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,:' L' Abee-Lund: Quisling aldri 
& lovet noe,ærefuHt OPph9Id' rna,. 

Direktiv {or pågripel~e av landssvikere 
- Jeg hørte aldri noen ytre tvil om at vi var i krig med Tyskland også efterat 

kamphandlingene var slutt i Norge i 1940. Det spØrsmål ble aldri reist, fordi noen 
spIl: tvil åldri streifet oss, sa høyesterettsadvokat Jens Chr. Hau,~ tirsdag som vidne. 
i injuriesaken mellom Hans S. Jacobsen og Sverre Løberg i Oslo Byrett. Hauge var 
sjef i Sentralledelsen for de norske hjemmestyrkene under krigen. Han la til at det 
ikke var noe komplisert spørsmål at kam pen skulle fortsette. Det var tindrende klart 
for både gammel og ung her i landet. 

Under advokat Hauges vidne
prov ble det også stilt spørsmål 
om de likvidasjoner som ble 
gjennomført under krigen, og 
advokaten sa de 'var ledd i en 
forsvarskamp, Likvidasjoner ble 
tatt i bruk bare 1 ytterst få til
felle, og bare når det ikke var 
noen annen utvei. Det hendte 
også at man arresterte angivere 
og med stor risiko fØrte dem 

over grensen til internering i 
Sverige. 

Jens Chr. Hauge gjorde kort 
rede for de planer og direktiver 
som forelå for det som skulle 
skje ved overgangen fra krig til 
fred i Norge. Forsvarets over
komma.ndo skulle hvis det kom 
til kamp, ha kommandoen over 
hjemmestyrkene. Pågripelse av 
landsvikere va.r nøye fastlagt 1 
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et direktiv' som ble gitt til 
hjemmestyrkene. Det ble her 
gjort klart at efter en hård og 
bitter kamp for våre idealer og 
rettsstaten, skulle rettsoppgjøret 
skje efter vår ide-verd~ 

Hjemmestyrkene stod overfor 
en meget vanskelig situasjon 1 
1945. I sentralledelsen visste Vi 
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o L'Abee ... 
at Quisling i januar 1945 hadde 
overtalt tyskerne til å utruste 
med vå,pen de alarmstyrker som 
var satt opp i hirden. 3000 hird
folk ble utstyrt me<1 våpen, og 
vi kunne ikke den gang be<1Øm
me situasjonen og vite med sik
kerhet om det ville komme til 
kamp. Nu efterpå vet vi at det 
var ytterst dårlig grobunn for 
en borgerkrig i mai-dagene 1945, 
sa Hauge. 

Dagens rettsmøte gikk ellers 
me<1 til endel av advokat Wiese
ners dokumentasjon me<1 vesent
lig opplesning av Quislings for
klaring under retts.«aken mot 
ham. 

Professor Leo Eitlnger forklar-
te om de sen-virkninger man 
hadde funnet hos folk som had
de vært underkastet Gestapo
tortur. På spØrsmål fra Wiesener 
om hva professoren la i ordet 
terror, svarte han at han med 
dette ordet forstod noe som var 
målrettet. ønsket og systematisk 
tilsiktet. 

Andre vidner tirsdag var Kaa
re Norum som hadde fØrt nøy
aktig referat over det som hen
dte på Møllergata 19 den 7. og 
8. mai 1945, og lagdommer Lars 
L'Abiee-Lund, som den første ti
den var kriminalsjef i Oslo. 
Begge bekreftet tidligere vidne
prov om at Quisling ikke ble gitt 
noe lØfte om «ærefull avmarsj:. 
eller «ærefullt opphold». Quisling 
hadde fMt klar beskjed om at 
han ville bli satt i varetekts
fengsel som alle de andre lands
svikerne som skulle arrestereft. 
Norum opplyste at Quisling over~ 
for overbetjent Olaf Hafredal 
hadde krevd protokollert at han 
kom frivillig, men at han hadde 
ventet seg en annen behandling. 

Begge vidner erklærte at det 
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forelå en helt klar ordre om at 
arrestasjonen av landssvikere lA. 
under rikspolitisjefen.· Norum le
ste opp av sitt referat fra. mai
dagene i 1945 om poutimester 
Haakon Meye<l'll tale til der) 
øverste polltile<1else. Han gav ut
trykk for glede. over at alt var 
skje<1d uten blodsutgydelse. Mey
er hadde undersktreket at fan
gene var ordinære varetektsfan
ger, og han innskjerpet at det 
måtte passes på at de fikk en 
behandling som var 1 88ll1SV&!' 

med norsk lov og rett . 
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