
.' . 
Major.F~H.KjelBtrup . . , 

SENSURERT 
0.10 kreufen;:sd a' ~ 1\ 

Til 

\ . 

Oslo, den 31. mars 1943. 
~~ 

Åkebergveien Il. 

hr. forsvareren i rittmester Qvists sak, 
Justisbygningen, uslo. 

So~ vidne i Qvists sak kunne jeg - hvis spørsmålene hadde gitt 
adgang hertil - opplyst at jeg - vistnokk i juli-august 1941-hadde en 
konferanse med rittmesteren, hvorunder det ble snakket om d3 t kontk 
dentielIe formål med legionsstil : å nyttiggjøre den praktiske 
utdannelse i fron tjeneste til deltagelse i ev. sluttkamp mot okkupan 
ten i Norge, hvis krigens forløp skulle gjøre dette mulig. 

Dette skulle vel være av interesse for hans sak. 

Ærbødigst 
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sikt. skulle v:zre sjef for denne~ derimot ble det uttalt at han sku};. 

le få kOITllilandoen over en hjulrytter- og skiløperavdeli~ som skulle 

sendes til Finnland. Sikt. fikk imidlertid ingen mannskaper til sin 

avdeling og oppholdt seg for det meste denne første tid hjenm:.e'~på 

sin gård. I novbr.fikk sikt. ordre om å reise til Torpo i Halling-

dal for å æBde en skiløper- og hundekjørerskole. Kurset besto'av 

omlag20 mann og varte omtrent 3 ~er. Under'kursets siste dager. 

fikk sikt. høre at legionsste.ben var blitt oppløst av tyskerne og 

I . 

l i 
:\ 
, I 

: I 
li 

"';1 

1'1' 
:li 

at.bataljon Vikens sjef - major Bakke - var blitt avsatt av ty~ker- ~ 
tI 

ne og videre at bataljonen he.dde· fått en tysk offiser som sjef • SR?1l- lH 
____ ~--------~- ')1 

'I 

tidig h~dde tyskerne selv overt~tt hvervingen av mannskaper, og den ;~ 

øvrige aCL'1linistrasjon av legionen her i Norge. Sikt. dirniterte de.. 1~ 

på eget ansvar de av kjørekursets elever som etter den nye situasjon fl 

som var oppstått, ønsket dette. Da sikt. kom tilbake til OSlo, had~ il 
de han endel samts.ler med sine offisersko).legaer i legionsstaben ~~ 

om den nye situasjon. Disse forsøkte å overtale sikt. til å reise 

til Tyskland for om mulig å overta korænandoen over be.taljonen og 

forsøke å få den over på norske hender igj~n. Etter en henvendelse 

til ~uislinb' ble det be~temt e.t sikt. skulle overta kOrr::1andoen C.V 

11 
T 
\i 
lH 
t 
f 
f \ 

bate.ljonen so~ på dette tidspun.1{t lå i sin utdannelsesleir i Fe..llin8:~t 

Bostl,i, Hannover. Sikt. sier at avtp.len V2r e.t legionen (b.ataljo~ tf 
l r 

Viken) etter utdannelsen skulle sendes tilbake til Fdlrge hvor den ~. 
-------------=--~---- !! 

hadde hele sitt vi~rmtstyr (nor~), for senere å settes inn i kri-~ 
--- - ~ - if 
~ Finnls.nd under l~e.nnerheims komma~. Tyskerne erklp-rte seg ViJ..~~ 

l~ til dette og sikt. sendte da legionens omlag 300 hester~e V 
til Norge hvoretter legionen ble forflyttet til Stetti11 for å vente " 

------~ \ .~ 

på skipsleilighet til fo!Orge. Sikt. antar at de ble liEgende der om

lag' e~ mnd. hvor de da fortsatte utdannelsen. I januar 1942 begynte 

Stiftelsen norsk Okkupasjonshistorie, 2014

SNO



I . 
i 
J 

i 
\ 

sats. I eYl rapI-'ort om le~ionens virksomhet i månedene ffiars/&pril 

1942, -l.mdertegnct E,-"'I til ~al te, hst'2r dp.t blar. a: Il Livet hel1 ved 

fronten binder det gerlr.8.'ls:;;:e bro:::'erfolk Med sterke bånd. Alle 

yter sitt best>e for å hje1re hirlanden 06 l:ar.;ernt:::kapet er fast 

og uorytelig. Legionærene ble fra r.!.Øyeste t:;r:::}~e hold og nedover 

ilu~e bare tehandlet som likeverdige soldater, men det ble vist 

dem erl tillit og ru:telse so~ alle Ylordmen~ i legionen er stolt 

av. Vi på var side har s~ort vårt oeste for å vise oss denne 

tilli]verdig!l. ~iltalte a!1fører at rs.pporten er satt opp aven 

I " 
1·...:-·· i ,; 
L 
f 
l 

! 
i 

l ! ' .. 
, I.,·" : I, ~ 

av de tyske beratere vea. lesionen og at hun j_k~{e ville brukt a.e l.~" 

omha."ldlecle uttr:rK.-c hvis han selv ~1adde avfattet ra}Jyorten". I 

et brev til Qui:::lins av 30/3-1942 framholde:t tiltalte bl.a. at 

leGionen trengel1 flere folk." ~an slcci ver: IIVi har hatt en a. el 

tap og legio!1en t:;:oe:Jger i l.3'pet av 2 rr.åneder en tilsa!1g på 200 

mann. Disse folk beDøver 1.""11 ... '1 en ;2an:::ke kort utda!1nel:::e der 

hjer:J!:').e, da vi her hm' godt :b$ve til å utcar.!)e der1111 • - Tiltalte 

arbeidet for å få le;3ionen overført til der; fin:::ke front over-

OPl'lj":::er at ha!) 0;:::5. fikl-: tilsB.;n fra øverste t,?:::}:e hold Orl at 

dette ved leili~het 3kulle skje. Lzfterle ble i~idlertid ikke 

holdt •• ·S07('-,c:!..1e!1 19!r2. ble det SP0'l1:::r:!~'..1 O~.'l ["'- oV'3rfzre le[,ionen , 

til iYl~sats mot p2rtisar1eYle i ~~nskd~strik~et, men tiltalte pro-
----------.. -

\ testel"te r.:ot o.ette. :sttersom le::io~2Tenes 1-:orltral-:ter ~~5.eL~t~ 
\ 
\ løp ut ute!1 at lC3iorJ2rene ole climi ttert, to~::: til talte o':,p et 

e lj ':'-.1 - i c: 1,. a -,1Ge; å. fo-'" p, f" ~l t 'r c: l~"'rr1 '" t~ l åre ~ -oeY.:txer ~ l~on':"r Cl lot 0.'" e ._-.~ ~-- -- - _.~ -' v~_w-.w -, _ ~ ._ :JV ar" .~, • 

•. t"""" 

31. (l. C jorde !"_an u...'1c:er en pel':.tis ~on i nover.,be!' 1942 he~ven cie1~ er 

\ 

l 
~ 

I 
I, 
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både til Qui::lin.z oC; EirrJ:1.1er, men uten r eS1..1.1 tat. Samtidie sl-:rev 

ha>:: til (;ellel~2,lsel:J:et:2J.: ?1..l.slesan; o; protesterte r:ot at 8.e folk 

SOT:l var vervet til le.sionen ved ~rvekarr:8anjen so:n:-:teren 1942 

ble inn~cal t til tj en e steL::..YJ6er de daværende fOTll0ld. Det var 

o;s& på denne tid han, etter hva han SOM foran nevnt opplyser, 

i s}cuffelse sendte sin l;.T;;-;ielc1eh:e Ei'! po.rtiet. 3tter 8. V'.2re 

ven~t tilbo.~e t~l !rcnten etter aen nevnte permisjon to~ tiltalte 

initiativ til at det ;i~: u~ o??fordring til ma!1~SkaDene i le~i-

OneD 0::1 å si 01)"') sine }:ontT8:::t:e::c". ~e fleste Q~o~de dette 00 

or6.Yiede. Dette f~,J'rte til at hen ble inYJ1:al t t=-l hOiled.l==varteret. 
? 

til ~~i1.'.rr.ler. -----, 

t:i.ltalte 

~:~il tal te '01-:; do:; fratatt sin lco::-::-;ando o:::; fik::: il:l:e vende til'.:::a:-ce 

til tronte::1. =: fe·sr':tar 1943 ble tilba::etrel':"Ll:Lll;en av le.;ionen 

.IWL-t: 
l Ill:" "au. og i mars 2.~~ ble le:ionen -------påbecynt Det var 

DS denne tid o~prettet e::1 ny norsk avdelins, SS ~anSe:rgrenader-

r p.7 . .L": p .. ,' • .P.ll+: 'TO_l~::~e, 0,7. I~ra Jona!'1 T·ieco side o~ -fra -"'01.:1 ""om c--"'u"-'''''rte - _ _. - - ~...: - -'-'- - - 6 -. - ~ 11 \..l. '-" H 0- v,-

om ham ble det arbeidet for å få le:ionærene til ~ s2T:llet 

in!} '=:ilt2lte var i r~ot a.ette o;:; lot ut 

parole ~il le:::ior1?2l"ene om il-::~::e 2. melde 3es til t je::leE:te på ny ~ 

=:il to.l ~e, s om il=~::e s elv hao.c,e tid.sbe.:::Tens et ~;:O!}t::c"D.l·:t, ----- - -- sørset etter 

::or på en e ben et sli:: 

2~:~e offiserer so~ =i~~ EV2~:je6 fra le;io::l8!} ble 22~tidiS til-

ve:<:. t 

c.e-'-; er iklee 

. 
E:2. bes~·::jed E'..V Q'..lislin; 0::1 El t han 

t:Ll 0 ·,- .'C"> ... -....:...;: ...... o...; i'L:k til ~c.lte 

l i 

\ , 
f 
I i t , 
f • 

I i , 
i 

t 
! 
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fOT hestevesenet. 
1'7' \-

2an til trådte l. juli 1943 OG satt i stillin- i', j'" 

Gen til fric20ringen. St-t;er det opplyste arbeidet han vesentliG 

med totalisatorlagene p~ 3jerke og Øvrevoll ID.V. og med Statens 

kjøre- OG rideskole p~ Gar&ermoen. Arbeidet hadde såvidt skjzn-

nes i};:}:e n08 poli tis~-;: tilsn:' tt.. ?ra februar til s eute:nber 1944 

haade han permisjon fra Lan~bil~sdepartementet for å overta 

stillinGen so~ sje: for 2. ~irdfor~eling, ~ro~d~eirn. Tiltalte 

opplys el' at han to}: r:lOt ~en:. e stillins i den hensikt å rr.otaroei-

de' tysl:ernes for2.0~l( un5.er· seg. Hans ta'11:e var 

tidli6 ere front}-cjer:l:pere oC; c:.erved skape en slags norsk hær som 

lCl1...l1~e bidra til å o:9p::."et~~-~ol:}.e orden i til:.:.'elle av invas j on. -

Ean vaT pa dette tir3.s:p,-:.n~:t l:laT over at tys}:e::.~ne ville t3.pe 

sodtsjort at han i sin stilling or;aniserte eller deltok i orza-

niSel"in:;en av Eirelens ~ec.::.."i:::ts':2::'n i clist::"'Iktet oG han bl:ær der-

~et s;/nes tverti-

r:wt so:n tiltalte sacoterte Or(~Ter om orca:'liserin6 e.V og utskri-

rer ~osst2d foretok pa ;r~lnla3 av hirdlistene. ~erimot er det 

Då 0.- -,+ c; v rene at tilt21te orss~iserte en "befalsskole for 

,.., ". -
8. !.!lnCl.ye 

ordens?oliti 

c.en J..in j e til te.l te fl.l~gte os 113.n reiste ±iI 15/7 -1944 til Ql).is-

- t' l - t . . l·e t·::..as no_~ ~~l~ er lu c~a etter [rvo. 

;' I 
! I 

.-

, J 
1 if 
i 

. . 
I . 
l ., 
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1. 0 6~. o i 
·..:::tf:~ .. {" ~".'- .~. ·'0·" .- -'.' ~- - r .. ~. . ," J .t_ ....... _,.- ',l 

.J:~2·>. / legionærenes kontrakter som gjalt for 6 mrtdr·~.,.: å løpe"ut:/og~~'s~~:C~ \ 
,{f~JfB~~~ l 
ill J;';""~'C '. J 

~~Æt~~~-i l . 
~~~?~:'~~'1" . 
ii,:EI 
fU%·';· .; 
H;·'~.L' .. ~ 
E \-jC-",.;,' ! 

bt{f .. ~ 
f~ .~;.~~~: '-: : 

tn~t~~~:~} 
~~~. ~: ". : 

:~~?::;-J 
',~ 3;~~'~t~ -·~·;·.l 

H}~~'i 
tlf:;': 
~ .. ". . ~ 

1:;t~r 
': ',~~: 

\?r:~3" 
~ .·,~~":;t.·; ~: 

~t~i 
~?~:< 
~~ .:~._.::,. , •. >-........ I 

';:,~;>' L 
~ : y 

',~J;". • 

.::~(;-.-:. 

fremholdt for tyskerne a.t. dis se kontraker måtte respektere ~ ~ Tysker

ne'-gjordevanskaligheter'med dette~ men'det'~qle' de .. fra. sikt~'ssfde": 

fo;,s:ø.kt ordnet' på den måte' at legionærene :ble f~emstillet' for :-en .'. r. 

norsk lege smm erklærte dem krigsudyktige • Alt ialt'· ble omlag 20Q..,. '1 

"""""- hj ems endt på denne m~. Om aftenen den 17. februer 194? fikk II 

ba talj onen . i - Stett"ln ordre om å holde seg lilB.rsjklar ne ste morge n. ''1 

Transporten skulle da foregå med fl!. Sikt. skjønte da at de ikke' 

skulle sendes ~il Norge og regnet da med at de vilie bli sendt til 

i' ,I 
Il 

i! 
.:1 
! ;.; 

Finnland. Sikt. forsøkte om e.ftenen å komme i telefonisk forbindelse '::1 

med Berlin, men dette lyktes ikke. Transpo~ten gikk ikke til Finn- ''; . 

li ' 
land, ':men flyene land.et på en flyplass 25 km: syd-vest for Leningrad .... 'll . 

. !j 

:::::::n f: :: ::::::: ::1 a;:::::b::t~n ~~s t::~::e S::n2:: ::: den;~ 
h611andske, flamske og danske legion en kam;;>gruppe .Teckeln (etter· . - ilH 

:~e:::~::::r::p:::~::rm::c::::~: ::k:: ::::::d::y:::rt~~e.T::::l:nn l' 
. på østfronten da de jo skulle ha vært i Finnland i finsk samband __ ' ~; 

Jeckeln s8,tte seg i forbindelse med H:tIJ1~er som kom opp i flyet par 

dager senere~ Sikt. fikk ikke personlig snakke med Himler da denne 

H 
:i 
:( 

på grunn av et artilleribombardement VB.r forhindret fra å k1.Elne kom- ~Ili 

me frem til sikt.s kommandoplass, men gjennom sikt.s sjef --J"eckeln .)!J I, .• 
1\' 
;:t' , . ~ fikk sikt q Eimlers løfte om: 

l. Legionen (batalion Viken) skulle ved første anledning trekkes 
" -

tilbe.ke og overfør~t~~p.~ .. // ----=-= "S._-
2. Den Norske Legion skulle, som tidligere • lovet, danne stannnen i 

en fremtidig norsk hær, og 

3. D~tyske siviladministrasjon i Norge skulle opphøre. 

re (SS-offiserer) etter sikt.s forgjenger. Forholdet mellom disse 

og nordmennene var me~et d8.rliQ'. Sikt. fratok disse straks all be-
. . '- -' ------------

"" .~. 
li 

fatning med legionen. Disse klaget til J"eckeln, men sikt. fikk da 

t t ·t -h-h -r.:r h h.L. RAsu.lta tet ble P..t 4 av dem ble tilbake av hen- c!.: s ø e os ~e,rmac ~. - - ~ 
_ ........... - ... ---
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':- "!"' ...... : ....• 
.::- .,-... ~ .. ~ 
;:~ .~;~ l:':~ 
~. :.~;:~ .. ~:~ _."~. 
,';, '."';':"~; ~:' . 

Jo~;D 
H . 

~:~ ... 
1. __ '''':'';: •• _ 

, 
,-

.... : 

'. 

. ,'! 

ble sendt vekk. Til tross for mange ! ~:~I 
, , i: 

angrep .~ra SS-side på legionen so~ selvstendig norsk; enhet (norsk : ul 

befal, norsk kommandospråk, norske gradbetegnelser og norske løver 

på ~rage~ samt egen jurisd~ksjon), lyktes det å bevare den som nors~ 

avdeling. Dette mener sikt. var av den aller største betydning og 

grunnen til at legionen er ko~~et fra det med forholdsvis små tap. 

Den norske Legion mistet således i løpet av et år 140 mann i faldne. 

Til sammenligning kan nevne s B.t Den Flamske. Legion på 3 nmdr. ble 

redusert fra 1300 til 300 mann og at Den Hollandske Le&ion på en 

" H 
jl .,' 

l! 
il 
:J 

'!i '. 

. f J 
Etterhvert som tiden gikk og ingen av de gitte-løftero~. 

dag w..istet 50 '% av sine folk. 

gl 
Il" 

i~ ~ 
; I 

ble innfridd, ble stemningen i legionen bitter og det ble åp~n~. 

diskutert om man som protest samlet skulle melde seg ut av N.S •• Av ~!. 

hens:t"TI til de konsekvenser dette kunne få, sikt. ve.r av den mening \(11

/

:., 

at man ville resikere at legionen ble oppløst og folkene spredt på ~~ 
de,forskjellige SS-avdelinger, ble man derfor enig om å se tiden 

iil ;i 

an. j .: 

I løpet e.v sornmeren 1942 ble. det i Norge " satt igang 
, ( 

en voldsom propaganda for legionen fra N.S.s side, med de~ resultat iS 

at det meldte seg omlag 3000 mB.rm. Si'kt. ville forsøke å hindre B.t 

disse frivillige ble inP~alt før Himlers løfte til sikt. var blitt 

oppf~lt, men han ble forhindret fra å få forbindelse med N.S.-myn

digherne i Norge. Først i novbr. s.a. fikk han permisjon og reiste 

da til Oslo. Han oppsøkte med en gang Quisling ogfrewholdt sitt 
; . 

-, l-
o' . ro! syn for ham. Quisling skrevet brev til Himler hv~han forlangte 
~~ 
: ~ -a t B.ll tysk befa tning roe d legionen skulle opphøre. Sikt. gj orde så d 
li 

henvendelse til sj efen for Germanische Leitstelle - Leib - og frem- H 
l~ 

holdt sitt syn for ham. Resul ta tet av denne konferanse ble at bee;ge ::f 
H 
l to (sikt. og Leib) neste dag fløy til Berlin for å forelegge saken 
r 

for Himler, og de henvendte seg til obergruppenfUhre r Berge.r. Denne fiG 
. ~ .~ 

satte seg i telefonisk forbindelse med Himler mens sikt. hørte på. tt 
" f 

Eimler var da ikke villig til l gjøre noen forandring i det som elt ~ll.i,: 
var og ga sikt. ordre til straks å reise tilbake til fronten. Da -- fr 
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sikt. således ikke fikk anledning 

skrev han og sendte fra Berlin som Wehrmachtspost med kurer 2 bre

ver - et .'til N.S. gener~lsekretær, "ministerIl Fuglesan& og et til 
. " , -..-

N.S. gener~lsekretariat_ I brevet til Fuglesang ~a sikt. ham på ciet 

innstendigste å hindre at de folk som hadde meldt seg til legionen 

ble innk8~ t da de ville bli lurt på såmme måte som sikt. og hans l - i 
I 

folk var blitt. r brevet til N.S. genaralsekretariat meldte sikt. li 
i! 
l 

seg ut av :N.S •• Sikt. var nå fast besluttet'på at legionen skulle Il 
" 

trekke s' ut og di mi tteres , koste hva det koste ville. Ean ga derfor, ,l 
j 

da hB.TI kom tilbake til legionen, ordre om at legionærene skriftlig :;; 

skulle si opp sine kontrakter og forlange å bli dimittert. OPPSigel-J 
, Il 

sene ble kompani vis levert til ba talj onsstaben, hvoretter sikt. sam-,! 
. 3: 

let sendte dem til kampgruppesjefen sammen med sin egen oppsigelse o il 
Brigadeflliirer ? som hadde avløst J"eckeln, sendte rapport OI!l~ 
forlj.oldet til Himler hvor han anklaget sikt. for sabotasje og fort ,Il 
søk på mytteri. De ble begge innkalt til Himler i Hauptquartier i - .' ' 

begynnelsen av januar 1943. Himler var sint, men sikt. holdt på at 

H r· 
i 

legi0r::ten hadde oppfylt sin kontre.kt hva derimot tyskerne ikke hadde f 
" 

gjorto Tilslutt gikk Himler med på at legionen skulle trekkes til- '; 

bake og d'e av me.nnskaperne som ønsket det, ku..1'1ne reise hj em til ! '. 

; 

Norgeo Selv reiste sikt. til Berlin hvor han i påvente av nødvendig{\ ..- i~, 

papirer ble gående og vente hele februar. Imidlertid var det på ~ _ '.: 

Jon9.s Lies forslag bestemt at det skulle o:pprettes et SS pansergre~-< 

naderregiment Norge hvori bl.a. Den Norske Legion skulle inngå. Da 

legionen i begynnels en av mE.rs kom til Mittau i .Lettland, ble det 

av Lie,dreuet en iherdig propaganda blandt befal og soldater for å . 
få dem til å melde seg til denne nye avdeling. Sikt o som også var 

.: 

kommet dit, frarådet dette på det bestemteste og de fleste av legi- ,( 

oPÆTene fulgte hans råd. Før denne episode i 1littau hadde sikt. 
2- l' 

! 

vært en tur i Oslo hvor han hadde en s8.mtale med kaptein Sæbø hvor ~~: p 
i sikt. forklarte hva som hadde hendt' med legionen samt om hva han 
iJ 

hadde hørt om det nye SS-pansergrenaderregiment. Sikt. sa videre at~ 

he.n vl1le motarbeide hvervingen til denne avdeling og 8.t han ville t , 11 
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sette alt 'inn på å få legionen tilb~ke. Videre fremholdt sikt. 0-

verfor Sæbø ~t det var hans hensikt å brQ~e legionen som grunnlag 

for sitt arbeide med å skaffe vepnete styrker da han mente at· det 

var den eneste måten vi idethe~etatt kunne få vår selvstendighet· 

tilbake på. Sæbø erklærte seg enig i sikt, s syn på sa.ken~ 

Sikt 4 sier at han aldri har befattet seg rr~d propagand~ 

for eller hverving til Den Norske Legion. Ennvidere forbød han all 

propaganda for og hverving til hir~ og Germanske SS innen legionen. 

.- - Sikt. vil tilføye at ha..Yl mener det var forsvarlig å 

melde seg til Den Norske Legion og at det er stor forskjell på den-

ne avdeling og de forsk~ellige SS-avdelinger. Legionen ble 9Ppsat~ 

som en norsk enhet og skulle kjempe sammen med finnene, Russland xæt 

,ar etter sikt.s oppfatning, ikke dengang alliert med Norge. Som 

kop~lusjon på foyanstående sier sikt.: 

l. At han meldte seg til Den Norske Legion fordi han derved så anled- . 

. til_ aO ku b'd n tt l t tt k f nlngen _ nne ar el e lor oppre e sen aveny , nors~ or-

svar, 

2. Han er aldri utnevnt til sjef for Den Norske:Legion, men er beor-;

dret som kommandør for bataljon Viken,o (Sikt. opplyser at bataljon 

Viken var den eneste feltenhet av Den Norske Legion, legionsstaben 

var, som tidligere opplyst, oppløst og dens virksomhet såsom hver-

ving, propaganda, utbetalinger av lønninger samt utdannelse, var 

overtatt av Germanische Leitstelle som igjen var underlagt FUhrengs 

h t t · 'Q l' ) aup am l ~er ln. • 

3 •. Sikt. overtok denne stilling fordi han trodde at 118.U k'L'LYlne oppnå å 

få oppfylt de løfter på hvilke han hedde meldt seg og fordi han 

som offiser ikke kunne svikte de menige legionærer 3'om uve1ge'iig 

ville bli tvunget over i SS hvis de fortsatt skulle ha ha.tt en ty

s~er som sj§f ~ 

"'---- Etterat sikt. var fratrått bataljon Viken, ble han 

flere g8~r av general Steiner og visstnok også 3imler gjennom 

"minister" Fuglesang, tilbudt stillingen som sjef for~nsergrena--------
derrsgimentet Norge som besto av l norsk og 2 tyske fullmotorisertE 
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og da rekruttskolen såvel ved kavaleriet som ved' artilleriet var 

bortfalt etter okkupasj.onen, fant sikt. behovet fo+:, skolen meget 
, . 

·stort. Det· ,var under rekruttskolene att.bondeungdonnnen hadde fått, 
.' . 

sin utdanneise i hestestell. Skolen ble 'satt igang på sikt. s eien-": 

dom ~ Flatner - .i novbr. 1943 og det ble holdt 3 kurser å~lig inn-
. I 

til kapi tUl~Sj ~næ:l, hver~ kurs~s var a~ 4 nmdr. s varighet. Den dag- i'l 
lige undervlsnlng- besto·c.l: l tlme ridnJ.ng, l time. skoning, l time ~ 

. I 

veterinærfag, 2 timer hesterøkt, stell av kjøre- og seletøy samt 

3 timer'kjøring. Eleuene ble på søknad opptatt fra hele landet og 

skolepengene var kr. 70-80 pr. mnd. Elevene fikk utlevert grønn 

uniform og ble forlagt i en brakke som ble oppsatt for-dette.øye-

med. B~vilgningen til skolens drift ble gitt av Landbruksdeparte-

mentetcGjennomgåelsen av skolen medførte ingen forpliktelser for 

l 

l 
! , 

, 1 
. ~ 

:1 
~ 
l . :, 

:~ 
elevene. Sikt. organiserte skolen og var selv sjef under utdannel- ~ 

.~ 

f lennner av N. S. Da sikt. rei s.te til Trondheim i 1944, ble dyrlæge - . I 
Neverdal fra Gran, Hadeland, sjef. Sikt. vil tilføye at h~~ innfør-:~ 

~ 
I. 
> 

sen av det første kursus som besto av 20 elever hvorav 2 var med-

te militær hmlsen - hånden til luen ~ for elevene. Han lånte dem 
i 

også et radioapparat.. . .~ 
~ -J J 

,/.--.- . ~ januar 1?45 ble skijegerbataljonen oppløst og fol- t 

kene ble fordelt på de tyske SS-politikompanier som var forlagt 

her i le.ndet.. Sikt. anteI' at dette dreide seg om o!YI~ag 500 rrann. 

~ Dette fikk sikt. opplyst av Frode Halle som hadde vært skijegerba-

taljonens sjef .. Sikt. fikk se.mIllen med. Halle", foretrede for Q.uisling' 

og foreholdt ham den risiko disse folkene løp ved denne dispone

ring ~det de risikerte å bli brukt mot sine egne landsmenn ved e

ventuelle krigsoperasjoner her i landet. Quisling gjorde henvendeIe 

se til Terboven og fikk utvirket et løfte om at skijegerne skulle 

trekkes ut av politikompaniene 3 nmd~ senere. Denne uttrekning ble 

" 

l 
forhindret av tyskernes kapitulasjon. For å undgå lignende episoder: 

i fremtiden, ennvidere for ~ bøte på den vilkårlighet Bom e~~elte 

steder rådet ved hirden, oe for å ta seg av spør'smålet om dirni tt0-

:r:ing-av frontkjempere, foreslo sikt. for Quisling at han sl{ulle 
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opprette en konrrnandostab ned sikt. somsjer. ~uislingsvarte: rtne 
:\ , ' 

li ., 

\i 
er vel oppmerksom på ,a,t ,1?e ikke er persona g:ba ta hos tys~~rne, så '1 

det vil de aldri tillate. It Det ble' imidlertid til 'at' slike', saker/4- l 

forelagt sikt: og han var flere eenger m uken på Sl?ttet og ga råd 

der burde gjøres i saker av foran nevnte ar~ I denne tid 

husker sikt. at han bevirket at Blaker Fylkesopplæringsskole og 

Skjeberg Eusmor-Iærerin.1'1eskole, som var tatt av hirden, ble rønnnet"t 1 
! Ennvidere bevirket sikt. at de opprettede hirdbataljoner skulle gå 
; 

over til h'jemmevernsbataljoner med offiserer som sjefer. Dette 8i- ~ 

ste ble hindret av tyskernes kapitulasjon. 

Sikt. hadde etter sin hj ew.komst fra Rus sland, -arb ei-

det for at Q.uisling skull e søke kontakt med--Wehrmacht for om mulig 

å få fjernet Reichkommisariatet og SS. Sikt. hadde systematisk un~ 
, , 

1 
~ 

dergravet Reichkommisat og SS in.1'1en Wehrmacht og det hadde etterl-t.;..;( 

hvert utviklet seg et sterkt motsetningsforhold mellom disse~ En j 
offiser som sikt'. hadde meget med å gjøre i denne forbindelse, var ~ 

,\ 

general KUhne. Sikt. fikk tilslutt istand et wøte ~ellom generale~ .t 
I 

ne Kt1..rme og Roth samt Q,uislinK .. Såvidt sikt. forsto ble det ikke -------
fattet noen beslutning på dette møte, men det skulle holdes et 

i 
n~tt møte på Gimle senere. Dette møte ble visstnok hindret ved ka-[' 

pitulasjonen. 

Sikt. maste stadig på ~uisling for å få ham til å 

søke kontakt med general Bøhme som da var øverstko~~arflerende i 

Norge, for å utvirke en fredelig kapitulasjon fra tyskernes side. 
, besluttet å reise 

E, 

Da dette ik~e lyktes, tok sikt. selv initiativet og~~.til ~ 

Lillehammer for å sne,kke med Bøhme. på forhånd snakket sikt. med 

KUhne som pr. tlf. skulle introdusere ham hos Bøhme. Den.1'1e var i-
l 

; 

! 

midlertid i Da~~ark og kommandoen i Norge ble ført av a~iral ! 

Kranke. Sikt. oppsøkte denne og ba ham sette seg i forbindelse med J 
Q,uisling snarest, og han klargjorde samtidig for ham den situasjon " 

som ville oppstå her i 18ndet hvis tyskerne ikl{e kapitulerte. 1::ed 
f, 

J 
hensyn til dette viser sikt. til kopi skriv (dok. 7) t av som om p 
natten ble sendt Q,uisling på Gimle av sikt. etterat han var nektet r! , , 

Itt."· 
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foretrede for ham. 

Sikt. hadde også vært inne på tanken om å fjerne 

Reichkommisar med makt og tilbød Quisling å ordne dette. ~uisling 

svarte ibt~tpl dette~ men sikt. forberedte aksjonen ved å overlate~ 

til en legionær - Frode Braathen - å foreta et ~ttentat mot Terbe- . -----7 

ven, menS. h~n selv med hedemarkshirden skulle be sette :IandelsgymI)a-

siet som da 'var Reichskommisariatets hovedsete. Dette siste hadde, 

sikt. ikke truffet 2vtale med noen om. Sikt. var helt sikker på at 

Wehrmacht ville holde seg nøytral. 

I uken før kapitulasjonen ble sikt. tilkalt til et 

Y!1,Øte på Slottet' hvor F1?-glesang, Jonas Lie og Q.uisling var tilst ede" 

Quisling opplyste sikt. at Jonas Lie hadde overtatt kOIT@andoen over 

hirden og Germanske SS. Sikt. foreslo at hirden og Gerrr~nske SS' 

skulle opplø:;;es for at m.qn skulle 1LYldgå uroligheter, men o.ette av

slo Quisling. Grunnen til at sikt. ble tilkalt til møtet hørte han 

ikke, men tror det skyltes hans store autoritet hos ~ird og front

kjempere. Neste dag 'bl: sikt. oppsøkt av sin svigerinne - Ingrid 

~/--Fui;useth - som også hadde fe.tt kjenTlskap til Jonas Lies overtagelse 
\...... _:=;:..-r , ~ 

ay hirden og Germanske S~./Hun foreslo at sikt. ~~lle fjerne Jonas 

Lie og selv overta kOrmTI8.ndoen over disse enheter" Sikt. erkl,;:erte se[ 

villig til dette 1LTld~r forutsetning av at det var ønsket av illegB.lE 

,lørdag den 5. mai 1945. Imidlertid viste det seg at Jonas Lie var 

syk. Det var Erling~Søvik som var hans stedfortreder som sjef for 

t hird~n og Germanske SS. Sikt. hadde en samtale med ham hvorunder 

\ Søvik lovte ikke å foreta~eg~noe med disse styrker hva enn tysker-

5~ dr!:... 4, 'ne bestemte seg til.!! J 
~...s~. S.H!.~ ~, 

Søndsg 6. ~Bi 1945 reiste sikt. til Flatner, mandaE 

7. ~i var han en tur i Oslo - uten dog å foreta ~eg noe - og rei-

ste så oppover til Flatner igjen. Tirsdag 8. mai om formiddaGen 

reiste sikt. til Østerdalen på fuglejakt. på hjemturen en uke sene-

_ .... iiiiiiiiii----·--------c 
,--- -
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d~n~e at han ild'e tok mot for;nannsver' et'.- 'Tåren 1941 ble ilaret;&... 'f: i~ 
!f ...... ' '.lI, .••. 

en' annen op;'!levnt son :,:f9rma~m'. 'Det er visstnok 'på det, rene at ' :~ I) 
ti~;'a~ te ikke har utført noe arb d s~J!\'for'l!lan~.- Retten finnerM: ~. ~ 
etier det forcliczende ikke til,trekkelig godtgjort at tiltalte ~' j 

::'. ' '" , - Or: )! 
',t _:~ 

har gitt et slil:t endeliG sa':l ylc1{e til å la seg oppnevne til 

forr!1ann i fOl'bL...,::;S,et at :'13ns her OI"l'lendlede forhold ra'-'_'::8S av 

straffelovens § S6~ ,il ~erfor bli å frifinne hva d.ette Ior-

hold an~·,(til talens ost 2). Retten finner imidlertid at han 

ved a!lled.!lingen bar vlst e~lcr'i tikl:verdig 1.1...'1falle!lh8t. 
\ 

I midten av juli 1941~m21dte tiltalte seg til krigstjeneste 
... .., 

i De!l norske Legion OG ble 5. ausust s. å'., an satt SO:7l 

onen fra 1/7-1941., Ean opplys er at det var hans t alJke atman 
-----.-, 

,:jen!lom legionen ku.,,~~;e sl<::ape en kjærne av utde.nnede, e:-:fa:rne 
-----------------------~---------, 

l<:::?-gsfol1=, som et framtidig norsk fo:rsval1 ~runne b;s.~ges OD:? OD. 

Han så leGionen som et helt norsk foretagend~, men va:r dog klar 

over at man ved. den påten:;.;:te innsats i Pinnland ville komI':1e til 

å yte 2tøtte til den tyske };:Yiss~øring. E8.n så :~'--lss:land som fi-

enden. - Tiltalte tjenestegjorde først en kortere tid som leder 
---7 

aven skiløper- og h~Y)dekjørlslwle i To:r:yo i }=alli~6dal. SJwlen 
t - ' 
bestod av ca. 30 mann. ==e1':s ha!) lå der ~W!!! c,et besl:j ed om at 

le;sionstaben i eslo var oppløst 06 om at le:;ionen s]~ulle send.es 

til ?~rsl:lal1d til uto.a::.:nelse. ::':n del av sl-::olens fol:!.: ,eYlsket ikke 
bli 

2, dra til ':2ysld:;;,nd o; til tal t~ 'bL::tod disse ::'.e5 å tit dimi tt·3rt. 

!Ce1v 6ro ~an i te;yn~elsen av ~~2ember 1941 til ~ysklan6 - ~alin[-
I " 
'bostel - l1Vor ha:n ove:renss-~eD:i-:ende DeO. forutsetningene før avrei-

sen so::: eldste offiser overto}: kOl-;.:;:andoen over oatal.jQn Il Vil:en Il • . . ~ 

::?ataljonen var d~ førs! oppsatte aVdeling av Den nors}:e L~ 

SeneTe ble cet OGså oppsatt e!. pansel~jeger~mr.11)an~ som i!r:idlertid 

ikke ble lat;t Under tiltaltes }:o!l1~ando. - ~tter det OP1:-lyste ,:;ikk 
~. . 

tiltalte i ~;ysldand sterkt i~n for å ~evare leCionen so~ en no:rsk 
~ , '-. '.' '. .. 

, '. ~ .... 

'tok str2kr 
::. :;. ,~~':; .,' 1 ~ '. ~-'. ,.~,:"., . "1 

~å. leGionen t~lbal~e .. t,il. 'J.':orge for at den lw.nne 
.. ,., ~;}~,:;\;:,;ti:;!};:::~,.~it ~~i~~~K_ "': ili~'s~i;>",':;,i;i't"'> ,);~,);;,,; , , . 

~ - . ~ ~:., ,. 

'~j~ .. :<~~~beiaet med ,å 

~'t:%:Ø.~~W):i\i;~~;~1~'<:,:ri:)·" .. ' 

,," ... ;:;u 
;~ .. .(~ 
~T .,.~~ 

'l '",-J' 

_ : . .:f:~ 
~ )~ 
f .-cj 
f'" it •. ;\ 

t:~ 
i 
l 

,:.1 . . , 
.:~. { 
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I f~uar 1945 ble Sl:i j23,;e:-ccatal j onen oPP~ 03 soldatene "L: 
fOl"celt, i forsl:jelli:;e t~r~ke SS -}:om~9.nier. . ~ l. 

S2ffi..""J.en ffi:;d bC1.taljo~ens «, l' 
sjef Ealle cjorde tiltalteforestillincer hos Quisling on å få 

il t' 
folkene tJ:u1-::}:e t tilcfll.:e fru de t;:/s}:e avdelinger .' Tiltalte ønsl:et i'i t 

" .. a f& alle frontkjempere l'.nder en eben }:o::lI::alldostab under 

sin leaelse fo~ å holde dem ~llna tysk illnflyte1se~ Quis1in3 10-

vet 2.. t E:le ced 

men sal:en Ci}::k i1::':e i o:r:~en feT frit; jcrir::gen ~ C'ntrent samtic.ig 

sD,O'rsmålet om e. hje1-- ----
~e frollt~je~psye so~ ~o:r;jeves ~caae sekt o~ ~ ~li dicittert~ 

~ 

}~l"ontk~empe:rne skrev sjerne til QuislinGS kanselli om bistand 0-"'" :::> 

posis jO~lsl'eJct_til et av j.:8::Jselliets }:ontol'er 
- ---------------------------- Då Slottet ,og a:rbei,-

". . i" ,...i ' , "t l .L. ~ , k . "GOll: 8Je:rne lnnjtil!::~JO!lSp2plrene en Des 'erl1f:1e se om au Irorn Jemper-

.",,,; l' .L.! lf'el l e QH ':-l"l' :::- ; I'-l'-' Ld. - ... c<v .t~ o - ITor:;e 
v .. 

eller,l;orges 'L'!:,ic.delbare nærhet e.l~ 

,; f " i 

t 
I 
I . 

. 
l 

, ~ 

'~l i 2.c~et Ec :':8l::e S es til ~iltalt8 i 
r~o~t; a:t~t8iclet de"t-:e o~ ;r,c'dclel te :!::ront}:js~pe2:'ne at de ikl::e måtte 

skrive li.'!c1er på slikt. I februar 1945 sendte han ut til front-

}~j e:r:perne ell ar:!/onym stensi192."t ~:-::rivelse, SOE'. var avfat~et 3V 

lfstabssjef lt S chjrdren, liVor front~: j emperne ble til ik~-::G 

:~)a Slot~et l'Jec. ll .. ont:·:j21;-:.?2::.. .. 22.~·~e~e o8~e}:ti'.·"-:; set-: ~~~C:..~1 8.~1Ses 20:11 

I,,,; c: + ~Y) Q.... ...:--=., -~_. o"Y""ldoY"'l ,C:I-:-..!... (:)-... :-: ~-_'''i:J-_I''''-~f~ lo' .. · pn ~ ~? c ~ • T7tc "'0r.1 ~ o + -C'o-" ~ n il, __ "c .. , U.!..L .L.L_.l _.l _ li u_.L - - _ ,_ _ _. _ • v_ l.. _.1 ,I, '-"_ u .L -c. ,_ 

1',ev""8' 2c'oeid eO' o.et i}:::o co:i1;.::jort 2t han baT vært "QuislinGs 

lAdSive::- i .~scllet oe front~~.~ernes i~ckkllel •• og tjeneete-

;,- jørin.:; i Iorbin5.else r::eCi. 1:ri5erlS avslutrlin:::; ne:r i lay:,c1et tt SO;;} 

cl.et ~ete1" i til't2,len. :;ette~ finne2:' det iallfall ikl:.e godt;jort 

.:~ t ti l ~~·.l te ~!.2.1~ 
I 

i _ + . 

1

12 C:.!C en c, :'.31' ~- v ~"G 

ii~"-.e fo::s~viC:.~'; 

I 

bist3;;::;' til 

f02:'I:.old o . 
8"15 2.1' • 

c: i +.L __ oJv r,10 ~ ... .- .... ' Il" or: ti-: j e~;:9sr-
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