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Ett var lilart: I(ongens nei! l 14r-r-. 
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Krigen fortsatte, 
J. C. Hau.ge • SIer 

- .Jeg tror det sto tindrende klart for hver eneste nordmann, 
gammel som ung, at krigen mot tyskerne fortsatte efter at felt~ 
to/{et i Norge var slutt i 1940. Kapitulasjonsoverenskolnstene var 
ikke akkurat av de meg-ale dokumenter som var mest i omløp 
blant oss under okkupasjonen, vI kjente ikke ordlyden i dem. 
Men det var en ting vi kjente: Kon gen sne l ! 

Slik formulerte Hjemmefrontens sentrale leder i Norge under 
krigen, høyesterettsadvokat Jens Chr. )lauge, sitt sym på. et av 
strIdsspØrsmålene i .Jacobsen-LØberg~saken som vidne i Oslo 
byrett igår. Han opplyste at han under hele krigen ikke traff 
et eneste menneske som ytret tvil om at Norge var t krig. - Det 
var jo det at kampen fortsatte, som holdt oss oppe, .sa vidnet. 

Jens Chr. Hauge var under siste 
drl av krigen sjef for de norske 
H.lemmestyrkenes sentrale ledelse. 
og han oppholdt seg 1 Norge fra Ars~ 
skiftet 194~5, da han var en kort 
tur i London, og helt frem til fri~ 
gjØlingen. 

Vidnet forklarte at det på. fQll'~ 
hA.nd i dlre-ktiver var fastlagt med 
mor omhu hvordan overgangen fm 
krig til fred skull~ skje, hvrm som 
Gkulle foreta arrestasjoner osv. 

ger som ikke la ned Våpnene frivilM 
Ug. Hjemmestyrkene hadde også. til 
oppgave å beskytte fangeleirene, og 
å foreta arresku;joo.er av NS-folk i 
nøkkelstillinger, sa vidnet. 

Han opplyste at Hjemmestyrkene 
ikke skulle foreta &eg annet under 
sin egen ledelse. enn å tre inn hvor 
det var nØdvendig med Våpen. 1 
oppgaver hvor det var en Viss mtU ... 
tær fare. Det Øvrige var xikspol1tiet6 
ansvar. Quisling selv og ha.ns re~ 

gjering sto imidlertid pii. Hjemme~ 
styrkenes arreBtasjon..<;}iste som var 
satt opp i forstQ.else med rikspol1ti~ 
Sjefen. 

- Var selve arrestMjonen RV 

Quisling et problem som opptok 
Dem? spor hØyesterettsadvokat 
Annæus Schjndt ,ir. 

os-;: ~etvi~:t=lj:t i~tk: eh~aOP~!~~ ;;:;;;.;:;;: ..... ;:w;""':;:; 
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Quisling ventct en 
«annen h(>handlin~» 

,s,hJodt: - DA Quisling ng hflllf' 
mil1l,slrr mr-I,lk I'rg om morgrllrn. 
var det cia noen uro omkring- fl:rrr
stMjon~n? 

- Jeg har ikkf' vært til.~t ('(k 1111-

r1rT noCTI andrC' nrrf\<;tasjoncr . .sA jrg' 
\"C,t ikkp h"l\ (](,11 yanligr frf'm
gangsl1uHe er. ])(' ble spurt om prr
sonalia, de ble' spurt om dr kom fri
villig, og efter å ha \'ært innom kn
minalsjefe-ns kontor ble d{' fClr't til 
sine celler. Drt \'ar rene rlltinr
sporsmål mm bk stilt 

Vldnf"t n('vnlr at da Qlli~linlr 
<:var(r I'å, ow·rh·?t,lf'nt lI;l rrl'daJ~ 
~pnr:<;mål. ~ han: - Jf'g kommrr 
rrlvillig, og .lrg harJd(' ,'{'nid mrg 
en :mnrn hrhandling! O\'rrh('
tjrnten i<purlf' om Quislinf{ on~kd 
dr-n sist€' :"rlningo for inn i pro
fokoll('n, og Quisling sa at han 
onskd det. Iran opplyst" ikk(' nnr 
om h ,. a slags hE"handling han 
haddr l'f·nt·('1. 
Vidll{'t fortaHr at han n~i\ hade-\(

!;1tt rI r('frl'at in' Pll 1;11r pO]ltiJl1C's
tnl' l\1C'j'{'1' hnlclt umiddr]hart {"ftrr 
arrrl'itao;jollen. ll\'or blanl al1llC'! 
ogsA nO('11 av de "aktmann.~kap['r 
som skull{' pa!'>sr p:! fange!1r \(11' t1i- I 
strclr Polif.imrsfrrell undrr~!rck(>! 
at c!f' fangrr snm nå \'ar fort inn. 
,<;kqJl(> b['handlf\~ på \'anlig m,'lt.f', 0('.' 

ha,ll on."krt at alt .~kul1c gå for .o;eg l 
formf'!' som var rf'ttsstalf'n "rrdi!:!' 
Han h"nsUltc til mann:;kapf'!1(' om 

r ikkr i\ hovl"re oVf'rfor fangrn", Of! 
, ikkr g-kde ,"'('fr O\'rr df'rE's skjrIJnr. 

- Mot.'5w.nden i Norge, som ble 
:ført mf'd st.or bit~het, var en 
kamp mot tyske-nlc og deT('5 med ~ 
hjelpere, mf'n det var mer enn det 
'- SR vidnet - det VM' også. ~n 
kamp for våre idealer, for vå.r tan
keverden, for rettsstaten. Dette fak
tum spilte en rolle for alle direktI
ver som ble gitt, og det var malet li 
lirjennomførr rettsoppgJØret i pakt 
med vi'lr ide-verden, strengt, men 
rebtfordig! holdning d'~n mannen ville innta. Hjemmefrontens leder under krigen. hO.IIPM~rptf.~adt'okat JC1/.~ Chr. 

om han viilf' hli desperat og bru~ Hauge i lJidneboksen iytfr. Bak advokat Hauge skimfrs Hans S. Ja('olJ.~el1. 
ke sine styrker. og helt i bakgrunnen sces ct av de ovrige Vldner igår, jo"'la17dlingsBjcj 

LflgT!0mmf'r Lars L'Abrr-Lll11r) 
s0m \'flI' medlf'lll <1\' d"l1 hrmnu'h::r 
pnlifilrclf'lse \llnkr kril'!'rll. o~ S0m 
bIl' kriminals.irf og sirf for rftrr-

Bevæpnet hird Vidnet opplyste at han kom til i Norsk Lærerlag, Kdre NOTU1I1. 
Møllergaten 19 7. mai 1945. og pi'\. 
dette tidspunkt var problemet 1\ 
skaffe polJtist.a.sjonen ('n rimelig 
grad av militær beskyttelse. 

I 

fOl'.<;knin,g-rn i Jands.q.'iksakellf' d!rr 
krig-ril. opplystr at han kmll tll Vidnet mE'l1t-e at for å. fli et riktig 

bilde av tidrn før fligjøringen, 
mMt.e man forsdke å. ætte seg inn i 
f;if,ua.sjonen slik drn VR den gang. 
Quisling hadde i januar 1945 om
sider fått overtalt tyskerne til it ut
levere våpen til utrustning av dr' 
!'lå-kalte alarm-enheter i hirden. Det 
ble stablet ca. 3000 menn på benene 
med dis5c våpen, og alarm-enheten 
deltok i ganske stQr ut."trekning i 
razziaer mot Hjemmestyrkene. Se
nere på. vliren ble det gitt tillatelse 
av tyskerne til fl. utvide ala.rm-en
heten til l'iåkalte hirdbataljoner, og 
det VM' mf'ning('n at 12000 mann 
fordelt på 21 ba.taljoner skulle set
tes opp. Fjerdeparten av denne 
styrke skulle vær~ inne til enhver 
tid. m€'l1S l'E'Sten skulIe være mobi
lisenngsklar. 

- Det pågikk pil ganske intens 
virksomhet på dpt,te felt he-It frem 
til frigjøringen, og vi vrt fra. tyske 
dokumen1Rr at or~'1tni.seringen av 
hirdootaljonene hadde forlatt et 
forberedende stadium da freden 
kom, sa vidnet. 

Han understrt'kt't at pA. df'nne 
bakgrunn var rI~t ingen som kun
ne vltp- hva som ville sk,ie: _ Vi 
flå jo hva. som var i gang, men vi 
kunne ikk(' bt'dnmme intt'nsjo
nt'ne bal. dpt. Vår uhygg('ligste 
fr:rkt var imidlertid at vi ~to 
(I\"('rfor forber-edrlsene til en bor~ 
.(rrkrig, ('t for!':øk fra Quislings 
!lid~ pa å opprettholde sitt regime 
også ('rtf'r pn tysk kapitulasjon. 
Vi vet nå efterpå at det ikkE" var 
,ro bunn for no('n borgerkrig-pa_ 
role. De f1e~te NS-folk var klar 
ovpr at slaget var iapt og at drt 
g.faldt å holde sPg i ro. Mrn det 
var de~sverre noe vi ikke viss le 
den ga.ng! 

Vil tyskerne skyte? 
~t var fremdelf'« tyskerne og 

Quisling som hadde ma.kten og som 
haddf' Våpnene. og først efter spe
siell tillat:(!lse ble Milorg i Oslo mo-
bilisert om eftermiddagen 7. rna!. 
Så sent som om morgenen 8. mai 
var det et hovedspørsmål for hjem
mefrontledelsen om tyskerne ville 
begynne å skyte på hjemmefront
folk hvis de vistf' seg på gaten. Tys
krrne hadde allerede gitt bf'skjed 
om at hvi,<; Hjemmefronten forsøkte 
å ta kringkastingshuset, vlIle det bli 
kamp. 

Advoka·t SchjØdt spurte vidnet 
om det var }'nflkk om at QuIsling 
F:kullf' gis «ærefull int('rnf'ring* v('d 
arrestasjon: - Vidnet dr. mrd. 
Bjørn Fo."s har i retlkn fortalt at 
han om morgenen 8. mai fikk be
skjed fra sjef(m for Milorg i Oslo. 
advokat Lorentz Brinch, om li. 
snakke med Quisling og tUby ha.m 
opphold 1 en villa på Holmenkollen 
sammen med sin hustru! 

- Det kjente jE"g ikke noe til, 
men jeg vII sf at Br-inch, !'10m jeg 
,'et p.r pn klok og fast mann, klln~ 
ne gjøre rett I å finne et midler
tidig Drreststed for Quisling 
u t ~ n for Møllergaten 19 på det
te tidspunkt. Fengslene var frrm~ 
d'~les ikke på hendene til lo"lIg(', 
norske myndirheter. Flir rn an
nen situasjon var t'tablert. var 
det fornuftig å finne et annet 
sted for Quisling, enten det nå 
var i en villa på Holm{'l1lmllen el~ 
ler i en leilighet f Vognmatlnsga
ten. 

Mpn hvis noen hadde tillatt sPg 
et øyeblikk å antyde at Quisling 
skull~ ha noen annen form for 
arrest enn alle andre, .d. villp dpt 
ha \'ært det groveste brudd mot 
de direkti1'('r som fOrf'Iå.. 

Bristol. Har De noen erindting om 
det? 

- Nei, og det vUlI" forbause meg 
om ikke pn f'Olik ting skulle ha gjort 
Inntrykk på meg. Mlt~ dekknavn 
Ya.r forøvrig ikke dr. Fjeld, det var 
dr. Bratt! 

Likvidasjoner 
Høyesterettsadvokat Albert 

WieseneI' kommer inn på de likvi
dasjoner av angivere Hjemmefron
ten utførte under krigen: - Be
traktet De disse lIkvldasjoner som 
kamp, som en sikring eller SOlT 
motten'ar? 

- Likvidasjonene vltr et ledd 1 en 
forsvarskamp. og ble bare foret.att i 
ytU-r::;{. få tilfelle hvor det ingen an
nen utvei va.r. 

Jeg kan førtr1fft; hva D(' ::lnfa
g('lig ikke vet, at I m~r ('nn ('t til
f('lIe gikk H.it'l!1mefront('n til ar
restasjoner av anKivp.re i det ok
kuper~ Norge. De b1p. holdt 1In
dpr forvaring i Norge, inntil de 
kunne transporteres over til Sve
rlgt' . .Jeg fortr.-lIf'r dette for å 11-
lustrf're hvor uvillige vi var til A. 
foreta Iikvidas,ioner. 

Det var hare i de tilfellp bvor 
angiverne var til fort"att fare at 
Iikvidasjonrr ble forrtatt. Gjt'n~ 
nom ht'le krigen var for ekM'mpel 
Hjemmefronten på jakt crl('r 
Rinnan. lian vl1l(' ha. blitt skutt 
fJy('blikkdig om det hadde budt 
seg rn anledning. 
- Ble det foretatt andre Iikvi

dasjonf'l". som unndra seg Hjem
mefrontens kontroll? 

- Dpt vil jeg an.se for å være 
noksa na.turlig. 

Vidnet underst·reket at det de sis
t.e månedene for frig.ioringen ble 
ut. ... t.cdt ordre ('[kr ordre til Hjf'll1-
mest.,vrkene hvor det blr innskjf'r
pet flt derf"s vlktig-ste oppgave var 
j!'jf-nnom disiplin og tilbak('holden
het, fL unngå kamp i forbindelse 
med en tysk kapitulasjon. Styrke
nes oppgave var fl beskytte landet, 
mt"tl d('t klmnp seh'sagL bli nOd\,pll
dig å gå til all[:'l'Cp pa hirda\'deJin-

- Dr. Foss sier i sitt vidneprov 
aL han avla rapport til lJ€m om sitt 
be'jØk hos Quisling på Gimle B. mai. 
Han forklart.e at De boddp. hf'1' un
(kr dekknavnet dl'. FJeid på Hot.el 

Ad\'okat Schjodt "i.~te tn side 374 
i Hewins bok, hvor det sies at det 
ble foretatt 200 likvidasjoner, og 
spurte om vidnrt mente dette tall 
var for hoyt. Vidnet svarte at han 
haddt' ~C't.t en liste :;om var utar
beidet av pn gestapiSt. og pA drnnr 
liste rar clf'L 63 navn pA llkvidrr(f' 
Han mente at selv dette tall var for 
høyt. 

Advokat Wlcsrnrr: - Hvorfor ble 
ikke di:;;se likVidasjoner gran~kct 
ener krige-u? 

- Fordi dt' nlf'nn som 'f:lr mprl, 
og som løp en stor per"onli~ risiko, 
hadde krav på, ikk·C'! a bli trukkf't 
for rpttf:'n og behandlet som kti~ 
min('IIl'. D('H(' s."n, hr. advokat, er 
df'n norskr rettsstats syn! 

- Var dd et lofte ~om hl(' gitt 
på forhånd, Piler t't ('f1('rpa
slandpunkf? 

- Vi hehovdf' ikk(' å gi no('n 
lØfter på forhånd ti1 de folk('ne 
som I.j('mpet på vår sidr! 
To a.ndre vidncr f.iom ble rk:;;

flminrrt i gårsdagcns r('ttsmot(', 
fO:'handligssjef i Norsk Lær€rlag" 
Kan:' Nonun og lagdommf'r Lars I 
L'Abre-Lund, forklnl'!f' :;;rg bt'ggl' 
om. omstmdighrtrne omkrjng 
Qu],<;llng-.'{ nITr::;!n'{jon 

Kån' Nor1l1n. som var mN'! i MOllPrgatcn 19 om Ntrnllldda~rn "j 

Hjrmmf'frontens sf'nt.rRIIedf'lse, den I ~li~:~' t~jt h~:v~::;:i~olid~;rl~r~l;~' r;at~~ 
sA.kalte <4kret,,<;en·,, hadde l lopet R.V mer. Han opplyste at drn forstf' f(1~ 
nat.tf'n lB n. mai l!l45 oppholdt :;:('g ling han fikk mrd NS~folk ut('nfra. 
på Nr. tg og satt.e opp f'! rrff'ra1. R\' var da kommisari:;;k statsr~d. ])1'0-

hvA. som skjf'dde inntil Quisling og fessor Skarpengen ll1ot1f' opp om 

~ao~:~e~~~IS~: ~:~c1~I:''il~:~t ~7g s~~~ I eft~l'Injcldagen R. mai og \'111r hIl 

celler. VidnM \'al' blant, annet til-' ~~if',~~i:r~r~~t~ll~i~~~.i~~r~\I~;~n fl fi~l~ 
stede PR det mote ministpr Lippf"- i p:'! Nr Hl llndf'f politif'ts \.::tl'r!f'kt 
~tfld hadde med rikspolitisjefen og I _ Dr. Foss har fortalt ~1 11;-111 
andre pOlitifolk pfi Nr. HI natt til fl haddr ('n -"amtnlf' mrd Drlll ng-
mni. LippNlt,ac\ haddr da l1evnt. de rikspol!ti."jC'frn f'ftf'r sitt bf'sok p:i 

~~~~a~~l~~~i~e: :,. ~~~(' h~:~~ l}~;~, Gimle, sier acl\'okat Sch)wlt 
og rik.<;politi:;;jefrn hadde svart til e'l'ind~~~ ~11~11: .irg' O\'f'rhodf't illj!'rll 

de~r kf'r fcirff; ing('n forhandlingf'r r tll~d~f';'n f"~~ ~0:Ci{ll~'~~n~~~~~;~~i;)~ blI' 
I,ipp-r~tad ba om at QulsllnK _ F.t ~Iikt tilhud kunnr nrpp(' 

mått(> hli intern('rt med ('n vi~s I ha kommet fra rn kompf'trnt 

~;y~~,,~~('~!ri:;:å t~~f':tP~~~"::~~ myndighf't. Df't 'far Irr illrKal(' 

måtte hil intrrnrrt på sammr h('- ~:~~~:s~~~I:~Ii;;~, ~:t;i~:~leP~; 
tlngt'lser I sin ('gen I"ilig-het. Det politiet. Det er helt pa df't rene at 
hle lmidl('rtld o\~l'rhodt't ikke Kitt arrt'!stas,1onene skulle for('Kå I po-
noen Illfter. Da LipP(,l'Itad ~kune IItle!s reKl, or Quisling og halls 
gå, rakte han ut hånden mot mlnfstr~ sto på polititb IIsft. 
Sven Arnbf'n, "om lmidlf'rtid Da.gens rpttsmote i bvrett{'n ,Il 
~~~~~t å ta dt'n fr('mstrakt(' anta.gellg hovedsakelig gA- mNI tIl 

- Rk:ll "i n{'re s ~ sinte på ~~~O~i~\r~;;S~~~ b]~of~~~~~\~~j~~:· 
~;;;andre, hadde Lippestad da tidligeore riksadvokat Andrf'as A1\lir. 
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