
•• Dette er den tredje artik
kelen om de 3500 bildene etter 
Nasjonal Samling som er funnet 
på et loft i Oslo. I morgen 
bringer vi bilder som forteller 
hvordan Nasjonal Samling be
visst benyttet barn i sitt propa
ganda-arbeid. 
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MED 
D DEN 

Denne unge nordmannen tilhører .Den 
norske legion», en avdeling underlagt SS, 

som ble opprettet sommeren 1941 for å 
sende norske frontsoldater mot Sov

Som SS'er bærer han 
dødningehodets merke. I 

alt var 2000 av de 
SOOOnorske 

frontkJemper-

::::\j)II\tt\tt:;.n~er;l~n~n;~;om Den 
o::::; legion, 

J.~~:ttt::::~tt:~::;:i som har etter .. 
<: latt seg en rik-
.' holdig bli-

. · : ledsamlIng I 
det NS-arkivet 
Dagbladet har 
gjennomgått. 

Legionærenes 
Ildprøve sto 
ved Lening
radfronten. 

MAll'lftA falt. I 
september 

1943 la Qu
Isling krans 

på det svære 
minnesmerket 

som ble reist 
på Universitet..
splassen lOs

lo (øverst til 
venstre) 
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Quislings 
politiminister 
Jonas Lie sto 
bak oppTetteI
sen av de fire 
«palitikorn
panier» som 
!>Takte flere 
hundTe nOTd
"menn til øst
fronten og 
Finland, 

På vei til 
fTonten: Den 
norske legion 
marsjerer, juni 
1942. 

Den norske 
legions batal~ 
jon Viken inn
skiper seg. «Ett 
skritt nærme
re krigens re
ali te!», heter 
det i NS' bi!
ledlekst. ,·"""t'----------------------------------
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Kulde og 
branner møtte 
de norske 
frontkjemper
ne i Sovjet. 

~'ra fronten i ~ 
Sovjet: Norsk 
legionær nær~ 
mer seg den 
utpinte sivil
befolkningen. 

Av HANS FREDRIK DAHL -4 

Mens de skriftlige 
og fotografiske kil
der' om nordmenn 
på alliert side under 
krigen flyter rikt, har 
de Ilke mange 
frontkjempernes 
skjebne lenge ligget 
I mørke. ;f~ 

Det var først J1led Svein 
Blindheims bok ,Nordmenn 
under Hitlers' fane. (1977) at 
tausheten ble brutt. Men 
BUndheims bok inneholder 
svært få illustrasjoner. 

Bildearkivet som nå er opp-

~!tilg V~g d';,~f[ ~':'~~ia'~ vtiJ 
kommende framstillinger. 

WaftenSS 
Frontkjemperne sto tilsluttet 

følgende avdelinger, opprettet i ' 
samarbeid mellom NS-ledelsen 
og tyskerne: ,Regiment Nord-
!ana".,Den norske legion., ,::.'S 
-, Pansergrenaderregiment 
·Norge.~ cGe~anske SS No.--
ge., ,Skijegerbataljonen. og de 
fire politikompanier, 

De fleste sorterte under 
Waffen-SS, militæravdelin
gene' av Himmlers uhyggelige 
SS-organisasjon. I bildearkivet 
er Legionen og, poIitikompa
niene sterkest representert. 

Frontkjemperne ble strengt 
'straffet under rettsoppgjøret, 
de fleste med mer enn fem års 
straffarbeid. 

I en rekke .tilfeller dreide det 

r:: f~':'el'::: e~k~y~~~~j:,t- '4 
Det fotografiske materialet 

som nå er dukket opp, gir da 
også et sterkt inntrykk av 
ungdommelighet og politisk 
naivitet. 

I en' bildetekst i g4rs
dagens reportasje ble 
antallet f'l'cmtsøstre ved 
en feil oppgitt til «fle
re hundre tusen.. Det 
skulle naturligvis stdtt 
«flere hundre». Vi be-
klager trykkfeilen. ___ -;.J SNO
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