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~ TORSTEN HANSSEN 
,: ANNE BRITI KILVIK (foto) 

BEITSTAD: Fem tusen 
nordmenn gikk i tje~ 
~ste som frontkjem== for Hitler-Tysk-
, ,under 2. verdens-

krig.Et tusen ble drept 
tFinland og på øst
fronten;De.som over
levde ble dømt for 
tandssvik etter krigen. 
Adresseavisen har 
møtt en avfrontkjem
perne 50 Ar etter at han 
vervet segaom frivil· 
lig. 

Høstdagen flommer 
._, gyUengul ut over 

nord·trønderske 
åkre I.andskapetsprakeri 
~_ J.arleSaursaunet 
(111') lar blikket gli over tei· 

,gmæ .. Mentankene er helt 
lPldresteder. En høstdag 
_~ Ar siden vervet ung· -r::: seg til frontkjem· 

. ·eneste. Det ble innled· 
~n på Ars krigshelvete. 
~. ~De sam svek landet 
Jfitt;:må ta sin strafLMen 
den dag i dag er jeg ikke 
leit sikker på om jeg 
tjorde noe galt. Jeg vervet 
Bleg for å slåss mot kom· 
"unismen, sier pensjonis· 
.,n. 
: - Tenkte du aldri på at 
du vervet deg for samme 
tand som hadde okkupert 
1I0rge? 
~ - Nei, jeg var ikke opp· 
~tt av politikk. ;Ieg ville ut 
. ~ sl4ss. Jeg'kjempet pA 
~rsk side I aprlllØ40da 
tyskerne kom. Men som 
!lI·Arlng fikk jeg- ingen 
jApen. Jeg var for ung. Det 
tærmeste jeg kom krigen 
1M A h1..ge tømmer til 
~Ika er mellom Kvam 
'~a, forteller Jarlen 

ur&aunet. 
• N~onaJ Samllngatod 
~er141 Egge hvor unggut-

Vervet 
seg som 
front
Igemper 
å se hvordan russerne hadde svært lite rystelser og- vi 
det. De hadde knapt mat. måtte kjere svært forsikttg. 
Mange bodde j provisoriske Det var kort avstand mel· 
hnsmediOrdgoiv: Det lom1rontene. Som1llldre· 
hendte at tyøke soldater, skytter ved maakingeværet 
bisnt dem.også:nordmenn, . hendte·det jegmåtte krype 
våget livetipr:å gi.bort:mat pA alle finrlor,å ilenteny 
til russere. A gibortmatvar' 1lllmluntsjon. A stå.oppreist 
forenlig med dødsstraff. var1lelvmord. 

En trønder.lIom kjørte et l.tilleg-g·kom-trykten tor 
suppekjøkken ga v bort 600 11· lavtflyvende russiske jager· 
ter gulasj tll russiske fami· fly. De dukket opppåsekun-
lier. Han maktet ikke å se ders varsel og skjøt mot alt 
sulten i øynene deres. Vi som rørte seg. 
andre holdt kjeft. Det ble Omtrent dag-lIg- opplevde 
aldri kjent hvor gulasjen jeg å bli skutt mot. 
hadde tatt vegen. Disiplinen var beinhard. 

Selvopplevde jeg den Den minste forseelse ble 
enorme gleden hos en russer straffet. I verste fall havnet 
da han fikk parafin til lam . man i et straffekompani. 
pen sin. Den hadde ikke vært Disse kompaniene ble sendt 
tent på ukevis. Han strålte til første frontlinje. Sjansen 
av g-lede og spanderte vodka for å overleve var minimal. 
både på meg og- en kaptein Som regel g-ikk det bare en 
jeg- var sammen med. dag eller to før soldatene 

Se døden i øynene 
omkom. 

- Hva tenkte du om dø· 
Livet ved fronten Var A se den? 

døden l øynene hver eneste - Med døden rundt meg- på 
dag. Jeg- gjorde tjeneste tid· aUe kanter, sluttet jeg å 
vis som ordonans, I andre tenke på hvordan livet kunne 
perioder Bom andreskytter slutte. Jeg- ble herdet. lng-en 
ved et muklng-evær. Jeg Inntrykk bet på meg. Død og 
kjørte og-så psnsermlner krig- ble en naturlig del av 
med lastebil. Minene tålte hverdagen. Dager uten 

( l 

NYHETJ3R. 

ForeId1'etle"mlM "'Ilr'.aterkt i mot mitt valg,men jeg 8tØ på mitt, sier Jarle ~. 

kamp.ble 1l1!Bten lQedeHge. Narva. tidiig-ere frontkjemperen. varcderforpå utkikkJrtter en straks, fortelIeri~m· 
Krigen.gikk meg helt i blo- - Jegbar.aIdri vært så De få norske frontkjem· fluktmulighet. Detrltom.da peren. 
det. reddsom under'angrepet .per:ne:som.var igjen. ble eva· russernetrakkfremen EtteMIYv-åri kripa8rog-

_ OgidpRU,"""".amn ved Narva. Jeg var under· lwert sJøveien fra Libatttil .. ila.skeltOlika-og-~å etterkrigs.ttden Tyskimul 
'bra:kie'deg.:ttlfronten? vei&til frontensom'lllDtor· Jiwinemunde i Tyøkiand i drikke satset jeg altpAett komJmn hjem til Norge. 

-.JegtenkteJkkepA.:poIl· II)'kkelordimmshelvete ·felmnar llI45. ·Xmt:Jflg~ R:ett.vappaøtetmoate 
tikk..Jeg;ia:nt.ut:athaddejeg pl.utseligJJrøt .iesnlm'ltnleg. . \MAI: ForBvaretilv;Berlin. ttaluieplBnet:øg.:løpsdet10r- :;Inumtil bo <å l i ! gsel 
førsUulletmeg-borti dette, RtæsiskeJly:angrep-med -,Da jegkom til Swine· aeste;eg~ ,,~t:på1Ia-"', 

var jeg:nudt tllåstå:pAfor A. :bomber:ng::maskingevær. munde fikk jeg ordre fra min oppdaget tkke hvasam krlngsanatalt ! TrondhiBm. 
berge livet; sier . .IadeSaur- .Jeg ka.stetmeg l skjul i en overomnede oberst Ubing- skjedde. Sammeniignet med front· 
saunet. kjeller'sammen med en tys· om.så fort 110m mulig- å ta Jarle Sauraaunet flyktet kjempere .dømt rett etter:krl· 

BUBlsk offeDBiv 
ker og- to rumenere. En meg frem til elva Oder. Der inn ! en park, kastet fra lIeg gen, slapp han bllllg. 
.bombe traff rett utenfor hu· skulle jeg'sIuttemeg til untform og-paptrer. Mellom - Jeg- vartrolig den siste 

Krigslykken snudde seg Bet. Trykket fra eksplosjonen mannskapet i en:panaervogn bombekraterneiant han li- frontkjemperen som ble 
for Hitler. 250 000 soldater var.llå kraftig at kjellerveg· som var pA vel tll Berlin. . ket 1lVen~ tysk soldat, dømt. sier Jarle Sa~et, 
kapitulerte ved Stalingrad i gene ble trykket inn. Et lite Vi kom oss over Oderllg Walter Schanen. Han tok av som ikke er bitter etteraiom· 
januar 1943. Senere pA året øyeblikk trodde jeg alt var 1I8.tie kursen mot Berlin. Alt ham kjenningsmerket og- men. 
ble diktatorens tidligere sei· over, men jeg overlevde. lot til å være i oppløsning. vernepltktsboken. Soldawenner errike tropper drevet tllbake Straks angrepet stilnet, Tyske styrker var på flukt På sekundenkiftet Egge· 
på de fleste frontavsnItt. satte vi oss på motorsykke· fra russerne. Da vi endelig gutten identitet. Jarle Saur· Han holder fortsatt kon-

Leningradfronten holdt len alle fire og- flyktet det vi kom til Berlin var beltene på saunet forsvant. Nå var han takten med gamle soldatven· 
gjennom hele 1943. Men det var god for. Vi fant en bun· panservog-nen skutt i styk' Walter Schonen. Senere på ner fra krig-en. Han viser 08S 

var bare tidsspørsmål før kers en mll unna og- lå I skjul ker, forteller 70-Aringen. dagen skaffet han seg sivlIe et fotografi aven tysk venn I , 
russerne Innledet en of/en· noen timer før de russiske klær. SS·uniform. Bildet er stukket: 
siv. styrkene kom sA nært at vi Tatt til fange 

Tysk borger 
inn i bokhyllen. Det kan ikke 

Den kom 14. januar 1944. måtte flykte'videre, forteller Frontkjemperen fra Egge stå fremme. Han er redd en' . 
Den tyske troll-ten brøt sam· Saursaunet. ble tatt t!Uang-e$.l!lai 1945, - Jeg- levde under tysk kelte som kommer pllie1!øl< . 
men og-arm~ Nord, Hele Aret 1944 ble et sam· timer før Tyskland offisielt Ileltkna\'JIUlte Ar, fra 1945 Ikke vil tAle synet av fJI 
hvor norske aiizergrenadi· menhengende tilbaketog. Ar· kTrulerte. .. " jIll9i9.li:ltetkrigen plas· ker I uniform. :.~".:: 
erdivlslon Nordland hørte megruppe Nord ble drevet ammen med andre krig.· _rte !lske ml'l1difheter Ved to anlednlnc·, ; 
til, ble presaet111bake til Eat· tilbake og- til,lutt Innestengt fanger ble Eg-ge·gUtten pl ... · Jheg penbondeg rd I Thu· krigen har han de tatt ~~e- , 
land ' I det nordlige Latvia. firt pA et lasteplan. To rua- ringen I øst.onen hvor jef terantre!f I Tyskland.:~,>' : 

Tapene var store på beJge - Mange nordmenn, blant sere med maskingevær holdt arbeidet aom gårdsgutt, or- - Det gjorde godt åmJte ; 
.lder etter harde kamper de ma.ng-e jeg kjente, falt i vakt. - Jeg var overbevist teller Saursaunet. gamle soldatkamer&tet,ln· 
ved Jamburg, Weiwara og kampene 11944, minnes den om at vi ville bli skutt. Jeg Livet I øBtsonen var ens· ~ ge= av det vi foretok OJI' 

formlg. Sammen mel! en ka- p(l. fet, t\and!et:Om~ 
merat bestemte h.ui seg !Dr tlkk:l'olit~ holder JeJ!JIlIJJ 

/-...~ ~ 
å flykte til den v~8tl!ge 110· langt unna. ' . ' ",''CC ' 
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lin v~"QPP, Flere av··, 
ongdbftlni'ehe I bygda itM? 

tel~lfItronttjene_ - qt!t"~~ «bølge» 
iemiom bygda av gutter 
Jl>m ville sloss for Tysk· 
J:jLnd. Det var de likeste 
IlUttene som meldte seg. 
leg tølte at jeg ikke kunne 
Være noe dårligere. 
~ Foreldrene mine var 

lf1erkt imot, men jeg sto på 
l11itt, sier 70-åringen. 
: Han fikk opplæring i 
frontkjempernes trenings
leir i Holmestrand før han 
en vinterdag i 1943 gikk om 
bord i troppetransportski
pet (IMonte Rosa» med 
kurs for Århus. 

- Hadde jeg visst hva 
som ventet meg de komm
ende månedene og årene 
Hadde jeg aldri reist, sier 
$aursaunet stille. 
~ Han fikk trening i Tysk
llmd og Frankrike. Han 
!:!erte å mestre masklnge
-lær, panserbiler og artll
reri og ble opplært i ordo
!ianstjeneste_ 
, l augu.t samme år ble 
han sammen med nord
menn fra det nyopprettede 
u-Pansergrenaderregiment 
~orge» beordret til Bosnia 
~ Kroatia for å slåss mot 
'fitos partisaner. 
~. - Troppen jeg tilhørte 
1I:ar bare innblandet i 
mindre trefninger. Ved ett 
tilfelle ble det skutt mot 
"ilrakka i leiren hvor vi 
9odde, forteller frontkjem
peren. 
; Under oppholdet snakket 
lian også med mannskaper 
fra det fryktede Ustasja. 
l/azi-troppene drepte tll
",nvis jugoslaver. 
: - Vi snakket mest om 
.vor vi kom fra. om at de 
~e lite ma!. Det eneste 
4e fortalte meg om partisa-
1t.ene var at de ikke kunne 
tmn-a Tito fordi han var 
jommunist, forteller Saur
$aune!. 
~ Virkeligheten ble snart 
løffere. Knapphet på 
mannskaper langs østfron
len gjorde at den tyske mi
l!tærledelsen beordret regi
!:nentet til Leningrad. 
: Mens de andre reiste di
jekte med tog, ble Saursau
iet igjen for å orientere et 
iegiment kosakker som 
~kulle overta etter nord
trIennene i Bosnia. 
; Utstyrt med et kart og en 
Volkswagen kjørte han 
jnutters alene fra Jugosla
yla til Tsjekkoslovakia. 
perfra var det tog til fron
ten ved Leningrad. 

l....ningratt lIK3 
TLenlngrad desember 1943. 
Tyskerne beleiret Leningrad 
PA tredje året. Forholdene 
langs fronten var grusomme 
Ior soldatene. men aller 
mest for si,·ilbefolkninger. 

- Det var hj.rteskjærende 
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FRONTKl .... MPIRr 
\ '_. -", 

;;':;~.,- ..... --., , 

,. '::-::;~}::~~~" . .ISS.W.c ...... tallloHn r ' ..... 'Opprette( 1942. Ut· 
'''''''~''' ", " ,.' ~~. ;~i'<1 dannet Hlolme>trand. VaktH, .o",abota,ojeh"Jldljng, J jIldu,s;ri, 

- betegnelse for nordmenn som .,t,:f\let seg til tysk krigstjtut:ste 
under 2. verdenskrig. Felttogene norske frontkjempere 

"~'" ''',' " .,,"~ bedrifter og andre krigsviktige installasjoner. 360 fra bataljonen . 

deltok i er tegnet inn. 
~ tjeneste i leirer for jugoslaviske og russiske krigsfanger i 

Om lag lOOfHimlrom· 

aegi_nt Norelland: Opprettei, 
januar 1941. IOOOfrivillig'ialdoreil17 
til 25 år. Rekruitsk~ ,GUll'9l!~ 
furt i Østerrike.'I'!uommeres:l943J,Je 
gjenlevende medlemm.""' .... ørt.ti1 
Pansergrenader-regirnOnt~. '.. i;",llkrike 
"-cllvlsjoaen «WJIWIp: 
Del av Germanske 55. SoIdaterftade 

i!;~æ;;:;:.", N.nke 5St.Hirdregimeiitio.Jo 

ord-Norge sommeren 1942 - årskiftet 1943/44. 
ig for at nærmere 2000 fanger døde ved 

"/mishandling, sykdom, underernæring og drap. 

I«Viking7»}Jil."d 150medle~;{S,", .•.••.• S::2:~::5~i,~~: svane unifiimm:ined Nasjonal SaitiliIl!ls 

merke på emævMilitæropplæring på· .. ..t:ngen /;å~~~~~æ~~~~'~r' Elverum. O,1ieste slurtet seg til «Norske·; 1200 medleIIllllet.; .:;: 
.Legion». Fra sommeren 1942 ble aBe 
medlemmer i Norske SS automatisk '~ .• an .. ..,....a 
overføn til «Germanske 55 Norge». N.rge: Oppret 

SS •• k1Iegerbatall.n N.rge: 
Dannet høsten 1942. Om lag 700 mann. 

~"~·"'~JI Sendt til den finsk-russiske fronten ved 

Erstattet Norske r 
fra Regiment Nordland b eoverført til 
det nye regimentet. 

f DEN NORSKE 
Karelen. 150 mann drept. og 150 tatt til 
fange under russisk angrep sommeren 
1944. Bare et fåtall av de som ble tatt til 
fange overlevde. Trakk seg tilbake til 
Finnmarkffroms etter finsk kapitualsjon 
september 1944. 

Kjempet mot jugoslaviske parusaner i 
Kroatia hosten 1943. Overføn til 
Leningrad ved pstfroOlen de!>ember 
1943 og fikk betegoeisen «SS· 
Panzergrenadierdivision Nordland". 
Stod under.kommando av SS· 
Obergruppenftihrer Felix Steiner. 
Mange norske frivillige mistet livet 
under russisk storoffensiv januar 1944. 
Resten av Regiment Nordland skipet 
fra Libau i Litauen til Swinemiinde j 

Tyskland februar 1945. Vnderiagt 9. 
anne Deltok i slunkampt'ne OlT. 

Berlir.. De t1e.:.lc nor;..Ke falt 

Lal'pl,md,;amoeen nordover til 
Finnmark og Troms eUer fin!>k 
kapitulasjon. Skipet fra Nm,ik til 
Sør-Norge. 4. kompani ble satt 
opp i mai 1945, umiddel· 
bart før kapitulasjonen. 

~ LEGION 
N.rske .... I.n: Opprettet juli 1941. 
1900 meldte seg til tjeneste. 300 trakk seg. 
600 ble funnet uskikket, 1000 nordmenn 
fikk opplæring i Tyskland høsten 1941. 
Oppløst i mai 1943. Mellom ISO o~ 21J1) 
mann ble drept \ed ø"l~ron!en. Et 
ber)'deiIg antali ah-uT];g !>art: 

Denorske o~ 
naZlSlene< _ -

nmhu! .. ..r' 
,o!lone' ~ ril!! 

unsoPPG.løRIT: 
Frontkjemperne dømt som landssvikere. 
I underkant av 5000 nordmenn måtte møte i retten for 
frontkjempervirksomhet. 78 fikk påtaleunnlatelse. de 
øvrige fengsehstraff eller bøter 
Gjennomsnitls~traff. Tre år og fire måneder. Mange ble 
benade: fø: cl.: hadde sonet ferdig .. traffen. 

nen I Ty.kland. Flukten 
skjedde 2. påskedag 1948 
uten dramatikk. Men de 
måtte være forsiktige. Gren
sevakter bevoktet skillelin
jen mellom ø.t- og vestso
nen. 

Etter den vellykkede tluk
.ten tilbrakte Jarle Sauraau· 
net uker og måneder på 
vandring I Tyskland. Venn
lige tyskere gav ham det han 
trengte a v mat. 

Hvor langt han har gått, 
vet han ikke. Det må ha vært 
hundrevis av kilometer. 

Høsten 1948 havnet han I 
Recklingshausen i nord
Tyskland hvor han gjennom 
nye venner fikk arbeid i en 
kullgruve. 

Etter ett år i gruvene var 
han grundig leI. Så lei at han 
la ut på en ny reise. Denne 
gangen mot Strasbourg i 
Frankrike. 

- Jeg planla å verve meg 
til Fremmedlegionen. På 
vervingskontoret fortalte jeg 
at jeg levde under en avdød. 
navn. De bad meg sørge for 
papirer for mitt ekte navn, 
forteller Beitstad-pensjonis
ten. 

Saursaunet skrev hjem et· 
ter dåpsattest. Stor var for· 
.bauselsen da svarbrevet 
også inneholdt billetter til 
Norge ogdiettkort for hjem· 
reisen. «Velkommen hjem !II 
stod det I brevet fra Uten
riksdepartementet. 

- Jeg.nølte ikke særlig 
Jenge. Jeg reiste bjem 

- Ogaå Arne Myrdal og 
hans likesinnede? 

- Jeg gjør lom andre. jeg 
.. snur ryggen til MY.&:4aL.Jeg 

øyne. Ikke om det han litår 
for. Jeg respekterer barede 
som har vært ved fronten. 

Sånne som Myrdal lager 
bare djevelskap. Han må la 
folk få være I fred. 

- Nazistene lot Ikke jødene 
være I fred. De som stod bak 
jødeutryddelsene tilhører 
samme nasjon du sloss for 
på østfronten ... 

- Jeg har vært I konsent
rasjonsleiren I Buchenwald. 
Jeg ble forferdet da jeg fikk 
høre om jødedrapene mot 
slutten av 1945. Jeg hørte 
aldri om dette under krigen. 

VI snakket en del om Ges· 
tapo, at de gtkk brutalt frem 
mot fanger. De torturerte og 
drepte som de rene bandit
ter. Jeg har aldri likt Ges-
tapo. . . 

- Hvordan har frontkjem- . 
pertjenesten preget !lvet ditt· 
etter at du kom hjem? 

- Jeg sitter igjen med 
både gode og vonde minner 
fra krigstiden. Heldigvlabar 
jeg vært forskånet fra mare· 

.ritt og dårlige nerver. 
Jeg har aldri opplevd noen 

hets fra slektninger, venner, 
naboer eller arbeidskolleger. 
Heller ikke barna mlne.har 
fått lide for det som skjedde. 

Selv har jeg, inntilglll18ke 
nylig, holdt stilt med mine 
opplevelser. 

. .(r..~&eBldeJ 

Om jeg ville gjort det om igjen? "!dr!. Det var en 
tes tid, Bier Jarle S4UTS4U9!et . 
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FREDAG 30. OKTOBER 1992 

Drevet av 
idealisme 

Frontkjemperne kom 
~ fra alle samfunnslag, 
=: men enkelte trekk går 
:: Igjen: ... ... 
:: • Ett stort antall front

kjempere var medlem
mer av Quisling-partiet 

• Nasjonal Samling (NS) 
;;. eller kom fra NS-familier. 
... ' NS-medlemmer ble utsatt 
:' for sterkt press for å 

verve seg til fronttje· 
neste. 
• Av 5000 frontkjempere 
kom de fleste fra østlan
det og Trøndelag, reglo-

:\ ner hvor Nasjonal Sam
- IIng sto sterkt. 
:;: • NS stod sterkere på 
:~: bygdene enn I byene. 

Mange frontkjempere var 
derfor bønder. 
• Frontkjemperne var i 
alderen 17 til 25 år, men 
hovedmassen var mellom 
17 og 19 år. 

Idealisme 
- Hva fikk en ungdom 

på 18 år til å melde seg 
som frontkjemper? 

- For mange var det en 
blanding av ungdomme
lig kjekkhet og eventyr
lyst krysset med mot
stand mot kommunis
men. Men en frontkjem
per var ikke bare mot 
kommunismen. Han var 
også for et nasjonalsosia
listisk Europa. 

Jeg kan respektere 
idealismen, men front
kjemperne slåss for en 
grusom og vanvittig Ideo
logi. Vi må være glad for 
at kampen for et nasjo
nal-sosialistisk Europa 
mislyktes. 

Landssvikere 
- Hvorfor ble front

kjempere dømt som 
land!lsvikere? 

- Arsaken var åpenbar: 
De hadde vervet seg på 
fiendens side og gjort sol
dattjeneste med våpen I 
hånd. 

Frontkjemperne ble 
også oppfattet som særlig 
militante og ondsinnete 
nazister. Bakgrunnen var 
at flere frontkjempere et
tcr endt tjeneste ved fron
ten gjorde scg skyldig i 
angiveri, tortur og drap, 
si!'!r Øystein Sørensen. 
, - Det er snart 50 år si

den 2. verdenskrig sluttet. 
Er det Ikke på tide med 
større åpenhet om NS
medlemmer og front
kjempere? 

- Tendensen I dag er at 
stadig flere står frem og 
forteller om sine opple
velser. Det er en riktig 
utvikling. NS-medlems
skap og frontkjempertje
neste har vært tabube
lagte emner I nesten 50 
år . 

De fleste som var NS
medlemmer og/eller 
frontkjempere har levd 
anonymt. Etter 50 år be
gynner opplevelsene å 
komme på avstand. De 
har ikke lenger barn eller 
jobb å ta hensyn til, og 
følelsene på begge sider 
begynner å mildnes. 

De nye generasjonen 
som har vokst opp etter 
krigen har et mer distan
sert og nøkternt forhold 
til okkupasjonshistorien. 

Men jeg har full forstå
else for at de som opp
levde okkupasjonstiden 
fortsatt synes dette er et 
ømtålig tema .. 

På den annen side er 
mange NS-medlemmer 
og frontkjempere bitre 
over det som skjedde et
ter krigen. I tillegg til 
rettsoppgjøret ble både 
de selv og barna deres 
frosset ut og trakassert i 
tiår etter at krigen var 
over. 

Den Ikke-rettslige be
handling!'!n som mange 
landssvikere ble utsatt 
for, er et lite hyggelig ka
pittel i norsk etterkrigs
historie, sier doktor phi
los Øystein Sørensen. 

50'00 kjempet 
fortyskeme 
,Il TORSTEN HANSSEN 

5000 nordmenn meldte 
seg for tysk krigstjeneste 
under 2. verdenskrig. . 
Samtlige ble se!1dt til øst
fronten, I Finland eller I 
RUlisland. Omlag 1000 
frontKjempere omkom. 

De første frivillige 
meldte seg til tysk tje
neste allerede sommeren 
1940. For å Innordne de 
frivillige I de ordinære 
styrkene ble det opprettet 
lin særskilt SS-dlvlsjon. 
Plln nye dlvlajonen fikk 
tlavnet "Wlkingn. Den var 
en del av germanske SS 
der maP!1akapene Ikke 
var av tysk nasjonalitet, 
men "germanere» fra de 
nordiske land og Neder
land som gjorde felles 
sak med det tyske folk . 

Innmeldingen av nord
menn Ul germanske SS 
ble satt I system fra ja
nuar 1941. 12. januar opp
fordret Quisling "alle 
unge nordmenn, som fø-
ler ansvar for fremtiden, 

• til å tre inn sam frfvllllge 
I regimentIl! Nprdland for 

, 11\l41der ved skulder med 
de tyske kamerater å gå 
åpent og aktivt inn for 
nyordningen i Europa og 

i', for det germanske for-
:' bund.» .,. 
: ccArlskll rase · . • ,. 
• , , , 

Regiment Nordland 
var åpent for frivillige 
fra de nordiske land. De 
frivillige var I alderen 17 
tl121i år, av «arisk .. rase, 
å.ndelig og legemlig ut
rustet I samsvar med 
særvedtektene ISS. 

Den første kontingen
ten, 200 nordmenn, ble 
tatt led i Oslo 30. januar 
1941 av Relchsfuhrer-SS 
Helnrich Hlmmler. 

Også fra andre okku
• perte europeiske land 
t vervet ~S soldater. Det 
!. meldte seg trlvillige fra 
i Flandern, N'ederhl.nd, 

Finland, Slovakla;Kroa
tia, Ungarn, Romania og 
Spania. 

Andre kjente spesialav
delinger for frontkjern-

i
ere som biEi opprettet 

• nder k. rige. n var Norsk~ 
~ ~ (mai 1941), Ger-
~ manske SS Norge (juli 
" 1942), SS-skljegerkom-

panl (senere bataljon, au
gust 1942) og fire politi
kompanier (1942 - 45). 

Avdelingene hadde til 
dels et Innviklet Innbyr
des forhold, blant annet 
fordi peraonell i stor ut· 
strekning ble overført når 
en ny avdeling ble satt 
opp. Norake SS gikk for en 
stor del inn I Norske Le
gion, og restene ble se· 
nere overtatt av Ger
manske SS Norge. 

Hardhendt 
rekruttering 

Rekrutteringen til 
fronttjeneaten var hard
hendt. Det ble lagt meget 
sterkt press på hIrdmed
lemmer for·å få de Ul å 
melde seg. Og NS-ledel
sen krevde skriftlige for
klaringer fra alle mann
lige medlemmer mellom 
18 og 45 år som Ikke 
meldte seg. 

. Rettsoppgjøret 
I rettsoppgjøret etter . 

krigen ble frontkjem
perne behandlet som 
landssvikere. I underkant 
av 5000 nordmenn måtte 
møte I retten tiltalt for 
landsforræderi. Bare 78 
slapp med påtaleunnla~ 
telse. De øvrige fikk feng
selsstraff eller bøter. 

Domstolene skilte mel
lom "rene .. frontkjempere 
som ikke hadde gjort seg 
skyldig i annet straftba,rt 
forhold enn selve den 
tyske krigstjenesten, og 
andre frontkjempere med 
NS-medlemsskap, tje
neste i hird- og politiav
delinger, angiveri, tortur 
og drap. Som ofteat 
dreide det seg om forbry
telser begått etter at ved
kommende var dimittert 
fra frontkjempertjenes-
ten. . 

,Gjennowsnlttsstraffen 
for ~n,frontkjemper var 
tre år og fire måneder. 
Men frontkjemperne var 
blant de landssvikerne 
som nøt godt av benåd
ningen som etter hvert 
ble praktisert. 

Kilde: Norge i krig. 
Aschehoug. . 
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