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I , 1r Ben1dorm,3pania februar 1976. 

i'il vi"re barnebarn. 

vi blir g~le, ~eri'or ~~ar mor oe.: j et::: satt oS8L'ore ti sle rive ned hva 80Il :-..,i,d 

e1ig hendte og hva vi opplevde 'or o,'~ un.ler den annen ve.cdenskrig-en ~eraonlfg', ~ 
oc fore ,vidt lokal 'lrigshis torie, s:)m i ,~angt .'-11 bryte totalt med de'l hia tor! ... 

undervisning som n blir servert i s:olene. 
~;et heter ar Seierherren skr1:.v~""'_~8torle oc dette er bli tt ~jort etter 

aiøate verdenSk;ic med tortielaer.halve sannheter,direkte logn og( etter over

læge Soharf'tenbel'g i 'I Aktstyk1,{er til okkupasØo::ienIJ :~orh1atorie") "bev1aat hi.tort. 

~or:f&l8kn1ng ~' 

I e~ n~tt.skall: :egjerinGene f~r kri.zen l>dela 'Yfert fo rsvar,ftlrte ~ unt 
t~ politikk overfor Tyskland(utenriksmjntster Ko~t:"Vi m~ komme med på rett. ; 

sl."ta") • :mgland provoserte det tyske angre!;et på ~lorG8 ved det ~rate nl5ytral1- ; 

tet.brudJet- ~Altmark~ affæren i Joasingfjord- og det andre ved mineutlegg1ngen 

( , Huatadvika 8.april. Etter noen dogn i t'ul.l.stendig !orvirr1ng(se BjtSrn BjlSrnat 

".t utrolige dtlgnet") rtloce kon~~en og regjeringen Uygcirdsvold ~'e1gt fra e .... ~ 

W'1svar og satt torholdav18 trygct i England. Derfra !tlrte de en voldsom he'k-og l 
ltlgn.kampa:lp mot Quialin8 og lra.ajo~ 881Illing som gjord. sitt best. :r.'or b. bij". 

Mt. pA. ul.3kke.Ettr Tysklanda nederlag vendte de hj_ aom"seierherrer"og eat te , 
seg tu dQme over-landaav1keme"-en utenkel1gtrekkhet t IDen gjort mulig ved 4_ .
rene fanati_e 8011 var 0PPS81 tert i !olke~ c;J ClJllllrl radioen fra "'ngland, med, ., 

ltlgn og rykter.Presteakapeta "hyrdebrev" oppI eat 1 kirkene var ikke minat o~ 

bS._ende,rel.1g1tis fanaUøme er all tid nytt1g. 

( 

Vi økr1ver dette for at ingen av våre etterkommere skal behave å tro a' ' 
deres foreldre .ller b&iitofor.ldre bar vært l.anc1aøv1kere-det .tygge.te ordet 8011 

I 1922 o..; 23 var jeg jordbruksstuden L 1 Tyakl.and.Landet hadde tapt krig 
gt ) og et veld1.g tlkonomisk sammenbrudd og samtidig .t moralsk forfall var lSatt ' 

innferea1llestrakta'ten av 1918 bad~. lagt utAlelige byrd_ pc. lan.iet.arbe1daltj.,.. 

het og 1nflasjon herjet( for jeg :ceiste hjen Bommererl 1923 var jeG milliardær 1 .,. 
t7øke mark), men Demokrati,t feiret triumfer oed bortimot 50 politiske partier! i 

-;'i 
Da rd tIer i 1923 bl_ Datt i tengael 1 Landsberg(hvor hall .. krev"I:~e1n • 

Kamp!") var han,i hvert fall. for de fleøte.o~·dmenn.he1t ukjent.Etter bana mak'\ov 

ertakelISe i 1933 g~orde han slutt pf. arbe1 ~slosheten ved 6. sette igang stor. 
oftentl1 . .;_ arbeider-bl.a. ~\utobahnanleg[';ene- og hana nye okonomiake system med 

elear:1.nG"(bytte!iandel) gjorde det m.~i~ c;, Gjenreise tyøk t)ko.~om1.(r.:en 'ierme4 1"N 
vek han O~"8h gullatandardeyetemet og brakte finansverdenen i oPJlrtir~) • Han bekj.t; 

p.t umoral~n(Ole '!ulleøby 1 1930-~.rene:Vi skal. takke Gud -Zor n1tler') og G3eo.I'at 
ate 1deallemeD i det tyske folk. 

I 'Norge i'or'tsatte kami)en mot forsvaret .~1nar Rerhardøen &Q. terte pt," 
ekaeraerplaasene med"Det brukne t;ey"!er" J.''; jak:eoPl,slaget og avruatn1ner:nfo~,< 

" ",.. 



.... ' 
sat:;e tras" i advarende roster fra ansIal'sbevis,.:i,e Ylasjm1ale k1'e:ft.r.~:a:::.lCI~ 

en fr1villig'o~svarsor~:n.llisasjon-b}e danne;t,lil:es:;' '~'rivil 11~.: arbeidatje:n 

l~reJ.andsla[~et ~)le stiftet av 'ritt ,jaf ansen 0<; atats~i'i1steren fra 1905,o 

~iGhelsen 0b Vidkun ..,:IDslL<: sto :2raLl ued:a:..;joncl :;3nlinL.;.A1t (lette b1e;h 

bekj en. et av de' VCIl.s;;r'crac;_l1~ale. 

I ',-930-, re:.iC -.a· jt.; _ OU.'_Cl:' av~( ro~al1dsla e'J o ble 

som sto .,tin, ~sl:al,iil~at for :'~uat- -L ,oT-s~01 vsa t e~, slae 1 luften. "l lct brukne 

var SOla uaet symbol.ot for ela ,~reite:l.~ son rnota:cbeide" ":nili tariamen" o,~ :;,: 
\T1 motarbciCle: .. dette S't lal,_:t sO''; muli , ,0roVJ'ig :). ::.in;; e med 

men uten (lL.'el~ ~;e sar:Ja:r~'eid.: ',esul tat.et ble likevel at o-:::'e lå 

~pent da ~n~s:jol~ b;>l:. 

ri<)~~n b:i.'l5t ".l '.' 29. au ust 1)39 : ,ed \j'i_}Je klælinc fra -:!1:~laYJ.d OC; -,'rm' 

t -4 "'"sv..land. 'J.'ys~:.laHd ha,..ido ela .;: t til an,~Tc) -P,c .!.) ::le:L, JOL ule O\rerrent i l 

av f~, da:'~e:;,:'. C:YS~~~~l.lH; o "uSGlru-iG. BOIJ 1 slutten av aU,o'~st 19Y1 had e innb"ått 

,···.ke-all~;ropspa:::" elte 11;'L'pb2~1!~ c:cleu se_o: o~en3 sjette uelinc.)~·~orsa111eat 

t 'ens etab e~'in,-" avltden tyske ~:orri or' cj en ",er: det tidli,:ere t~,;ak\..2s j~.9ro 

til ',,')teroj0eYl,had< __ 8 vo:,.,'t en statd;; l:ilLLe til str1d,oc ,olske OVeI'Cl'e) mot 

tyst:.c fo :.l:e.:cuD en i ) ,len va,' ;:o~ en V;l;jen tli~; Area}: t1_ W1Lrepe,. '~or :~.:'iGs 

incen had<le el __ era "\~/sk1and besatt ~ar;l1J'-'2. t tysk lalle' iude~,ene,(jsterr11I.:e 

fri villiC .:..;"t J til It illsGhluss" .cd' 'Skl:l-lld, :8.8.r is-:.rll:tet l.J:es,~~. '.'ys~~lan,l 

e ,terhvert r:l0L ~iC o~: dette Linne il-.::1{e tillates •.. ,( es :'.i;jto:;:l~aI~n) iL'I'lChel1f!' 

UtoveL' hosten 1939 var de,' 1':00n kri[',slJ.al1dlL.:;er. :et er iJ:-LSt:\tt at d! t 

)ågik . "':'('1 e ,'onl:ri.eL ':vis '.:'yokland::ik· ;:;cd p:;' .:::jem:1nhfore LJullstandarden{ 

(med l:,ulle~. s~r' ~~ 'd1!./.~e~ )kunn~ (~eI' slut~es f~'ecl. ne:.~e eIJnet e::: ellers fortj'.,t 
tabu i v~~J. .. ' ,:3._1. val .. stJ.sI~e SaIiL.url o,. bl~r a]J .. ri b~J"ort.. •• , 

,:j ol vsaet fortsatte Lri :afc.'rlJerec1elsene oC; n'!. .0I'l2et k.l.'i;,:;en seiS vA 

lr 't.Jtortinget haelde 11oytidelic.: ereart ~~orge noytJ'<.ut,lTion re::3e::.'i::lgen yeårdt 
\, Jld andlet stlvisot 11: :e .l(iytral.,j~. Utenr1ksruinistl' . Falfdan oht sa rikticno~ 1 
radioen at"'cotmMt"ne ~';jGr alt ':"or å dra osa in, 1 kri;e::~' men si0.on: flVi m;f 

sj'- å korna med :,-:>å rette 8ida~{;,e son sjulvsagt 'u':e nctert av tc,ske rne. (1)~s ~" 

l,: e ca. 50 .:.':j's ~;e si,.' elle av';~harf enoe_'C8 lJoL Il ,J;: "styk;~E)r til o~,':u)C'.sJoHene fOl 

stlbrie~'c:c an be:3trider t:,/:.:>~e:c~:eiJ dj evelsLe e es~,:~rld" i besett,olse;: av 

tY~JLerne ule. :c",ro:..;ert til rut .. ;:;:·c :;et a __ vestruaJ: te~:e. :3cij .le e:2.1E!l'0 ti .iJudt 

12!!~,_av ~:ric.;ens .;eie ,her '0r"e~:l a:s.:"(),La.:~ ville st~ fritt.) ,f' 

" .. 1cuu.,," . .J.aff,·c:: '" e~~ l . februa}'!_ ,40 ,a,' e: t~~(Lli, 00",' .. S ~)" mant"l_dt 

.'~'" tal~. et. ys::c ~'- icss;~i, a: e~at. tJl ~·al.~c ca.30cJna, ·lsJ]a~~i ,~;ia "er,satt 'd~ 
det: O!:lbOT" i J.,~ tea:i 'JO ~" aJ.. t, ,CL:!' ,., som s .;.tlle bin~;e delJ ,;j el1._.1em det norske n03"

tra1.i·etsf:J.ivu...'ll" "a _.'0 nOl';J::e:7st', bl "~,'c~;:l3,j d.n~i_,et blotor .\ll t av engelske 

ua_'ine ar->~,.;'e:r o~; ool=tcjei.- in:: i Z0ssi,:1::: ·~jrder;.:;-,~e:~ o'. e18:-;:e ja-;ron ':~o3aack" . , 
\:",Q:;,:te ett~r, uoruet la.Jte·o', te::, o , Dofrid,IG fan ,enr:. IJttc va _' et tlart e ,celak fr' 
_"/:'t ali tetsbl'ucid, [;iOn ble etter orJre ra '. :ye;:;'Le hold ikk.~ av er c.:et. o ~lOr8k~, t' 
torpec.ob tor S:Æl lladdo es:~o_'tert" n tL:al't"'.L~~te LJod inc:. i {~ol'den,men ':"1f.k o~) .-

11 e·t· 
or ~~ ,~ s>:yte. en {.orsl:e re:_:jeril1g _ rateoterte oc ',l1U:Cl'.hl.' :'n r01l1l1et . ,:" 



nisk "noytra.Li tetsbrudd • essisterte/ 
Det var nå helt klart for tyskerne, at norsk ni5ytrali tet ikke, og i hvert t 

nå begynte de ct foroerede besettelsen av Norse~ :e;:lertibung I ~ .P .g. av mal::::tranapo 

ten fra ::n.rvik :~jennem norskt farvCilF'l til Tysk.and,var norsk noytralitet-event. 

tysk beset~~else av 1'lorge- tvingende nodvenjig l)] ·~'yskla.:nd s;rulle ha noen mulig
het for ~1. vinne kricen .Nå på \T ·:ren l '~o fryket særlie "7rL'.Ilkrike et tysk angrep 

og var sam'en med ~;n:':lan,l interessert i å utvirJe kri 0 en og frontlilljene,mens Ty 

kla..'1.d hadde absolutt i:lteresse av norsk noyt "ali tet. 

l.fe·bruar 19:~0 gikk "us and til angrep på .. 'innlan(1. o i lO.:iet av 14 dagr 

var den s'-lkal te imnerheimlinj e ~;j en;lerr'b.lutt tross fin .. Yle;leS hel temociige kaml). 

M:mnerheim 'ua::i yn,..,la.d oc Fttankrike om hj elp. ~)is:::;e arbeiuet energisk (or ti f~l 

sen,: e tropper o,.; materiell over j,: 3..:.vik OC ~.orl.!-,)verige til"in:~land "for å kom· 

f;,i.mene til hj elp'''' Takket væ.ce Sverises protest ble dette ikke akseptert, dette 

had'~e jo >a fort til o;/eolikkeli:z t, :Jf: interve:r:.sj 0:1 'p. L;o av avstengningen av 

malmtrans.:!ortenO<.n kan jo ogs~ tenke seg at dette kun .. e ha fort til krig mellem 

,s;jla:;d oc ryskla..'1.d p;'i den ene siden og'\r2.nk.:'ike og }<;n~o.and pL den annen oG 

I- ,t hadde o-el vært slutten for 'res~maktene-\merika korn .§..enere med.) 'Ulers m~,.t C( 

J'innene kapi t'..llere 12.mars trou3 deres ilel temo.:li,'je atrid,men kom lbgjen siJen ••. 

I:. ric;en nenl1et ses sta,lig Norge. ,~c:ha c'ffenoerc; nevner i tf.\ktstykker- "hva 

han har lUl~nat i dokUJJeneer fra recerings- oG ,!,>residentskapsforhandline;er og et· 

terlyser man ,e 30m er"bortkomrnet'! Overalt merker en rH<l(jsheten og den p;;:fallenc 

mangel p" handliEg,som for aJvor viser res,;ltatene den 9.april.Det '.':år tydelig :J 

t~;delig fram at re(~j erin en mt, ha a ',Jt al t spill med vestmaktene om deres_ beset

telse av ?orce. 

Om kvell~en sonliac~ 7. april ble det meldt i ra'i 1.oe':1 at en tysk forsynin:;f 

flåte var på vei nordover ;~j ennem Kattegatt .Krigsskip var ikke nevnt-de ~~Oill val 

, sene e'a i ly av morket. U .. es nå i ~ il. ore. sj ei lav :'<:ill'-:.:elands bok "Dom:c!er ikke If_ 

-._ckonr:et 1941)- der han stiller 0Pi. i l~l~OllOlo.:::isk orden hva som hendte og sær

.... .ie hva som ik1:e her.3.te i recjerin::;e' o,; mili trnrstaben.ia o,:.;S<1 :J.'or ~e·.~e "Det utJ 

li,~~e ,,;o.:::,net"av Pjo:n .2JolTISen,u-t'::.ccoet 1977.) 
"., 

: anel ::-,~ (). a.: ril var elet tete t;:J-:e. I Il-tida om forrnic.,iae;en horte ',-1 e~ 

.~·on· fr3. .sj oen o~ et er nvaI'ic1 tj of I~ OV(;]' tsen i'or;,rjller var ,:et te et var-sels! 

fra., en l2.2..:ts12e u-c;;, i,en (iJn!lsl ul~ .. et 'Ji:d besettelsen av landet d5sten :.939) SOD ISf 

mannskapw-::, > "'ir, de ~T ·~.r;,eL'Cl 'l en }n.l v ti"es .;:'r:Lst for fl j't i "0;."; ter.e. IllJiriler-;;id l 

'-"~ro (~e" e J 
. - 'S'K '". til ' .L .L '. " tt . ~ t t J , .H. d .• "- ",I) " . .J..J 0".: J-:' e I,se v ow:' :,'1:'. ~ e e C;;J O,,~Qe a, UT ()~' en se, ,/j GG f:'ea 

'o ~- .L'., I,' d t "1 L 
c, ',er t"u ,a.c l. '. rOlLe var e samme::. ye 'v 

.;ra'f i am~:lD',isJ o:;slo. ::eret De; S{rren,;te l 

GC~ kmJx vi s~ kon inn ove~ 7edeheia 0i 
s~.al;p noe ,~~e:l, -'.~este-::. :,il en stein .-,,::t~ e var BO); en melding 0]1: ~Ol'llederi:::.:;en OC .... 

aru:10 :ni o-,j e~.p ~'rf:.. ~~'olk. "·,~:e::.' -= I 'I SOGl nettol'p ~-a;; __ 'erte 3c',~~-::;-asto Gikk ut, 

li.keså :1],iLdebo" fra 'lek kercjya.Den sisste ',rar s~ tidJiC framr,e at en st';lbjell 

fra ekGplGsjonen feide innover dek:e t o,~ rev rue'l se:~ skansekledhin een.Den fikk 

likevel r..ed sec; endel men:'eskel' i live im'l. til .Lillesand, (tet saune var tilfellf 

med "Agde.rI:" mims en norsk tor,DeuobZJ .:~ r1R,'3t fltsl~et oP.' lik ~iorn den ~ikk inn med 

til Kr.sand.'a-$e ():3'orkjell var P~l Jnidr)elskolen i :;:'ril~esand 0.':'-- ·r()'I·t~l+ø 0+ ~o 



hadde sett tyskere i uniform kOJ:lwe iland. "De både g.rc...t Ol!. lo~'aa Bloe,ue val' vel 
1 en sjok~tistand. <'ridtjof G. mener at all!!. som l{ i sjoen etter eksplosjonen v 

dode. JeG ,et ik}:e or::, at :lOen som var ute i sm:: b~".,ter berget levende meUllesker ,me 

derimot forsc)1,;te de å bere€! vrakzods. Ktpar bercet et bensinfat tillan,-~s, men en 

an ,en som hadde 2 ;'lensinrat OG ei tonne rom p,. sle~:·,mbtte kutte, slepet var for 

tunet o~ bensL,en truet llled '--c ta slutt. "-::"osken, han kunne jo bare ha tapret av 

fate1;t>,;.. slep~'sa Fridtjof. 
~'åka l,: tykk hele da~en 8. aI,ril. ('m kvelden Ga j eg til de andre:,m-år ta 

ka letter OG det gryr av dac imorra, bry ter det ganske sikkert los i Kristansand 

Det slo til,men mens jeG hadde ventet at tyskerne og engelskmennene slrulle ha 

slåss om det viktice punktet Eristiansand,var det Odueroya under min gamle sjef 

oberstloytnant ?osby som skjot,og det s~ effektivt,at tyskerne to ganger måtte 

'rcelegge seG os trekke se,:: ut og holdt f~stningen til utp~ formid ·agen.lengre 

eml no~n annen fe;tningskOljlmandant i l;orge(Hee;ra Unntatt)·.Da btiik,te tyskerne de: 

gamle krigsliste~, å Lå inn unci~rrf~s~ flagg, det :t'I:@?ke, de hadt.le neuliG opp-

nget"ordren, "e' ~t i klart' språk, om at ,:;,.et ikke skul'le slqrtes p~ e!1.gels~{e og 

franske §kip.'::'yskerne Gikk d':;rmed inn vest.ergapet oc:; kurc':e ta festningen fra ," 

landsiden. (obeE;ilCjytnant']OSbY ble senere medlem av ;;8.sjonal JaI:~linG.~lan ble sy' 

av kreft oG ble ik::e trukket for'rette:i"etter kri,:;en. uligens hadde han i sl. 
fal~. hatt noe av hvert å si"c.en ~ede rett" om bl.a. den norske linoytralitet~ 

I 'P), .. t u tO{ice dognet It eir ellers Bj. Bj ornses et eselspark til Fosby,rikti3,!lokk 

uten li nevne medlemSkap i F. J.: '~estnin3en ble holdt len~st.men utPh dagen ble 

de!1. overgi t~_ av c"osby med alt skyts intakt .Kristiab Buene zorn var på Odcier6ya 

fortal te, at ?osbys ordre var ,: skyte pa alt innenfor 6000 m.) 

I kr. sand bJ e noen få ::lennesker drept o~ e~del materielle skader ble anrettet, 

bl.a. ble kirketårer1.t sl:utt ned.Det var da Kjutta bemerket,at ItUå må Inondihedan 

L lbe in::~. tI 

• landet vat' nå besatt uten noen inn{~2ir)en fra engebk eller franæ: side. 

Det er bli t t~ hevdet at engeske flåtestyrker eikk ut era Skottland med Norge som 

r"l,men ble mott av overmekti:'3e tyske flyst~ker og bletvun::.,;et tilbake.1i..Y.i.§. der 

hadde vært noe kapplop, så innså i hvert fa11 ue allierte at de hadde tapt.:-es 

sannsynlic er elet at en nå var tllfre.is- ~.Torge var la·~~t ut son åte og tyskerne 

had,.',e nod tvuns;ent bit r på. (;hurchill talte åpent i det engelske UIlde;:'hus om anGr 

på Norge"soI:! vi har provosert~1 ~ 

På V'l:ldeheia romte kystvakten, som besto av ,}ust6yfolk tidlig p:.- dacen 9. 

a.Til. '~tter noen dace2 ryktet 4-5 tyskere in, der oppe. Sn a'i den, en ostprosser, 

kom ned til oss i et erend.Jeg viste hæl oppo'l1er }~j(jkl·:entra}}.ca,tJen han ville 

at ~skulle gå6rst. ~~.?..n var beve.:::ne v, men opptrc.~tte h6flig o.s korrekt. 

lo. april fikk j e,J.dolf';rniJ, -::'onnesen :.e'; til ~'r. salld r'el; lastebile:l :t'o:r 

{, hente };:,raft'Cor fra At3'~er ~: j jpelas. ':)", evakuerte folk framdeles ut av byen, 05 

-ri horte en tysk Vakt~iost ,orsilere at (le tr6stig 1cunne bli. Til oss pc';. Fyberg 

-05 hos mor ljå "JJ ille Ny::Jer,~.:l 'kom famiJ iene til~'c>:~as og "fils, '.rordis med sine 

og Aksel Hansen som hadl~e skadet en fo, .:ils o(~·}mas ble på post på henh.v1s 



.L 
-ristiaru3a...Ylds !WIr! .• g~,rdsb~ og ..:.:: _'ykehu~!, c;j'cdsbruk . 

. \1 t Sl~Op}iei: OP}l. l.~le :;ik:c oc; drev o:; ;3nakl:,~t om at nei. ID;:\t ee da tyskerne xx 

snart blt' a:3 t(>'~ I)c varmet av (:;;' ~~els;(men;', 05 i'r:>_,;skmenn.Reg~eri Yi~:er: . ,Y.; rds'Ioll 

tHle~s8;p~:s t:ah:: 'lO:' over, 0.::: Dorsk!? ~To"[)per var j. ~=ao:p i· . arvik-omrtdet, hvor el, 

leTs", en:"el:.::;~~e c:::rarlske tror' er deltok oc for en tid drev tyskerne til bake. ~ 11 

- 8'::1:: 0_: u e:~'Cr1.1. ,:;el;'~ e car. el "-.;il de norske tro;..' esty:t'1,ene ble de fremTTlede 

styrk.ene l~ruLet tilba\:e-ut av lar:'~et-o den totale 1zari tulasjon var et lal:tun 

10.2unj __ : 940. 
, , , , ,- tl' l <) ~~ C :; ·~OP.0: ete c _ (~ S::1;.:. 0lI' 11 t0 lal ka:'i b,U8.,3":>n Il eller (i el-,'ls S!'loan, y,om 

bli e:~ s''!akt )'Uli,:t ',ilder 'Tretti':; 11-oPl_j ijr,)t ett er 1n~~ , '}11.,. Ci taler:;:yndic;hetene som 

var op sat:, ;)" ;'i :'ti sa.9,:: 000 ne)' ren. - ·.v.~~. alle .J+me<llemr.:e::~-dolI't son Jar 

svikere under den ,CcGta:!d at L"'i:';eL :;'ori: att;_;,,~'): s,:od at ':api l.ulasjor.er: var bar{ 

.~l'Vis, e~'/-a.::':i. '-lla;.3jry'sc_vtaJen i b::::de 110::'-'sl: o:.; tysk ~:;kst -c.tt:::,yl;'lie sier:":';ar 

t':iCe r.ors1:e j-"i'S t:irLef,II s'" al l e;.;e ned v .IlY' ene ,'or krieens vatijl'?t. 

jr :::,'lyket regj eringen og kongefamilien tL: :n;l anJ. ,et :la:<.' l en "'; e V~el'i. 

en ~ at kronprins Olav ville bli i si t: lan,i,);1 ,'n i' ,.eierherl'enes justis ti 2.V 

.':.1 b • .lie:]e :.e'L' 'o] 'Lr de' hevd et aven l'e,;:so·J.~ GlIenn av ].~l)l\~;e];uset, ,- l) h2.Il ~nke(', at 

kOllB'en (li~S:. yiJJ.e bli ,Len Ga et~er L'or harc1~ er,(::els}-;: press. 

I -_-,n,;ark,sora blebesat~ 0ar;j;~i,i: ued ~~orge var de heller ikke blitt 

bli t. L1()I)i'~j ;Jel': 0;_: det hJvCes oe;Jtemt at (~et ':e var etter avtale melleru tyske 

oC dar~.Jl,;:c ,=~/;rLj i,)leter.r en i I:!otsetnin,.: til ~: orge bl e koncen i landet oc feiFet 

sin fi:j(lsels(~a:.; ,::ed stor s :;as, :Illske:c ~ e,> 
·7 

: Lor,~:e ')Je d8't-_8tt~:~ at tys':erl'2 va=~ ccdt i ICL":.s-ved"tatt s~J\:al t"~til 

le ~;obi} j 8erinc,,/ 'Q,. V.9 .lnrfk'qJ.j1Jn§s pr.l)Ost med frarnnote t~f;dac ;Ll.,~l?.r"il!. Dette 

er al t $~.nJ~n ~ ey'eI11~T1"U<?: ett dere- ~~ ~t.~ere lttera.t~ren OTl\ tiett~, l .. eks. 

bl."V l{l)iS\'1ll~1fl" 1l~~!~ TII'be.f uJx-td:l!j ~ doq;m0.'t~ ~5 Hrt@ 'n1inqt engelskrr.:::.nnen Ralph Hew-

;L" den [18S l; 'J. t ti:Jl'!l men i.e beretni::i,; om 
i ~·t <:;on 3~~Jed':~e. , 

',-; ,:'el. ~ '':<4 1'\ gik.-c ~0~ ;;~rlJl:er .. e '!;'j l aE:,,:r'c_ ~':'. jT<.m:u'il{ ,~e1'f;ia o..:: Hol
la;:d ;30[;1 "ole (;';er:c'c\tlr. p6!.- Kort ticL tlC'anskO'Jenllens hadde forskænset 5eG :)ak Ho.cinc 

L:.nj en, Som -,Jl.7}':':elj !"vis vend t8 alt shyts osto~~e.r '7~kerne. qJ o l'd:e"en omB~enee . 

i,veyerel'W;i'DCj CI'Qfrret' oen fr~ b~\&iJ@,h~ "la 

1\1 cc, V:ll' Jet el, Jf~: 11 (31'9 1l!e~t !yeh'.o:dde, (- 11~1lI') l\lkdcJNi' t-k'\;s .f3i 6y titt ~.1d! 

-C'YIl prr rt:get [n~ lt~:ti.v eJ 1er 'Soo) rad '7)~ Httmr" e,f' vts>tnck1:i ikJ;~ \l.vk)~~l-for å 

t~;rrge fli! ired fheO EnqlAnd • HM1 bl!~ PJm1tftJtt..~, t EnqL~.nci J æ-nererf, iN lYp:tciælld. 

eTt,er Kr1"qeVl,. MmT '("ed f(iif'».b&q -dc'mst-Dkr'J', -t':J J:: VS.'l/rJ.;r.i1 . fanq~e~ 6'q .. sitter e~~ 

i&.nq-1Q:rg- So»1 faflqe l Spa.nJa..U.-fe~19S1(3'f: t. Bel'J.l. l1_ 

De.t q. r' e VY'hoe et 1e~Ke!f(:; h~V' 1·1\\;1":> ro/"b-rtj7er-e 1",,'8 ra..n:Je(i:,; G1riac€ p4,: d~1J 

enf.4-ia...pef\cl.e- Slc!e'n. Li ke)~ ttf oet 'j kke f1 yrtar .~ Ileide over-fo,1"!" hl'ii'I~i]1fe\'rrVc:~~toi@11 
aJ '1~~'(e.C' Sol ciatel" jlai.it.:!,e hn.~wll €r e;t,r2:,f'. o/rra}'>'€:-- oq el/nn- l<tiqen~ Jo Yel:'t' var ~li 't~ 

t)ku.ttt, 0111 tie hcuij~ .~,~!et',bti Sku.l!fr' rU l q!, Slirt' ~~m}t:j-tnqJ1ett!l ~.4' tw~ge~lIen~ sku 
ti: delte: oei:v aT <mm K't,~q. 1 Fr<Junllhd4 bt,Q. }))n.j;!. {~L41~t. .. ·. &iJlS hCViJe døt ... ' .. 



Her hjemme ga en forelobig opp å vente på eneeskmennene og etter eva.kue 

av Narvik-emrådet var der ikke liten skuffelse.Arbeidet kom igang igjen,ekapor

ten til Tysland kunne jo fortsette, og tyskerne med stotte av"gode 'nordmenn" sat 

te igang et utstzattsaaaabeid,selvsagt til nytte for arbeidslive'.Tyskerne satt 

igang forsvarsarbeider, forst og framst p~ flyplassene. (Davæl'ende oNforer i '!'ro: 

dheim,senere justisminister Gundersen, satte igang store utbedringsarbeider på 

Værnes flyplass mens norske trop:per endda kjempet i,ord=Norge.Han var svært iv· 

rig under "Retts "_oppgj eTet. )På Justoya innstil te innehaveren av bilrute vi rks Ol 

heten da det var mer lennsomt ~3jore tyskerarbeidere til flyplas Ben p~ List~ 

Etter kri3en hadde vi 8~ mange slags svikere-kultursvikeI'e,sportssvikere O.S.V. 

Var man~·len rutesviker? I alle fall måtte vi begyn~~e å kjere melka med ~at igjel 

Og han fikk ikke noen dom-han var ikke med i :Nasjonal Samling ••.•• æ ••.•. 

Vidkun Quisling 

var prestesonn fra Fyresdal i. Telemark.Han var meget begavet og en glodende fre

drelandsvenn.ijan motarbeidet avmili tariseringen4.. agx 30-årene og skj ente klart: 

Norge ville bli trukket inn i krigen p.g. av sin un..Oytrale poli tikk.Han had

de vært Frid tjo! Nansena nære medarbeider i Russland under hungersårene etter 

revolusjonen og ble meget rosende omtalt av Hansen.Han var forsvarsminister i 

Kolstads bondepartiregering som ved holstads dod ble.ØoveTta~t av J ens ~daeid. 

Han ~a grundig forhatt av sosialistpartiet da han med militær)jelp grep inn i 

~enatgdopproret som han siden kunne bevise var satt igang etter rusB1ka in1t1a~ 

i v og ved hj alp av rus,..>siske p engem1<aer . ( Trotsky hadde utsett Grekenland som 

l-offer for verdensrevolusjonen, dernest skulle Norge komme.) 

Om kvelden 9.apr1l da forRirringen var fullstendig og regjering og kongebua 

~~e~~P:ukt_k1mngjOrde så Quisling i radioen sin regjeringsdannelse.I kraas& 

~kk han til angrep på den flyktende flokk, som han ga eneskylfen for det som 

~ hendt.Han dannet nå sin nasjonale regjerin& og nevnte de menn som skulle 

t:tte i denne. At alt var i heyeste grad improvisert viser Bj. Bj. i "Det utrolig 

dogne~(~g Hewins i"Q.1tt:ofet uten ære") der det går fram alle statsrådsemnene

l~~"Intatt Vilj am Hagelin og Tormod Hy:stad- va:r; ukj ent med ethvert in1 tlati v og 

t1l og med uvillige til å delta i noen regjerinesdannelse.Radlotalen vakte både 
forundring og bestyrtelse, og ·"ar kailskj e overilet. I h7ert fall er det en kj end~ 

gjerning, at andre innflytelsesrike personer var i ferd med å l,lanlegge noe lik

nend.e .Den tyske sendemann Brat1er reiste til H:'..mar hvor kongen en tid oppholdt s' 

for å få istand en ordning som i Danwark,ujen at dette lyktes:Kongen og regjeri: 

gen skulle veneie tilbake og fungere videre. 

HA satte det inn et intij~t spill bak kulissene som hadde til resultat at 

Quisling trakk seg tilbake 15.april og fikk takketale i radioen av hoyesteretta 

justsiarius Pål Berg: "Efter at Nygårdsvold-regjeringen hadde forlatt Oslo var 

det i landets hovedstad ik~:e lenger noen representant for den utovendeo makt.I 

denne for' folk og land skjebnesvangre tid,har herr Quisling stilt seg t1.l d1s

posisjon 1. hensikt å bidra sitt til å unngå blodsutgydelse i de okkupe rte d1-

atrikter o~ til at ro og orden skulle oppretthOldes. Ved, å tre tilbake har han pl 
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, ~t viat lWl &1UIvara!~lel.e 'og a1tt t~land"'n.n.Jeg takker derfor heft ( 
Qu11l1nc tor b.ana erklaJr1ng vM hvilken de aT BUy •• tet'CIItt etablerte orGn1ng 
blitt gjort mul1g~ R4nr.t.na bemerlter t1l dett.:- I lya aT den( Berge ~) 
".t ~elig l tontA hvorledes han aen ... }omn. beaky1de Quj.sl1ng tor hUyten 

redu1: , 
Nye !orøHk ble gjort for il få kongen 'tIUbake,men han kom med ai" "K~ 

nei" ~ .-r blitt meget b~mmet. Som OlD det skulle ~ noen sak å 8i nei OS l 

~. unnaT1 Det :~ mangen guttonge gjort.... I $m:e!f:6:-
Et Adminiatraaionaråd 'le RA ~anr e' med fylkeømann Thrlatenaen medl. I 

IPedre1andslaget) ble nå dannet. T~ena Quislin6 aT al.l makt hadde hevdet norske 
interea.er overfor tyskerne,ble det nye styret helt under ;'ak kontroll.Arbeie 
pA flyplasser og befeøtningaanlege ble intensivert.Krigen i Norge var alut't le 

JUId og kongen og ngj.nngen var rtiIIt til England p~ krysseren-Devonshire' 

?yokerne fant snart ut at Adm.rl..det ikke svarte t11 deres torven~l 

~g :loseph T!r~C!yen !ra ESBen ble innsatt aom"RGiohakomm1sar t'1lr die M8etIJten 
.0weg:1øchen Geldete' Han ble med sitt Unak. om å :egjere 1 norg_ en ond And.U 

mirust tor '~lIl1ng da _ senere overtok. Uto7er aomme:cen og hJeten ble Jåtl"Xtl 
neal.1.g at Ul '.!l8en tor Adm.rådet uholdbar og et r1k.rå~ ble opprette" med bu. 
ri ene.". :r.3.-medlem-den unge AXel. Stang.TerboVCl8 maktkamp fortsatte,og ~ 
angrep tå biskop Berggrav 1 radioen var en direkte provokasjon tu kirken.Jet 
h~rte pti,og vi8ete med en gang at nå hadde han sluppet mektiGe krefter 1~ •• ne1 
te utl~.te ~1rke.tr1den~ .om var en veldig atU~te for em1grantregjer1n ;en i 

London. Det ga nTtt atofl' tU den batet'lllJ.e ag1t&ajonen fra London,8OIl ble u"r 
~t~t t11 det ytierate.Ryktemakere i ~orge atod hel (er ikke tUbaketl'-'rta ( 
Allerede de f6rate kr1gadagene gik k der ryk'er om voi'atte kvinnel1k langa , 

JlIosene1en Og i Dronningpv.:'ken.Ryktene savnet ethvert grannlae- den t1llk• dj.ej 

'.1nen var jernhard( 0& ble dermed kal. t "kaJaverdiaiplin") og mulige "tikeiela' , , 

~. etre~ atraffet. Propagandaen fr~ London fortsattetil krigens alutt.aed 
oppfOrdr1n8 til øabotuje,dannels. av Ulegale organ18ujoner(1,~org.) .apredn; 

aT nygeblad med de utroligste lt1gner,aom ble al.ukt rått av :.1Cl1gmann. ','tter &' 

grigal1kken hadde vendt seg etter Amerikaå 1n2treden i krigen og tyskernes net 
lag i N ord .. Afrika og veu Stalingrad ble man earllg dristige. Saken var nemlig 

4en at nordmenne for en stor del" satt iJå gjerdet " ferdige t11 A hop ,e ned p. 

"rett"se1.rherrena-aide. 
Arbe1J.et med c'i verve medlemmer til Nasjonal. ,Jamlig ble drevet t.nten8' 

Tyakland aeiret tU å begynnaw med på alle fronter og da Te11roven 1 en 'al tal, 

_ •• "nyelen til tr1~et og selvstendighet gå!' ijenn- Nanonal 3runl1ng" fant 
jec det .om god nordmann Dom en plikt å melde meg inn.Noenlunde samt1di.g og 

u"'.:.en noen avtale OS8 imellem,meldte Olav 3kalle, :~ils Unander 0i Kristi .. BIl
en. 8e~ inn,uten noe anelse om at dette skulle bli ,nandl!lav1k~Og dett. gjaldt 

!w de ,t1 tuøener ØOUl nå 'luitet aeg t1l, folk som var ulytkel1ge over d8Jl ta~ 
frihet og forbitret over dem som hadde ansvaret.At det fantes folk ~ i1kk 1 

tor ;vel'.on1lg vj,n n1ne- skyld er d.,,"rre et faktum,men de var et 'avgJo~BI1Jt,d 

tl11.lm masee Jom.ere,v1t«uJkap8".n~~e.-orer,l.zer,lærel'''ffol.k ... au.. " 
,. , ' 
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ker' ,ikke minst bebder, sluttet S~5 til.] edlems>ual1et var på det hoyeste ca. 

90 000 og dette motsl1aree nokså njY".ktig ant~l domte "landssvikere" idet med

lemskap alene var fellen~e----

l\a~jo."al Samlings program :i:'orutsatte forerprinsippetQi.Lansvarsprinsippei 

I\Iinisterpresidenten hadd.e avgjo:celsen i regjeringen,men stats:c,,-dene hadde rett 

og plikt til å kreve sir~-m t. avvikende mening protokoll fort. Samme prinsippgja 

i fylkesadministrasjo:len cler.:'yH:esman ,en had .. e avgjorelsen O{; ansvaret,og i 

kommu:len ved ordforeren.~ensikten var at ansvaret ikke skulle ligge på alle og 

inGen-ikke "pulveriseres ~t 

I partiet ble der oppnevnt fylkesforere for fylket,.krets:t'orere f-or kret 

sene ( i fylket) og lagforere i kOr:lmunene.Dette var altså den p:aJlitiske ledels 

Tjen faglige ledelse fik: sine ledere.(Mot slujrten av krigen ble jeg oppnevnt 

til bondeleder for både :i.ust-og Vest-Agder' tanken om sammenslaing av fylkene 

var sterkt framme o'.;så da) med proc,'Talll 0b ar,beidsinstrukser. ~)er ',"ar da selvsag 

.1 :;en muligheter for noensomhelst innsats. 

Endela+ordforerne i Aust-ÅgdeT og fylkene ellers hadde ingen innven

mot å fortsette i sine stillinge og motte på fylkestinget i 1941.Om orelf.Emil 

-Holte i V.]":olartd vegret seg, 've l; jeg ikke,men en dag på hosten 1940 relilgte kret 

foreren,tannlege Limannn,og spurte om jeg var villig til å bli oppnevnt til o~ 
forer~'Nei,absolutt ikke~1 svarte jeg. "T.Ten hvis det er et fait accompli(fullbyr

det kjennsgjerIline)" sa han.De hadde visstnokk i samråd med 1.folte og muligens 

['andre tilrådd meg,og dermed meldt fra til fylket at saken var oreinet.Dermed bl( 

jeg hoytielelig oppnevn t av fy1 };:esmannll J onaa Pedersen SOlli ikk~. var };. S-mann, 

men presiderte p'; fylkestinget i 1941 og tok alle avgjorelser.I en sak,som vi 

kommer tilbake til,mot min stemme og protoko11tilforse1. 

BIlers mener jeg at uvskiftninger med partimedlemmer ofte var uheldig og 

-hvert fall i den fo-rste tid unodvendig. ?y1kcsoann 1. edersen ble l'. eks. skiftet 

~_t:;,som hans e~terman:~ kom en ingenior fra Raufoss som ikke var stillingen voksl 

i hvert fall ikke som menneske og diplomat. 

Jeg md.tte så dra med t.:.'ak tor og tilhen..::er til Emil nol te og hente arkiv

skap og protol-:ol1er, ,Jet var ikke så svært mye som horte til "embedet" den gang. 

Til Fol te sa j eg, at jeg h: .. pte å kunne bringe 3a1.{ene til bake om kort tid, :-{rigen 

ville snart ta slutt oc; de:~ gaLile ordingen fortsette.Det skulle g~: and,erlellea •. 

'.hLren 1941 had().e tysl-:erne set t ut Maureviga som et hOv·.:lig "sttttzpunkt" 

i befeatningaaE.~ggeIllle 1a::c;s kysten. Stedet var vel det hoyeste og lå lengst ilt 

til havet .Protest var til ingen nytte, men tyskerne var all tid hofli~se 013 korrel 

te."Jeg er bare uLforende organ og kan ikke sjore noe fra eller til~' sa en kap

som jeg engang bek1agte meg til.Bunl:ers ble sprengt ut 05 barakker ble etterhvf 

bygget. rl'il Li begynne med lå solliaL;e~le på }~riUGsj 8. og b~'huset OG Johan Kristiru 

sen Bom var fomann i bedehusstyret sa:RetilSkal væ~e -retg-@ereIlke et eineste 

spiggerhå1ålhe etter dei i veggene~ 

Annerledes oppforte norske arbeidere seg,da disse ble i.nlioge:cti bedehUl 

et.De griset til og når det gjal t melkerampen ved kanellet m~t~;A An. nAj:!Qa nr. t. 
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;C,.,- to~. akkUrat tri. tiden da bilen kom, ellers ble melka dru.kket opp ~hga~ ,:-,.Olt; 
1";;;'; ....• . - .. " ~ 
(Jn a_el .g drakk melk av spannd like for oynene på meg. ,; " ... ~'~ 
i f •. , .. . 
t:, i, ',: Det gikk også ut over jorda. Ca.Jo m .norvest for"pol_ltbJ... satt opp en s .. 
~::' . . ~ . ( . 
~,lid pert tvere over veien, og på begge. sider- fra og med Nybrottet til. og med 

~: Ealv.haven- ble der aaJt opp en dobbel rekke av "spanske ryttere" (piggtrådbukke: 

~og m1.nelagt med bAde store panaerminer og de små tråminene. % sau kom engang 

;~.1lSn·på feltet og fikk hele innvollene revet 'IlLt,kjottet var noenlunle uskadd 08 

~"OS Di.<-.t. t av soldatene.Jeg fikk en erstatning.Ellers ble minefeltet etter k;r1... 
"':' 

.' . ,~en omhyggelig rensket ab pionersOl~&ter, det var kartlagt med tydel:ige fastmer-
. ·ker.E1l~B var tyskerne b.ensJllSf~ når det gjal tjorda. V1 dyrket gul. rtst.t er 1 l 

'v:Uaarev1ga og tyskerne tok aldri noe fra åkrene. Da var de noreke tyskerarbe1dernE , . 
f).Ill1g"t ~erre- de var 1,~e under den jernharde tyske disiplinen , men kunne trengl 
r·: ·Vi leidde jOrda til Joh.Y~r1atianserl pA Stuthei og Sevr.Svenaena.Magg MHs-
, ' . 
{';~~Ws08 Arn.8lMtrgø j~r4 pl Mæ'bO og drev så 1ntenaiTt som mu1ig.Hel.digvia hadde 

~:t ... ~t ~y.:kWs.atgj~cl1Ml' t8r.ølik at kvo--' .' ble ~orholdavta hoe; lIh.(t1J1de~ 
t~t .t~Jl'E!~en ~' ~ ~ do~entere hva .om -r',.Vlet~g solgt gj eIl!lm forsyn
,!\~d1ghet~e ~g &~ vi,~ h,adde- drevet 3yy'thljndel som ~ller~ ~ en ~~rm 
1~:f(:~pa;trtO)i_e.~.11 1 .1; bu. rikfolk ~ betale de ho,... prisene.Ba gang v.1l 

[t,:,'tS "~j.eng ~dv.\' i Ma.uDeviga gjtire _ svarthandel.Jeg mente,at det'var , 
.... ~ :","t, ,'".', .': • • . 

i~ f.p,$Qlutt~.~ bftI~ ',ter 4-, &~ der 1kb ble drevet s~t~del rnerehar jOl1ver-, 
f.~~ tid' .1~er."~.x., "'il:' dJ'a på avar'\hand.el .. 4~ mente jeg.Det b1e ellera sag1 
~/~,t:.r'd.r ill .. kOm'm~ 'fra Xyb,rg kun .. seien'et i LUleaaa4 sU~selvsagt,' t ;~ov.%-drivel.ae.men 8~h&nclelen florerte. '. (~ 
':~'.\"<'> eGder krigen hadde vi tre h:aV18Vintre e~r hverandre,noe aomikkel'var 
~T"(,,,,~;; ~,. ' '. . 

i(:'f!dII~ av •• teorologene ~r.J>.en- aiaat. og verate var vinteren 1941-42.Da lå . , ~ 
j' A".... . , " . . ' ", . " 
t(~,,~,W :8".bUis 1 etpar mete~'htsy4e 1 Malrl:eviga bortimo't midten av ·..,rtl.Utrol'ii 
'Y-; "k:' ire1dde tySk6tn:e:~:A f'~tram forsyninger både til sine egrie tropper ~g til '. , 

~;"'l ~ nOI'.ke·si~lbefolbJ.n8en. Ved krigBVitbruddet . hadde vi' nemlig fo:t8yninger tor, 
~ 'j1,. . ' ".1 .~ ~ • 

f '~~t'"c ~zt, ø1.den nr det tyak~rnev1 mltte stol~::"3el rldlgelig hadde vi fisk 6. b7tt4 
:: f il -ytte med, men eukker og brodmel og endel kraf-t!or. bl. a. durr, fikk vi inn. 

" Samme viJlUren lå 'ri.re trootkj empere sammen med de tyske aoldatfme og le4'~ 
<,u"~VellgTondt og _«de atore tap.Av d. ca.8ooo frontkjemperne f~t oa.looo. 

~~j,e1k' karer som kj empet for Norge mot den kommunistiske fare. 
',~" ' " J eg måtte reise tu Arendal. på fylkestinget 'trSSall i at vannet frtis og 

;:;>~åtte kjores til folk og dyr,tilslutt helt fra Osteroykilen av Torkjell og Lill, 
~J.or Bå~te r~i8e til Arendal for oper .. jon og ble vel mo,tatt av overlege, Roa.cl 

4tr.J es var '8.l1trede op pnevnt til formann i sykehuøatyret og samarbeidet m~d ~.~ 
i .... rl..gen var godt. . ,',:~~ 
~ -< ,!fU :fylkestinget var der kommet melding om at lonnen. til ordforerne~; 
J/~le(kunne?) heves betraktelig-for V.I\~oland fra 400.- + fri tele {on til 'k .... ~ 
hi2oo~-+ fri telefOJl.Jeg tmt dette uklokt og protesterte som den eneste i t~: 
',' .:"". , ,. ", 

~fee'tmQt_,~Orhtj,.elsen 0l :tikk l1in prot-eat prot.okollert.Det ble adskillig ~csre~~ 
t~~t:~·f~e1e~,.~t o~r.~ ~ hadde .ukillig stone anavar~Ja.men 1kke~1re'k~f.'{'~ 
. ~ __ "nemt.i: tøavtrr hm.tt je~.PYlke8TJ1annMl vaotl'llr AA _ mr.+: "" ..... ""'_.iI. ___ '10.-""" _'_L~j~ 
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av tlrd:orerlonn:;en~. 't _er 2 ; r ba j ,:g ,.let: :';:'_'i for vero;et ().' min eter_'olcer,::il, 

Unander hevet kr. l~oOtl - det samme ~~j o::'dc '::mil ':01 te som over'cok igjen, han 

gapte over "i'azil;:;yma" :::ecl:od al:. eti t~. ('i :0['; ic"T ~ilbake til ~'let~:e under"':et 

saken' .Jec.: var or .. orer i en ti,j da allsla~s vrieri ble bet .. 'akte·~ SOL'! patriotit 

me- lli s::ul: e stop e o ... .l.,.:~ .~in tid Q~Let ellers i~:l:e vaiskc i~; D. f~_ ·':olk tiJ 

styrer o,.'; rLd i ::om~-;U!len, o~s,- ute~lolli ::. ). 

Det var et arbeidsr.:'ess uten like. -?or ~~ holde me; a Jour i ordforerjob....;en 

m, '.tte j ec a:.'beiJe lrrer,Oildacj o , ofte 0,_ tte j eg st~)1 opp _.;rytidli,.; for ~, f<..;. unn

av Gakene.GLrdsdrifta skulle jo gå p lloyear, Q~': et terhyert b.~e jeg lJe.·lSGt 

.,.anGe verv i .fylkeaadministras~ o ~en - I::edl em av_'y1kesu tvalCe t, formann i j ord

styrenes ankenev~', ... ,forrnann i sjul:e::uGstyret,r:Jed1em av s :,yre"t ,.'or arlltbrukllskole 
s.., 

ne,osv. J 0 oislikte det _:ele o; hevd8t ofte,tlt jeg var boncle oJ ik~~e politiker 

.; fikk som ;levnt avlosning etter 2 ,:.1'.' e,c n;: tte ellers .'or-: set te som edlem av 

hel'rellstinGet,overta jobbe. SOr::l jordstyrefOnc.ru:li: oG ',)le la.:.;forer i ~~.3. 

Undc ' krigen samarbeidet Lldus ~l"lfl.en Dell tyskerne o.:.; uten l'1'o.:;ester.Uord-

1 un fra Enc.::1and .-::jocle av OG til "raids"oc..; odela fabr:"kker o., anlegC • .Jet var 

jo uten noenaoT.1helat betydninc for kri::.; ms utfall,og ca t's::'ernc ret: til repre 

.ialier-etter fo:tkøretten- noe som ba. e okte ullYK~en. 

rå de tyske befes ~ningsan.legbene C;ik hele tida for full t,arbeicisfonni,l

lineen k:tlpp.~ skri 're ut folk, en ~le t 7ar all tid nolck frivillige. 'i hadde et eka

empel: "',n kar ,~ra o.ya hadde visstnokk hort i radio, at det skulle ik:;:e bli s(:: bra 

.for tyskerarbeiderne et·, er kri~en. ~~un kom til meg og ville ha arbeid pc gården, 

"Ja,1n[,'-"eIltiEg er en-::lere enn det~'sa jeG~"eld bare fra til arbeids .. ·ormidI1ngen 0i 

kOO hi t~· ."olk bIen nemlig oP1for:ret til innsats i jordbruk oG fioke for L hjel

pe~lå matlcbrs:,'1lL~:..:en.Jo,han korn,men etter 2-3 uker dro han tilbake til Maurevigt 

Ltlna var Jen :JaIIlI!le, men arbeidet var truli~ lettere der og "::·teomen frs TJondon" 

D ".igens mildere stemt,--- I.~n fetter !.'artin vandret trofast til lria.ureviga hver 

~.....g. ":)u som er ,,'isker burde då heller ~>iske o;,: skaffe mat til fOlk,'sa jeg."LE sla 

a.ie dm ein tin-.:::;,.\nJers, de e bare ein ting e boyer m ~ for, L. de e pencene~' sa 

~ .... tin.Jeg tenkte: Av barn o: 1l.Dyn<ii.:;es munn .skal en hore san:'.heteten. 

I/andet v" rt hadJie ved k_'icsu ~bruddet forsyninG _~r for ett Lr, sel \T.:orsyn1nc 

prose::t';n var un.~.er 40. 1\.asjonerinG ble jo straks im:?or-:",t!len vareknap_'hetb.e 

det jo snart . • B. av svarthandcl.Lan.,bruksminis~,]r ~'_'e~!leim som jec kjendte fra 

','Iomb herrec;<.rd i n.' .. de der har1s s-dcerfa:c,Ole O. '?oi'seth, var eier l 19l4(fI1in bror 

Iala var forvalter og jeG l~GrILllJ,traf''-' jee jiå et L10te i Oslo(so:, fjlkesbonde

lede:d og .for tredje canG p,.. et :J3- s.e-vr::.e pL and i l~56," s~od,at jorJb:..--uka

rroduksjonen aldri had":'e vært så htiy som under o·: u asjonen. "Og dette fik': De 

7 ;~r for~'sa je..:;. U,ln ba.::.'e sL':ilte- :·~aJ:,.e ingen kommentar. 

'~v ~ ar:iet ble vi oppfordre'~~ til cl. verve e,L1eræ:JCr,gå inn 1 hirden og vi 

se a<:tivitet p oan:;e vis.Bt ;l~S tid et er mL_ innmel ;else giklc O~;Si;.. al~e barna 

og mor med-l!:t~n....l.L. tl'k fra r::i~'l side. (;3e "l'etts "-saken. ) 

J. .g. av radiopropacandaen fra -. .l ,don Bikk tyskerne til det ok ri tt ~~ inn

. dra alle radioapparater - unntatt lTJ-rnedlem.r.1enes. -i r:1~:. ~J,e :orrlikte ods til ikke 
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å lytte pi.:. London.Sjolvsagt ble ik'·-e alle aIJI)arater DrxriU:adctin2·11evert,og desto 

inter-essan tere ble det ~: lytte i snu:,: o:; s~ fortelle vi'lere. Illegale flygeblad 

ble spredt ove alt • Erik ~.yber ::( sann til onkel ifils) ble tatt med et slikt blad, 

hel t tilfeldig ;::a ha:.s far, 11a..'1 var __ er::li-'.S ikke særlig politisk inte:::-essert. Han , 

kom i tysk fangeleir o ~ dode av skarlagensfeber.Hans lommeur og ingeniorring blE~, 
~ 

sendt Sanll:1en med hans toy til foreldrene-uten,imeen forhandsmeddelelse . . . . . i' 
& Der ble dannet illegale militærorganisasjoner, og i januar 1~43 satte 
~ 

arreatasjoT:.ene inn ettergvert so'; de ble op:::rullet av Geheime statspolizei( Ge- ~ 
stapo.) Fra Justoya ble Arne Hellie , Arne Tveit, Eorgan Corneliussen, '~oren Horter.1o, J 

~ 

Jens Hegland og senere Bjarne JO~tilSen tatt.De ble forst sendt til Grini ved Os- ! 
noen/ ~ 

lo og senere, tilsynelatende tilfeldig, sendt til fange.:..eirer i ·,'yskland, deri~lant: 

Ar'~~." i1elle- som (~ade dernede-:1IIle Tveit og J'·organ Corneliussen. U-Tan fikk dysente'. 
! 

ri og veide bare 35 kg., for-tal te han meg siden.) Soren Hortemo arbeidet i gart- , 

neriet pa Grini o ~ Jens Hcgland kj arte hester på Kon~;svinge"- de led ingen nad. f 
I 

B; ,Johnsen svigerfar,Gregers Tjæ:.::estron,had1le gjemt engelske våpen ,2.. sin g{rd, ; 

ha.~ ble "tat~" og p2. en elle:;:' annen måte ble Bj .Johnsen· også :Lnnblandet. Han fort 
l 

tal te meg ellers siden, at, junsten Eckhof;' fra Kristiansand som samLidig var på 

Grini hadde sagt,at "tyskerne med folkeretten i h;'~nd kunne skutt oss alle sam-

mwn~ Tyskerne beklaget at de hadde mattet besette Norge, etter deres raselære 

satte de nordmennene hoyt og behandlet dem mer hensynsfullt eml andre- f.eks. 

slavene fra 1i.ussland og Balkan. I fangeleirene :t"ik~;: de RaJe-l~orspakker med mye 

godt,men t*kerne p.g. av transportvansker bare av og til fikk sendendes små 

private sendinger,f.eks.Puddingpulver som de så kom opp mt~d og badj;Yl1.t om litt. ' 

m'elk hos oss. Det hendte vel at det blee: innvilget .. 

Det var ei vond tid.Vi,et mindretall på ca.90.ooo mennesker, ble motarbeidd 

etter direktiver fra }~ngland,det var pat'riotisme å lag$ølr)rift~ga.brz vanske

li~neter.Densinen ble sjolvsagt rasjonert, og bilene ble påmontert gaseenerato

;.. -:- store beholdere fyllt med'knott.i.L sm2-kappet ved-som så brant og utviklet 

gass.Å sette fyr ~å en slik knottfabrikk var patriotisme, det hjalp jo ingenting 

i6 ; tyskerne tok hva de trengte av"knott "Hvo'rsomhelst den fantes o:::; den sivile 

transport ble skadelidende. 'led. erensen '--':.ust-i~gder-l'elemark ble en j ernba:nebro 

sprengt i luften, tyske pionersoldater fyllte hullet med tammerstok~cer og i lapet 

av etpar dager rullet tOJene igjen. -stter krigen mi:_t :;e sjolvsatJ;t no:cdmenne bygge 

alle Sljrengte broer 0i)1' igjen.Al t dette var"n3.lestikk"som ingen irmvirknic hadde 

ps. krigens utfall, men bare akte vanskelL::.:hetene o::; sa tyskerne rett til repressa 

lier, som kunne ramme helt uskyldige men:lesker. 

I begynnelsen seiret Tyskla.ld på al le fronter, som nevnt for.Japan kom 

med i krigen på 'rys :lands side, 0b gj orde store erobrLlger i Osten. "Rnglani kunne 

vente å bli invadert. Så kom 21.j1.Uli 1941 del; overraskende tyske an;repet påRuss 

land som hadde vært -::'ysklands iorbun·_lsfel1e sid8n hosLen 1939. Hi tIer stol te nem

lig ikke l);'; russerne,men ventet at de skulle f·.lle ham i ryggen.(j.;<.;,.22.jan.1918 

forte.aiJer Fm'vennen at '3resjnev ini'lrOmmer,at ik~-::e-anGrel-)s~"akten med' Hitler var' 
'. 

for å vin~_e tid til å:f§R~ et angrep) 
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I Russland vant tyskerne OgS:l store seire og ryk ,et fram nesten til IJeningrad 

ogT,/fMo akva , men så satte ,&.ener§:l._\[inter inn i 1942 P;:t samme m:'~, te som mot Napoleon 

i 1812. Tro?pene led fryktelig uneier kulden, men av -.:j oreIsen falt ved Stalingrad 

i et månedlagt slag,eler en Tilasse men,es~er falt ps. begge sider og som endte med 

at en fJaSSe tyskere ble inr.eslut i;et.Tiltba..1{etoget var noe i likhet med lIapoleons 

General Vinter hadde seiel't påny.Men forst på njåret 1945 ble tyskerne drevt 

hel t ut av Russland og nå :f'ul:;te russerne etter. 

Etter et japansk an:;rep pa den amerikanske -".'låtebasen l-earl Harbour i 

Stillehavet, kom :.rne rika med i lcri r:;en og <la satte bombetoktene og luftkrigen 

inn for fullt med tyske byer som m~tl. Hamburg og andre storbyer ble SG:' å si j ev

net med jorden. Dre.3den som var erklært SOt"1 c:pen by av tyskerne- der var i hundr 

',sener av flyktninger fra Ostområdene- ble bombet med fosforbomber, der oP:Jstod 

såkalte brannstormer som i'or'orukte alt surstoff i luften og ofrene ble rett og 

kvalt om de ellers hadde overlevd brann og bomber.Uerst~ttelige kunstverker og 

- -rgninger ble odelagt • 

Italia had<'ie ung;er Mussolini vært l'yslcl:lnds allierte.'Tan ble styrtet 

allerede i 1943~?)o; Tyskland m::lt-;:;e besette Italia c:'or å beskytte sin sorflanke 

Likeså ble Grekenland og Jugoslavia besatt og Tyskland var endda en gang i vei 

med "å seire aes ihj el~'Sel v i orkenen i ~~ord-A:frika raste den såkalte "brkenkrig 

mellem tyske og en:;elske tropper der den tyske general Rommetvant store seire,m :. 
lå tilsisst under for overr.nak~en. 

Helt til det sisste holdt Hitler tordentaler, Churchill var heller ikk 

avveien, stalin sa ikke ett ord over radioen,men han ble storkrigens Seierherre. 

En ny krigshending ~ike utenfo.!:. 

Sondag lS.oktober 1944 om ettermiddagen horte vi pludselig flydur. Ca. 

engelske fly gikk ~il angrep p8. en li ten tankbåt"l'lhger Marie"av Bergen,1'l0-

-~nkels rederi. T)en var på 1100-1200 tonn og gikk med olje(og benSin?) langs 

Eyejen.Den var konvoyert aven tyskx forpostbåt som ble senket.Besetningen på 

U:Jå:II:gJIllxP noen og femti mann gik.: på sjpen med redningsvester på, men ble 

beskutt av engel.kmennene.Omlag halvparten kom iland i Brekkesto,mer eller min

dre såret og ble virkeli:; hjulpet på beste måte av Brekkestofolk. (Tyskerne delt 
! c •• ~ J). 

ut brennevin etterpi::.- de mente nokk at det\gjeves*e en kunne gi en nordmann.) 

Siden ble de 8E..rete fraktet til Ma'reviga hvor de fikk forstehjelp i sanitete

brak.:a for de ble sendt videre til sjukehus. ( Sommeren 1977 kom en såret fra 

dengang og ville finne igjen en dame som han bare husket stemmen på,han var de~ 

gang temmelig blindet.Vi kunne ikke i farten finne noen som kunne stemme,men kc 

siden, etter at tyske::.~en var reist, til at det måtte være 'Jigrid Knujsen som da i 

inn sårede i sitt pe::lsjonat. Da var det desverre ikke lenGer mulig å fu kontakt 

takt) . T.',mkb&ten ble skut~~ ibrand, den hadde norsk skirsbesetning o;; tysk kanon

betj eninz og disse skj bt etter flyene til det sisste . Det ::.;amme 2;'j orde luftvern

skytset i Maureviga,men ini,et fly ble med sik;\:erhet skutt ned."n g;i.kk opp på 

Troeheia for f:. se p{--- dramaet,.der var ogs~t T':arie Pan'1fallmyra fra Berge~å g~ 
dAl' nokk m,qnilp. tVRkA1"P.~illhlpt h,m.".;I1.hA1"P np1" ik'.:-p uf,,1" mM'I,O'P YlnT"RkA .n"'A~,"mA'I\+''' 



XIII 
jeg.Det slo nokk desverre iil,det het at en eneste tysker had e creidti å sv5mE 

langt nokk u~:.der den b::,,'el:.nende olja,mens de andre ble fU1Flet med forbrente hen 

der og hod e ..... -lraket ble st:..:ende l~'; Bokslene og en kunne se blaf ,:'ene fra o2-j 

brannen i 14 da~'er etterpå. 
J eg tok ini:;iati vet til en soknad om frigivelse av fanger fra Just5ya 

med henvis,Gint;; til det hje:aipea,:,beidet Brekkesto-':'olk hadde .~jort.Jeg fil:k hjel: 

av den tyske so:l.daten \Villi ','.'eihrauch som vanket hos oss. (Han var meget musika: 

og lærte Else o,; Jorunn noe pianosl--ill). Han satte op_'· på perfekt tysk en sokna' 

fra Yarl ~J oharmesen, Hans l:ristiansen, Ola'! Vabo, Bj arne ,l onassen, ~rY,~2 Tonnesen 

Randi Rasmussen, Ole Hegst5lm/ j'rue , eluf Nielsen m/frue, Tonnes og r~I.~llef KarlseJ 

om frigi ve~~e_ av l~orcan 00rneliussen, r.j alL ar Govertsen, ,J ens ::egland, Harald T5j 

'essen,} . ..rne Helle oG Johannes Stenberg. (.Jeg ville også tatt med :::;oren Hortemo, 

men Mary -~ortemo kom og ville ikkl5! ;:1(1 mannen med. "Hvis saken blir tatt opp og 

undeTsokt påny,kan han bare risikere st5rl'e straff~' sa hun.Jeg ble meget for-

.uset,for til denne tid hadde alle hevdet at de var totalt uskyldit;e.l.Ten sjq.l' 

~~agt ble Soren ikldl tatt meel) .Jeg underskrev saknaden som I;rivatmann og meUllIIl 

av HS~'GauDauernlei terJ.Lfylkesbondeleder blir j eg også kalt, og overtok det vide

ae ansvar for de ovennevnte,sj51vsagt e~!r~~Æifg stor risiko, idet de rimelig. 

vis ville ha folt seg forpliktet til videre innsats om de var blitt 15slatt. I-

midlertid var alt blitt temmelig forvirreåt med tysk tilbaketrekning på alle 

fronter- 6m soknaden i det hele kom fram ( gj ennem lensmannen i Vestre r,:oland 

til det tyske Marinedienststelle) kan en ikke vite.Jens Hegland kom hjem ifeb~ 

1945,01e Byremo som jeg sendte soknad for,ble frigitt for jul 19JJ- begge ar

restert forst i 1~43.Jeg sendte også soknad am frigivelse av Lars Engemyr,Knui 

Myrene,Tinbsaker~Edvin Borresen,Lilledrange o~ Oddvar uyna,Eikeland.Arne Tveii 

var mistenkt for fluktforsok v;d arrestasjonen, sammen med skolestyr~formannen 

oevi tnet j e,', at mistanken var ubegrunnet. 

I t1.A.rkivet"~li1aps)e '·r-dok.7 finnes kopi a'f soknaden om fri.;ivelse(p~ jysk) 

av fanber fraJustoy og V.; oland. Se også 1:appe V -dok. 7 og 8, det sisste ins en 
"ira vaktsjefen for Eaurevi;a, Anders Reinho'ldt Stenberg.Les så oyet blir stort 

og vått ..... 

Vi Strevde med jorda o~ leverte alle varer til fors~~ingsm~ldighetene. 

-)et ble sagt, at hvis ·:..i.er ik:ce var r,:OU;TTIe;; melltkfra NyberG til meieriet, ville 

det ikke blitt noe til rasjonene til barn,syke og eldre.Vi dyrket gulrotter, 
hosten 1944 leve·{'te vi 56 tonn, da hadde vi over 50 skoleunger J.'ra I,illesand 

og lo mann. fra ArbeidstjeneBten til hjelp.Gulrottene ble kjort pL bil til ei 

j akt i Brekkesto sO:J: forte dem til Arendal. ,I.V fo:csynine;snemnda i'ikk vi lov å 

slakte en sau og mor kokte lapskaus til hele flokken i storgryta i kj elleren. 

På 2 dager var onna unn8.t,,;j ort. TIver av sko10un.;ene fik, noen kilo rotter med Of 

var"lykke1ige ~'-7interen 19";'1-42 var som for nevnt ualmirj.deli2~ kald. Vi hadde 

kjelleren l'ull. av poteter, for å holde dem fri for .~·rost mc,tte vi ha åpen ild 

i ei jern..;ryte.Det rok og sotet opp gjelll.~m hele huset. På Stuthei dyrket vi 

kål til Eddikkbryggeriet i Grimstad,rodbeter likesci-til og med maineper ble 
levert.Dertil u1.l fra sauene Oft k;ot, A.V RA'1 ()-,. '\.n1.~.,..;~mn.,.ø,...(+n molro-lmo1n.,..-Ia 
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kr.35.-) og noe flesk.Mot slutten av krigen måtte vi slutte med griseavlen p 

g. av vanskelighetene med å skaf'e for. "IIusgrisene" var i skuddet i de dager, 

og mye god fisk ble fort opp på dem .... 

"forges Bondelag var blitt omdopt til Norges Bondesamband .J.1n anonji"JIl stif

ter hadde gitt kr.5000.- til Sambandet.Disse skulle gå til lo bonder med sær

lig stor produksjon,altså kr.50o.- + solvplakett og diplom. AVen eller annen 

ble vi foreslått fra Aust-Agder,og en dag kom landbruksminister Fretheims sekr 

tær Anders Kase( fra Rygge) og overrakte stasem.Den henger nå i forstua på NtIDi 
Nyberg.Pass {;odt på de~.1 den er nemlig en av de t=!:~o!Il_:t.ip.'p'e?_i_ ve.rd,~nl. Arthur 

Krohn i Kringkastingen gjorde opptak her på gården <?,p.JeC"kom i radioen~ I "Ar· 

ki vet Il MapI;e 5, dok. 2 finnes novembernummeret av Norsk J erd med bilde av mor og 

~egO~~d tekst i nermest blomstrende ordelag. 

Arbeidene i Maureviga fortsatte helt til kapitlasjonen.Notto Davidsen 

fra Sandomyr ble drept ved ppren~ningsulykke allerede sommeren 1941 i den storE 

- 'mkeren over:at i leiren, Engesland fra Kalvild fikk ryg;:;en brukket ved 'rodt-

.. ~'akka på 3teindals myr og dode noen måneller etter. Etter krigen drev miner og e 
sprengladninger iland,to små sonner til Arthur og Ingeborg Govertsen ble drept 

da de fingret med en liten mine som lå på en holme utenfor Råna. 

~llers var der pussige episodef også. Vinteren 1941-42 var som for nevn 

kald. Selmer Oland og Sverdrup Thomassen kj orte sand på steinslåduoe over heia 
. i 

til j\Jikkestikka der det ble bygd bunkers av tyskerarbem.derne. Sverdrup kj orte ) 

t'}~ari",hesten til svogeren Jens Hegland.Oland gikk bak slådda si og etterp~l. ko~ 
~ 

Kari som var ilsk i uværet og kulda, og hogg tak i bakenden til Oland. "Ho beid 1-

iklq}.e,ho togg~t .'.1a Selmer.ii 

Tyskerne var i 1944 p~eexeett på alle fronterDe hadde nå hele verd 

,unntatt Japan,mot seg og Japan hadde nokk i sin kamp mot USA.Hitler talte om 

h_.tlmeligex våpen og de' forste av disse-VI og V Il (V. står for Vergel tung=Gj en-o!. 

Jj elaeIse ) gj orde sto:,.'e odeleggeIser i ::ngland .:Det var imidlertid de massive ho 
, 

bomberaidene som ble det avgj orende , dertil man.;elen p~i dri vstof~~' til krigsmask .~ 

m 'kineriet .Nå som i Forste verdenskrig var 'de tyske soldatene alol tid overleg...;:; 

ne i kamp, men lå nå selvsagt under for ove cmakten. }'ra vest rykket amerikanerne ; 

o og engelskmennene fram,tyskerne tilbod å opphore med all motstand på vestfronte 

for at de-vestmaktstroppebe-kunne rykke lor tere fram o~; bestte mest mu1:ig av" 
~? 

landet for russerne .Av hensyn til avtaler kunne dette ikke aksep,teres ogUmota~o; 
l 

stedet ble på mange steder Elben. 

Etter våpen~{staWoten var nokk tilstadene ubeskrivelige.Jeg fik::C no 
hore endel da j eg etter kri~en-i 1952- fik}\: innreisetililiatelse i ost'7Tyskland 

med IJeipziger-Messen som })åskudd.Da bestskye jeg GOd~H~t tjumm@l"§W der jeg hadde 

, 

vært lærling'i 1922.Det vil ,fore for langt å fort~lle om voldt'ekt,sult og lov--~; 
loahet. .... 

7. mai 1945 kapi tulerte så J1yskland .Her tillands -v-ar spenningen 
:." 

stor-ville de tyske soldatene i U?estung l,iorwegen" kapi tulere?Her var ca. fire} 

hundre tusen tyske tropper som kunne . ha fort en langvaria kRJTln m,::>/i -f'.".,rlr+",' ~ -- ~, 
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folger for landet. I boka 'eil Hewin.1lQuislinG--" blir det gj ort rede for hendint' 

ene og forhandlingene om dette temrclelig inng"'<encle, men resul tatat ble heldigviE 

kapi tulasjon. 

Og nå, som faren var over myldret heimefronten og "de sisste da~ers hel 

lige" fram. Heimefronten hadde jo foretatt sabotasjehand;Lineer og snaikmord,og: 

sendt mel.&linghP til EnGland,men nc\ var plutselig alle _blitt svære karer.J:<'angene; 

på Grini ble sluppet fri og ble båret på gullstol pL hj emstedene. I I(ristiansandj 

var de uheldige, fortalte onkel jdls,.den forste ljå GUllstol var en lcriminell. Deri 

var adskillige av dem og forslaeet om EL gå i samlet tog l7.mai blidet ikke noe ~ 
I 

Den forste j eg horte ordet "lanssviker" av var min fetter Tomas 'l:'homas,l 

se og han ha'tde vel hort det i en';8sk radio. "Du er j o lan,_tssviker'~ sa han og val 
svært så sikker.Jeg skjonte faktisk ingenting,men så tordnet radioen los med;1 

meldinGer om arrestasj oner og, stadig gj entatt: '~andssvikerne slcal fi), en streng ';. 
J 

o rettferdig straff'!. Såvidt jeg hu.skel' var 8. mai-kapi tulasj onsdaBen- en fred~ 

Lo,,'dag hendte ingenting og son'iag kveld var j eg en tur til 1laureviga.J eg motte' j 
Andreas Mæbo på hj emvei med en sek~< med kaninhauer og -pelser på baeasj ebrettet-l 

A.M. var godt kj ent i leirem, han hadde pelsdyrgård og ej o ~'de forretninger med ,l. 

i'eveskinn.lJå hadde tyskerne' slaktet sine husdyr oe A.I.~. hadde hentet det siss:te; , , 

reveforeL.Men på toppen av bagasjebrettet hadde han plantet et nQ.;sk barne fl agg'; 

Vi hilste og smilte begge to .• han på den sikre,trygge siden ••...•. 

Så kom morgenen II.mai.Da kom .~ders Reinholdt Stenberg i fililge med 

en poli ti avensen fra Grimstad( visstnokk sonn av entreprenor Karl avensen som <' 

hadde hatt gOCle kontrakter med tyskerne i 1:~aurevic;a) og flere andre troppende 

opp i 4-5 tida bevepnet med Kragsri~ler og engelske stenguns og skulle arresteJ. 
~ 

re. Doren var ikke låat,men de slo med geværkolben i dora,sl~k skulle det vel gj~ 
.~ 

reb.Vi tornet u't og skjonte jo hva som var på ferde,men jeg ville gjerne ha noe l 
l. .... t for vi dro. "DU har vel ikkje rar matlyst idag~'sa en av karene. "Jau,hadde all' 

gjort så moe godt og så lite vondt som e,var det ik kje farlig~'var svaret.Så vil 
jeL ha med arbeidstoy. "Det trengs ik~:e~SaAAnderS Reinholdt~' vår~eti.~~er skal ik: 

ka arbeide!! Dette,mente jeG,var ille,men han var mulit';es human og at dette skul' .,' 
le være pen fangebehandling. Torkj elll=hans skolekamerat ble også tatt med, ,men '" 

han fikk slippe hjem igjen fra Lillesand.Muligenq'demret det for de"gode"at Tor-
, 

kjell kunne være til nytte i matproduksjonen-denbburde ikke lide avbrekk------

Era lastebilen skulle vi inn på politistasjonen i Lillesand.Der hadde 

samlet seg en flokk utenfor da vi sammen med andrearrestanter kom fram, jeg la 

merke til "rutesvikeren'" som nå hadde brul{ for il vise seg som "god nordman:v~"d.';. 

En annen a .. ; samme slag,Odd Knudsen-,rJ3rukskunsten.Il som ogs::::' hadde gjort ;ode for~ 

retninger med tyske~'[le med sin "kunst~' gj orde det grundigere. Han rok på meg fra ! 

siden og spyttet meg i oret~fNå han du ede roer~1 sa han. Da var der virk01ig en .. 

bebj ertet bak ham som la handa temm':3lig fast over munnen hans. Hvem Jet var 

fikk jeg ikke greie på i. tide,men han var trulig ikke tilfreds med"den nasjonale 

~oldning" ( et uttrykk vi skulle få tlore stadig vekl~k 8enere~ til "kunstne'!'en ~t ,I 



~rove.Kokkenethadde fått noe spiselie ut av det,og jeg ringte i 

frk. H _: Husr:lorskolen OE!, spurte om hun ville forsake. Hun var villig o;..::; fikk er 
sekk. R~scl tatat kj enner j eg ikke, men dette var altså blitt kj ent og vakte fora} 
gelse,iallefall hos kunstneren.J'"in kusine,Marie Bergsto,kunne ."fortelle at presi 
hadde tattx denne hendinga ved poli tistasj onen opp fra p:c~kestolen og kalt dem 
"uverdig" eller noe liknende.Det er ellers fristende å ta med,at mange år sene 
skjeid denne forste kunstneren i brannen til en kunstner nr.2 (Pi nne) som spra 
naken omk~'ing på hoimene til forargelse for kunstner nr.l. Det ble rettssak av 
det.Jo,uet ble moro av det iblant. 

Så ble vi sendt til Grimstad og stap,"'et inn i Misj onshuset litt ovenf 
r~ren.Der var det trangt og ingenting å ta seg til,men vi fikk da komme ut i fri 
}.uft av og til.Da ble vi bevoktet av heimefront folk bevepnetmed stenguns.De va 
l~vsfarlige fordi de ikke kjente våpnene, men våre frontkjempere ga dem instrukE 

~t helst komisk syn .. 
I Grimstad sultet vi ikke,vi fikk til oG med pakker og brev hjeQmef 

En gang ble jeg sendt til byen i et eller annet erend,såvidt jeg husker med vak 
Der passerte jeg svoger' OleAAresen som. sto i prat med en annen kar.Han lest ikk 
se meg da, men han hadcle allerede vært .en tur på Nyberg for å undersoke mulighe-

i 

,lene for overtakelse avg gården... •. 
i' 17.mai var der endel utfart fra Grimstad for' å;>"se'på"landssvikerne 

Jegla merke til en kar som hadde arbeidet i Maureviga i lengre tid.Han hadde ri, 
seg ut med en masse norske papirflagg på troya og langs begge bukserennene hadd· 
papirflaggremser-a la indianer.Nå gjalt det å være nasjonal~debukkene var ve: 
forvart. 

Vi ble lusete og ble sendt til avlusing på badet på Torskhol;:;en. ' 

~Jt tyske anlegGge ble vimst brukt og lusa~b1e vi fri. 
Imens hadde"'retts"-sakene startet.Dommene var til å begynne med 

forholdsvis milde-f.eks.-!- år for li ha vært medlem av NS oe; samtidig med i. :k1l±!U 

z Arbeidstjenestens 10kalledelse(JorgffiSyrtveit,Eigeland.~ Men så hylte avise 
ne opp-dommeme var ikke i samsvar med folkets rettsbevisst~et,det samme folket 
som i 4-5 år var oppfanatisert av propagandaen fra London.Der skulle dommes str 
.ger~~ 

Og nå skulle vi også sultes grundig l Vi ble sendt til Blodekjær 
1 Arendal og stuet 'inn i en tyskerbrakke nedenfor fengslet'Brak ka er nå revet 
tomta er parkeringsplass;Og nå ble vi fortalt at vi skulle få unng' jelde for de 
tyskerne hadde gjort med sine fanger. (Rode-Kors-pakker horte vi ikke noe om).Vi 
fikk ytterst lite brod,ei tynn suppe ble servert i alu miniumsbof~r og hvis der 
ble servert salt sild til mi~dag ble alt,innmat og bein,fortært.Noen ble Slappe 

og sov mye,andre,deriblant jeg,hadue ikke ro på seg.Det hendte at vi ble sendt 

ut for G. It' vaske etter tY~jkeme It som det het. Vi var på staubo gard vest for Aren. 

dal,der var ikke mat å finne,men vi fant blyanter og papir som vi ~lle lage ko: 

stokker av. Hvis det lyktes å få dette inn gj enn em kroppsvisi Ussonen etter slik'e 
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utover Bosten 1945,men da var jeg -i begynnelsen av au~ust-slul)pet ut,med mel 
pli~~t hos lensmann Svennevig.Fra feneslet fikle je8'.korrekt utbetal t fangelCSnn 
med kr.@.50 pr.cla8e6gedeJt~e ~~1fIt~n~@~ istand til å kjope ~ kg.meierismor og e 
brod som tegsaXixxexx jeg satte i meg på gata i Arendal uten hensyn tilnysgje: 
rige.Da jeg kom på vekta h8im('! hadde jeg på de ca.5 ukene i Blodekjær tatt av 
meg 15 kg.fra ca.80 til 65.Jeg hadde beg~1-i tjenesten som syndebokk.Men mag< 
min hadde visstnokk på Enmi±ØB en måte hatt godt av sultekuren,nå kunne jeg et! 
ete og på kort ti~ var jeg kommet til krefter igjen. 

,'~., 

Heime hadde de strevd og holdt alt vedlike,Torkjell var som sagt kOl 
hj em it~jenJLilla var i sokelyset da hun hadde vært en kort tid i tysk Rode-Km 
tj eneste som hj elpepleierske "men Slapp unnav i forste omgang. Ungene hadde kjCS,l ' 
~n gammel Ford og hadde stor moro på Justoyveiene,sjolv sagt uten forerkort. 

nl~~~x~~~ eiendommen og formulID under administrasjon, b~tak 'f.91 
var ikke mulig-kontoen var pperret.Jeg lånte kr.50o.- av tante ~ld for å 

engagere sakforer Simon Holmesland som min forsvarer'.Jeg kjendte ham personlit 
Ira en jordstyresak på Oland i Froland Under krigen. Det viste seg nok k å være 
bortkastede penger, samarbeidet mellem oss var heller dårlig og j eg hadde j,o l: 
vel fått en of:'entlig oppnevntnforsb'arerf~som hadde vært likes:?, makteslos som 
Simon Holmesland . Under en konferanse i Arendal var gan ordentlig rystet da ~ ..... .. 
ikke var villf5~~71 å avsverge Quisling helt of? holdent."S~ lenge jeg har fåt" 
saken framholdt fra den ene siden,er det ikke mulig~ mente jeg.Vi kom også lru 
henrettelene og han mente det var en menneskeplikt å nekte å ut fore ordren.J. 
var ikke enig, og mente dette var å desavouere selve Vårherre- han gav sitt li' 
for andre,men det hadde en hensikt, derimot var det hensiktslost fo'r en soldat 

nekte:Han ville etler krigens loverhijii~t ~læ~~/og andre kommanClert til å utfo~ 
jobben. Under "Rettsl1saken hagde Holmesland noen glede av meg,men det kommer f 

en 
_, være en/ For å komme til bake til sul tinga i Blodekjær : Angi velig skulle denn~ 

hevn for de norske fangenes sul ting p::i, Grini og i Tyskland. Fra Tyskland kom 

lensmann .Svennevie- og framflbral t politimester Onsrud hj em runde og tykke ,like
lo.'-'en Hortemo fra Grini .}.:;organ Corneliussen haddeH hatt dysenteri og var nede 
35 kg,har han fortal t meG siden. Det atm jo om livet:t'om ham, som for mange andrf 

p.g. av sykdom. Som nevnt under tilfellet Overland fik de norske fangene ganf 
mange Rode-Korspakker trass i tyskernes transportvansker.De tyske soldatene k< 

derimot iblandt tilgårds og ba pent om litt melk til sine små puddlimgpak1cer s( 
de fik~( sendt hj emmefra. I fangeleirene var der forsj ellsbehandlinc av f. eks. 
slaver oG folk fra de nordiske land. Etter tyskernes raselære var de sisste av 
storre verdi oe fik ~ be:lre behandling. Odd Nansen forteller i sin bok om dette, 
og nevner det uverdigei: i, at de norske drev svarthandel l:led varer fra pakkene 
med folk f.eks.fra Balkan. 

Japan holdt stand mot USA til utpå hosten 1945.Da slapp amerikanen 

atombomben over 1~iroshima og Nagasaki med hundretusener av slvilpersoner pine

fullt urept,og man;e livsvarig skadet av stråling.Dette kunne vel kalles verde: 
• hintoriens storste krXgsk±S%MrXe krigsforbrytelse,men kriesforbrytene fantesk 
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fantes bare på den tapende parts side .. 
,TeLtenes Sionistdlrganisasj on, som forst av alle hadde erklært 1ffj.;tler krig, 

hadJe nå makt til å ta en blouig hevn. Den sto uten tvil bak kri5 s forbryterdom

sto~en i Nftrnber~om domte tyske generaler til doden ved hel~igg.Det hjalp ikke 

at de hevdet å ha handlet etter ordre fra hoyeste hold-@e sktule handlet etter 

etter sin samvi ttighet! CT~r vi regne med at krig i framtida blir umulig,n:,r enkv 

hver soldat ved fronten handler etter sin samvittighet?)Heneingen ble utfort av 

en professjonell boddel fra Texas,fortale norske aviser,han hadde for hengt hes

stetjuver~m5dskampen til en av generJ.iR~l~~r meget lang-15 minutter.Det er fi'i

stendelq:reefere fra Hewin, side 371: "Som et eksempel på bi tte~'heten kan jeg nevT' 

nf" fol:'jende :Mocbt slut ten aVlrlmin audiens hos kong Hå~oti°~~o~f tidlegere dristet 

j eg meg til å sporre: "Og hva vil dere gj ore med Quisllhgg, ::'ir? Hans maj es tet sva

te uten å nole: "Vi skal henge ham, ja, vi skal henge ham tre ganger.Jeg antar ai 

ja så forbauset ut for kongen forklarta:"De forstår,forste gangen vil fallem

med ikke åpne seG' Da skal vi si: "Vi beklager så meget, maj or QuiSling, vi blir 

nod t til å forsoke ~~~g senere. Så vil hah bli fort tilbake til sin celle. Hes1 

ste gang,forstår D;, vil tauet ryke. Buda en gang vil vi be om UlIl1skyldning'og si: ,.. 
"Vi er meeet lei for at det te hendte,major Quisling. 'Ti skal se om vi kan gjore 

det bedre heste gang~ Så blrr~ort tilbake til sin celle. Den trdje gang vil 

vi være heldigere .1i'dlrstår De?'" Se også Hewin side 373 om den bestialske henrettE' 
lse av "Ragnar Sckanckft_"rofessor på Trondheims tekniske IIogskole og radarpioner, 

kirke-og undervisningsminister og et nobelt rrenneske, ble henrettet etter henioo1 

3 års fengsel, tross en petisjon(bonn om benådning) fra 7- 800 prester og profef 

sorer.En eksekusjonspeleton nektet u utfore oppdraget.B.n annen var så forferdet 

at den mislyktes å drepe ham oyeblik.kel~e.Han lå og vred seg på jorden oG ble 

to! .. slutt drept med nakkeskudd. "Soknaden om benådning med de mange underskrifter 

b:me avslått av Kongen i statsråd.:S:one;en skal ha sagt:ItNai,de(naz.;i.stene~ har sve· 

get mai og mit hos'::p:t dW!sk~Folkekone;en" ble kal t"Håkon [[en blodige" ods imellen 

06 ;:an vel få det navn i framtiga.Det bemel'kes,at sitatene er tatt fra den fOTS1 

norske oversettels:m av Hewins bok.Oversetteren,Hans 3.Jakobsenn, ble trukket fOJ 

retten og satssn till3 sider ble "styrtet~'dvs.står blanke.Destlb sikrere kan en 
være på,at alt det andre e~ korrekt. 

Etter opplysninger som nå- i 1978-under debatten om avskaffelse av dods

straf:f er kommet fram,ble der ette:r krigens sl~tt skut, 24 nordmenn,8-10 tysker«: 

og etpar andre utlendinger-ialt 36 mennesker. Det er noe undelig å hore de iherdj:' 

ge argumentene mot dods~ffen i hvert fall i fred~~f~ nar en iallefall burde ' 

huske justismordene som ble begått etLer at kricen var ... ~~utt. 

ill~i erecle de forste da:::;ene etter 8.mai kunne avmåiene fortelle,at våre fro 

frontkj empe ('e- som hadde satt li v og helse inn i kampen mot kommullibsmen- val al~ 
hjemfalJen til dodsstraff. De tok det varbalUlende rOlig,det ms;r ualmindelig kjel 

ke karer 03; hadde sett doden i oynene for.L-en kanskje regnet de med å.t dette 

var ill. uhyrlig til å være sandt. '.:,'n av dem,l1eidar }Liland, ble iB~lers shlltt- hans 
--'-'-"- -"".., 
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lemskap i Nasjonal Smmling vaI' straffbart .Dette alene kvaliL .. serte ikke til do( 

dom, han hadde an.:..;i veli~ andre forbrytelser. had'.ce/ 
Hoyesteret ts kj ennelse-riktignokk med meget knapt fle'ctall-fa:3tslått at mer 

lemskap alene 7ar fellende,og dette gjo:cde jo alt enklere.Dert:il. kom LanJssvikru 

andningen av desember 1~44 utarbeidet i IJondon aven regj eting i æcil uten myn

dighet etter inte~Dasjonal rett(F02keretten)til å gi lover oG uten mulighet ti] 
I 

å gj ore disse kj endt på lovlig vis. De stred også mot t;rwmloveb som forbyr lOVE 
med tilbakevirkende kraft.Jeg ble,som for nevnt mållos da jeg ble fortalt jeg 

va::- ~landssviker'.' 

I "retten" fm1svarte Quisling sin handlemåte og hva han hadde gjort ror å 

bote pj ulykken.Han !'lad,je til dommer Erik Soliem som hadde vært med fl. utarbeide 

- 'ndsvikanordnin .:e11 i London og folgelig skulle vært inhabil. Han satt i rette r 

giftig som en slanee og Quisling ble domt til dOden, OG henrettet ved sky ting

ikke_ henginG, som onsket av -.ijongen ... Les ellers om rettssaken mot Quisling hOf 

3win fra s.316 oG utouer'Quislings forsvarstale finnes i I1Arkivett.r) 
Om den meget omtalte "Elverumsfullmakten" som etter initiativ fra stortine 

spresident C.J .Hambro ble "ve(itatt" på flukten nordover i april 1940, bor dere 

lese Odd r.Ielsom "På nasjonal Uriaspost~':rikeså om den totale kaPi~~sol1:en den 
lo.juni 1940,som ble hevdet bare var Lokal trass i at I1Sfuntliche Sr'itkra.:ee Nal 
wegwns" forplikter seg til å nedlegge våpnene for krigens va.rm.ghet.Se utklipp 

in extenso av historikeren ;Jv. Hartmanns angrep på rtrettslloppgj oret , Albert Wies( 

ners "Seie:'herrenes Jnstisl1 og I1Aldstykj~er"å.v Scharffenberc,alt i 11 Arkivet 11 

Hjemme på Justoya Gikl( livet sin vante gang.Jeg me:dcet ikke noen storre 

motvilje fra folks side.Der var ikke så mangeft;yskerarbeidere eller "de sisste 

dagers hellige"pa oya, dermed var de ~kk~å sterkt forplikeet jril å vise fiendt

lighet. 
. Knut Hamsun bl e o .:;så tiltalt for "lall~svik"-dvs. han hadde vært med~ 

:Lem av l'L:3 og hadde oGså skrevet artikler i pressen under okkupasjonen.Jeg mot

te opp til rettssaken i Grimstad og kom merkelig nok\'= inn i tide for salen ble 

stene;t.Jeg hadde tatt med blokk og blyant for i;J, kunne referere best mulig,en 

L ....... tte nemlig være forberedt på forvrengte referater fra journalistene,de mutte 

ta alt 0P.cl i verste menin3',det forlangte mohben.Der var imidlertid mott fram s~ 
tJ.ange utenlandke referenter,at det man leste i avisene etterp:i samstemte med 

Hamsuns egen framstIling i hans bok ''På gj engrod,.~e stier" som han ga ut etterpE 

I tilfellet HClIDGun var overlæge Gerhard Langfeldt svært uheldig.Han hadde Hams 

sun til psykiatrisk undersokelse og fant ut at han hadde "varig svekkede sjela~ 

evner~' S;", gikk Hamsun hen og skreven bok ik~(e viste tegn på noensomhelst svekl! 

kelse. I boka er Hamsun nermest mildt overbærende, men når han kommer til psyk~ 

ater Langfeldt, mer~er en at hanf/r rett og slett sint .•.. 

Hamsun ble domt med ~ans og hadde arrest i Grimstad(på Gamlehjemmei 

i Landvik;) og husarrest på Norholmen,r,1arie og Arild Hamsun var i arrest i Aren

dal og sultet som vi andre.Hamsun ble domt til svære penceboter i henhold til 

der ko]] ektiv~ absyar. som var knesatt av Landssvikanordningen."Dette er jo ast-
ronomiske belop~' bemerket han da"dommen" ble opplest. ( Se om det kollektive 
ansvarAt hn1=l Hpwi'n -ne. o-inc '7;'1t:::_ .... v,'"',,+ ',~~~,,~ ~_ .v:..:, -_._-"-
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Så fikk j e,j;" :3te'J11ing til straffesak for Landssvik til foretakelse på 

Tingsalen i Lillesand l'redag 14. desember 1945 '!' 
J eg hadde hort om andre som slmlle "flrJr retten" at de hadde tatt beroli 

gende piller. Det kunne i hvert fall ikke falle meg inn,oh jeg su på ~ommer~ak

tor og"forsyarer lt i sine svart~kapper som en flokk guttonger som var lwUlmandert 

ut til stteinkasting.Aktor,statsadvokat Falkanger(populært kalt'tli'alkoye" av oss) 

var ellers nidkjær nokk: Han hadde etter eget sigende vært med å utarbeidet I,and 

• ssvikanordningen i I,ondon og '.rar vel forpliktet til å gj ore grundig arbeid •.•.. 

De vanJtige Sl)OrsmSl ble besvart av meg. Sporsmålet om yrke besva:btetjggx 

besvarte jeg med "Bonde".Dette ble ikke godtatt,bonde var et hedersnavn hos os 

Dl'. skulle jeg være gårdbruker'Da Hamsun ble spurt om yrke;"sa han Diktei1-det.te~ 

~e rettet til forfatter~) 

Mine vita og anklagen mot meg ble så opplest.Dommeren,sorensk river 

- vland sImrte så om jeg anså meg skyldig."Ja~ var svaret.Dommeren rykket til, 

{., ,ete hadde han ikke ventet. "Skyldig etter til talen, men ikke straffskyldig~f sa 

jeg så.Dette passet bedre med alle de ~~dre anklagedes svar på sammo sporsmlål, 

ingen(unntatt de som hadde begått kriminelle forbrytelser)erkjente seg straff

skyldigfioG dette påtrass av aviser og radio oppfordret oss innstendig om å "an

gre og erkjenne~ y jr brode,alt hadcie jo blitt så mye enklere da.Nå var vi bare 
"forherdete og forstokkete~ 

Jeg viser hå til Lillesandspostens refey'at som i det storel:[ og hele 

er korrekt og temmelig objektivt og nokternt og skal baresB~ppere enkelte punkt 

er.- Selmer OlAnd var aktoratets vitne. Som orforer var var jeg pålagt av tysken 

ne å skaffe en hest-dette var for hes"teutskri vningenes tid • .j"egtikk til Oland SOl 

var endel borte i hestehandel og han var vil:Lig til å monstre med sin hest, som 

t J godtatt og levert.AvLalen var,at Ola.'1d skulle ha kr.2.- pr.dat; for den tida 

an var uten hest,men etter etpar da,:;er var en ny hest på plass.Ggdtgjorelsen 

ble dermed ganske liten og dette likte ikke Oland,og Jermed var dette et ankla"j 

g )unkt. TJet ble ellers ikke tatt tilfolge,men Ol and ga seg ikke.Mens je,~ var 

hj emme po.. "perrnissj on" fikk j eg henvendelse fra den gj eninnsatte ordi'oror Hol te 

med anmodnin' om ti G.:: eie opp i saken-Oland hadde nc)mlig brakt den inn ,,:or herrei 

styret.Jeg kjenner ik e til hya som ble resultatet.Ellers var Oland og jeg snar 

like Gode busser,00 jeg sIJurtøllaTIl en:.;ang ,lssen han kunne finne p~;c å vitne mot 

melS'l" Jeg ble jo tvungelll av Heimefronten, jeg hadde jo arbeidet hele tida i Mau-l 
reviga~'sa han.I "retten"ble Oland spurt om jeg hadde vært a~sgressiv. iette for- I 

I 

sto han l:okk ik':e og det var da han svarte~Haxfvar både grei oG um aul i ~' oe da lo' 
både til tal te, uommere og tilherere. J eg hadcle ellers moro av å fiksere tilhorer

ne,når jeg så dem inn i oynene,så de vekk-de skjente muligens,at de var vitne 

til en av.de mange justisforbrytelsene som ble begått i de dager. 

Jeg merket tydeli{; at jeg hadde sorenskriver Lovlands sympati.Han hadde 

selv vært medlem 

Da jeg ble spurt 
seg ut i tide. 
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svarte jeg, at barna var int~-;llicenl;e og hadde gått inp uten noe påtrykk. "Det 

tror jeg Gjerne~' svarte han.T)et samme bemerket ha.'1,da jeg på sporsmål om jeg ha 

de vært iv-ris til å hverve ::edlernrler til NS. svarte benektende-jeg hadde tvert

imot !Dotarbeidet OP}?tak av mindreverdige folk~ "Jeg ville at }TS.skulle være et 

eli teparti, sa jeg.tY -'{5 kan tenke IlJeG at han med denne stetten ville ergre Falk

anger og, andre dommesyke.Det ble ellers fortalt at Lovland,etter et "rettsmote" 

m~1t !t~/ mange .nS-bonder i Valle i Se:tesdal, slo protokol:ien i;::;j en med en oppgitt 

mine og berlerket at "nr, har vi izjen greidd å domme en uskyldig mann~ 

Jeg ble spurt om vi hadde hatt personlig omgang med tyskerne.Jeg svartE 

at en meget musikalsk mann fra Thtiringen haddeHG~tt± dotrene våe noe musikk

undervisning og en bo:,6.egutt fra Westfal-2n hadde' vært overlykkeliG n<r han fikk 

L .k V'Bre med og stylle i fj oset om sondagsettermiddagene. !?()[S slik ville j eg ha 

vært mot både englendere og russere, ifall de hadde oppitit1:tt seg sor!J disse tysker 

n~-absolutt anstendig'!'fI,egg merke til at i L.postens referat er den sis3te delen 

a mitt svaT utelatt,det var nå ~~e å vente annet.Tyskerne §.kull_~_ jo være kjel 

trinser og barbarer. rin "forsvarer" S.Holmesland antydet,at frykten for russern 

og kommunismen hadcie drevet meg inn i NS.Dertil bemerker jeg;"Dette er jo ikke 

god latin i6ag'!( Nå hadde jo rD.sserne "befridd "IT ord-Norge; hvilket had'le tvunget 

tysJ;:erne til å nytte "deb brente jords taktikk" o{!,· brenne store deler av "inmark 

for å si:nke russernes framrykning-lJefolkninGen ble evakuert. )Likeså vdllle Holmes 

land ha det til, at det var den fa,c;lijo;e del av Bondesambandet j eg hadde vært bort 

i,ikke den l2.21-itiske~'I3eg,~e deler~t sa jeg. Han ville ha det tilt,at jeB hadde slut 

som ord forer- fordi jeG var uenic med partiets prograrn eller liknende.Jeg benektet 

dette~,TeG er mer bonde enn politiker~'sa jec. Hæl forsekte vitterlie å cjo:te litt 
nytte for de 500.- kronene,men alt var jo nyttelastalt var fastlau~ på forhan~ 

.mim Holte va~ gjeninnsatt som ordforer og var aktoratets vttne.Han hadde som 
- ! 

2feratet viser ikke mye il si.J'g lDmne jo ha kledd ham ordentlig av med å for-

telle om "nazliUonna" som han hadde gapt over,men lot det ligGe.Han vi:cket mulige 

g- s n~)e nervos oc forlot salen straks han vm: ferdig med u. vitne. 

Herredskasserf.:r i~endixen tlar min beuntlrinc til denne dag. 'li hadcLe hatt et 

sammenstojr som reieratet viser,men han hadde mot til [:i. framholue mine positive 

sider i on tid da "Silkefront" var en vederstyge;elighejr o.; ingen "g()d normann" 

verdiz( Derin:ot averterte politiadjutant \,lergeland ?rank i Fædrelandsvenne en Op] 

fordring til befol~mingen om å komme fl'am mei alt de visst~angi veri?) " ellers J 

kan ik:~e et raskt og rettferdig retts9pgg-or gj ennemfares~) 
At en var domt p,\ forhand viste ogs:.' .. dommer Lavlands noe nolende påstand 

om 2 ;'rs tvangsarbeide-"det er noenlundre i samsvar med and r'e li': nende sake r" 

sa han. -)ertil bot kr.lo.ooo.- erstatning kr.20.ooo.~ saksomkostnin.z';]" kr.50.

inndraghin~ (av ordforerlonn~) kr.65o.-+ rettighetstap i lo iJr. 

"Rettsllmot,:::t va.c slutt og dommeren og jeG ble alene på T1ngsalen.Han ven

tet nokk at lj:eg skulle fors vinne,mens jeg,dumt nok,mente at jeg kmme bli tilx 

dommen var falt. "Nei, her kan De ikke bli, iler skal det ,almes. De vil ikke være 
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~,. XXIV. 
~;';~"<~'~' . . kalt for "Hybergs 'urakke\: I hvert fall b~e jeg 8~1 

. r 
\ ~I{,(" ." 

~.)'''; mann, ble bet.gnede nokk til Dalane F'angeleir ovenfor ~ 
,:.;, •• d dr Fossum OG noen eldre karer forflyttet 
~. .• • j! en med mange interessante mennesker og torholdel11 

, t1ansand. =Her kom Jeg ogsa samm "sammen med tannlege Hag-
var blitt adskillig bedre.J eg ble plaaert 1. vedskJulet _ wik l ' , 

h på Agdergårdene?) kapt.Druns p 
~ •• tad Jorgen Myrre(forf.av Hvem var vern "kO og 

, , , 7 dal maj or Rye og flere som m 
,. alt l akipet "sorle.ndet~' lærer Grego r 1.UB 'egus , 
~. o e t vi h dde manc-e morsomme stunder.Om kvelden ble der spilt 

gikk i vedskjule ,og a ,.;o II disku.-
. Id t."""""hl1.å de veBstetlbridge-idiotene lenge og 

br.1dge til langt pa kve , e -'!'P 

. ~ urte om "sfulnog sånnkun~le det vært gjort." 

;., Så en dag ble jeg kalt inn til vaktmester 

(. ''l''orje Håverstad fra Nordhagen i Ovrebo og ville 

'.Jagle på hanS kontor.Der satt. 

ha meg med til sin "leir~ Vi. 

. 'r 8~vidt kjente fra for,idet han hadde vært pleier på Eg Astl i den tid min 

... " bror Tomas var agronOIl der .. Bil1erstad hadde hatt Arbeidstjenesten til grofting .. '.,' 

" og oppdyrk'ng Q'Y' gården under kr::"gen og hadde hatt gode erfaringer.Som den kJ.o

""' .;.;:' j mann han var,hadde han ~ meldt seg inn i NS.Nå hadde han fått ut 10-12 Il 
~. . -
:: ~ fra. fangeleirene,med en vokte~ .. Alle var vi på sett og via utvalgte,noen va: 
~ ... : ~dverkeN og bygde -'NS-Huset" som står der den dag idag.Jeg skulle være "eks

~ 'pertan 1 dyrestellet,de hadde allerede den gang 20-25 melkekyr og disse .kull l 

~~,:~vea opp 1 tpppytel.8e. "stolta'" kom oppimot 30 l.dagsytelse og df var det et_ 

f.?:~ Lonøa og Torje BAventad.I de dager var det jo også en prestsjan. 

'1iYt"-·,. t'tenom fangene ~d.han .også omlag 25 81nnsp:epaaienter,virkelig .,t in
t.,,~e.r.8NI1t klientell.A'V og til om kveldene var det daua til trekkspill,det va.t:' 

iV;4t k08te-11g skue. 
Y. . .• 
~~~~.\ I.juli 1947 skulle jeg loalates,da hadde: jeg"sitt4tt'" ca.17 mfuleder-3/4 .Y 

~V~el'l'1fOD vanlig tor fengselsfUgler.Det var en skuffelse ,:,'or Håverstad.;1Ju sk'ulJ 

f~1 ~t.8e meir:aa han. !len lenr den dag idag på Nordhagen og vi har besokt hvtm 
! " -' ~H ma.ngq'ganger. 
'Ii", '.{ 
.~: Heime hadde de strevd og r:old t produksj onen godt oppe. Torkj ell og L:Ula. , 

, "'-1' heime, Else vikarierte 1 skolen på Tofte(.gikk siden lærerskolen på Hamar)Io-, . 
. : num tok artium i 1948 • .ule fire + mor fikk"foreleeg" på hver 500.- kroner-

" ~ billig var det. å bli "landssviker" den gangen. ral t ble vi flåd' for ca. 35000 , 
·,,·,ltroner,deralt på meg ca.30.00o.::: Se "UOI1.;srJokurnentene" so bilag,se også Hewins ,. 
. bok, side 375 om den'~011~t1ye_8YJ._~" _og. ~ovbrudd~ne ~.QmbJ._e be&.~tj;. 
'": 

Ld. vet gikk videre. Vi tok til med store byg0earbeider, grc;ttings-og aen.lcn1 

ningaarbeider(fortalt i Gardsboka).Rtter hvert fikk vi besok av foreninger og 

~ag som ville se st monster bruk 'Jg har takkegaver fra dem( Akershus herredsag

gronomlag"Froland Bondelae osv) . Fikk medalje lC1ed dipolom fra Aust-Agder Lana.cru-
ksselekap og e~erfolgende radioreportasje i landbrukshalvtimen.Som styremedlem 1 

. LUlesan6 Meieri motarbeidet ~0~yt.if~tel~ nyt ~~. meieri, som etter få år må'\1e gA 

'. inn i Agder ~.~eieri som foresli'.tt som al teranati v den gang. For b<Sndene lr1.e det '.t 
.. 'tITt feilgrep.Jeg hadde intetaomhelst onske om fL delta i kOn:JlRUIlal t s"tell, ble .. i 
)., .. 
,./~r.. ~dri ~oreslått(To,,:'kjelJ. er nå medl. av formannaka~pet.}:D •• ldf.J"" '014'leg~ 
.i~\ '.: '. .. 



At jeg hadde mistillit til demokratiet fikk jeg indLrekte gitt uttrykk for 
under '''retts4-saken .1~in "forsarer" ville vi te hvorfor jeg onsket ~ S-å av som 

orgforer-var jeg muligens uenig i politikken som ble ~rt? "Nei: svarte jegr -

"men jeg har fra for hatt en skrekk og forakt for kommunalt kjegl~ 

Jeg ble val8t inn i forstantterskapet i 3amslakteriet,men da vi hadde be

gynt m~d vinterreisene til Spania,bad jeg varamannen om å mote for valgperioder 

Og hermed har jeg fortalt det vesentligste.Jeg har ikke hatt noen am-

bisjoneJf om å skrive noe"verk~.tof!et kunne vært bedre ordnet med kapitler og 

avsnitt.Jeg har fors~t å gå fr~ i kronolo~ak orden,men det er blitt mange 

.idesprang og digressjoner.Språkfeil forekommer også,og jeg gjor ~v1sst ikk& 

'~v på å kalles forfatter.Rent teknisk er der også endel A bemerxe,noen ark el 

'dre lette å lese p.g. av dårlig kopiering og der kan være feilSlag på mastinez 

Dere får ta det som det er. 

Skulle en forsoke å trekke ut en"moral" av dette stoffe-t burde det. 

kanskje bli en advarsel om holde seg borte fra ~ ,olitikk,bygde-lands-og in~ 

ernaajonal.Alt er temmelig gjennemråttent,ikke minst i det såkalte "frie" demo} 

krati i Vesten.Her er så. altfor mye streberi- l.dealismen finne bara' sporad.iakC~ 

Men har dere Ldealer er det verd å kjempe for dem,det gjtir livet r1ker. og gir 

en god samvittighet. 

så ~nsker be8temo~ og bestefar Nyberg dere alt mulig godi i framti. 

da.mi aelvstendiga mennesker som lråger å stå alene,bli ikke sauer 1. sauefio1å:J 

aom :r~lger nokken blindt.Sund skepsis er god ballast i livet. 




