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Begivenhetene omkring '9. april 1940 
... k ske interesser i og med at de var 

rulles opp i InJurie-sa en med på å ~ende ut disse rundskriv. 
Sorensknver Har bek fortsatte 

sin forkla.ing fra torsdag, og kom 

R,undskrl' un'Y'le fl'kk al'd'rl". noen f,orst inn på rundskrivet om nedleg-~.i • -gelse av forsvarets forskjellige av-
• delinger. Han forklarte at det sel v ... 

alvorlig~ følger, hevder Vitnene sagt her var' s~tet til de styrker 
som befant seg mnenfor de besatte 
områder, og at skrivet var av rent 

Rettsbehandlingen i går gjaldt administrativ karakter. Om anmod-
saken mot major O. L ang e- spesielt følgende poster: Rundskriv ningen til embetsmenn om å bli i 
l and og Arne Ber g 8 V i k er fra politidepartementet' under tite- sin stilling sa vitnet, at det gjaldt lt holde skansen så lenge som mu-

len «Forbud mot propaganda til hg. Når det gjelder Meyer så ble 
fordel for Kongen:t (underskrevet han anmodet spesielt om å bli sit
av Jonas Lie og parafert av tende. 

I' 'I 
pu~·li~~msilte,.e8sen for retts-

den store lagmannsrettssalen Heinr. Meyer), videre et rundskriv L ang e l and forklarte seg så 
helt fullsatt. Blant tilhøre~e fra Politidepartementet til landets om sitt kommentar til rurlld~krivet om «Kapper til reservepo itlet» og 
var flere av Oslos mest kje1tte politimestere med følgende ordlyd: «Forbud mot propaganda for Kon
advokater. Som i de foregående cDe anmodes snarest om å sende gen~. Han ville ikke vike på noe 
møte1' gjaldt saksbehandlingen inn oppgave hit over polititjeneste- ElV det han hadde skrevet, men un-

fortsatt like stor. Under for
handlingene i går, fra kl. 9.30 til 
kl. 15.30, var tilhørerbenkene i 

L 
menn som under begivenhetene derstreket at hans angrep ikke 

først og fremst major ange- gjaldt spesielt de herrer som hadde 
lands kommentarer til en rekke omkring 9'. april og den følgende vært med på bestemmelsen. Det 
rundskriv utsendt Ira Ju8tisde- tid forlot sin tjeneste og siden ikke sentrale ved boken, og min hensikt 
partementet i. Administrasjons- er vendt tilbake til denne, og som med den, sa Langeland - er bare 

k d d 
formodes å oppholde seg, uten- å legge fram bevis for at selv så 

rådets fun sjo'JUti l og et 'lie- utmerkede folk som dagens vitner 
nere Politidepa.rtement. Som lands:.. (Underskrevet av Heinr. kunne gå så langt i samarbeidet 
vttner møtte IO'Te'MkrWer' Har-- Meyer og parafert av·:K. Frlgaard) med tyskerne. 
bek, sorenskriver Meyer, politi- Ellers kom man inn på rundskrivet Sorenskriver M e y e T forklarte 
mester Welhaven, høuesteretts- fra politidepartementet om «Kap- som vitne at han hadde vegret seg 

per til reservepolitieb .og endelig for å overta stillingen som ekspedi-
dommer Nygaard (BOm alle fø- politimester Welhavens kunngjør- s]onssjef i Politidepartementet. Det 
ler Beg fornærmet) og videre ing av 13. april 1940, hvor det bl. var' en meget utsatt post, men det 
sorenskriver Trygve Iversen,~. heter: «Forbudt å flytte ira Oslo var ingen vei utenom. Men man 

og Aker ... _ I sin kommentar til tok ikke en slik stilling uten for å 
politiinspektør Vogt og politi- disse tingene skriver Langeland bl. kunne være folk til hjelp. 
inspektør Bryh'lt. - Blant de a.: «En vet ikke grunnen til at PO-\ Om rundskrivet med forbud mot 
vitner som blir avhørt i dag er Etimesteren fant det forsvarlig å ~on.gepropaga.nda ~a Meyer at ini
høyesterettsdommer Nygaard, bistå. fienden i hans bestrebelser for l'atlvet opprmnelig kom fra ty-

å hindre den norske mobilisering.l> \ tiativet opprinnelig kom fra 
byrettsdommer Zimmer, soren- Og videre i sin kommentar karak- tyskerne og Jonas Lie. Meyer 
skriver Wåler, fylkesmann Pla- teriserer han Harbeks og Meyers hadde. foresl?tt tre forskje1li~e 8.1-
tou og Peder Harsem. opptreden som stridende mot nor- ternabver bl det tyske konsept. 

.Meyer nadde hatt sine .store tvil 
med å undertegne skrivelsen, men 
han syntes ikke han burde gå 
på den saken og trodde at alle som 
fIkk rundskrivet, og Langeland og 
andre som har lest det, måtte for
stå at det var en tysk bestemmelse 
som ble referert. 

Om rundskrivet angående kap
per til reservepolitiet, sa Meyer at 
det var en nødhjelp til reserve
politiet og hadde absolutt ikke noe 
å gjøre med de senere gronne uni
former. Det' er helt uriktig når 
Langeland sier at det var det før
ste skritt i omleggingen til de naz
istiske uniformer. Kappene til re
servepolitiet kom fra det norske 
militære lager på Akershus fest-
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gi:unn"iil å evakuere byen. MeJd"l
elsen inneholdt også en oppfordring 
til folk om å vende tilbake. Welha
ven hadde sagt seg enig i det, og 
etter det satte tyskerne også hans 
navn på meddelelsen. Dette gjaldt 
bare den alminnelige evakuering av 
Oslo, sa vitnet, og hadde ikke noe 
med noen front eller mobilisering 
å gjøre. Vitnet sa videre at han 
ikke trudde rundskrivet med for
bud mot å forlate byen hadde hin
dret noen i å slutte seg til de nor
ske styrker. Den som hadde latt 
seg hindre av et slikt forbud, hadde 
ikke vært verd noe, sa \Velhaven. 
Jeg har heller ikke hørt om noen \ 
som ikke etterkom mobiliserings- I 

ordren har påberopt seg denne 
ning. annonsen. 

Rundskrivet om oppg.8.ven over Sorenskriver Trygve I v e r sen, 
polititjenestemenn hadde heller politiinspektør Vog t og politi
ikke noe med Jonas Lie og Politi- inspektør B ryh n, som alle hadde 
departementet. Resultatet av opp- vært politimesterens underordnede i 
gaven var en liste fra Bergen på aprildagene 1940, gav Welhaven de 
to mann som v~ ~;mt.,,",,:~ ~~t\gJ'f!1M,.Mt.·~'+ 
seg i sikkerhet i utlandet, og det ~i6it tE' ers et sduasJonen, all F!lk!';: I 

ble gitt understøttelse til deres fa- il:ke på noen måte på akkord med 
milier. Det var en kurant tjeneste- okkupantene, var vitnenes konklu
tak som det ikke er rettferdig å til- sjan. 
legge noen ond hensikt, sa Meyer. Til sluttt behandlet retten Lan~e
Såvidt vitnet visste hadde rund- l:;'nds omtale av Høyesterettsdom
bkrivet aldri ført til de konsekven- mer Nygaards opptreden som byrå
ser som Langeland antyder i sin sjef i Justisdepartementet under 
bok. krigen. Langeland skriver at det å 

Politimester W e 1 h a ven for- beordre en mann til å overta et 
klarte seg om hva han {oretok seg straffbart embete vel også må :m
like før og etter tyskernes ankomst tas objektivt sett å være en straff
til Oslo i aprildagene, og om hvot.;' har handling. Det siktes her til po
dan han satte politi og luftvern i litifullmektig Gunnar Wåler som 
beredskap allerede 8. april. Politi- ble ansatt som statsadvokat. 
mesteren hadde blant annet vært Høyesterettsdommer Ny g a ard 
kontaktmann mellem den norske sa om dette at Riisnæs hadde øn
regjering og den tyske minister i sket at ansettelsen skulle se ut som 
Oslo. At Quisling utropte seg selv en beordring og hadde bedt vitnet 
til minister ble på politikammeret sette opp et konsept om det. Det 
nærmest oppf8.ttet som humoristisk. bie gjort av daværende sekretær 
Da vitnet den 10. april blE.' kalt ned Zimmer og vitnet brakte det inn 
til general Engelbrecht, tyskernes til Riisnæs. Riisnæs foretok en for
første general i Norge, hadde gene- andring i selve konseptets titelog 
rn1 n satt opp en meddelelse til be- det er dette endrede konsept som 

JJ}qAAP-JWIl.-tth-d,tlh~vRttdtflAtLr.""r.......lliit inn i La.ng.el8.!lds bok. 
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