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Hva front
kjemperne 
kjempet for 

Det er som frontkjemper jeg 
synes å ha en viss rett til å føle 

l 
meg som part I saken, og som så
dan var det mi? hensikt å prøve 
og gi uttrykk for litt av det som 
har rørt "eg i oss under og etter 
krigen. 

Våre synsmåter var l korthet 
disse: 

Vi betraktet oss ikke krig 
~ med Tyskl'and. - De lærde stri

des om dette I dag. 
Vi betraIetet tyskerne som de 

seirende I et kappløp om Norge. -
\ Det betrakter vel de lærde nå som 

et faktum. 
VI syntes England måtte ta an

svaret for at kappløpet kom i 
gang på grunn av sin utfordrende 
holdning. ("-Åltmark», mine-ut
legging, radiotaler m. m.) Om 
dette er det vel også mindre 
uenighet nå. 

VI syntes Ikke at Norge sto ! 
noen takknemlighetsgjeld til Eng
land og således heller ikke hadde 
noen moralsk lITunn til å gå i 
krig for det. 

Vi mente videre at Norge burde 
ta konsekvensene av det mangel
fulle - forsvar og ikke utsette nor
ske liv og norsk eiendom for 
hensiktsløse ødeleggelser. 

Vi syntes det var riktig at vi 
snarest mulig fikk i stand et 
hensiktsmessig forhold til Tysk
land. 

, Vi mente endelig at Quisling 
var den eneste personlighet som 
kunne og ville få i stand et slikt 
forhold. 

De fleste av oss h'adde ikke 
minst ,'ed iherdig arbeid av De
res avis - fått det syn at kom
munismen var verdensfienden nr. 
1. Da Tyskland gikk løs på dette 
ondet, slo vi følge. Det var ingen 
andre som gikk den veien den 
gangen, så vi hadde ikke noe' 
valg. - Vi ble frontkjempere. 

Selv da norske f1yvere kastet 
bomber over Oslo og drepte og 
ødela norske liv og norske hjem, 
kalte vi dem ikke forrædere. Vi 
hadde selvopplevd å måtte ta 

7, hele vår tro til hjelp for å holde 
c, angsten l tømme og følte mer enn 

vi visste at det ikke harmonerte 
med forræderi ! forbindelse med 
våghalsene i flyene over "oss. -
En søker ikke kontakt med o:St8.
linorgIen 'og kjempetanks. for å 
mele, sin egen kake. Det' er, nok 
av dem som har;,.0s{ hvot:pa#),det 
skal gjøres.' Like! lite 5annsynlig 
er, det, at en, hi,y~r',' seg Jnn, li' ~t 
l?-.~tv~rn batted~J;.;J. pr.~'~j ek .. ~~~8~~1~;
for" moro skylc!i;4' ';;~~i'; "<"'~i;<:" :l<.!':, 
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Dette burde være helt mn
lysende for alle som har gjort 
forsøk på å sette seg inn i for
holdene at nesten ingen av front
kjemperne h'adde noen grunn til 
og absolutt ingen noe ønske om å 
skade Norge. Og et slikt ønske 
burde vel være til! stede. hos en 
som' uten vederlag og med fare 
for liv og lemmer .forråd;r sitt 
land. ' 

En av' de store i dag sa, at det 
som betydde noe var hva en. k)em
pef ! o r og ikke hva en kJempet 
i mot. Frontkjemperne sloss et
ter futtig evne og leilighet mot 
kommunismen, men ! o ,r" å fri 
verden fra det vi mente var en 
fare for europeisk kultur og for \ 
å skaffe Norge de best mulige 
kort på hånden ved en eventuell 
tysk seier. ' 

Fremtiden vil vise, om vi hand
let galt, men en mann med f. eks. \ 

i statsråd Gundersens eller stor-
\ tingsmann Wrlghts forutsetnin
har I d,\-g ingen grunn til, å kalle 
oss forrædere. 

Hakon Warendorph jr. 
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