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Enm8r, den 30.mai

1945.

:?APPORT

til
Hamar Politiknm.mer

Avgitt av: politikonstabel Henry Lie.

An glir: Ber tel TI ru n. f.
lJndssvik.

1.;.;::2..k1_9...-_0_·h,.<.).....----'S....:t:....;a:;;.;n~g..<..=..e.L,_

Avhort på FamHr kretsfen;'!seJ, ~,en 31 .. ma! 1 9,15,

1?/9-05

Brun, f.

levanger, d6pt i lev-

i

SN
O

3e~tel

8.nger ,. og konf. i Hamar ki. ry:e, .:::. n. forel d re naj or ..racob 3run og

!-'.u stru H j

;"ird i.'3 ,f. Dehli, V""iytnant i ma::-inen, bop.

StAn~B,gift,

for~6rger

hustru og et barn,

in~en

2p.xhlr~_3':\rd,

formue,

inntekt etter siste skattelikn. da. kr. 6000,- tidliger~ ustraffet,

ble forcholdt saken og sin rett til

politiet, sa 2eg

vi1li~

dertil, forklArte:

Jeg har

1 9 24 til

1929

~jennQmg~tt

Varinens

og er offiser fra 1927. Fra 1.jAnu~r
~)a

f3stlonnet offiser i f.laringn.

var jeg beordret son

Kristiansand.

5.

sj6kri~ssko1e

193C

19!~C,

ved Varinens flystasjon,

sykepermisj~n

eller S.april, p3o

fra

hAr jeg v2rt

krif.en brc)t' ut i Norge i

nest~omn18nderende

Jeg hadde f?tt

1940, antegeli~

for

~runn

,

noen dager far

9. a pril

.

av nervene, o;; at jeg

var sterkt nedfor p' den tiden.

Da innvBsjonen kom den 9.april 19AO, meldte
jeg meg straks

sa~T.e

[10reen for sjefen ved flystasjonen, kaptein

Eliassen. Jeg deltok da i tjenesten ved flystasjonen i vel en lIke
unde~
evakueringen til ~jukan. Sjefen for flystasjnnen fant da
ut at han ikke h~d~9 noe mere bruk for meg, idet det ved flystasjonen vpr bare 2 fly til bake. Seg :x:«istef si xiI ble da (11 rr..ni tert og
fikk fortsette min sykepermisjon. Jeg reiste 8~ tilbake til Kristne og satt

f~rst

pn

t3tt ti1fnnge av tYL~':e:::,-:
i fengenskap i Kristiansand, seinere p~ Grini;

iansand igjen, men

"\(egen ,tilbake ble

.
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Noe~ deger fOr kunngj5ringen kom om at krigsfangene ~kulle fttgis,
ble jeg'overfart til Det nilitære sykehus i Oslo.

Straks.stter denne

kunngj6ringen kom, bad jeg om ~ slippe ut av sykehuset for at.je~
kunne rei~e heim til Stange.

p~grunri av forholdene

p&

Dette fikk jeg da lov til.

g~r~en jeg bad om

stod da uten best::rrer, og det var iD.€en

Jeg (1:~g
og

BV

& f§

komme heim. G~rden

r·,;miJ.ien til [~ ta seG

frivilli(,J'

har sidcnst~tt 3e~ ~ed!em ev p~rtiet.

Det var

sC'rr. ~ed::wn ElV .!'J.S.

Jig har bet~lt kontin~6nt

SN
O

hei.e tiden.

ville vinne krigen, o~ jeg mente ~erfor at ~e~ rjalt fer oss ~ st~
o

pe en beE"t ffiuL g fot mec', tYf.ke:rne.

Ei tlErs proki.Q~:asjon,

han lover at t~3kerne skal trekke seg ut
i

BV ~orfe

hvori

ved krigens slutt,

det rlcle v~rt ~ru~~leget for hple min erptrea6~ undA~ okku-

pa~jonst1c1Gr'..

Jeg kan i så henseende heDvist; t'::"l en brosjyrE! for

:Iird~arinen so:n. jeg gflV ut i

1942,

opprBver som jeg skrev i 19J3~

~,Ci'1t ett foredraG

OIl.

Hirdf.18rinens

Jeg har 8kseæp19rer av begge disse

li ggende he im8 ;Jc:" Sa::-:l1~nd.

eJJ.er

.

.

or~anlsRs,l ~neT'

l\:!1yttet t!l u.S.

5~cnomisk.

,Te.er V'11' Clf':dle:-:l ev l'i~shir~E'n fra 80~eren 19~~O

sem frivi1Ji~~ t.D. '·Yaff'2~1

'?s.

o~!

Jeg rr.eldte meg t5.1 "'affen SS i
I

c1eltmk i kampene PE~ ost.f1'enten.
3J.lltte~

sv j8nU8.r 1341.

Under kar.:pene mot' russerne på ostf:ccnten, gjorde
ebersturmfi.irer ..

Jeck kom tilbake fre' fronten i

,~eg tjeneste son
slutten av febr1JElr

194?, og ble da . dir....rni tert fra 'IVaffen
. Fra l.p.pril 1942 gjorde jee; tjeneste som adjutant hos ministerpresident Quisling, o~ jeg i~nehadde denne stilling i CB. l ~r~
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Hi~dnarin.n

Da

QuiSl.ing utnevnt til leeler

EV

5.m.! 194 2 ,

ble opprettet, den
1'01'

denne.

ble jeg

Denne stillln" jnnehadde

O d 'l
gnr

i~~en.'3

jeg Var [ju)utel1t hos ministe:L'pres.:d.enten

fikk jes utb.tolt kaptein. 160D pluss at .djutanttille8S
kroner '"'.neden.

,;tter At jeg sluttet

Hird",~ringn,

stilli n!Cen oora leder av

ndjutunt

Soq

0c:

p~

100,-

huro intl<'llOdde

ble adjutanttillp,gget str6;,et,

og jeG fikk i steden et repr.oentøSjonstil1eRg DA kr. 100- 50,- pr.
1
<eg har siden jeg ble cdjut.!1t hOB Plinisterpresidenten, hatt

. mnd.

bæretillatelse nå pistol.

Denne pistOlen, SCC'Illen e.'ed 2 Mndgran-

eter ble avlevert til l'il. arg. d. Jeg ble enesteTt heime pl Sax-

SN
O

;:.~

lund, den 10/5-cl.".

Denne

~astet je~

enerm

i

hadde 0':;8" en Colt-pi stal, dal. Il ,2].

pA

f1rdspl •••• n

~.i~e

et par dager far

je~

ble nrrestert, - "ar::lmen Cled en del aGlr.mnisjon. . ;'et er me"et IV:, lJunn

i

d.",men,

eq igjea.

je~ tror det vi.] bli roef'et varsl,01ig f, fa tak i pistol<.~ bar ikke hatt andre v§pen, ot j.~ har ikke gje.t hort

O'{

noen p~ ar.nen~~te.

under

lo~i'3eIl.

~eg

har hatt

an~cdet j~g

I 1940
30,"

bestod i

kouwt a_d et falsk rYkte om N.S.

det ,visste

s.~

at -et

i~e

Vor noe

jeg ikke Bngitt noen eller anmoldt
eller andre.

4

19,: ,

:Jeg

r~d.io

utlev3rt
har ikke fett utlp.nt

eeen private

l)~.~.~al[lund.

Den star heime

om å lOncersilike en s""

~ln

lensaannen Cppeglrd i 3tange

~t f'-Cl Il c e!", , St~, skulle ha
Len.~nnen underB6kte Baken, Men
A bry .eR o~. r5 "nnen m~te h.r
Dasn, hverken til ~e.tapo.,ltapo.

.som bestyrer av Saxlund g!lrd J.everte je g SOf71meren
uten påbud fra forsyningsnei>;nda eller andre Cl,'nd igh.ter, v.,.ann-

c~. kr. 30 00,xaks~nelpris fo~vRrene.

s.ker for et be15p av

bare vanli8

ha}Ll til\\'c'lr:nCicht lltenQr:l det son er
hus;:e

til Wehrmacht.

Je~

fikk betalt

JeV har ogpt levert en del

rckvir~'!rt,

er-en

je:~

ken ikke

for hvor stort belBp. I'"

!J1l er
"

~::: .
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Ellers

har jet::': ikke levert r:oe
uteno~ det so~ er blitt rålagt •

·

8.V

g'" :::'::1 ens produkter til

.Jeg e rkj enner r.:eg ikke sI,yl dL;s i

tY~::kern:e,

landsforederi,

'og erkjenner 'oeg ikke straf'fes,l::Y1diis tor det.
Jeg

jonen,

~atie meg ikke til motvRrge under arrestes-

tenkt ~ unnd:::'a ~eg en eventuell
!eg tar derfcrr an~ode o~"hvJs det er mulighet

straffAforf8]~ning.
for d~t, ~ bli l~slatt eot ~eldepiliikt.

~et

er no ingen bestyrer

~

SN
O

g:-lrBD, og det er rc:eget gcd b!'u}: for neg Ileir:13.
Opplest og vedtatt.

3ertel .Jrun.

-

:~enry 1,:'0

poli til~c'nstaber.

