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. vgitt av Etterforsker Scott Johnsen,gruppe 5, 

Torsdag ,'den_ 28 

avh.på V.~. ',' 

, 

" ; 

l "~_ 1D3792 
.' ~. 

oktober 194 ' . (59 '; 
~j, 

forh.minister.F.t.Akershus fengsel" 

Gjort kjendt m~d saken og vitneanw 

form&l1tes og forkla.rte:·' 

IIDeif h2..,erveaksjonendet her gjeller ble satr igang sommeren 1942;. _ 

ved en partiforordning fra Quisling.r henhold til denne parti-. ________ f' 

forordning skull~ alle anmeldelser til frontinnsats sendes til 
.----,~- .' .-
generalsekretariatet,som s~ skulle forelegge dem for Quisling 

til avgjØrelse av hvilke p.arti t~lli tsmenn', og sta tst j ene's t~menn -~ 

som kunnefneddele s permis jonn fra s'ine stillinger til frontinnsats. 

Det meldte seg utover hØsten 1342ca.2700.Forutse~ingen for hver-o 

veaksjonen ,:vaJ?~ sE!mtlige frontkjeffipere s<?m~ ,innss.ts og so;n 

hadde~ray ~~5 de~ert skulle bli frigit~ avtyskerne.Enn-

videre skulle den nye·tilg2ngen gå til Legionen,som skull~ trek-
.. . 

kes ut' av innsats,nyoppsettes og skulle fo~at utgjøre en ren 

no'rsk avdeling under norsk befal Ill.v.Jeg tror det var utpå høsten 
--,------:---~_. ,- . 

1942,tidspunktet er' jeg lkke helt sikker på,at Qvist sendte sit ". . - -

brev til meg fra Berlin hvor!ian ,d_engang ophold t seg. Breve't var 
.......... .:' . 

av det innhold at haQ. ikke turde sende det gjennom den vanlige 
;... . . . 

sensurerte postgang,mensendt~ ~et med en frontkiemper so~ kom 

hjem på permisjon. r 'b:r'evet freInJ;lOd~ han at tyskerne ,brØt sine 

lØfter og han henstillet at ~artiet hcildt tilbake anmeldelsene 

til de nye frivIllige. Jeg sørget 'for at oversendelsen til ,tyskerne . . -

av anmeldelsene ble trukket ut utover hØsten 42 ~g inn i året 43 

likesom det etterhver::t kun ble sendt over små klatter av anmeldel~ 

Det ble samtidig fremholdt for tyskerne at alle lØfter og krav 

fra norsk side måtte 'opfylles forinnen sØknadene ble tilstillet 
.........,. .~ 

dem. Fra tysk side bl~ det reagert meget sterkt B~t dette, jeg ble 
___ .'~ ". -I '. . 

~SkYl~~ for å saboter~ de,~hele og i rapp~rter fra f. eks.Redies~-

tll SS Kommando!' ,Hauptamt.)~l.:: det direkte uttalt at' også ~ 
J • o" • 

11 Fuglesang motarbeidet de' ,ty ske kriesanstrengelsertt. Det endelige 
! .- f - '. 

resul~~t av hverveaksjonen ble at 6 a 700 av deca.2700 som hadde 

meldt seg ko~ i innsats i lØpet av 19~3.Legionen ble helt trukket 

tilbake og 6~Jøst og de nyanmeldte ble overført til SS Panzergre

naderregi~ent Norge,som var en ny for~a~jon.Lie og Riisnes arbei

det o.eretter rr.ed hver:ving til denne,~~n pa:rtiet er~l?"rte at det 

ikke mere' ville ha noe med hv~:rvi~g av nye frcntkj~mrere å gjør~. 
~--. ------'--------''---~------- -----
Brevet fra (vist ERX~~RXXy~ga støtet ~il dette,idit nye opl~sriin-
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(vist kom ogS8. sel'v hjem eN tid. ct~er tit h-Lln h<..:.cicie !::k~cvet brevet 

og:j~g .. ~c.dd: fle<e konf~i2..n~er med håffi hv~runder h:.:.n fortsG,~ op

fordret til'ikke å drive noe videre arb8i~ for å bringe norske. 
. .' 

. frivillige -l irJisa ts. Hc:.n inntok ogsa et Iilarkert 2.1~ ti ty sk s t2.nd-

. i 

punkt.De,tte ble kjendt c::.v t~:{skerr..e og bevirket at Qvist kom på 

svarteliste hos cen og de gjorde elt for å f& hc::.ffi fjernet fra 
ciJ.Lt. ~ c/.N. 

enhver befc:.ttping 6ed hircien eg _i~dre c;pg~ver på nDrsk side. 
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