
Forsvarers' 'dag 
Bakke-saken. • 

I 
vitneboksen oberst Sundlo 

Edsavieggelsen ble fOl'etatt,~ 
Det var 'først og fremst {orsva- Quisling kom dit med fly, - men 
rets dag i rettsmøtet i Bakke- ,ed edsavleggeL-er:, sc./Jeg i en ta-\ 
saken i går. Et skriv fra tyske- le at dette gjør dere «nnder den 
ren dr. 'phil. Hohenhauser, som uttrykkelige fOr1.1tselning av at 
har vunnet stor aktelse og som det som i Norge er - avtalt, blir 
forlot landet underfull honnør, overholdt til punkt og prikl:e.~ -
var vel fGrsvarets beste kort i Det var også flere som fØr eds
går. Av kjente naziststprrelser avleggelsen kom til meg og bad 
i vitneboksen kan nevnes I om å få slippe, - Og de slapp! 
«oberst» Sundlo, «oberst». I{jel~ sier han med patos. - Men det 
strup som var Bakkes sjef, men Va,r underskriften på edsformula
som tydeligvis ikke har særlig ren som er' d(!~ avgj~rendeJ sier 
respekt for sin forhenværende han etterpå, litt spakere. 

. .. _ Skrev De under på det? 
batalJonssJef, og flere. _ Nei! det har jeg aldri 

Ved rettsmøtet begynne:se 1 gjort! -
Bakke-saken i går, kom det frem s- t

O

- b bl tt • a en e avsa . 
under tiltaltes forklaring at han 
hadde sendt et brev til Quisling. Etter .denne hendelsen bl~ hele. 

" staben l Oslo avsatt, men Clltalte. 
etter 15. april, hvor han etter eget hadde ikke hatt noe med det å I 

utsagn hadde bebreidet Quisling gjøre, sier han. 
skarpt at denne hadde tilbake-. 
t:alt mobiliseringsordren. 

-- --

l 
Forutsetning~ne for Legionen. 

Under lagmannens eksamina
sjon. om tiltaltes forhold til Den 
norske Legion, forklarer han at 
han hadde intet med oppsettin
gen av denne il gjøre. Da det ble 
utdelt tyske SS-uniformer, var 
det ~akke som sørget for at det 
tIe påsydd norske flagg på dem, 
sier han. Og en innsats i FiIm
la_nd mot Sovj et hadde j eg- ikke 
l.oe mot å være med på. 

! Jeg cr ikke den jeg engang var -

«Ober!ib> Sundlo i vitneboksen. 

Det fØrste vitne 1 formIdags
møtet i går var selveste «oberst» 
Conrad Sundlo. 
~ _ Jeg hadde selv h~pet på å 
tli sjef for Den norske' Legion, si- . 
('l'. vitnet, men det ble Bakke som 
ble sjef for bataljonen. , 
Ideen til Legionen var tysk. 

Bakke har visstnok vlllet tileg
cc seg æren av ideen i den tid det 
var noen ære, men senere gått fra 
dette. At Bakke ble sjef for den 
fØrste bataljonen, skjedde etter at 
Quisling hadde utpekt ham. 

Tiltalte blir full av patos og 
Under Øvelsene 'Ved plassen 1. spiller drama mens han eksami

Tyskland, var det Bakke som had- nerer sin overordnede. fra Legi
de kommandoen over bataljonen. onstiden. Men hans replikker er 

. Men når det av lae:mannen blir å l å kl t d t r , _ s ange og s u are a e se 
'llevnt at Bakke skulle vært under somme ganger ut som om tiltal-
tysk befaling, da svarer tiltalte, . te selv ikke er riktig sikker på 
e.g er stram i maska: - Jeg er: hva han mener. - Og han liv
ikke den jeg en gang var, herr slutter med il si at «jeg har ik
lagmann, men sorti. bataljonssjef ke så mye mot D~m nå som da. 
lot i!<g meg ikke befale .hverken av venn eller iiende.- Jeg skjØnner Dem bedre nå enn 

Edsavleggelsen. 

Da det kom ordre om edsavleg
gelse til Hitler l!ektet je-g--dette. 
Jeg ble innkalt tfI Berlin, og der 

l kCI!1_ ~et _til et krakk. Tyskerne 
I kunne ikke tenkt- seg mulighetene 
av at en offiser kunne nekte å av-\ 
jegge farieeden , 

den gangen -). 

Bakke kunne godt reist til Molde. 

Oberst Hat led a l har hatt 
Bakke--som underordnet offiser 
fØr krigen, og vitnet hadde da 
inntrykk av at han da var en 
ivrig offiser. 

Akt o 1': Var det den 9. april 
um uUg å komme frem fra Mysen 
til Romsdalen? 

-- J..',1....: ..... ~ .... v 

gjøre. 
i Blant forsvarsvitnene var sko
'leinspektØr Olav H eg n a; Be-: I stum. Han blir av forsvareren ek-r 
saminert om NS-fagstyrene f 

I skolene, og mener at det var in-; 
I gen grunn til å gjøre noen for": 
I andring i den ordningen som var 
I Bakke hadde imdilertid sørget 

for at Schankes avsettelse avi 
vitnet som skoleinspektØr ble 
opphevet. I 

. Akt o r: Var De innkalt til. 
noe møte hvor Bakke holdt noe! 
foredrag? . I 

- Ja. . 
- Husker De noe av' det han I 

, sa ~ Nei, ingen ting. Jeg hØrte l 
ikke på ham. Det var politiltk, I 

og jeg har alltid ment at politikk 
skal vi ikke ha 1 skolen. 

Norvik l vitneboksen. 

Neste vitne, Sarpsborgs tidli
gere skoleinspektØr, Johs. Nor": 
v i k, bekreftet Bakkes uttalelser 
om at det ble tatt hensyn til å få 
de beste fagmenn i skolestYJ:ene . 
Og det var ved Bakkes medvir
ken at det ikke ble noe av at bil
der av Quisling skulle tvinges 
inn i skolen. 

"Major" Bakke fol' 
retten i august. 

Lagm:mnstinget tar til i Sarps
borg den 24. august og kommer 
til å holde rå i noe over 14 da
ger. Tinget kommer bl. a. til å 
behandle den ganske omfattende 
saken mot fhv. skolebestyrer 
Jørgen Bakke, Mysen. ' 

Lagmannsretten kommer også 
til å behandle saken mot Simon 
Sørvåg, som er godt kjent i My
sen-traktene, der han var grense
politi og skjøt en sjåfør. Tiltalen 
mot ham er også meget alvorlig 
og kommer til å ta lang tid. 

Det blir en del vitner i disse 
sakene, som en regner vil ta en 
uke hver. I 

Landssviker· Gross ~anlegflr ' •. 
'sak-mot Staten ': 

Moss, 28. september .. 
(NTB-l CyrU Gross. ',som tidligue 

har vært dømt for landssvik. har 1>11-
lagt sak·mot staten med krav om er· 
statning . for bl. a. 200 kg pølse og et 
parti smør som ble beslaglagt. \ 

Gross forlanger også. t\ få tilbake
levert en bil som rikspoliti€t skal ha 
tatt l bruk etter krigen. Bilen er ':11 
gave fra en tysk soldat soINGross ".d.l' I 
ytet ven~etjenester. hevder han. 
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