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Vidkun 
Quisling 

• • Josef T erboven, Vidkun Quis
ling,Henry Rinnan, Jens Chr. Hau
ge. Hva vet dagens nordmenn 
om rollen disse fire spilte under 
den annen verdenskrig i Norge? 
l • Hva vet vi ellers 

om hendelser og and
re sentrale personer 
knyttet til kri
gen og frigjøringen? 
• • På oppdrag fra 
VG i anledning 50-
årsjubileet for frigjø
ringen av Norge, har 
Sean-Faet bedt om 
svar på 15 spørsmål 

HVILKEN 
ROLLE? 

om dette kapittelet i vår nære historie. 
• • Vi spurte den voksne befolkning i 
Norge som er 15 år og eldre. Du får 
også svar på hva norsk ungdom vet 
sammnelignet med den voksne befplk
ning totalt. 
• • På neste side kan du se hva vi nord-
menn svarte. 

spilte disse fire 
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EN AV TRE britiske barn vet ikke hvem Win
ston Churchill vor, viser en skoleundersøkel-

Kongefamilien mest beundret 
Oslo (NTB·Wlbecke Lie): 

US:d~~:k~~e~H~~~g~il~rt uitf~~n~aro~~d~lse Kongen og hans lamllle var 
de enkeltpersoner nordmenn 
beundret mest under krigen. 
Det går fram av den store un· 
dersøkelsen «Norge under ok· 
kupasjonen» som vel 12.000 
norske skolebarn har foretatt 
I sine nærmiljøer. 

med SO-årsmarkeringen for slutten på annen 
verdenskrig, viste at noen barn trodde britenes statsmi
nister under verdenskrigen enten vor USAs president, 
forsikringsselger eller sangkomponist . 

• 

UngdoJHJHen vet 
lite OJH krigen 

Av PER LILLELIEN 

Ungdommen vet lite om sentrale perso
ner og hendelser under krigen - og ved 
og etter frigjøringen. Hver fjerde ung
dom tror freden kom til Norge 9. april. 
Det velkjente 
slagordet <IAldri 
mer 9. april» er 
tydeligvis ung-
dommen lite 
kjent med. et 
slagord som har 
brent seg fast hos 
den eldre del av 
befolkningen. 

Sean-Facts un
dersøli:clse be
krefter for øvrig 
den gjengse opp
fatning, al de eld
ste vet mest - og 
de yngste minst 
- om krigen. 

I de yngre aldersgrupper, fra 
15 til 19 år, har man svart rik
tig på bare 4 av 15 spørsmål 
om krigen og frigjøringen. 

Li/~e gode 
De eldre har svart riktig på 8 

av 15 spørsmål, og det er verdt 
å merke seg at både de som 
var voksne under krigen, og de 
som var barn i 1945. er like go· 
de her. 

Da undersøkelsen ble gjort, 
ble det for hvert spørsmål opp
gitt tre alternative svar. i til
legg til Hvet ikke". Man ble opp
fordret til ikke å gjette. men 
heller oppgi Hvet ikke". dersom 
man ikke var temmelig sikker 
på svaret 

Torturisten Henry Rinnans 
rolle under krigen er mer kjent 
blant både ungdom og voksne. 
cnn den rolle Hjemmefrontens 
leder. Jens Chr. Hauge. hadde. 

aldersgrupper, 
bortsett fra de 
yngste. 

På spørsmål 
om hvem i kon
gefamilien som 
kom først hjem 
til Norge etter 
frigjøringen, er 
forskjellen stor 
mellom unge og 
eldre. Bare 29 
prosent av de 
yngste visste at 
det var daværen
de kronprins 
Olav. Om dette 

vet folk mer dess eldre de er .. 
Et av de vanskeligere spørs

målene var hvor mange hus l 
Finnmark som ble brent eller 
ødelagt av tyskerne. Totalt 
visste bare hver. fjerde nord
mann at det var ca. 12 000, 
mens halvparten svarte Irvet 
ikkcu. 

Forskjellen i kunnskap om 
hva som skjedde med de rus~ 
siske krigsfangene, som tys
kerne hadde plassert i Norge, 
var også meget stor mellom 
eldre og yngre. 71 prosent av de 
eldre vissLe at norske myndig
heter sendte dem tilbake til 
Russland. mot bare 18 prosent 
a v de yngre. De russiske krigs· 
fangene fikk en ublid skjebne 1 
sitt hjemland etter krigen. 

Sammenligner vi kunnska
pen hos kvinner og menn, går 
det frem at mennene totalt 
svarte riktig på 7, mens kvin
nene hadde i underkant av 6. 
riktige av 15 spørsmål. 

. 3. mai 1945 

Hele 52 prosent av de spurte nevn
te kongefamilien blant de tre nor
ske personene de beundret mest 
under okkupasjonen. På andre
plass kom statsminister Johan 
Nygårdsvold med 11 prosenL 

re O!~~s~~~~~t:·~e:g~f ~~t 
på listen, selv om folk flest Ikke 
kjente til deres virksomhet før et· 

ter krigen, går det fram av under· 
søkeisen Bom ble pre~entert tirs
dag. 

Hver elev har intervjuet en per
son over 65 år. Det omfattende 
spørreskjemaet inneholdt 90 
spørsmål - fra mobbing av 
tctyskerunger» til savn av sigaret
ter.Forfatteren Randi Brattell 
som har vært en av rådgiverne 

'" ---

Blant ungdommen hersker 
det også uvitenhet om hvem 
som var den tyske øverstkom
manderende i Norge. 27 pro
sent av ungdommen tror Quis
ling hadde denne rollen. mens 
34 prosent svarte Terboven. 
Nesten 60 prosent av de yngste 
visste heller ikke at Quisling 
ble henrettet på Akershws. 

NORGE Det tyske sikkerhets- -q"'llQPA Fra Moskva ble det 
politiet setter fri til sammen meldt at Rokosovskijs 
1200 nordmenn som har vært i angrepsspisser hadde fått for':· 
krigsfangenskap. De som ble bindelse med britiske tropper 
satt fri denne dagen var alle på en 110 kilometer lang front 
menn og kvinner under 18 år, langs linjen Wismar- Witten- . 
alle kvinner over 50 år og alle berg ved Elben. Samme dag 
menn over 55 år. Det dreier ble det arrangert et møte i 

BRA . 2.-.k~8s.en på NesodMn videreyåi, 
• jnYJør:mgen. : 

Bare 10 prosent 
Et av de vanskeligere spørs· 

målene gjaldt kunnskapen om 
antall nordmenn i konsentra
sjonsleirer 1 andre land. Her 
skiller ikke de eldres svar seg 
nevneverdig ut fra ungdom~ 
mens. Bare 10 prosent av be
folkningen totalt visste at det 
dreide seg om 1400 nordmenn. 
De aller fleste trodde antallet 
var mye høyere. 

Litt overraskende visste fle
re at Nygaardsvold var stats
minister i London-regjeringen 
under krigen, enn at Gerhard
sen var statsminister i den før
ste regjeringen etter frigjørin
gen. Dette gjelder i alle 

seg for det meste om fanger: Flensburg mellom storadm~,. 
som har vært holdt som gisler,. ral DOnitz, Reichskommissar 
eller som har vært arrestert· Terboven og øverstkommarl
for mindre forseelser. Samme derende for Wehrmacht i Nor
dag sendte Hjemmefrontledel- ge; generalmajor Btihme. 
sen ut en forholdsordre til be- : DOnitz gjorde det klart at han 
folkningen om å fortsette sitt ; aktet å bringe krigen til en av
daglige arbeide. Parolen var ; slutning. Terboven fikk ikke 
«verdighet, ro og disiplin». gjennomslag for sine planer 

om å holde «Festung Norwe
gen» for enhver pris. . .,+. 

,. 

... Illen not: 
Av PER LILLELIEN og NILS BJlLAND {f.oto} 

NESODDEN (VG) En allmennfag
lig 2. klasse på Nesodden videregå
ende skole kom overraskende bra 
ut, da VG ba dem svare på 25 spørs
må,} om krigen 'og frigjøringen. 
Nå skal det lnIlBkytes at elevene fikk et aldri så 
lite varsel på forhånd - og at de fikk tillatelse til 
å samle seg i små grupper om besvarelsene. 

US av spørsmålene var de samme som Sean· 
Fact stilte i sin Wldersøkelse. Her er spørsmålene 
som elevene m:!.tte svare pA I tlllegg: 
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