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Damms leksikon sier: Med det tyske :,o9repet på 
gikk Finland inn i krigen på tyske uide •••. 
Finland måtte godkjenne 1940-avståelsene og 
oppgi sin korridor til Ishavet. 

Sovjetunionen s94l 
iP ·r:·'-···~·"7"""~~~:·:~,'·~····_-~-,-- -

l, Bauta''.;: 
i ~ :: ',o . ,;:<:..1 : • :"::: " 

Fra en verdenshistorie: 18. sepL39. Sovjetsamveldet ~' 
garanterer Finlands, Latvias og Romanias integritet. i' 
21. juli 1940. Estland, Latv~a og Litauen "b~r" om å I 
bli opptatt som sovjetrepubl1kker. . i 

I juli 1940 da Hitler oppga angrepet på de br1t, ; 
øyer, planla han angrep på sovjet. I nord, hadde fortl~ 
satt russisk trykk på Finland rrer og mer drevet F1~la~d over I: . 
til Tyskland. Tyske tropper var allerede på plass 1 Ftnland da' .. 
krigen brøt ut. Finland mente at eneste mu~ighet f~r å få tapte~ 
områder tilbake var Sovjets sammenbrudd. F1nland g1kk derfor 
med på tysk side. Ca ti finske divisjoner stod ved/rrot ~r~nsen.( 

Onsdag 25. juni 1941& Finland er igjen i krig. Sta~sm1n1ster 
Rangeli erklærer at Finland er blitt angrepet av SovJet-samve19-, 
et. Finland forsvarer seg med alle midler. (Fra "Krigens dagbok:' 
~-24. juni ble det fra fir:sk si~e ~rklæ1:t at,bare e~ a~grep 
utenrra kan få Finland til a Oppg1 S1n nøytra11tet. H1~t11 er 
ikke en eneste finsk soldat gått over grensen. Det er 1ngen 
endring i de diplomatiske forbindelser SOvjet-Finland. 

Kommentar: En gang i tiden 24.-25. juni ser det ut til at, 
Finland er blitt utsatt for et sovjetisk angrep. Har for.eløp1g 
ikke funnet ut hvor. Kommer tilbake ti~l m~år jeg vet noe 
mer. / t 

Hamar, 4.3.92 -ADlon lsta 

-' over.clde~. 
.. åltst~e:r~"',;:~l~~; 
'.~:' : .i~l'\.<- :·-,/~·:,,.:.~·1'·;~~1· 

'At frontkjempere var.' 
. idealister, BOm av: ove~' 

; , bevisning. ,meldte . seg 
,.' tiivilUg til krig.på øst- . 
. fronten· for 4 ~trydde ' 

I, kommlinismen, . her- .•. 
o: sker det ingen tvil om. 
., ,De .var av den grunn Ik-
:' ke nødvendigvis nazls-' " 

'!' ter. Etter at den gale' 
mtter tapte krigen, ble 

,de helt feila.ktig idømt· 
lange fengselBBtraffer. 

, , Nå bør dEl få lov t1l4 ref
t se bauta over falne ka.

merater. De døde for 
noe de trodde på... De ' i 
BOm fortsatt lever, bar 
ikke noe 4 skamme seg . 
over. De bør istedet væ-
re stolte over at de tok 
konsekvensen 'av sin 
idealisme .. ' , . 
; , , ,-. , KAre Lmtd 

, .',. KOl'5hagen, 
3/ ':,,_,_ .. -

. , 

; ~ ....... ~ .,;.;: "i .. 

Kommentar til nedenstående: Benkow kan ikke ha protestert sun stortingspresident, 
men som privatmann. Nisbsuk av tittel. 

-----:-----.,...---:----,-~_.:--~~._----_. 

Protest IDQt J~rig~P1QnJIJIl~llt 
OLAV TRYGGE 
STORVIK 

Stortingspresident Jo Ben
kow har protestert mot pla
nene om å opprette et mo
nument på statlig finsk 
grunn over norske nadstls
ke landsforrædere som falt 
I krigen 19401-404. . 

Det var naziavisen .. Folk 
og land .. som I siste utgave 
meldte om tidligere front
kjemperes planer om et 
minnesmerke I Finland 
over falne I krigen 1941-404, 
også kjent, som .. fortsettel
seskrigen.» 

Under VInterkrigen 1939/ overlevende ble etter kri-
40 deltok flere norske fri vil- gen dømt som landsforræ-
lige på finsk side' etter at dere. , , , 
Moskva stllte et uaksepta- I følge «Folk og land» er 
belt ultimatum om såkalt~ planene om et monument 
grensereguleringer og se- over de falne i Finland 
nere angrep Finland med kommet langt. Penger er 
overlegne styrker. De nor- samlet hm, og den finske 
ske frivillige deltok' med stat, ved Dlrektoratat for. 
Regjeringens stilltiende statens skoger, har bered
samtykke. Da Finland se- villig stUt grunn Ul disposi· 
nere, 1941-404 med tysk sjon på et egnet sted, Det er 
hjelp, forsøkte å erobre til- Ikke kjent om det finnes 
bake tapte områder, satte minnesmerker' I Finland 
Quisling-styret l gang om· over den in~~ats de norske 
faUende vervekampanjer I 'frivillige gJm',:'8 u.nder Vin-
Norge. Mange som. ,meldte.l~ t.erkrlgen. .' 'c' :. " 
seg tll fronttjeneste, falt un- , 'Stortingspresident Jo 
der kampene 1 Fh~l;and. De Bt>~lJmw ønsker Ikke å kom-

I 

mentere saken, men Aften
posten har grunn til å tro at 
planene om minnesmerke 
over norske landsforræde- ' 
re med statlig finsk bistand 
har vakt oppm.erksomhet I 

; Stortingets presidentskap. 
Stortingspresident Jo Ben
kow, som har et nært for
hold tll Finland, han er bl.a. 
den eneste nordmann som 
er dekorert med Storkorset 
av Finlands .. HvIta Ros», ' 
har protestert direkte over
for .. Talmannen" l Riksda-

. gen og mottatt høflige for
'. sikringer l retur om at sa-
i ken vU bil behandlet på \ 

høyeste politiske nlvå. , 

A 1129" ( . C; 
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