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Ottestad, april - 93. 

Jostein N. Berge 
Kjonerud v. 120 
2312 Ottestad. 
---------_ ... _~-

Tommy N/il.teda1 
Gulsetkåsa 38 
3727 Skien. 

Angående trefninger ved Haglebuvatnet i Eggedal - som vi 
snakket om. Det var den 26. april 1945. 

Takk for brevet. Jeg Tar forhindret 
fra å møte i F.Y~ U.s aula den 29.3. Hva som der ble foredratt av Rolf Langum, 
vet jeg derfor ikke. Etter hva jeg tidligere har forståt~ er det oppstått 
misforståelser omkring trefningens reelle omfang og resultat. Jeg har for
ståelse for litt selvskryt og selvforherligelse - når en først berger livet -
men den militære konsekvens aven feilaktig informasjon kan under andre for
hold bli katastrofal. En god militær' leders styrke er hana kjennskap til 
fiendens kampmoral, slagkraft og tenkemåte. Og etter en konfrontasjon må han 
kjenne resultatet. 

Vi ble overrasket - noe Milorg ikke utnyttet. Vi var inn
stilt på at krigen var slutt, og vi ønsket ingen konfrontasjon med egne lands
menn. Den 26. april fikk Quisling endelig beskjed fra den tyske overkommando 
at alle norske frivillige kunne trekkes ut av de tyske hæravdelinger i Norge. 
Det ble litt i seneste laget for oss. Men konfrontasjonen i Eggedal mellom 
tyske politienheter og Milorg var unødvendig. 

En fremgangsmåte vi praktiserte~
var først å forhandle om overgivelse der hvor dette var mulig. Vi skjøt aldri 
først i de tilfeller jeg kjenner til. Heller ikke her ble det første skudd 
løsnet av oss. 

L Paul l4. Strandes bok, " Fallskjerm 
skriver han: Il Som betingelse for aksjonen var dog 
skulle anses sikkert. Det kan ikke herske tvil om 
Bjørn Vest var det tyskerne som gikk til angrep." 

over Vassfaret " - side 163, 
satt at et heldig utfall 
at såvel i Eggedal som 1 

Jeg kan ikke svare for Bjørn 
Vest, men for meg så det ut for at i Eggedal angrep Milorg først. Men jeg 
forstår vel ikke helt hva han mener. 

Det er litt uklart hvor mange som falt av 
oss ( den tyske enheten ). 

Den 3. mai ble 4 norske SS 6kij~ger begravet i en felles
grav på Ekeberg ÆreSkirkegård. Disse var, Bang, Zachariaasen, Moksnes og 
Larsen. Jeg mener bestemt at Larsen ikke var med oss i Eggedal. En av de tre 
som falt ble skutt av Milorg etter å ha blitt tatt til fange. Paul M. Strande 
skriver side 159: .. Under den norske stormen på ha.ugen hadde tyskerne latt 
noen bli igjen som ilddekning, og blant dem var også en norsk nazist som ble 
tatt til fange der oppe. Han kunne neppe vente seg noen nåde midt i kamp
tummelen, og det heter da også i rapporten: Han ble dømt til døden for å ha 
båret våpen mot sine landsmenn og skutt på. stedet. It 

Hvem dette var er ikke godt å si - Zacbariaes 
eller Moksnes. Det var ikke Bang. Han lå og blødde seg ihjel da dette skulle b 

skjedd - og døde etter en stund. At vedkommende lot seg ta til fange, må 
komme av at han vegret skyte direkte på egne landsmenn. Mange av oss reagerte 
sterkt mot dette, og kanskje han håpet 1 overleve krigen ved å overgi seg. 
Ingen av 03S var på den tiden klar over nvortian motparten motiverte våre 
handlinger for osa. 
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Fire tyske politimenn fikk heller ikke oppleve freden. De ble begraTet på 
Æreskirkegården ved siden av sine norske kamerater. Disse 4 tyskere som nå 
ligger p~ Afaseth, var~ 

Waehtmeister Josef Homer 
-"- Rudolf Kastner .It. Franz Buehel 
.tI_ Erieh Grunert 

Grab Nr. 
_u .. 

-"-
.tI .. 

F- l - & 
c- V-&; 
B-Xll - 50 
D-Il - 4 

4 tyskere og 2 norske SS menn ble såret , men ingen dødelig. Heimefronten 
oppgir at de hadde 2 sårede som overlevde. 

Vi var ca. 45 mann, tyskere og SS likt fordelt, under 
ledelse av Staff. Han sendte hovedstyrken, ca. 35 mann - rundt på vestsiden 
av Haglebuvannet. Sel~ tok han ut 8-9 mann og gikk veien på østsiden - og 
rykket parallelt med hovedstyrken fremover. Dette tyder på at Staff ante 
større sluttede enheter av heimeatyrkene. Men vi var vant med at de trakk aeg 
vekk når vi kom, og da det ble åpnet ild mot osa, kom det overraskende. 

Den delte avdeling hadde et 
maskingevær hver og hver sin kasse med ammunisjon. Hver enkelt mann hadde 
3D skudd til karabineae. En hadde tatt med seg en skaft-håndgranat. Den bl~ 
brukt til selvmord av Rudolf Kastner , som fikk mage skudd og hadde store 
smerter. Vi var lett væpnet og ikke forberedt på stillingskrig. 

Det er bare å beklage at så mange 
mistet livet like før krigen var slutt. I den tyske enheten falt 4 tyske 
politimenn og 3 norske SS jftgere. Av heimestyrkene falt 7 nordmenn. Tilsammen 
med en hirdmann fra bedriftsvernet - han var over 50 år - falt 10 nordmenn og 
4 tyskere. 

Jeg har lest flere versjoner av hva som skjedde i denne trefningen, 
men mye må være fantasi. Jeg kjenner ikke igjen haugen som ble gjenerobret, 
tyskeri som fikk håndgranaten i hodet - og andre hendelser. 

Men det er vel 
heller ikke s~ viktig - og noe kan sikksrt forklares om man går inn 1 saken. 

Jeg vet ikke om min historie interesser deg, men du 
får de~ i alle fall. En masse detaljer er ikke med. og en som er villig til 
å skrive historien fra begge sider, ville sikkert kunne skrive en hel roma~, 
Det ble jo en blanding av glorie og tragedie for alle som deltok. 50 år ex 
snart gått, og et mer pragmatisk syn på begivenhetene kommer etter hvert frem. 
Hvis krigen har lært oss nok til å gå bedre og riktigere veier - slik at 
fred og fordragelighet kan skapes - er den ikke forgjeves. Men først må alt 
erkjennee. Det må bli historikernes oppgave å bygge det nødvendige grunnJ-~ 
for erkjennelsen. 

Med vennlig hilsen 

, 
Jostein N. :Berge 
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