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I tillegg -til min forklaring ClV l<l':C; (mdt gj enem Arendal poli-

tikamrner oversendes den vedlagte. 

Hvis enkelte ting er for c1årLLC: l'c:,lyst eller spesielle andre 

ting jeg tidligre har v2rt forh.ort om; tJIl;:Uce:s nøyaktigere !"orklart 

er jeg selvfølgeli·5 villig til å red[;[;j;.Jre grlUldigere for disse ting. 

E r L u d i g s t 

J~'i'1I14~1 . 

---------------- _. 
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Gjelder Arthur Quist. (~d E ) 
Det var hele tiden meningen at Den norske legions innsats 

skulle være i Finland,og da vi istedet ble satt i11l1 syd for finnene 

ved FinskebQ~a var dette helt mot forutsettningen. Da vi gikk inn 

i flyene i Stetin etter noen få timers varsel het det at isforholde

ne hadde gjort det umulig å kOIllDe nordover uten fly. Bataljonen ble 

så splittet ved at flyene hadde forskjellig laridingsordre. Luga, 

Krasnogwardeisk og Riga.(IJisse siste vidre med buss.) Etter land-

ingen ble noen tropper kjørt rett ut i frontlinjen ved Puskin, mens 

andre ble sendt til Krasnoje-selo uten at vi troppsjefer hadde fø

ling med bataljonen ja delvis heller ikke med våre kompanisjefer. 
I 

Vi som kom til .t'uskin ble lagt i reserve som en annen linje i vest

kanten av byen, mens russ ernes stillhlger gikk gj enem XØ'stkanten. 

Våre panservernkanoner ble straks beordret i stilling og befalet fra 

infanterikompaniene ble straks vist rundt i tyskernes første linje 
I 

med beskj ed om at vi samme kveld skttlle overta. Først etter dette kom 

vi i forbindelse med Quist som vi hadde illlltrykk av var holdt unna 

oss. t>ituasjonen ble drøftet, men vår itmsats slik tyskerne hadde 

ordnet det var ikke til å komme forbit ~ Quist var imidlertid meget 

ærgerlig over at vi ikke var kommet ti.l J:i'inland som lovet. Radbruch 

fortalte senere at den virkelige grund f'or denIle tilsynelatende 

planløse innsats, var at den tyske ledelse ikke hadde villet ha oss 

i Finland, og hadde vE2rt redd fO~r'~Uists steile holdning hadde kunnet 

forpurre deres planer om å seL te oss i.nn emnet sted. Etter noen dager 

klarte Quist å få løsgjort oss,og samlet alle norske i et eget av-

snitt av frjPten. 

, -.-/ Vi norske hadde meldt oss frivillig og var hver for oss 

innstiIlt på å yte det beste. Menge av oss så kampen mot bolsjevis-
, 

men som et rent korstog og ønsket intet høyere enn å gi vårt liv for 

Norge hvis det ble krevet. Quist hadde intJtt ansvar for denne vår inn

stilling og hadde aldri påvirket noen ElV oss til å melde oss ,han 
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(A.Quist.) 
,r-'\ 

2. 

kom jo til bataljonen lenge 'etter opprettelsen. :straks han ble klar 

over at tyskerne konsekvent brøt alle avtaler gjorde han også alt han 

kunne for å få alle hjem og bataljonen oppløst. Ved disponering av be

falet til kurser og skoler, og ved avtale med legen om tilbakesending 

av alle det overhode var mulig å gj~re dette med ,fikk han svekket av

delingen så meget at frontinnsats en ble vanslceliggj ort. T~skerne for

søkte da å sende avdelingen til bcmdebekjelllllelse i Ukeraine, men dette 

-' nektet Quist og 'satte sin stilling inn på at dette ikke skulle skje. 

Tyskerne fikk så i Norge satt opp et politikompani med Jonas Lie som 

sjef. Dette kompani ble sendt som forsterkning til bataljonen og det 

så ut til at Quists plan om .å få alle hJem skulle misslykkes. Imidlertid 

hadde vi/da vi meldte oss som frivillige i Norge måttet undertegne en 

kontrakt hvor det også sto at vi skulle 'tjenestegjøre i e't ~ år. Under-

I tegningen av et slikt dok"ument var vi meget imot dengang, da vi mente 

i , at en slik innsats ikke skulle være noen almindelig kontrakt om "kjøp 
! 
! og salg", for når en V2T villig til å gi sitt liv skulle det være et 
l, 

tillitsforhold nolck. Vi murret derfor heller ikke da bare utdannelsen 

I tok ~ år, men etter at selve frontinnsa'tssen hadde vart lenger enn 
I J 

J denne tid ,gikk Quist fra bunkel~ til blUl1ce~g~ snakket med hver enkelt 

! mann og :fikk: de ~ttil å si opp ko:rn.trakten 1)å grumilag av det ~ års innsats. 
1 

~ Dette var for Quist så resikabel t å så høyt spill, at alle ventet han 

skulle bli anklaget for mytteri: og fs den ;;trengeste straff ved krigs-

1rett. bataljonen ble da også straks tilbakeført til ~etland. På dette 
( 
( 

;\,tidsponlct var bataljonen helt nede i et 2.ntall svarehde til ca.2 kom-

,panier så noen betydning rent ]mmpmessig sett hedde den ikke; Plen Himler 

som hadde en forkjærlighet for de "germanske Il avdelinger ;c1forsto at 

en av disse ville lIsprekkell fullstendig hvis Quist uten vidre ble fjærnet, 

kom selv nordover for å finne en løsning. QUi~3t var imidlertid helt 

steil og da Himler forsto at så og si alle de norske sto bak ham , lo-

vet han å ta hensyn tIhl kontr.31cten. HEm ga jm1dlertid Jonas Lie i opp
I , 
\ drag å verve, til et norsk regiment. ~'or å få den gamle infanteri batal-
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jon som stamme, ble det fra ham framl18vet at regimentet ville bli 

helt motorisert oppsatt som et pansergrenaderregiment. At alle legi

onærene som nå hadde en stdlr ærfaring måtte regne med å stige i grade

ne og at de straks de meldte ses ville få en lengere permisjon hjem 

til ..Norge. For å bevise sin gode vilje ble alt befal untatt Quist 

forfremmet en grad og alle som meldte seg fikk straks reise hjem. 

J./et var selvfølgelig en del som il{!ce l:unne stå :tor dette, men 

Quist hadde seiret og fikk etter at tyskerne hadde lagt stadig nye 

vansker i veien resten med hjem til ..Norge og dimitert. 

lJa dimiteringen begynte ble legioruerene S3ll1men med de vanli-

ge skjemaer :torelagt et skjema til lUldertegning som gikk ut på at 

ved senere krig i .rwrge eller Norges wni.ddelbare nærhet ville de 
--------------_.--~ -'- --..",_.---'--~- _.-.-..... - --_.- .... ---..... .. ." - -- .. --'.-. -_.--- ---_.,- ._ .. ---------------------------' 
være villige til igjen å kjempe. Dette nye forsøk på å få hånd over 
___________ ~.~ __ ... __ ~-_....... __ •• 0'--" --•• ----._ •• ___ - "-_ •• 

karene fikk også ~uist forhindret for de flestes vedkommende ved at 

han fikk gitt beskj ed gj enem bei'alet om at ærklæringen iklee skulle un-

dertegnes da den ikke var nødvendig for å bli dimitert. (Ærklæringen 

ble av bS SturmbanfUhrer Lei b mot slutten av krigen forsøl-::t lagt 

til grund for ny innkalling.) .' '-----_. __ .. __ ._----_ .. _ .. _--~~ -, .. ~-~-,,-.... "-' .. - ... ---- -_ ... -.... , 

Vår rådgiver Hadbruch var allerede på denne tid beordret 

til l~orge ror å Ytere r{idgi.ver for hirden. Akkurat pe. de~'1e tid var det 

at SS og politiet gjorde sine framstøt for å få kontroll over disse 
( ,f';;...-It<,) 

normenn. J./ette så ut til li ville lyklees og l1.adbruch som mente at 

dette var galt, holdt stadig oss gamle frontvenner orientert om situ-
• as j onen. Han forsøkte påviTke Quist ~) om han nå lcj endte som en sterk 

personlighet til å gå inn i hirden; men Quist nektet med begrundel-

sen at han aldri hadde vært akttv NS mann, og at han neppe kunne 

s$Ilarbeide med de myndigheter som da val', da de neppe kunne stå 

sterke nok sa.m.r.'en med ham mot tyskernes pågang. Imidlertid henvendte 

Quisling seg til Qutst og ba ham gå inn i htrden. Dette gikk han med 

på mot å. f2 en ;o;tn_lin[j ute j Jc'ndet. nun kom SJl til tr.0delag, ~ 
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(A.Quist.) 

men da han overhode ilrJce kunne samarbeide med hirdens folk ble dette 

av kort varighet. Radbruchs alesjon fikk DS SturrnbanfUhrer .lJå b kj end

ska.p til og han fikk ham sendt til fronten hvor han fala. t kort tid et

ter. 
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