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Frontkjemper ut~Q 
AvCti;waldqpstad' 1dU~~ . 
Foto: janAjoharmesen '" ~;/t7 .,.g~ 

< "'., - :il ~(~ cf .:' ~-

. • ... ~eg kommer fra ep gåte;62~årinJtep' . 
. ' JarlWathn~født og oppvokSt på Alo l 
Søgne, sjåfør, oljearbeider og !nye annet, 
nå bosatt i Slettheia .. ·· ,;,c. '. ....; > 

. _-.Und~fk.rlge~v~hanfrorttk.te~p~r'i . 
. ' Handeltoki SS7Regimellt Norge ~'}ri~. 

sammen med Sverre Ryen, gudbrandS
dølen som det er kommet bok om! år, 
und~r kommando av Olaf Lindvig, som 

"'" del kommer ,bok om neste år - det var 
. han som nylig måtte returnere den:. ., 

norske krigsdeltakermedaljen. '" -
Wathne var med på opprenskninger 

i Jugoslavia og massenedslaktninger 
på Leningradfronten, men i motsetning 
til Ryen; som falt ved Berlin, ble Wathne 
flyger i krigens siste dager. 

Hans historie om hvordan han landet 
på Berlins hovedgate Unter den Linden, 
høres som den rene røverhistorien, og 

. jeg har ingen mulighet for å kontrollere 
den. 

Han er en frontkjemper uten dagbok. 

Men størst er gåten om hvordan han \ 
som 16-17 åring overhodet fant på å ! 

~ meld_e!';eg ~()~f~ontkjemper. ______ _ 
Jarl Wathne fra Søgne deltok i SS-Regiment Norge samm~n med Sverre Ryen. gudbrandsdølen som det er kommet bok om i år. 
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~;d\å";k;t~ ~~~"~t "':v.J~t~ var å sabolf ;~hliIge~' jeg meg pa Jordkloden, spur-
Messerschmictt 110 kan, ~ aven ameri .ik konvoi te jeg. Hun hentet en lege, 
over Berlin den 27. april 1945. som gikk med krIgsmaterI· som fortalte at noen av gut· 
Da var han 20 år gammel. ell til russerne. Vi drog rik. tene hadde kommet bærende 
Den 10. mal kom han til seg tlgnok ut, sytten fly I alt, på meg nærmest i bøttevis. 
selv Igjen på et sovjetisk men jeg var skvadronsjef og Men nå har jeg lappet deg 
militærhospital I Frankfurt sa til de andre at hvis en av sammen med armer og bein, 
an der Oder. dere slipper så mye som en så får du se om du kan bruke 

. .... Det er dette.hanhelst vII.. bombe,så:skyterj!,ga~ "'. dem, sa han. Han skøyet . 

Men l ~g1i lJ1a OOR 
"Dagbok frå ei. ,ekte 
nazist" kan vi likevel følg( 
ham fra dag til dag gjenn, 
lange tider, Wa\hne var 
sammen med Sverre Ryel 
helt fra tiden I Holmestrru 

l;U'lOr!.nusu,"enfalt I 

. -' snakke om når vi o'pp,sø~ ~'o_ ned.FotilYorJor skulte-Vi .:: llgaå . .Teg ble der på hosplt8.· . 
ham I blokkleiligheten på ødelegge konvoien; som :var:-:' .:lettm'm~erett~ UI.m!1Ylm'kl:m..·t....n,;.ø;~ 

• Slettheia, der han bor alene vår redning, som skulle være o ble jeg overført til LUneberg 10. 
sammen med familiebilder .' med å gjøre slutt på krigen? og senere til engelskmenne' 
og sørlandske landskaper,.' Men så, den 27. april, gikk ne I Hamburg, sier Wathne. 
uten en eneste Watfen·SS x.' Bjørn Herelde og jeg opptra I begynnelsen av septem· 
rekvisitt. .. , .. ' WarnemUnde og kjørte mot' ber 1945 ble han transportert 

Det står mye om hanlden Berlin. Så hørte jegplutsl1Iig hjem sammen med andl:e 
nye boka til Egil UIateig, .: . Ikke mer fra ham. Hvor faen frontkjempere og norske .'. . 
.Dagbok frA-eln rotnorsk,·'_:'... blir du hen, spurtejeg I .::.~'.. konsentrasjonsleirfanger, og 
nazist., som handler om ,2..:',· ·radloen . .Teg gikk ned Igjen;"~ ,. var så vidt Innom Ila før h!!". 
frontkjemperen Sverre Ryen ~ 'svarte han. Synes du Ikke det . ble sendt hjem for å m.elde,,;:. 
fra Gudbrandsdal ne holdt.; ~ • er nok at dugjør ~ ..... ;. seg hos Tellef U1dahl P4.!,!::~jc; 
sammen lenge. En gang:.,.~: i;:;. og Ikke jeg også, sah' .. ' polltlka~meret I KrlstIIll1:';") , 
reddet Sverre lIvetUI '!'Igne""'; Jeg kjørte Innover m . { . .,sand .. :'. '.,,' . 
guttelI, som var kommeU, , Berlin. Alle skjøt mot alle;::i.r'.; Han fikk to hulr 
krangel med en tysk SIHitf!,~?; detbomba ogbalert~ ru8~:;"; 1946.' .' . '.;" " 
ser om noen russiske fange l.' .. re og amerikanere skytset i.;" , .. , - Hvorfor meldte 

;;,'Ogda gudbrands!lølen.dr9t.t::; kom fra alle kante;, helei.i;~J< som frontk'emper, . 
';.": hjempå~mll'jon.h . -. 1uftrommetvar.solne~pøi,l~;,Wathne.varduf~ 

han med seg en pistol o juletre..Teg kommer ml' .. :R ..•. ;:, nazlpropaganda,hje 
';ki~erttrasøgne~aIIn Ikke'utlgj\ln,SajegtJ,', ~;,tra?,. ,"/" c 

som 1lan skull,egraven, ,Vlsl)akket norsk sam :;,,;-Nei, jeg hadde. 
jordlitll krigen var slut; radioen. Det var det Io >,:pelling på Nasjon 

'. Det står my.e a1jnet (),.' så manre som gjo~e; . ·'J:·Men min far, SOlli .. ' 
som Viska11he.' , ';';'," har en ting å gjøre,u,'1l asfaltmaskin; ble ~tko.. . 

· Men la O$s førsttå hø~ l{jør flyet så hØyt opp' d ,; mandert til tY8kerarbe~ .. ;" 
· hvordan SS·Hauptstul' kan; tlI30.000 fot,og leg': '. Lista 11940, og.så blejegc'1' 'x .:. sal:!e',revæl]pl\>ene' 

rerJarlWathneopp • i stup,daharduensJ:' ,', med ham, 15.år gal,Jlm. e~.v.J(: 
slutten på krigen I til å komme uru\a. PA. d ,{var fire kamerater ~ ,',;.«:,', . 
. - Høsten 1944 ble 'Il ." .', høyden lå vi over Spit.. • holdt sammen der bOrte.,En .. 
sperret I Kurland, halvøya,?,)\;,.. .Teg gjorde soll): han sa. m.en, i kveld Vi satt pil. hytta; sac,;', 
som stikker ut lØstersjøen.,T: da jeg nærmet megbakkelI " kameratenemIne ah! stlk·,. 
ved Riga, sier han. ~ Den'.;;:: og l'Ille ha flyet til å flate ./: ker til England. En av dem.' 
eneste forblndel"e Vi hadae .. ., ut, hadde jeg Ikke mer å.", ,., hadde el skøyte, Men jeg sa , 
med Tyskland, var med fly.: styre med. Begge Vingene ';. nei, jeg går heller den andre . 
En av dem som fløy denne· var skraphauger. Jeg hadciii veielI, jeg melder meg hOs: 
ruten, var nordmannen .... tått etlkuddl høyre arm':';;;:' tyskerne og tardem fra c"';,. 
Bjørn Hereld, som nå har en den hang og dinglet, me;}' ,".: Innsida, Og jeg fikk meg :'; .0. 
høy stilllng'Cape Kennedy. venslre var Intakt, og jeg',' c' også høyere tjeneste enn de 
Han oppdaget at det.stod . blunda bare og satte begge. fleste av disse nazljævlene •.. 
haugevis av fly I Kurland. beina på pedalen og fikk ': ',' .Teg gjordedetfor åtå stop, 
Kan Vi Ikke få brukt disse. " skutt meg ut. Gudskjelov'er pet jævelskapen her. Jeg ., 
flyene, sa han, VI må få satt Messerschmidt 110 en dob- meldte meg Inn I.Allgemel" 
I gang noe . .Ta, lær meg å belthaler, slik at jeg for ut 'ne S8», som senere gikk over 
fly, sajeg, ta meg med opp mellom halene, ellers hadde til å hete _Germanske SS 
en gang, så skal jeg nok få: jeg Ikke overlevd. Så den 27. Norge», jeg husker Ikke len· 
det til. SAnn lærte jeg å fly. april 194G hang jeg Ifall. . ger når det var. VI møtte på 

. Undervisningen var nokså skjermen og så maskinen Kongsvinger, og hadde svar· 
minimal. Jeg brydde meg . eksplodere I Spandau under te uniformer, På Kongs· 
pokker om å lese kart. Det meg. Så husker jeg Ikke mer vinger var Olaf Llndvlg 
eneste jeg brukte, var knotte' før jeg våkna den 10. mal på også. Etter å hatt fri noen 
ne. Tyve timer var vel hele et sovjetisk sykehus I Frank. måneder, ble vi Innkalt til 
den undervisningen jeg fikk. furt an der Oder. Sannsynlig. "Pansergrenaderregiment 
Men det er lettere å kjøre fly 'Ils hadde det. vært vestaVind Norge», som fikk sin opplæ-
enn sykkel. Slik kom jeg til den dagen, sier Wathne. ring I Hol~estrand. D.et var 
å fly fra Stettln. - Uniformsjakka hang på ved påsketider 1943, sIer 

- Hvilke oppgaver hadde en stol ved senga, blodig og Wathne. 
dere? . . jævlig. Det var en KGB.kvln. Da var søgnegutten 18 år 

- VI skulle I grunnen Ikke ne der, GPU·kvinne som det gammel. 
gjøre noe I det hele tatt. Vi het den gang. Hvor befinner Jarl Wathne husker Ikke 

lenger alle datoer fra krigen. 

vi var .. , ..... ~::._-:.r. 
fyrpånoe. 
hus, men 'Il 
Men vi var jo Ikke 
var ute alle sammen. 
SS står jo egentlig for 
skyttelsesavdellng, og.1 
tolket jeg det også, men· 
måtte jo forsvare seg. 

- Men du visste vel at 
SS·sjefen Helnrlch Hlml 
var selveste arkitekten I 
djevelskapen? 

- Hlmmler var all rlg 
han var Ikke så !Ile, han 
en veldig grei og snill m 

! ... "eit je. g fingrer ikke. Men jeg kommer med FridtjofNansen, men 

kk t I d t ./ tror at han var en klamp Ol 
I • e. I a gjøre e en gang ti , Men en foten for tyskerne. Han be. 
far takke sin gud for at en overlevde De søkte Maria Quislingen 

holde~jo på med samme sirkuset i d~g. f~~::~~ ~~:\"e~td!~~t v, 

'e.g har ikke noe å angre på, jeg har aldri ærend . 

gJqrtqOe. galt. Mfl! general Rommel var tu~r~~~~U~~~;.::r; 
-ettp~~~lg nJa.mk~1i'1feN,c 6~~1t:.'~'(' deres sjef i Regiment Norg 

og Els*:'l~l1~e!~lt~f; ;~".';' .;. . .·'<·':~i •• ·~re= 
H --- -~~,." .måletelengeforåfinne. 

an visste Ikke hva som. haugar av menneske og dyr maken til. Selv tyskerne 
foregikk. Jeg tratf ham I':'· på sletta •. Den tidligere måtte krype for ham, blant 
Sennhelm:der Vi også hadde unterscharfUhrer, som han annet fordi han hadde høye 
besøk av GOring, Ffjtlerog var på dette tidspunkt, og re grad enn de fleste. Hailsl 
Eva Braun,jeg snakket mye som gjerne kan fleipe med' ord var lov, mener Wathne. 
med dem. GOi'lnj!l Inviterte . andre sider av fronttIlværei· Etter hans oppfatning ble . 
oss også til hytta sil nær, ... ' sen, blir taua, og må gripe Ikke de menige nordmenn 
heten av Klagellfurt,1(1 be,', tlIlommetørkleet.·· ':-. hundset av tyskerne, slik dE 
søkte ham der, ogtratf hans - Jeg har aldri sett maken antydes I Ulatelgs bok, tord 
svenske kone, jeg sendte bu· . til massakre I mit! liv. Det . de Ikke kunne språket. .: .... 
der hjem fra besøket. 'o:. '.,' . var jæ'(li. Det var heltjævU: Blant de han tratfpåLe- . 

- Tror dU Ikke Hlmmler .' , Men det er rtktlg det som nlngrad·frontell, var ArIld. 
kjentetlltorturenogg~ > ". står der, Narvavar et av de Hamsun og Sven Hazel,!foj,' 
kamrene heller? '. ';; '.. verste steder jeg har opP:' teller han. Men d. e f1jte bIll 

- Det kjenner jeglkIietit;:,~: levd. Fy faen. Detvar der" Igjen der borte. , ".' 
men' det var vellkke hans""',", detforegikk, der og I en - VI var 900 norsk Ilg del 
oppgave å ta seg av dem~ :Æl::'.: ~en by I nærheten. ' ..•. , var bare 15 Igjen av oss da . 
Men jeg fikk I grunnen Ikke .. ~"? - Fikk du aldrllyst til A. krigen sluttet, sier han. ':"! 
greie på dette før Vi kom' .'~!" begåselvmord? . , .: Hva var det som fikk ham 
hjem Igjen. På meg virket ,,'q.e .,-Nel,aldrl 'Vet du hva jeg tilåmeldeseg?Vlll'det ~ . .' 
han som en veldig grei""."""": sa til guttene? Skyt først, og redselen for bolsj.eVikene. ~i. 

spør etterpå. Og dersom du som Jonas Lie spilte så" 'l·t 
. får avar, så skyt en gang til. hardt på I sin propaganda? 
Men det. var helt på slutten - Dervar vel delViS det .• 
avkrlgel1.Sånn var det bilre,' VI hadde fremdeles Fin" : •.. 

.~. , Det var den eneste måten å.' landskrigen I minnet. Og ..... 
IIvredd,tf):~ gjøre det på. Finland var jo naboen vår, ' 

en hadde rotetseg . ';,,,. - Du pastår at du gikk I Det var vel noe av det som 
~_.~ .. "0'" o hadde en Ikke no#' .. tysk tjeneste for å bekjempe lå bak. .. 

meldt seg-ttC:, nazismell, Wathne, men det - Hvordan er det A leve 
I Finland, men de' '. .. var da virkelig nazismen du med så mange liv på sam· .. 

som valgle det, røyk alle ,nå kjempet for? vittigheten?' . 
I sammen. I begynnelsen av - I etterpåklokskap kan - Jeg har skutt folk Itu· 

desember 1943 gjorde SS.Re: en nok spekulere over grun· senvis, det er jo klart, men 
glmentNorgeoppbruddl . nen. det erjolkke sånt som jeg 
Jugoslavia, og ble satt Inn - Ønsket du at Hitler skui· tenker på 
på Lenhlgrad.fronten ved le Vinne krigen? - Fikk du jernkorset? 
byen Narva. Russernes enor. - Nei, herregud, Jeg har - Ja, jeg fikk ridderkorset 
me motoffensiv ble salt Inn skutt mange tyske offiserer også, til å henge I kjede rundt 
for alvor I januar 1944, I et. også., jeg. Men Hitler - han halsen . ~ ,-
av de voldsomste slag ver. fulgte jo bare med, Eva ' - H':orl~~f' . " ,.~~ 
den har sett. I boka skriver Braun hadde litt mer vett I - Nei, det var noen panaer~ 
Ulatelg: . knollen. Og en jeg likte vel· vogner jeg tok nede I Berlin. . 

.Stalln kasta Inn tallause dlg godt, var Rommel. Jeg Men russerne beholdt jern· . 
mengder med soldatar. Det traff ham en gang. korsene. Det er forresten en 
8Ag Ikkje ut til å spele noka - Angrer du på det du har historie til jeg gjerne kan 
.olle kor mange liv som gjort? fortelle, hvis du ahr fel11 
gjekk med. Eln av del næras. - Nel,jeg angrer Ikke. minutter. Ca den 20. april 
te vennene til Sverre Ryell, Men jeg kommer Ikke til å 1945 ringte de fra Berlfn til 
Jarl Wathne fra Søgne, min. gjøre det en gang til. Men Bjørn Hereld og meg I War-
nest ei! kavallerl.åtak på el en får takke sin gud for at nemUnde, og spurte om 'Il 
open slette. Han sat med el en overlevde. De holder jo hadde et Junker 52 tran8' 
tung mitraljøse oppe på eln på med samme sirkuset I portfly stående .. , nel,nå 
ås og skaut ned menn og dag. Jeg har Ikke noe å angre tøyser jeg, det var på Kas· 
hestar ettersom del kom, på, jeg har aldri gjort noe trup det stod. VI hentet det, 
men det tok liksom aldri gall. Men general Romrnei men måtte gå ne'd på Unter 
nokon ende. Til slutt låg det var en prektig mann, en den Linden, Berlins hoved, 

virkelig offiser. Han og Ei· gate, for å få gjort det vi 
senhower. skulle, hente noen sårede. 

- Tenker du ofte på kri· Russerne stod Ilke på den 
gen? . andre siden av Branden· 

- Nei, slettes Ikke, sier burger Tor, og mange tyske 
Wathne. ,offiserer benyttet også sjan· 

Han har Ikke vært med på sen til å stikke av. Men det 
noen frontkjempersamlIng, var ikke enkelt å få talt av 
han holder Ikke «Folk og Igjen, det var fullt av trikke· 
Land». Han har aldri vært ledninger som vi måtte kutte 
medlem av Nasjonal Sam' av. Og selv om gata var fire· 
IIng, og har Ingenting med fem kilometer lang, var jeg 
gammelnazistene å gjøre. glad dajeg merket at flyet 

- Det er ikke milt bord, slapp bakken. Da var jeg 
sier han. redd. Da tenkte jeg at nå ' 

Han syntes at Quisling deiser vi rett l husane. sier 
gjorde en god jobb sammen Jarl Wathne. 
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