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. Stortingspresident Jo Ben
kow har protestert mot pla
nene om å opprette et mo
nument på statlig finsk 
grunn over norske nazistis
ke landsforrædere som falt 
i krigen 1941-44. 

Det var ll82:iavisen «Folk 
og land)) som i siste utgave 
meldte om t'ldligere front
kjemperes planer om et 
minnesmerkl~ i Finland 
over falne i .krigen 1941-44, 
også kjent som «fortsette 1-
seskrigen. » 

Under Vinterkrigen 1939/ 
40 deltok fler-e norske frivil
lige på finsk side etter at 
Moskva stilte et uaksepta
belt ultimatul'll. om såkalte 
grensereg .. tleringer og se
nere angrep Finland med 
overlegne styrker. De nor
ske frivillige deltok med 
Regjeringens stilltiende 
samtykke. Da Finland se
nere, 1941-44 med tysk 
hjelp, forsøkte å erobre til
bake tapte områder, satte 
Quisling-styret i gang om
fattende vervekampanjer i 
Norge. Mange som meldte 
seg til fronttjeneste, falt un
der kampene i Finland. De 

overlevende ble etter. kri
gen dømt som landsforræ
dere. 

I følge •• Folk og land)) er 
plansne om et monument 
over de falne i Finland 
kommet langt. Penger er 
samlet inn, og den fin'9ke 
stat, ved Direktoratet for. 
statens skoger, har bered
villig stilt grunn til disposi -
Bjon pa et egnet sted Det er 
ikke kjent om det finnes 
minnesmerker i Finland 
over den innsats de norske 
frivillige gjorde under Vin
terkrigen. 

Stortingspresident Jo 
Benkow ønsker ikke å kom-

mentere saken, men Aften
posten har grunn til å tro at 
planene om minnesmerke 
over norske landsforræde
re med statlig finsk blsUnd 
har vakt oppmerksomhet i 
Stortingets presidentskaJL 
Stortingspresident Jo Ben
kow, som har et nært for
hold til Finland, han er bla. 
den eneste nordmann ·som 
er dekorert med Storkorset 
av Finlands •• Hvita Ros)), 
har protestert direkte over
for ccTalmannen» l Riksda
gen og mottatt høfllge for
sikringer i retur om at sa
ken vil bli behandlet på 
høyeste politIHke nlvå. SNO
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