn som var ute
i særlig oppdrag. Hva betød fe
dreland og landsmenn, når det
vinket en mektig og lysende
framtid, hva betød det om vei
en gikk over torturerte lands
menns lik? Egen makt og fordel
var lønnen for det nyttige arbeid
disse lakeier ytet sine tyske her
rer. Vitnets rolige beretning om
denne skjendselsferden har for
lengst dømt tiltalte moralsk, men
juridisk har han ennå en sjang
se. — Var det nemlig ham som
kom hjem til den ventende fa
milie med oppdrag å undersøke
huset? Dette synes å være me
get viktig. Var det akkurat ham,
så får vel seiv forsvareren gi
sine juridiske spekulasjoner på
båten, men var det ikke ham,
så settes straks situasjonen i et
annet lys. Da må han nesten be
traktes som en god nordmann.

Harehundprøue
\ Andebu.
Ærespremie til Brunlanes
og første premie til Larvik.
Vestfold Jeger- og Fisker-Forenings
harehundprøve under ledelse av ar
kivar Jorulf Bjømstad fant sted i
tiden 1.—3. november med stamkvar
ter på Dalsroa Turisthytte i Andebu,
hvor man ble særdeles godt bevertet.
Resultatet ville nok ha blitt bedre hvis
været hadde vært gunstigere.
Av de deltagende 21 hunder ble føl
gende premier:
Eliteklasse:
Ingen premie.
Åpen klasse:

Iste pr. og ærespremie som klas
\ Herregården i morgen.
sens beste hund schweizerstøveren
Larvik Museumsforening har som
«Florry», Ole Brekke, Brunlanes.
kjent en tilstelning i Herregården i
Unghundklasse:
morgen. Herregården vil for anled
Temperaturen
Iste
pr.
og ærespremie som klas
i natt og i dag morges kl. 8 var ningen selvsagt bli godt oppvarmet.
[+ 7 gr. C.
Det blir også oppvarmet garderobe. sens beste hund dunkeren «Dolly»,
Alle medlemmer av Museumsfor Kristoffer Tufte, Botne.
Nedbøren
Iste pr. dunkeren «Heidi», A. C.
eningen har adgang og det er anled
er siste døgn notert ved Brannsta
Bergersen, Skien.
ning til å tegne seg som medlem.
sjonen til 1 mm.
Iste pr. svensk støver «Heidi II»,
Forlovelse
iHiimiiiifliiii Thor Kjeldsen, Larvik.
er inngått mellom rødekors-fiøster
Godkjennelse:
Solveig Lundeby og politikonstabel
Hygen
«King»,
Gleditsch og Gaas
Karl Norberg, Tønsberg.
holt.
er inngått mellom herr Sigurd
Abrahamsen, Langangen og frk. Ruth
Dunkereh «Tussa», H. Sommer
Andresen, Ålesund, f. t. Larvik.
stad, Oslo.
*
Rottene
bygde
reir
av
®
— er inngått mellom frk. Ruth Sku
norske flagg!
® Det var regn og sneslaps og grise
land, Larvik og herr Petter Moen,
Hvittingfoss.
føre alle dagene. Det øket kravene til
I en skogstue mellom Hvarnes prøven både for bikjer og menn. De
Det lyses for
og Andebu som har stått ubebodd sto større grunn er det til å lykk
kjøpmann Arne Christensen, Tjøl
ønske de to premievinnere fra Lar
ling og Else Marie Tholfsen, Sandar. i lengere tid, skulle en tømmer viks-distriktet for fin innsats.
— fabrikkarb. Finn Christiansen, hogger flytte inn forleden dag.
Larvik og Alfhild Torgrimsen, Tjøl
Han ordnet opp med litt av
ling.
«Stavangerfjord»
hvert, og så skulle han se ma
drassen
etter
i
sømmene.
Hva
gikk
fra
New York lørdag etter
iBryllup
feires på Vindfjellhytta lørdag 9. tror De han fant? — Jo, et nyde middag med 670 passasjerer.
Kovember av frk. Ellen Lofstad og lig forseggjort rottebol, laget
hr. Rolf Stensholt.
Storkorset til J. E. Melbye.
sammen av norske papirflagg
— På Borger gård på Hønefoss som hadde ligget igjen i koia fra
H. M. Kongen har 4. novem
lørdag den 9. nov. av telegrafistinne
ber 1946 i Den Kongelige St.
Dordi Jensen, Skogheim, Nanset, f. en eller annen anledning.
Det sier°seg seiv at mannen til Olavs Orden utnevnt: Til Stor
*• Hønefoss, og bankbokholder Eilert,
Fuglesang, Hønefoss.
tross for den smukke demon kors i statsråd, jordbruker Jo
strasjon av rottenes norské sin han Egeberg Melbye, for lands
<65 år
fyller i dag, onsdag j. nov. kondi nelag fant å måtte forstyrre idyl gavnlig virke til fremme av Nor
len for å sikre seg en uforstyrret ges landbruk.
tor Magnus Mathiesen, Parkveien.
nattesøvn

I „Patrioter.“:

n

Vitnet må avgjøre dette viktige
punkt. Han mener å kunne gjen
kjenne tiltalte. Nå vet imidler
tid defensoratet å berette at det
var en gestapist med som lignet
tiltalte i utrolig grad. Bilder blir
framlagt, vitnet peker — gesta
pisten er den skyldige! Tiltalte
smiler. Den ytre likhet hadde
frifunnet ham for et farlig tiltale
punkt. Han hadde i k k e vært i
huset. Og det er meget viktig.
Det teller ikke om han har opp
holdt seg på nærmeste hotell for
å drøfte det vellykkede resultat
av dagens jakt. Like stille som
han kom forlater vitnet rettssa
len for å reise den lange veien
hjem til det huset som det var så
farlig å gå inn i.
Den ytre likhet hadde frifun
net ham, men hvordan er det med
den indre likhet? Skal også
den tjene til tilt.s fordel? Den
ne hensynsløse mangel på ære og
pliktfølelse, denne sadistiske ge
stapisttrangen til å vise egen
makt og styrke, skal også den
stå til tiltaltes fordel? Det var
ingen som snakket om denne lik
het.
For en legmann syntes det
revnende likegyldig om han had
de vært inne i alle hus på Rju
kan, eller om han utelukkende
hadde vært på hotellet. Bare
den blotte deltagelse i skjend
selsferden skulle kvalifisere til
en straff så høy, at rettslige de
talj er ingen betydning skulle ha
for det endelige resultat.
Norge har gamle rettstradi
sjoner, og norsk lov og norsk
rettsfølelse har stått som det
fremste i verden. Men har vårt
landssyjkoppgjør gjort ære på
disse tradisjoner? Kan en fri seg
fra at oppgjøret utarter til en
oratorisk tyrefektning, hvor ju
ridisk ordkløveri og profesjonelt
flisespikkeri er våpen de tiltalte
benytter i sine bestrebelser et
ter å dolke den moralske rett i
ryggen?
Tross alle juridiske betrakt
ninger, vil bare den grunnlov ha
livets rett, som bygger på det
folket mener er lov og rett.
Teddy Dyring.

Spania-dagen
i Larvik søndag.

Huset blir hurtigere
ferdig, når måling
blir utført
Vestfold Målerkontor har mange
arbeider i forbindelse med den store
byggevirksomhet.
Vestfold Målerkontor- heter
et kontor som eies av de 8
bygnings-arbeiderforeninger
vi har her i Vestfold og er
tilsluttet Norsk Bygningsar
beiderforbund. — Distriktet
her i Vestfold går fra Lar
vik til Skoger.
— Vi er 4 stykker som fore
tar de forskjellige målinger,
men skal i grunnen være 7
etter planen, sier Odd Ol
stad ved Vestfold Måler
kontor. — Det skal være en
mann fra rørleggerne, en
fra malerne, en fra sten-,
jord, en for forskallingssnek
kere og en for tømrere.
— Hva er målernes opp
gave?
— Etter overenskomst med
Norsk Arbeidsgiverforening
er målernes arbeid å måle
alt vedrørende nybygg. Alt
arbeid blir utført på akkor
der der hvor det er faste
pristariffer. En bygger på
Oslotariffen. For Larviks
vedkommende har en imid
lertid et tillegg i denne ta
riffen og det kommer av at
mestrene her i byen ikke er
tilsluttet Norsk Arbeidsgi
verforening, hva de er i an
dre byer. Derfor er det gun
stigere her.
— Blir det dyrere hus ved
måling?
— Etter de forhold som rå
der er noen fag dårlig be
talt, mens andre er bedre

Spania-dagen og all verdens
ungdoms dag blir arrangert ved
et fellesarrangement i Larvik
søndag: En håper åfå Munken
til arrangementet, men dette er
Selebert kunstner
ikke i orden i skrivende øyeblikk.
Som foredragsholder har en
besøk i Munken.
sikret seg redaktør Olaf Rams
vik, Bergen, og ellers vil det bli Pianistinnen Ingebjørg Gresvik
god kunstnerisk underholdning.
gir konsert tirsdag.
Vår fremragende pianistinne
Ingebjørg Gresvik skal på Sør
lands-turné. og det vil siksert
glede vårt konsertpublikum at
Ullgarn kommet fra Belgia.
hun også legger veien om Lar
Oslo, den 5. ds. (NTB):
vik og gir en klaveraften i Mun
Det er kommet ullgarn til landet ken førstk. tirsdag. Det så en
fra Belgia som skal strikkes til strøm tid ut som at Larvik måtte unn
per på norske fabmkker, opplyser di være gleden av hennes besøk, da
rektør Sørensen, formann i Norske begge lokaler var opptatt, men
Tekstilfabrikkers hovedstyre til NTB. ved velvilje fra flere kanter er
Kvaliteten er utmerket, men utvalget det lykkes å skaffe Munken al
er ikke stort, og det vil ta en tid før likevel.
maskinene er lagt om slik at de pas
Såvidt vites har fru Gresvik
ser til garnet. Det er også vanskelig ikke tidligere hatt konsert i
med arbeidskraft slik at det oppstår Larvik, og hun er flere ganger
mange flaskehalser, sier direktøren av venner her blitt bedt om å
videre. Derfor vil det ta en tid før komme hit. Ellers har det hendt
driften kommer i gang. Men ut på ny når hun har hatt konsert i Tøns
året kan vi vente de første norsk berg at Larviksfolk er kommet
strikkede ullstrømpene i handelen.
dit for å høre henne. Men nå
kommer hun altså hit. Og det
blir sikkert en stor aften.
Noe mer skulle være unødven
dig å si om dette selebre kunst
nerbesøket. Enhver som har
litt rede på musikk vil vite at
det vil bli en aften som en etter
på vil huske som en stor opp
«Oslo» går vestover til Bergen med levelse.

Vi (år strømper.

«h9|JgHflVNENVTT
2—a—

mellomsteder i morgen tidlig.
«Sab» anløp vestenfra i går.
«Sjangse» laster impr. påler og
skurlast for Vestlandet.
«Byrding » anløper for Vestlandet
i kveld.
«Dypingen» laster i dag ca. 80 tonn
tankplater til Vestlandet.

EN STYGG BILULYKKE
hendte lørdag natt mellom Kir
kenær og Grue. En privatbil
kjørte mot en stabbestein og ble
nesten knust. Sjåføren er innlagt
på fylkessykehuset i Elverum.

FEM STAVANGER-KAFEER
ULV
FÅR ØLRETT
Stavanger bystyre har mot 12 er sett i Opdalsfjellene. Jegere
stemmer gitt fem av byens kafe er dratt inn i fjellet for å få has
er bevilling til skjenkning av øl. på fyrene.

betalt. Resultatet av målin
gen er iallfall at huset blir
hurtigere ferdig.
— Hva oppnår arbeiderne
ved måling?
— Det en vil oppnå er selv
følgelig å få den lønn for ar
beidet som en er berettiget
til. En måling blir forresten
foretatt sammen med meste
ren og lagbasen.
— Hvor stor fortjeneste reg
ner en å måtte ha på en akkord?
— Ca. 40—50 pst. utover ti
melønnen regner en for en
rimelig akkord.
— Er dyrtidstillegget med
regnet i akkorden?
— Nei, det er forøvrig et
spørsmål som det ofte råder
misforståelse om. Dyrtidstil
legget blir alltid regnet uten
for akkorden. Det blir prak
tisert i alle yrker. Det skal
jo være tillegg til den faste
timelønn.
— Støter en på noen van
skeligheter under målings
arbeider?
— Nei, praktisk talt ikke.
Det kan hende det forekom
mer noen småtvister, men de
blir gjerne avgjort på ste
det.
Ellers forteller Olstad at
Vestfold Målerkontor har
mere enn nok å gjøre med
målinger for tiden. Det er da
heller ikke så lite som blir
satt opp av nybygg nå.

Lærernes
vennekrets.
Lærernes vennekrets har møte
i Menighetshuset onsdag, som
annonsen viser i avisen i går, og
en håper at mange vil delta i
møtet, som er åpent for alle. Vi
innbyr spesielt lærere og lærer
inner i samtlige skole
år te r i Larvik og distriktene
omkring, samt prester, menig
hetsråd og ellers foreldre og an
dre interesserte. Pressen er og
så velkommen.
Skolebestyrer Vevstad holder
foredrag om «Barnelærdommen
og ungdomslivet», og vår me
ning er at dette foredrag skulle
være innledning til samtale om
dette høyaktuelle emne. Barnas
kunnskaper i kristendomsfaget
er ofte forferdende mangelfulle,
og de synes ikke å bli større, av
betydning, om de søker den høy
ere skole, stort sett. Å finne
fram til større forståelse av den
kristne barnelærdoms betydning
er derfor hovedtanken med mø
tet. Vi vil derfor håpe at mange
vil legge sin interesse for dagen
ved å møte opp. Velkommen!
J. J.

Tid og sted
— Betania. Onsdag møte ved evan
gelist str. Walla. Offer til lokale-bygg
i Lofoten.
R*
— Speiderpikene innbyr sine mødre
til en hyggelig aften fredag i K.U.F.a
lokale. Landssjefen har lovet å være
til stede, og speiderpikene vil under
holde. Se forøvrig K.U.F.s annonse
i dag. Kjære speidermor! Vel møtt i
K.U.F. fredag aften.
A.
— Metodistkirken. Speidernes ut
lodning fortsetter i aften. Enhver vel
kommen !

Sal» nal Sn Han».
(Forts. fra 1. side.)

ter var på jakt etter noen fleske
tyver fra Brunlanes og under
jakten på disse var kommet for
bi Paradisbukta på Håøya hvor
en robåt med 4—5 karer i var
kommet ut, men hadde snudd og
satt til lands igjen. I land var en
kommet over en hytte hvor en
fant en maskinpistol og noen
håndgranater. Da det var ulov
lig å være i besittelse av våpen,
hadde han meldt av til sikker
hetspolitiet.
Lagm.: Forstod De at disse ka
rene var knyttet til den såkalte
hjemmefront?
Tilt.: Nei, det kjente jeg ikke
til.
Lagm.: De var vel klar over
at det var norske patrioter?
— Nei, jeg var på jakt etter
en tyvebande, jeg.
Tiltalte forklarer seg så om an
meldelsen av fru Irgens Amund
sen for som ansvarlig å ha lod
det ut en rekke notisbøker med
bilder av kongefamilien. Dette
var strengt forbudt og tiltalte
hadde av den grunn rapportert
det. De forskjellige skrivelser i
sakens anledning blir dokumen
tert av aktor og viser at tiltalte
har betraktet dette som en høyst
alvorlig sak som han også ga
sikkerhetspolitiet underretning
om da han syntes den ble for
tregt behandlet ved politikam
meret.
Vitneforklaringen.
Før en gikk videre i tiltaltes
forklaring, ble så en rekke vit
ner avhørt.
Per Svein 0de1 u n d, 24 år
fenrik ved rekruttskolen i Hor
ten, forklarer seg om episoden
utenfor Kaffistova da tiltalte vil
le ha ham til å fjerne en binders
han bar.
Lagm.: Slo De?
Vitnet: Nei, jeg fikk dessverre
ikke sjangse til det.
Forsv.: Tiltalte sier De slo til
ham på nesen.
Vitnet: Da hadde ikke profilen
sett sånn ut.
— Det er ikke mulig at han
har fått et slag da?
— Nei, ikke av meg.
Teddy D yri n g, 30 år, forst
kandidat, Larvik, forklarer seg
om en plakatklistringshistorie
tiltalte var leder for og som had
de skaffet vitnet en rettssak på
halsen og hvor tiltalte var svært
aggressiv.
Reidar Sk j ærh'o 1 m, 38 år,
snekker, Nøtterø, tidligere med
lem av N.S., forklarer seg om en
innkallelse han fikk til tiltaltes
kontor da han ikke meldte seg
inn i hirden.
Lagm.: Ble De truet til å gå
inn?
Vitnet: Jeg kan ikke akkurat
huske det.
Sverre Ludvi g s e n, 40 år,
salmaker og tapetserer, Sandar,
tidligere medlem av N.S., forkla
rer seg om en innkallelse til
hirdens bedriftsvern som han
ikke brydde seg om og som re
sulterte i at tiltalte sammen med
en annen hirdmann kom hjem
til ham og truet med straff hvis
hvis han ikke meldte seg til sko
lesjefen i Holmestrand. Han nek
tet å gå med dem og mente at
skulle han hentes fikk det bli
politiets sak. De sa de ville kom
me igjen i løpet av en 20 minut
ters tid, men han hørte ikke noe
mere.

å
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— Vet De om jeg traff.
ke Lakani levende!

Forveksling?
Vitnet mener at det kan ha
vært tiltalte som var hos ham,
men er ikke riktig sikker. Til
talte benekter dette på det be
stemteste og mener at han må
være blitt forvekslet med Fritz
Friedrich som var av samme
høyde som tiltalte og hadde sam
me hårfarve og talte helt utmer
ket norsk slik at en ikke engang
kunne høre noen særlig aksent.
Friedrich hadde forøvrig skrevet
seg inn på Rjukan som Fritz
Hansen fra Larvik og uttalelsen
om at Jahrens sønn skulle sitte
inne med opplysninger av betyd
ning for oss skulle tyde på at
det var en av sikkerhetspolitiets
folk, mener tiltalte.
Lektor Ludvig Andreas Holm
ås, 41 år, Larvik, forklarer seg
om affæren da Per Ødelund ble
slått med gummikølle. Han had
de kommet på hjørnet av Kaffi
stova da han så en som holdt
Ødelund og at tiltalte slo til ham.
Sabotasjen mot
Treschow-Fritzøe.

I mill. kroner foreslås til nye
idrettsanlegg.

Bøkeskogen -> ei aktuelt spørsmål

Det blir snakket så mye om
Norges Idrettsforbund, kr: 100,000,— Bøkeskogen. Og om «veien». Al
les interesser når det gjelder sko
og kr. 210,000,— ti'1 idrettskretsene gen samler seg om veiprojektet.
Men merkelig nok har — etter
rundt om \ landet
hva jeg har kunnet konstatere —
de pietetsfulle debattanter som
er så glade i skogen sin, ikke en
Sosialkomiteens innstilling foreligger.
eneste gang i diskusjonens for
under krigen. Departementet fo løp kommet inn på spørsmålet
Oslo, den 5. ds. (NTB):
Stortingets sosialkomité har reslo 1 mill. kr. Komiteen på om festplassen og dens umiddel
avgitt sin innstilling om bevilg peker at en nedskjæring av ad bare omgivelser. For d e tjener
ningen til idrettssaker. Komite ministrasjonsbeløpet vil ramme virkelig ikke til skogens for
en har her brutt med det gamle kretsene sterkest, mens de sam skjønnelse!
prinsippet om å gi Norges tidig vil bli pålagt den alt over
La meg begynne med musikk
Idrettsforbund en rund sum som veiende del av organisasjonen av tribunen eller paviljongen eller
også innbefatter bidrag til sær idrettsarbeidet. Den regner med hva det nå skal kalles dette mer
forbundene og til kretsene. Inn at det inntil vi dere kan utføres kelige som står og gaper lik en
stillingen går ut på å gi kr. arbeider i landsmålestokk på trollkjeft mot en besøkcnde. Det
140 000,00 til Norges Idretts idrettsplassene forai planleggin er mye mulig at denne innretnin
forbund, kr. 100 000,00 til sær gen tar sin tid.
gen akustisk sett er utmerket til
forbundene og kr. 210 000,00 til
Tippingen gir ikke inntekter sitt formål. Men vakker er den
idrettskretsene rundt om i lan før neste år. Komiteen mener at ikke, nei, den er rett og slett hes
det. Norges Idrettsforbund had hovedvekten nå må legges på lig! Hverken fasongen eller den
de søkt om kr. 950 000,00 til organiseringen og planleggingen dødningekalde fargen passer inn
forskjellige formål og 2.5 mill. av det hele. Derfor overfører blant de grønne bøkene. Det hele
kr. til idrettsanlegg for å gjen den kr. 100 000,00 på idrettsan er en grov forsyndelse mot alt
reise de anlegg som ble skadet leggene til administrasjonen.
som heter tilpassing og stilhar
moni, det er et skrikende brudd
på
den idyllen som burde herske
Mjanger. Det viste et ganske godt
i
skogen,
en åpenbar misforståøkonomisk resultat, nemlig 1506.69

Kr. 140,000,- til
til scerforbundene

Turns
fri-idrettsgruppes
årsmøte.
Asbjørn Nilsen gjenvalgt
til formann.

Larvik Turns fri-idrettsgruppe had
de sitt ordinære årsmøte i Hospits
Heimens Peisestua i går.
Det var ganske godt frammøte.

kr. i overskudd.
VALGENE
hadde det utfall at formannen, As
bjørn Nielsen, ble gjenvalgt, likeledes
kassereren, Magne Mjanger. Sekre
tær ble Karl Jørgensen. Styremedlem
mer ble Halvor Bringedal og Ragnar
Mjanger. Til suppleanter valgtes Ei
nas Aas og Rolf Hobæk. Materialfor
valter ble Inge Holm. Revisorer: Ei
nar Myrebøe og H. F. Christensen.
Representånter til kretstinget ble
Einar Aas, Rolf Hobæk og Asbjørn
Nielsen.
Det ble vedtatt at guttegruppen
skulle rekonstrueres igjen.
tinder eventuelt ble forskjellige
spørsmål drøftet, særlig ble det de
batt omkring de vanskelige trenings
forhold en har på Lovisenlund.
Det var i det hele et meget friskt
årsmøte hvor en hadde inntrykk av
at ikke noe ble «gjemt bort».

ÅRSBERETNINGEN
ble referert av sekretær, Ole Jørgen
Dyring. — Av den framgikk det at
interessen i år hadde vært noe
ujevn, det begynte bra med gode re
sultater i stafettene, men senere dab
bet interessen betraktelig av.
Gruppen arrangerte som vanlig Bø
keskogstafetten som hadde rekord-del
tageJse. Videre ble kretsmesterskapet
for juniors arrangert med god del
DE YNGSTE
tagelse.
REGNSKAPET
ble referert av kassereren,

Torsdag hadde B-laget til «B.I.F.»
avslutningskamp mot «Storm», Moa,
og seiren ble 3—2 til «B.I.F.».
Magne
Fiwipe.

opplysninger han hadde fått i
forbindelse med sabotasjeaksjo
nen mot Treschow Fritzøe i 1944.
Tiltalte mener at dette vakte stor
forargelse i byen da høvleriet
var tomt og ikke ventet last og
en fant det uforståelig at det
var blitt gjort.
Tilalte mener at hans befat
ning med saken var at han meld
te fra at Harld Ludviksen skul
le komme opp på sikkerhetspoli
tiets kontor.
Aktor legger fram et par
FAMA-rapporter som viser at
tiltalte 14.10.44 i en samtale med
Schultz nevner at han har fått
fatt i et par navn i forbindelse
med sabotasjen hos Treschow og
først i en senere samtale kom
mer han inn på Harald Ludvik
sen som skal komme opp til sik
kerhetspolitiets kontor og avgi
forklaring. På lagmannens spørs
mål framholder tiltalte at sam
talene ikke er gjengitt som de er
holdt, men må innrømme at han
kanskje har kommet til å nevne
et par navn, men det er ikke
ordrett hva han har sagt.
Harald Lvdviksen, 41 år, sli
periarbeide/rr Larvik, forklarer
seg som vitne. Han har tidlige
re vært medlem av NS men hans
sak er ennå ikke avgjort. Slik

else av hvor grensen for «stålet
og betongen» bør gå. Rart er det
at ingen av Bøkeskogens mange
patrioter som har vært så ivrige
til å motarbeide veiplanen, har
lagt merke til dette spørsmå
let, og har gjort noe for å rette
på det opplagte misforhold.
Så har vi restaurantene som
flankerer plassen mot sør og
nord. De er ikke fullt så ille som
den stygge roperten på vestsiden,
det skal innrømmes, men vakre
er de slett ikke. Og med sine ma
lingsslitte benker og bord som
ingen ting har å bestille blant
trærne, bryter de den rest av
idyll og stemning som roperten
lar tilbake.
Tenk hvordan de kunne ha
vært: små koselige, brunbeisede
tømmerstuer i norsk stil, med
torvtak og blyinnfattede farge
glass i vinduene.
Det er bevislig nok av folk
som har — eller i det minste me
ner å ha — skogens skjønnhet og
hele vel for øye. Vel, patrioter,
ta dere av spørsmålet!
Spectator,

saken har utviklet seg mener
forsvareren at han må få rede
på hvem vitnet har hørt av at
Hans Hansen skulle ha vært
med på sabotasjeaksjonen.
Vitnet: Må jeg nevne dem?
Forsv.-: Jeg tror jeg må be
vitnet oppgi hvem det var.
Vitn.: Fru Magna Johannes
sen.
Forsv.: Hvilken forbindelse
hadde hun med Hansen?
Vitnet: Hun var hans sviger
mor.
Av vitnets videre forklaring
framgår at han mener at hun
ville han skulle foreta seg noe,
snakke ham til rette kanskje,
men han var gått opp til Svein
Hansen, hvor han hadde fortalt
det han hadde fått høre.

Rottekrig i Larvik.
Hr. redaktør.
Jeg ser i Østlandsposten, at De slår
til lyd for rottekrig i Larvik, og ære
være Dem for det.
Etter min mening tror jeg at det
fins flere rotter her i Larvik enn vi
har anelse om.
Etter min erfaring fins det mange
slags rottegift i handelen, som det er
helt bortkastet å bruke penger til.
Jeg har i mange år drevet med
høns, og har også hatt besøk av rot
ter. Jeg spikrer en brødskalk eller lig
nende på en trefjel med mange tynne
stifter, og påsmører fosfor-rottegift
med en pinne. Men her må vises stor
forsiktighet at ikke andre dyr kom
mer inn der giften blir lagt ut. Og
pinnen må brennes med en gang. Det
merkelige er at rottene er aldeles
glupske etter denne gift. En merker
sjelden lukt, da rotten forbrennes av
giften. Jeg talte med avdøde apoteker
Vetlesen om fosfor rottegift og han
fortalte at han hadde hatt leveranse
av fosfor rottegift til en by, og resul
tatet var meget virkningsfullt. Det er
ikke nok å legge ut gift bare en gang
men en må holde på så lenge at ma-

ten med giften blir liggende igjen. Da
først har en beviser for at du er klar
rottene, hvis du bruker fosfor.
Med hensyn til rottekrig i Larvik,
bør der først undersøkes om der kan
skaffes nok rottegift i handelen, der
nest bør en bli enige om en bestemt
dato, så alle kan legge ut gift på sam
me dag, helst time. Det er ikke nok
med at noen legger ut litt her og an
dre der, det må legges ut over hele
byen. Rottene er ikke å finne i bare
gamle hus, de er også i nybygg.
Det beste ville være om alle hus
eiere var interessert i få slutt på
rotteplagen, men det er dessverre ikke
så. Leierne mener det er huseiérens
plikt, og huseieren mene» det er leia
ren som bør gjør noe. På denne må
ten går det i mange tilfeller, og rot
tene formerer seg i mengdevis. Jeg
vil henstille til alle, både huseiere og
leiere, å være med på en effektiv rot
tekrig, så vi kan få vår by ren for
rotter. For det går an å bli kvitt
dem, hvis alle gjør sin plikt.
Larvik, 2-11—46.
Waldemar Kristiansen.

Fiske med 'evende agn.

Loven sier at det er forbudt oppfisket med dette. Det viste
å fiske med levende agn — berg seg for noen år tilbake. Da det
nebbe. Jeg trodde sikkert at folk ikke var noen lov for dette ble
ville respektere denne loven et det så dårlig med fisk at det
ter frigjøringen og holde seg fra ikke var lønt å bruke skjell
dette råfiske og dyrplageri. Det bakke, og det ser ut til at det
er enkelte fiskere fra Torstrand skal bli det samme nå.
som driver dette fiske. De sni
Jeg vet at det er fiskere eller
ker seg fram mellom holmer og hva jeg skal kalle dem, som dri
skjær og gjemmer seg vekk for ver dette utålelige fiske, som har
at folk ikke skal forstå at de dri arbeidet i Lågen i sommer og så
ver med dette, kapper bakken til griper de til dette råfiske med
og med hvis det kommer en an levende agn, og når de har sopet
nen av fiskerne dem for nær. — opp den store gytetorsken så
Nei, nå må sandelig politiet el går de bort og tar seg et arbeid
ler lensmannen gå ut og få hu igjen. Er det noen hjelp i å ha
ket disse karene, ta snekken fra lover som sier det er forbudt når
Et fotografi.
dem og sett dem fast, for hvis ikke de respekterer dem? Derfor
Før en går over til neste vit de skal fortsette, så frykter jeg må myndighetene gripe inn med
ne blir et fotografi lagt fram i for at .hele fiskebestanden blir streng straff skal vi få slutt på
En fisker.
retten og inspektør Jahren 'sier totalt ødelagt. All gytetorsk blir dette.
at skulle det være noen av disse
som hadde vært inne hos ham på hjelp av tiltalte da det gjaldt å ham. Tiltalte hadde ikke snakRjukan i forbindelse med arre kaste ut en tysk offiser og et ket om politikk til vitnet og han
stasjonen av sønnen, måtte det par kvinner han hadde med seg hadde aldri vært utsatt for hver
og som hadde kommet til vitnet ken press eller trusler. Vitnet
være ham der.
og rekvirert husrom til seg og trodde forøvrig ikke at noen
Den vitnet peker på er Fried kvinnene.
Tiltalte hadde kom hadde noe å utsette på ham så
rich.
Før neste vitne ble ført inn,
met
og
selskapet
var blitt satt vidt han kjente til.
Fru Inger Helene Jacobsen,
forklarte tiltalte seg om anmel
Einar Hem, 28 år, tidligere
på
dør.
Hun
syntes
at tiltalte var
63 år, Nevlunghavn, hadde fått
delsen til sikkerhetspolitiet av
grei og behjelpelig og hadde ik politibetjent og lensmannsbe
ke hørt noe ufordelaktig om tjent, Nøtterø, tidligere medlem
ham.
av NS, hadde vært i Larvik un
der krigen og forklarte seg om
Hans
Martin
Omholt,
59
år,
V*k,_
j
gårdbruker, Helgeroa, hadde demonstrasjonene i forbindelse
hatt meget å gjøre med tiltalte med Gudbrand Lundes foredrag.
både som medlem av husrekvisi Vitnet mente at arrestasjonene
sjonsnemnda og i fattigstyret. var foretatt uten anmeldelse.
Retten ble etter dette hevet og
Han hadde fått bæretillatelse for
jaktvåpen og syntes tiltalte var fortsetter i formiddag.
grei i tjenesteanliggender.
Atskillige interesserte tilskue
Mathias Nalum, 68 år, Nalum,
Tg
Brunlanes, gårdbruker og vei re fylte litt etter litt tilhører
vokter.
Vitnet hadde arbeidet plassene i Festiviteten seiv om
under lensmannen som veivok det ikke var så sprengt som un
Inne i festningen venter rajaens
Men han får aldri chansen —
Vær klar med rennesnaren. Han får ik
ter og framholdt at han var god der de tidligere lagmannsrett
tjener ved maskingeværet, klar til jungelfolk sier at Fantomet kan
å arbeide under og hadde aldri sakene.
å skyte Fantomet så snart han får bevege seg mer lvdlbst enn katten
h"
4
ven skeugheter med
øye på ham — — T ’ r‘ J

Fantomet krysser
Raja Simbals planer.

JJ&T

Aksjonen på Rjukan.
Peder Jahren, 54 år, inspek
tør, Rjukan, forklarte seg om
sikkerhetspolitiets
aksjon på
Rjukan, da bl. a. hans sønn ble
arrestert og senere torturert og
sendt til Tyskland, hvor han
døde.
Vitnet forklarer at hans sønn
var dratt opp til Møsvann med
en buss og skulle tilbake med
buss samme dag. Ved middags
tider satt de hjemme og ventet
på ham, da det ringte på og to
karer sto utenfor og spurte etter
sønnen. Svigerdatteren til Jah
ren svarte at han ikke var kom
met fra kontoret ennå, men at de
ventet ham. Den ene av de som
kom var lensmann Aamlid og
den annen skulle, etter hva Jah
ren senere har fått høre under
rettssaken mot Aamlid, ha vært
Svein Hansen. Aamlid nevnte
da videre at de hadde måttet ta
vare. på Jahrens sønn og han
satt på kontoret hans. Jahrens
svigerdatter brøt under dette
sammen og Jahren gikk ut og
spurte hva som foregikk. Han
fikk da rede på at hans sønn
hadde vært inne på forbudt om
råde og var blitt arrestert av
tyske soldater og overgitt til sik
kerhetspolitiet. De ba om å få se
sønnens korrespondanse — søn
nen hadde vært sekretær i Røde
Kors hjelpekorps. Sønnen hadde
imidlertid nøklen til skuffen han
oppbevarte korrespondansen i
på seg og et forsøk fra Jahrens
side på å åpne skuffen lyktes
ikke, hvoretter de to gikk. En
stund etter kom den andre tilba
ke med nøklen og fant bl. a. et
pass som var utstedt for sønnen
gjeldende for grensesone øst.
Han tok korrespondansen og pas
set med seg og sa da han gikk at
sønnen var ikk;e mistenkt for noe
spesielt, men arrestert fordi vi
mener han sitter inn med viktige
opplysninger av betydning for
oss.
Når sønnen hadde måttet rei
se opp til Møsvann var det for å
advare Einar Skinnarland som
en hadde fått høre skulle arreste
res, og Jahren hadde ikke sett
sin sønn etter at han var blitt
arrestert. Han hadde senere fått
høre av en Lund som sønnen
hadde vært sammen med på Møl
lergaten 19 at hans forklaring
holdt overfor tyskerne, men de
norske hadde ikke villet godta
den.
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