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- leg for min del traff ikke I 
en eneste nordmann under 
krigen som var j den ringe-! 
ste tvil om at kampen mot 
tyskerne og nazismen gikk, 
videre etter kapitulasjonen i i 
juni 1940. Hjemmefront- I 
styrkene ble stablet på beina' 
etter krav fra norsk ungdom' 
selv, den ville ikke gi seg! 
med den motstand som ble' 
ytt fra 9. april og utover, 
sa høyesterettsadvokat I ens 
Chr. H a u g e, 29-årig med
lem av Hjemmefrontledel
sen og sjefen for HS -
Hjemmestyrkene - ved kri
gens slutt. 

J ens Chr. Hauges vitneprov fra 
disse spennende dager ble båret 
oppe av sin egen dramatikk. Vårt 
fonnål var å unngå blodsutgytel
ser. samtidig som vi måtte være 
forberedt til å parere en kamp
situasjon. 

Høyesterettsadv. Annæus SchjØdt 
jr. - Sverre Løbergs prosessfull
mektig' - spor Hauge: 

Lå HS (Hjemmestyrkene) orga
nisasjonsmessig og kommandomes
Sll{ tIDder Dem? 

Hauge: Organisasjonsmessig ja. 
men vel neppe kommandomessig. 
HS hadde kommandomessig ut
strekning til den norske forsval"S
ledelse i London og til allierte 
overkommandoer. Meningen var 
at det var Fonvarets overkom
mando !Om skulle overta ledelsen 
om det hadde kommet til kamper 
i tri~0rin~!dagene. 

SchJØdt: Var Lorentz BrinC'k 
Deres underordnede: (Dette ar:
,går Brtnck og dr. Foss' tilbud til 
Qtlisl1n~ om custodia hone-sta.) 

Hauge: Vi brukte ikke sånne b(>
!r>gnelser rlen gangen. men sikkert 
~_ ...l_~ __ '- A" "D_;~~1~ hn< __ '_"_" 

• 
----------------------- - ----.ONSDAG 19. MARS !J 

visste drev en TirltsxnhM 10m. på har nyreskader @Mr !!park g;: Mlp 
lengre sikt kunne ramme hele ... år hukommelsestap og nevrologiske 
TIH:tstandsevne. forstyrrelser etter slag i hodet og 

Røyesterettsadvokat Jens Christian Hauge vitner l Løberg·sa.ken. (Foto: Th. Skotaam). 

i få våpenutstyr til alarmenheter I skis.sert, vil ken st~ll~ng ~e n?rske I SchjO~t: Rapporte:te dr. Bjom 
som da skulle bestå av 3000 mann. naZIster, med Qwslmg I spIssen, Fo::,s til en dr. FJeid pl Hotel 
Det ble instituert en såka.lt hird· I \ ille innta ved det tyske sammen-r Brbtol? 
plikt som gja.ldt alle "SS-medlem- I brudd Etter det man hadde obser- Hauge: Jeg var på Hotel Bnstol, 
mer mellom 18 og 55 år. Disse vert med oppsetmngen av bevæp- mFn Jeg bodde Ikke der, og for 
alarmenheter deltok i storre og, nede avdelInger, lå det oss 1kke ØVTlg skrev jeg meg inn under 
større utstrekning ved siden av fJernt at han kunne handle i des- na\.n av dr Bratt! Jeg var på Bris
Gestapo og andre tyske enhete-r perasJon, bruke sm våpenmakt tor I tol for å skatte plass til den alU
t bekjempelse av Hjemmefronte-n å komme I en forhandlmgsPoSl_

1

' 

og HS I ledelsen følte vi at det SJOO ~ Toralf Smerkerud 
brygget opp til noe som kunne Schjødt Var det med Deres I 'A 
bli en borO""erkrigslignende tll-, kJennskap og godkjennelse at Lor- I 
stand. ~pine~e ble disse alarm- i entz Brinck skulle gi Qu~s1ing til- I erte militærmisjon som kunne 
enheter forsøkt utvidet til såkalte I bud om custodia honesia? 1 ventes. Je~ bodde ikke selv der. 
Hlrdba.taljoner, 21 i antall og med: Hauge: På ingen måte. Dette l Lorentz Brmck må ha ha~dlet i en 
pn samlet styrke på. 12000 mann,; kjente jeg ikke til. Det stemmer: for ham "'anskelig situaSJon, men 
Denne utviidingen bekymret o.;s.1 ikke med tankegangen på den tid. I fullstendig mnenfor instr~ksenes 

Hva hadde man i tankene? Var I Hvodor skulle den som hadde le-I ramme, o~ dr. Foss har lOJalt. et
dette en forberedelse til motstand i I df't forræderiet få spesiell behand- ter~o:nmet o.rdre. Men. å hlby 
Norge. eventuelt i samarbeid med ling? Det var en fremmed tanke! QUl::,hng tipf'slell forpleining, det 
den ca. halv million tyske SOldater. for oss at han som hadde n:er skyld 11å utenfor :r-delsens k~ennskap. og 
som sto t Norge? Dette var for oss I enn alle andre, skulle slIppe fra den som kjente dr. Bnnck må for
den gang uhyggelige perspektiver.! det på en billigere måte. Jeg har I slå at han :-ter handlet i en van
I dag kan det \'ære enkelt å slå! ikke hørt om at dr. Foss skulle ha skelig sitU<l~jon. Brlnck sto nett
tast at det var dårlig grobunn tor! fått denne ordre av Bri...nck. Om' opp på df't standpunkt at alle 
en slik borgerkrig mellom hird og: kvelden den 7. mai hadde Hjem-! landssviken skulle få en streng, 

Ge!ltap.lsten Seuffert _tte etter bevissthetstap under mishandling. 
krigen opp en liste med 63 navn ene. 
som skulle vært .tatt,. på. denne Et tilfelle jeg kjenner fra Sorg-e 
måten. Det dreier se, også. om er a.t en gestapL"t slo rep om hal. 
n~n personer som ble skutt sen på. en fange. la ham på magen. 
nazistiske aksjoner. Tallet 63 sto pa ryggen hans og strammet 
altfor høyt, sier Jens Chr. Haure. til repoet slik a.t fangen mistet 

Hans S. Jacobsens fotnote i den bevisstheten. Dette gjentok seg 
norske versjonen av Ralph Hewins flere ganger. Sånt kan ~kape' '"a. 
bok på likvidasjoner er 200 - i rige skader. Det er'(l"'-;O ~~ ........ ' '_ 
det alt vesentlige begått under kri- tert ryggsmerter, inva~iditet ~om 
gen, 90m han har opplyst i retten. nedsetter arbeidsevn'!n, fnrUIl ~ 1-

Quislings iødehets 
fra bånd i retten 

Dommer Knut H o u gen kunne 
ved. rettsmøtets begynnel.!e i går 
opplyse at torhøret av general 
Buschenhagen nå var innkommet 
til retten og var under over!'lettebe. 

I tormlddagsmøtet hadde man 
også den rystende opplevelse l 
høre noen av Quislings taler fra 

seflbesvær, for ik..k;e å snakke om 
&lIe plager av psykisk karaktt-r. 
a.ngsttølelse, tørst og fremst, opp
lyser EitinKer. 
"Pl sp-en:mål fra Schjødt Opply. 

ser Eitlnger at denne mi"hanfHin~ 
av fanger o.~ jøder også ble to!""e
tatt av norsk :SS-politi Ol hird, 
ute-n at disse mi .. h1.ndlin2er kan' 
~l'destilles med red!"lene.f de tyske 
utryddelsesleirer. 

lvdbånd som Sverre Løberg og ad- - Vi har invalidiserte fanger etter 
~okat SchjØdt hadde frambrakt. oppholdet på Berg·leiren. der jo
Man horte den opphiSS€de, nesten dene ~:ar samlet før slavetrans. 
sinnekvalte stemme gi uttrykk tor porten til Tyskland. Nasjonal Sam
sine aggresjoner. I dette til!elle lings regime var langt mer hard a 
dreiet det seg om Quislings og: NS mot jØdene enn f. eks. okkupa.' 
holdning til jØdene. Hans S. Ja- sjonsregimet i Danmark. De fleste 
cobsen har l sin bok en fotnote I danske jØder kom til en leir ve~ 
med sitat :fra cForbundet for So- i Theresi~nstadt i Tsjekkoslovakia, 
cial oppreisning~, sendt til Den I ?er regimet. om enn .det v.ar hardt, 
internasjonale juristkommisjon i Ikke kunne sa.mmenhknes m~ det 
1964. Der står «Ingen NS-medlem s~m rådde l utry~delses1eI.ren~. 
hadde noen sinne skadd jØder». I (1700 av de danske Joder kom tIl 

I Sverige. 465 ble sendt til.Theresien_ 
trakte SQm soldater i det norske ( 'Ih stadt. Av disse døde l prosent, alle 
forsvar. I Jacobsen og ti Ørere lover 60 år. I 

Hauge far spørsmål om det er I forlater lokalet Dette belyser det forhold at de 
som jurist han har tenkt OV"er d'lSS~ , Da advokat SchjØdt sier. tra, a.t han lokale nazi~reg'::mer t de enkelte 
sporsmål. I ville spille utdrag av dIsse talene, ·tysk-okkuperte land, kunne pa.

Hauge.: I. denne situasjcm tilo- i sendt over NRK under krigen, sier I virke t~skernes programbestemte 
soferte Jeg Ikke. La meg o'gSå få I advokat Wiese-ner at han synes det- behandhng a.v jøder. :S-asjona.1 
nevne at kapitulasjonsdokum.entet te er en merkelig form for bevi!- Samling ønsket ikke å gjøre noe 
av 1940 ikke var av de skrifter j førsel, i og med at han ikke har I som hel~ for a. stanse SS' jØde-
som var mest. J omlø~ 80mmeren bestridt at Nasjonal Samling vime I ja.kt. i ~org~. De forsvarte den. 
1940, Mannen l gata kjente på seg I jØd fiendtlige tendenser. Jacobsen i sa Eitinrer, Idet han viste tn eG 
selv at det~ ville han' ikke finne ha/ bare tatt med et sitat fra !"n II tale Quisling holdt l Trondheim 
seg l, han .kJent~ Kon~eM nei. Han organ1sasjon, .sier han. _ Jeg vil l 1942, . 
satte seg Ikke til å fllosofere over /likevel ikke motsett!" med .sendin. I Wlesener går VIdere med Eittn.
kapitulasjonsdokumentets ordlyd.. gen i mellomtida kan Jacobsen og I ger: Kan det tenkes at slike sen.. 
Men det var jo ellers svært mange jeg 'snakke om noe annet... I skader. har oppstått ~Co:!I norske 
jurister med l motstandskampen Dermed forla.ter advokat Wlese.llan~.viktanger etter. krigen: 
og i Hjenunelrontens ledelse. Den I ner og hans kUent Jacobsen Elti~ger: På PSYkiatris~ Kl.1nd!k:.I!I: 
hadde for ØVTig en ~eget repre-. rettslokalet. Der oppsUr o,"så en I ~ar VI behandlet en ~el ~elle av 
sentativ sammensetnmg fra aUe I viss bevegelse på det til en hver II frust~~e og ~epre:s5J.ve tIlstander 
lag av tolke1. tid fuUsatte publikumsgalleri. h?S tIdhgere N~-m~emmer, ~oen 

, Noen av tilhørerne følger Wiese- viste t"e-gn på sJ..nllSlidelse, fordi de 
Motstanden motvirket ner~ 0l' Ja.cobsens eksempel og I f~lte seg nt'~brutt e.tter rettsopp.. 
håplØsheten I forlater sine hardt iJlkjempede g~reb.og ~oi:ell 0rr::flV~lsen~ t::; 

Det var jo nettopp det som holdt plaMer før dommeren gir be.! =dekva~SS~et.~~.~g. e urer m 
skjed tn ret.tlbetJenten om å sette I _ Bal{"" ddsse merkeT" etter ~ 

MILORG LEDEREN JENS CHR. HAUGE 
"'. 

l~:!~';!~~! r~yn:~r så plutselig handling~ 
Quislings !'temme l' rettslokalet. I - Absolutt Hå", sleT" Ellinger. 
vold!lomme ordelag angriper han 
den jØdiske rase. Bare noen brok

Ingen nordmann var i tvil 
Prov bekrefter 

om at krigen gi·kk videre 
Retten hører Quisling-skrik mot jøder fra lydbånd 

ker kan gjengis som f. eb. edet Andre vitner tirsdag \'"ar sjefs.. 
jødiske sa.tanrike som p.å truer. forhandler Kaare Norum i Nor_ 
Norge og de europeiske folk., han ges Lærerlag som hadde tørt nøy
har hysteriske utbrudd mot stor- akclg referat over det som hendte 
tingspresident C. J. Hambro, mot pa Mollergata 19 den 7. og 8. mal 
~dette klikkevelde av jØder, intel- 1945, og lagdommer Lars L'Abee .. 
lektuelle og kunstnere, som under Lund. Begge bekreftet tidligere 
mitt styre nå skal settes utenlor vitneprov om at Quilslbg ikke bl~ 
elter innentor~. (Langvarig applaus gitt noe lofte om ~æreful1t opp
fra dem som hørte ham). cDen hold_o Quisling hadde fått klar 
kommunistiske lære er oppfunnet I}t:.'skjed cm at han Ville bli sat! l 

;lV jooer .• skriker Quisling fra lyd- ,'''ar~tek.tsfen.gsel som alle de .~nLl~·c 
båndet. ~RevoluSionen i Russland. ::l..rl{':''SIS~·i:k.E'rne SOl.11 skulle al l.:.~.t -
h st bak" Jddiske bankierer : es. :-';orum oPPly~te ~t Qw..sl.ng 
! v~~w ~ork>.· Ja .. ja. lyder det r I u\'el'fo!" overbetjent Olaf Har'redd.l 
kllr fra han~ tilhorer.skare. Arran~ hadde kt.evd protokollert at hQn 
gt'"mentsme~.si~ må d:sse tatene.j ~om fl"::,·lILg. men at han. had;la 
firJm var holdt av Qui1'lling i 1941 og \ en tet seg. en annen behandlll.g, 

_Hvortn r l oss nppe l de mE'5tt håolt'WP ~",",,," .. ! ,194:1,. sammE'n~ikne8 ~f'd det man i" Begge VItnene erklærte at dl,t 
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k'~' '~: vH~ec~~~f;~~tl~d~el H\ d hadde JnemO' l tnnkene" \~r ;i;:01 f{);'-'sk~ii;'-d;~6;~~Jh~~~;d~ "j;.j ;;m'me ('fr Fm;!'t har l''l"lt {"1- og' l ]~lf>~;;'-€'rr01"ltens ledelse Dr-Tl ne~CI ;~<OU )1;~';--k;i;~t'-J-~ob5~n \ E:twger. På PSYkiatrisk, Kl.in.1kk 
sen og Slefe fo H~ I ~{'tte en forb~rerl.p1sf' hl motstand l d(>t forrædenC't r:l <:pes1€ll behand- terkoTTlm, o'd>'! M, n ti tlll: y hnddc' for ø\"ng ('n rne~et repre rettslokalet. D("T oppstår også (On fw: \'J behandlet en ~el ~elle ,RV 

H k 
n r - k orge eve] tue}' l :'<lmarb(ld med llng' Df't \ dr en fremmpd tankE' I Qui<:lH" e~l"lJ fon klnll1g, O( t <:('nt:1.11\ sammC'n:<;{'tnmg fra alle "I .. be"e-el,e på df't til en h".r, JrLL~tN.!, -rt,e og ,d,,'pressln~ tIlstanaer 

Jemmestyr ene ~ ved rJ den ca hah mlJ~lUn t'ske ~ for 0"" at hnrl hadde nwr skvld ,lå uknf,' l hpns kl( nn<.;kap Oh' lng R\ folk !J ~ NS 

g
ens slutt som s10 1 ]\orgF' Deth \ a" 5S enn "lle ane kulle> slIppe fn .. I drn ~0Jl1 J fn, dr B;}'1Ck må for tid fullsatte publikum!;gaJleri. I 11.05 tJdllgot>"rf: ,~Tn{'"?lemmer. N.ocn d h 1 :Soen av tilhørerne følger "'I('~t- \ 1::;1(' kE!Il på smnsll'de1s€, :fordi de 

en gang \1 ~gge :ze perslJf'h.. er Idet p,,! {n le måte .T .. g har IStå ~t h,I1' ( hrmdl{t 1 PI1 ,~n M . k t - f l db 't 
.Teno: Chr Hauges \ltnepro, fra Il dag kan od. \alf:'" enkelt ~ s1!! lkke hM1 om dr Fo"s ~:;k'llle ha skellg ", j, 1 BlllHk sto n('t _ lotstahuen motvlr e nertll OK Ja.cob8enl'l eksempel og, o te s,eg nt> ru, etter rettsopp-

disse spennendE' dager blf:'" b~ret fa~ a~ det var dårlig grobunn for I f3H npnne ordre Cl\' Bnnck Om' opp pr t standpunkt al alle håpløsheten forla1l"'r slne ha.rd! tilkjempede i ~J"ort:'t ,~g t~lte, omglve1senes fOT-
oppe ., ,m egen dcamallkk \'å"! I en silk bo, ge< kng mellom h"d og k\ eldon den 7 m., hadde H" m-Iland«' ,ko , 'kulle få en streng DM ""( jo nettopp det ,om hold pl ... er lor dommeren ~lr be': okl. D,~>e t,lfeLe ble kurert mM 
lormål var å unngå blodsutgytel- skjed til rettsbetjenten om å .. ite : adeb-at betandlmg, 

",r. samtidig som vi måtte væ", M I L O R GLE DER E N J E N ','s CHR, H A U G E: lydbåndet I C-IlC, I h.;;dll~a: d""" merk..- etter mi.-:~t:~~~t til å parere en kamp, Q~i~;~;::n~:m~~'r r:t'-'I~~~:~lI~ I - Akolutt ikke. sI..- Eltinger. 

jrH~esi!:~~t;b:r~æp,:-"~~ ~~;,d~~':i~:e ~~~:,I':aT:n~~;;:rbr~~~ I Prov bekrefter 

m~"tS(~~:~t~~~ene)Org.-lngen nordmann var I- t I-I r:~iS~:ns~jt:;;~:O::'~~'t;~:;l[o~~~~er\i~:reti~~a:U':'i'~: nisasjonsmessig og kommandomes- V Norge og de europeiske folk., han ges Lærerlag som hadde fort npy-
sig under Dem? har hysteriske utbrudd mot stor- aktlg referat over det som hendte 

m~nau~:; n~~~n~,;:;;;:~;~~!.sl; ~:;'e;:~r~~:~~~~eide J ~VHjaø';;~;,o'in ~~: );;~~1<~~e'!~~o,!,~;n r:r~g L8,,~:~ 
HS hadde kommandomessig ut- lektuelle og kunstnere, som under Lund. Begge bekreftet tidlige;-e 

~!:~n~ ~:nn~Sk~iJlO~:::~ om at kr-Igen g-I kk- v I- dere ~::r:'~~I~rå,.S(i";n;~:~~~~~;'!~: ~:~,c~:\l~~e,~~u~~e~\~tkeo~~,~ overkommandoer. Meningen var " ira dem som hørte haml .• Den hold., Quislmg hadde fatt klar 
at det var Forsvarets overkom- kommunistiske lære er oppfunnet beskjed Gm at han nlle blI satt i 

~n~~t ~:d~k':;~:'n:.:;r;:II~:;~ _ ,';', ~~~o;;er~'R~'~I~';jO~~~SI;"i':I;~~~ ~;~;:~~;5e~~m'ka~fe d~,,~~','::: 
l frigjØringroagene. h,'em sto bak'! Jødiske bankierer res. ~orum opply:Ste at QUisling 

Do~Ød";;de;:~~n~~en~et~ri:~~ Detten hører Q u l·S [l'n 9 -S k r l' k ,'øder fra [ydbaO nd ~o~e;a ~~~~'ti~:6r!~~kl:,.~e\~;~n: ~~~~:k~.~~~be;jr~;~k~I\~~tH:{":,~; 
F:år Brinck og dr. Foss' tilbud til f'\... mot gementsmessig må dIsse ta1ene. kom fl'iYlllig, men at han hadde 
Quisling om custodia honesta.l som var holdt av Quisling i 1941 og \'entet Seg en annen behandbr:g. 

Hauge: Vi brukte ikke sånne be- 1943 sammenliknes med det man Begge ,"itr.ene erklærte at det 
tegne1ser den gangen. men sikkert HS. Det \'iste ~eg jo at de fleste I mefronten riktignok :ykket inn: men !E', tt::ferdig atrat!. Hvor:t'or lOSS oppe l de mest håpløse dager I har 'hort om hysteriske predikan- forela en helt klar ordre om at ar-
er det nok at Brinck betraktet NS-folk forsto at nå \"ar slaget tapt, på MØllergata 19. Det gJaldt li ska:C~ 'skullE" han gjdre unntak for Y1d- av krigen fortsatte. Yi var med - t øt re-stasjonen a\' land.ssYikerG€ la 
meg som sin foresatte. Kå gjaldt det for dem å redde seg fe Møllergata 19 en rimelig mil!- ! kun Qtll~ling'! Dm enn som en liten brikke _ i ers m er. under rikspolitisjefen. Norum h:~,-

Direktinne. som bl 8. Brinck unna eller i hyert fall holde seg I tær beskyttelse Men krigen var Jeg har ingen ting å lnm'ende kampen fOT å redde det som når I;hyr-gen var ikke mindre fOordl te opp 8\· ~itt referat fra mai-da~ 
hadde å holde seg til. kom fra SL l ro JO Ikke slutt og parolE'n glkk ut mot han" handlemåte. og dermE'd 1 alt kommer til alt betvT nOe _ vi profe9S0f

, dr. med. LeD Ei, ti n - gene i 1945 om politimester Haa-
~ sentralledelsen. Et dirE'kti\". ut- på at HS hadde forbud mot å mo~ : hellE'r lkkr> mot dr Fast:. som ut· I hadde vIsse Idealer å -redde Dette I g to r, OV,torler e v~ 'l'nt:versltetets I~on 1\1 e y c r s tale til den o\·ersle 
arbeidE'1 i samarbeid med Hjemme, HS skulle holde blhsere Først etter spesiell tIDa- fwte f'Jj ordre, SI. Hauge stimulerte kampYIllen l så å '!';l I PsYkiatnske kliru.kk. hke t for- politilC'deJsC'n. Politimesteren g3 

frontledelsen og de an;;:yarlige seg tilbake tel"e ble det gItt ordre om at noen 'r allE' nordmenn og denne kamp I '\'eien hadde rortalt om. norske uttrykk for glede over at alt \"~r 
',1;':-'4'4nd,i~ahretsertti London di steptkembe; De all1erte m,ndlgheter de norske Hs-a'd,elmger skulle s~å åpf'nt, ,Je~ kjente 'ikke Ouis!in~! vane fra 9 RPr',l 194(\ tI] 8 mali jøders skje-bne under krigen og skJC"dd uten blodsutgytelse. l\lcy€'r ~, a opp me an -e p", - fram. Det "ar endel skytmg rundt: H ! "d"ok2.t Wiesener: Men kun_11945. sier Hauge Nasj,()nal Sam~lngs egen holdnm~ hadde und~~rst;'ekE't at fangene "ar 
e\-entualiteter under frigloringen i myndigr.eter i. L~ndon og Hjemm.e- Mol1ergata 19. Det tyskerne t:od- I ne ikke denne episode "ære egnet til Jedene, shk han bl. a.. seh ordll1ære varetektsfanger. og han 
a\' N"orge. Dette direkth', som bl. a frontlE'delsen I Norg~ skulle ha gItt de~ ,:·ar at HS skulle ~sette Knng-I til å dllede Q~sling e11f'r få h?m Rosenberg _ en hadde oppltovd den, I ~nn~kje~pet at det mEt~e pas-sa; på 
~lkk ut på å lkke prO\'osere når mye for å ha hatt VIsshet for dette ka",hngshu~et på Manenlyst. Sen- til ~ Ir.isforstå,? ' j Det kan innskytes her at 760 at de fikk en behandlmg som var 
o::ammenbruddet kom gJaldt d.a ~e:~~fr~~~ s~s;~ ~~sear~e~~e~l !~~n~ tral~e?elsen ?a HS-styr,kene om å I Hl:oug€,: Ad,'okat Wiesener. er det avskyelig type , . I' norske joder ble sendt ti] utsle~- l samsvar med nors~ 1:='" og rett. 
sa;me~bruddet. kom 8, m., 194, setle opp desse bevæpnede h"dba- la Knngkastmgshuset ,ære i lred, 'ikke on rar sitUasjon når De spør Han lortell<" så om sin, mlSJon I tingsleirer i Tyskland under kri· l dag kommer t,dhgere rik,-
. ~ :ar Jeg l. Oslo, og, ha~de tal joner gikk ,-idere. Dermed ble mp§! om def:' Jeg kjentE' ikke Quis- Tyskland hke etter kngen, der gen. 24 slapp fra det med livet a~vokat Andreas Aulle som VItne. 
\~Jt ae~ noen tld .etter. mItt SIste det en av HS' viktigste oppgaver En forstandig ordre ling' han kom over Alfred Rosen?e~gs etter ubeskrivelige lidelser. Profes- Tllhorerbenkene. er .stadi~ like 
æ end bl London l apnL fortsatte gjennom sin egen disiplin og stra-I _ Det Mm har stått for Lo~ De: OP,pstår .~, ordn'ksling om dagbok, so,~ oppI.yste at QUlslmg sor Eitinger fortalte på advokat fuUe. Mange slIpper Ikke mn. 
H~uge. d. I tE'gisk tilbakeholdenhet å hin-drE' en rentz Brinck _ som den faste og h"·[l ~,om ,'ar legale og illega1e in- h.adde stått l forbmd:lse med Ber- Schj6dts eksamina~on at han ~0n:-

u ra. le .els~n ble mstru~senf' de,lt ,kamp på n0rsk jord. Ordre etter modige mann han var _ var å s.htu,,:on0r ender krigE'n. Det er lIn len.ge fØr 9. spnl med, tanke til Norge fra TS)ekkoslo\'akJ8 l I 
. : .t~l dIstrIktsledelsene l HS. DI- ordre, parole etter parole. ble ut- si kr!." seg Quisling. Men hvor h('r Hmlge sier at kravet om å bli på å gJore statskupp i forbmdelse 1939. Han praktiserte som lege på 

l('ketl"et fa~tsatte InE'd ~tor omh:-'g, sendt om dette. Man skulle ikke skul1e man sette ham hen? 1\101- gonk~('n+ ~f)m kampenheter kom I r.wC det tyske overfall. - VI for- forskjellige steder. - .men jeg' 
.g hg~et h\'ordan. det sk~lle gås angripe i utide. man skulle ikke I\lergata 19 og andre anstalter var fra r:nr<:k un~oin ~('1\'. Dette ble hØrte. for Øvrig und;r. \'anskelige ble i 19~1 fratatt min l.isens av det 

fl~m \ed arrestasJoner a\ lands- sette landets verdier på spill HO\'~ ennå ikk på k"h d l goc'lkwn+ ~\' f,rsvarsrådet j Lon- forhold, generalene Keltel og Jodll nve reglme~. Han arbeldet deretter 
S.\·l~~re. bestemt. men på en retts- edoppgaven for HS \Tar nettopp å om Harr~ S0~~~: pn j~~: se ~ I don i n{l,'em~. _ .. 1941 - Så legale lOg Alfred Rosenberg, for ovrig en på et sagbruk på Vestlandet til han 
~ er. 19 måte. ~. ~or å vurdere det, besk:ytte landets verdier _ og å l hadde rykket inn rn 

/ 19 I~O I V<lr 'l DC'n mp hjpmmpfrnnten a\ skyehg type tilfdver Jens Chr ble arre~tert i mai 1942. 
1 ~lbl ~agt'lmå '1.1 tanken sette oss sorge for at a,'væpningen av hlr. der var· tyskerne p gS~ , D t t~ I førte '9'" d eneste legale kam- Hauge - VI VIlle altså gJerne som - Vi fIkk egne legitimasjonskort. ~ 
l a e 1 den tId da dette hendte. den gikk ordentlig for seg, arreT i kan tenke meg so':n :n r:rkl:- I pen son: ble f av no"dmenn un- norske representanter ha avhØrt og fikk stemplet en .J. i det. Det' 

stere nazister i nøkkelstillinger _ ring, er at Brinck sendte Foss av der k'll:;en sret Hauge med etter- Hermann Gdrmg Men det fikk VI var bygde~ensmanne~ P~ V~·t1an- , 
Kampen var i gang og så. besk:ytte og bevokte fengsler g-årde til Quisling for å sikre seg I trykk ~ Ikke lov hl SY de allierte mllltær- det som gJorde det 1 mltt tilfelle. I 
under hele krigen og fange anstalter som lands\"ikere ham på en eller annen måt mu- 'Wle:;;ener onnerer De nå ut kommandanter uten Cl.t jeg vet om han var nazist i 

I denne rettssal reises det tdl om ble sa,tt i ~or å hindre at noe oss ligens i en villa på Holmen~Onf'n fra rette-n hl yte motstand eller eller ikke .. Det var for øvrig bare, 
kringen fortsatte. KOl'dmenns kamp uverdl~ SkJedde: Det kunne jo ten~ under HS-bf?'voktning Det som f?retar DI" en struksjon på na- Motstandskamp en nazist l den bygda. Jeg ble ar-
mot de tysk-nazistiske okkupanter kes, slJk stemnm~en ,'~r. Ved en må ha stått bydende for Brlnck, i S)Ona11"t,sk nalal'!~ Advokat Wlesener brmger på bane :estert etter ordr,e ~ra Gestapo, var, 
fortsatte med stor bitterhet og med ordnet tysk kapltulasJon, sku.lIe var at Quisling skulle arresteres I HalH;e: Advo~ Wlesener. i den- saken om Hjemmelrontens likvida- mnom ~lere naZIStlS~e fengselsan-
~mertelige tap, Det var da ikke HS ta seg av og avvæpne <lydelm- og holdps I midlertidig o im- I nE" s8k t,rengs l~gen konstruksjo- sjaner av angh'ere under· krigen. ~ter I N~rge før Jeg ble sendt 
noen kamp for å gjem.inne terri, g'er som Germ.an.ske SS-r:~rge, ~e- provise-rt forvaring-, sa Ha~ge. I ner. r ~h\ f',t faU' trenger ik~e jeg - Jeg innrømmer, sier Wiesener, til A~sschwltz, . 
torium, men en kamp for det vi væpnede, naZIstiske poht13vdelm- I det. hn,"n fort.o;atte. mannefar- t d t d l"k t ål SchJØdt: - Få a\' dere kom tII-
n1pnte fl sta for. for \'are frihet<:- ger og den s;\kalte fØrergarden. - Jeg kan forsta Brincks handle- to:-.'er. S1-:il' ~1ft:.erer fra Hæren ~e '~~de~e e vel e ~~ ~~~ ~::~ bake: 

idealer, for rettsstaten, Det er ~a Dette -. det sto og~å i ordrene - m~te. Han ~andle.t innenfor ram- r kom SP": nn'r ,til våre allierte. til Var likvidasjon en kamphandling, Eitinger: - Jeg reddet meg ved 
ktt i dag ~ sittf' a. fole se tr' I skulle tmne sted med den skån- men a" de mtensJoner som forel~ ~ Eng18nn. Det r~r. ikke m:,."€" igjen en eksek,'ering etter rettergang at jeg var lege, Tyskerne kunne 
Situasjonen "ar en annen d!n g~~: somhet som, forholdene tillot fra ledpl~E'n. sa ~auge, Under dj<;sE" I' ",v df't. n~~:::k~ f!,vvåuen, men det eller var det mot-terror. bruke meg i den egenskap. 
,'j må ikke et eneste oyeblikk Når det gjaldt arbeidsfordelingen forutset~mge! \ 11 jeg kall~ det en '.''lr fl~ e:~P. e t11~e. J?e kom og!"~ SchjØdt: - De har sett Gestapo-
glemme det. Og Hjemmefrontens mellom HS og ri1('-n"litiet, sa Hau- f~rstancllg ordre han ga sm med~ I tIl En~J. .. n~~t o.t4et vIste SP,!! gan- Hauge: Det var forsvarskamp, terror, og De har skrevet om sen-
ledelse "ar meget i tvil om h,,'or- ge at HS ikke gjøre annet kJe-mper, dr. Foss. . ~~e mart '. ~ :,jordE' seg ste-rkt tatt i bruk der ingen andre- midler virkninger av mishandlingene som 
ledes det tyske sammenbrudd \'ille enn det man 11a \'åpen i - Et, annet spØrsmål ,som voldte I gjeldende :,... k:;igen. Det bl~ også kunne brukes. Det lå alvorlige og tant sted i nazistiske tangeleirer. I 

arte seg, opplyste Hauge. hånd for å kum: 'nnomfore og oss ho~~bry ~en 7. ma.I om k.\·el- gal".o:ke :n:'·m', ~blert forbl~del~e grundige overveielser bak disse Hva legger De i begrepet terror:' ' 
ta ansvaret for akSjoner som matte den: '\ llle t:-.·~kerne gl seg tll fl mellom d. ~ti(ere lE'del~e 1 Lon- aksjoner, og bare i de tilfelle hvor Eitinger: - Gestapo~terror i for- i 
skje. Resten var politiets sak, skyte på HS-folkene om de trådtE' don Og st;':-kene som lfl. i skjul he:- man visste ting helt sikkert - hold til angivelig hjemmefront-

Quisling bevæpnet i Når man kom over dette forste fram dagen etter, den 8. mai: Vi I hjemrr>e, D· .. tte begynte like f>Her f. eks. om !arllg og systematisk terror etter krigen er som å sam- i 
alarmenheter ,! kritiske stadium, var det rikspoli-I mftttf' . j.o handle i pakt med en; kapitulas;~'-·.~,~ i juni J94(l, 08 c'e angi\'eri - gikk man til aksjon, men.likne en bl)'antMstump med 

I Januar 1945 forverret dl~se tlet som overtok ans\'aret Riks-' fnlkf'\"llH' som hadde \'ært inne-', for~tf- pt" :etninp;skontaktc~ hle Jeg kan fortelle at man .forsokte EUfeltårnet. ~ 
asptokter seg. Qui~ling hadde fatt p01iiiet fikk overfort 500 ·~pesielt I trf'n,e:t gh'nnom mange ~r. ~~ nær- ~ (>t8blf>rt rrr.~ forbindelse frii 1'\or- å I.lllngå denne metode, blant annet Eitinger opplyser viderE" at han' 
o~ert~lt tyskerne til a gi seg va- egllede HS-folk til sine rekker. I mpt kTi"en seg sluttf'n. nfl \'a, den ~rp 1~1 Lm: r

' n, ,'ed å ta slike folk, til fange og i sine medisinske undersokelser har' 
pen til. he\'æpning av det som ble I f:'kti"k "lutt. fnlk måttf' :::f' en s:-.·n- \\'IE'.~('nC" :~E"n dette \'ar ,·e~ for' få dem o\'er t.il. S,·enge, for Øvrig konstatert mange sen.virkn:n..:er 
kalt H~rdens alarmenheter. Dette «Jeg skjønner godt : lig endring i ~ituasjonen, ellpr::: kf\'Lnl1"f'r~ .1] A bli forqMt av I under sto, rL5lkr' for dem som hos tidligere norske kO:ls('nlra-
~~r foruroligende. Quisling oPP- Brincks initiativ» : kunne ann re ting: skje. Dettf' forsk' 'r' ""'nrr, i c:: ta:' . gjorde det k2n. for å illust~ere sjonsleirfanger og fanger i norske 
~dde dette etter en samtale nH"d df'n ty<:kp general som undertE'~m(l' H8U~P' ;Jf>: var ikke komplisert noe ay med denne nrk· fengsler under NS-administr· . 

HItler I. januar 1945. Han søkte .Ad\·okat Schjod.t bringer så Ha.uge, kapitula:::innE"n fnr dl" t; .. skp ~t~',- for nr,('i ~ ;:l går inn for et sidli· s.llmhet, frlrte-l!.E' at \'i var ute Fangene ble utsatt io; ~lv~~~~;~: 
o~så å fa I gang freds forhand IIn- i ,nn på arrestasjonen av QuisJmg.· kr, i ~0"ge og non 9 mai kunne <e' t ,or 'u n basert på f, het og. etter Henr,. RH:nan" D~t gjelder l mishandlinger. slag i ansiktet. I 
g r med Tyskland, Det ~ppnadde Cl,!:: Ha\,lge f~rklarer: ~ Man kunne ES !ramir(' offentLg med hf'l~ !"1n re~~()ra«; ~(lr tneg er d('~ he, ('t ,også ann'-{> : ~;·s!-~ P(llltl.t~eneste o~ I spark i skrittet, benklemmer. glo_I 
han Ikke. Det han oppnadde "ar, Ikke ylte. pø den bakgrunn jeg har, styrke. I (lyn :y::;;. IS og Milorg" J ~ be- ,det n<'.:'ls'.:.<:ke .<:t3t5pollh som Yl dende sigaretter mot huden. Mange ---
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