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Russer-

SEX 
TROMSØ: Russiske reiseledere utc
lukker ikke at en del russiske kvinne
lige turister selger seg på sex-mar
kedet i Alta, skriver avisen 
Finnmark DagblaAi. 

Dermed er spekulasjonene rundt 
russisk prostitusjon i Finnmark be
kreftet. 

- De russiske. kvinnene blir tilbudt 
300 kroner tor ((cn runde», forteller 
reiseleder Vadim Tsyboulski i reise
selskapet Ogny Murmanska. Han er i 
Alta som reiseleder for 20 kvinner og 
fem menn i en russisk buss. 

Vakthavende lensmannsbetjent 
Geir Kolstad sier til avisen at politiet 
ikke har bevis for prostitusjon i Alta. 
Men politiet har rimelig sikre bevis 
på at det foregår, sier han. (NTB) 

ALLE 
STRØK 

Av KRISTIN M. HAUGE 
EDB-elevene ved Storemyr videregå
ende skole i Narvik fikk hakeslepp 
da de så resultatet av årets avgangs
eksamen i faget programmering: He
Ie klassen strøk. 

- Vi finner dette helt urimelig. 
Elevene har gjort det bra i de andre 
EDB-fagene. I dette faget må senso
rene ha definert sin vurdering anner
ledes enn vi trodde, sier undervis
ningsinspektør Eldbjørg Distad 
Andreassen. 

Skolen har derfor sendt klage til 
Nasjonalt sekretariat for elevvurde
ring, hvor de ber om fornyet vurde
ring. 

Toalett-
VANN 

Av FREDDY KONGSBERG 
ÅLESUND (VG) I vannet som forsy· 
ner Selje sentrum med drikkevann, 
tømte turisten fra Sveits toalettet 
!litt. Bobilen forsvant deretter fra ste
det. 

Nå advarer kommunelege Bjørn 
Erik Moe beboerne mot forurenset 
drikkevann. Det vil imidlertid bli 
tatt vannprøver jevnlig for å sjekke 
graden av forurensning. 

Det var øyenvitner til toaletttøm
mingen, som skjedde i helgen i Dju. 
pedalsvannet på Sandvikeidet. Dju
pedalsvannet forsyner Selje sentrum 
med drikkevannet. Politiet har ifølge 
Fjordenes Tidende ikke maktet å 
oppspore bobIlen. 

Nå vil teknisk etat i kommunen 
skilte på engelsk, tysk og fransk: 
DJupedalsvannet er drikkevann. 
Tømming forbudt!. 

t 
Vårkjærc, 

omsorgsfulle far, svigertar, 
farfar og bror 

HANS ANDREAS 
IHLEBÆK 

døde fra oss i dag 
Oslo. 2. juli 1993 

"Vi savner deg." 

Oscar Siw 
Tore Elisabeth 

Andreas. Sebastian, 
Marius og Sandra 

Karen 

Min kjære. kjære 

HANS ANDREAS 

døde fra meg så altfor tidlig 
Lillian 

Bisettelse i Nordstrand kirke 
Torsdag 8.juli Kl. 14.30 

Tirsdag 6. juli 1993 ....... 

"Enten man liker det el
ler ikke, så ville dette blitt et 
minnesmerke over dem som 
anses å ha sveket sitt land 
Og dessuten går det an å 
sørge uten å ha et minnes
merke." 

Stortingspresident Jo Benkow. 

STOPPET BAUTA: StortingspresUient Jo Benkow fikk 
satt en stopper for forsøket på å reise en bauta over 
norske frontkjempere som falt i Finland under siste 

kri" nkowO 

Av HANS KRINGSTAD og MATTIS SANDBLAD (foto) 

ROVANIEMI (VG) Stortingspresident ske myndigheter på hælen, og nektet å gi 
Jo Benkow brukte sin politiske tyngde og steinen på bildet status som bauta over 
var diplomat på si. Dermed snudde fin· nordmenn som falt i Finland. 
Steinblokken ligger på den finske stats 
grunn. Den var tenkt å skulle tjene som 
minnesmerke over 196 norske front
kjempere. 

Men saken er lkke avsluttet. Steinen 
dypt inne i finsk Lappland forårsaker 
fortsatt diplomatisk og politisk ubehag i 
forholdet mellom Norge og Finland. 

De som døde sloss mot Stalin. Til for~ 
del for Finland. Men med Hitlers nazi
Tyskland. 

Skammens soldater 
De er helter i mange finske øyne, og 

skammens soldater i mange norske. 
Og derfor sa finnene først ja til min

nesmerket - og deretter nei. 
Helomvendingen fant sted da stor

tingspresident Jo Benkow protesterte 
skriftlig overfor presidenten i den fin
ske Riksdagen - Talmannen. 

- Min protest var rettet mot det offisi
elle Finlands medvirkning. Dette var et 
spørsmål om hvordan Finland skal for
ventes å opptre, nemlig med stil og or
den. 

- Jeg reagerte på vegne av gamle 
krigskamerater og gamle venner i 
Iljernmefronten. De var bestyrtet, sier 
stortingspresident Jo Benkow. 

I all stillhet ga utenriksministeriet 
ordre til skogdirektoratet om å trekke 
seg fra avtalen med overlevende, nor
ske frontkjempere. 

Minst en finsk statsråd og begge 
lands ambassadører har vært inne i sa
ken, uoffisielt. 

Selv det norske kongeparets statsbe
søk i Finland i mars inngår i diskusjo
nen om steinen: 

Sakens Udsjel 
Nesten 50 år etter krigens slutt er sa

lten så følsom at finnene ba norske over
levende og etterlatte vente med nye 
forespørsler inntil kong Harald og dron
ning Sonja hadde avlagt sin visitt. (For 
att undvika onbdig uppståndelse)), som 
det heter. 

- Kameratene mine ligger igjen der 
ute. De var unge mennesker som trodde 
på noe de ofret livet for. Og så skal jeg 
måtte slåss 50 år etterpå for å få sette 
opp en stein til minne om dem. Det gjør 
vondt, sier Helge N. Wiig (76). 

Wiig er sakens ildsjel. Han ble dømt 
for landssvik etter krigen. Det ville de 
også blitt de 196 som falt i den finsk-rus
siske ødemarken - om de hadde kom-
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Benkow mistet store deler av sin fa
milie under krigen. 
~ Jeg skrev til Talmannen fordi han 

er min naturlige motpart i slike anlig
gender. Hadde jeg sittet i regjeringen, 
ville jeg sendt brevet til den finske re
gjering. Et minnesmerke over norske 
frontkjempere på statlig, finsk grunn 
vil være upassende, sier stortingspresi. 
denten. 

Sloss mot bolsjevismen 
For finnene er saken mer komplisert: 
- Nordmenn i tyske avdelinger var 

våre våpenbrødre. Vi sloss mot samme 
sak, bolsjevisme·n. De bidro til å redde 
Nord-Finland og bør få sitt minnesmer· 
ke. I mine øyne er hver mann like viktig, 
sier oberstløytnant Tapani Hankanie
mi, forsvarsattache ved Finlands am
bassade i Norge. 
~ Jeg har selv slektninger som falt, 

og vet hvor viktig det er å ha et sted 
man kan besøke i hvert fall en gang i 
livet, sier Hankaniemi. 

Han er på kollisjonskurs med sin egen 
ambassadør i den ømtålige saken. Den 
er nå ute på en ny runddans hos finske 
myndigheter, blant anneL i skogdirekto
ratet som er grunneier. 

- I Finland har vi tradisjon for å rei
se minnesmerker over begge parter i en 
krig, sier eiendomssjef Matti Multamå
ki i direktoratet. 

Multamaki er irritert over at uten
riksministeriet tvang etaten hans til å 
bryte en skriftlig avtale, og han jobber 
fortsatt med saken. 

Imens ruver den inskripsjonsløse stei
nen som et monument over følelsene 
krigen holder liv i 50 år etter at nesten 
200 nordmenn falt på feU side. 

Steinblokken ligger i en glenne om
sluttet av endeløs skog oppunder polar. 
sirkelen ved Rovaniemi. 

Rekken av ranke furustammer går 
gjennom det monotone landskapet og 
rett øst inn i ødemarken hvor frontlin
jen løp. 

- Vi må flytte litt på steinen dersom 
det blir noe av minnesmerket. Dit! sier 
Erik Liinanki, og peker på en staur den 
lokale skogstyrelsen har plantet i bak· 
ken. 

Til sammen 2509, ifølge brosjyren Lii
nanki deler ut til besøkende. Men nå har 
antallet passert 3000. 
~ De finner stadig Jevninger av tyske· 

re i skogen. Særlig ved vegbygging, for
klarer han. 

De aller fleste nordmennene ligger til· 
bake på russisk side av grensen. 120 dø
de da Den røde arme meide ned støtte
punktene Kaprolat og Hasselmann i et 
stormangrep sankthans 1944_ 

Dette ukjente slaget kostet flere nor· 
ske liv enn noen annen trefning I land
krigen. 

- Norske etterlatte har Ingen grav å 
gå til. De fortjener en stein. Om det nå 
var så galt å ofre livet i Finland.,.. er det 
ikke på tide å tilgi, forsones og vise re· 
spekt i alle fall overfor dem som døde! 
spør Helge N. Wiig. 

Til dels feilaktige historier om Wiigs 
personlige forhold under krigen ligger 
nå i finske arkiver som argumenter mot 
steinen. 

- Det er da ikke meg det skal reises et 
minnesmerke over, sier han. 

- Dessuten har Jeg sonet min dom. Og 
jeg er glaAi i Norge. Jeg kjempet mot de 
tyske invasjonsstyrkene våren 1940, og 
Jeg har aldri sett på meg selv som for
ræder. A støtte opp om Quisling var det 
motsatte, i mine øyne. Men greit nok; 
jeg har tatt straffen. 

- I dag kan jeg se at krig aldri løser , 
konflikter. Den tyske nazismen utviklet 
seg til rent barbarI. Jeg forakter de så
kalte nynazistenes fOrfølgelse av mino
riteter. 

- på 30·tallet ble jeg grepet aven ide 
- antikommunismen. Hos ungdommen 
blir idealisme lett til fanatisme, sier 
Wiig. 

østover, der våpnene drønnet, er det 
bare stillhet. Kveldens siste besøkende 
vandrer ut av minnehallen over tyske 
krigsofre 
inne i skog
holtet. Den 
aldrende 
kvinnen har 
skrevet to 
setninger 
bak navnet 
sitt i gjeste
boken: 

Ingen grav å gå til ali~~i!inn~~ 
Liinanki er tilsynsmann ved det tyske sykt. V år 

krigsminnesmerket 500 meter unna. Un- verden har 
der et dystert mausoleum i rød granttt plass for 
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" Kameratene mine ligger igjen der ute. De var unge men
nesker som trodde på noe de ojret livet for. Og så skal jeg måtte 
slåss 50 år etteTå for å få sette opp en stein til minne om dem. 
Det gjør vondt. " Helge N. Wiig 

• 

Tidligere frontkjemper Helge N. Wiig ved minnesteinen uten inskripsjon. «Til minne om 196 norske krigsfrivillige som falt i Fortsette. 
seskrigen 1941-1944», skulle det stå på en bronseplate. Finland trakk avtalen etter anmodning fra stortingspresident Jo Benkow. 

Innfelt vervingsplakat for frontkjempere. (Fra boken Parti og Plakat, Jensen/Dahl.) 

FINSKE
KRIGENE 
TRONDHEIM (VG) Den så· 
kalte Fortsettelseskrigen I Fin· 
land ble utløst av Hltler.Tys. 
klands angrep på Sovjet 22. 
Juni 11/41. 

Med tysk hjelp forsøkte nn· 
nene å ta tilbake territorier 
som gikk tapt ved Stalins over· 
fall på Finland IVlnterkrlgen 
(1939-1940). 

Aldri allierte 
FInland og Tyskland var for· 

melt sett aldri allierte under 
annen verdenskrig. Men de to 
lands hæravdelinger delte den 
flnsk·sovjetiske fronten mel· 
lom seg. 

FInnene kapitulerte 4. sep· 
tember 1944. Da måtte tysker· 
ne, og dermed de norske frivil
lige, ut a v landet. 

Helter- og svikere 
Under VInterkrigen deltok 

nordmenn som frivillige i sven
ake formasjoner. De ble helter. 

Nordmenn i Fortsettelseskri
gen ble landssvikere. 

FRONTKJEM
PERNE: Til sam
men gikk om lag 

6000 nordmenn frivillig inn i 
tyske avdelinger på den 
uhyggelige østfronten under 
annen verdenskrig. 900 falt. 

Ved de finske frontavsnit
tene deltok mellom 1000 og 
1200. Av disse falt 196. 

Antikommunismen var tro
lig det viktigste motivet hos 
de norske frivillige. 

Tyskernes vervepropagan
da i Norge spilte sterkt på 
Finlands sak og kampen mot 
Sovjet. 

På et stort vervemøte på 
Universitetsplassen i juli 194 l 
holdt den finske generolkon-

sul tale. Norske og finske 
flagg prydet Oslo. 

En del frontkjempere var 
ansatt i politiet før og etter 
fronttjenesten. Noen kom i 
trefninger' med norske mot
standsfolk. Dette ble en be
lastning for frontkjemper
gruppen som helhet. 

Rettsoppgjøret slo fast at 

frontinnsats på tysk side var 
bistand til fienden - og der
med landssvik. Nærmere 
5000 frontkjempere ble 
dømt til fengselsstraff. 

I den opphetede stemnin
gen like etter krigen avsa 
domstolene frontkjemper
dommer på helt opp i syv års 
fengsel. 
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