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Frontkjemperne sviktet ikke! 

~
Jl:ns (i Johansen Si.terer i 
Sitt Innlegg In.2.Y4 h[lde 
den vanlige ed pil tysk 

som eie tleste medlemmer av 
Waffen-SS svor. og den cd 
frontkjemperne forhandlet seg 
frem til. Den tyske eden lyder 
oversatt: ,deg sverger deg, 
Adolf Hitler, som fører og Riks
kansler troskap og tapperhet. Jeg 
lover deg og dem du setter over 
meg lydighet til døden, så sant 
hjelpe meg Gud». 

Frontkjempernes ed var be
grenset til at ,deg sverger ved 
Gud denne hellige ed, at jeg i 
kampen mot holsjevi~men vil vi
se den tyske forsvarsmakts øver
ste krigsherre Adolf Hitler ube
tinget troskap, og som tapper 
soldat til enhver tid v,ne heredt 
Id il sette mitl liv Inn for denne 
cd" 

Adolf Hiller var all<1 ikke 
ffl)ntkjcmperne~ ,,1(1[er». Og 
frontkjemperne forpliktet seg ik
ke til å kjempe mot andre enn 
russerne, ~()m hadde angrepet 
Finland. 

Norge hadde tapt krigen i 
1940, ug hadde ved kapitula
sjonsavtalcn 10.6.40 fraskrevet 

~eg muligheten for a kjempe vi
dere mot Tyskland. Skulle nord
menn kjempe videre, måtte det 
v,ne som frivillige under andre 
staters kommando og i deres 
uniform. Da måtte man sverge 
denne andre krigsmakt lydighet. 
Tilsvarende ed måtte også nord
menn i de alliertes tjeneste avgi. 
Likevel var vel ingen nordmenn 
som meldte seg som frivillige til 
krigstjeneste i tvil om at det var 
Norges frihet de kjempet for! 

Om det var noen nordmenn 
som ikke ville at Norge og nord
menn skulle legge seg flate for 
noen fremmed makt, var det NS
folk. Hadde Regjering og Stor
ting vært like forsvarsvennlige 
som major Quisling og NS-med
lemmene, ville in\!en våget å an-
gripe Norge. ~ ~ 
H~\yesteretts.lustitiarius Paal 

Herg visle mer forståelse for 
Quisl1l1gs handlemate i april 
1940 enn mange NS-medlem
mer gjorde. Berg takket Quis
ling i radio for at han hadde bi
dratt med sin for å unngå blod
sutgydelse og for at regjeringen 
Quisling igjen \'iste ansvarsfø
lelse og fedrelandssinn ved fri-

villig :i trekke seg tilbake 
15.4.40. Samtidig deltok mange 
av de forsvarsvennlige NS-med
lemmer og senere frontkjempere 
i kampene. Nocn falt. Det de an
dre erfarte tikk dem til å gi Quis
ling rett i at Norge ikke hadde 
noe reelt forsvar. 

At NS skulle være noen støtte 
for okkupantene, har NS-folk al
dri forstått. NS var til stadig sje
nanse for okkupasjonsmakten 
ved stadig å pukke på nord
menns rettigheter og myndighet. 
og ble en solid buffer mellom 
den tyske administrasjonen og 
det norske folk. 

NS oppnådde ved forhandling
er med tyskerne bl.a. tilstrekke
lige matforsyninger til Norge. l 
krigen ) 807 - I 8 ) 4 var det hung
ersnød, til lross for langt lavere 
befolkning og h~~yere selvforsy
ning den gang. Kommuneøko
nomien har knapt vært hedre enn 
i 1945. Arheidsløsheten var over 
for lang tid. Det er pa h\1yt tid at 
frontkJempere og NS-folk får 
takk og anerkjennelse for innsat
sen. 
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