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FAVANG (Dagbladet): - Jeg kjenner flere øst
frontoffiserer som har fått krigsdeltakermedal
jen! De fleste av oss som seinere kjempet med 
tyskerne, sloss mot dem i 1940. 

Av ASBJØRN SVARSTAD 

Selv var jeg med som norsk fen
rik fra 9. april 1940. Min innsats 
varte til vi overga oss i Åndals
nes utpå høsten. Jeg har fortjent 
min medalje. Det sier Olaf T. 
Lindvig (69). Han er også inne
haver av Jernkorset. 

- For en stund siden, ble det 
gjennom lokalavisene her i 
Gudbrandsdalen rettet OPpfOI"d
ring til aUe som hadde deltatt i 
krigshandlingene i 1940: «- Har 
du ikke fått deltakermedaljen, 
så meld deg.» Selv sendte jeg inn 
min krigsattest. utstedt av min 
kaptein i november 1940. Det 
falt meg ikke inn at min seinere 
innsats på tysk side, skulle ha 
noe å si, sier Olaf T. Lindvig. 

.Stornazist!» 
Onsdag var Lindvig på møte i 

Gudbrandsdal Forsvarsforen
ing. Forsvarssjef Fredrik Bull
Hansen overrakte deltakerme
daljen til ham og to andre. Først 
da bildet av overrekkelsen had
de stått i Dagningen, brøt rabal
deret løs: - Mannen var storna
zlst, hevdet folk som ringte til 
avisen. 

- Jeg har aldri lagt skjul på 
min fortid. Jeg kjempet som of
fiser i Waffen SS og jeg ble 
dømt for det etter krigen. I fire 
lange år satt jeg fengslet før jeg 
ble benådet. Dette trodde jeg 
derfor var opp og avgjort, sier 
Olaf T. Lindvig til Dagbladet. 

- Selv mener jeg at jeg har 
tlempel Norge. sak hele mitt 
liv. Selv om noen av dem som 
.to på den andre siden. ikke er 
enige, betrakter Jeg meg som 
fullgod nordmann. Jeg er stolt 
over begge mine jnnsatsmedal
ler. De lyder på at Jeg gjorde 
min plikt - på begge oider. sier 
Olaf T. Llndvlg. 

God attest 
.«Krigens kraver store til en 

befalingsmann, ikke bare med 
hensyn til ren militær dyktig
het, men kanskje ennå mer med 
hensyn til karakter, til selvopp
qfre!se og utholdenhet. Om fen
rik Lindvig ka" jeg trygt si at 
diase egenskapene holdt under 
de hdrdeste påkjenninger, Tross 
tegneferdighet, av utmattelse 

måtte jeg gi fenrik Lindvig nye 
oppdrag og de ble utført.» 

Dette er den del av attesten 
Olaf T. Lindvig kan legge fram 
etter sin innsats i kampen mot 
tyskerne. 

- Som offiser ga jeg flere 
ganger ordre til å åpne ild, i 
kamper hvor tyske soldater Ialt, 
sier han. 

NS-medlem 
- Jeg var utdannet fra 2.divi

sjonsbefalsskole i 1937. Derett~r 
ble jeg ansatt i Oslo-politiet. Da 
krigen nærmet seg, ble jeg ut
kalt til nøytralitetsvakt som 
fenrik på Trandum. Etter at 
krigshandlingene i Norge var 
over, ble jeg og de andre reser
veoffiserene løslatt av tyskerne. 
Etter en stund gikk jeg tilbake 
til min stilling i politiet. Vi var 
mange som diskuterte hvordan 
vi kunne gjøre en innsats for 
landet vårt. Selv kom jeg til den 
beslutning at det ville være for
målstjenlig å melde seg inn i' 
NS, noe jeg gjorde i 1941. Deret- . 
ter meldte jeg meg til Den Nor
ske Legion, og ble sendt til offi
sersutdannelse i Tyskland, for-
teller Lindvig. . 

Olaf T. Lindvig ble tre ganger 
i løpet av krigen sendt til skoler 
for utdannelse. Han var på Pan
sergrenaderskole ved østersjø
en, taktikkskole i Berlin og 
kompanisjefskole i Paris. Da 
han ble kommandert ut til tje
neste i Den Norske Legion, var 
han overløytnant og ble kompa
nisjef. 

Såret tre ganger 
- Jeg ble såret førsle gang da 

jeg gikk på en mine i Sovjet 
sommeren 1942. Seinere ble jeg 
såret under et angrep fra jugo
slaviske partisanere da jeg var 
der i forbindelse med taktikk
utdannelsen. I 1944 ble jeg igjen 
såret, denne gang ved Lenin
grad-fronten. Jeg fikk skuddsår 
i skulderen og i beinet. Skadene 
gjorde at jeg ikke seinere kom i 
aktiv fronttjeneste, forteller 
Lindvig. 

- Jernkorset mitt ble tildelt i 
Oslo. Jeg kan ikke lenger huske 
når og hvem som overrakte det. 
Medaljen er blitt borte. Jeg har 
ikke tenkt over hvor det ble av 
den etter krigen, sier han. 
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T. Lindvig i tysk tjeneste: l spissen for et kompani som defilerer foran Slottet i Oslo 
før avreise til Østfronten. 

Nordmenn i tysk tjeneste 
15000 nordmenn meldte 
seg frIvillig til tysk krigs
tJeneste. Om lag 7000 
kom I kamp som S8-sol
dater på Øsifonten. Man
ge var purunge. Over 700 
mIstet livet I kamp. 
Vervingen av nordmenn star
tet allerede i januar 1941, etter 
at Vidkun Quisling sendte ut 
oppfordring om å melde seg til 
SS-regiment Nordland. Quis
lings drøm var at de frivillige i 
Nordland skulle danne grunn
stammen i en ny norsk hær. 
Mange av de 1000 som meldte 
seg, hadde vært med i kamp 
mot tyskerne året før. De fy
siske kravene var strenge. 1 
motsetning til løftet om a t de 
skulle settes opp i egne avde
linger, ble nordmennene 
spredd i forskjellige kompani
er, gjerne sammen med frivil
lige fra andre land, Finland, 
Sverige, Danmark og okku
perte land i Europa for øvrig. 

Frivillige 
Den Norske Legion ble opp

rettet etter Tysklands angrep 
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på Sovjetunionen 22. juni 1941. 
Fram til desember meldt.e det 
seg over 1900 frivillige. Det ble 
gitt inntrykk av at de skulle 
kjempe i Finland og være un
der norsk kommando. De ble 
satt inn i Sovjet under tysk 
kommando, men med norske 
offiserer. Legionen var i tje
neste ved Leningradfronten i 
over to år. 

Pansergrenaderregiment Nor
ge ble opprettet i 1943. Mange 
av dem som meldte seg dit, 
blant andre Olaf T. Lindvig, 
hadde tidligere vært i Den 
Norske Legion. Avdelingen 
var en del av SS-Pansergrena
derdivisjon Nordland. Det del
tok i kamper også i Jugoslavia' 
og Kroatia. Antall nordmenn 
er ikke klarla~t. 

SS-Skijegerbataljon Norge ble 
satt opp med norske frivillige i 
årsskiftet 1942-43. Skiferdighe
tene ble benyttet i Finland. 
Bataljonen kom tilbake til 
Norge i begynnelsen av 1945 og 
ble innlemmet i tysk politiar
beid, noe rna nge a v de norske 
ansvarlige så med sterk skep
sis på. De visste hva innsats i 
Norge kunne føre til, ikke 
minst h vis det skulle komme 
til trefninger med landsmenn. 
Dette ble likevel ignorert. 1200 
mann var fremdeles i bataljo
nen da freden kom. 

Politikompaniene ble opprettet 
som underavdelinger til bestå
ende norske avdelinger. Det 
ble opprettet fire i alt, det 
første i 1942, det siste nesten 
ferdig organisert da freden 
kom. 

Mange ble vraket 
Historikeren Svein Blind

heim var selv høyt dekorert 
major i kompani Linge på en
gelSk side under krigen. I sin 
bok "Nordmenn under Hitlers 
fane" har han gransket bak
grunnen for det store antall 

nordmenn som meldte seg for 
innsats i SS. A v de 15000 som 
fulgte QuiSlings oppfordring, 
ble om lag halvparten vraket. 
Arsakene var forskjellige. Det 
kunne gjerne ha sammenheng 
med at folk var for ga mle og 
bare satte navnet på lista som 
et symbol for å trekke med 
yngre krefter. Mange høyere
stående NS-folk ble ikke fri
tatt fra sitt arbeide i Norge, 
fordi de var betraktet som 
viktige i Quislings organisa
sjoner. 

Over 700 falt i tysk krigstje
neste. Over 60 prosent var gut
ter under 20 år. Mangp ble så
ret. Mange deltok i krigen lJå 
Østfronten i tre-fire år. Flere 
nordmenn fulgte tilbaketrek
nmgen gjennom Sovjet og var 
med på de a vgjørende kamper 
utenfor Berlin. 

Motivene for å melde seg til 
SS-tjeneste var ofte at ung
dom kom fra familier med 
NS-bakgrunn. Det var sett 
som en plikt å melde seg. I et
tertid er det mange frontkjem
pere som hevder at de trodde 
Norge ikke lenger var i krig 
etter det de oppfatter som ka
pillllasjon sommeren 1940. 

Frontkjemperne ble idømt 
strenge straffer etter krigen." 
Fire års fengsel var ikke 
uvanlig for vanlige fotsolda
ter. Folk som Olaf T. Lindvig 
ble «tatt" hardere. Han hadde 
deltatt i verving av frivillige 
og han var offiser. Lindvig var 
også sterkt involvert i NS-ar
beid i Norge. På slutten av kri
gen hadde han silt arbeid på 
Slottet. Han var i kretsen 
rundt Quisling og den fry ktede 
og hatede politimester Jonas 
Lie. . 

Gamle NS-folk som ikke har 
endret sitt grunnsyn fra den 
gang og som ofte er bitre over 
det de betrakter som urettfer
dig og hard behandling i retts
oppgjøret etter krigen, samles 
gjerne i dag rundt "Institutt 
for norsk OkkupaSjonshisto
rie" som har kontorer og bi b
liotek på Enerhaugen i Oslo. 
Derfra utg~s avisa ~ Folk o~ 
Land,) som nå har et opplag pa 
5000 og kommer ut seks-åtte 
ganger i året.. Den sendes til 
«venner og sympatisører~, alle 
avisredaksjoner i landet, til 
alle stortingsrepresentanter og 
til andre som markerer seg l 

Offentlig debatt i landet. 
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