MEDVIRKNING TIL MASSEDRAP - 26. november 1942

G
”Men det er viktig her å være klar over at han ikke er tiltalt for å ha visst om eller at han burde visst om hva
som skulle skje med jødene etter deportasjonen. Hvis så var tilfelle så ville han jo blitt tiltalt for uaktsomt drap,
eller verre, medvirkning til forsettelig drap på hundrevis av jøder. Det er meget langt fra det- Ingen har funnet
det bevist, heller ikke påtalemyndigheten som reiste tiltalen.”
H.r.dommer Georg Fredrik Rieber-Mohn – Dagsnytt atten, NRK P2 14.2.2007

E
”For å bli strafferettslig ansvarlig for medvirkning til massedrap, må man ha utvist forsett, det vil si at man må
ha vært klar over at de deporterte skulle henrettes. Dette var man ikke klar over ved deportasjonen fra Norge
senhøsten 1942, da gasskamrene og holocaust var ukjent blandt nordmenn og
vel også de fleste tyskere.”
Spesialrådgiver i Justisdepartementet Georg Fredrik Rieber-Mohn,
Samtiden 4 - 2009 s.123

H
”Det er blitt meddelt at Lublin er den første polske by som er befridd for jøder. I det siste kommer det stadig
oftere meldinger om massehenrettelser av jøder særlig i de små provinsbyene. 700.000 jøder har på denne
måten måttet bøte med livet.”
Håndslag nr. 6, 9. august 1942 s. 4 Krigstrykk, Nasjonalbiblioteket, Oslo.

E
“DEN POLSKE REGJERING har sendt ut en erklæring om de tyske massemord av jøder under
okkupasjonen av Polen. Over 700.000 er blitt myrdet av nazistene i Polen, heter det i erklæringen.”
London-Nytt nr. 273, 27. juni 1942. s.1 Krigstrykk, Nasjonalbiblioteket, Oslo.

N
”Politiinspektør R.
R. ble leder for Oslo/Akeravdelingen med tittel av politiinspektør fra 1. juli 1942. Samtidig som han var sjef for
avdelingen, ledet han den seksjonen som arbeidet med ærekrenkelser, legemsfornærmelser, fornærmelser mot
NS, flyktningsaker og flyveblad.”
Professor, dr. jur. Knut Sveri – ”Landsvikoppgjørets merkeligste rettssak”
Særtrykk ”Lov og frihet” Festskrift til Johs. Andenæs 1982 s.347
(”Flyveblad” innebefatter illegale trykksaker som Håndslag og London-Nytt.)

E
Det var Statspolitiets overvåkingstjeneste som arkiverte Håndslag nr. 6, 9. august 1942, og London-Nytt nr.
273, 27. juni 1942.
Kilde: Nasjonalbiblioteket, Oslo

M
Det var den seksjonen ved Statspolitiet som ble ledet av Knut Rød, som leste, etterforsket og arkiverte Håndslag
nr. 6, 9. august 1942, og London-Nytt nr. 273, 27. juni 1942, flere måneder før norske jøder ble arrestert av
norsk politi under ledelse av Knut Rød, og deportert til Auschwitz i Polen.

