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Om besokel på Ake'r!:f1us forkhl-' 
rer politimesteren at han salllmen 

.--- med sin daværende adjutant, nu
'7 værende sorenskriver TrYlrve I v e r
Vs e,n, gikk til general Eng e 1.

bre c h t om kvelden den 10. april 
i anledning av den panikk: som her
sket blant Oslos befolkning. Gene
ralen hadde vært med «Bliichen 
og ligget I vannet uten:~or Drobak, 
og han var I et forferd.!lig humor. 
_ Jeg vil sl at de fleste hoyere 
tyske offiserer jeg 'kom I kontakt 
med viste seg ~ være kultiverte 
personer, men v;eneral Engelbrecht 
dannet en unntagelse, sier polltl
mesteren. - Han var mer (\\,r enll 
menneske. Etter fl ha bf'skyldt meK 
forat det var jeg .~Qm hadde salt 
i omlop ryktene som hadde frem
kalt panik~en, forllln~le han at vi 
sammen skulle utstede et opprop 
til befolkningen. Det kunne jeg Ik
ke motsette meg, og j.eg var for 
så vidt også enig l at det burd~ 
gjores. 

PoIilimesler,;Welhåven 
lar bladet·'fra mUllJlen 

, 

i Langelandsaken 
Og avliver skumleriene om hans «samarbeid 
med tyskerne» - Den'rette samnlenh6ng med 
hans «forsøk på å skaffe seg beskyttelse» hos 

tyskerne 1110t Quisling 
Ogsa politimester We l h a ven 

er i Langelands bok omtalt pl\ en 
måte som må gl Inntrykk av at 
hans holdning overfor tyskerne har 
vært klanderverdig .. Det heter om 
ham at han «opptok straks etter 
okkupasjonen et samarbeid med 
fiendcn som elter mangcs mening 
gikk atskillig lenger cnn pnskelig 
kunne være,'. Hvem disse «mange» 
er forteller Langeland ikke, men 
man m:\ gå ut fra at Langeland har 
bygd pa skumlerier om polltln1e
stel ens forhold som denne aldri 
tlaligere har tatt offentlig til gJen
mæle Imot. Som vitne l Lange
land-saken I dal~ st":ter politime
steren til g.iengjeld tingene på plass 
på en ganske ettertrykkelig måte. 

Politimesteren fremlegger først 
en forklaring som er opptatt ;~v 
Kriminalrat Ess e l' om hvordan 
han ble betraktet av ty~kerne. Det 
fremgal' av denne at han helt fra 
forste stund IlV var under oppsikt 
som en farlig mann. og det mate
riale som ble samlet mot ham av 
Slpo, ledet da også til at han først 
ble fjernet fra sin stilling den 23. 
septembl'r 1940 og derett~r, et år 
senere, arrestert Ol{ holdt I fangen
skap til krigens slutt. 

Allerede den 8. april 1940 ~hk
ken 13 sa tte politimesteren politl<,t 
og lufLvernet i !I.larmberedskap, 
idet han ela nns/l Norge nom væ
remle i krig. Har, forklarer at ha:1 
klokken 7 om omr~enen den 9. april 
av Terje Wo I el ble overbrakt Rf~
g,ieringens ordre om at han I;ku.le 
bli på sin plass for å ta Imot tysker
ne Ol! ,forso;';te ~ oppnå de best 11111-
liL:e -betingelser 10r byeI}S befolk
:linri· 

I en hel uke var h,\I1 så den ene-
ste myndighet. i Oslo som hadde 
kontakt med tyskerne. og han had
de ingl'll andre n radfore seg med 
('nn sine lIærnH'~,tL~. ll).('~arbeldere. 
Politime;;leren omtaler det strålen
de arbeid som bit> utfart av Oslo 
politi i de fOl'ste hektiske dogn. Alle 
gjorcle sin pl ik! 0i: mer enn det -
unntatt noen fa som foretrakk fl 
sitte hjemme' og noste sine koner 
og ~()m det ikke ble sehdt bud pil. 
_ Nal' deL slår i Langelands bok 
at jpl,( overga O~I(l til tyskl'rne, er 
dd naturligvis no'~ sludder som så 
nwgl't annet han h:tr skrevet, sier 
politimesteren. - Det var ikke noe 

å overg!, det var jo Ingen kamp om 
Oslo. ..Overglvel:;eIH besto I at jeg 
tok Imot oberst N I c kei In ann, 
sjefen for de tyske tropper som 
haddc landet p~ Fornebu, da han 
kom p1'l. mitt kontor og overbrakte 
meg det kjente hyrdebrevet om at 
tyskerne kom som våre venner. 

Politimesteren forteller videre 
hvordan han om kvelden den 9. 
ap'TIl fikk ordre om å melde seg for 
«(statsminister» Quisling, hvilket 
han ikke fant noe=-t grunn til .ti. 
!;jore. Neste morgen ringte Quis
ling og spurte rasende om han npk
tet A lystre ordre fra ,'statsminis
teren». - Nei, er han I byen da? 
spurte Welhaven, hvoretter Quis
ling slengte roret på. - Siden had
de jeg Ingen forbindelse m~d 
Qulslincr sa lenge jeg !iatt i mm 
sti!llng,'" tilføyer politimesteren. 
- Jeg hadde meddelt general Fal
kenhorst at jeg av regjeringen 
hadde ordre om å bli I min stilling, 
og dette ville jl'lI; gjore på betin
gelse av at-jeg fikk være I fred for 
major Quisling og at jeg fikk trek
ke mel!; tilbake når jeg selv onsket. 
Dette gikk Falkenhor~t med pa. og 
da jel/; c:en 11. nprll fikk meddf'lelsc 
fra QuislIll'?, skrevet pa, Justisde
partementet" papir, om at jell; VIH 

aV$att, lot jeg den gan<;ke enkelt 
gå I paJ:;irkurven og horte Ikke mer 
fra ham. 

Politlmesterf'n !ortf'ller videre 
om de dramatiske hendf'lser «pa
nikkdagen. den 10. april. - Det 
het seg I en avis atie~ den dll
Ilen hadde evakuert til Ringerike. 
For at ikke ogs~ denne skrOlH'n 
skal ga over i historien, benytter 
jeg anle(lnln~{'n til a opplyse at jeg 
l1cle tiden befant meg på mitt kon
tor l Oslo, hvor jeg hadde hen
dene fulle. Jeg vil også rette 
pn uriktig påstand SOlli Quisling 
frem!\o~n . !l1ed under. sin Sll k og 
som er kommet med I (kt ~teno
gru fiske refera t fra Quisling-saken. 
Quisling fortalte at jeg hadde opp
sokt dell tYiike phsskommandant på 
Akershus for i\ få hans bl'sk..vttelse 
mot ham, og at plasskommandalltcn 
.'ikulle ha sagt til Qui~lIng at det 
var en dårlig nordmann iiom sokte 
beskyttelse hos 1'11 tysker mot ell 
!:lnci.'imanll. Denne logn bor heller 
ikke gå over I historien. for det kan 
jo bli skrevf't !lf're boker. 

Det er dette oppropet.'datert l!. 
april 1940, som i Langt'lands bok 
omtales som «polltlmesl~erens a.l' 
nonse som t.lente fiendf'll og ikk~ 
norske interesser». - Det er i høy~
ste grad tåpelig å tro at dett e opp; 
rop, som kun hadde t.11 henSIkt ... 
bf'rolige befolkningen i Oslo, skull~ 
hindre noen unge nordmenn I a 
n:\ fram til den norskI' front, sier 
politilllesteren. Enhver vil ogq 
kunne se av oppropets form nt cl!'! 
cl' .~krc\'et p~ norsk aven tysker. 
Det rna være delte besøket ho~ 

general Engelbrecht som Quislin" 
har utlagt slik at pol1t,nwstereen 
ville skaffe seg beskyttelse mo: 
ham. 

Lanl!eland gjengir også en sk,i-
velse fra sjefen for det tyske politi 
til ,\\'Elha VEn med anerkjenn('lsC' 
for drt. norske politis aruf'ld ul1drr 
dt" \'an~kelige forhold. \Vf'll1a vell 
lot skriwlsen utga til korpset som 
«ordr!'», og Langeland sier at «det 
later til ::It han har folt Ilt'!! :;mh:- ( 
l"('t over komplimenten fra sin stQ- s 
rc kollega». l 

-_. Jeg- fant Ingen grunn til ikke 
il. la skrivelsen komme til korpspts l 
kunnskap på vanlig Illåte, sier po- :2 
Iltinwsteren. Langeland synes å ha 
fe~tet seg ved at den er betel'lIlf't 
SOII1 (,ordre", men det er dpn be
tegnelM'n som alltid har \"fert brukt, 
Ol{ nal' han l~gger noe odiost i det, ( 
\ :ser det bare hvor lite han forst,\r ( 
av det hele. 

Man kommer så Inn på kransen 
som \Velha ven ~endte til general 
Weizingers båre, og som Lange
land ogsi'l har gjort et nummer av. 
Wl'izinger var sjef for det tyske 
sikkerhetspoliti I Norge, og han ble 
drept aven bombe under besok l 

sin hjemby Dijsseldorf. 
-- .Jeg hadde hatt litt med Wcl7.in

ger {t gjore og han hadde vist st'g 
,\ V,l"re l'll g-anske pynt('li!~ mann, 
sier politimestl·ren. - Da cI!'t fra 
tysk hold ble antydet at del norske 
politi burde vise sin oppmerksomhet 
i anledning av hans dod, fant Jeg 
ingen grunn til {t motsetl e meg det, 
og jeg sendte en krans. Jeg husker 
Ht da jeg meddelte mine embl'ts
Jlll'llll at jl'g hadde gjort det, sa j('g 
at jeg hapet jeg- fikk anledning til 
:\ sende man~e slike kranser. Mpll 

jeg innrommer al elet kanskjr var 
overfloelig fl gjore det, og en annen 
!:allg vil jeg la det være. 
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