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Helvetet

ved østlronten
En rad med fem norske gutter i tyske uniformer
står og spyr langs veggen til et russisk slott
i byen Pusjkin sør for Leningrad.
De har nettopp fått vite at kjøttet de
kjøpte aven gammel kvinne i går
ikke var fra kalv - det var menneskekjøtt.

T. Skjæveland og Per Zingslad-Nilsen i skyttergravene. Zingstad Nilsa mistet livet vecl Leningrad
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Al' Kjetil Iljertvik
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Juni 1941. 17 år gamle Martin Aarre
fra Stavanger melder seg til tjeneste i
Den norske legion. Han vil kjempe mot
bolsjevismen - på tysk side.
Allerede som liten gutt hØrer Martin
Aarre sin bestemor fortelle om «den
røde fare». Han blir bekymret når han
ser arbeidere marsjere med røde faner
gjennom Stavangers gater. Han liker
ikke det han ser.
Politikk blir ofte diskutert i hjemmet
til l1-barnsfamilien Aarre. Mor har en
sterk høyrevridd holdning. Far er med i
,·Totalen". og' drrnwcl per d"finisjon
ven::.;trPDlnnn.
De nye ideene kommer til huset med
storesøster. Det blir snakket om forsvarssak, arbeidstjeneste, fedrelandskjærlighet og Quisling. Storesøsters
begeistring forplanter seg nedover i
rekkene. Familiens tre eldste sØsken
melder seg inn i NS. De finner sin plass
i det politiske landskapet.
Søsknene blir opprømte over det
som skjer i Tyskland. I løpet av tre år
får Hitler ned arbeidSledigheten - fra
sju millioner ledige til mangel på arbeidskraft.

Martin Aarre i skyttergravene ned Leningrad. Han dm til/ron/en
som I7-åring.

Møtet med fronten
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De fleste rogalendingene er plassert
i 2. kompani 2. tropp. Klokken 23.30
den 16. februar 1942 kommer ordren
om at de skal dra til fronten. Fram til
da har Den norske legion gjpnnomgåt.t
et. SYV måneders knallhardt trenillgsoppiegg i Fallingbostel. De norske soldatene tror de skal til Finland for å
kjempe.
Etter to iskalde flyturer, først til
Riga, så til Luga, begynner det å gå
opp for frontkjemperne at de er på vei
mot Leningrad. Mange blir skuffet.
For 17 -åringen Martin Aarre er det
greit. Han har dratt til fronten for å
kjempe mot bolsjevismen. Og det er
tross alt ikke så langt fra Finland der
de havner.
Ungguttene fra Norge blir møtt av
en kaldfront i bokstavelig forstand.
Tf'mperaturenc er helt ned mot minus
53 grader. Matrasjonene er sparsomme. En av medsoldatene til Aarre skriver dette i dagboken sin: «Tørrforpleiningen består av et halvt brød, 30 gram
smør og en pØlsebit eller litt kunsthonning. Middagen besUir aven tynn suppe med litt hestekjøtt og grØnnsaker
_. ingen poteter. Den er bunnfrossen før
den kommer fram til skyttergraven.»
Innkvarteringen er kummerlig. Bunkersene minner om potetkjellerne de
er vant med fra Norge.
Hele tiden raser kampene. 8. mars
har de norske soldatene vært en uke
ved fronten: d dag falt en av gutta. EttPl' en uke r)'f~mllW Pr :'l drept. og 14 såret."

Vil slåss i Dirdal

Vi vender tilbake til 9. april 1940. Datoen ela tyskerne invaderer Norge.
Martin Anne' er i selltrum av Stavanger. Tyske tropper marsjerer inn i byen.
Aarre er både overrasket og imponert
på en gang.
så begynner ryktene å gå om kamper i Dirdal. 16 åringen Martin Aarre og
noen kamerater møter opp på politistasjonen i Stavanger. De vil til Dirdal
og slåss for landet sitt.
Men de får beskjed om å snu. Alle
som drar mot kampene, vil bli arrestert. I verste fall skutt.
Da det blir klart at den norske regjering-en har forlatt landet, blir Aarre
skuffet. Han opplever regjeringens reise til England som svik.
Da Churchill og Stalin noe senere

Tre norske soldater medllåndgranalC/:

inngår sitt samarbeid, får Vestmaktenp
den endelige knekken i Aarres øyne.
Og da Quisling etter hvert oppfordrer
til tjeneste i Den norske legion, er han
ikke i tvil: «Her har du mulighet til å slå
et slag for folk og land. Her har du en
sjanse til å slåss mot faren fra Øst ... Mot
marxisme og kommunisme som du har
betraktet som verdens verkebyll fra
barnsben.», skriver Aarre i sin dag-bok.
Martin Aarre er ikke alene om fl følge
oppfordringen fra Quisling. Mellom
6000 og 7000 unge nordmenn drar til
0stfronten for å kjempe på tysk side.
Rundt 1000 mister livet i krigen. 200
blir tatt til fange, og dør senere i russisk fangenSkap.

Kamerater dør,
kameratskapet lever
Tross kulden ved fronten er vinteren
den beste tiden. Da slipper soldatene å
vandre til livet i søle i skyt.tergravene.
Døden er også ut.en lukt. Likene av falne soldater på begge sider fryser før de
begynner å råtne. Under vårløsningen
tiner de døde kroppene. Likenp beveger seg i det muskulaturen tør opp, og
lukten blir etter hvert uutholdelig.
Men soldatene har ingen annen mulighet enn å holde ut.
Nesten hver dag er det skudd veks-
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lingN. Rt ikker soldatelw bodd OVf'r
skyt,t.ergravlull1t.0n.
star
russisk,'
skarpskytt.ere l{]arp med riflelw silJe.
Flere st.eder er elet ikke n]('r pnn smnlf'
50 meter til russenws skyttergravp!'.
KamerRtskapet er st.prl,t vf'd fronten. Mpn likevel er de aldri sikrf' pil n';r
et kamerat.skap vil t.a slutt.
11. april: «Bert Bop falt pli post. H~1l1
ble bare 1r, iir. lIlpld!." se~ da il:ln ";lr

!0, og stor og krar~jg' ("(Jr ,<..;in :llclf'1'. flilll

var en knakende kjekk kar.»
Aarre skriver: «En granat eksploderte n~nnpst midt. i fanget på Marlill
0g-lend. Rev opp magen. og' da vi rikk
ta oss RV ham. holdt han begg- p lH'nde.
ne om buken for il holde tarnWllf' imlf'.
Han levde til vi 118 dde fått. bim't ham
til forbindingspl8.ssen ... .f)o]em nkk pI
hodpskuclcl. ,Teg- har følelsen ;w at lJAn
lå og- mll0.!" død men Ji!,pvr'l Pll mengde
lyd i lang-e t.ider fr;r lJall <føc{e ... Per
Zingstad Nilsen fikl, en kvikkp!,p c{lir!.
Han ble l'8mmet. av et. skarpsk"t t pr
skudd i bodet.. og- var død da vi t rakl,
han ned i skyHergraVPllP.. Nilr jr":
skrivPf om dissp l.ing·pne. virker de s,i
hverdag-slig-e ... Rårede kamprntrr. falne.
Det skjer hver rlflg. En setler ikkp kryss
i taket. fOf hendpL~P!' som pr dagligdngse. Det skjer bar". Man sVf'Ig-er en Hll'e
over en dOd kmnprat. Det. pr dngpns
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ses til det ytterste. Gacl vite om (1,,1, rinnes tyske aveleIinger som etter 10 m'lneders kontinuerlig skyt.tergrnvst.jpneste ennå ikke har råt.t. permisioll ..
Kjennskap til dette vil neppe [rist.p
eventuelt nye frivillige."
Gnogosi 21. desemlwr 1~4?': "Hm'
gitt opp håpet om il t.ilbringe .julen \)orte fra front.en ... Dette blir elen andre julaften utenlands. r nIlminnelighet. belHlvel' en ikke hn hjemlengsel, nlPn julen
krever hjpmlige forhold 5nmmen mee!
andre.»
Gnogosi 23. desember 1~1?': "En cl~lg
igjen til julaften. For jo dager siclpll
fikkjegju!Pgnvp fra NKSH. hlnnt ,mile!
en bok fly Nils Johan nwl, l'dlle og
skiærf' prnp8g8nO:lpn!,·
"Julaften kl. 0,,1.00 til .illll'rlng. Nii f'l'
julaft.en over. Min fvirs!." og' rorll'IJ1 P I11lig siste front jul... Juldre 11"'1' vi r"t t. ,",
gran bnr til å pynt.e det mee! har vi ngs,'\
skaffet oss .... Berge og R0nnelJPrg og
jeg krympet champngnen i min bunkPr.
og stemningen blp et.ter hvert gnnske
hØY. Til middag hadrle vi l'ylling. Bare
synd vi ikke så IlOP til kyllingen!"

Den Norske Legion i treningsleiren i Fallingboslel i Tyskland.

Brå slutt
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For Martin Anrre får front tjPllpst "Il
en brå slutt. Sole!atene mf, ha l1l"t
Aarre er på vei til [pltkjøkkenei. F:n
kule skyt.er luen av ham. ~'lpre Imlrr
går rzjpnnom jakken. Og en knip !;,'n'
rett.e g.jennom e!en unge [rontkjemp"rens høyre lår. Han havner på sykehus.
og etter hvert. drar han hjem til N(1rl(p
med skipet <,Monte Rosa".
Når Aarre kommer til Norgp fort.setter han arbeidet for NR. Egentlig vil
hnn t.il fronten igif'll. T sl prl"l' blir hall
beordret. lil Ung(]o!l1sfOrprPlls ,t" I) i
Osln.
Han blir etter hvert. sat.t t.il '11edp pil
ungdomsleir i Polen. Mf'ns han er i Polen, blir han invitert til Berlin.
I Berlin blir han innkv8rtert på et.
hotell ved Friedrirhst.rasser RahnhoL
Vel og bra. og han har df't egpntlig veldig fint.
Men så lJe~ynnPr horn bingf'n.
«Det var et av de luftangrf'penp som
ingen flV oss som oppl,~vde dem kan
glemme. Og som verden nepIH' hor
glemmp". skriv"r A,m'p i et (ert.ir!.
Det bpgynner mpr! hrannhornlwr.
Overalt i Berlin brenn"r rI"t .. Fosforpl
[u'ser i bygninger. Asfalt.Pn tar rvr. Barn
sl<rikrr. Unge og gamle fart.er runcl t f(ll'
å rimlf' sinc.
Mennesk"r løper ut på beinstumper
etter at bom!wr har ampnt.ert bf'ina.
De springpr ti] rir'! ikke Pl' mer liv igjpn.
Menne;;keligp faklPl' hopper i elVPIl i
håp om at vannet vil slllk];e tlmnm,'n".
Rå lenge de er uncjpr vann '~'''r "pt lint.
Men fosforen tar fyr igjpl'l mrd pn g"m~'
desUkkerhodeneovervanni'1..
I ettertid skriver AmTP: ",Tf'g' troddr'
at jeg hadde oppievrI krigens forhanneIse på det aller verste i og med min
t.id i skyttergravpne, men et.ter opple-

Her hviler Per Zingstad Nilsen.

selvl'rHgcligheter. noen faller og andre
oVPI"!,,,r for dem. Men døden er også en
k"l1lCrClt.. H~1l1 kan befri sårede kameraI!'r nwcl de største lidelsene fra smerte110 ... )'.

Ppr Zingstad Nilsens (lød 2:1. september 1H42 setter spor i den lille grup11011. En av wldatpne skriver dette i
da~boken sin: «Zingstad Nilsens dØd
gjør sterkt inntrykk i troppen. Hans
gode og lette humØr var vi alle så vant
med. og ;;avn<'\. ,'Ltf'!' hmn er stort."

Tørre tall

Ordrf'n til tyske soldater om å omringe Leningrad kommer 12. august
/fl41. 8. september er jernringen lagt
rundt byen. Den eneste muligheten til
å Iwmme inn eller ut av byen er via luflen eller over innsjøen Ladoga. Tyskerl1f' IZjylr alt de kan for å hindre forsyninger i å nå inn i byen.
De tre millioner innbyggerne i Leningrad er beleiret i HOO dager. En halv
million mennesker blir evakuert. SuIten herjer innbyggerne i storbyen.
Rundt en million mennesker dØr rett
og slett av matmangel. USA og Storbritannia mister 800.000 mennesker
under hele krigen. Innbyggerne i Leningrad rapporterer om kannibalisme.
Folk 0f desperate. Et par skiver brød
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blir hetalt med et flygel. De som har
eiendeler igjen, bytter til seg den mat.en de kan. Likevel er matmangplen
stor.
r tillegg dør flere hundre tusen russere i kamphandlingene som ras pr
rundt byen. Fra september 1941 og ut
året blir det skutt 30.154 granater mot
byen. Mennesker dør i hopetall også på
tysk side.
Situasjonen bedrer seg noe for folket
i Lpningrad når den st.ore innsjøen Lador;a [ryspr t il. Da klare,. nissernf' il
frakte inn mat og andre varer over isen.
Hele ticlpn under bombardement fra
tyskerne. En halv million mennesker
blir også evakuert fra byen. Resten biter seg fast til livet og byen.
27.januar 1944 er beleiringen over.

HØytid i Skyttergravene
De norske soldatene opplever og'så
høytider i skyttergravene. Julen 1H42
nærmer seg. De dagdrømmer om permisjon eller avløsning. Ryktene om at
de skal bli avløst har lenge gått blant
soldatene. Dagbøker forteller om julen
ved Leningrad.
Gnogosi 18. desember 1942: "Nå ser
det stygt ut. Vi lJlir nok liggende fremme også i julehelga. Vi slml visst pres-

VP1S011(' I"nin" i Hf'rlin dr' trp d<ignrrH'

InilU,(> jf>g rf'viflprp 1l1in (ljlpJ";lt

Jlillf~.

Skytt.ergravene mec! d0r1. S<1I og psv
kiske påkjenninger, med k\llrl,'. lllVlkk.
lus, søle og slmn blir fnr ingent.illE' 'I
regne i forhold til df' redsler jeg 0Jlplpvdei Berlin.»
Etter krigen ble Mart.in i\~1l're arrestert. Han satt to år i [engsel for sin dpltakeIsf' i krigen. Da han slapJllll sLrev
ele han med å råjohb. IngPIl ville Ila ell
frontkjempf'l'.
Et.terhvert klart." han ~ f~l sPg 1'11 nldannelse som ingpninr. Mpll ngs;, ria
møtte lum motst and lH'lP t idel!. fm
mennesker som ikkp ville ha Iloe med
frontkjemppl'(> ,l gjøre.
r dag velger h8n fl SUl frmn 11]0(1 sin
historie for at. dt.ert.irlen skal m del i
også denne delen av krigshisloripll.
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N C:;iliri~riti~n~ 'W
på Østfronten
1940 deltok en rekke nordmenn på Finlands side, og når
disse senere fikk anledning til
Lørdag den 29. mai oppda- å delta på tysk side så de på
ger Jeg med undring at Aften- dette som en mulighet til å
bladet har viet en hel side til fortsette sin innsats for Finhistorien om norske soldater i land. En del som deltok gjorde
tysk tjeneste på østfronten un- det på grunn av at de trodde
der den 2. verdenskrig. A gjøre på nasjonalsosialismen, og andette er ikke uten risiko, da dre igjen av ren eventyrlyst.
man her rører ved noe hellig og Man får mene hva man vil om
fast forankret i den norske his- motivene, men skal man pretorietradisjon, nemlig bildet av sentere historie får man forde som «svek sitt land» og på holde seg til det som faktisk
Qen andre siden de som skjedde, og ikke skrive den om
«valgte riktig».
slik man gjeme. skulle ønske
Avisen står i fare for lette litt den var.
på det tåkesløret som en rekke
Aftenbladet skal ha honnør
norske historikere i mange år for å fremstille denne historien
har brukt tnYe ~nergip~ å \'~d1,."på en uvanlig objektiv måte.
likeholde,' nemlig det faktum" En stor honnør går også til
at nordmenn' også deltok '1 'de' .' Martin' Aarre for at han deler
tyske styrkeI1;~i, og det at,de.\,:sine erfaringer med andre, slik
overraskende nok også hadde at også disse kan bli en del av
sine motiver. Mange av delta- norsk krigshistorie, Tatt i bekeme så på den sovjetiske traktning at et langt større ankommunismen som en trussel tall nordmenn deltok på tysk
mot resten av Europa, og et- side enn i de allierte styrker, er
terkrigstiden tatt i betrakning tiden kanskje inne for å trekke
kan man vel spØrre seg om i hodet opp av sanden og forholhvilken grad dette var ube- de seg til dette mens vi fremdegrunnet.
les har kilder med førstehåndsUnder vinterkrigen 1939- kunnskap tilgjengelig.
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Av Dennis Aske, Stavanger

