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Tronc1 1";fdrr, 26. september 1943.

H0ye s terettsadvokat J. B. H,i ort,

o

s l

o.

Gjeld.er landssviksak r1o"t,f"Bizrr, Østring.
".,..,d,'

•

'ti"

Da Bjørn I/Jsb'ing i vår skulle
kalt som vitne, Men som bekjent ble

OpD

R8k~n

for retten, var .ieg innden

gan~

utsatt. I mel-

O

lomtiden er jeg flyttet til Trondheim og har fått arbeid i en avis
her oppe. Nå hører '4.eg at Østring skal opp med det første op. at
jep. ivjen

bli~

stevnet som vitne.

I den anlec.ning må .i ep: de s sverre 51 at det

p~'

manp.e vis

'tg-

SN

er øns1.relig: for meg å fe avritt en skriftliv erklm-ing: i stedet
for å mø'te i retten. Den vi1ztip:5te P.'runn er at enhver "publis1tet"
omkrin~

mitt navn i forbindelse

~ed

landssviksaker kan sette min

stilling i fare •. Som de vel vet, er ansettelse av tidlipere NS-

medlemmer i aviser en svcrrt ømtålelig tinp,:, og det minste

br~k

ken altså ødeJ:egFCe alt for meg. Hvis det derfor kan sk,;e uten å
skade Østring, ville jeg be Dem

~odta

mitt skriftlipe utsagn.

Det er heller iVKe så helt lett for meg å be om permi-

sjon til en slik ting ne. så kort tid etter e.t .ieg har tiltrårlt.
Jeg ber Dem vennligst gi meg beskjed om Deres mening så

snart som mUlig •

.'
Trondheim.

?~,: C'JJA ~L
.AHl~atkk ~.

CA

"

0° 'lSr;,~ø~

Stiftelsen norsk Okkupasjonshistorie

·/1 !

Trondhejm, 26. sPDtember 1948

/~

H.r.advokat J.B. Hjort,
Oslo.

.

.

Underte~nede

Trondheim, bopel
p~

Einar Johannes

ln2, Trondheim, har sonAt en dom

Innher~e~sve~en

~r

tvengserb. i tre

o~

tre

p-ende erklærin.v i for-bir.delse

Rus tad, f. 27.3.1921 i

~ndr.

mec,

for lRndssvik,

~nskAr ~

landssviksAk lT'ot B.i0'rn

Bv~i

føl-

0 s tri n

fl:

l. B.i'3'rn 0stringsforhold til NSUFs vl7rneidrt=>t.tsle1T'er.

SN
O

Mitt kjennskap til verneierettsJ.eirenes tj.lblivelse er

gelfu.ll, men det

NSUF

lori

dreie~t.

seg i hvert fall

Ol"')

~en-

en tysk innbvdelse til

8 del ta i disse leirer i T:Tskland sl1mrr.~n rred gutter frf! and!'A

land som f.eks. Danmark,
at Ej 0'rn V'string

~e~erlRnd

og Belgia. Sikkert er det

imidlerti~

,~ ..,..

1~c~

"ir.r. i dette bildet på et forholdsvis sent tidspunkt

og av ganske bestemte

~runner.

NSUFs

le~else

v8r nenlig sterkt misfor-

n2'yd ffied at v&re gutter skulle dra til Tys'r:18nd for denne sakens s"kyld,
sl'~rlig

fordi den VBr rpc.d for at det sk1J.118 forep-å hvervinr: tj l f:ront-

innsats blent disse

ungeputten~.

Det ble derfor SRtt

rr.y~

inn

r~

At

vi her i landet skct·lle e.r:r8npe:re efne sli ke leir'e:r hvo:r vi kunne ha.

full kontr'oll med tir.R"ene. Bj;"rn y(stT'ing ble da utpl?kt til 8 overvåoke
at det ikke blA vervet i disse letrene

o~

at AllA norskA interesser

ble tilbØ':rlig va:retett. Grunnen til at 0st)"ing fik\{ dptt.e oppd.:rFlvet,

var at en mente han sto

~an8ke

sterkt i

forhandltn~er

med tyske:rnA

p.

grunn av sin front.inns ats og sit t .1 e:rnkor s. En annen ting ver det at
dette arbeidet etterhve:rt b:rakte ham i

temme~if,

ste:rk konflikt med vis-

se k:retser blant tyskerne på grunn av hans stadige forsøk på å få f:ri
gutter som hadde meldt seg til frontinnsats uten NSUFs vitende.
sterkt var

motsetningsforhold~t

S~lig

til SturmbennfUhre:r Leib i Germanische

Leitstellv..e.

--~---

-

------
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2. B,;;:,'rn

forbind"31se rnec.i en artil{kel som ble skrevet

kort tid fØ'r kapitulasjonen-o
En ukes tid før kapi tulasjonen, jeg t:r'or det var mandag 30.
april, bes«kte jep

B.i~rn

Østring, og han viste mef da en artikkel som

han fork18rte den nærmere bakp,runn for, BRn hadde nettopp hatt en samtale med Quislinp, og denne hadde bedt ham om å skrlve en artil.<'kel til
"Aftenposten" som skulle ha et p:anske bestemt innhold. JefT husker at
0strinp: vi ste meg en 18pp hvor det var notert en re1{!<e rnO!"'lAnt.er,
så vidt jef?' 1{an

sk,i~nrH::J

me dette ha

v;;~t

de tinp:

~u; slin~

o~

'hAdde ment

måtte V8!Y'e med. Østrinp: var sVFert betenkt overfor denne artl 1{kelen,

SN
O

særl:l,p: fordi han etter de inform8sjoner han hadde, visst.e at den sto
stikk i strid med

d~

lin,i er parti et ful@"te. Quisling hadde iMidlertid

forklart ham den takt;Lske bakgrunn for den, op: slik

Østl'inr~

forklarte

meg det, var tankefumgen omtrent. slik: I "Aftenposten" hadde det den
siste tiden forekonmet en del artikler, tildels undertegnet av front"t;. ..

kjempere, som gikk ~t p~ at NS m~tte s~rge for ~ holde sep n~ytrel i
sluttfAsen og ha for 0'yet at d8t MB.tte tI'effes en ordniq! som l.<'ostet

minst M1J.lip.: blodsut.kvdelse. Dette Vbr ,io oP'så d.en lin,ie

SOTY!

b2ce C;uis-

lingreRieringen og pRrtiet ellers fulpte, men det vor oprstått visse

komplikasjoner. Terboven hadde etter
til det siste, ol?~'"'denne

If

si~ende

planer om å holde

Nor~e

unnfallp.r..heten lt ~ra NSs side hadee visstnok

gjort ham rasende. Det kunne VE'ere fare for at han feide NS til side
og opprettet et militærdiktatur i sluttf8sen. En slik
selvfølgelig

v~e

k8tastrofal

~D~

muli~het

MÅtte

o~

ville

sett fra norsk synspunkt,

utvilsomt ført med seg megen ulykke. Østrings artikkel skulle da så
viat .ieg forsto, ha tii hensikt å medvirke til å IIformilde ll de tyske
myndigheter slik at de holdt seg i ro. Men det var

ogs~

et annet mo-

ment som gjorde seg gjeldende. Quisling fryktet for at visse uansvarligrupper som befant seg utenfor hjemmefrontens kontroll, kunne bli fristet til å foteta uoverveide og farlige operasjoner på egen hånd dersom
de fikk det inntrykk at NS ikke ville sette noe inn på å ~ppretth6lde
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orden. Alle disse t.ing snakket Østring og jP-P: om den dag,

OfT

~

de't var

..

Quislings anmodning og denne argumentasjon SOr:1 fikk 0'strinJ! til å
skrive artikkelen, til tross for at den klart sto i strid meel hans
innstilling. Østring så det som en beordret og upersonlig handling.
3.

Almi~neliFe

forhold.

For fullstendighets skyld er det vel best

~

pjøre opp-

merksom p' at Østring og jeg er kamerater fra et flerårif SAmarf~r

beid i NSUF, tildels ogst i årene

-føl-l'it{C3

krigen, selv OM det jnnskrenket

Il

seg til brevvekSling. Jeg lærte 0string å k,ienne som en absolutt
idealist med en

t~ll

tro til Q,uislings rettsinn
~ed

dyktighet som ikke

oss andre en kummp.rlig

SN
O

lot seg rokke. 0striug delte

op:

tilv~relse

på kontorgulv og i de aller billigste spisesteder, slik vi

~Bdde

-';j,

det i den

f~rste

tid etter krigen,

o~

det skal i hvert fell ikke

kunne bebreides ham at han handlet i egeninteresse. Han kom kansk,ie
en del i forfrUnne'fi l sin tid som 18ndslec.er, men l;ans arbeid rr.å

nærmest s:tes å

~a v~rt utstillinp::sfi~UNlTIS.

I v1.rkp.ligneten var

jo UngdomsfYlkingen den ganp: &1 tunder depnrternen tet for ap-beid st.i e-

neste og idrett,

op:

den

SO!"1

f8ktisK 1. det dRpliP"A arbeid var den

avg.iør-ende instans, V8r minister stanP.'s d?vaorende adjutant Per

~r!8np"

0strinF er sannsY!lligvis d=;n siste til å krype fr8 eiet ansvar han

har, men dette er

s~pevet

for at han ikke skal belastes med ting

som han etter min oppfatning ikke kan hefte fop.

Denne erklæTing er avgitt på ære og s&mvittighet og

mæd fullt kjennskap til ansvaret.

Ærbødigst

-&~0Jl Si.~~
(Einar JD Rustad) ..

,-

