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Et snart 70 år langt liv har lært meg at tilfeldigheter kan gripe sterkt inn i 
en menneskeskjebne. Et rent lotteri tile avgjørende for min deltakelse i den 
andre verdenskrig. En loddtrekning mellom meg og en kamerat fra Hegra, om 
å bli opptatt på befalsskolen. 

På feil slaglJ1ark 
Ei glødende aprilsøl glir ned bak Fosenal
pene. Den trønderske vårhimmelen far
ges flammerød, og ild kula kaster lange 
skygger. Et bislert vinddrag lar tak i nakne 
greiner, og rister dem kraflig. Kampen 
mellom de skiftende arstider. Enn.l hM 
vinteren sine lumske p.ltruljt'r i felten, 
som retter lynraske angrep for de uunn
gåelig drives tilbake. Nellopp slik det 
skjedde, da Aksel Hembre kjempet under 
lyske faner i Russland i den siste krigen. 
Et nederlagsdøml felllog, på en slagmark 
som var forbudt for gode nordmenn. 
Hakekorsets tyske disipler·- og en norsk 
ludas. Forræderi. Her står han fram med 
sin historie. 

O 
en 18. mai fyller Aksel Hembre 70 
år. Ei rask hoderegning forteller oss 
at han var lenåring i de turbulente 

3D-åra, et tiår fylt av motsIridende politis
ke strømninger. Arbeiderpartiet forfektel 
del brukne geværs politikk, med pasifis
me og nedrustning som de fremste slag
ord. Ute i Europa var ganske andre kref
ter på frammarsj, tuftet på sterk nasjonal
isme og militarisme. Vbjoner om makt, 
velstand og herredømme. De nye tanker 
vant lell innpass i slore folkegrupper som 
hver dag ble minnet om sin egen nød 
og maktesløshet. Tyskland og italia salle 
navn pa sitt ideologiske avkom: Fascisme, 
nasjonCllso~ialisme, nazisme. Propaganda
en sprengtl~ landl>grensene, og en «hvit
vasket" fascisme·fikk fotfeste også i Nor
ge. Men nå var kimen lagt til del kommen
de ragnarok av krig, okkupasjon, masse
drap og ødeleggelser. Et helvete var un
der utvikling, men forelopig lå del og 
ulmet i tyske nazisteb tankt'verden. 

Og Aksel Hembre hoppellengde. Stille 
lengde, slille hoyde. Skihopp og fal ball. 
Idrelt sto hoyt på dagsorden hos kameral
flokken, som rommet navn som Rolf Troi
le, Ivar Kleven og ilere annre. 

-- Jeg gjorde del bra, skjonner du. På 
~kdpet der borte ~er nu pokalt~r ~OI1l \....11"\ 

bevitneat jeg i 1935 ble kretsmester i 
skihopp, og i 1939 kårel som beste spil
ler på fotballagellil Hegra idreltslag. Jeg 
konkurrerle hardl med Roll Troile. Jeg ,It> 
ham i stille lengde, men han var et sira 
kvassere i hoyde. Også ulenfor idrelts
banen vanket vi sammen i denne gjen
gen. Hadde flere felles interesser, og vi 
var alle - såvidt jeg kan huske -- molstan
dere av "del brukne geværs" polilikk. Vi 
mente at landet målte ha ellroverdig og 
godl forsvar, og delle er forklaringen på 
al mange av oss sukle om opptak på 
befalsskolen i Trondheim. 

M ange i kameratflokken ble opplall 
som elever på 5. Divisjons Befals
skole. Også Aksel Hernbre sokte 

om opptak, i 1937, elter å ha tilbakelagt 
elt år på folkehogskole i Orkdal. Han 
delte ikke synspunklene lil sin lærer, Fas
te Forfang, som var en svoren Arbeider
parli-mann. Unggulten fra Hegra kom fra 
et lradisjonsbundel bondemiljø, hvor 
Bondepartiet var den sjolskrevne parlifor-

ankring, Dette partiet var lenge den mest 
antisosialistiske gruppering i landet, men 
elter kriseforliket med Arbeiderparliet i 
1935 voksle misnøyen i de mest konser
vative miljøene. Delte ga økt grobunn for 
Nasjonal Samling, som ble ledel av Vid
kunn Quisling. Ilopel av .lO-årene fikk 
NS okende opp:-.lutning om sin fascist
inspirerte ideologi, som bla nI annel hyllel 
'Ifmer-prinsippet». Partiet fanget opp den 
gryende misnøye ml'o parlamentarisme 
og demokrati, og i Sljørdals-bygdene var 
til~lutningen forholdsvis stor. 

- Sjolsagl ble jeg pavirkel, sier Aksel 
Hembre. - Heime var Quslings ideer 
akseplert. I :.1I1S lofter om ,\ hjelpe den 
norske bOIl le~tdfld, og styrking av Forsva
ret, falt i gOt~ jord. Jeg trodde pa dette 
ogsa, men uten cl legge mere i det enn 
overflatiske slagord. Ung og dum, er del 
ikke del del heler? 

1937: Aksel Hembre reiser til befalssko
len i Trondheim for å la opptaksprøve 
sammen med en kamerat fra bygda, Inge 
Fosseide. Halvparlen av søkerne blir vra
ket elter legeundersokelsen, men de to 
ungdommene fra Hegra henger med lil 
de teoretiske provene. Språk-lesten går 
bra for dem begge, men på matematikk
prøven gjor de noen mindre feil. Bare en 
av dem blir lovel opplak. Gjennom lodd
lrekning skal net avgjores hvem del vil bli. 

- Fosseide lrakk bokslavelig Ialt det 
lengsle strå. jeg malte dra hjem med ufor
reltel sak. letterlid betrakler jeg denne 
hendelsen som el utslag av lilfeldighelens 
skjebnespill. Korllid etter ulbruddet av 
krigen dro sa god l som hele kullel ved 
befalsskolen over til England. Min barn
domsvenn (ra Hegra ble medlem av Kom
pani Linge, og har helt rellferdig fått 
omdomme som norsk krigshelt. 50111 elev 
ved skolen ville jeg helt sikkerl værl blanl 
«england~farerne)), og alt ville gått så mye 
annerledes for meg. 

o 

Aret 193H: Truende skyer på EUroPd~ 
himmel. Tyskland inkorporerer Øs
lerrike. Adolf Hitler gj", krav pa de 

tyskb,'folkede sudetomr~dene i Tsjekkos
lovakia. Den lor~te virvel på krigstromma. 
I den hensikt å opprettholde avspenning 
og forsoning, gilr England med på å aksep~ 
tere en deling av Tsjekkoslovakia. Mun
chen-avlalen av september 1938 faslset
ler de nye grensene. Nazi-Tyskland lar 
sine turste jafs. 

Samme host apner Stenseths Pensjo
nol,!..ole i Sljornal sine dorer for et nyll 
elevkull. Blant de nye elevene er Aksel 
Hembre. P,i denne skolen moler han nye 
venner av den fascisliske ideologi. Sko
lens ledelse taler varmlom "del nye Euro
pa", den forferdelige bolsjevismen og den 
seierssikre, germanske rasen. Stenseths 
svigerfdf, en eldre mann ved navn Rogne
rud, ynder å samle ungdommene rundt 
seg for å ulbasunere sin klokkerlro på 
nasjonalsosialismen. 

- jeg lot meg pavirke av disse folkene, 
vedgår Hembre. - Men jeg var ikke, og 

ble ikke på noe llcbpunkt, noen troende 
nazist. I mine øyne er nazi~Il1P en~hety
dende med voldsom rasisIlH.', na5j()llal~j~1-
vinisme og brutal undertrykkelse. kg 
tenkle ikke på det planet. Følgelig kdn jeg 
beskyldes for enfold og grensel", Il,livi
tet, og seim'rt> ble jPg i krd(t av mill(' 
handlinger -- en Ildzist. Pa l~tt punkt tralf 
ideologien meg også Ila hjemnwbdne: 
Anti-kommunbme. Jeg var t'n ivrig dnli
kommunist, og hM v.l'rt det helt inntil 
den nyp vinden bt'gynlt' å blj~e i 051 

med hjelp av Gorbdl~io\l. 
Etter det ene aret pa pensjonatskolen 

i Stjnrdal SPiler han kur!>ell rnol Stc'iJlkjl'r. 
Gymnas. Det !TIe!:.t fornuftige a gjHre L\ 
en utddnning. Mrltenialikk og norsk. 
Sovndyssende, rutinemessige dager i Byg
denes By. Sa skjer del som mange har 
fryktet, men de f~l~rre~te vpntet: Norgt' 
trekkes med i verdenskrigen. Den ty~ke 
h,rrmakla planter sin jern hæl over lan
det. I Nord-Trondelag er kampene snarl 
i full gang. Tyske styrker presser den nors
ke mobiliseringshæren nordover. Den 21. 
april 1940 blir del definitivt slutt på und"r
visningen ",d Sleinkjer Gymnas, av Iwlt 
forståelige grunner: Ty::,kerne bomber 
byen sønder og sammen, ug av sk()lebyg~ 
ningen er det bare sørgelige ruiner til
bake. Aksellielllbres hybel finn,'s ikke 
mer. Sjol holder han seg heime db~t~ 
aprildagene, og opplever srhul krig('(1 pa 
ubehagelig nært hold. 

- Jeg var nærmest i en sjokkartet til~ 
stand. Tyskernes framferd Vdr hard og 
brutal. Etter mine begrep var ikke Norge 
og Tyskland i krig. Quisling hilsle lyskerne 
velkommen som befriere og fredsgaran
lister. Sjøl sa de at de ikke onsket å krum
me el hår på befolkningens hude. Sa hva 
skulle jeg tro? Vel, realilelene Ialt l' et ly
delig språk. Ganske snarl ble heimbygda 
en knatrende krigsskueplass. 

L
ike etter at de forste, norske ~tYlkL'r 
samlet sPg på Hpgra Fpstning, tok 
Aksel Hernbr" skiene fall og kl,ltrel 

de bratte liene mot Ingsladkleiva. Han 
meinte seg for sjefen sjDI, major Reiddr 
Holtermann. Majoren spurte om Hembre 
hadde avtjent sin verneplikt. Delte matte. 
han svare beneklende pa. Riklignok hdd
de han dellatt i frivillig vapenopplæring 
på Sleinkjer, med del holdl ikk,· som inn
gangsbillett på feslningen. Dessulen ble 
han funnet for ung. og måtte gjøre vende· 
reis. 

- Jeg og fM s"klt' tiltlukt i kjt'lIeren 
da lyskerne åpnel sill angrep pa f"st· 
ningen. Vi var livredde. Huset var fullt 
av våpen etter den norske forsvar~styr
ken, som inntil kampene sl",let h"dde 
sitt hovedkvarter på gården var. Resten 
av familien var evakuert til ei hytte inne 
på fjellet. Tyskwne trampet inn p,\ gar
den, og vi fryktet det versle. H"lrligvis 
gikk del bra. Vi bit' b"ordret over elvei
sen, og internert i d(.>t gamle skytlprhu<;pt 
i bygda. Utpå kvelden ble vi sluppet In, 

men heime var det iulll kaos. Tyskern,' 
hadde okkuperl hoved låna. Allikevel bk 
jeg pa gården i den tida som fulgle. ;;am
pene om feslningen ulfoldel seg relllo
ran øynene på oss. Kanonene sendte 
dype drønn mellom å~sjdene. Mitralju,>t> 
Ile kn.ltret oppt' j skogbrynet, og av og 
lil noen voldsomme smell fra lyske fi)
bombt'r. 

O 
en 5. mai stilnet vapenlarmen i 
Hegra, og livet fanl snart lilbak,' til 
sine .,edvcmlige folder. Den illr~tl' 

varonna 1 E:"t okkuPNt \ano s\o{01' oøren. 
og på Hembre målle alle neve dy kli gl' la 
et lak. Sa gikk det dager og uker. Gre,,'" 
vokste, men ogsa rd~t1osheten hos gMd~
sønnen. 

- jeg husker ikke nøyaktig når det 
skjedde, om det var hosten 1940 eller 
våren 1941. jeg tok beslutningen om J 

melde meg for fronltjenesle for tyskern". 
Heime var det absolutt ikke noe il finne 
på. Oppropene begynle å florere. Opp· 
fordringer om å kjempe sammen med 
Wehrmdcht mot ~\den røde fare" i Ru~~
land. Det russiske felttoget var i emninh. 
Det som kdnskje drev meg aller me~t V,lr 

eventyrlyst og spenning, men tanken Ihl 

å bt'kjempt..> bobjevismen var Og~.l en 
motiverende faktor. Mor var sterkt i mn( 
mine planer. Allikevel satt jeg snart p" 
loget til Oslo, hvor innrullering skulle tin· 
ne sled. Iler fikk jeg mote Quisling, "lill 
skulle bea:re den hoytidlige seremonh .. "'fl. 

jeg kan ikke si jeg ble imponert over 
denne skikkeben. Noe seinere gikk kr
den ned lil Tyskland, med log. Rett inn 
på en rekruttskole el sled i Sor-Tyskland 
Knallhard mililær utdanning, led,aget.1V 
kadaverdisiplin. Etter denne grunnut
danningen ble vi traktel til Graz i OSIeIl, 
ke, hvor vidl'reutdanning og spesiah~el jll~ 
fant .,h'd. th"'f hit' vi inndelt i vare H;~llt'k
tive dv(ll'lingt~r. Hoytidlig innrullering I 
Oivsjon <~WikjngJ). Jeg ble beordret SOIll 

masklngev .. -erskytter i kompani «GermJ 
nia)). [t {!skdfldin,wisk)) kompani, bl'~t;h'lI 
de for det meste av frivillige fra Dan-
mark, Sverige og Norge -- pluss det Iv,>ke 
befalet. 

El rent heh·,>te. Slik beskriver Ak,,·1 
Hembre sitt mote med krigens bru ld

le virkelighet i Russland. Propag"nd.,
ens klisjt-'L'r om en heltekrig mol Ul>! bul<,
jeviki~ke vt-'rdensuhyret ble skutt i ~tunl 
per og styl·J .. er pa gatehjornene i OdtH''ld. 
Her fikk "Gl'rmania» sin krigsdebut, i t.'D 

av verdens~rigens mest brutale gatel...dlll
per. Of' ru::,~iske ~oldd.tene kjempet t.'n 
innbitt forwarskamp om hvert ene.,1e 
kvartal i den ~tore Svartehav~~byen, ()~ 
Hakekor"l'h fant.->ba:-rere falt som fluer. 

Vi tal-.. Ode~::'~1, IlH.'n jeg rrll~1et allt· 
illusjoner jPg O1,'1tte ha om spenning og 
krigseventyr. Og torferdelig mange a ... 
mine meebolddter. Ikke i mine ville::,k 
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d",mmer hadde jeg forestilt meg at krigen 
kunne være et sånt mareritt. Kampene 
på Odessas gater var en utrolig nervepå
kJenning, Men framrykkingen fortsatte, 
mot sør, mot Kaukasus. Ved den store 
elva Kuban møtte vi sv .. !.'rt ~terk motstand 
fra rus~erne, FOf!>t etter en heftig stillings
krig klarte vi a etablere et brohode pa 
sorsida av iloden. Kompaniet led vold
somme tap. Etter Kuban var vi bare to 
nordmenn igjen, av 20. Og nå var time
glasset i ierd med å renne ut ior meg og 
det tyske ielttoget i sor. Vi var kommet 
til et høydedrag, hvorfra vi så de fantastis
ke Elbrus-tjellene rage opp i det fjerne. 
Det var den 4. desember 1942. Russerne 
tvang 055 ned i dekning. Jeg lå med ma
,kingeværet inntil halsen, da jeg plutselig 
kjente en varm, sviende smerte. Blodet 
losset fra et åpent sår i halsen. En granat
splint, som forst gikk tvers gjennom ge
værkolben og boret seg inn i hodet. 

Splinten mistet mye av krdften. Hoved
pulsjr.) var revet av, men jeg overlevde 
med nod og neppe. 

H <Ul bit:' plassert /)d I,l~arettog, og 
sendt tilbake ti Tyskland. Et syke
hus i Westfalen. Operasjon. Men 

splinten fikk de ikke fjernet, og den sitter 
fast den dag i dag. Rekonvalesenstid. På 
sykehuset ble Aksel Hembre tildelt Jern
korset for sin deltakelse i bruhodet ved 
Kuban. Nå ble det sporsmJI om ny krigs
innsats. Kunne det være dV interesse a 
slåss i Norge, mot gjenstridige nordmenn 
og engelske sabotører? 

-- Jeg SVdrte tvert (!Ilei») til dette forsla
get. Jeg onsket ikke å kjempe mot mine 
egne landsmenn. Derimot kunne jeg ten
ke meg å fortsette i RU~5Iand. Men d~t 
ble aldri noen ny deltakelse på slag
marken i ost. Etter sykehusoppholdet tok 

jeg fatt på offisersutdanning, i byen Bad 
Tolz. Et knallhardt opplegg, og straks for 
krigens slutt var jeg utdannet somloyt
nant. 

Etter den tyske kapitulasjonen arbeidet 
Hembre hos en uonde nede i I3dyern. 
Han ville heim til Norge, sjøl om han 
visste at ei streng straff ventet ham. Sa 
fulgte en strabasiøs tur gjennom et Tysk
land som var sønderbombet og laOllllet 
av kaos. På en sykkel uten dekk tok han 
seg ned fra fjellene til Donaus bredder. 
Ved elvekanten stotte han på noen ameri
kanske soldater. De spurte ham hvor han 
eslet seg. De lo godt da syklisten røpet 
sitt bestemmelsessted: Norge. 

- Yankee' en utstyrte meg med en 
bedre sykkel, og ferden fortsatte -- i hvor 
lang tid husker jeg ikke -- helt opp til 
havnebyen Bremerhafen. Her jobbet jeg 
ei stund på havna, fur jeg slengte !lIeg 
med en båt med kurs for Kristiansand. 

A V THORBjORN FOSS 

Vi"te han egl'ntlig hVd han hadde 
V<.l'rt med pJ i krigs arene? Hvilket 
uhyrlig regime han risikerte livet for? 

Var det mulig å bli løytnant i Wehrmacht 
uten samtidig å dyrke det pillråtne, ideo
logIske fundamentet for nazi-Tysklands 
visjoner om verdensherredømme? 

~ Jeg visste sjolsagt at jeg hadde for
brutt meg mot norsk lov, den norske re
gjering, og landets interesser. Jeg hadde 
hjulpl'llandets fiender. 

- Du må også ha kjent til de uhyrlighe
ter ~om nazistene utfortl! i Russland, med 
omfattende massakre, brenning av lands
byer, og folkemord pa den jødiske befolk
ningen? 

--- I ettertid er jeg blitt kjent med de 
grusomheter som ble begått, men selv 
var jeg aldri vitne til dette. De vanlige 
infanteriavdelinger ble ikke satt til slike 
hårreisende oppgaver. I krigsårene hadde 
jeg heller ingen peiling på «holocausb -
forfølgelsen og utryddelsen av den jodis
ke befolkning. Det er seinere dokumen
tert hva som skjedde i kjølvannet av det 
tyske felttoget i hele Europa. Straks etter 
krigens slutt gikk det opp for meg at jeg 
hadde gitt mine krefter til et despotisk 
regime. Jeg var rede til å ta den straff jeg 
fortjente. Da båten fra Bremerhafen klap
pet til kai i Kristiansand, meldte jeg meg 
for politiet i byen. Jeg ble spurt om jeg 
var nazist, og svarte at jeg har vært det. 

A ksel Hembre ble umiddelbart satt i 
arrest, og fraktet med tog til Inn
herrt,d Lmgeleir P~I F.:dstad. Han ble 

domt i lulge Idfld'Jsvik<HlOrdningen. Feng
sel i to og et halvt år. 

Jeg følte at dette var <'n rettierdig 
og mild dum. Kanskje ~,tlt Jl'g med en 
ekkel bismak etter lanrb..,vtkoppgjoret, 
(t>rdj clt> mange og store krigsprnfitorer
('lIkt,[tpersoner ug j irrn.! ..,fort '>ett gikk 
fri for 'Jtrdlf. Men jeg sonet min tid, og 
ble fri mann i 1947. 

liva så med livet etter de fem lange 
og smertefulle krigstirene? Ahel Hembre 
lølte ingen l(utfr't'~ing., i heimbygda. Gan:,
ke snart var hdn en ,Ik .. eptert figur i det 
daglige livet. Så fulgte et giltemal som 
vakte en viss oppsikt. Han ble smidd i 
hymenslenker m(:,d ddttcrJ i en kjent 
jo~singfamilie i bygda _.- Jon og Marie 
Leirfall. Men på tvers av alle fronter og 
sår som krigsårene hadde skapt, så elsket 
Aksel og Magni hverandre. Det ble et 
stort bryllup, med 207 gjester og nærme
re 700 liter maltal. Det nye paret på 
Hembre overtok gården i 1954. Aksel 
engasjerte seg på mange ielt, ved siden 
av gårdsdrifta. Han ble innvalgt i skolesty
ret for SenterpJrtiet, pt verv hJn innehad
de i 10 år. Nar han syntes hverdagens 
dont ble kjedelig, søkte han fart og spen
ning i sin PV 444 rallybil. Kartleser var 
M,lgnar Bjørngaard. Radarparet fra Hegra 
raste rundt på bygdeveger i mange land, 
og hentet heim både premier og lovord. 

Den nyere historia til Hembre gård 
hviler tungt på to verdifulle naturalia: 
Laks og grus. Aksel og Magni nyter i dag 
sitt otium, som det heter, på gårdens 
velbeslåtte kårstue. Gårdsgubben overlot 
rnyt.:> av ansvaret til den yngre generasjon 
i 197h. En kritisk situasjon oppsto. Splin
tell frd Kaukasus var i bevegelse. Opera
sjon. Livet sto på spill. Men Aksel Hem-

. bre er fortsatt i farten .. 
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