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Langelands beskyldninger\-Langeland erklærer at disse ut-talelser ikke er Infamerende for 

t l
o tO ° k de to embetsmenn, Han hadde slt-

ID O pO l linSpe tørene tet inne med opplysninger om at-skllilg mer alvorlige forhold, men 
han var Ikke fremkommet med 

• • . : dem fordi påtalemyndigheten ikke 

1 
~ er ikke Infamerende mener han hadde p~ovosert ham til det. _ .. , ' Bergsvlk har skrevet at L'Abee-

l ';'" Lund i 1940, da han var polltlfull-

I Langelalld-Bergsvlk-s
aken 

av- gjæring om å få sin sak gjen- mektig på Lillehammer, arrestert.e 
hØrtes først I dag et siste vitne opptatt, \ gode nordmenn som hadde 
a. ngående tlltalepunktet om soren- Man går deretter over til tlltale- Itrådt fornærmelig mot Quisling. 
skriver Ved eie r s forhold, 'Det punktet om beskyldningene mot Og om Tage Petersson skriver han 
var en ingeniør som I mars 1946 polltlinspektøren L'A b ~ e - L u n d at han I 1941 arresterte patrioter 
ble dØ.

mt 

for profItørvirksomhet aV og Tage Peter P ete r s son, om sllogmVIVrakrSoamhnmeetl"d. t for «Ianadsskade-
den har Langeland bl. a, skrevet: \ 

Gulatmg l' gmanns
rett

, som adml- «Men det fantes også en del politl- ' politiinspektør Tage P ete r s
nlstrertes aV daværende konst. lag- menn som I !lere e!ler færre tilfelle \ son blir av aktor forelagt en <leI 
mann Vedeler, gikk langt I samarbeid med f1en- ',av de rapporter som, Langeland 

Et par av de tiltalepunkter han den, som tok Imot hirdmenns og i
har 

trukket fram og som er under
ble dømt for gjaldt rørleggerarbeid andre NS-folks anmeldelse arre- Itegnet med vitnets navn, Han for
for tyskerne men det var Ikke I sterte og fengslet de anmeldte pa- klarte seg først om forholdene ved , trioter, satte I gang energisk etter- ipolltlkammeret, hvor han arbel<let 
forbindelse med noe befestnlngs- forskning og rullet opp sakene, 'ved kriminalavdelingen. l begyn
anlegg. Ingeniøren har nU begjært søkte å HI de arresterte nordmenn nelsen av okkupasjonen, da situa
sin sak gjenopptatt, til å Oppgi sine medskyldige, og som sjonen ennu Ikke var så tilspisset 

Sorenskriver Ved eie r under- avslutning på det hele satte opp fikk kriminalpolitiet behandlingen 
streket at det er en vesensIorskjell rapporter som under betegnelsen av ('" politiske saker og man prØv
mellom entreprenører, som tok ar- «Berlehl.» ble oversatt til tysk Og de da ~ begrave dem så godt som 
be Id for tyskerne, og arbeidere som oversendt det tyske sikkerhetspolitI. mulig, Senere ble overvåkningsav
ble tvunget til det. Imidlertid mente Da de to embetsmenn er så kjent, : delingen opprettet og den overtok 
sorenskriveren at I dag ville Inge- er det grunn t.il å opplyse at de ',de polltIske. saker. Imidl~rt.id be
ni0ren Ikke blitt dØmt for sitt for- fortsatte sitt arbeid i Oslo politi til I stemte Askvlg at den polltlf~\llmek
hold, domstolene ser annerledes på en tid etterat Amerika var gMt I tlg ved kriminalavdelingen som 
det etter Høyesterettsdommen I inn I krigen. Da valgte de en for- i hadde vakt om natt.en, også skulle 
Dan Huuns sak, Sorenskriveren har hold"vls ubetydelig Og ufarlig for- ,ta med i dagsrapporten de pol\t.iske 
også fremholdt dette I en skrivelse anledning til å gå o •• Ved jule- saker som kom Inn. De nasjonal-
han har sendt lagmannsretten I tider 1941 skulle °det sendes ut en slnnede fullmektiger drØftet hvor
forbindelse med ingeniørens be- del rundskriveiser fra Oslo Polltl- elan de skulle forholde Seg til <len-kammer gående ut på at en del ne ordre og ble enige om at saken 

beslQglagt& matvarer nordmenn var for liten til å gå pa. Det gjaldt 
atter fritt kunne disponeres av her bare å. referere hva som \Idil
eierne, Også L' Abee-Lunds na3jo- gere var foretatt av overvåknings

I nale samvittighet var Imidlertid nu avdelingen, og dette ga fullmekti-
blitt så ømtålig at han Ikke fant. gene gon anledning til ~ følge med 
det. forenlig med sin samvittighet i overvåk,nlngssakene Og i påk\lm· ~ undertegne disse rundskriveiser. menne tiJfelle varsle folk som var 
Han oppnMde da også å bli avskje- I faresonen, NO"n arrestasioner I 
diget, satt en ukes tid på Bredtveit disse polit.lske saker hadde han nl
og slapp ut til jul 1941. Etter denne drl beordret. Aktor fremlegger en 
manØvre anså også hr. L'AMe-Lund av de rapporter Langeland omtaler 
seg som hjemmehørende pa den og som er undert.egnet "P". Det 
rette siden,» viser seg at rapporten er skrevet 

Om Tage Peterssons befatning av Askvlg og at vit.net overhodet 
med rundskriveisene skriver Lange- Ikke hadde hatt noen befatning 
land noenlunde det samme, men med den. 
tilføyer bl. a.: .Han hadde kunnet Den «ubetvdeJl\'w" affære som 
gjøre det samme som mange gode vitnet op; L' Abee-Lund valgte å g~ 
nordmenn I politiet både fØr Og se- pa var slett. Ikke så uhetvdeJlg. Det 
nere, nemlig sabotert anmeldelsene, g.ialdt å sende ut rundskrlvelser l', 
varslet de angjeldende og for øvrig folk, hvis matvarelagre var b1\t' 
gjoh sitt til at det hele var forlØpt beslMlagt, av nazistene. om at be
så. lempelig som mulig. Isteden lar slagene vme bli onnrettholdt og at 
han dem øyeblikkelig arrestere, un- i matvarene Ikke mMte røree. De ble 
dergir dem et skarpt forhør, hvor- : da også arrestert. og arrestgrunn-
under han bl. !lo forlanger at de i laget var sabotasje. \ 
skal oppgi sine fotbindeIser, og da 
dette ikke lykkes, beordrer han dem 
Innsatt I varetektsfengsel Og be-
buder sluttelig fortsatt etterforsk-
ning I saken. Herovel' forfatter han 
rapporter som hverken I form eJler 
Innhold atskiller seg fra vanlige 
staporapporter I slike saker, og som 
tydelig synes å forutsette en uttalt, 
aggressiV innstilling mot den nor- \ 
ske motstandsbevegelse . . .'fI. 
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