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Dngblndul

Jubileet og
tapernes barn
Tyskerungene har fått oppmerksomhet gjennom flere
artikler nå på nyåret. Det bør
også kastes lys over NSungene.
Hvorfor hIl' n1in egPll fal' og lJlOr, og
mange andre i J'amilil'n, 1H'lhj('rtede
tilJlf'ngpre av quisling og entusiastisk,' medlemmer
av NS"
,lpg har ,'n 1'0Iplst' av at gren"'n mPilom de
«Det seirende
krigi'lHlp
ikkp
Norge har ikke
fulgte landpgn'llsokt noen fredspn,', lllen h"'t
sprosess i eget
andrp linjl'r dYi1t
land,» skriver Ole inlll i landplll's
befolkning. Hv;s
Wililelm KlOver,
Oslo, som trekker !)" (j(j0 nordn1l'nn
hle
tiltalt
for
fram problemer
landssvik. s~ utbarn av NS-rned- j~ipr d,' llH'd harlernmer stadig sli- na
k""skjP
:100 (jOl) llll'IlIH'Ster Illed ved 50årSjubileet for fre- k(~r. Ua (.1' vi oppe
10 % av landels
den . .~ .. "_.. "._______ .. _ ihpfolkllillg,
og
Norg" kan ikke
"'llgl'r I<;dl,'s ('[ "ll,;artl'! "skyldig
land, isol{'rt fra k()lltiIH'tlt{lh~ Sll'Oll1-
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I':t I'akltlillpr al d,'n H. nl;li I !Il!i 1,,1'-

tt' I\<lzist('lll" f"scist(,lll' ()g NS .. 11IhiIt,pt :-:1\<11 !"{'in' \'iIlIH'nH'. og 110<1\'('11-

dig\'is In.} U1PPl'rH' JH;:!lps llH'd
kontrilstl'mgpr. 1"Plllti ,jr hill' g~ll si
d"ll I'n'
·fm'n. II\'is n''''ll iI~ppr :It
I",nllik!, .. tiliIpn'r iIistoripn. og :ll
borgenH' har rakt hVl'randrl' iIåndpn
igjcn elter alle årPIH', da vil jPg få
oppl.yse unl visse kOlJlplikasjollel i
freds tilstanden.
IIvis "n krig utkjempes av minimum l<
rter, må den varigp freden
gjenvin. _,:1 gjennorn kontflkt mellom de samme partene. Jeg går ut fra
at det er grunntanken i dct fredsdiplomati som Norge i det siste har
blitt bel'0mt for.
• • Dc gamle NS-erne, som jeg kjpnte mange av Ueg må si det i fortid, for
mor og far ('l' døde, og de fleste av deres venner), kom aldri i dialog med
le s!'irendp. De kunne bli aksf'ptprl i
eltprkrigssamfunnet i den grad de
holdt munn om sine politiske men in-

Ilet vispr sPg at hindring'''' for
kont1iktløsell(tp åppnhel Ikke el' I
samfunnet. Ilet kreves ikke leng:,r
lall:.:;l!el. }-I'oJ'('ldn'IlPS lallsl.u--~t ';1 ~lt 1It'r ikkE' "'nger d!'n store hmdnngen.
~'or de dør ut. Det el' den selvpålagte
taushet som i dag PI' NS-barnas slølste 'trusei. Jeg vet at noen utsetter og
utsetter tidspunktet for å sna!ille ~t.
"Når jeg blir pens]ol1lst,,, sll'r Ln;
"Når Jeg hal' fått meg en Sklkkdl[.
jobb," sier en annen.
,
• • Skal vi kunne forholde oss til va:
re egne fOl'eldre, må vi kunne. SI
hvem de var. Skal VI forholde oss ll~
historien·, ~llå VI Iqen,ne den: S~j~L
den. I':t indiVids mtegnttet og ståsted
forutsetter oppriktighet og nærhet
til verden.
Men vi har arvet både flukten,
frykten og tausheten. Barna opplevfreden med sartere ne~ver enn
foreldH'ne, og vår frykt el' mnbakl/
oss, innkapslPl på grunn av vål I~S~-.
kes oppvekstvilkår. De I~este ~Je,I
(lPrfor: ,leg skjønner at knge,,: el ~.l
pl'Oh\ern for de!,.. men personlig hal
jeg lagl d"l s[olf"t bak meg,
' •.
Jeg er bange for (lisse, tøværshdel.
lIva skj"r med cl,,'!' nedlsete? fryky~n
vår når klimaet bhr mildere. Bh!, Ik:
k" vår fortid absurd å tenke på, VI
s;tle alle vilre krefter til for å bh som
tause kameleoner. Og så har VI bhtt
usynlige for oss selv.
I dag har vi ingenting. ne som
ingenting hal', Irl'nger ikk~ noe sl~
stpd. Kj;:ere NS-barn - la Ikke tau~
IH'Il'1! bli vår grav!

INGEN DIALOG: De fleste NS-familier ble etter krigen eksperter I a /Jolde munn
fortida

Mang!' NS-familipr ble ('[«'l'
hverl ekspert"r på å hol,h' II1Ulln.
slik at ikk" engang dr
; barn fikk
høre om dpres fordun. ,deal,'r. [)p
flest" NS-barna jeg har truflet, har
uttrykt mistro og fortvilelsp da de ad
omveier nkk vitc. Fortvilelse for ikke
å ha blitt tatt på alvor av sine egne
fon,ldn'. Og mistro fordi foreldrenes
taushd underbygget mistanken om
skyld.
• • Altså har ikk" det seirende Norgl' søkt no('n fredsproscss i egpt
land. KanskjE' har man tenkt at ta·.
pernp snart skal dø ut? Biologisk har
gPL

Olll

Ill. ha "Den r\lliske IIClsjonatisrnen». Pax Forlaq.

dl' 1l(,1t rt'll, m,'n de gkmn\l'r avkomarvlai;"rJll'.ll!I!):l slupv Eystein
1':ggpll '0111 "ill o)lpv!'kst SOIl1 sønn av
'''l ll<lzi"lfar og NS-mor. Bok"n bar
den llH'gdsigl'IHle tiltel"n "Gutten
fra <';imle" og !'r dd grullnverket
som hjelper vår gPl!erasjon å gå oppreist, fri!~jorl fra vårt, f(JI·"ldre. Vi må
i dag iallfall være 200000 barn og
barnebarn av NS-ere. Oss vil da samfunnet sl)k .. kontakt med, og ikke
prøve å rorti,~, Og "Gulten fra Gimlp»
fikk sva,rl mange positive (lmtal .. r i
pressl'llI.Skj\)lll d,'n ble slaktet i Sentl'rpartiels Nonl!l'rlmdelag, gjennom
1l1l'l:

TrvHlfl{'r Avis<-!.)
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