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Quisling-minne ved Bamble kirke? 
SKIEN: Etter det TA erfarer sø
ker frontkjemperne om å få reist 
et minnesmerke ved Bamble kir
ke. Quislings menn ønsker seg en 
støtte ved kirken for å minnes 
sine falne. 
I dag ligger frontkjempernes min
nesmerke i Bamble på en berg
knatt. Den består aven tre meter 
høy varde av stein fra omegn. 
Den er reist av gjenlevende. På 
en bronseplate felt inn i fjellet står 
.det: «Norges falne frontkjempere 

og frontsøstre i 2. verdenskrig. Vi 
som kom hjem, hilser dere!». 

Teksten er identisk med det an
dre minnesmerket over nordmenn 
som døde på gal side. Det befin
ner seg på et historisk forso
ningssted i Østerrike hvor solda
ter fra alle fronter møttes i fred og 
fordragelighet. 

Hvert år 
En dag i september vandrer et 
følge på mellom 100 og 150 men-

nesker fra E 18 og inn i Bamble
skogen. Hvert år tar de seg fram i 

. det ulendte terrenget opp til fjel
let. De fleste er aldrende menn. 
Flere med synlige men og som 
dårlig kan ta seg fram. Ved var
den synger de «Ja vi elsker». 
Noen holder en tale. 

Frontkjemper Knut Baardseth, 
formann for Institutt for norsk ok
kupasjoshistorie (INO); forsker 
på og mformerer om krigshistori
en sett fra tapernes sin side. Han 

er en av dem som har holdt tale 
ved minnesmerket i Bamble. 

Ikke nynasister 
- Vi ønsker ikke nynazistene vel
kommen, har Baardseth uttalt. 
INO avviser nynasistene. 

Han mener at det trolig finnes 
noen meget få i hans rekker som 
vil si at nasjonalisme fortsatt er 
farbar vei. Baardseth mener at 
denne epoken er over. 

Men det er en ny gruppe som 

har begynt å oppsøke instituttet. 
Det er etterkommerne etter de 
som døde ved fronten, yngre 
mennesker som leter etter en 
grav. Flere har forgjeves trålet et 
parkområde sØr for St. Petersburg 
hvor 158 nordmenn ligger be
gravet. I Estland synes spoene et
ter en kirkegård med norske fal
ne, å være visket ut. 
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