
Quisling som vitne I forhørsretten. lIelt til høyre dommer Arne Vang. Ved siden av Quisling hØyesterettsadvokat 
Alf Borgen. Midt på bildet protokollfØreren. I bakgrur.nen tre av de bevæp npde politikonstablene. 

================ 

f Quisling vilDe ... \ Oulslint vilne 
_ Fortsatt fra l, side -

dellg stemme. Og han så Ikke ut til 
å ofre Høyesteretts kjennelse klokka' 
12 i formiddag en eneste tanke. 

Rettsmøtet l dag gjaldt l første' 
rekke å få Quislings bekreftelse på I 

en forklaring som han har avgitt tid
ligere angllende Jacobsen. Quisling 
bekreftet forklaringen. men sørget' 
for at enkelte misvisende uttrykk ble! 
rettet. Han var pinlig nøyaktig med 
at hvert uttrykk ble formet klart og 
konsist, log tok mer enn en gang opp 
en liten diskusjon med dommeren om 
et «men> eller «og>. 

Ellers var det ganske pussig å høre 
Quisling til stadighet bli titulert med 
<vitnet. En er jo unektelig blitt vant 
med at det i forbindelse med ham he
ter .tlltalte>. 

.Fylkesrnann~ Hans S. J a C O b-
6 e n ble allerede fremstilt I forhørs
retten den 6. august'j år, hvor det ble 
avsagt fengslingskj enneIse. 

Han er siktet etter landssviksan
ordningen og straffelovens paragraf
er 86 og 98 for blant annet å ha 
drevet angiveri og verving til Waffen 
SS. ,." , 

Jacobsen som meldte seg'ttii!l!T1!I$:' 
I 1940 erkjente seg ikke straffskyldig. 
og nektet bestemt at han hadde dre
vet noe slags verving. 

I forhørsretten kom det fram at Ja
cobsen hadde vært I TYSkland I au
gust 1940 og snakket med HI m m
ler. Han frarådet da at NS. skulle 
få overta makten I Norge. da det 
vil1e være meget betenkeliq, Hos 
Himmler fant han imidlertid Ikke det. 
gehØret han hadde håpet og måtte 
gå med uforrettet sak. Da han kom 
hjem skrev han et brev til Himmler' 
og greidde ut om sine synsmåter. Dette 
brevet fikk han først svar på et halvt 
år senere, og da uttalte Himmler at 
utviklingen var kommet så langt I 
Norge at den måtte gå sin gang. 

Jacobsen skrev også et brev til 
Himmler I 1943-44 hvor han kriti
serte forholdene i Norge. En fikk j 

det hele tatt inntrykk av at Jacobsen 
ville få fram at han hadde stått l et 
slags motsetningsforhold til Quisling. 

Angående angiveriet a v dr. teol. 
H a u g e innrømmet Jacobsen at han 
hadde fått statspolitiets hjeip til å få 
ham utvist fra Moss. men det hadde 
han bare gjort for å redde Haunge 
fra tySkernes klør. 

i forh_rs
rellen i dag 
Rolig og behersket, 
men uhyggelig blek 
I forhØrsretten på Møllergata 19 ble 

i formiddag Q u! s l ing avhørt som 
vitne. i saken mot .fylkesmann> 
Hans S. J a c obs e n. 

Litt før klokka 10 ble Quisling ført 
inn l det lille, kalde rettslokalet av 
fem politifolk. som var bevæpnet til 
tennene. 

Q u i sl! n g var ifØrt pen mørke
blå dress og blå. hvitstripet Skjorte. 
kort sagt det samme antrekket som 

I en nå begynner å kjenne temmelig 
, godt fra de forskjellige rettene. Etter 
å ha kaStet et granskende blikk på 
de frammøtte journalIstene. og dem 
av personalet på Møllergata 19 som 
hadde stjålet seg tid til å få se cml
nisterpresidenten. ennå en gang. tok 
han plass på stolen foran dommer 
Arne Van g SOl'" stilte de obl!gatori
ske sPØrsma.lene om navn o~ alder 
Til, stede var også pOlitimester A s
I aks e n fra Moss og nøyesteretts
dommer Alf Bor gen som represen
terte .fylkesmann~ Jacobsen. 

Quisling var nesten uhyggelig blek. 
og øynene røpet dårlig nattesøvn. men 
ellers virket han rolig og svarte pil. 
dommerens spørsmål med klar og ty-' 
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