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VItneavhøringen i forbindelse 
med den rettslig" ett"rfor,knlng (Ul 

major O. H. L ang el and og Ame 
Ber g s v I k s bøker lortsatte ons
dag med avhør av ,orenskrt"",. Ole 
P. Harbek, Ihv. riksadvokat HQ.ll
kon Sund, sorenskriver Helnrlcn 
Me'//er, lagdommer P. J. Gløersen 
og fylkesmann Carl Platou. Saken 
fortsetter lredag med forklarInger 
angtiende bl. a. den kritikk som I 
bøkene er rettet mot ekspedl&jons
sjefene Nygaard, Rognlien og Hal
vorsen samt politimester Welha
ven. Lørdag er det meningen 4 be
handle de øvrige polttlembetl
menns lorhold. 

Sorenskriver Harbek, som ledet 
Justisdepartementet under Admi
nistrasjonsrådet, redegjorde for det 
sirkulære sOm ble utsendt I for
bindelse med utnevnelsen av Jo'
nas Lie til Inspektør for poUtian
ligg-ender . av politisk karakter. 
Tyskerne Ønsket Lie I atllllngen, og 
det var Ingen som da kjente hans 
virkelige Innstilling. Det viste aeg 
også at han hl:le tiden varetok nor
ske Interesser overfor tyskerne. 

I sin bok hevder Langeland at 
Harbek I rundskriveisen .gav det 
norske politi ordre om å Innbe
rette sine landsmenns patriotiske 
handlinger vIII nazisten Jonas Lie 
til det tyske sikkerhetspoliti, og at 
han siUedes la grunnstenen til den 
politiske straffe- og polItIforfølg
ning under okkupasjonen.~ Lange
land hevdet I retten at han vil do
kumentere at en rekke personer 
under rettsoppgjøret er blitt straf
fet fordi de har handlet I samsvar 
med sirkulæret. 

Forbudet mot å bære uniform I 
besa tte områder ble utstedt fordi 
Quislings folk marsjerte omkring I 
uniformer. forklarte vitnet, som 
videre redegjorde for situasjonen 
omkring tyskernes oppkjØp av laa
tebller hosten 1940. 

Tidligere riksadvokat Haakon 
Sund !'ladde' vært misfornøyd med 
utnevnelsen av Jonas Lie, men det 
viste seg at han gjorde seg svært 
Ilte gjeldende. Han var svært glad 
I å slippe å arbeide, mente vitnet. 

Under diskusjonen omkring 
rundskriveisen omkring utnevnel
sen av Jonas I,le hevdet sorenskri
ver Harbek at Lie I virkeligheten 
Ikke hadde en slik fullmakt som 
I'undskrlvelsen:! ordlyd betinger, og 
at han lojalt fulgte de inStrukser 
han hadde fått .• 

lettvint konfilkt for A kunne gA 
mente han v1lle være faneflukt. 

Vitnet bekreftet at Jonas Lie gikk 
kraftig Inn for norske Interesser 
sommeren 1940, og han var da en 
helt an Ilen enn den han senere ble. 
Meyer forklarte seg videre om en 
del rundskriveIser som var under
tegnet eller paraterte bl. a. et hvor 
pOlitiet fikk beskjed om A sende 
Inn oppgaver over politimenn som 
hadde forlatt tjonesten omkring 9. 
april og som man formodet opp
holdt seg 1 utlandet. Langeland 
anfØrer I aln bok at dette dannet 
grunnlaget for Gestapos og Stapos 
rØmlIngsaksjoner, arrestasjoner og 
beslagleggelser av formuer. Vitnet 
hadde undersøkt saken etter kri
gen, og funnet at bare to mann 
ble oppgitt på grunnlag av rund
skrivelsen. Det eneste som fulgte 
av dette var at deres fam1lle fikk 
understøttelse, helt til august 1946. 

Meyer henvendte seg direkte til , 
Langeland, og spurte om han v1lle 
be ham om unnskyldning og tilgi
velse for A ha hengt ham ut på en 
sUk måte. Langeland mente at det 
Ikke var noen grunn til å ta et slikt 
spørsmål opp I retten. 

Fylkesmann Plalou forklarte seg 
bl. a. om et rundskriv til dommerne ( 
av 3. desember, da vitnet var eks
pedisjonssjef I Justisdepartementet. r 
Foranledningen var at en dommer s 
var blitt forsøkt presset til å gå Inn 
I NS, og I den anledning hadde han 
påberopt seg dommereden, Terbo
vens forordning om uavhengige 1 
domstoler, Haagerkonvensjonen og o 
landkrigsreglementet. I rundskrl- e 
velsen ble det gjengitt en uttalelse 
fra Quisling, som hevdet at dom- o 
mereden Ikke var til hinder tor 
medlemskap. Vitnet hadde føyd til f. 

~! ~~~~~~:~e b;~mgj~~~~~t ø~~~e ai ~ 
slutte seg til NS Ikke skal la seg ~~ 
hindre I dette av misforståelser med M 
hensyn til det lofte en slik tIIslut- V 
nlng vII kreve av dem.. vi 

Dommerne visste hva saken 
gjaldt, og vitnet ville med skrlvel- SI 
sen presisere at det bare var dom
mereden, og Ikke de andre ting 
som vllr påberopt, som kunne for
enes med medlemskap I NS. Rlls
næs ville rette uttrykket _måtte 
Ønske~ til .onsker~, men vitnet 
holdt fast på den hypotetiske kon
junktiv, hvilket hadde Ul følge at 
vitnet måtte underskrive I stedet 

Sorenskriver Meyer var under 
Administrasjonsrådet leder av den 
nyopprettede politiavdeling I Jus
tiSdepartementet, en utsatt stllllng 
som han Ikke ønsket. Da Poiltl
departementet ble opprettet den 
25. september med Jonas Lie som 
sjet, gikk avdelingen automatisk 
over til det. Administrasjonsrådet 
onsket at embetsmennene skulle 
være I sine stillinger så lenge som 
mullg, og vitnet var I departemen
tet til han ble syk omkring 1. no
vember. Kort etter at han kom 
tilbake Igjen, I tebruar 19·U ble en 
del barn arrestert på skolene, og 
dette mente Meyer var tIlstrekke
Ul! grunn til at han kunne gå fra 
stillingen, som protest. A skape en 

for departementssjefen Rllsnæs. 
Det viste seg også at Ingen av 
dommerne misforstod hensikten. s~ 

Setteriksadvokat Thomessen st 
fremh(lld~ at bare to dommere å 
meldte seg Inn I NS etter at rund- ~;. 
skrivelsen forelå, og Ingen av dem 
har påberopt seg det. he 

På Langelands spørsmål om fyl- gj, 
kesmannen den 25. april visste at ni: 
medlemskap I NS var straffbart et- etl 
ter straffelovens pgt. 86 svarte l'lt- tel 
net at dette Ikke ble diskutert, sti 
men at man instinktivt forstod at ho 
man Ikke skulle gå Inn. gj4 

Resten av onsdagens rettsmøte es.! 

gikk mpd Ul avhøring av fylkes- un 
mann Platou om forskjellige rund- og 
skrivelser som han undertegnet el- fn 
ler paraferte I Justisdepartementet. a v 
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