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Etterkommerne må ha forstått at forfatteren måtte benytte seg av 
det som var allment kjent når de ikke ville medvirke til å luke ut 
eventuelle feil, som ikke i noe fall har vært av betydning. 
Pål Mitsem 
Aftenbladet bruker tre sider tirsdag 7. januar 2014 med hovedtittel 
«Sladder, feil og løgner» (Tommy Sørbøs debattinnlegg; red. anm.) på den 
meget grundige og etterrettelige bok om krigshistorien i Randaberg 
(«Randaberg under andre verdenskrig»). Det følges opp over to sider og én 
side påfølgende dager, til sammen seks sider. 
Artiklene til Aftenbladet er virkelig fulle av sladder, feil og løgner - fra 
avisens side. Henvisningen til amatører er ytterst berettiget, hvis man 
snakker om de som skriver og redigerer Aftenbladet. 
Det er vanskelig å forstå hva etterkommerne og Aftenbladet vil oppnå med å 
fokusere på en mann som ble domfelt, når alle sår etter krigen er leget og vel 
ingen lenger forbinder noen med det som skjedde under krigen. Det må i 
Randaberg, som andre steder, være lov å skrive om krigen når det skjer etter 
grundig forarbeid og på beskrivelsen er balansert, slik at også positive sider 
blir nevnt. Forfatteren har fått Randaberg kommunes kulturpris for sitt 
grundige arbeid. 
Omtalen i Aftenbladet gjelder en gårdbruker på Randaberg, født i 1916, i en 
sak som ble pådømt to ganger i Jæren herredsrett. Han beskrives i 
dommene som «et aktivt og betydningsfullt medlem av Randaberg lag av 
Nasjonal Samling» (NS). Det fremgår at han meldte seg inn i NS 1. februar 
1936. Han deltok i hirdsamlinger og opptrådte undertiden i hirduniform, 
og han avla troskapsed til Quisling. 
Han ble i Jæren herredsrett dømt 29. august 1946 til tvangsarbeid i ett år og 
ni måneder, erstatning til det offentlige med 5000 kroner og fradømmelse 
av statsborgerlige rettigheter for 10 år. Tiltalen i den første saken omfattet 
to punkter som ikke var med i den avsluttende sak. Det ene gjaldt deltakelse 
i et underbefalskurs for politiet under tysk ledelse. Det andre gjaldt 
medvirkning til etablering av en liste over de ivrigste motstandere av NS i 
Randaberg. Dette ble i den første sak ansett som støtte til fienden i råd eller 
dåd som angitt i landssvikanordningens § 3, jfr. § 2 nr. 4. 
Herredsrettens dom ble ved Høyesteretts kjennelse av 27. februar 1947 
opphevet på grunn av feil i saksbehandlingen, da beskrivelsen av det 
straffbare forhold i forhold til bistand til fienden var for knapp til at 
Høyesterett kunne prøve om rettsanvendelsen var korrekt. 
Da statsadvokat Andreas Cappelen tok ut ny tiltale 28. mai 1947, begrenset 
han den nye tiltalen til de forhold som ikke var blitt opphevet av 
Høyesterett. Det sparte arbeid for ham selv som aktor, for domstolene og for 
fengselsvesenet som alle var presset til bristepunktet. Tiltalen omfattet 
derfor bare medlemskap i NS og deltakelse i kommunale bevilgninger til NS 
Hirden og til Den norske Legion. 
I den nye saken ble han 12. september 1947 dømt i Jæren herredsrett til en 
straff av fengsel i seks måneder, erstatning til det offentlige med kr. 4000 



og tap av rettigheter i 10 år. Jeg har fått opplyst at erstatningen svarte til 
årsinntekten. 
Boken om krigen i Randaberg omtaler også forhold som var med i den 
første tiltalen, og som ikke var med i den endelige dom. Det er vel dette 
Aftenbladet omtaler som «ondsinnet bygdesladder» (Tommy Sørbøs 
formulering, ikke Aftenbladets; red. anm.). Det søkes skapt et inntrykk av 
at tiltalte ble frifunnet for de forhold som ikke var med i den endelige dom, 
og at det er kritikkverdig at det overhodet tas opp. 
Boken om krigen i Randaberg kommer overhodet ikke inn på det rettslige 
spørsmål om hva som kan bedømmes som bistand til fienden. Den gir en 
beskrivelse av de faktiske forhold, og beskriver blant annet et møte som ble 
avholdt i Randaberg for å lage en liste over de mest kjente motstandere av 
nyordningen. Fire profilerte NS-folk møtte, men to av dem forlot møtet da 
de ble kjent med at en slik liste skulle etableres. Det ville de ikke være med 
på. Det gjorde ikke han som omtales. 
Det er ikke godt å si hva de som var med på å lage listen over motstandere av 
nyordningen, tenkte da listen ble laget. Det er kjent at slike lister i enkelte 
tilfelle ble tatt frem ved likvidasjoner/hevndrap. Jeg har ingen grunn til å tro 
noe annet enn at den saken gjelder etter hvert angret at han hadde vært med 
på å sette opp en slik liste over sambygdinger. Kanskje han endog ville 
gremme seg over at neste generasjons barn og Aftenbladet forsøker å henge 
ut skikkelige folk som ikke har gjort annet enn å beskrive faktiske forhold på 
en balansert og ordentlig måte. 
De som står bak den uberettigede kritikk i Aftenbladet var bedt flere ganger 
og på forskjellige måter om å medvirke til at eventuelle feil ble rettet. 
Hensett til den betydelige aktivitet som nu utvises for å fremme kritikk 
mot de som står bak boken om krigen i Randaberg, er det merkelig at de 
ikke har benyttet de tallrike forsøk fra forfatteren på å komme i dialog og 
for å hindre at det skulle foreligge faktiske feil i boken. 
Jeg tenker ikke da først og fremst på at den saken gjelder i boken er plassert 
i statspolitiet, og ikke i ordenspolitiet. Ved vurderingen av hvilken 
betydning det kan ha, må man basere seg på det man vet om politiet under 
okkupasjonen. Både ordenspolitiet og statspolitiet var direkte underlagt 
Josef Terboven og Heinrich Himmler. Omfattende anstrengelser ble gjort for 
nazifisering av begge etater, som ble ansett som viktig for den fremtidige 
ordning for Norge. 
Tommy Sørbø bærer ved til det bål han prøver å slukke når han opplyser at 
konas bestefar ble ansatt i ordenspolitiet i 1941. Dette er ikke nevnt i boken 
om krigen i Randaberg. Den saken gjelder var på dette tidspunkt et kjent og 
profilert medlem av NS, med NS-verv i kommunestyret og andre steder. Det 
er vanskelig å se bort fra at hans ansettelse i ordenspolitiet i 1941 har vært et 
bevisst virkemiddel for å fremme nazifiseringen av ordenspolitiet. 
Hovedpoenget må i alle fall være at ordenspolitiet deltok aktivt i 
operasjoner som er blitt sterkt kritisert etter krigen. Det gjaldt for 
eksempel arrestasjon og uttransport av jøder; først jødiske menn og senere 
også jødiske kvinner og barn! Det samme gjaldt fengsling av norske 



motstandsfolk, også slike som ble sluppen ned i fallskjerm og ville ha 
kunnet skjule seg hvis de ikke var blitt arrestert. 
Historikeren Kjersti Dybvig sa i spørrerunden etter et foredrag om 
«Folkemordet (på jødene) i Rogaland» i Pensjonistuniversitetet i Stavanger 
18. april 2013 at hun ikke så ikke noen forskjell på det som kunne bebreides 
ordenspolitiet og statspolitiet. 
Når man skal vurdere politifolk i ettertid, blir det viktigere hva de faktisk 
gjorde i polititjenesten enn hvilket skilt de hadde på brystet. Noen holdt sin 
sti ren, også i statspolitiet, samtidig som mange i ordenspolitiet deltok i 
nazifiseringen med kropp og sjel. 
Når det gjelder omtalen av rettssaken mot den som er omhandlet, 
konstaterer jeg at boken om krigen i Randaberg inneholder korrekt referat 
av det som ble skrevet i bl.a. Aftenbladet etter krigen. Etterkommerne av den 
saken gjelder må ha forstått at forfatteren måtte benytte seg av det som var 
allment kjent når de ikke ville medvirke til å luke ut eventuelle feil, som ikke 
i noe fall har vært av betydning. 
Etterkommerne må ha forstått at forfatteren måtte benytte seg av 
det som var allment kjent når de ikke ville medvirke til å luke ut 
eventuelle feil, som ikke i noe fall har vært av betydning. 
Pål Mitsem 
Aftenbladet bruker tre sider tirsdag 7. januar 2014 med hovedtittel 
«Sladder, feil og løgner» (Tommy Sørbøs debattinnlegg; red. anm.) på den 
meget grundige og etterrettelige bok om krigshistorien i Randaberg 
(«Randaberg under andre verdenskrig»). Det følges opp over to sider og én 
side påfølgende dager, til sammen seks sider. 
Artiklene til Aftenbladet er virkelig fulle av sladder, feil og løgner - fra 
avisens side. Henvisningen til amatører er ytterst berettiget, hvis man 
snakker om de som skriver og redigerer Aftenbladet. 
Det er vanskelig å forstå hva etterkommerne og Aftenbladet vil oppnå med å 
fokusere på en mann som ble domfelt, når alle sår etter krigen er leget og vel 
ingen lenger forbinder noen med det som skjedde under krigen. Det må i 
Randaberg, som andre steder, være lov å skrive om krigen når det skjer etter 
grundig forarbeid og på beskrivelsen er balansert, slik at også positive sider 
blir nevnt. Forfatteren har fått Randaberg kommunes kulturpris for sitt 
grundige arbeid. 
Omtalen i Aftenbladet gjelder en gårdbruker på Randaberg, født i 1916, i en 
sak som ble pådømt to ganger i Jæren herredsrett. Han beskrives i 
dommene som «et aktivt og betydningsfullt medlem av Randaberg lag av 
Nasjonal Samling» (NS). Det fremgår at han meldte seg inn i NS 1. februar 
1936. Han deltok i hirdsamlinger og opptrådte undertiden i hirduniform, 
og han avla troskapsed til Quisling. 
Han ble i Jæren herredsrett dømt 29. august 1946 til tvangsarbeid i ett år og 
ni måneder, erstatning til det offentlige med 5000 kroner og fradømmelse 
av statsborgerlige rettigheter for 10 år. Tiltalen i den første saken omfattet 
to punkter som ikke var med i den avsluttende sak. Det ene gjaldt deltakelse 



i et underbefalskurs for politiet under tysk ledelse. Det andre gjaldt 
medvirkning til etablering av en liste over de ivrigste motstandere av NS i 
Randaberg. Dette ble i den første sak ansett som støtte til fienden i råd eller 
dåd som angitt i landssvikanordningens § 3, jfr. § 2 nr. 4. 
Herredsrettens dom ble ved Høyesteretts kjennelse av 27. februar 1947 
opphevet på grunn av feil i saksbehandlingen, da beskrivelsen av det 
straffbare forhold i forhold til bistand til fienden var for knapp til at 
Høyesterett kunne prøve om rettsanvendelsen var korrekt. 
Da statsadvokat Andreas Cappelen tok ut ny tiltale 28. mai 1947, begrenset 
han den nye tiltalen til de forhold som ikke var blitt opphevet av 
Høyesterett. Det sparte arbeid for ham selv som aktor, for domstolene og for 
fengselsvesenet som alle var presset til bristepunktet. Tiltalen omfattet 
derfor bare medlemskap i NS og deltakelse i kommunale bevilgninger til NS 
Hirden og til Den norske Legion. 
I den nye saken ble han 12. september 1947 dømt i Jæren herredsrett til en 
straff av fengsel i seks måneder, erstatning til det offentlige med kr. 4000 
og tap av rettigheter i 10 år. Jeg har fått opplyst at erstatningen svarte til 
årsinntekten. 
Boken om krigen i Randaberg omtaler også forhold som var med i den 
første tiltalen, og som ikke var med i den endelige dom. Det er vel dette 
Aftenbladet omtaler som «ondsinnet bygdesladder» (Tommy Sørbøs 
formulering, ikke Aftenbladets; red. anm.). Det søkes skapt et inntrykk av 
at tiltalte ble frifunnet for de forhold som ikke var med i den endelige dom, 
og at det er kritikkverdig at det overhodet tas opp. 
Boken om krigen i Randaberg kommer overhodet ikke inn på det rettslige 
spørsmål om hva som kan bedømmes som bistand til fienden. Den gir en 
beskrivelse av de faktiske forhold, og beskriver blant annet et møte som ble 
avholdt i Randaberg for å lage en liste over de mest kjente motstandere av 
nyordningen. Fire profilerte NS-folk møtte, men to av dem forlot møtet da 
de ble kjent med at en slik liste skulle etableres. Det ville de ikke være med 
på. Det gjorde ikke han som omtales. 
Det er ikke godt å si hva de som var med på å lage listen over motstandere av 
nyordningen, tenkte da listen ble laget. Det er kjent at slike lister i enkelte 
tilfelle ble tatt frem ved likvidasjoner/hevndrap. Jeg har ingen grunn til å tro 
noe annet enn at den saken gjelder etter hvert angret at han hadde vært med 
på å sette opp en slik liste over sambygdinger. Kanskje han endog ville 
gremme seg over at neste generasjons barn og Aftenbladet forsøker å henge 
ut skikkelige folk som ikke har gjort annet enn å beskrive faktiske forhold på 
en balansert og ordentlig måte. 
De som står bak den uberettigede kritikk i Aftenbladet var bedt flere ganger 
og på forskjellige måter om å medvirke til at eventuelle feil ble rettet. 
Hensett til den betydelige aktivitet som nu utvises for å fremme kritikk 
mot de som står bak boken om krigen i Randaberg, er det merkelig at de 
ikke har benyttet de tallrike forsøk fra forfatteren på å komme i dialog og 
for å hindre at det skulle foreligge faktiske feil i boken. 



Jeg tenker ikke da først og fremst på at den saken gjelder i boken er plassert 
i statspolitiet, og ikke i ordenspolitiet. Ved vurderingen av hvilken 
betydning det kan ha, må man basere seg på det man vet om politiet under 
okkupasjonen. Både ordenspolitiet og statspolitiet var direkte underlagt 
Josef Terboven og Heinrich Himmler. Omfattende anstrengelser ble gjort for 
nazifisering av begge etater, som ble ansett som viktig for den fremtidige 
ordning for Norge. 
Tommy Sørbø bærer ved til det bål han prøver å slukke når han opplyser at 
konas bestefar ble ansatt i ordenspolitiet i 1941. Dette er ikke nevnt i boken 
om krigen i Randaberg. Den saken gjelder var på dette tidspunkt et kjent og 
profilert medlem av NS, med NS-verv i kommunestyret og andre steder. Det 
er vanskelig å se bort fra at hans ansettelse i ordenspolitiet i 1941 har vært et 
bevisst virkemiddel for å fremme nazifiseringen av ordenspolitiet. 
Hovedpoenget må i alle fall være at ordenspolitiet deltok aktivt i 
operasjoner som er blitt sterkt kritisert etter krigen. Det gjaldt for 
eksempel arrestasjon og uttransport av jøder; først jødiske menn og senere 
også jødiske kvinner og barn! Det samme gjaldt fengsling av norske 
motstandsfolk, også slike som ble sluppen ned i fallskjerm og ville ha 
kunnet skjule seg hvis de ikke var blitt arrestert. 
Historikeren Kjersti Dybvig sa i spørrerunden etter et foredrag om 
«Folkemordet (på jødene) i Rogaland» i Pensjonistuniversitetet i Stavanger 
18. april 2013 at hun ikke så ikke noen forskjell på det som kunne bebreides 
ordenspolitiet og statspolitiet. 
Når man skal vurdere politifolk i ettertid, blir det viktigere hva de faktisk 
gjorde i polititjenesten enn hvilket skilt de hadde på brystet. Noen holdt sin 
sti ren, også i statspolitiet, samtidig som mange i ordenspolitiet deltok i 
nazifiseringen med kropp og sjel. 
Når det gjelder omtalen av rettssaken mot den som er omhandlet, 
konstaterer jeg at boken om krigen i Randaberg inneholder korrekt referat 
av det som ble skrevet i bl.a. Aftenbladet etter krigen. Etterkommerne av den 
saken gjelder må ha forstått at forfatteren måtte benytte seg av det som var 
allment kjent når de ikke ville medvirke til å luke ut eventuelle feil, som ikke 
i noe fall har vært av betydning. 
 


