
ADVOKAT-NYTT.

Oslo  e6. februar 1945.

Advokatene i Hogeland.

ant de nerdmenn som i de siste dager  er  Myrdet  av tyskerne og våre  hdem-

lige nazister e 'r  også tre av våre beete kolleger, nemlig Carl Ferdinand

Gjerdrum, Jon Visli og Franz Aubert,

Med vanlig feighet tdr nazistene ikke uten omsvdp vedstå seg sin

gemene forbrytelse: At dizse advokatez ble skutt  som gieler i anledning

av  likvideringen av generalmajor Marthinsen. Istedet  ,fotzeker man å  gi

det utseende av at de myrdede er fUnZet ekeIdig e i  virksomhet rettet:.mbt

fienden. Dette skulde rettferdiggddte merdene.

Ettersnart 5 års  nazityrani er vi holdt opp  med å  bli everrasket

over de  naziztiske overgrep, hvor u%enneekelige og brutale dieee enn måt-

te  være, Men ve. har  hee.degvis ikke glemt å fdle sorg, forbitrelse og av-

secy over denslags handlinger. Heller ikke på dette punkt har makthaverne

vmrt særleg heldige nazefiseringen_av vårt folk.

Vi minnes med vemod våre gode,kolleger som falt som martyrer for

vår store sak,

eeeete~  e.aexeel~ei,lieg_aleaned

hadde eært utsatt for alvorlige overgrep fra nazistenes side. Vi har nå-

ffiottatt nærmere opplysninger.

Overensstemmende med gjeldende parole hadde advokatene nektet å

sende inn oppgaver, over sine funksjonærer. Advokatene ble da utsatt for

sterkt press.Etterhvert ble fölgende advokater arrestert: Jacob Hidle,

Tjalve Gjestein, Torleiv Tengs Pedersen, Harald Sund og Hermen Holland.

De fikk også.sine formuer beslaglagt. Samtidig ble det meddelt at hvis

fylkets dvrige advokater ikke innen en bestemt dag hadde sendt inn opp-

`- gavone, ville ytterligere arrestasjoner bli foretatt og de beslaglagte

formuer inndratt. Dersom advokatene på den annen side ga etterr ville

de arresterte bli löslatt og de beslaglagte formuer frigitt.

Advokatene fant etter dette ikke lenger å kunne fortsette mot-

standen, eg samtlige kretsens advokater ga etter og sendte inn oppgavene.

Betegnende nok innfridde ikke makthaverne sitt ldfte om å frigi de arre-

steete advokater, idet Hidle og Gjdstein fremdeles sitter fengslet. Man

begrunnet dette med at de var overtatt av tysk politi.

Det står dessverre ikke til å nekte at Rogalandsadvokatene herved

på det alvorligste har sviktet hjemmefronten. Og ikke det alene. Men de

har også vaeskeliggjort stillingen for sine kolleger, som nå må være for-,

beredt på lignende aksjoner annensteds. Det er nemlig all grunn til å an-

ta at nazistene, stimulert av denne seier, vil fortsette med sine ever-

grep også i andre distrikter. Og endelig har disse advokater svakket ad-

vokatstandens anseelse, et forhold som ikke bare går ut over vår stand

som sådan, men som kan komme til å minke den betydelige innflytelse vi

hittil har kunnet öve over store deler av næringslivet i dets nasjonale

kamp.
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- . flet-er etstort ansvar Rogalandsadvokatene-har,pådratt  seg Ved.å gi

er for nazistenes trykk, og dermed i samlet flokk bryte en klar parole
F-ra hjemmefronten.

Få aen annen side r.erer vi ingen smrlig frykt for at noe lignende vil

skje annetsteds, Vi vet at holdningen blant advokatene er  god i  det  over«
veiende antall kretser, og at man  der er  fast bestemt på at det beklagelige

.1felle fra Rogaland ikke skal få lov å gjenta seg. Den dkende motstand

ro nazifi ee.r5ngen som idag preger hele vårt nmringsliv fordvrig, bdr  mere

-nn'oepveie frafallet blant advokatene I Rogaland. Det  er nemlig et faktum

et skIvo det gjelder funksjenmroppgaver,  kontingentbetaling, mottagels ,n  av

-,I31itsverv i orbundene o.s.v, har, hjemmefronten den  senere  tid kunnet
en stadastere holdning innen de forskjellige nmringer,  lette  bar

 dvokat ' ll ytterligere  faSthet,
dog påny  innektjerpe at man stadig må være på vakt mot enhver
og ubarmhjertig slå ted på'alle tegn på  ettergivenhet  høs våre

1-.olleger, V r klar over 'E„t_12raktisk talt_enhv2Z4U2Sente£inE-22m_ lPr  t12:
hvor overbev denTe . den e n kan s nes - i virkeli eten.bare

retiå.skudd,_oskes  enniangleride..viieti å bri e noe offer,
Vi.vil.fordvrig ikke se bort fra muligheten  av,at,Rogalandoadvokatene

sv,.khet lallfall delvis kan skyldes hensynet til de fengslede kolleger,
det skulde vmre overfIddig å si at dette  er  hensyn man idag ikke har  lov

til å ta. Den som utsetces for overgrep, er selvsagt å beklage. Men idag

gj-eider det viktige:.e ting enn å spare den enkelte landseiann fsr ubehagelie4

hèt Den som utsettes overgrep, for ta sin töyt på  samme mkte som vi
-,ndre beredt til det "når det blir kreVetii

Vi har parelene og de skal fdlgesi_tansett hva..det kostet  osd eller
e

-----Vi antydet i w.rt forrige nummer  at de overgrep  som var  foretatt over-

for advokatene i ROgaland muligens var av den art at  vår stand ikke kunne
113ger.  Ztter----at  fz<1-lcat.

(:et selvsagt ingen grunr-til å fereta noe. Skulle imidlertid  lignende  over .

grep  finne  sted,annetbteds  og  fronten hva vi  f'orutsetter- holder, må vi

re forberedt på å gå til aksjener shm kan kreve store offerav hver

kelt av oss.

Arrestaslen2z.

F'-dgende advokater er  arrestert'i den senere tid: Peter Meyer, Lan ,
Trygve Gudde, Trondheim, Vålentin Voss, Knut Anonsen, Leif Bendixen,'Rei

Dahl.  eg  kjell Haavind, Oslo. Senere er Voss, Anonsen, Birger BrikSrud og

Axel Heiberg ldslatt, likeså Carsten Arnholm som ble arrestert i mai.1944.  .


