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OSLO POLITIKAMMER', '-
(LANDSSVIKAVDELINGEN) , 

Krimina1ko~-isis be1-R Clifford Olsen, Gruppe 5. 

/ , 

Ad: Sat. ~rthur Qvist.: _._.---- .::.:...:._---'-.::.....:-=-=-=:.=--""..;...::::..;;;.....;~'--,----------

D.d. L1. 09,15, ble-'på avd. V. 2.vhørt: 

Tor r .. :arstrander, 32 år, innspektØr , Erlin; S ~alGsølmsg-. 29, Oslo. 

Ble gjort }:jent ned. sa};:en, er rrredsikt. uIorbun

nen oG ubeslektet, kjent ri~d vitneansvsret, for

l2l2;ltes til' salll:het, forklarer: 
, , 

Ettersom~eren 1941 lærte jeg Qvist å kjenne, nen 

kan il'.:ke erindre hvor eller p9. hvilken :::låte vi kon L konto.l:t EGd 

hveraridre. Senere traff je; ham irblaridt, ogi januar 1942 reiete 

ji:!g til Legionen SOI:1 denccu~[; yar, fo~c1aGt .i Stettin, og hvo~ Qvist 

befant seg son sjef for Legionen. Ved fremkomsten til S~~tin ble 

jeg a.5!:.jutant for ~vis~, og var adjutant for den ... "le, DeO. undt~kelsex 

aven kort tid da jeg var, KODpaEisje:e ved fronten, inntil han frs.

tr2.Qte SO::l sjef. 

Februar 1943 ble~vist kalt.tilbake fra fronten 
- . 

for 2. gjel:ner.lcå et batalijonsf~l'er1:urs, OG JO!13.S Lie overtok. r.:in 
personlice DeninG var 06 ' er at på grunn [lY feider mellen Briga~-_ 

flllirer Elineemann oC; C~vist ble <vist sendt p~~ dette kurs ford.i h3.~l ------ . ----- ...., 
iklce V2,r Ønsket ved frollten son sjef for legionen. Je~ kjenner til 

I 
~isse feider son adj. for ~vist. Fra febr._43 oC til EEi s.f. ble 
.... .,~co.l.. C't~~ll'--l=:. C'OT':' 1~d0r ..DO'" Te-iol1e"'" i l'i'-Vl'ie..L.. .... ~~~-. il-l"'!::) i r- .. \ ___ .~""-,~ .L.;,,, ~ ::;:.~ _.-'.~ >J _,_ ~ oL _ --' lC, 1_ ... c;. _~ li, ;;~t:_.:. ..... _ ;.~'.!;.~. 

I rOI~h'elr."'-ll 1(14-;; S'l r.v-l r e-'- J'e~- ""'ed '~'Vl'r<t 0- "v;("-'-. ...u. -0'-" ..1./ l f".. ..... 1,.__ li 6 -::- .~ .:::;, b ".... _ v J.., 

G8.V uttryl~k for at hc::n ville forsØke å få sD.::i.let de frivillig;8 i 

leGiolle~ so~ da oppholdt seG i Eorse. :J.v.s. saTIliY'':Gen T:lentel:s!l 

skulle best:) i f-. f~ s~:m.tlibe reci::;trert o;:; på ko::-t v::.rsel få dis::e 

il':. ... '1.1:a.l t til e~'l eller annen plass. Ean hevdet over:Cor' ;:leg a t h2~1 

ville gjøre dette for at de frivillige i legionen ikke s~ulle bli 

uttatt og sendt i kSDP mot eventuelle allierte styrker - h~or 

110l'~~T', . .n' sLu1le v~re ~led - SOIl ville cjøre l:::mdga:.:;::: i l:or;~e. 

il2u u:vnte ik~:e Iloe O "', lT c:: n)c>'YI ut·L "'l.1· _ .... ,.u., J':""_";'J. ve.,.;. ve åt vi holde IT. S. 
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Fo!' 2- f~ rc~~L3trert. d.e tidlissre -friV'villir:: e . i LeGioEen 

nt.tte tillc~t81sen korLe ·fre. 1~.3. leCislse zixx;w:ctx v/Q. , ol:: jec vet 

(~vist o:9ps~l:te Q. 2. freD_le. plc.nene cl. v. s. de 1;:aI:lt.,1.fl·2rte planer on 

Le;::ionen. I becrr ...... "'lels8n stilte Q. seg positivt til forslacet, r:::en 

Cikk se~lere fro. c: ette oz:.; ville 2. t d.e tic.l. fri.v'"±lliCe i Le cionen 

s~:ulle bli befal for riirden so::: OCS~1 trcEz:.;t·.=; en v'~ pe:lopplæl'inc. 

~en f~r3te tid etter c.~tte ble kje~t V2Y jec ~ed, 22!! tok senere 

t ' ~ 2.VS 3.1le. I rc~ dette o; ci~k ut av Cet.Qvist fortsatte Ded oitt 

etter Eirclen ble tG-tt ned. E:va-.vist ~:8.n 1:':1 S8-et i CL 0811.:'16 

o 
o'Y"t'j ,,"_. _ .. __ c... 

større sty:cker son eveEtuelt t:;.csl:eri"l2 ville ha satt il'ill Dot i!lVa-

sjon. 
JeG tilste:..~e i 

t ot: elet var videre en relcke legionof::iserer tilste5.e ( ca. 2G/25 per

SO!l..:~r ). :Nist holdt her '01.2. eT.:. t2.1e, neE hv8. h~,Yl sa l':E·.ll je:;: il:~;:e 

;: gjen.:."'1.gi, D0n jeG fil:k den oppfD.tnL'lg - eller SE~tt tilba::e ned. den 

følelsen - at han fortsatte ned sin plan SOD je5 ble kjent ~ed. i 

rOi:~.h.el[~en 1943, o:; ;iez fi~:k oes? det i:'".!.Y:tr;::kl: 2,t 1:a~1 vilL: ca et 

s:-:I'i tt ~.rt~':::cli~:2re fre~~, o~ ~jCl~8 d9 211iert9 ve~ eTI eventuell inn-
-~-~-...... 

vasjon i lTol":-,~e. 
~ __ ..... ____ ..:.._-...---:. ~"--J...-.z-._: •. \'......: .. _ ..... ...:_.:._ • ;_" .. _ •.. ,. -:. .•• 

. I Din tidli~ere 
_,.~ ~.J 

politiforklul"ing i esen sak forklarte 

forhold 1946. Je.; satt c~ei~2.Ellg arrestert i 0s10 ~=ret8-
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Avgitt av Etterforsker Scott Johnsen,gruppe 5 

~andag den 6 september 

Akershus Landsfengsel 

1948 avh.på 

-~ -. -. 

_~~ Rolf Jørgen ~uglesan~t 
~ ----==~~~~~~=>~~~~~--

=== 

forh.NS minister og generalsekretær 

i NS.Soner livsvarig fengsel. 

Gjort kjendt med saken og vitneansv. 

formantes og forklarte: 

j "Und~r okupasjonen fikk jeg endel med Qvist å gjøre i forbindelse 

i med Legionens forhold og hvervingen av frivillige til Legionen.Jeg 
i 

/ kjenner derfor godt til Qvists syn og innstilling, særlig når det 

! gjaldt forholdet til tyskerne.Qvist var ikke særlig politisk inter

ressert og var heller ikke borti det politiske arbeide.Hans hele intæ 

resse lå" på det militære område.Han så på Legionen som et ledd i be

strebelsen~ på å gjenreise et norsk fuilitærvæsen og så dette som en 

viktig betingelse for at Norge kunne hevde seg overfor et seierrikt 

Tyskland.Dette var i overensstemmelse meq de synsmåter Quisling un

derhånden hadde gitt uttrykk for i forbindelse med frivilligeinnsat

sen.Qvist var aven utpreget nasjonal innstilling og så med kritikk 

og skepsis på tyskerne. Dette fØrte til kontroverser mellom ham og de 

tyske myndigheter han kom i berØring med.Da han overtok ledelsen av 

I 
! 
( 

den bataljon av Legionen som var i innsats arbeidet han iherdig for 

å vareta de norske interressene i forbindelse med de~~e og få frem

tvunget at tyskerne innfridde de lØfter og forsikringer de hadde gi~t 
" -

om at denne skulle være en ren norsk enhet_under norsk befal og lede~ 

se. Tyskerne hadde en tendens til å lØpe fra disse lØfter og forsik~ 

ringer. Således erindrer jeg at ~yist i forbindelse med innkallingen 

av de nye frivillige som hadde meldt seg under ~verveaksjonen i 1942_ 
kom i skarp konflikt med Waffen SSledelsen i B~rlin. 

En forutsetning for innkallingen av nye frivillige var f.eks.at alle 

i Legionen som hadde gjort sin innsats på grunnlag av tidsbegrenset 

kontrakt skulle dimiteres og det var også nevnt som en forutsetning 

at hele Legionen skulle trekkes ut av kamp og nyoppsettesoDa tysker

ne saboterte dette skrev Qvist et brev til meg som gener~lsekretær 

i NS og henstillet inntrengende at vi i Oslo stoppet ethvert videre 

arbeide med innkailing av nye mannskaper iEntil tyskerne hadde inn~ 

fridd sine lØfter. Dette brev fra Qvist foranlediget at det fra norsk 

side i Oslo ble satt iverk en sabotering av innkallingen slik at til

gangen praktisk talt stoppet ppp. 

Det endelige resultat ble at Legionen ble trukket ut av kamp og sendt 

hjem til ~orge og at samtlige frivillige som hadde vært i innsats og 

som Ønsket å bli dimitert ble gitt fri. 
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Rolf Jørgen Fuglesang. 

! 

;Saken resulterte også i at tyskerne ga opp bestrebelsene på·' ut~ 
i vide den norske Legion og istedet gikk --- _. 

Panzergrenadierregiment ItNorge" som de 

innflytelse over. 

inn for opprettelsen av 

mer umiddelbart kunne få 

Dette resulterte igjen i at partiet opphØrte med enhver befattning 

med hvervingen av nye frivillige.Qvist trakk seg også tilbake fra 

aktiv krigstjeneste og gjenopptok sin virksomhet.med rideskolen 

på Gardermoen.Quisling påla Qvist visse oppgaver i forbindelse med 

hirden. Tyskerne så imidlertid på Qvist med den største mistenksom

het og mistillit. De karakteriserte han som tyskfiendtlig og norsk 

sjåvenist og ville ha ham fjernet fra enhver befattning med hirden 

og lignende oppgdver.Dette hang også sammen med en økende engstelse 

på tysk side for at de utpreget norskt innstillte krefter i hird~ 

i en gitt situasjon skulle opptre aktivt imot de tyske interresser 

og planer.Dette hang sammen med fryk~en for en mulig invasjon i 

Norge.Det ble satt igang en aksjon .for å få fjernet Qvist og dette 

lyktes tilslutt. 

Jeg kjenner personlig godt til disse fmrhold idet jeg fikk flere 

henvendelser fra tysk side,særlig fra sjefen for Einsatzstab, 

Neumann og sjefen for Germanischer Leitstelle,Leib om saken. 

Noot som var sjef for SD under Fehlis gjorde også flere henven

delser i saken.Det ble sagt meg fra disse hold at Qvist var som en 

rØd ·klut for Terboven og Rediess og at han skadet samarbeidet 

mellom de norske og tyske myndigheter. 

Jeg kjenner også personlig til en rekke henvendelser til Quisling 

om å få fjernet Qvist" 

Opplest og vedtatt: 

R.J.Fuglesang (Sign) • 

i Legionen som hadde gjort sin innsats på grunnlag av tidsbegrenset 
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