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~l Han var offiser i Hitler l 
Han var norsk of
fiser i Hitlers hær, 
men sier selv at 
han ikke kjempet 
for Hitler. Jørgen 
Kildal Høve fra 
Sandsøy i Bjarkøy 
er en av dem som 
tapte krigen. 

•• . og angrer ikke 
J

eg dro til fronten for å kjem
pe mot kommunismen og 
Stalin. Ikke for de tyske na

'stene. De av oss som avla tro
.,apsed, sverget ikke troskap til 

det tyske regimet, men til Hitler 
som øverstkommanderende for 
de tyske styrkene. Styrkene som 
kjempet mot kommunismen. 

I norsk tjeneste' 
'rgen Høve tok befalsutdan
.else i Harstad like før krigen. 

Som norsk fenrik sloss han mot 
tyskerne i Sør-Norge våren 

rp 1940, og da styrkene kapitulerte 
rømte Jørgen til Setermoen for 

--I! delta i kampene j Nord-Nor
~ geo På Setermoen var det tre-
~ ningsleir fornorske soldater . 

• ," Han fikk i oppgave å trene et 
'""" kompani med rekrutter, som 
>- etter to måneders opplæring 

skulle slutte seg til de norske 
'j styrkene ved Narvikfornten . 
. " Men kompaniet kom aldri i 
">. strid. 10. juni kapitulerte Norge 
~ og kongen og regjeringen flyk-

,,~ :;:~~~r ~:~:n~. ~r;e~e,:::e8~~ 
norske og tyske styrker defini

'""''i? tivt var over. 
-......: - I fredsavtalen som gene-

ral Ruge oppnådde etter befa
ling fra kongen stod det følgen
de: Samtlige norske styrker leg
ger ned våpnene, og forplikter 
seg til å ikke gripe til våpen mot 
. et tyske riket eller deres allier-

, så lenge den nå pågående 
krig varer. Dokumentet ble un
derskrevet i London av statsmi
nisteren, forsvarsministeren og 
utenriksministeren. Etter mitt 
skjønn kan det ikke herske tvil 
om at krigen mellom Norge og 
"vskland defintitivt var slutt. 

ette synes også å gå klart frem 
aven breweksling mellom 
Kong Haakon og den engelske 
ambassadør i Norge i august 
1946, mener Høve. 

AnU·kommunlst 
De norske soldatene ble di

mitert etter kapitulasjonen. 

FALT: Bare en kom lilbake. Jørgens bror Einar Høve, fall mens han kjempet mot Stalins tropper ved Leningrad. 

Noen tok seg over til England i 
håp om å kunne komme tilbake 
og frigjøre Norge. Men ikke alle 
så kampen mot Hitler som den 
viktigste. På 30-tallet var det 
mange sorn så kommunismen 
som Norges største fiende. Jør
gen Høve var en av dem. 

- Før krigen var det stor 
frykt blant folk i Nord-Norge for 
at Sovjetunionen skulle angripe 
oss. Som anti-kommunist delte 
jeg denne frykten, og det gjorde 
ikke saken bedre at regjeringen 
holdt en pasifistisk linje som 
gjorde at vi ville bli et lett bytte 
for den sovjetiske militærmak
ten. Og da kongen og regjering
en lot folket i stikken, og flyktet 

til England, så jeg at den eneste 
måten å slåss mot kommunis
men var å melde meg til front
tjeneste. 

Til fronten 
Sammen med sin fire år el

dre bror Einar, meldte Jørgen 
seg til fronttjeneste vinteren 
1942. Da de begge hadde norsk 
befalsutdannelse, ble de offise
rer. Jørgen ble troppssjef og 
stedfortredende kompanisjef i 
Legion Norwegen, 4. kompani. 
Einar ble kompanisjef i 3. kom
pani. 

- Legion Norwegen var en 
norsk legion med elitesoldater. 
Vi fikk opplæring i Norge, offi
serene var norske og komman
dospråket i kompaniene var 
norsk. Vi så på oss selv på sam
me måte som de frivillige som 
dro til England, og trakk på seg 
engelske uniformer. Forskjel
len var at vi kjempet aktivt mot 
kommunistene. 

Et helvete 
Egentlig skulle den norske 

legionen til Finland. Men da 
tyskerne fikk problemer' ved 
Leningrad, ble det bestemt at 
de om lag 1000 norske 5S-sol
datene skulle sendes til en av 
krigens verste fronter. 

- Fronten var et helvete. 
Den første oppgaven jeg fikk da 
jeg kom frenl, var å begrave 
seks soldater som hadde falt 
om naltell. Bunkerne og skyt
tf~l grm:f'fW var trange, og vi 

måtte hele tiden passe på 
brødskalkene så ikke rottene 
fikk tak i dem. Kulden var et 
stadig problem, med tempera
turer ned i 50 minusgrader. Da 
virket ikke mitraljøsene våre 
lenger, og heldigvis virket Ikke 
fiendens mitraljøser heller. 

Broren falt 
Den norske styrken i Waffen 

SS var en eliteavdeling. De fikk 
de tøffeste oppdragene bak fi
endens linjer, og måtte klare 
seg med mindre matrasjoner 
enn sine kolleger i Wehrmacht. 
Det var et prinsipp at ingen 
kompanisjefer fikk sende trop
per bak fiendens linjer uten å 
selv være med. Den 12. mars 
1943 ledet Einar Høve en støt
tropp på ni mann bak fiendens 
linjer, for å ødelegge noen 
plagsomme kanoner. Det trop
pen ikke visste var at sovjeter
ne planla en offensiv, og at sol
datene var i full alarmbered
skap. 

-,- Da jeg fikk melding om at 
Einar var falt, ble jeg dimitert 
og sendt hjem til familien med 
det tunge budskapet. Det var et 
prinsipp at dersom to brødre 
var ved fronten og den ene falt, 
så skulle den andre dimiteres. 
Men før jeg dro fikk jeg vite at 
støt-troppen Einar ledet hadde 
hindret den planlagte offensi
ven. Sovjeterne trodde at vi vis
ste hva de hadde planlagt, for
teller Jørgen. 

Polititjeneste 
A bli dimitert fra østfronten var 

ikke ensbetydende med at han var 
ferdig med tjenesten. Da han kom 
hjem ble han utnevnt til sjef for 
det sivile luftvern. Etter noen må
neder i Harstad, ble han beordret 
til Tromsø, hvor han som politi
kaptein fikk ansvaret for det sivile 
luftvern i Troms politipresidium, 
som strakk seg fra Narvik i sør til 
Hammerfest i nord. 

Da krigslykken snudde seg for 
tyskerne, og den røde arme var i 
ferd med å innta Finnmark, ble 
folket evakuert og husene brent. 
Politiminister Jonas Lie var an
svarlig for evakueringen. 

- Jeg kjente Lie fra fronten og 
vi hadde god kontakt menS han 
var i Tromsø. Da sjefen for eva
kueringskontoret i Troms stakk til 
Sverige rundt årsskiftet 1944 - 45, 
beordret politiminister Jonas Lie 
meg som ny sjeL 

Kapitulasjon og arrestasjon 
Jørgen fortsatte jobbene som 

sjef for det sivile luftvern og sjef 
for evakueringen i Finnmark frem 
til den tyske kapitulasjonen 8. mai 
1945. 

- Selve kapitulasjonsdagen 
husker jeg godt. Jeg gikk gjennom 
Tromsøs gater i full uniform, og 
folk var like høflige som før. Men 
så holdt biskop Berggrav tale over 
radio, og da hle det opprørsstem
ning blant folk. Dagen etter kapi
tulasjonen hle jeg arrestert aven 
politibetjent, som hadde med seg 
to tyske vakter, tysk lastebil og 
tysk sjMør. S" dårlig stod det til 
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med hjemmefronten i Tromsø 
1945. 

Brente bøker 
Sammen med andre arresterte 

ble Jørgen sendt til en fangeleir i 
Balsfjord, før turen gikk videre til 
Bardufoss hvor norske polititrop-

'" per opplært i Sverige var fange
voktere. Ifølge Høve oppførte de 
seg så dårlig mot fangene, at de 
måtte erstattes med vaktsoldater 
fra Skottland. Også Jørgens far, In
gvald Høve, ble arrestert etter kri
gen og tiltalt for å ha vært ordfører 
i Bjarkøy. Da politiet kom for å 
hente faren, var moren alene 
hjemme. 

, 

I 
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- Det kom en kaptein med tre 
politibetjenter. Kapteinen rotet 
gjennom huset og beslagla en 
masse litteratur, blant annet bø
ker av Hamsun. Noe ble brent på 
gårdsplassen, mens de tok med 
seg andre bøker. Vi har aldri fått 
dem tilbake. Det bitreste var 
imidlertid at da politikapteinen så 
bildet av min avdøde bror Einar i 
tysk uniform, så tok han kastet 
han det i gulvet og trampet på det. 
Slik ville aldri en tysk offiser opp
ført seg overfor en fallen kollega. 

Rettssa"en 
Under landssvikoppgjøret ble 

Jørgen Høve dømt til ni års feng
~el, og tap av allmen tillit for all 

,t\:emtid. Det innebar tapt steme
relt, Og-at' han aldri kunne.ele fast 
eiendom. Senere harmyndighe-
tene opphevet denne delen av 
dommene til landssvikdømte . 

. , .. - Rettssaken oppfatter Jørgen som 
en parodi. 

- Jeg fikk bare såvidt snakket 
med forsvareren min før rettssa
ken startet. Hva tiltalen gikk ut på 
fikk jeg ikke vite før jeg stod i rett
salen sammen med tre menige 
frontkjempere: Vi hadde fått opp
nevnt en felles forsvarer, men han 
var ikke mye til forsvarer. I sin for
svarsprosedyre presterte han å si 

• c at blant de fire tiltalte er det ingen 
'----ttll"om at tiltalte nummer l, Høve, 

er den største, ja, den langt stør
ste, forbryteren, Vi fikk heller ing
en mulighet til å forklare oss, vi 
fikk bare_ svare ja eller nei på 
spørsmål som ble stilt. 

" 
IJIslatt 

De landssvikdømte ble satt til å 
arbeide. 'Jørgen ble blant annet 
sendt til Finnmark for å være med 
på gjenOI'Pbyggingen. Etter å ha 
arbeidet som fange på en rekke 
steder i Nord-Norge, ble han til 
slutt sendt til Falstad leir, Etter fire 
års soning ble han løslatt, og dro 
hjem til sine foreldre på Sandsøy. 

- Jeg var heldig som hadde et 
hjem å gå til. Mange av mine 
medfanger stod på bar bakke da 
de ble løslatt. Familien hadde for
latt dem, ingen ville ha dem i jobb 
og det fantes ikke noe sosialvesen 
som kunne ta seg av dem. Selv 
fikk jeg problemer da jeg skulle 
utvide gården. Da jeg kom i ban
ken for å søke lån, flirte de bare av 
meg. 

Til tross for helvetet ved fron
ten, broren som falt, arrestasjo
nen og landssvikdommen: Jørgen 
Høve angrer ikke på at han meldte 
seg som frontkjemper. Tvert i 
mot. Han ville gjort det samme 
igjen. 

VED FRONTEN: Trange skyttergraver var hverdagen 11/ soldatene ved Leningradfronten. Her er Jørgen fotografert en tidlig morgen I skyttergraven. 

pette mener Høve om 
... jøde-utryddelse 
Jørgen Høve vil ikke betegne 
seg som nazist, selv om han var 
medlem av Nasjonal Samling 
(NS) under krigen. Han synes 
Hitler var et geni som klarte å 
forvandle Tyskland fra et land i 
ruiner til en stormakt, og han 
tviler på at utryddeIsene av jø
der i gasskamre virkelig fant 
sted. 

- På grunn av sin innflytel
se etter krigen har jødene klart 
å fremstille det som om de var 
de eneste som hadde det fælt i 
krigsårene. Stalins masseu
tryddelse, de alliertes terror
bombing av Dresden og atom
bombene over Hiroshima og 
Nagasaki, nevnes ikke. Det er 
seierherrene som har skrevet 
historien, mener han. 

... Quisling 
- Vidkun Quisling gjorde en 
jobb som var til beste for det 
norske folk. Han var en mot
vekt til den mer brutale riks
kommisær Terboven, som hel
ler ikke vi frontkjempere likte 
på grunn av drap på norske 
gisler. Dersom Tyskland hadde 
vunnet krigen, ville Quisling 
innføre frie valg til et riks ting 
bestående av representanter 
fra alle fagområder i arbeidsli
vet. Grunnen til at Quisling ble 
upopnlær i Norge, var at han 
hadde en stilling hvor harl bok
stavelig talkt stod mellom bar
ken og veden, med tyskerne på 
ene siden og nordmennene på 
den andre. 

... Milorg 
- Milorg var en ulovlig orga
nisasjon. Ifølge Geneve-kon
vensjonen, skal soldater som 
har overgitt seg ikke fortsette å 
kjempe mot den seirende part i 
sivil. Krigens lover klar for sli
ke. De kan med full rett skytes. 
Derfor synes jeg ikke at Milorg
folk som ble tatt hadde noen 
grunn til å syte. De visste hva 
de gjorde. og kjente konse
kvensene om de ble tatt. De al
lierte var også klar over at sivile 
som kjempet mot den seirende 
makt, ikke hadde krav på å bli 
behandlet som krigsfanger. 
Det var blant annet derfor at 
nordmennene som sprengte 
tungtvann-anlegget i Rukan 
bar engelske uniformer. 

riF.A.KT.Aiiiiiiiiiiilr----
• Den 12/11941 oppfordret 
Quisling alle nasjonal beviste 
nordmenn a melde seg til 
krigsinnsats pa tySk side. 

• Om lag 5000 nordmenn meldte 
seg. 

• Nordmennene gikk Inn ISS· 
diVisjonen Viking, og ble sendt til 
Leningradfronten. 

• 689 av dem lall. 

• Etter krigen ble frontkjemperne 
tiltalt og dømt for landssvik. 

it De menige fikk normalt tre års 
fengsel. Qfflserene likk nI. ' 

Tekst/foto: 
WemunnAabø 
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