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Langeland synes det var en 
utmerkelse å bli omtalt l 

i hans bok ,. 

politimester Welhaven forklarer 
seg om bakgrunnen til de kunn~ 
gjøringer Langeland her siktet til. 
Den om ero og orden'$ skriver seg 
fra panikkdagen den 11. april. Den 
var utstedt av tyskerne og hans 
navn var satt under den uten han.<; 
vitende. men han var for sA.vidt' 
enig 1 innholdet, bortsett fra. noen 
: ....... cClm, __ .beld og at tysker-
ne bare ville opprettholde ro og 
orden. Den 13. april forlangte 
tyskerne en kunngjøring om at det 
var forbudt for befolkningen A. for
late byen uten særskilt t1llatelse. 
politimesteren hadde SJort tysker- ! 
ne begripeltg at mange funksjo
nærer og arbeidere ved bedrifter l 
,Q~o bo<ide- utenbys, og at de måtte 

llrba'feledl1'i~~~mtilsi~t r~~~~ tr6: 5~~ i 

arbeidssted, hvis arbeidsUvet skulle 
holdes 1 gang. Ellers mente politi
mesteren at kunngjøringen kunne 
være nyttig, for krigshandlingene 
var da kommet i gang og Sivllbe-\ 
folkningen burde gjøres kjent med 
at det medførte en viss risiko å I 
forlate byen. 

Aktor: - La.ngeland har anty
det at denne siste kunngjøring sto 
i forbindelse med Quislings tilba
kekaieise av mObillseringsordren. 
Welhav~n: - Det er utelukket. 

De fleste unge menn som ville ut 
og kjempe, hadde allerede forla~L 

~~knik~~ ~t~~~~a;a:t ;~l~r ~i;ei~~~ 
forbud, hvis de virkelig ville ut. 
For 11 komme til fronten mAttp. de I 
jo gjennom de tyske linjer, og dette 
var betydelig vanskeligere enn å 

I saken mot Langeland og Bergs.. departementets arkiv til frlgjønn- komme seg utenfor byens grenser. 
vik avhørtes i går ettermiddag so- gen. Lanieland: - Er politimesteren I 

renskriver H. M e y e r 1 anledning Etterat sorenskriver Meyer had'" kjent med at det var tusener av 
av Langelands beskyldninger mot de avsluttet sin forklaring spurte vernepltktige som ikke kom seg ut 
ham. Sorenskriveren ble først av lagmannen Langeland om han ikke av Oslo i aprildagene? 
aktor eksaminert om sitt arbeid nu fant grunn til å gi Meyer en Welhaven: - Det var jo en del 
UI}der krigen, inntil lagmannen unnskyldning og tilbakekalle stne !!lom var syke - som for eksempel 
avbryter: _ Er det ikke på det uttalelser. I major Langeland. Det hendte mye 
rene at hr. Meyers holdning .un- Langeland svarte at han ikke rart i de dagene. jeg 8å blant an
der krigen har vært helt mønster- kunne gjøre dette på stående fot. net offiserer i !llvUt antrekk hvis 
gyldig? Det han hadde skrevet om Meyer plass bW'de vært andre sted{'~ enn 

Me"n'd~isynes hverken politimester Welhaven 
eller sorenskriver Meyer. - Lagmannen mener: 

at Langeland bør be om unnskyldning 

Forsvareren, advokat Fos s, er~ måtte ikke forståes som noen an- der hvor jeg så dem. Etter ftlgjø-
klærer seg enig her1. klage mot ham. Hensikten var bare ringen har jeg hørt at folk har 

Meyer forklarer videre at den å søke å påvise hvor langt selv påberopt seg mange slags unnskyld-
26. september 1940 tikk han som frel'l'U5tående og gode nordmenn ninger for at de ikke gjorde sin 
ekspedisjonssjef 1 politideparte- kurtne gå 1 samarbeid med fienden. plikt ved krigsutbruddet, men jeg 
mentet av Jona.s Lie ordre om å har ikke hørt at noen har påbe-
utferdige en rundskrivelse om for.. atLJ:tme~n~;ndt~r~isemåe~~f :e~~~ ~~Pttal~e~~.e kunngjØringer det her 

~~~e;nh;n~~J~:all~~c~~v~~nt:l~ i Deres bok? Sorenskriver Trygve I v e r sen, 
dagen før. Tyskerne hadde for- Langeland: - Tja, en kan gjer- som ved krigsutbruddet hadde vært 
langt at det skulle sendes ut en ne si dett adjutant hos politimesteren be
slik rundskrivelse. Vitnet hadde Lagmannen: - Jeg synes nu 11- kreftet dCIU1es forklaring. Welha
forelagt Jonas Lie tre utkast til kevel De skulle konferere med De-' ven hadde ivaretatt de norske ln
rundskrlvelsen for å få den sUk res forsvarer om il. tilbakekalle! teresser så godt som det overhodet 
~ .... .og.,-.:or~'..skuUa- te._ _ _ _ _ lot seg gjøre, og hensikten med de 

være tydelig at dette var et tysk Om politimester W e l h a ven i to kunngjøringer hadde på ingen 
forlangende. Jonas Lie forkastet har Langeland bl. a. skrevet: Po- mAte vært å hindre mobil1serin
dem alle, og rundskriveisene ble til Utimester Welhaven opptok straks' gen. 
slutt sendt ut 1 den form den er etter okkupasjonen et samarbeid Politiinspektør Peter Vog t ut
gjengitt i Langelands bok. _ Etter med fienden, som etter manges talte at hvis man overhodet kun
konferanse med en kollega i depar- mening gikk atskillig lenger enn ne snakke om at Welhaven hadde 
tementet fant jeg Q. kunne para- ønskelig kunne være,~ Og: c:Pol1t1- ! samarbeid.et med tyskerne, så. had
fere rundskrlvelsen, sler sorenskri .. mester Welhaven ga altså $lne folk j de dette samarbeId vært t hØY 
veren. Jeg kunne ha gått på sa- ordre til å arrestere de unge menn grnd påtvunget. Det kan heller 
ken, men jeg syntes den var for som forsØkte å gjøre sIn plikt mot sies at Welhaven på en genial 
liten til det. for rundskrivelsen fedrelandet .... ,... En vet ikke måte fikk visse tyske kretser til å 
ville jo under enhver omstendighet gruIU1en tll at politimesteren fant samarbeide med seg for å ivareta 
bUtt sendt ut. det forsvarlig å bistå fienden i norske interesser. Man må huske 

«De nazistiske grønne pol1tiuni- hans bestrebelser for å hindre den på at Welhaven var den eneste 
tarmer:. viser seg, etter Meyers norske mobi11sering. Det synes embetsmann som var blitt igjen i 
forkla.rlng, å være en, del gamle klart at han burde ha overlatt t11 Oslo, som tyskerne ville ha noe å 
norske m1l1tærkapper, som tysker- fienden å drive med slike kunn~' gjøre med, Han kjempet mot tre 
ne hadde vraket, og lJom departe.. gjøringer.:. . fronter. den ty::;ke militært>, den 
mentet overtok som en nødhjelp Langeland forklarer at han blant tyske siviladministrasjon og Ikke 
da det gjaldt A. skaffe reservepoll~ annet siktet til en kunngjøring fra) minst mot Quisling og NS. A sl 
tiet kapper. Beslutningen om de aprildagene 1940, !Om pol1t1meste-· at Welhaven opptok et samarbeid 
nye «grønne. pol1tlunlformer ble ren hRr :satt sitt navn under' og med tyskerne som «gikk at.o;k1llig 
truffet lenge etterat vitnet hadde hvor hllI1 gfr de tyske tropper at- lengre enn ønskelig kunne være», 
sluttet 1 departementet. test for a.t de bare vil holde ro og er en uhyrllg insinuasjon mot en 

Rund.skrivelsen tll politlkam- orden, og at han og tyskerne for mann som opptrådte fastere og 
merne om å sende Inn oppgave såvidt 'hadde det samme mM. En- mer bestemt overfor tyskerne enn 
over pOlititjenestemenn var en helt hyer !om forsto seg pA. krig, ville kanskje noen annen norsk embets
kurant tlenestesak. Departemen- vite at det som burde gjøres var mann, og som man har mest å
tet v1l1e gjerne 'ha oversikt over fL sprenge alle bruer ·og jernbane- takke for a.t det gikk. sA bra som 
hvor mange poUtlfolk som etter Unje:r for A. hindre tyskerne i A. det gjorde 1 Oslo i aprildagene 
krigshandlingenes avslutning var komme ut aV Oslo, at ro og orden 1940. 
kommet seg ut aV landet og 1 !lik- ~~~~ss~~eIUkkende var i tyskernes so~~I:~S~~kttr~:rre~:;d:e f~i ~~t= 
~::~:tior i~~t de~:ii:'jt;:~~;r:~~: havens holdning fra første stund 
pårørende fikk understøttelse. OPP- av. Dagen etterat Qulsl1ng hadde 
gavene innskrenket seg tU to proklamert sin «maktovertagelse}) 
mann fra. Bergen, hvis hustruer fikk Wclhagen en telefon med or~ 
ble anvist understøttelse. Noe dTe om å innfinne seg til en kon-
grunnlag for arrestasjoner. forføl- fera.nse med «(statsmInisteren}) på 
gelse osv. var dIsse oppgaver selv- COntinental. - «(Jaså, er statsmi-
sagt ikke. oppgavene lå urørt l nisteren i byen? Det v1::;ste jeg 

~:t\iea ;rri!~ar:D~g s~~a~~re:tt~~~' 
, og nu ble det sagt at QUisling øn~ 

sket å tale med ham. Welha.ven 
sa at han ikke hadde tid. - «Nek
ter De .. lystre ustatsministeren»s 
ordre 1" ble det spurt. - «Hvi8 
major Quisling ønsker t tal. med 

l15074 

meg, er jeg A treffe på politikamw 
mereb,' svarte Welhav('n. Sirlen 
hadde han hverken sett QUisling 
eller hørt noe fra ham s<'1. lenge 
han satt i sitt embete-. 

Politiinspektør Asbjørn Bry h n 
uttalte seg i lignende retning om 
r;~~a~~s~oldnlng overfor tys-

'i il ~fmt behandlet rett.en i går 
Langelands omtale av hoyestrrettc: 
dommer Marius N y g a ard sopp: 
ttreden som byråfijef i Justi,<:depRr
ementet under krigen. Langeland 

skriver at det å beordre en mann 
til A overta et straffbart embete 
vel også må. antas objektivt sett 
A være en straHbar handling. Det 
siktes her til politifullmektig Gun
nar Wa al e r, som ble utnevnt til 
statsadvokat, 

HøYf'sterett::;dommer Nygaard sa. 
om dette at Rilsnæs hadde øn
sket at ansettE'lsen skulle. se ut 
som en beordring og hadde bedt 
vitnet sette opp et konsept om det 
Det ble gjort av daværende sekre-' 
tær Z l m mer, og vitnet brakte 
det inn til Rllsnæs. Ri1snæs fore.
tok en forandring i selve konsf'p~ 
tet! tittel, og det. er dette E'ndrprle 
rao~d:p,;,:,m er tatt inn i Lange-
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