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'Ilel a~ første verdenskrig (fikk det tapl næ1'lIIel'e 900 n01'ske skip ?lied en samlei 
!,'nnasje på 1,3 mill. brl. DIS. {(Urna» iJle senkei au lysl, uvåt i 1!Jli. 

linder den første 
skrig. 

vi her i Norge V;Lr opptatt 
bygge ut næringsveiene, med 
~ en god sosiallovgivning, og 
Ulet byggende arbeid, skyet 
på den politiske himmel ute i 

Men vi trodde på fram
;' fred og ingen fare. Det var 
etter 1905 at ikke en gang 

; og regjering hadde vent seg 
lke utenrikspolitisk enn{L. Så, 
111 i februar 1914 uttalte Gun
udsen: <(Den politiske him
\rerdenspolitisk sett mer sky
den har vært på, mange år.) 
:L kom mordet i Sarajevo, og 

var plutselig i kok. For 

N orge gjaldt det n~L om to ting: {L 

unngå et komme med i krigen og il, 

sikre den nødvendige tilfOl'sel til 
landet, særlig av korn. 

Marinen ble øyeblikkelig krigsmo
bilisert, kystfestningene fikk det nød
vendige mannskap, og nøytralitets-

Plenene i Slot/sparken i Kristian ia 
blir Il/o!Jd Oj'/l lil polrllal/d. 

.. __ -' ___ ~_. _. _ .... ______ -_-IIII.I%l'AIII:'I!iMIII_t9Iifr.. 

X OCI' jOl'un vanker lir! butikkcr 'I)rer/cL 

de fUislc krir;sr1Cl.'lCIW. 

yakt ble olJpsatt. Det gjalllt {L holde 
god yakt, for kom noen al' ele krig
farencle inn i nor.;;ke farvann, eller 
kanskje salte seg fa.o;( IJ,," ky;-;tell, 
Yille den andre parten angripe, og 
så hadde vi straks krigen i vårt 
eget land. )len det lyktes å holde 
de krigførende ute og å bevare nøy
traliteten. 

Da krigen brøt ut, hadde vi i 
Korge bare korn for snaut et par 
måneder. Men å få innført korn og 
andre nødvendige ting var ikke så 
lett. Engelskmennene og siden også 
amerikanerne blokkerte tilførselen og 
'ville ikke slippe gjennom mer enn 
høyst nødvendig, - de var redde 
for at vi skulle eksportere videre til 
Tyskland. Dandene fikk pålegg om 
cL bruke st0l'steparten av den dyrka 
jorda til korn og poteter, og det 
~i;:;t(l krirrstl1'0f' h10 (loj' ,,,,,l,·nn.l;.- .', 

rasjonere både brød og andre mat
varer. Men vårt folk fikk også føle 
krigen på en enda mer smertelig 
måte. 896 skip på til sammen 1299660 
bruttotonn, dvs. 49,3 % av hele den 
norske handelsflåten, ble skutt i 
senk av tyskerne, gikk på miner eller 
krigsforliste på andre måter, og over 
2000 norske sjøfolk satte livet til. 

Det strømte en mengde penger 
inn i landet. Industrien arbeidde 
nnder høytrykk. Det var gode priser 

lY orsk t07'jJeclobåi ekskol'terer 

ei handelsskip. 

på alle norske varer i utlandet, og 
handelsflåten tjente umåtelige SUill

mer. 
Varer, eiendommer og aksjer steg 

til det flerdobbelte, og det ble en 
vill «jobbing», særlig i skipsaksjer. l ) 

Krisen etter krigen. 

Var Norge rikt eller fattig etter ...-. 
krigen? Det så nærmest ut til å ~ 
være rikt. Utførselen hadde vært ~ 
stor og innførselen liten, og handels- O 

') Setter vi indeksen i 1013 til 100, så 
val' den i 1918 på skipsaksjer 581,5 og på 
industriaksjer 103,5. Totalindeksen kul-

N 
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"liI ril' 11'1' 'I!ordiske ?:O Il UC I Il' 81.:lIlle 
SI",,!wl,lef om Cl! felles 'l!o!Jfm,li

fft!' Cl' kalluene joloUl'ajcrl i /(117, 

((Ide tjent uhyre kUlll111e1'. 

l ,~luttet, lwdde vi et netto
I'l'nele i u tbndel, ptt ] 300 
1\1'011 el', Jvlen det val' sLo]' 
l ele fleste varer. Maskiner, 

skip, f1.~kereelskaJ)er og 
I)(hlkkjollsmidler val' ned

I'ellgte å bli fornyet, så et 
Pl' yar alle millioneue opp-
lllC'l' til. Handelsbahnsell 

, underskott, og den norske 
Ilk i kjøpekraft i utlandet. 
<1tte det høsten 1920 inn 
oldsom krIse. Frakter og 
"ank fra dag til dag. Drif
t' 1()IlIlS0111 i aJle nmringel'. 
el al' handelsflåten måtte 
g fordi det ikke var reg
nde frakter å få. Indu
te innskrenke driften, og 
ll'])eidere ble l(~dige. Ikke 
kelig var elet i jordbruket. 
Ilder, så, vel som ionet
lIldre bedrifter, gikk kOI1-
(lne ](ollkunwll drog (klI 

sPg. I';'t dell llltLL<m gikk 
banker konkurs. Skatte-

inntektene sviktet. Mange kommu
ner greide ikke de nødvendige ut
giftene og ble satt under administra
sjon av staten. 

Arbe'iclsledig1iete!l. Verst ay all elen
digheten yar aJ'beidsledigheten. ::\ ål' 
bedrifte11e Illttt te stenge eller inn
~krellke) ble en stor del al' arbei
derne ledige. Arbeidsledigheten kom 
til tl yare i mange ~'tr. I 19.30 nll' elet 
o\'er 111 000 arbeidsledige. Kom
mune og stat satto i gang l1ods(l)'beid, 
Det var arbeid med jordryclding: 
H'i- op: jel'llbalwan]egg o. 1. Mell <lp! 
\'at· (Hlrligere betalt ('uu yanlig ar
beid, og dette ~l,allto myo bittnhet 
Heller iJ,l;:e alle dl) ledige fikk no(1.~

arbeid, ;';oen fikk (()'bcidsll'clighets
bid)'ag, og det Val' enda Elgere. Yerst 
var de!, ntu' de al'lll'i(1.~le(lige ','al' 
familiefol'"orgere. .Ilen yondt yar 
det og,,~t for mye al' den ungdommen 
Rom \'ol;:ste opp, og "OIll somme tidel' 
kunne bli OIl]) til :20 ål' og enela mer 
uten ennå å ha hatt en måneds or
den tlig arbeid. .A g,t l)å skole hadde 
de ikke råd til. Porst langt ut i 
19.30-årene lyktes det å få bukt med 
arbeidsledig 11 Men. 

... ! , I • ,:LW' 
~ I • 

a ~ ! ; , 
" . ' 

A" ri//J/('!' rlc))/(ji/slrc!'e!' fU)'({JI , ..... '{orlill(/I'! j()r ti 

knT" IIl/" lillok 111,,1 d!lrlido, 

A rbeidcrparticnc, 

Det norske arbeiderparti (,~tiftet 

1881) yar lenge et ganske lite l}arti, 
og valgordningen gjorde at partiet 
ikke flkk ~:l mange J'l'pre,sen tan ter 
pt\' Stortinget "Oln det ~kulle Jwtt 
etter stemmetallet. 

'Gnder krigen yal' elet ell radikal 
floy a\" c\l'lJeirlel'jlal'tiet ~c)]n lIll'lll:e 
at arbeidel'lle aldri \'il1e L\ makten i 
samfunnet }):L loYlig \"i". De nlr 
blitt 11{Lyirket <\\" ].;ri;:::,~lJl'ut:tlit('!('1l og 
a\" dell l'us~i,k(' )'('\o!tt.'j()ll, ()g' dl' 
Illente at l'eToll1.~j(Jn \"a[' \'eie]1: lIer 
som i J{ll,,~l:111d, Del \':\1' og.';~'t i 
dellne lill 1l1:tllg'C :lI'1J('id"k()]illiktcr 

som hisset opp sinneIle, 
På Arbeiderpartiets lanclsl1lote i 

1021 ilkk (le l'l'\'olu"jower0 flerlall. 
De yedtok de s~lkalte ",los].;: nl- tesene 
og stilte seg mecl det under ledelse 
ay :Jloskya. Dette Yirket avskrek
kencle på ele gamle leelerne i l}artiet. 
De meldte seg ut og dannet ].,To}'(jes 
sosialdemokratiske arbeicle?·parti. Det 
ble likevel ikke 1'0 i Arbeiderpartiet, 
for størsteparten likte ikke å ta 
imot ordre fra :Jloskya. Pi'L en kon
gress i 192.3 seiret motstanderne av 
Moskva- teseneI ). Partiet ble ela a t
ter splittet. ::\Iindretallet meldte seg 
ut og dannet Sor!Jes kOlllnwnistiske 
parti. 

Yeel stol'tingsyalget 10:2-1 hadde 
både Arbeiderpartiet, sosialdemo
kratene og kOll1m1\ni .. ;j(,ll(, (',[>:n(' li"tc]'. 
.\I('n i 1!):2, g'ikJ.:: igjl'll .\rhl'idl'I'J1;lr

til't og s()sialdl'lllllkr;l!l'll(' ,;lllllll(~ll 

De Ire Clrucidcrll({rliellc kjellll)d Olll !wrrcdom

illeL '!I:cr jl/,,'/OrUCllI.i,wlsjoilcn, Del no)'skc w'bei

,11'1'I,urli '1ikk IU' 11/1',1 8I'il'l'('lI, Her Cl' del Trail
illid 8'"1/ 81//rer ilrliei,lr'rj/(l,riil'ls "'kIlJI', "!I OIl' 

(J, !,i!w siller lil rOI'S i IruulsiJ/'r/iIIl,i"'({.,;junen, 

(;LL ]Jar! i. l\:l \'lleL ble det g,Llllle, Det 
'I/.orske arbeiderparti. Ved stortings
\-alget ~<lmme ,'tI" ble det elet storste 
partiet });oL tillget. (00 :-;f.ati::;tikken om 
'itol'tingsmanda tene.) 
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utiet. 

) stiftet bøndene sitt eget 
)ndepartiet. Det kalles nå 
,tiet. Noen av dem som 
lest rammet av krisen i 
le, var bøndene. Mange 
eler hadde skiftet eier under 
nkturene i krigsårene, og 
)1' gjeld. Nå gikk prisene 

på eiendommene og pro
Mange bønder greide ikke 
og måtte gå fra gard og 
årene 1927-33 var det 

littlig 4000 tvangsauksjo
et. 
'gynne med var Bondepar
~beiderpartiet skarpe mot
Men begge partiene mente 
r den penge- og valuta
de andre partiene hadde 
01' en stor del var grunnen 
I begge partiene var det 

let om at nest etter de 
?e var mange av småbøn
ro hadde det verst. 
jorde derfor Bondepartiet 
rpartiet et kriseforlik. Ar
:t lovte Bondepartiet å 
på tiltak til støtte for 
g Bondepn,rtiet lovte U, 

her utenlandske penger. Da 
strømte SIL mye utenlnndskc 

Ict (1t hele vi'trt tilgodehavende 
lrt ble oppbrukt. Den norske 
la stadig ned i kurs. Regjer
:es bank gjorde ingenting for 
,c. Liko galt var dot ottor 
; at de samme myndighetene 
'onen opp i full kjøpoverdi 

støtte Arbeiderpartiet med bevilg
ninger til fremme av arbeidslivet 
så de arbeidsledige kunne komme i 
arbeid. Sammen hadde de to parti
ene flertall i Stortinget. Arbeider
partiet dannet regjering, og Johan 
Nygaardsvold ble statsminister. 

Arbeidsledigheten tok nå av etter 
hvert, og i slutten av 1930-årene 
var det framgang både i jordbruk 
og de fleste andre greiner av næ
ringslivet. 

Statens kornforretning. 
Da krigen brøt ut, var det bare 

korn i landet for snaut et par må
neder. Slikt måtte ikke skje mer. 
Under krigen og de nærmeste år 
etter tok staten hånd om kornfor
syningen (midlertidig statsmonopol). 
Siden ble det arbeidd med korn
saken i flere år før det lyktes 
statsmyndighetene å nå fram til en 
varig ordning. Det skjedde i 1928. 
Stortinget besluttet da å opprette 
Statens kornforretning. Den skulle ha 
enerett til å innføre og handle med 
brødkorn. 

Johan Nygaardsvold på talerstolen 
i Stortin(/c!. 

Statens kornforretning skal holde 
så store lager at det med rasjonering 
er nok for et år. Fra lagrene går 
kornet til møllene, og mjølet til 
kjøpmennene og forbruksforenin
gene. Stortinget fastsetter prisene 
på korn og mjøl, og de er ens over 
hele landet enten transporten er 
lang eller kort. Statens kornforret
ning har også til oppgave å hjelpe 
fram norsk korndyrking. Derfor kjø
per den alt norskavlet korn som er 
brukbart til mat, og betaler en fast 
overpris for det (korntrygd). 

Oppgaver: 

1. Hva gjorde Storting og regjer
ing så snart den første verden
krig var brutt ut? 

2. Hva så Storting og regjering 
som sine to viktigste oppgaver 
da krigen var brutt ut? 

3. Hvordan gikk det med de 
norske næringsveiene under 
krigen? 

4. Hvor stor del av handelsflåten 
tapte vi under krigen, og In-or 
mange nor~ke ~jofolk 5~ltte 

:J. \~dr ).-()!~~: ri~~~_ ~1~r:r f~.~.':j~ rld. 
krigen .'lunet ~ 

fj. H'·orfor rJl" det ,a ,tor arheid.';
li!.')}H~t i flf!rr~ ar etter krigf!n ~ 

,. ~~H ble f-ltatens kornfottdning 
opprettet ~ 

8. Hya er formålene med Statens 
kornforretning? 

Norge under den annen 
verdenskrig. 

. .,.... .'Ølfl 

(Les om den annen verdenskrig i Europa.) 

Invas}on og leamp. Et halvt år 
etter at den annen verdenskrig var 
begynt/ angrep tyskerne plutselig 
Norge. Det var den 9. april 1940. 
L_angs den lange kysten vår holdt den 
norske marinen vakt. Ellers var bare 
'~;m:\ hæravdelinger samlet til nøy
tralitetsvern. Tyskerne kom med 
store flåte- og flystyrker, og de hær
satte på en dag Oslo, Arendal, Kri
stiansand, Egersund, Stavanger, Ber
gen, Trondheim og Narvik. 

Kong Haakon, krOnl)rinsen med 
familie, regjeringen og Stortinget 
måtte i hui og hast komme seg ut av 
byen. De f6r til Hamar, der Stor
tinget satte møte. At det lyktes, 
kan vi takke stortingspresident G. J. 
Hambro for. Han viste seg her som 
en stor fører i en farlig stund. ' 

Men tyskerne var i kjølvannet. 
Stortingsmøtet på Hamar måtte brått 
avbrytes, og ferda gikk videre til 
Elnrum. per ga"\" Stortinget kongen 
(Jg r,,:gj,,:ring,,:n fllllruaki: til a :;tfl'f: 

b.nrlf:t ~d If:ngf: kri:!f:n '>art". og til 
å ta opphold -u tenf~r landet 'om - det 
"kulle bli n0rlv(~ndig. 0torting,~rnen

[wne drog s~l h(~im, og kongen og 
regjeringen tok fatt på ~in vanskelige 
oppgave. TYRkerne hadde ~dt tatt 
de viktigste kringk~1,')Ling,'),')Lm;j(Jnene, 
en stor del av telegrafverket, riks- • 
telefonen og postverket og noen av 
jernbanene. Likevel lyktes det å få 
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i'mtl. nor:-;ke hmrfJokkene, 
litt lljc1p av engel::lkmenn, 

111 og polakker, gjorde som-
11ftrd motstand, så t.yskerne 

lap. Til sjøs mistet de flere 
to store krigsskip under 
il. Et av disse var den 
.-,';-;eren BHlcher. Den ble 
nk utenfor Oskarsborg tid
orgellen den 9. april med 
n om bord. 
1'dmennene led sjølsagt de 
lene. Elverum, Molde, Kri-
Samsos og Bodø ble bom

leIagt. I Narvik var det 
lper. Panserskipene Norge 
]l som forsvarte byen, ble 
k, og 28.3 mann fulgte med 
;yen ble tatt av tYHkernc, 
tilbake av nordmenn og 

Il, rnen til slu tt fikk ty
II lik(:vpJ. Jh lmJlq)(~ll(~ 

'1 i t () Il dJl elic!', ~;1ll.e 

'IJe ~i opp lieJ'lI~~I~l-

A-o)/(! [[(/(11.'011 I. 

O(f 1.'1'(111))';118 01((/: 

/li/ri,,)' "'r;l/fll 

; .\'o)'!/c JUli). 

t fram llled krigen derfra. 
m seg oye1' 

tannia. fikk regjeringen 
en liten norsk hær, og den 

bygd ut en marine og et. flyYåpen. 
Olav ble forsyar, . cf. :JIa-

rIllen og 
pen mot Tyskland, 
for oet meste boldt i' reser,-e JOl' 
invasjon i Norge. 
Det største tilskott til seieren ytte 

likevel Norge gjennom handelsflåten 
sin. Ohurchill sa at den var mer nrd 
enn en hær lJå en million mann. Den 
gav også regjeringen inntekter til 
å greie alle utgiftene med, og den 
gjorde vårt land til en verdifull 
alliert. 

Norge sla1JelJ'lll/del. Heime i R orge 
ble det fem tunge ~lr. Det yerste yar 
aL <'slolt (7('/!/ordll/('!/!/ lyl 1'('n( J!/cd 
'Iltl:)' XO),l'fJs II/erkl' skol lIUYf!(1s! !/er/Il. 
1\1t, "aIllIlle (lag-pil 1y;-;kcl'Jll' kOIll, 
g'ikk 1'irlklill (llIislill.l/ dplll til ll;olllile. 

II 

. 'Il , . 
.--j 

C. J. }fIUi/!I/"). 

der ljan :,;;t at han "nr blitt stn1.~
f minister, og han kalte tillJake mobi
~ lisel'ingsordren som regjeringen hadde 

sendt. ut. Sielen gny tyskel'l1e ham 
{"tittelen m'illlstcJ']Jl'csicle!/t. C2 uisling 
'! hadele stiftet et l)arti som han kalte 
'.:::"SasjoJlal Samling. Ved stortings-

'yalget hadde ikke l)artiet fått en 
~ eneste tingmann. LikeYel mente 
"Quisling og den lille flokken hans at 

de i gjerning og ferel kunne gå fram 
som om de var elet norske folket, og 
gå i samband med tyskerne. Og ikke 

/~'II !/I'/(})/)(, )li/f' /III/f/I'I' .",'(UI! f'lIl/(/ ;;,'I,'!: fli I I' 

,-(/1/ IIl/i/ul'JII, /I/fIl',"')"!'I'!' it/Il i (,'rilli /r/JI!/r'if'i,.. 
\ • " ~.I, • . ) 

nok med det. Quisling ville også gjøre 
seg til herre over tro og samvittighet 
hos folk. Han svor Hitler troskap, og 
de andre i partiet svor Quisling tro
skap og blind lydighet. Slik ville de 
12a det med hele det norske folket. 
Det skulle slavebindes under Hitler 
og Quisling. De kalte dette «ny
ordningl>, og den ne (<llyol'dningall 
sL: ulle llled lis t og rnaldi tvinges 
inn l){t alle. Avisene ble tvunget til 
a skrive det som NS-pa,rtiet og 
Lyskerne krenle, og alle som hadde 
:,;tilling i stat.en, ble p:tlagt å arbeide 
for «nyordningal), 

Men folket gjorde front imot. Læ
l'el'lle ,m nei, flere tusen ble fengslet, 
og mange hundre sendt i fange
leirer, til Grini, til Nord-Norge eller 
til 1'y.'dzland. Biskopene og prestene 
nektet {L være embetsmenn i en stat 
som for med samvittighets tvang og 
urettferd, og mange av dem ble 
fengslet eller vist bort fra stedet 
der ele hadde sitt virke. Flere hundre 
studenter ble fengslet og sendt til 
Tyskland, - de led mye vondt, og 

I)e J/()j',...,'It'(, hisk() /U'//{' ,'.;rUll {()k ff,1"o..:/,'j('(! i. n)./:.;, 

/{Jo/i ri,' /}U'I/{(' ri,' (o'ill,' /'(('/'(' /(/J'U IJwt ~",'ilt 

ku!! U/Il de !(}!'!S((!!f' ri l/u'rll';/,kt 'j, ril (U!)),iJll

slnl ..... .,;I!!/ ...... I)!}I /111'1/ S!}()f' (fl' kirl,'('//rt (f)'Il l) " 
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le. Tusenvis av nordmenn 
19 av folket ble fengslet 
til de store fangeleirene 
rasjonsleirene - enten her 
ler i Tyskland. ]l orge var 
noe rettssamfunn, for fan
elt fengslet uten lov og dom. 
,r forhørene og i fange
, fangene ofte utsatt for 
pinsler og mishandlinger. 
så lite mat at det bare var 
greide å berge livet, og 

t og slett sultet i hjel. 
~ en fikk høre fra fangene, 
\'enner giJ<k derfor stadig i 
; stor ott;>, for dem. 

alle slag skulle tyskerne 
Ik pengesedler i Norges 
alte med, - 11 milliardil' 
På den måten ble folket 

,å her ble nød og mangel 
'st var det i byene med 
r. 
, steder herjet og plyndret 
III Yillmenn. I Telavåg 

r/81(rel ble del tdforl mange 

'/I'r Inemlt i /mulel. Hilde! 
'Jellsin- au oljelauer som ble 
"i/sens uale i Oslo. Kjenner' 
r fm sabotasje -'lJ1n ble /;r1lkt 

ved Bergen hadde to englandsfarere 
fått tilhold. Tyske politifolk ville ta 
dem. Det ble skuddveksling, og to 
tyskere falt. For dette ble hvert 
eneste hus i bygda brent, og hele 
bygda lagt øde. Alle menn mellom 
16 og 60 år, 68 i alt, ble sendt til 
fangeleir i Tyskland, der 31 av dem 
døde. Kvinnene sammen med barna 
og de gamle ble holdt fengslet her 
i landet. - Den siste krigsvinteren 
ble tyskerne nødt til å trekke seg 
tilbake fra Finnmark og nordre delen 
av Troms fylke. Men først la de 
størsteparten av landsdelen øde. Hu
sene ble brent, husdyrene drept, og 
fiskefartøyene og fiskeredskapene ble 
søkkt ned eller ødelagt på annen vis. 
Over halvparten av folket ble drevet 
sørover. Men mange, særlig i Allst
Finnmark, bygde seg hytter og jord
gammer som' de berget seg i. Og 
fjellsamene fikk ikke tyskerne tak 
på. De kom seg unna med det meste 
av reinen sin. 

Heimefronten. Storpa,rten av folket 
holdt taPIJert ut både mot tyskerne 
og bndssvikerne. Det ble organi
sert en motstandsbevegelse som kal
tes heimefronten. Den fikk i stan9:~!.l:. 

lllilitærorganisasjon av ungdom som 
trente i skog og fjell. .Milorg ble 
den kalt. Den fikk v{Lpen og mnmu
nisjon fra England, enten med ily 
eller med motorskøyter fra Shet
landsøyene. Milorg gjorde tyskerne 
mye fortred. -Den sprengte og odela, 

lvttpelliager og krigsnytLige fabrikker, ~ 
og da yestmaktene stod ved Rhinen. 
sprengt.e lVfilorg de norske jernhaIHme 

De ?w1'Ske heime
siyrkene orerlril" 
Akershlls /e8111 illlJ 

11. mai lDh. 

måten tyskerne i å sende tropper fra 
Norge til Rhinfronten. 

Da freden kom. Tyskerne hadde 
tatt radioapparatene fra folk. De 
ville hindre at noen fikk høre annet 
nytt enn det som kom fra tysk side. 
Likeyel var det mange som hadde 
radio i hemmelighet. Da freden ble 
kunngjort i kringkastinga, ble det 
derfor kjent med en gang. Det var 
den 7. mai,l) en yakker vårdag. Flag
gene gikk til tOPl)S. Gledessmilene 
lysfe der folk møttes, hilste og ønsket 
hverandre til lykke. I byene ble det 
et liv i gatene som en 17. mai. Og 17. 
mai-stemning yar elet like til 7. juni 
da kongen kom heim. 

1\1en gleden hadde likevel en tone 
iLl' vcmod, for det var sft mange 
som ikkc kom igjen. Om lag 10 000 

hadde satt livet til. Mange va,r falt 
i kamp - på land, i lufta og på 
havet. Mange hadde bukket under 
i fangeleirene for mishandling, sult 
og sjukdom. Mange fanger var også 
blitt skutt. I handelsflåten vår had
de om lag 3500 sjømenn satt livet 
til, og i marinen hver sjette mann. 

Vi er så få Iler i landet, 
hver fallen er bror og venn. 

En stor lykke var det likevel at vi 
slapp å ta kampen opp igjen heime 
i Norge. I så fall ville nok ødeleg
gelsene blitt mange ga,ng-er velTe og 
mange flere liv gått tapt. 

Som det før har gått vårt land og 
folk i tunge og v::Lnskelige tider, så 
gikk det også denne g::LI1g: 

_-1.lt hva fedrene har kjempet, 
modrenc har grctt, 
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I. (1905-57). Da kong 
190;J ble valgti til Norges 
e han ikke ta imot valget 
rske folk hadde godkjent, 
n en folkeavstemning. Til 
ok han: Alt for Norge. 
vinn på å være en like 
for alle, og gjennom sin 
itTise ferd vant han tillit 
't hos hele det norske folk. 
n kom, ville tyskerne ha 
tnevne Quisling til stats
[en kongen sa nei. Han 
l tnevne en statsminister 
:;ste hadde Stortinget og 
lOrske folket mot seg. 
lene i Norge var tyskerne 
[led fly og bomber, men 

alltid rolig og var ved 
De fem lange krigsårene 
kjempet han klokt og 
'\ orges sak, og han ble 
orke for alle sanne nord
eime og ute. Derfor ble 

X 0110 Jf aakon 
kommer heim -
7. jvni l [lj!i. 

han elsket og hedret som ingen konge 
før. Da han den 7. juni kom heim 
igjen til Norge, tok hele folket mot 
ham med o,rerveldende glede og takk. 
Og da han døde i 1937, var det folke
sorg i landet. Sønnen, Olav 5., ble 
da konge. Han tok det samme \ralg
språk som faren: Alt fo1' Norge. 

Framgang efter krigen. 

I de første år etter krigen var yi 
opptatt med å gjenreise det som yar 
ødelagt. Finnmark og alle finnmarks
byene ble gjenreist. Telavåg ble gjen
reist, likeså byene som ble bombet i 
begynnelsen av krigen. Det har ,-ært 
utrygt for ny krig - derfor ble og~å 
det 110riike fors,'Hret utbyg(l. Til aH 
dette har Yi f<'lUi hjelp fra USA - Yi 
s[t vel Nom de flestp land i Y(',.;j-

Europa, som hadde vært med i krigen. 
(Om Marshall-hjelpen s. 14.3.) 

Den norske industriell hm' i den 
siste tid vært inne i en rik utvildings
periode. Fabrikker lJlir reist og VH:';S

drag regulert og uthygd. Utvikliugell 
av handelsflåten framgår ~w stati
stikken på s. 182. - Norge cl' blitt 
et velstandsland. 

Det er blitt bygd mange skoler, 
kirker og sykehus. 

Den sosiale utyildingen har ført til 

Oppgau6r: 

l. Bjørnson sier i en sang: «Vår 
ære og "år makt har hYite seil 
oss brakbJ. Hvordan stadfestet 
den annen verdenskrig dette '? 

2. Opplevd under den annen "e1'
denskrig. Lest, eller !Jørt fortalt 
aven som minnes. 

3. Hva forteller statistikken (se s. 
181 ff.) deg om den økonomiske 
utvikling i vårt land etter den 
annen verdenskrig? Kanskj e du 
har lest noe i avisene om dette 
også? 

4. Skriv kortfattet om åndsliv og 
litteratur i vårt land etter 1814. 

en rettferdigere fordeling av sam
funnsgodene. Les om sosiallovgivnin
gen ljå s. 164-165. Denne sosiale 
lovgivning har fortsatt. Vi har fått 
barnetrygd som gir stc4te til foreldre 
med flere barn (1946), og vi har fått 
aldenitrygd for alle gamle (1959).1) 
Med rettferd til alle sider skal landet 
bygges. Det går nå alle de politiske 
partiene inn for. 

1) Alderstrygd ble innført alt i 1936, men 
bare for dem som trengte det. 

5. Nevn i kronologisk orden de 
viktigste politiske hendingene i 
Europa og USA på 1800 og 
1900-tallet. 

6. Nevn de kulturfolk fra oldtida 
du har lest om. 

7. Nevn hendinger fm den all
menne historien som knytter 
seg til disse årstallene: 1776, 
1789, 1799, 1814/]5, 1830, 
1848, 1860, 1870/71, 1865, 
1918, 1945. 

8. Nevll hendinger fm vårt eget 
lands historie som knytter seg 
til disse årstallene: 1814, 1837, 
1884, 1905, 1940-45, 1957. 

Epilog. 
Du har nå lest og lært en hel elel historie. La oss så til slutt snn bla~t 

om og spørre: Hva, har hist.orien lært dp.g~ Det har du yel ikke tenkt så 

mye over enna. :JIen lrds yi tur håpe at elet du 11ar lest, hill' gitt deg 

mersmiLk, slik at du fortseHer ,0" k~e a\' Jli:-;tol'ien:s merkelige bok, vil du 

sikkert OPIJclage at den llar mye ,," hel'<~ o~s alle. ])P.!l romerske fllosof 

Cicero sier: «Historien Cl' tidclls 'cf ti/C, sannhetei/s fakkel, Cl'inclrinYCi/8 l?'v, 

Mfall 

SNO
Stiftelsen norsk Okkupasjonshistorie 
 




