
24 SøNDAG 20. JUNI 1999 ~ 

Inspek
sjon: Vid
kun Quis
ling inspi
serer !rop
per ved 
Krasnoje 
Selo. 

Foto: PRIVAT 

118227 
Fra 
fronten: 
Brev
skriving i 
en skytter
grav. 
Eivind 
Saxlund 
er num
mer to fra 
venstre. 

Foto: PRIVAT 

• 

Tilbake ved fronten: Per Bradley, Olaf Bemlzen og Eivind Saxlund var soldater i Hitlers hær. Her besøker de minnesteinen over 
fjor, 55 år etter at Den norske legion trakk seg ut av frontavsnittet ved den beleirede byen Leningrad. 

FrontkJemper: Per 
Bradley ved graven til 
en soldat som falt en 
av dagene Bradley var 
stormtroppfører. 
-- Kanskje er det min 
skyld at han døde, sier 
Srad/ey_ 

Aksjon: Demonstranter 
møtte Eivind Saxlund og 
de andre frontkjemperne 
ved minnesteinen, som 
står ved en kirke i Russ
land. Fader Eugen, den 
loka!e presten. forsakte å 
st:mse aksjonen. 
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Falne: To 
russiske 
soldater 
ligger til
bake elter 
en trefning 
med nord
menni 
Hitlers hær. 
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Frontkjempere ber om Jred og forsoning 
KRASNOJE SELO (VG) Ved 
et minnesmerke i Russland 
står tre nordmenn som 
sloss for Adolf Hitler. De 
ber om fred og forsoning. 
- Forsoning er verdens eneste håp, 
sier Eivind Saxlund (76). 

Han legger ned blomster til minne 
om norske soldater som falt ved 
landsbyen Krasnoje Sela på det som 
en gang var den beryktede øst
fronten. 

- Dette er ingen godkjennelse 
eller forherligelse av krig. Det er det 
stikk motsatte, sier Saxlund i en kort 
minnetale. 

Like ved står en gruppe russiske 
ungdommer og roper slagord. De 
bærer plakater. «Norske nazister, 
dra hjem!» står det på en av denl. 
~(Leningrads 1.5 nlillioner døde 

krever ingen forsoning», lyder teks
ten på en annen. 

- Vi har lest at nordinenn som 
deltok i WaJfen-SS fortsatt er na
zister. Det er en skam at de h:om
mer, sier dcnlonstranten Lee til VG. 

Den lokale presten, fader Eugen, 
ber politiet fjerne ungdommene. 
Politiet møter opp, men holder en 
lav profil mens frontkjemperne 
gjennomfører sin stillferdige minne
høytidelighet. 

Litt senere legger nordmennene 
også ned krans ved et minnesmerke 
over russere som falt i stinings~ 
krigen ved Leningrad. En russisk 
kvinne gråter og forteller at hun 
leter etter sin fars grav. 

Like ved står Per Bradley (86) og 
betrakter gravstøtten til en soldat 
fra Den røde arme. 

- Det er rart å tenke på, men det 
var l<anskje min skyld at denne 
mannen døde. sier Bradley. 

Han var blant de 6000 nordmenn 
sonl frivillig marsjerte med Hitlers 
hær inn i vanviddet på Østfronten. 
De flesle overlevende ble domt til 
lange fengselsstraffer for landssvik. 

Bradley fikk syv år. 

Sammen med en liten gruppe 
nlcnn fra Den norske legion vendte 
han tilbake til frontlinjen. 

Samtlige avviser at de var na~ 
zister. De sier at anti~bolsjevisnlen 
drev dem; frykten for kommuniste
ne og Jaser Slalin. 

- Det er viktig for meg a komme 
tilbake hit, fordi det som sl<jcddc 
her ble avgjørende for resten av 
mitt liv, forklarer Per Bradley. 

Han tok i realiteten sin beslutning 
;'1llerr~de i lH2D, S0I1111I1g- ,sj0mann i 
l\'ftlrmallfiJt havn, Sldnnnl:lgTc, kvin~ 
l1cligp fangcr jORsd. bonll1l1sl;!stcn 

pa Bradleys skip. En segne l om. 
Mange hostet blod. Væpnede vakter 
hundset dem. AntikOlTIlTIUnismen 
var tent i ham. Pel' Bradley melote 
seg øyeblikkelig da en norsk enhet 
skulle settes inn pa østfronten under 
annen verdrmskrig. 

Det var her, iklm langt frn min
nesteinen og demonstrantene, at 
Bradley giI<k inn i en fremskutt 
stilling som sprengningsekspert. 42 
bitende Imldegrader mølte nord
mannen -- og talløse døde mennes
ker. 

- Vi gikk på lik. No('n satt i pIgg
tråden, noen sto på kne, andre lå på 
dell frosne bakken, sier ha-n. 

Bradley tok liv. Han vet ikke hvor 
mange. Senere har han utdannet seg 
til lege. Og han studerer filosofi for 
å trenge inn i menneskenaturen, i 
mekanismene bak kampinstinktet 
og evnen til it drepe. 

- Det er vel for å trøste meg selv. 
Det som skjedde ved fronten. var at 
jeg ble glad i motstanderen. Jeg 

nens propaganc1akomp{lni. 
Han oversatte rapporter fra fron

ten. Disse beretningene om }<rigens 
gang ble fordelt til mmmskrrpenc. 

- Det va.r ikkp nlulig å ovprvinnp 
rcdselpn d('r ut(". ,Jf'g hle ban" n1(>'r 
og mpr r('dd. Splintf'r skarpp, smn 
sagblad sustf' gjf"nnOnl luftf'n. J("g 
så karnpratf"r hli I(,lll'('stpt. N:år du 
har s('-U dpt, forst.år du at krig- ("1' eien 
dårligste fornl for problf"rnløsnin1(, 
sier Berntzen. 

Han ble dømt til fengsel i tl'e ill' 
og seks llHincder, og skrf'v ned sine> 
krigsopplevelser son1 landssvik
fange pa !Iebu. 

gn fjerde fronn.:jcmpcr brister i 
gråt ved SpnrSl11Hlcl om hvorfor del 
er viktig fl se igjen frontnvsnittet. 
Den aldrende mannen ber om nno
nymiteL Han vil sl{ilnt~ familien, 

'}1"'ordomnlclsen har vært tunK fl 
bære. 

Bak h;nn star demonstrantp.ne 
med antifflscistisl{c slag-mod. Df' blir 

Slla kkf't til rf>Ue nv forslo oet ikl<e. og jeg 
lurte pel om det var noe 
sykelig ved kjærlig
heten til fienden. Derfor 
leser jeg filosofi. Jeg 
føler at jeg egentlig 
ikke er egnet til å dre
pe. 

':;.;; ~3 Det er ~
c,-:~ ",Cf 

It' ~f viktig for 
meg å komme 
tilbake hit, fordi 
det som skjedde 
her ble av
gjørende for 
resten av mitt 
liv. 

f<1dpI' 'E:Ug(,I1, SOln 

hAr svingt rokcIs('s
ka l"('l OVf>r dPll nor
ske minnrstninen 
inne p.i området til 
Den blii kirken. 

Bradley var storm
troppfører. Han gikk i 
første rel<ke, sprengte 
bunlmre og angrep 
panserkjøretøyor nlens 
de andre sl<jøt. 

- Noen har rpgnet ut 
at gjennomsnittlig 
funksjonstid for slike 
som meg var syv da~ 
ger. Jc~ holdt i fem 
uker, si~r han. 

Kulen gikk inn i skulrlen:n of?; 
knekket fire ribben. Utslaget etlerlot 
et stort hull i rygg-en. Da Bradley 
ble brakt bA)wvcr til lasarettet, 
overtok Eivind Saxlunrl 150111 lagø 
forer. 

Sykdom ranlnlct Saxhmd ute vpd 
fronten under Waffcn-SS' beleiring 
av Leningrnd. Da h[ln Imnl Ul hcklp
ne igjcn eller gulsolt~:Jngrcpct, var 
Den norske legion opplost. Nord· 
mHnncn gil<k i stedet inn i Hegimcnt 
Norg(: for:1 s1clss rnot partisaner i 
KroCltia. 

- Jeg ønsker fred, forsoning, 
aksept og kjmrlighct overfor alle 
mennesl<er. Det som har skjeoa pa 
Balkan j va,r, gjør meg trist. .Jeg Cl' 

ingen nazist, slik demonstrClntcn(-' 
hevder. Intet menneske med vdl0t i 
hphold kall vel v;'(~rt~ nazist el tpr 
All.srhwitz, sier lwn Ila. 

Obr BCI'nt;';;t')] ";7) lllhor!(; iI'gin-

Per Sradley. 

De rUfisiskc ung
donl mCIlf> slutter 
elter hvC'rt il ropc. 
Snn rt pa kIwr de 
sanlllH'n plakatf'llP 
og drA r sin vei. :b"'or 
sikkpI'hdR Rkvlrl. 
vplg-('l' politiet Fl 
f01gf~ hllRsell 111C'd 
fl'olltkjf'mpf'rIH' dpn 
Iwrt {' Itjon~tllrf'n hort 
til stpopt hvor 155 
nordmenn ble g-rnv-
lagt i ln42 og ln'!3, 

KolonihFlg'f'r inN] gTonnS<1l<pr df'k
}H'r na nl(lrll:('tl der falne l('giona~rf'r 
er stedt til hvile. 

Snart skal levningene gravf'S 
opp og flyttf'S lil en stor krigsldrkc
ganl for .soldater av mangr l1nsjnn<l.
litd(>r, 1~;1l I'l1s.si.sl{ orgmlisasjol1 som 
nrbeidf'r for fnl'Ronillg. h,ippr il reis!' 
pt tVVf' llWf.f'l' hov! kors lilmiJllw 
om 'redRIene på ';('d Lening-rad. og i 
hap om fred. 

Pel' Broadley, frontli:jPtlllWrpl1 som 
hle legp Ra:1r gal1111H~I. 111ann('n som 
har fordypet seg i filosofi, sier: 

- Det g;or vondt il hore om de sakaIte 
nynazistene. De er banditter som bruker 
gamle symboler for il skremme og 
provosere. Jeg ønsker at vare barn og 
barnebarn skal få fred. 

Av HANS KRIHeSTAD og 
pA!.. R. HANSEN (foto) 
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l-iA 
34 UTE/HJEMME 

Hanne 
OSLO: Like utenfor St. Petersburg i 
Russland har norske krigsvetpraner, 
som l\iempet på tysk side under kri
gen, reist et minnesmerke over sine 
falne kamerater. Da de gamle NSer
ne ville holde minnestund ved stpi
nen, ble de møtt av sinte, russiske 
demonstranter. Russerne vil ha stei
nen fjernet, og mener det er en 
usmakelig opptreden av de gamle 
veteranene å komme tilbake og øn
ske «fred og forsoning», slik in
skripsjonen på steinen sier. Det sam
me mener SOS Rasisme i Norge. 
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