
B. ØSTRING 

Brev fra Norling. 3.6.d.å .. 

N-1322 HØVIK, 7.9.92. 
FJORDVEIEN 77 O 

TELEFON: (02) 530954 

Norling har svenske foreldre, men er født i Spania. Først 
efter at han begynte å få interesse for hva som skjedde 
under krigen, fikk han vite at hans far hadde vært svensk 
frivillig i Waffen-SS. Han har bare vært i SvXerige et par 
ganger. I Norge fler. Vi har samarbeidet mange år. Siden 
ingen norske har gjort det, er det blitt til at han er 
den som har hatt mest på trykk i utlandet om norske fri
ville på tysk side. I spanske og amerikanske blader etc. 
med meget stor utbredelse. 

Jeg har svart ham på ovennevnte brev. Men kan ikke si noe 
om dette med avtalen om 350 mann. Formodentlig kan du? 
Send ham gjerne svaret direkte. Men siden dette vel også 
bør være stoff for registrering hos Baardseth bør han få 
kopi. Personlig er jeg også sterkt interessert av hva som 
foregikk den gangen og vil gjerne orienteres. 

Jeg har oppfattet noe rundt dette slik: 

Alt forsendelsen av Legionen til Drammen forteller jo at 
man tidlig var innstilt på transport sydover. Og at løfte-
ne fra Terboven om norsk, norsk i alt fra det øye-
blikk Hitler var klar over at det her var gått over stre
ken for hva han ville tillate av selvstendighet, straks 
ble funnet nødvendig-fra tyskHside-å endre. 

Quisling skal da vi ble sendt til Tyskland ha gitt be
skjed til Kjelstrup at efter sending av manskaper ikke 
skal finne sted. Og at alle nye frivillige eftBr avreisen, 
herefter skal samles på Torpo for utdannelse for en 
oppsetting aven norsk Skibataljon. Og utdannelsen her 
tok klart sikte på dette. Men Quist, Marstander og Holter 
ble påvirket av Redies o.a. og klarte gjennem intriger 
å få de fleste nye avsted til Fallingbostl. Noen nektet. 

på samme tid eller noe senere skal Møystad ha meldt av 
at han kunne stille et kompani på benene fra Opplandene. 
Men i ergrelse over den vending det hele tok i tysk rett
ning skal han ha nektet gi fra seg mannskapsliste og 
stoppet det hele. 
Det er mulig at jeg ble regnet som så parti eller Quisling 
innstilt at jeg ikke alt id fikk høre minus nyheter. Så 
jeg kan ikke si annet enn at det en tid - husker ikke når -
ble nevnt for meg et par ganger at det skulle være inngått 
en, jeg tror det ble nevnt, "kjøtt og fles-k" avtale med 
salg av "levende slakt" mellem de tyske og Orvar Sæther. 

For meg er derfor hele dette noe av et virvar, så jeg kan 
ikke gi noe virkelig svar på hans avmerkede sørsmål nr.l. 
Jeg har imidlertid lovet at han skal få en avklaring. 

Bjørn. 
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l tt l' re '350 mann til Legionen. Avtale om at Rikshirden skal s!~!_~ __ ~ __ ~:_:§~ ___________________________ . 
-----------------------------------

1943, 'ull •. _ .. :., 
MaJor F. H. KIelsIrups skriv' til Quislings kan· 
selll, bilagt med:.. .="".. . ,!l , , . 

. aj Korlfattet· 'over"."t· vedr.1 Den 'nor,,~ Leilion, 
.. ,akrevet· av maJor '·KjelJltMlp lomme re" 19~!. 

b) P.M: (tldatert) fra ~'1naJor :Xjez"trup om flor"ke 
forhold av" betydning lo-F tllslutnfng . til 'Den 

l, uorske' teglon~ ::. " . 

ei P.J.J[. '(udatert) : I~a major Kjei,trupom Den 
" ' noT~ke·Leg!on"·ldn til Rik.!h{fden., . 

'd) ;SkTivav,piJ..' J.9,4l."lra ~aj~r KjelJltrup til 
Den hOheren S8· und PoIUleifilhr:eT. ". " . 

eJ Major Kjel"trup" 3irkulafre elV 8/1S J.9~1 til de 
frivillige al,l Den nOTlke Legion. «Hva 1111 Na· 
ajonal Samling t:. 

Ad c, 
PA. grunn av" st~cit~en . omorganisering av 

Den norske Leglons feltbataljon 1 'rYl!Jqand .var 
,~et ~t swkJ: beqov: ~orJlupplerlng av styrken. Da. 
fr1.y.~ge.l~, ti~trek~eUg an.tall Ikke badd~ meldt 
seg, bestemte Før.~mJl."ok~Q~r 1941 ~t Riks· 

a~9':ll.~"k~e. a~gi 3!5q ml/-lUl ,hertil. Leglon~n ,av· 
O ga arbeidshjelp. til R~ksh1rden, for A.f A. saken 

hurtig' 1 "o~'de~," men, 'res,ultatet ,~ot vente pA. seg. 

- &rTIns Kray Om supplering og RIkshirdens be. 
tingelser for A. assistere med vervingen førte til at 
Leglonssjefen m e .d. ~. S.~F.·ø r ~ r s V i tell d e 
lot R il;t ,~h i r d e n..fA. fina..n:s1eU, støtte, til pr,opa
gandaen i form av et lån (kr<',99 ,000.7"'"") .,.mot 
veksel obligasjon . - en ubetydelig' støtt~ sett i 
lys av' Riksh1i-d~ns store" innsats . 'av frivillige 
dens omkostnlng'er til ~ervini m: v~' A ~' kretse; 
som ikke kjente' s~riu1!e'rihengen' ble' 'ogåA."dett'e 
søkt utnyttet' Imot "staben u"T1~~r. YJopagandabe. 
tegnelsen <slavehandeb. ;((,f.aI~l/ j/A&., "-vldt..? " .. 
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STEg{ ~2(J1( ij{O'ltLFJ..[(j p L.9lJ-I9{ 
JtsesOT 1'iscaI . 5fgente eie Ca Propieiad Inmo6ifiaria 

Herr Bjarn Ostring 
Fjordveien 77 B 
N-1322 HOVIK 

Fuengirola den 03.Juni.1992 

Hei ! 

Bare någre rader vedr. några PM som Major F.H. Kjelstrup skrev 
til Quisling Juli 1943 med diverse vedl. (Ble bilagt i Quislings 
sak 1945) Har INO kanske kopior av disse handlingar som 
l-,eVlIS ? 

Jeg har sendt kopi til Sverre Kjelstrup også for å be ham om 
sin oppfattning om det han husker eftersom han var ju også på 
staben en periode. I Ole Andreas Dahls arbeid (1972) om Den 
norske Legion så nevns det flere ganger skriv fra Kjelstrupsaken 
som ligger i Riksarkivet (landssviksavdelningen). Jeg har ju fått 
handlingar via Riksarkivet så kanske jeg kunde direkte kontakt 
Kolsrud om dette om INO ikke har disse dokumenter. Dahls arbeid 
er opplysvekende vedr de politiske problem omkring oppsettningen 
av legionen. V' 

i.Specielt interessant burde det vare å vite om GenerallOytnantr~fV 
Juttner besvarte Major Kjelstrups P.M. som ble levert den 5/9 J. t~ 
1941. Tyskerne brukte ju alltid å besvare alle disse skriv. ~L 

Og nu til de konkrete spargsmål: . 

\

. 1) Major Kjelstrup skriver i P.M. c) vedr. Den norske Legion 4W: 
I og Rikshirden at "Da frivillige i tilstrekkelig antall ikke hadde 
il meldt seg, bestemte Fareren i oktober 1941 at Rikshirden skulle 
il avgi 350 mann hertil." Vet du något om detta? 

2) Det ble avlagt 3 edavleggelse i Legionen: Fallingbostel 
(Med Quisling til stede), Stettin (Med Minister Riisnaes) og .(~jlV 
Duderho~ West, (quisling" Riisnaes eller Fuglesang .??): Ayla inte ,}.t..v 

Jonas Lle Polltl Kompanl edavleggelse ? Hvor og nar l sa fall ?,J' . 
3) I Dahls arbeid så nevns det at Kapten Bakke ble sendt tit:' d~-~ 

Di Vis? on _ W!K.ING,. etter _ <:l:i~mi tering .. Vet du ~ något om dette?.. K~~i~'!' 
4 J \id.a ole (le:;: av Loy.:nant oV- H] almar u acobsel1 (Tro.l?Ps.f9rer tt.W1,;o~·<.~. 

l.Kp DnL ved Uritkz) etter at legionen blev opplast ? .{f:rl1iJ .... ,.;:; ~-.-.~ ..... dt.{;r/. 
5) Du forteller at de 2 tyske kontorhjelp som ble Sent til • 

deres kompani, Bauer og Wieland, ble truffet aven granat under 
anfallet ved uritJ<z. Ble de kun sårede eller avdade ? ~·;;-'i4~?/ .. , .. -t-

. ..H"?<.t..-4i ·t...,-JfA!? • 

Med v nnlig hilsen 

Erik 

Oficina: Cl. Monsa XIII IAFA 29640 FUENGIROLA Tel. 4611 77 Fax: 47 98 58 
~rivddei P\,Jsblo Isebel, ~ 296oi7 nl~~ OEt SOL. 1JJ\JA3330STA Tel. sa 91 48 
..j/br 4- ~/~/ ~ i7~' ~~/.M7:!-2- k-6ti7-tWI~, 
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," ,' .. ', ,,,~, .... ,~" ~'Ig 

(l 

~~. 
Torsdag 11. mars 1948 ~ 

, ' ' ~ 

"Flc~l{ekontrak tell"] 
.',~n m'8Iylili.t~!, ~ftære..A 

Hi,den' nkk '·100.000 kroner' fo~ . å veTve~ 
350 . frontkj~mpere ~. in~n' fikk, ingen; l 
O,'\'a .. Sælhe.' øn§lu .. t"Ik.,kelJ,l,læl·er@trlden ,l 

~k.ulle bli ... 0 ~ta.~~ak~-· , 

l 
~, 

, 

,',' Orvar Sæther fortsatte sin forklar-
J' 

ing forlagniaJlllSI'etten i gå.r. Han inn-
rømte at hluu hadde ,oppfordret til 
frontlmlsats" roeri erklærte at ha.n helst 

, ville ha sabotert hele vervingen,. men 
,både tysker.ne. QUisling og legionen 
badde passet på. 

De* va.r Quisling som hadde tatt 
initiativet til den _kalte «fleske
JJ.ontraltten», 110m kom i stand mena 
Sæther fungerte som hirdsjef. Den 
cikk ut på. at hirden motrok 10Q 000 
luoner I\v legionen mot å verve 850 
frontkjempere blant hirden. Straks 
kontrakten var ferdig underskrevet, 

t' ble den stjålet og publisert. Både 
.... __ , ,*ywrne~ __ ,Quåltnr .or Jeglonell ble 

plutleUc me,et moral.ke OC' ble in
dlpert over ltontrakten, sum ble 
betelllet 10m «hvlt slavehllDdeb. 
Da det ble strid om den, hadde 
QulIllnr vært 103111, or I3.i't det val' 
han lOD1 hadde fått den l stand, men 

. at Kjelstrup hadde gitt den en uhel
dIg fonn. Det lyktes ikke å verve 
noen hIrdmenn ID le&ionen OIl' pen-
, .. ene ble WbaJtebetaJt. 
sæther forklarte videre om lærer

atrlden. Han kunne Ikk'e hWlke at han 
etter at lærerne var' 8endt nordover 
hadde send t telegrammer til fylkes
fØrerne om arresWjon av flere lærere. 

La.gmanIlen: Var det ik.ke Deres me
ning at det burde arresteres noen læ-
rere etter utmeldingsa.k.sjonen? ' 

Sæbher: Jeg vil likke si at jeg val' en 
motstander EW arrestasjonene. men jeg 
hadde' tenkt å løse saken på. en ,anne.n 
måte.' Jeg vllle at det skulle være en 
la.tnbandss!\)k og ikke en ,statssak. 

Lagm,: Men' hvis n[ lærer,ne tort-
, Ilatte å protestere? 

l, Sæthcx: Jeg vllle bare la protestene 
I ' være ugyldige. 
I Lagm.: Da ville jo det hele bl! bare 
'f tøv? 
\ Sæther:' Ja. I 

, Aktor: Det er altså slik å forstå. a.t, 

det være å gi penger direkte til hjem': 
mefronten om Kirkeneslæl'erne' hadde 
fått etterbetalt sin lØnn. I Ilte<iet mente 
Sæther at disse pel18ene skulle gålnn. 
1 et fond sem s.1tuJle forvaltes av lærer
sambandet, sUlt a.t la.1l·erne matte ven- I 
d~ seg til samDø,.ndet om de ville ha l 
Økonomisk hjelp. 'llltalte 1n.nrømte a.t i 
han hadde gitt ruuneld~l.se til statspo
litiet om at det ved en skole va.r sam
let lam penger til ell K'Jrkeneslærer. 

, Første vitne 1 saken var Jens Lund 
Berentzen, som var intendant 1 
hlrdsta.ben. l-!lIJl erklæl'te at hirden al
lerede fra a.ugust 19:43 var en del av 
«rikets væpne te styrker» og en vesent
lig del av hirden hadde fått våpenut
dlllUlelse da Sæther 'trådte til sem I 
&tabBleder' I begynnelsen av 1944. 8æt-: 
her hadde holdt. på at hirden Ikke had- i 
de noen militær oppgli.Vø, men ble truk-! 
ket med på den linje man allerede var 
slå.tt' inn på. \, il 

Blant de øvrIge vitner va~ tIdligere l' 
sjef for· den norske legIon, FInn Han·· 
nlba.l Kje 1st r up, som forkla.rte seg, 
om dleskekontrakit~v. De 100 000 krO-l 
nene skulle brukes til il bestride' utglf- , 
tene ved verving a v 1'rlv.!lllge. HvIs det', 
lyktes li, verve det fastsatte antall, skuI- \ 
le plIkten t1l tllbakebetal1ni bort!alle.; 
Men <;la. kontreJkten ble Ikjent, ml.stet; 
den sm effektivitet, sa, vItnet. \1 

Saken fortsetter 1 dai. 
... -~ - - - ,---_.- -- . ~.' 

~, I De gikk 'inn for en mndere framgangs·· ! 
!. . måte. men da Quisling ll~ke ville fØlg ,e 
;j Deres linje, gikk De' lojalt Inn tor 'å 

t,~,' fØlge ha.n.s? .', , 
, Sæther: Ja, slik var det. ' 
~' Om 'sin ho1dnlng til Kirkeneslærerr,e 

<{ etter at de var kommet ·hjem. forklar:er 
,t.. tiltalte at han ville de formelt s.k.ullie 

i,; "-" avskjediges, men tas inn Igjen etter ~ 
1,':;' '\ha.' vært. prØVd ved ~ndylkesrett:o. lian,. 

". mente lærerne hadde' f,ått, understøt-
..... "., ~telse fra hjemmefronten og derfoi: vilie 

'~.' '--'- ..' ,~ ..... - ... ; -'i.f·~.:" 
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mor tor ehhver nasjonalsinnet og plikttro nord-
'mann. l!. 

Jeg appellerer til alle landsmenn. I særdeleshet 
appellerer' jeg til dere. tidligere frontlcjempere. 
om Igjen A melde dere til kampen. Det nye ePan
øergrenaderreglment Norge> trenger ,en' gninn
stamme av utdannede og krigserfarne: soldater. 
Dere skal danne denne grunnstamme .sam~n 
med de frontkjempere som nA er utdannet til offi
serer. Vis enda en gang et 'godt eksempel for'de 
andre menn i partiet og for de: øvrige landsmenn 
!Om ennA stAr utenfor. La oss vise hva det betyr 
A være nasjonalsosialist og nordmann.·' 

Det vil komme en tid da alle landsmenn som 
I dag står utenfor, vil innse at ofrene I denne 
krig blir brakt også for dem; da vil de bøye seg 
for eders offervilje og Innsats, og være beskjem
met over at de ikke selv var med og 'gjorde sin 
plikt. 

. VI har Adolf Hitlers ord for at Norge har en 
· stor fremtid og en 'særllg oppgave å tylle I det 
nye Europa. Og jeg har hans ord for at Tyskland 
i ·den· kommende 'germanske' og europelBkeny
ordning ikke har noeri' tanke på å kreve mer av 
'Norge enn 'absoluttn"dveridlg for våre to ger
manske tolks' telles . Interesser ,og for Europas 

. sikkerhet. og at nyordning-en i Europa. hvis form 
ennå ikke kan fastlegges,· skal bygge pl de en-

· k'elte folks nasjonale egenart og frie ut'viklirig. 
Kampfellerl" ., ' '-' " ' ... , 
Veien ligger ogsA:her klar foran oss! La oss gå. 

den med kratt og ·besluttsomhet. Men en ting rnA. 
overalt 'være' bestemmende: NA. gjelder det først 
og tremst å vinne krigen! Vi må alle være be
sjelet av den' samme· innsikt i tingene og den 

· samme vilje til total Innsats som har brakt tuse-
· ner av våre kampfeller frivillig tll·fronten .. 

VA.rt hjerte av nidjtjærhet ·luer.· 
. ' kast oss pA.' bålet· sOm ved, bare slektene 

., 
Kampfeller, landsmenn.· I Russland avgjøres 

Europas og Nordens og dermed vårt hjemlands 
skjebne. ~ 

Vis dere vAre fedre verdige. Vis dere verdige ) 1943. juli. .. :, 

tennes derav .... '., 

heltegjerningene til alle dem .som nå har ofret Major F. H. Kjelstrups skriv' III Quislings .kan-
sitt Hv for Norges sak. Meld' dere til «Panser- selll. bilagt med:.. '.," .:t 

grenaderregImentet Norge>.' aj Kortfattet. oversikt. ';edr.~ Den 'norske Legion, 
. ~ '.':." 

Oslo. 9. mars 1943. . 8krevet· av major'Kje18trup 80mmeren 19"2. 

Vidkun Quisling., .. 

1943. m8rs lO. 
Morgenbladet. Av Quislings ·tale' foregiende 
dag foran slollet I Oslo ill el nyll kompani 
frivillige' norske politimenn;' 

I disse dager reiser et nytt kompani' aVfrlvri
I!ge norske politimenn til fronten, hvor 'de' skal 
settes Inn I kampen mot den røde fare. Det nye 
politikompani. som ledes av Egil Hoel, skal av
løse det første frivlllige politIkompani :iiomer 
ventende heim. 

I anledning av avreisen mønstret kompaniet i 
g~r middag for Ministerpresidenten' foranslohet. 

...... hvoretter MInisterpresidenten holdt en kort 
tale til de nye frivillige ........ . 

MInisterpresidenten overrakte så kompaniet en 
va.kker fane som han ba de norske frivillige verne 
om og holde i ære som et minne om fedrelandet 
og folket vårt. 

1943. mal 18 .. 

Aftenposten. Av Quislings .. Iale I Oslo fore-
ghnde dag. . 

...... Å føre Norge inn I et ge~ansk statsfor~ 
bund på den pla!!s som det tilkommer i Europa 
og dermed skape den eneste mulige sikkerhet for 
en stor fremtid for det nor'3kefolk, i det ser. jeg 
min h!storis~e oppgave. På .. dens.. Virkeliggjørelse 
tror jeg. og for mitt folks liv og fremtid kjemper 
jeg. Det er min faste overbevisnlng at mitt l1vs-

.. verk, Bom alltid har vært 1 tjene mitt folk,· her 
vU finne sin tullbyrdeIBe. 

b} P.M; (l/datert) fra ~'major :Kjelstrup om norske 
forhold av' betydnfng for' tilslutning til 'Den 

'. 'lor8ke tegioti~ 

cj P.!>!. (udat6rt) Ira major Kjelstrupom Den 
, . norske 'Legionsldn til Rik3hirden. 

dj ;Skriv av P/lB 19,41.,·'fra ~ajor Kje18trup til 
", Den hOheren SS- una Polizeifuhr:er. 

el Ma.jor Kjelstmps sirkulære av 8/1B 1941 til de 
frivillige av Den nor8ke Legion. «Hva vil Na-
8jo'nal Samling?:. 

Ad b .. 
...... Den 10/8 1941 hadde det meldt seg noe 

over 1700 mann. 'Ikke sA. fA·av disse ombestemte 
seg imidlertid og· trakk seg tilbake, ''da de fikk 
rede på at øvelsene her hjemme foregikk uten 

,våpen og utstyr og' at utdannelsen ·med vApen 
· skulle' finne stedt TySkland:' ~ ... '..' .". " 

Etter avdelingens ankomst :til Tjskland ble ba
taljonen av bataljonssjefen omorganisert etter 
tysk reglement. (som det senere :viste seg uten 
nødvendighet) med den følge a.t det krevdes supp
lering av stYfken, et krav som det pA. grunn av 
stagnasjon i tilgangen var vanskelig' A. imøte
komme tilstrekkelig hurtig. 

Et kinkig spørsmål under forhandlingene 1 Ber
lin var edsavleggelsen. ' 
; "l norske offIserskretser var det overveiende 
stemning tor A. søke oppnådd en ordning med eds
avleggelse like overfor N.S.-Fører. som sA. forut
sattes .A forplikte seg like overfor Tysklands .fører 
på Legionens vegne. 

Ved underhåndskonteranser ble det konstatert 
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at en slik ol'dn1ng ikke kunne ventes gjennom
ført. Det ble derfor ikke fremsatt noe .forslag 
herom fra norsk side. 

Under henvisning til krigstilstanden de jure ble 
det etter konferanse mellom de aktive norske 
offiserer som ved anledningen var til stede i Ber
lin, etter forslag av sjefen for Viken bataljon, 
antydet, edsavleggelse til overkommandoen "1. 
Finnland, hvilket heller lkke:-ble fw:met, reallsa.
Delt Det viste aeg· senere at partiledelsen. ikke 
ville vært enig i for sla g i denne· retning.· Det 
er vel forøvrig sannsynlig at Finnland på. grunn 
av sitt daværende forhold til den norske regjering 
i London overhodet ikke kunne ta imot nQrske 
frivillige .. ;.... "j " ; •.• ' 

Misnøyen ved feltavdelingen .. ble faretruen,de 
sterk, da' avdelli,1geI;l: et ter edsavleggelsen:: ble 
meddelt at de ft1villige. nå var bundet til tjeneste 
for krigens varighet og at de kontrakter som.var 
inngått med Legionsledelsen i Oslo så.Iedes var 
ugyldige. I .disse kontrakter var i analogi med 
Finnlandshjelpen i 1939 fastsatt en tjenestetid av 
6 måneder, hvorav minst 5 i utlandet. Fra norsk 
side, var denne bestemmelse ansett. som nødven
dig for å få tilslutning. /.-4f.'1.I.~J .1-

~ Berlins Krav om supplering og Rikshirdens be-
tingelser for å assistere med vervingen førte til at 

vissthet som den fortjener, hvis Ikke krigstil
standen de jure bringes til en avslutning. 

Og Legionens befal og menige kan først i deUe 
tilfelle med udelt glede gå. til løsningen av sin 
oppgave. . ... " 

Da TYBkland ikke anerkjenner den .norske eks
regjering, 1 London," synes det for en rent ytre 
betraktning ikke., konsekvent å oppsette freds
siutningen av henByn til denne eks-regjerings 
eksistens. . L . ~ 

En er oppmerksom på at det for krigsopera· 
sjonene er av betydning'for den tyske krigsmakt 
at krigsloven~ fortsatt kan gjøres gjeldende. I 
Norge. Det antas. Imidlertid at tilsvarende for
deler i tilfelle måtte kunne sikres ved vennskape
lig overenskomst for ;;-~gheten ~~mot 
Eng1al1d.", .'. -

". I den l:'.M. som ble levert i Berlin var fo,reslAtt 
regjeringsdannel~e på bredest mulig grunnlag. 
Forslaget ble forandret av partiledelsen. 

, . i F. H. Kjelstrup. 

P.S. Ovenstående P.M. ble 5/9 1941 levert Gene
~llø>:.tnant JUttner i Berlin ,og av ham ~W;;e
sendt til Relchskansler Hitler: Gjenpart ble sam
tidig sendt gje'nnom' Reichskommissar etter A 
være godkjent av Føreren: for N.S. . 

Legionssjefen med. N.S.~Førers vitepde Ad c. 
lot Ri 1:t .sh i r d e n .. få fiI:la;nsieU.,·støtte. til pr,opa- På grunn av' stedfunnen 'omorganisering av 
gandaen i form av et lån (kr" ).99.000.-;-,,") ".mot Den norske Legions feltbataljon i TY~~andvar 
vekselobligasjon - en ubetydelig' Støttfil sett, i ,qet ~t st:.e!k~! bel}ov f,or:Jlupplering av styrken. Da 
lys av' RikshiTdens store" .innsats 'av ,friVillige, fr~y.W-:ige :i, ti~trek~el1g ant,8,ll ikke hadd~ meldt 
dens omkostning:er til ;';erving ril: v~' Av,' kr~ts!'lr seg, bestemte Før.~e~J;,.Qktob~r 19.41 ~t Riks
som ikke kjente' sarim~e'nhengen' ble'også' .dette ('Z-~C\~.~k~ea~gi 3pqm~ hertil. Leglon~n ,av
søkt utnyttet· 1mot"'stabEnl Ul1~~r_ ;>Jopagandtbe- O g~ arbel~jelp. til ;R~~t.den. for å .få. saken 
tegnelsen <slavehandeb. it.f.",;;t."I/~ (;(Ø... ." hurtig i o~'den" men res.ultatet .lot vente på seg. 

Selv omen ikke· kan: anerkjenne riktigheten 
av de synsmåter som gjøres gjeldende'og'selv om 
det er overmåte sterke argumenter imot denne 
tilsynelatende uangripelige jus, så er det helt opp
lagi; at henvisningen. til d.e n f a k UJl k e 'le r i g s
tilstand de,.jure. 110m ennå . råder , mellom 
,'i'Ys1ililOIi:'"d og NQrge .. er en !f~ktor~!l,V ay g'jø
ren.diL be.Lyi!1fi,ng :.,f.o.r 'opinionen,i 
Norge m. h. t. ,legion.en pg,.dermed:en;av.
gjø r.e n d e hin d r ing. f Q r at o.r , til s l u t-
ning til den, ! . '1.;". .. 

Det er enn videre ikke tvil om at denne syns
mAte vil bli lagt til g:runn i sin tid fra flertallets 
side i. det ,indre oppgjør som må forutsettes. å. bU 
f~lgen av ~n eventuell avslutning av krigen~!1 
desidert tysk seier. Selv. om en muligens kan 
~.,fradenne.eventualitet og ·selv .. om decfri
villige' er fullt på det rene med be~ 
d~ts for Norges fremtid, så er: allikevel 
denne agitasjon 'Og, ut6redteopinion meget ube
hagelig .. for ,dem som trer ,inn for Finnlands..J!g 
2i0rde~ sak. ved siden av Tyskland i korstoget 
mot bolsjevismen. 0"0 "'. • ..~.: •• !: 

;' Legionen kan. ikke få; .den plass.1. folkets '/ba-

1943, august 16. . 
. . . i..fI~nposten. 'Poillilullmeklig Eill.fsen .døml til 

.. '. ,dø4en ~g :sku.tt..." . 
,Roptidepartementet ~eddeler: 
Politifullmektig. Gunnar: Eillfsen . ~ 9, august 

1943 gjentagende nektet å, adlyde en av politi
messige . grunner av .. politipresidenten i Oslo ut
,ferdlge~' tjenstlig Omre. Som tilhørende politiet, 
der- representerer Sta.tens, væpnede makt, ble han 
aven politistrafferett funnet skyldig og på. grunn
lag av § 80, punkt 11 i den milltære straffelov av 
22. mal 1902 dømt til døden. • 

Etter 'at Politiministeren hadde stadfestet dom-
men og Ministerpresidenten hadde avslått benåd
ning, ble . dommen. fullbyrdet l morgentimene 16. 

. august 1943. .l':, I ;., .>< 
'J 

1943, september:' 26 •.. ' .. I ,.... ' . 

" .' Av Terbovens tale pl lørermølel. 
"~~ ... ' .... ~., •• :' ••••• ' •• :~ . .,. ",'i 

Som germanere; Bom bekr'efter at det' 'Mr en 
ideaiistisk 'og ikke' en materialistisk verden.san
skuelse, Bom bekjenner Beg til et liv i kamp, 'og 
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