
.4'

Emil Melle kartla motstands-

fronten i Sandefjord for
Stod i intim kontakt med

SD i Larvik og utarbeidet

«jøssinglister» på 140 navn.

Lang og alvorlig tiltale beliandlet
i Sandefjord byrett i går.

Meiles første møfe med SD gjaldt forsøk på å få i gang
«Vestfold Fremtid» igjen. — ledelsen ved Framnæs
mek. Værksted skulde avsettes på grunn av sabofasje
— Melle hadde intet med angiveriet av Karsten Wang
å gjøre. — Fru Melle demonstrerer i retten og blir

vist ut.

Sandefjord b/reit behandle! i går landssviksak mot bestyrer ved
Sandefjord Sjømannsskole/ kaptein Emil Me 11 e> en av de mest kjente
nazistørrelser fra Sandefjord under okkupasjonen. Under krigen — og
delvis også etter — verserte det rykter om at Melle hadde angitt pa
trioten Karsten Wang som ble arrestert og henrettet av tyskerne. Imid
lertid ble det av Melles forsvaretr i gårsdagens rettsmøte opplyst at
politiet etter systematiske undersøkelser har kommet til at Melle ikke
har hatt befatning med denne sak.

På den annen side har Melle gjort seg skyldig i en meget alvor
lig forbrytelse som lett kunne ha fcf lit katastrofal© følger for en stor del
av Sandefjord og Sandars innbyggere. Han utarbeidet nemlig gissel
lister, eller «;øssinglister» som han seiv benevner det, og disse ble kar
totekført hos Det tyske sikkerhetspolitis Dienstelle i Larvik. Listene om
fattet opprinn elige 140 navn, men ble senere predusert til 52. Ved hvert
enkelt navn var det av Melle oppført en politisk karakteristikk til rett
ledning for de myndigheter isom senere fikk listene i hende.

Retten av soren
skriver Vigen, og som domsmenn
var uttrukket hvalskytter C. A.
Hansen og elektrikar Asbjørn Si
mensen. Lagrettssakfører Amt»j ørn
Næss, Larvik, førte forsvaret for
Melle og aktor var høyesteretts
advokat Hansen-Just.

Rettsmøtet begynte litt før kl.
fø 11 i går formiddag og varte til
kl. 17. Kaptein Melle er seiv ut
dannet jurist og benyttet stadig
anledningen til å stille mere eller
mindre viktige spørsmål sem hal
te saken ut. Det var godt besatte
gallerier, og saken bød på en rek
ke interessante detaljer.

Da Melle trådte inn i retten,
måtte man bli forbauset over hvor
meget alderdommen har foran
dret hans utseende i de siste år.
Han bærer fullskjegg, og gir både
åndelig og legemlig inntrykk av
å være en skygge av seg seiv. Han
er imidlertid fremdeles i besiddel
se av sine gode talegåver, og han
går inn for å forsvare sin sak for
retten med stor omhu.Da han blir
spurt om sine personlige forhold,
opplyser han at han fremdeles
innehar stillingen som bestyrer
ved Sandefjord Sjømannsskole.

Han har forøvrig en utdannelse
som må imponere enhver. Opp
rinnelig utdannet han seg til sjø
offiser, men tok etterpå artium
og juridieum. Han innehadde i
sin ungdom en stilling som dom
merfullmektig og praktiserte og
så en tid som sakfører. I årene
1910—1912 hospiterte han ved
Norges Tekniske Høyskole i Trond
heim, og fortsatte sine studier i
Munchen i 1913. I Sandefjord vil
han være kjent som bestyrer ved
Sjømannsskolen. Ved siden av
denne stilling var han forøvrig
også vernepliktig marinekaptein.

Etter at de personlige forhold er
brakt på det rene, påbegynner
rettsforhandlingene og Melle blir
først spurt av administrator:

— Erkjenner De Dem skyldig til
straff etter tiltalen?

— Nei, jeg kan ikke finne at
jeg har forbrutt meg mot de
nevnte paragrafer!

Ordet blir så gitt til aktor som
fremlegger sakens mange doku
menter, og administrator leser
tiltalebeslutningen som består av
en rekke punkter:

Tiltalte, som er født 22/5 1878,
meldte seg inn i NS 26. juni 1940,
og stod som medlem under hele
okkupasjonen. Han har vært med
lem av KO, hvor han søkte om
opptagelse 9. november 1940. Han
har også vært medlem av hirden
og deltatt i stevner og oppmarsj er.
Til dels har han opptrådt i hird
uniform.

Aktor nedlegger påstand
om V års tvangsarbeid.

«Lagfører» i Sandefjord.

Som NS-medlem var han meget
aktiv, og støttet bevegelsen ved
propaganda gjennem foredrag og
en avisartikkel i februar 1941.Han
søkte også å verve nye medlem
mer. I februar—mars 1942 deltok
han i et lagførerkurs på Jessheim.
Han var fylkesleder for NS Fag
gruppe i Vestfold fra begynnelsen
av 1941 til høsten 1942. I sistnevn
te tidsrom var han også lagfører
i Sandefjord lag av NS. Tiltalte
søkte 20. aug. 1942 om opptagelse
i Legionen.

Sem medlem av Sandefjord by
ting støttet han 18. februar 1942
en bevilgning på 3000 kroner til
DNL og 20. mai 1943 en bevilg
ning på 3000 kroner til «Front
kjemperkentoret». I brev av 19.
mars 1945 til «crdføreren» og
«rådmann» i Sandefjord foreslo
han en bevilgning på 3000 kroner
til «Frontkjemperkontoret».

I april 1943 ydet han av egne
midler 50 kroner til «Frontkjem
perkontoret».

Fra slutten av 1943 virket han
som tillitsmann for «Frontkjem
perkontoret» i Sandefjord og San
dar. Da «Speerschule», som skulle
utdanne sjøfolk til bruk for ty
skerne, bie opprettet. i Sande
fjord i begynnelsen$av 1944, stillet
han seg til disposisjon som råd
giver for skolelederen og søkte å
skaffe skolen lærerkrefter.

Tiltalte var under okkupasjonen
det tyske sikkerhetspolitis faste for
bindelse i Sandefjord og ga opplys
ninger om norske forhold og perso-
nen
Den 4. august 1944 meldte han

til sikkerhetspolitiet at Reidar
Christiansen, som skulle ha vært
en eller to ganger i Sverige, dagen
etter skulle reise dit igjen. Det
var riktig at Christiansen reiste
som kurer mellem Norge og Sve
rige. Sikkerhetspolitiet foretok på
grunnlag av anmeldelsen under
søkelser uten å finne ham.

I en telefonsamtale med det
tyske SP i Larvik 23. desember
1944 omtalte tiltalte en skøyte
som en tid i forveien var drevet
på land utenfor Sandefjord. Til
talte uttalte at han var overbevist
om at skøyten drev illegal trans
port til Sverige og at NS-mannen
Harald Kristensen, som hadde
berget skøyten, var forsvunnet på
en mystisk måte. Tiltalte var
overbevist om at mannen var fjer
net. Han henviste ved samme an
ledning sikkerhetspolitiet til Her
luf Tuft, som skulle kunne gi yt
terligere opplysninger. I telefon

Rådgiver ved «Speerschule».

Sikkerhetspolitiets faste
forbindelse.

samtale med sikkerhetspolitiet
18. januar 1945 omtalte tiltalte
samme sak igjen.

Tiltalte sendte 22. mars 1934-et
brev til NS fylkesfører som om
handlet forholdene på A/S Fram
næs mek. Værksted og mulighete
ne for å utvide og forsere driften.
Verkstedet arbeidet for den tyske
krigsmarine.

I brevet er bl. a. uttalt:
«Arbeidsstokken, som i de siste år

før krigen var ådskillig oppagitert i
sosialistisk retning med et islett av
kommunisme, er derfor nå overvei
ende jøssingorientert og tyskfiendt
lige innstillet. Dette skyldes utvil
somt ledelsen med direktøren og un
derdirektøren i spissen, men også en
del rene bolsjeviker. De ovenfor
nevnto personer samt begge Veri
tas besiktigelsesmenn, hr. Leonard
Johansen og hr. Kristian Haugland,
burde fjernes fra verkstedet. De to
sistnevnto er nesten de verste i sin
agitasjon mot det nåværende styre
sett. Jeg anser det utvilsomt at det
drives den rene sabotasje overfor ar
beidet for Deutsche Kriegsmarine så
langt de kan gå uten å bli dratt til
ansvar for det.

Aktors redegjørelse.
Aktor kom først inn på Melles

omfattende utdannelse, og min
net om at Melle i sin tid vai en
mann som hadde en god posisjon
i Sandefjord. Det er ikke tvil om
at Melle nød stor popularitet på
Sjømannsskolen. Elevene såtte
pris. på ham som lærer og råd
giver.

Det vakte følgelig en viss opp
sikt da Melle meldte seg til tysker
lakeienes rekker under krigen, og
det er blitt talt meget om hans
disposisjoner under krigen. Blant
annet er han blitt beskyldt for å
ha angitt Karsten Wang som ble
skutt av tyskerne, men det har
vist seg senere at denne beskyld
ning er ugrunnet. Melle har over
hodet ikke hatt noe med tilfellet
Karsten Wang å gjøre.

Aktor kom så inn på de for
skjellige tiltalepunkter som er re
ferert ovenfor, og han opplyste at
Melle allerede i 1933 kom i for
bindelse med NS. Under krigen
kom han til å bli en meget be
nyttet mann innen partiet, og al
lerede i 1941 ble han anmodet av
Elieson om å overta et «æres
hverv», nemlig som fylkesleder for
NS' Faggruppe. Han kom til å ta
stor del i NS-propagandaen i San
defjord, og det blir fra aktors si
de referert en propaganda-svada
sem vekker munterhet i forsam
lingen. I et oppsett het det blant
annet:

«Aldri har en slik forsamling
av dyktige fagfolk sittet i en
norsk regjering» (De kommis
sariske statsråder).
Aktor forelegger et spørreskje

ma som Melle i sin tid utfylte.Det
blir der blant annet opplyst at
Melle var medlem i Odd Fellow
— Losje Kongshaug. Melle opply
ser at han meldte seg ut av Odd
Fellow fordi han hadde hørt at
det forekom en tilsvarende losje
i Berlin hvor bare jøder hadde
adgang. Med andre ord hadde jø
dene en finger med i spillet i Odd
Fellow også, mente Melle.

Aktor opplyser videre at til
talte høsten 1942 søkte om å få
delta aktivt på tysk side r krigen.
Det er funnet et ansøkningsskje
rna hvor Melle ber om å bli

anvendt på en forpostbåt
i Nord-Norge.

«Til det kan jeg ikke være for
gammel,» sier Melle i sin ansøk
ning.

Videre kommer aktor inn på til
taltes forhold til Speer-Schuie,
cg fastslår at denne skole bare
hadde ett formål, nemlig å ut
danne norske sjøfolk til tysk tje
neste. Melle var med på å opp
rette denne skole i Sandefjord, cg
Kapitån Hoffmann var så takk
nemlig for hjelpen at han anførte
i et brev «at i Sandefjord hadde

Utarbeidet «jøssinglister».
Som lagfører i NS utarbeidet til

talte i begynnelsen av 1942 flere
«jøssinglister» — lister over de mere
fremtredende motstandere av NS
og den tyske nyordning. Den 30.
april 1942 sendte han således en li
ste til Sør-Vestfold krets av NS. Li
sten omfattet 52 navn, og enkelte
var gitt en politisk karakteristikk
av.

«Sabotasje overfor arbeide!
for Deutsche Kriegsmarine»,
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fienden*

tilttriens alvorligste punkt.
Det gjelder Melles forbindelse med

tyskerne. Aktor hevdet at tiltalte
på dette punkt hadde gått langt len
er enn nødvendig. Eter de britiske
«strandhugg» på norskekysten ble
det fra høyeste NS-hold truffet for
anstaltninger til å sikre seg frem
tredende jøssinger i landet. Det ut
gikk anmodning til betrodde NS
ledere om å utarbeide «jøssinglister»
og for Sandefjords vedkommende
falt dette på Melle. Listene skulde
være ferdige utarbeidet senest 1. fe
bruar 1942, og saken kom direkte fra
Fuglesang som hadde stemplet do
kumentene «Hemmelig». Tiltalte
såtte seg straks i sving for å skaffe
disse lister. Han nedla et stort ar
beid, og resultatet ble en liste på
140 navn. Det var innbyggere både
i Sandefjord og Sandar som ble opp
ført, og de skulle oppføres etter

som de var farlige.
Senere ble listen redusert til 52

Aktor kommer deretter inn på
tilfellet Reidar Christensen som
er nevnt i tiltalen. Han fremleg
ger en FAMA-rapport hvorav det
fremgår at Melle hadde telefon
samtaler med Sikkerhetspolitiet i
Larvik i sakens anledning.

Videre berører aktor angiveriet
av svenskeskøyten som drev i land
ved Nattholmen.

Om tiltaltes rapport om for
holdene ved Framnæs mek. Værk
sted opplyser aktor at tiltalte i
den anledning hadde kontakt
med fylkesfører Tjersland. Melle
var misfornøyd med ledelsen av
verkstedet, og hadde flere samta
ler med en ung NS-ingeniør ved
navn Carl Christensen. På grunn
lag av de opplysninger han fikk
av Christensen skrev Melle en rap
port på norsk og tysk om. saken.
Meldingen foranlediget at det
fra tysk side ble gjort undersøkel
ser på verkstedet. Inspektør Wag
ner i Norddeutsche Lloyd fortalte
direktør Wegger at det var fare
for SD-aksjon.

Til slutt nevner aktor kort de
mindre viktige punkter i tiltalen.

Etter at aktor har avsluttet sin 1
times lange redegjørelse, får tiltalte
anledning til å forklare seg. Han har
med seg en tykk bunke dokumenter
som han omhyggelig plaserer på kan
ten av tiltaleboksen, og det er tydelig
at han forbereder seg på et større fo
redrag.

På administrators spørsmål om hvor
for han meldte seg inn i NS kommer
han med en lang svevende redegjørel
se som strekker seg helt tilbake til
1905. Han innrømmer at han var i
kontakt med NS-partiet allerede i
1933, og etter en lang redegjørelse
kommer han på begivenhetene etter at
krigen var kommet til landet. Han un
derstreker at han var redd for militær
diktatur og voldsstyre, og han hadde
samtaler med Elieson om situasjonen.

handling f
under krigen kom til å finne sted en
kort tid etter Terbovens tale. Tiltalte
fikk et telegram fra kst. statsråd Lun
de hvor det het at han skulle overta
den administrative og forretningsmes
sige ledelse av «Vestfold Fremtid».
Han ble videre bedt om å sette seg i
forbindelse med politimesteren i sa
kens anledning. Imidlertid kjente ik
ke denne til saken, og Melle oppsøkte
da «Vestfold Fremtid»s egne folk. —
Disse sa til Melle at «de gjerne vilde

han funnet både hjerterom og
husrom.»

Aktor kommer så inn på det
som han betegner som

navn.
Aktor fremlegger en kopi av li

sten hvorav det fremgår at de 5 far
ligste NS-motstandere i Sandefjord
var:
1. Henrik Midttun
2. Frithjof Bøe
3. Reidar Ødegaard
4. J. E. Solberg
5, Hj. Ekeli.

Melle hadde til hvert navn knyt
tet en kort karakteristikk som: «in
fam konspirator», «amper motstan
der» o. s. v.

Aktor opplyser at disse lister se
nere ble tilgjengelig for Gestapo, og
av vaktjournalen for Sandefjord Po
litikammer fremgår det at SIPO i
Larvik gjorde henvendelser angå
ende følgende navn: Midttun, Bøe,
gullsmed Haakonsen, Ingar Jensen,
Nils Lie, Andreas Sørensen, advo
kat Bergland og Abel Lahn.

Andre angivere.

Helles forklaring.

Hans første politiske

sendt. Et voksent menneske vilde ikke
være med på sånt. Men det stemmer
at jeg var villig til å være med på å
sikre trafikken i Nord-Norge — på en
forpostbåt.

— Hadde De annen forbindelse med
krigsdeltagelse på fiendens side?

— Jeg var representant for Krigs
frivilligkontoret under Generalsekre
tariatet. Det vil si at jeg hadde med
permisjon og frigivelse av frontkjem
pere å gjøre.

Om opprettelse av Speer-Schule i
Sandefjord forteller tiltalte at han ble
iimkalt til konferanse på Atlantic. Der
ble det opplyst av en tysker at det
skulde opprettes en sjømannsskole i
Syd-Norge. Ortskommandanten fore
slo at de skulde rekvirere en av sko
lene i Sandefjord, og Melle forklarer at
dette forslag såtte ham i harnisk. Han
vilde forsøke å komme til en annen
ordning. Senere hadde han mange
samtaler med «bamsen» Hoffmann, og
det endte med at skolen flyttet inn i
brakkene ved Jernbanealleen. Tiltal
te innrømmer å ha vært behjelpelig
med å skaffe lærerkrefter til skolen.

Senere ble Melle og Hoffmann uven-
ner fordi Melle etter eget utsagn talte
el evenes sak etter at Hoffmann hadde
snytt dem for brennevin og sigaretter.

Administrator går over til å be
handle tiltaltes forbindelser med SD,
og sistnevnte kommer med meget kraf
tige ord om dette punkt i tiltalen.

— Det er helt galt alt sammen. —
Fullstendig galt!

— Den har jeg ingen anelse om!
Tiltalte forklarer utførlig om sine

møter med SIPO i Larvik og anfører
at den første kontakt oppnådd i for
bindelse med forsøket på å få «Vest
fold Fremtid» i gang igjen. Senere
snakket han. med Gestapo for å forsø
ke å få utvirket at enkelte av Sjø
mannsforeningens medlemmer skulde
få jakttillatelse. Et annet møte hadde
han med SD-folkene i'Larvik etter at
en del sandefjordinger ble arrestert
for kongedemonstrasjon i Teaterloka
let.

Om svenskeskøyten som drev i land
fbrteller tiltalte at han fikk rede på
forholdet gjennem Tuft, Nes. Denne
kom til Melle og fortalte hva som et
ter hans mening hadde hendt. De 2
diskuterte saken utførlig. Melle men
te det måtte gå an å få den bortførte
familie tilbake til Norge igjen, og han
vilde henvende seg til SD i Larvik «for
å få satt sg i forbindelse med en tysk
konsul som kunne få utvirket at Kri
stensen og hans familie kunne vende
tilbake til Norge.»

Tiltalte innrømmer at han har hatt
telefonforbindelser med SD i Larvik i
sakens anledning, men han benekter

holde avisen i gang av hensyn til pub
likum». (Redaktør Hjertholm var på
dette tidspunkt arrestert). Imidlertid
erfarte Melle at «Vestfold Fremtid»
bare var en «tilhenger» på «Vestfold
Arbeiderblad». «Vestfold Fremtid»
hadde bare 4 spalter Sandefjordsstoff,
og avisen betalte en viss sum for den
ne plass i avisen.

«Vestfold Arbeiderblad» ble stop
pet kort tid etter. I den anled
ning oppsøkte 2 av «Vestfold Frem
tid»s folk Melle, og sa at de gjerne
vilde ha avisen i gang igjen. På
grunnlag av denne henvendelse fra
«Vestfold Fremtid» søkte Melle
kontakt med SD i Larvik og Reichs
kommissariat i Oslo for å få avisen
i sving igjen. En stund etter kom
imidlertid «Vestfold Fremtid»s folk
til en annen mening, og Melles før
ste skritt på den nazistiske løpe
bane ble derved uten resultat.

Tiltalte innrømmer at han har vært
hirdmann. Han fikk i oppdrag av Per
Dahlen å danne en «seniorsveit» i San
defjord.

Administrator: Deltok De i hird
oppmarsjer og møter?

Tiltalte: Ja, jeg var med på de
greiene. Denne seniorsveiten var for
resten noe fordømt sludder alt sam
men!

— Har De drevet propaganda?
— Bare hvor NS-folk har vært til

stede.
— Har De hvervet medlemmer?
— Nei!
— Det er så at De var lagfører i

Sandefjord krets?
— Ja — dessverre.
Tiltalte redegjør nærmere for ar

beidet som lagfører og opplyser at NS
kun hadde et par hundre medlemmer
i Sandefjord og Sandar på det tids
punkt da han var leder.

Om den virkelige grunn for innmel
delsen oppgir han en lang rekke poli
tiske begivenheter og forhold som det
vil føre for langt å referere i detaljer.

Tiltalte blir foreholdt innmeldelses
skjemaet til krigsdeltagelse, og titbry
fcer:

— Det er bare noen flabbete uttrykk
som jeg skrev ned en gang. Innmel
delsen er aldri blitt undrtegnet og

— Hvilken. forbindelse har De hatt
med Reidar Kristiansen-affæren ?

Hirden.

Villig til krigsdeltagelse.

Speer-Schule.

De tyske forbindelser.

Laidag 12. okfober 1.94&

bestemt å ha uttalt seg slik som det
står i FAMA-rapporten.

Eksaminasjonen dreier seg så over
på forholdne omkring «jøssinglistene».

Adm.: Det er så at De har utarbei
det disse «jøssinglistene» ?

Tilt.: Ja, det var ett av de kum
merlige hverv som ble pålagt meg
som lagfører i NS. Jeg vil imidlertid
få opplyse at det ikke var meningen
at listene skulde orukes som gissel
lister. Hensikten var å påvirke de
nevnte personer til å forandre stand
punkt.

— Påvirke? Det lyder høyst
kelig i denne forbindelse!

— Tja, De vet en misjonær må vi
te forskjell på Zulu og Kina. Jeg had
de forøvrig en masse arbeid med dis
se listene. Såvidt jeg forstod var de
nevnte personer av en slik innstilling
at det var fare for at de skulde pro
vosere tysk overgrep. Derfor vilde
man anbringe dem på Berg.

— De skjønte vel at tyskerne vilde
få fatt i listene?

— Nei, de hadde egne lister som
betalte folk utarbeidet. Jeg kan for
øvrig opplyse at jeg fikk i oppdrag å
utarbeide en liste over alle de offent
lige funksjonærer i Sandefjord. Jeg
iikk samlet navnene, men listen ble
aldri sendt.

Man går så over til tiltalepunktet
som omfatter Melles undersøkelse av
Framnæs mek. Værksted. Tiltalte for
klarer at han var interessert i å etab
lere en ny ledelse «til beste for byen».
Han legger ut om verkstedets mulig
heter og bygger luftkasteller slik at
administrator må avbryte ham. Det
fremgår imidlertid at Melle har utar
beidet den foran nevnte skrivelse og
han har hatt tanke om å få ing. Carl
Christensen inn som sjef istedenfor
direktør Wegger.

Tiltalte kommer med meget kraf
tige ord om Inspektor Wagner som
han kaller en «vasekopp» og «det
mest umoralske menneske som har
oppholdt seg i Sandefjord».

Forsvareren vil ha nærmere rede
på hvor «jøssinglistene» gikk.

Tiltalte svarer at de gikk «tjene-
steveien».

'eidet?
— Tja, jeg har skrevet en del klad

der og sånn — — Jeg var forøvrig
aldeles ikke venn nied Gestapo!

Første vitne er kriminalsekretær
Herman Jacob Wernisch, tidligere
leder av SD-stelle i Larvik. Han blir
eksaminert om sin forbindelse med
Melle, og svarer unnvikende på spørs
målene. Han kan ikke huske affæren
med svenskeskøyten.

— Rettet SIPO henvendelser til
Melle?

— Ikke til Melle personlig, men til
Iagfører i NS.

— Har Melle oppsøkt Dem?
— Ja, to ganger for å få folk ut

av fengslet.
— Husker De navnet Reidar Chri

stiansen?
— Nei.
— Hadde SIPO lister over jøssinger

\ Sandefjord?
— Ja.
— Var De utarbeidet av Melle?
— Nei, de var utarbeidet av meg

personlig. Jeg førte et gisselkartotek.
Aktor foreholder en politiforklar

ing som Wernisch har avgitt tidligere
hvorav det fremgår at han bestemt
har uttalt seg om Melles gissellister.

Neste vitne er frk. Nyhus som
var kontordame hos SD i Larvik.

— Hadde SD faste forbindelser i
Sandefjord?

—• Ja.
— Hvem?
— Melle blandt annet!
— Kjenner De til noen jøssinglister

om han har utarbeidet?
— Nei, det var hemmelige saker.
Frk. Nyhus har ellers intet av be

tydning for saken.
Tredje vitne er Hauptscharfuhrer

SD Anton Schuckert. Også denne
har svært vanskelig for å huske og
det fremkommer ikke noe særlig av
betydning for saken.

Neste vitne, fru Esther Sivert-
sen, som også var i SD's tjeneste,
bekrefter at Melle var i intim kon
takt med SD.

Politikonstabel Østby som har
hatt etterforskningen i saken, opply
ser at Wernisch på et tidligere tids
punkt har uttalt seg langt klarere om
Melles forbindelse med SD. Han ut
talte under et tidligere forhør at Mel
le hadde fått i oppdrag å skaffe SD
opplysninger.

Haakon Br i se i d forteller nærme
rc om forholdene ved Sandefjord Sjø
mannsskole. Melle hadde oppfordret
lærerne til å melde seg inn i NS. Det
førte etter vitnets mening til at hjel
pelærer Schou ble medlem. Noe press
var imidlertid ikke blitt utøvet.

Privatlærer Herman Schou for
klarer seg nærm ere om sin innmeldel
se i NS. Melle fikk innmeldelsen og

«Jøssinglistene».

Framnæs mek. Værksted.

Spørsmål fra forsvareren.

Hvor mange lister har De utar-

Vitnene.
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lovte å overlevere denne til Berggren.
Carl C h r,i s t en s e n, som av Mel

le var tenkt som ny direktør ved
Framnæs, forklarer seg unnvikende
om sin befatning med tiltalte. Vitnet
hevder at han ikke hørte noe om at
han skulde overta ledelsen ved Fram
næs.

Tuft, Nes, må svare for sine dis
posisjoner etter at den tidligere om
talte svenskeskøyte drev i land. Han
understreker at han bare fikk skrift

lige innkallelser til SD. Melles for
hold til SD kjente han mindre til.

Tidligere «ordfører» Holtan for
klarer at også han utarbeidet «jøs
singlister» da han ble lagfører. Han
samarbeidet med Melle under arbeidet
med listene.

Andre vitner var Dag Heyer
dahl, fru Helene Melle, Johannes
Grøtting (som trodde Melle var
engelsk spion), Alf Granholt og
Leif B r y d e.

Aktor hadde først ordet og innledet
med å si at det vesentlige i tiltalebe
slutningen var godtgjort. Han vilde
ikke komme inn på de enkelte punk
ter en gang til, men vilde understre
ke hvilken stor fare som lå i at SD
fikk opplysninger om gode nordmenn.
Med hensyn til tilfellet Reidar Chri
stiansen mente aktor at man måtte
stole på rapporten fra lytterorgani
sasjonen FÅMA.

At Melle gjorde henvendelser til
SD angående svenskeskøyten, fant ak
tor hevet over tvil.

Aktor karakteriserte tiltaltes be
fatning med «jøssinglistene» som
«meget graverende». Det var et dol
kestøt som ble rettet mot all mot
standsbevegelse i Sandefjord.

Aktor kommer inn på Melles for
bindelse med Wernisch og blir her
avbrutt av fru Melle som utbryter fra
tilhørerbenken: «Det er jug!»

Administrator bruker klubben og
fru Melle blir vist ut av lokalet. Ak
tor fortsetter rolig sitt innlegg og
konkluderer med

PÅSTAiND OM 7 ARS
TVANGSARBEID,

og begrenset rettighetstap i 10 år.

Forsvareren innledet med å under
streke at folk måtte komme bort fra
den oppfatning at Melle hadde angitt
Karsten Wang. Politiet er kommet til
full klarhet i Wang-saken og det vi
ser seg at han ble angitt av en av sine
medarbeidere.

Forsvareren ba retten legge vekt
på Melles store interesse for forsvars
saken, som nok hadde bragt ham i
kontakt med NS før krigen. Forsva
reren kunde ikke seiv skjønne hvor
ledes en • mann som Melle, med hans
intelligens og interesse for samfun
det, med fantasi og humoristisk sans,
var kommet borti NS. Han hadde
imidlertid festet seg ved at tiltalte ik
ke på noen måte under krigen utnyt
tet situasjonen til egen fordel. Det
må ha vært idealistiske grunner som
har bragt ham opp i det. Han må ha
ment at han skulde gjøre det bra..

Forsvareren hevdet videre at man
måtte gå ut fra at medlemshvervning
ikke var bevist. Melle benekter seiv
ansøkningen om opptagelse i «legio
nen». Her foreligger det da også bare
en gjenpart, og det er ikke noe bevis.
Bevilgningen til frontkjemperkontoret
var natui-ligvis ikke bra, men det om
fatte s jo av den alminnelige tiltale
for NS-medlemsskap. Den betyr hel
ler ikke stort i saken.

Forsvareren fremholdt at det var
meget sagt at Melle var tyskernes fa
ste forbindelse i Sandefjord. De fire
Gestapovitner hadde da heller intet å
si om dette. Jeg tror Melle har vært
for renslig til å ha hatt med Gestapo
å gjøre på den måten. Det er 1 nvert
fall ikke bevist.

Angiveriet av Reidar Christiansen
Står og faller med FAMArapporten,
som er det eneste bevis i saken. Sje
fen for flyktningetransporten, Rolf
Hasle, kjenner ikke noe til mannen,
og den dame han har oppgitt som
kontakt, har ikke hatt befatning med
illegalt arbeide i det hele tatt. Chri
stiansen oppholdt seg her under dekk
navn, sier han, og det var bare en
person som visste om ham — så hvor
dan Melle kan ha hatt kjennskap til
dette, er ytterst uklart.

Med hensyn til telefonsamtalen til
Gestapo om skøyten og Kristensen,
var saken kjent hos Gestapo lenge før
Melle ringte. Dette må nærmest sees
<=om et forsøk på å dokumentere at
han var tvangsflyktet, så ikke eien
delene skulde bli beslaglagt for røm
ning.

Stillingen som lagfører var en Uri
aspost, for det var lagførerne som
måtte sette ut i livet alt som det kom
ovdrer om, men syndebukkene skulde
vel søkes høyere opp. På samme måte
forholder det seg med jøssinglistene.
De ble avgitt som politisk kartleg
ning til fylkesføreren, og det er ikke
bevist at Melle ga slike lister til ty
skerne. De har nok fått dem fra høy
ere hold.

Framnæsrapporten har Melle ved
kjent seg, men den må vel sees som

Prosedyren.

Edce i forbindelse med
tyskerne.

Gunnar Thoresen & Co. mot Thorbjørn

Svenssen & Co. på Lovisenlund i morgen.
Vil kampen sikre Svenssen og Thoresen plass på A

og Lærum og Havnaas en plass på B-landslaget ?

Årets store oppgjør innen, Knut Pettersen går inn som høyre
Vestfold-fotballen finner som I half.
kjent sted i morgen på Lovisen
lund Stadion ved Larvik.

Her møtes nemlig fylkets to
mest omskrevne og omtalte navn
i denne sesong, Larvik Turn og
Sandefjord Ballklubb, til en inn
bitt kamp om poengene.

Ingen av de to klubber er i
f «are sonen på ranglisten, men
ikke minst for Sandefjord Ball
klubb vilde det være gledelig å
sikre seg to nye poeng, for derved
å passere Ørn og stå som leder
av serien når klubben i februar
neste år feirer sitt 30 års jubi
leum.

Tenk litt nærmere på det gut
ter.

På den annen side er ikke Lar
vik Turn å spøke med — særlig
da på Lovisenlund, så noen lett
oppgave blir det neppe for de
gule.

Harald Pedersen trekker ennå
med sin skulderskade, men under
en samtale med vår gode Harald
i går kveld, kunne han opplyse at
bandasjen nå er fjernet og at han
forhåpentlig kan gjenoppta tre
ningeh om 8 diagers tid.

Sverre Berggreen er heller ikke
spilleklar etter Falk-kampen, og

i morgen har samlet alt hva Vest
fold teller av storflyere i skog og
mark — 140 i alt. Det blir to løy
per. Den ene ca. 8 km. og den
andre ca. 10 km. Med samme lags
store suksess ira i fjor i frisk
erindring tviler vi ikke på at det
også denne gang vil gå riktig bra.
Rolf . Blaasvær som løypesjef bor
ger for det. Deltagerne møter i
Haukerødkrysset.

HVEM BLIR NORGESMESTER?
Ja, i morgen går altså finalen

i norgesmesterskapet - i fotball.
På Ullevål møtes i år s%m i fjor
Lyn og Fredrikstad til den siste
dyst om mesterskapstitelen. Dis
kusjonens bølger 'går høyt om
sjansene til seier. Begge er sikre
på seieren! Begge lag stiller med
sine beste navn og vi får et opp
gjør av de sjeldne. La oss håpe
på velspilt og underholdende
kamp i morgen og et publikum
som kain se litt over laggrensene.
Det er nemlig tikke alltid de be
ste sportslige prestasjoner blir
belønnet med bifall i et slikt hek
tisk oppgjør!

Med hensyn til tips for kam
pen er uavgjort resultat det mest
sannsynlige — men vinner noen
blir 'det laget fra plankeby'n. Det
tror

HAR NOEN SETT EN PARISER
RING PÅ RAVEIEN?

Under sykkelrittet på Raveien
torsdag kveld vir Øivind Huseby
så uheldig å miste reserveringen
til syklen sin.En slik pariserring
som iden kaldes er fortiden umu
lig å få tak i så vår gamle gode
idrettsmann vil sikkert sette pris
på å få den tilbake.

Sandefjordscupen.
Semifinalekampene i Sandefjords

cupen er nu berammet. Måndag spil
ler Framnæs 1. lag mot Framnæs 2.
lag og onsdag spiller SAFA mot Ba
kerne.

Finalen spilles neste søndag.

Settefisken i Andebu.
, Andebu Jeger- og Fiskerforening
slapp i vår 12.000 ørretyngel i sette
fiskdammen ved Skjeggerød. Yngelen
skal nu.fordeles i et par fiskevann i
Andebu. Foreningen begynner på det
te arbeide i dag med å tappe dammen
slik, at man kan'få tak i settefisken.
Hovedtyngden av overføringen vil
imidlertid foregå søndag.

et utslag av hans interesse for verk
stedet, dets fremtid og dets betyd
ning for Sandefjord.

Å nedlegge påstand på 7 år er å
skyte spurver med kanoner, eller bru
ke maskingevær i stedet for sprettert.
Mannen er 68% år gammel. Etter en
lignende sak i Larvik kunde en på
stand på 3V2 år være passende. Jeg
nedlegger påstand om frifinnelse, sub
sidiært at han ansees på mildeste må
te.

Før saken ble opptatt til doms.fikk
tiltalte ordet. Han fremkom ikke med
noe nytt, men begynte på en historisk
politisk-strategisk orientering, som ad
ministrator måtte avbryte.

Dom faller måndag Id, 15.

ST. BERGANS
ORIENTERINGSLØP

EGO.

Laget blir da fra mål til ytre
venstre: Odd ,Martinsen, Paul
Paulsen, Arne Borgersen, Knut
Pettersen, Thorbjørn Svenssen,
Karl Thuve, Knut Bugge, Odd
Gjertsen, Øivind Karlsen, Arvid
Havnås og Ole Johannessen.

Etter forlydende fra Larvik stil
ler Turn opp med reserve for Si
gurd Hansen, ellers skulde laget
bli uforandret fra sine tidligere
kamper.

I og med at både Gunnar Tho
resen og Thorbjørn Svenssen er
sterke A-lanidslagskandidater, er
det alt som taler for et besøk
av U. K. Etter sin meget gode
innsats på Vestfold-laget mot
Grenland, skulde Egil Lærum <ha
de beste sjanser for en plass på
B-landsliaget — og Arvid Havnås
som alltid er et ekstra kort på
høstsiden, burde også komme i
betraktning.

Ti] i går' kveld var det hos
kjøpm. Ekeli solgt i alt 300 bil
letter til kampen på Lovisenlund
søndag, og vi benytter aniednin
gen til å henstille til de mange
som skal bortover, å være ute i
god tid.

Kommentarer
Hvem har tilsideSatt felles
programmet ?

«Morgenbladet» skriver etter
møtet i Stortinget onsdag:

Finanskomiteens formann og
regjeringens talerør i .Stortinget,
hr. Mons Lid, forsøkte mot slutten
av sitt innlegg onsdag å gjøre
gjeldende at opposisjonen mot re
gjeringens budsjettpolitikk fra
Hø.ires side betyr, at partiet «ikke
bare vil bryte samarbeidet om
gjenreisningsoppgavene, men at
det også sier seg fri fra fellespro
grammet» — vi siterer her NTB's
referat.
- Uten betenkning tør vi hevde
at en løsere og mer sannhetsior
vridende påstand 'ikke er framsatt
i vår nasjonalforsamling siden be
frielsen. For øvrig må hr. Lid et
ter hr. lUtheims inlegg i går nød
vendigvis ta med også Venstre un
der sin freidige påstand.

Hvad er sannheten? Gjenreis
ningens hovedar.beid, det som fo
regår i Finnmark og Nord-Troms
har Stortinget \ og dets partier
overhodet ikke hatt anledning til
å befatte seg med, fordi regjerin
gen simpelthen har bebandlet det
som sin private entreprise.

Dette er ennå det minste. Men
fellesprogrammet — hvem er det
som har gått fra det eller som
konsekvent søker ågå utenom
det? Da programmet hie skrevet
og godkjent var man her til
lands utenom en meget snever
krets ukjent med hva en mann som
kalte seg advokat Blom, men i
virkeligheten het Wilhelm Tha
gaard drev med borte i London
med det resultat at vi fikk den
provisoriske anordning av 8. mai
1945 som senere med full grunn
bærer sin opphavsmanna navn. Vi
betenker oss likke på å hevde at
alt hva hr. Thagaard senere har
utnyttet denne anordning til fra
det tidspunkt da statsråd Brofoss
bie.hans sjef, har vært i strid
med fellesprogrammets ånd og
mening. Det samme er alt strevet
med å etablere varig istatsdirige
ring av vårt næringsliv i ly av
anordningen og den for tiden før
te budsjettpolitikk.

Lier Arbeiderpartis representant
skap har besluttet å oppheve den tid
ligere vedtatte eksklusjon av de her
redstyremedlemmer som i møte av
Lier herredstyre brøt partibeslutnin
geii ved ansettelsen av rådmann Ha
rald Hassel. Etter konferanse med re
presentanter for partiets centralstyre
og styret i fylkespai'tiet er Lierpar
tiet kommet til at eksklusjonen var
en overilet handling, og etter at sa
kens virkelige samme.nheng var lagt
frem, kom man til det resultat at de
rkskludertes holdning ikke kan gi
grunn til kritikk. De tidligere utstøt
te har fått melding om den siste be
slutning og en forsikring om at alt
skal være som før. Etter hva «Dram
mens Tidende» og «Buskeruds Blad»
har bragt i erfaring, var det én liv
lig diskusjon på møtet, men ved av
stemningen ble det likevel oppnådd
tilstrekkelig flertall for gjenoppret
telsen av status quo.

Oppgjøre! i Lier  

SANDEFJORDS BLAD

Toy.

Sosialisering og statsdirigering
eller et fritt økonomisk system?
Høirefraksjonens ordfører,

om grei beskjed. — Finanspolitikkens opp

gave i dag må være å skape overskudd

på budsjettet og reserver for dårlige tider.

Kraftig

Ondets rot.
ku Utskeielsene har sin rot i kjøpe
kraftoverskucldet. Det samme har den
meg et omtalte og til sine tider høyst
sjerierende ferie-mentalitet, «sit
down»-streikene og tilløpene til kor
rupsjon. At den moralske standard er
sunket og at arbeidseffektiviteten er
gått ned, må selvsagt krigen ta ho
vedskylden for, men så vidt jeg kan
se er Regjeringen blandt dem som
har ansvaret for at den blir gjenreist,
og det kan lett gjøres ved å hjelpe
til å fjerne, årsaken til ondet. Penge
ne flyter lett i dag, og skaper fore
stillinger om. at det ikke er nødven
dig å ta alt så alvorlig. Pliktfølelsen
er iallfall svekket og en virkelig ar
beidsglede forekommer sjelden. Det
er en tilfredsstillelse å kunne påvise
tilløp til toppytelser på overtid som
rapporteres i disse dager.

Konkurransen mellem bedriftene
betyr meget. Interessen for å spare
tr, slik som foi'holdene er lagt til
rette, naturlig sunket. For kvinnelig
arbeidskrafts vedkommende mener
jeg at når den er så sterkt redusert,
kommer det av at forsørgeren — i
mange tilfelle — det være seg mann
eller far, tjener så pass godt ; at ar
beidsplassen for en tid kan sløyfes.
Skoftprosenten er fremdeles stor. Det
å ta 3—4 ukers sommerferie har vært
ganske alminnelig, seiv om den tariff-
bestemte tid er 14 dager. Produksjons
livet lider sterkt under alt dette. Jeg
har ikke berørt disse forhold for å
kritisere, men for å konstatere fak
tum og beklage dette.

Arbeiderpartiet tar til inntekt føl
gende til belysning av den jevne og
gode framgang i landet etter frigjø
ringen: Antall sysselsatte personer
var allerede ved utgangen av 1945
større enn i 1939 og tallet har senere
eteget atskillig. Her foreligger det
irnidlertid en sterk forskyvning i be
skjeftigelsen.

En må regne med at nettotilveksten
i arbeidskraften er meget liten og vil
etter hvert nærme seg nullpunktet for
så igjen å stige omkring 1955. Det er
klart at når Staten konkurrerer om
arbeidshjelpen, får ikke produksjons
livet sin kapasitet opp.

I forsøket på å sette budsjettets
program ut i livet vil Regjeringen
gjennemføre en utbredt statsdirigering
av vårt økonomiske liv, og en må reg
ne med at det ikke bare er ekstraordi
nære og tidsbegrensede statsinngrep
det blir spørsmål om. Hele finansmi
nisterens innlegg om næringspolitik
ken dokumenterer en bevisst linje, og
her står en da overfor den avgjørende
skillelinjen mellom Regjeringens og
vårt prinsipielle syn.

' På alle punkter kommer staten med
sin dirigerende hand. Men det er ikke
tfødvendig at staten er noen barnepike
for næringslivet. Den skal ikke blande
seg bort i dette i utrengsmål, men til
rettelegge forholdene slik at produk
sjonslivet greier seg seiv. Trass i all
nonchalering av den liberalistiske, øko
nomiske tankegang viste det seg —
og vil det under nye konstellasjoner
vise seg, at næringslivet, når det kri
sebetonte er borte kan greie seg seiv.
Det er også betegnende at finansmini
steren synes å ville tillegges regjerin
gen initiativ til det tekniske forsk
ningsarbeide. Norges Industriforbund
og de andre næringsorganisasjoner
hadde før den nuværende regjering
tok opp spørsmålet, planlagt forsk
riingsarbeidet. Av de 160 000 som nå
er ført opp på budsjettet til Norges
tekniske og naturvidenskapelige forsk
ningsråd betaler industrien halvparten.
Industriforbundet har også opprettet
eget kontor som ledd i forskningen i
New York. Industrien har også for
flere år siden opprettet sitt eget ra
sjonaliseringskontor og starvtet Norges
Standardiseringsforbund. Begge insti
tusjoner er utstyrt med eksperter, og
et nyttig arbeid har vært gjort os
gjøres. Under krigen startedi
hemmelig — Studieselskapet for novsk
industri. I det hele tatt har produk

som

Sterk forskyvning i
beskjeftigelsen.

Staten behøver ikke være
barnepike.

og saklig angrep mot Lex Thagaard
i strid med Grunnloven ikke er

hehandlet av Stortinget.
(Forts fra igår.) sjonslivet vært fullstendig klar over

hvilket ansvar de har, sosialt og pro-
duksjonsmessig,

Prisdirektoratets virksomhet må,
slik flertallet ser på den finansielle
politikk, oygges ut på lang sikt. Det
er ikke til å undres over at alt som
knytter seg til prisdirektoratet — den
provisoriske anordning av 8/5 1945 og
enkelte fremstøt i ly av den —- har
skapt den største usikkerhet og uro.
Det er derfor nødvendig å komme inn
på Lex Thagaard.

Den gir prisdirektoratet myndighet
til på den egentlige prisregulerings
område å fastsette regler om prisbe
rcgning og sette straff for overtredel-
Ler. Men Prisdirektoratet kan også gi
bestemmelser om utbytte-begrensning
i aksjeselskaper og på andre mater
gripe inn i bedriftenes anvendelse av
sitt overskudd. Prisdirektoratet hev
der videre at det har en generell kom
petanse til å regulere renter og kre
dittforhold. At Prisdirektoratet har
kompetanse til å regulere også lønns
cg arbeidsforhold i andres tjeneste i
den utstrekning disse ikke går inn
under annen offentlig regulering,
framgår uttrykkelig i paragraf 3 i an
ordningen. Anordningen gir rett til å
gi ervervsdrivende pålegg om å frem
stille varer til de priser direktoratet
fastsetter. Bringer produksjonen til
de fastsatte priser tap, gir anordnin
gen ikke produsentene noen rett til å
forsvare seg ved å innstille produk
sjonen. Direktoratet kan etter anord
ningen også bestemme art og retning
av produksjonen innenfor en bransje
ved å forby framstillingen av visse
produkter og kvaliteter, og tillate el
ler pålegge framstillingen av andre.
Med hjemmel i anordningen av Pris
direktoratet f. eks. gjennomføre en
regulering av tobakksproduksjonen,
tlik at det for framtiden bare blir en
prisklasse eller en kvalitet sigaretter
cg en for røyketobakk. Bare visse
typer av klær kan tillates produsert
o. s. v.

Som det vil sees gir anordningen
grunnlag for en myndighet langt uten
for det naturlige område for en pris
regulering. Den gir Prisdirektoratet
grunnlag ikke bare for en statsregu
lering, men for en fullstendig statsdi
rigering av næringslivet. De store
næringspolitiske avgjørelser er ganske
enkelt tatt fra nasjonalforsamlingen
og overført til prisdirektoratet som
har fått en vidtgående beskatnings- og
bevilgningsrett i konkurranse med den
som Stortinget ellers utøver. Og i
realiteten er hele denne myndighet
lagt til en eneste mann, prisdirektøren.
En konstitusjonell kontroll vil det ba
re bli spørsmål om i den utstrekning
Prisdirektoratets beslutninger faktisk
har vært gjenstand for behandling i
statsråd.

En kan reise spørsmål om forholdet
mellem bestemmelsene i prisanordnin
geir og Grunnlovens bestemmelser til
vern om individets rettigheter. Det
ligger for det første nær å spørre om

Lex Thagaard.

Myndighet til statsdirigering
av næringslivet.

Lex Thagaard kontra
Grunnloven.

Stranger,

Den svensk-russiske handelsavtale undqrtegnes i Moskva.

ber ikke bestemmelsen i Grunnlovens pa
lagraf 101, forbud mot innskrenknin
ger i næringsfriheten, er til hinder for
en så vidtgående statsdirigering av
næringslivet som anordningen gir mu
ligheter for å gjennemføre.

Det er ganske klart at den proviso
riske anordning av 8/5 1945 var en
ren kriseforanstaltning, beregnet på å
vare en kore overgangstid etter fri
gjøringen. Den departementale ko
mite bestående av offentlige tjeneste
menn som i London behandlet forsla
get hjemmefra, uttalte således som
sin begrunnelse for anbefaling av for
slaget bl. a.:

at anordningen alene kan ansees
forsvarlig for en meget begrenset og
vanskelig overgangstid etter frigjø
ringen, og for å hindre skadelige virk
nmger.

Og Finansdepartementet uttalte at
det var helt enig i dette, og uttalte
bl. a.: «at inngrepene må ha rent
midlertidig karakter og at anordningen
må opptas til grundig gjennemgåelse
snarest mulig etter frigjøringen. De
partementet vil for sitt vedkommen
de tillegge at så strenge reguleringer
som det kan bli spørsmål om under
okkupasjonstiden, ikke kan opprett
holdes under normale forhold». Ko
miteens medlem, ekspedisjonssjef Bro
foss, er nå Finansdepartementets sjef!

Den korte overgangstid som anord
ningen var beregnet å skulle gjelde,
må nå ansees for å være ferdig. Men
så opplever vi at Prisdirektoratet ar
beider med en ny Lex Thagaard uten
at den første er behandlet eller god
kjent av Stortinget.

Opplysningen om Thagaards nyeste
fremstøt virket skremmende på man
ge. Jeg fant å måtte anmelde følgen
de interpellasjon: «Er det med Regje
ringens billigelse at Prisdirektoratet,
mens stortinget er samlet, benytter
seg av en provisorisk anordning ut
stedt i henhold til Elverum-fullmakten

Forts, siste side.

Politiet etterlyser Fridtjof Schøn
ning, setti arbeidet på fabrikk

ved Galleberg før krigen.

Kriminalpolitiet i Oslo .etter
lyser Fridtjof Schønning, 47 år
gammel, eller mulige vidner som
kan gi opplysninger om hans
skjebne.

Schønning arbeidet før krigen
ved en trevarefabrikk ved Galle
berg stasjon i Vestfold, men da
tyskerne tok fabrikken, ble arbei
derne sendt på annet arbeide. For
ca. 2 år siden fikk familien brev
fra ham hvor han bl. a. fortalte
at han var etterlyst av tyskerne,
og senere har familien hørt snakk
om at han er blitt skutt av ty
skerne.

Er han skuff av
tyskerne ?

Kriminalsjefen ber om at mu
lige opplysninger av interesse an
gående 'den savnede Fridtjof
Schønning, bes straks gitt til kri
minalpolitiet i Oslo, tlf. 31290,
eller nærmeste politimyndighet.

Frontkjempernes konti
beslaglegges.

Oslo, 10 oktober. (NTB.) Etter
anmodning fra erstatningsdirekto
ratet ble det i går i Oslo forhørs
rett truffet beslutning om beslag
legging av 1699 frontkjemperes
konti i Oslo Sparebank. Påtale
myndigheten vil bruke de inne
stående penger til dekning av mu
lige bøter, forelegg eller erstat
ningskrav som måtte bli- utferdi
get mot kontienes eiere. Beløpene
varierte fra noen få kroner opp
til et par tusen.
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