
Den norske regjering i London 
i 1942-1945. 

Rådmann,senere statsråd(i London) 
-finansminister-Paul Hartmanns bok 
"Bak Fronten" (AschehOug 1955)· 

" En må regne med at 
Paul Hartmanns frimodige bok 
vil virke som et sjokk på 
dem som har trodd på idyllen 
blant u.tefrontens folk under 
krigen, et sjokk som ~rket 
så meget sterkere fordi 
forfatteren aldri har 
bekymret seg om å lete efter 
diplomatiske vendinger.Han 
sier sin mening like ut og 
en kan ilrJce legge skjul på 
at beretningen gir et lite 
flatterende bilde av sanmole
et mellem utefrontens menn. 
Et moment som stadig vender 
tilbake er motsetningene og 
kompetansestridighetene 
mellem Londonfolkehe, 
Hjemmefronten og nordmennene 
i Sverige, og forfatteren 
gir avskrekkende eksempler 
på hvordan dyp og ekte 
patriotisme og offervilje 
kunne være paret med person
lig misunnelse ,maktsyke, 
uduelighet,losmunnethet og 
intrige.makeri ••• " 

(Av forlags-omtaleno) 

Notater fra boken: -, 

"Hjennnefronten er forovrig temm..elig vanskelig 
(" jeg tror ikke de har stor respekt for hva 
v_ foretar oæher ute. Det sannsynlige er ~el 
at vi må gå bakgater for ikke å vise oss mr 
vi kommer hjem." (s.'!6. ) 

"Semb er en meget dyktig og energisk mann som 
, kjenner fra Osla. Han er imidlertid som 

Be~gersen sa,"som Amazon-floden som går over 
. sine bredder". Kirurgiske overleger er i det 
l, hele tatt farlige å sette i administrative 
i stillinger." (s. 76) ,:-
! -
il •• • Jeg sa for min del at jegx var he~t enig 
med Ue og at jeg mente at Hambro tross all 
sin rutine i internasjonale forhandlinger • 
ville gjore skade på grunn av at han var Sa 
ille ansett blant de engelske på grunn av sine 

". forskjellige uoverveide uttalelser." (6083) 
~Foruten de faste lonninger,bruker kontoret 
\(E-kontoret,det herrrraelige info~~jonskontor-

l, et. v.n.s.) caoE. 45 000 i halvaret til 
,enunelige utgifter." (s. 86) 

~orp ble ytterlig forbitret,og det ble gitt 
'~eg~rt:,,,){rafi:.~g~_salver •••• Il (8.91 ) 
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" I regjeringskonferense refererte Ue en 
meget bitter k~rrespondanse med Hambro vedr. 
fixskeriforhandlingene ••• " (6.92) 

ff I regjeringsmote tirsdag 27.juli(1943lfrem1: 
utenrlksministeren(Lie) en meget skarp 
skrivelse fra den engelske ambassador,Collier, 
vedrerende Hambros og Mmdnckels forhold. 
Utenriksministeren hadde henstillet at noen 
ord ble streket .Disse ord gikk ut på,at den 
engelske regjering gikk ut fra at Hambro for 
fremtiden ikke ble benyttet i norsk tjeneste. 
Klagene går ut på Hambros anti-britiske 
holdning i anledning av hans bok som heter: 
"How to w.in the Peace", og i foredrag. Den 
engelske skrivelse skal ~e inspirert 
direkte av Churchill. fl ( 6.97) 

" Sven Nielsen påsto at når engelskmennene 
var så imot Hambro var det fordi han er for 
flink for dem og at de er redd hans dyktig
-het. Torp uttalte tvil om de var så svært 
redde." (s.lOO) 

ff cato Hambros forhold var oppe til 
behandling for annen gang.Den unge Hambro 
folger i sin fars fotspor og har skrevet en 
artikkel eller latt seg intervjue aven 

\ New Yorker-avis, hvori han kommer med 
.uttalelser i sanune smak san faren og som 
brukes i Quisling-agitasjonen hjeMme.Det er 
Bendt en beklagelse fra utenriksdepartement
~et " • (s .102 ) 

I,s:ven Nielsen omtalte våre diplomater som en 
~mukt poleret postkasse". (s.lll) 
Wold er reist til StoCkholm fnl" å ordne med 
rganisasjonen av det nye politikorps som 
kal settes opp i Sverige.Dette begyndte 
5rst med et budsjett for halvåret på 
25.000 kroner,derefter forlangtes det en 
Lllion og 14 dager efter 5 millioner kr. ti 

(s.ll2) 

I regjeringskonferanse idag behandlet 
i. den gamle sak son kan komme til å få 
Iget store dimensjoner,nemlig etablering av 
llitikurser i Sverige.P~en utvides her 
ladig, og det tales nu om bevilgninger på 
ntil 25 millioner kroner og om opprettelse 
\ styrker på 5000, like til 10 000 mann 
ti kasernering efter avsluttede kurser." 

(s.121) 

•••• for det annet fordi det er en meget 
~renset nytte jeg kan gjore i Amerika når 
\ ..... l'tv!'l E~~~,n.;t~J.~_E'J....JJ~.r...LQI§.;!tj",Ji..~!s!&-

(8.122) 
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enriksministeren fortalte at det var 
skillige politiske motsetninger innen de 
ende kretser på Hjennefronten og at disse 
og hadde fått en så utpreget form at det 
sto fare for enkelte ••• " (6.125) 

t er tydelig at vanskelighetene med 
mmefronten blir storre og storre som 
iktene for krigens avslutning vokser ••• " 

(s.125) 

g hadde igår en lengere samtale med Torp 
Irsvarsministeren) om ordningen av politi
'sene i Stockholm. Han hadde nu fått et brev 
, ob~rst Berg, hvori han er k~et opp til 
utglftsbelop på 50 mill.kr.Det er ikke mer 

l 1 lager siden Wold meldte at utgiftene 
Lle bli 6-7 mill.kr., så kom en lV beskjed om 
mill.kr. og nu er de kommet opp i 50 mill. 

'rp kom også inn på forholdet til Hje.mme-
mt.Han sa at han hadde truffet folk her 
n mente at den såkaldte Hjennnefrontledelse 
re besto av folk som horte hjerrnne på 
9.rnJTlensveien inntil Karl Johan, hvilket jeg 
nektet,men han mente at der var adskillig 
posisjon,ledet av bl.a. Tranmæi." (s.126-127) 
Lnansdepartementets representant (i Stockholm) 
lIlle være (Byfoged) Gram, men vi var begge 
ige øm at han var lite skikket. for et slikt 
erv ,da han var uten administ.rativ erfaring 
.ler okonomisk innstilling ••• " (s.127) 

lar hatt besok av Okkenhaug, son bl.a. meddelte 
)g at der var store politiske motsetninger 
lnen hjemmefrontens ledelse.Det var her T~gve 
_el~ 'n som agiterte mot den tidligere ledelse. 
del, egentlige ledelse er også Arbeiderpartiet 

opresentert,men Tr,ygve Nielsen,som har været 
Ltt adgang til "Kretsen", har efter Okkenhaugs 
ening benyttet dette s~ en observasjonspost 
g r ~ nu satt seg i forbindelse med TraI'llWll og 
venoen i Stockholm og har nærmest faatt disse 
led seg. Denne krets skal nu ha sluttet et for
ik med kommunistene ••• ~.(6.127) 

~old fremla sitt forslag til politiordningen i 
~verige med en utgift på 65 mill.kr. for 5 mmr" 

(8.132) 
~ustad hadde rettet meget sterke anklager mot 
finansdepartementet for dets regnskaper. Dette 
bragte meg i harnisk og jeg kam med meget 
~raftige uttalelser om revisjonens arbeid,hvilke" 
gjen brakte Nielsen til å komme med voldsomme 
ngrep på finansdepartementet i anledning av 
lhandlingen av hans eget reiseoppgjtlr ••• It 

(S.134 - ~ggelige 
arbeidsforhold, 
får en si 1) 
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"Hadde i går besok av politiMesBex-fullmektig 
Bryhn,sam g~ meget interessante opplysninger om 
de norske kroner som kommer til Sverige og om 
jodenes manipulasjoner for å få vekslet mest 
mulig ved flyktningskontoret ••• "{s.135) 

ITHjelmtveit forela sp6rsmålet om suspendering 
aven marineprest.Han er beskyldt for å ha 
stått i forhold til en dame •••• " (s.l36) 

"I regjeringskonferanse idag ble saken om 
bombingen av Rjukan fil. v. behandlet.Enstemmig 
sterk misfornoyelse med amerikanerne,som ikke 
holdt avtalen om å underrette de norske 
myndigheter for det foretokes bombing av mål 
som J,tttrykkelig var angitt som dem der ikke 
skulle bombes for efter nærmere avtale. Det ble 
referert uttalelser fra andre som inneholdt 
mistanke om at a~erikanerne hadde gjort det av 
forretningsmessige hensyn. Amerika har nu 
opparbeid.et en veldig kvelstoffindustri og må 
innrettte seg på eksport, og det har da v,ært mis 
-tanke om at amerikanerne ville rydde en 
konkurrent av veien" •• "{s.139) 

"Det fremgik av meldinger at var virkelig kamp 
hjemne mellem Hjemmefronten på den ene side 

. og Trygve Nilsen og en del av hans feller 
på den annen side, særlig OTn kormnunalordningen •• \1 

(S.145· ) 

"Sven Nielsen truer oss med riksrett,hva jeg 
skal ta med ro ••• " (I anledning av en i~nstil
~ling om Store Norske.) (S.146) 

~ Jeg tror at den politikk som nå er valgt er 
pelt riktig,men da går det riktignok ikke an 
i:lamtidig å skjelle svenskene ut i radio som 
5ksnevad gjor ••• "(s.149) 

ff •••• For<5vrig er det nok riktig at det ville 
, være nyttig om man hadde kunnet bruke Hambro 
mer ,men han er så uvorren i munnen og vanskelig 
at jeg godt forstår han ikke brukes." (s.l51) 

"Frihagen overfalt Stmde slik at statsministere 
avgjorelse måtte innhentes om Sunde skulle be 
J.":'rihagen om unnskyldning,hvilket det ikke ble 
tilo Idag hadde Frihagen bedt Sunde om 
undskyldning ••• "(s.15b) 

ti Sven Nielsen leste opp et lengere foredrag, 
hvori han kom inn på en skrivelse Hambro nylig 
har sendt regjeringen og hvori han klager over 
at han iyJke er anvendt til tross for sine 
kvalifikasjoner og sin erfaring i internasjona.J. 
politikk, og fordi han systematisk var holdt 
utenfor regjeringen •••• fl (s.157) 

n Under debatten kom Sven Nielsen også inn p' 
at Hambros stilling på Hjemmefronten skulle væ:. 
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g, og Nielsen sa at han vel visste at 
o ikke var velsett i Osld-kretser,men at 
ikke var landet." (s. 158) 

•• bl.a. et par utdrag av Trygve Nilsens 
.n"Vårl land", hvori han heftig drar til 
,5 mot pål Berg og Hjenmefrontens ledelse," 
h:.J.n beskylder for rea.'-<sjonere tendenser •• 

(5.lbl) 

Jeg anså dette som nokså utenkelig (om 
&1 jare Hambro til medlem av UNRRA t s råd) 

e; de uttalelser som var fremkommet fra 
este engelsk hold om Hambro som en ytterst 
lkr len person •••• ff (s.lb2) 

Med ~ de 400 studenter som er kommet 
. SVerige er det atskillig vrOvl, da de er 
_llige til å gå inn i politikoJ;1)sene ••• " 

(S.lb3) 

Til om en del nazister eller folk som har 
~eidet for tyskerne. Det gjelder en lege 
1t har været nazist og som er ko:mmet over 
t ,men SOl!l ikke engelskmennene har villet 
ternere. Det V3r spW-sroål om å bruke ham 
m lege på et av sykehusene,men 50sial- : 
partementet ville ikke ha ham, i all fall ikke • 
is det ikke ble absolutt nodvendig. Den '. 
.dligere omskrevne mann som hadde arbeidet 
)1'1 sjåf!or 1'01' tyskerne ble godtat ."0) 

(S.lb4) 

lange diskusjoner om behandlingen aV 
(akland efter krigen. De fleste av de ' 
i.1~ deværende var enige om at de ikke ville 

a tyskere til å arbeide hos seg,men var 
vært villige til å tilby russerne og kin~epne 
tskillige millioner tyskere. Bech ville ha., en 
ul) "tenelig nedrustning av T:!5klands in<;ustri 
Ig L .lte at Tyskland måtte ga over til a bli 
-esentlig et akerbrukslarrl. Han og de ovrige 
'ar dy'pt forferdet over den engelske mentalitet 
,om var full av bekymring for hvorledes 
:.yskerne ville bli behandlet •••• "(s.lb4) 

"Jeg har for min part ingen interesse av , 
stoppe undersokelser om informasjonskontoret, 
'wor det sikkert kan ha gått for seg litt av 
werl ••••• n (50169) 

"Jeg sa videre at jeg håpet at man unngikk 
liknende scener som forrige gang Hambro 
var her (i regjeringskonferanse),da 
regjeringen ~~est sto skolerett for 
ham ••• "(s .. l71) 

It I forrlke uke talte jeg Mmed Lie,sOD1 nettopp 
kom fra en lunsj som Kongen ga for Churchill, 
Eden"Nygaardsvold og ham selv. Talen var her 

bl.a. 
hadde 
ans 

r 
-0-

" Torp hadde mottatt varsel on fra det 
engelske admiralitet at man var redd for 
nordmenn og at hvis ikke disse var forsikti: 
v~lle den norske administrasjon ikke få vit~ 
noe .. D" (s.18l) 

"Lie refererte en melding hjenmefra,hvori 
meddeltes at overlærer Haug fortsatte 
a~itasjonen mot Kommunalordningen på en 
mate som gjorde at Hjemnefrontens stilling 
ble megot farlig." (3.182) 

"Idag var det. regjeringskonferense. Lie 
refererte bl.a. opplysninger fra Stockholm 
om ~lom;tann, s~ bevirket at den tidligere 
bes~utnlng om a la ham f~ kor.~e 0ver til 
London ble tatt tilbake. Han skal ha hatt 
atskillig forbindelse med tyskerne efter 

9.april og endog gitt penger til nazistene". 
(8.184) 

"Torp ga meget nedslående opplysninger 
om mobiliseringen til politikursene i 
Sverige. Hele 27% av de 50"111 var innkalt 
hadde unnslått see.Noen av religiose 
grunner,andre fordi de sa at de hadde gjeld 
som skulle dekkes,atter andre fordi de ville 
utdanne sego Han opplyste også at det var 
meget vanskelig å få plukket de 2000 mann 
som skulle hit" - tross alt skrik 01'11. å få 
komme over. Det hadde ikke hittil lykkes 

, 5. få utpekt mer enn 1000 mann.særlig var 
studentene av dem som hadde oppforl seg 
dårlig.Det ble besluttet å ta meget kraftige 
forholdsregler mot nektere"slik at de blir 
nektet all flyktningehjelp og at de ble 
truet med forfoyninger når man korrrrn.er 
tilbake. Det er nok ganske sikkert at det er 
&n lllege~~osent aV nOrdmern1 i Sve.r4e 
.§..on.J,.kke på noen måte er kopnet QYru;:. for å 
.:h'jen_e landet eller fordi de har werl i fåre , 
U''<~~EU1 for il .l2lL..P.fll.r.e for.,.s..o.rget enn 
Aj e;mme. Dej~_..Y.ru:...t.<2r..rmLten en ting som var llå. 
d~_ re~_bJ§!l!-_.§I.dministr'd.sjonen i stockholm 
~lt da jeE var der hosten 1942. " (s.lSS) 

"Hadde igår besbk av ekspedisjonssjef 
B?yesen, SOT'l ga en hel del opplysninp:er 0P.1 

HJemmefronten og dens arbeid.særlig var 
hans forbitrelse rettet !'lot o-verlærer Haug, 
som hadde satt hele arbeidet hjen~e i fare." 

(3.193) 

"Videre uttalte han seg meget nedsettende 
om den virksO!:!.het G!'aT1 drey :!. Stockholm ••• 

Han spurte om (Boyesen) det var de 
norske myndigheter son. hadde foranstaltet 
innbruddet i A..l(ers Sparebanks filial-Jeg sa 
at det visste jeg intet om •• " (s.lqAl 
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:går eftermiddag fikk jeg besok av ingeniBr 
.derlch Lund" som er kommet fra Stockholm. 
ln QntalteN også den meget dårlige ånd som 
~~sket blant polititroppene. Leirene var nå 
, rent arnested for agitasjon og misfornMwelse 
r onrnrer art.Alle mulige,selv de urL"'1eligste, 
rnter ble trodd.Det fantase~G8s om at skulle 
jene som et rniddel til innforlng av et 
Lli~ktatur i Norge o.l." (8.223) 

~ed Trygve Nilsens brev fulgte et brev fra 
verl~rer Haug hje~e. I brevene reises de 
jldsQffiste angrep på "Kretsen" hje.mme,so.m 
8sKyldes fOr å ~ nynazister ••• "(so224o) 

Det er igjen rOre blant de mi li tære i 
nl(ing av Kronprinsens utnevnelse til 
verstkornmandererrle ••• ff (s. 239) 

Statsministeren kom inn på sporsmålet 
m hvorvidt det nuværende Storlingfremdeles 
ksi .,erer,rettslig sett • Han meddelte at det 
u også var kOMmet en utredning fra professor 
astberg,som meget bestemt konkluderte med at 
toriinget var opphort å eksistere .lJen står i 
terk motsetning til en uttajelse professor Ske~ 
ar gitt,som mener at det gamle Storti:r'..g 
'remdeles bestå.r •• ff (s .247) 

ffStatsIT~rdsteren mente at regjeringen ikke 
)urde blande seg opp i dette sporsmålet ( om 
>tortinget besto eller ikke) ,men oVE:Ji?late det 
.il Stortingets president (Hambro ) å avgjBre. 

lfolcl,eller kanskje en av de andre, uttalte· 
at de svntes det var lite betryggende å 
oye~l~t~ en slik avgjorelse til Hambro alene. 
F~~ min del bemerket jeg at hvis det var så 
a .itor"tinget ikke eksister-'c,e ,måtte også 
presidentskapet ha opphort å eksistere og det 
kunne ikke da være tale om at pre,sidenten 
hadde noen nwrrlighet ••• tt (247-248) 

I ., .Jeg er imidlertid ikke ganske sikker på 
om Svensen vil være den helt rette mann.Jeg 
han den storste sympati for ham og han er 
ut,merket dyktig, men flyktmngs.i cfon i Sverige 
bo:.." kunne gjore ser:: st.erkt gjeldende overfor 
svonskcne, og i et så snobbe'::o land s:)m Sverige 
er jeg ikke sikker på at en mann fra -arbeider
bevegelsen vil få den tilstrekkelige posisjon; 

Il I regjeringskOnferense(1:~rte 1iold med 
forferdelse en opplysning han hadde fått fra 
britisk hold om ~t de britiske myndigheter 
aktet å arrestere quislinger i Norge og 
b~trakte dem som britiske krigsfanger. 

Det ble besluttet bestemt å hevde at bare 
norske rvndigheter måtte ha adgang til å ta 
seg av nordmenn som ble arrestert i NorgElt

(s.253) 

- 8-
"Lange droftelser om fo~holdene ved politi

lo;rxGm i Sverige.Disiplimm later til? .. , 
do"'lig Ca kil) 3. vært, 

'-~ ,. • .)~\ mann fra res~!"Vepolltiet er i 
al; rOmt.~n hel del er gått til Norge,antake
-lig for cer å komme inn i TI'ilitærtieneste " 

(3.254) ~ •• 

flll; ,lot til å Vl:Ere litt tvilenne om Grams 
a-;rsK.Jedsaneissokning skulle aksepteres.Jeg til
r;det.de~te,da jeg mener at det- er den eneste 
mate a fa bragt orden i disse forhold på. 
~er:hnot ~ar o man ikke enig i et forslag fra 
D~l ~ a fa en særskilt bemyr..cligelse fra 
Uvenriksdepartementet til å foreta efter -
-~orskning i Grams arkiver. Han lot til å 
Vllle gjore det samme bem han gjorde overfor 
Feydt og de andre som. er fratrådt,hvor det 
er foretatt en formelig poli tir2.nsaking. 
Alt de~te ble overlatt Bulls eget skjonn.Jeg 
synes aet hele er noe anstaltmåkeri,da Gram 
jo,hvis han vil ~ illojal,kan ta Hå mange 
a~skrlfter av doktII':wntene i arkivet som han 
V11~ uten noen kontroll ••• " (8. 259) 

ItDet later til at det hjemme har vært brukt 
en meget kraftig tone,for 11tatsr:ti.11isteren var 
:rtterlig opphisset og oppforte seg,som han 
unde~tiden gjor,som en sint unge,SOl"i1 kaster 
leketoyet. Nå ville han overlate aLl ting 
til HjemL~efronten og ikke ha hverken regjering~ 
-delegasjon eller noe annet.Han blir nok 
roligere når han får tenkt seg O'Dl ••• u 

(s.2,b7) 

"Lie refererte videre en henvendelse fro de 
alUerle militærmyndigheter,h7orl de forbeholde 
fl8g under alJ.iert tilsyn å få. fjernet alle 
ar>J.egg i Norge som tok sikte på å være baser 
for U-båter eller E-bltter '311e1' for utsendelse 
av flybombero Regjeringen var enig med 
utenriksministeren i at denne henvendelse 
:måtte avvises, da nOJ.~3ke m,yndigheter selv ma 
besteTIJl11e hv-a der skal tiJintetgjores, S89rllg 
bnser for U-båter og E-båter el' det av rent 
forsvarsmessige hensyn nadvendig å beholde ••• " 

(Men ned måtte de nu ~evel !) (8. 269) 
v.n.s. 

~tst2.tsrniniste:rens standnunkt (vedr.forh0ld3t 
t il Hj~~efronten) er blandet med en sterk 
irritasjon over Hje~nefronten og dens 
fordringsfulL'1et •••• ff (s. 272) • 

"Sosia.lministeren foredro bl.a.sporsmå,let om 
rellef (hjelp) til Norge.Situasjonen vil nu 
bli meget vanskelig,da i~en nye ti~orsler 
~~~e~~~_~nd.::-." 9.276) 
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egjering3konferanse idag bragte Wold frem 
adiotale som var holdt igår her fra London, 
i Hjemmefronten ga beskjed om at ingen 
on hjemme måtte foretas for ordre ble gitt 
Hjemmefronten.AlMinnelig kritikk over 
e,da regjeringen bestemt må holde på at det 
!:.!!. og ikke Hjemrnef~onten SCln, gir signalet 
aksjon ••• " (9.okt.1944 ••• s. 277) 

GUnther (i Stockholm) har sagt at han 
'ne vil se lie på et uoffisielt besok.ll.e 
liten lyst til å reise, bl.a. sa han,at han 
:e.x::rlxiik.B: rent ut ville si, at h~n var 
i motiig og likte ikke en slik reise ••• " 

(5.281) 

ril ;en opplyste da at grunnen til hans 
lrslag var at han ikke lenger ville være 
enstand for IP.ndbruksdepartementets ukvems
,rd, både skriftlig og muntlig • Han svarte 
>rov"";"g ikke lenger på landbruksdepartementets 
)rskvollige skrivelser. Den ene var grovere 
ID den andre. Ystgaard (larrlbruksdepartements 
jef) reagerte voldsomt ••••• " (5.284) 

ladde igår en lang og meget interessant 
lmtale med Andvord,sorn er kommet på et kort 
3sok fra Moskva. Han innskjerpet gang på gang 
iror ytterlig forsiktig de norske måtte være 
3d sine uttalelser om russisk styre og ste1l, 
9. det å komme med den minste kri tik mot Stalin 
lIer mot hele systemet, for russerne nærmest 
var,sOIn han sa, å "spytte på alteret". 

pioner vil det være overalt ,mente han, blant 
e norske tropper,utsendt av russerne, og det 
jaldt derfor å være meget forsiktig •••• " 

(80287) 

Statsministeren hadde fått en rekke 
Ipplysninger hjerrrnefra om matforholdene.Disse 
"ar overraskende gunstige •••• " (s.293) 

, De" ble holdt statsråd idag,men for dette 
ladde statsministeren innkalt til regjerings
-konferanse.Her motte en mann fra Tromso, 
30m hadde forlatt Troms6 7. november (1944) .Han''
lttalte at stemningen nordpå var meget bitter 
rrot de allierte.Dersom det ikke nu fra engelsk 
3ide ble foretatt noe,så ville engelskmennene 
niste den rlx lille rest av sympati,som ennu va. 
:"gjen for dem i Norge, og det ville ikke være i 
nullg for en engelskmann å vise seg i Nord- ! 
~orge på flere generasjoner fremover.Russerne 
"ladde man derimot intet imot •••• " (Dette var 
!TIder tyskernes evakuering,da de brente og 
~vakuerte alt bak seg, - og de ineen motstann 
notte.)v.n.s. (s. 306) 

t Det ble igjen freMhevet fra statsministeren 
)g Torp ( i samMe mote) at det måtte gjores en 
lenvendelse til engelske og amerikanske hoyeste 
~digheter o.m å gå til aksjon,om ikke for 
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annet,så for at regjeringen skulle kunne si 
at den hadde gjort hva som var mulig. (samme 
beslutning ble forresten truffet alt den 
15·ds .(nov.),og det er nokså uforklarlig at 
Btatministeren ~nnu ikke har foretatt noe i 
saken, tilfoye!' Hartmann). 

Torp trodde ingenting på at engelskmennene 
eller amerikanerne ville gripe inn da saken 
rent teknisk militært stilte seg slik at det 
ikke hadde noen betydning for de allierte å 
avskjære eller endog fange de tyske styrker 
som kom til å stå nOrdenforaXkj~ngsstedet. 
(et eller annet sted i Bodfi-dithiktet ) Disse 
tropper kunne så likevel ikke komme til 
~skland.Rent mili~ sett hadde det intet å 
si,mente han (Torp), at en 60.000 nordmenn i 
Finrmark gikk til grunne o 

Under lunsjen snakket jeg mer med Torp om 
saken. Torp var fremdeles meget bitter over 
statsministerens uvirksomhet. Vi var enige om 
at spOrsmålet om vår reise til Nord-Norge 
snarest skulle taes opp igjen,når en storre de1 
av landet var befridd. --

(Det heter også i dagboksnotatet fra denne 
dag - 24. nov .1944 -,at "det foreligger 
likeledes en temmelig oppsiktvekkende meddelel-
-se fra Torp om at adMiralitetet hadde nektet 
den påtenkte norske marine-ekspedisjon til 
Norge å gå, formentlig fordi tilstrekkelig 
beskyttelse ikke kunne skaffes.) 

(side 306-J:>7) 

"Det synes å fremgå,at det er kommet en tV 
tendens i Hjemmefrontens ledelse,som går ut 
på en mer aktiv inngripen overfor tyskerne. 
Det later til at det bl.a. av hensyn til 
russerne og kommunistene er en tilboylighet 
til nå ganske annerledes aktivt å gå inn med 
hensyn til sabotasjehandlinger for å hindre 
tyskernes tilbaketrekning fra Nord-Norge. o" 

(a.308) 
nHvor nodig man enn vil bli befridd av 

svenskene, tror jeg nok at man hjemme nå heller 
ville onske dette enn å fortsette den nå -
--'lærende elendighet ( i Nord-Norge ~ forb.med 
Tyskernes tilbaketrekning.) Li;, medaelte at 
3.11 handel nå er stoppet melleIl1 ~klarrl og 
3verige. (28.11.1944) - (s.~~8-J:>9J 

-
VI ••••• odet er nok mulig at r:lan skal være 

litt forsiktig med å la seg f~re for langt med 
~v det tr,ykk som elendigheten i ~orct-Norge 

selvf'olgelig gir •••• " (s,311) -

12.desember 1944: ••• " \'lold la bl.a. fre;;} 
forslag til l1Y straffelov om landssvik,hv0ri h~ 
helt har fulgt Hjenmefrontens linje •••• ". 

(6·314) 
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Lie ga melding om at der forelå bestemt 
Lg fra Eden om noen militære aksjoner i 
~ fra engelsk-amerikansk side". (s.315) 

Lie mente at man burde sette alt inn på 
)rske styrker både fra Skottland og Sverige 
3St forberedte seg på å komme i aksjon for 
art fall å kunne rykke efter tyskerne og 
Qlig hindre odeleggelser.Det var også av 
tisk betydning å f~ storre norske styrker 
Nord-Norge aV hensjn til russerne". Il (8.316) 

t er trist å se hvor liten virkelig 
Ise det finnes i regjeringen fra 
sministerens side ••• "_ ( 5.317) 

esember 1944: ". Igå.r ble det holdt 
eringskonferanse.Stemningen var amper fra 
:enen, særlig i anledning av Frihagena reise. 
vet ikke i hvilken ,anledning"men Lie kom 
ks ,m på det • Han var heltapphisset og 
:ikret han lå våken om na. tten Og tenkte på 
e fanteriet (Det gjaldt en reise for 
,agen til Nord-Norge.v.n.s.) is'tedetfor 
,rnre viktige ting. Han bannet, \ og f6r ut og 
doren igjen efter seg ,men kom, ~nart tilbake. 
lot lettsindig unnslippe en bemerkning om 
jeg var enig med Lie,hvilket Frlhagen tok 
~t unådig oppo statE}rninisteren deltok mot 
rane ikke i spetakkelet,men satt rolig og 

~e på. (8-318) 

•• Det kom til en meningsutveksling (med 
ght) med meget ~ skarpe ut-
fra begge sider. Wright slo i bordet og 

te ~e sterkt på å kaste ham ut" men gjorde 
heldigvis ikke..... I anledning av at jeg 
lte at jeg satte min stilling inn på denne 
,uttalte Wright bl.a. at det ville være 
~lr~e for mange. Det er jeg jo fullt på det 
b 

, m~d, men det er jo egentlig ikke av de ting 
er særlig behagelig å bli kastet i nesen •• " 

(s.319) 
LL1945. • "Okkenhaug, sam var her igår, 
rdet også at han trodde Gram understottet 
nunistene med penger.Er dette tilfelle,skal 
a Gram bli lenge i stillingen ••• " (s. 323) 
~ter de opplysninger ()kkenhaug ga meg igår, 
as ikke svenskene å være særlig villige 
å innskrenke tilfredsstillelsen av sine 

e behOV det aller minste for å. hjelpe 
ge ••• ". (s. 323) 

/1945. : •• Sven Nielsen ga en meget 
gelig meddelelse om at det bomeangrep som 
topp har W3ret foretatt i OslO fo't' å ramme 
tapo-Hovedk:varteret på. Victoria Terrasse er 
'att igang på. norsk militært initiativ. 
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Victoria Ter-.casse m: overhodet ikke rammet. 
Regjeringen var enig om at det hele var den 
rene tånelighet. gt~~ngen hjerne sk~l i 
almindel1ghet v~3re bitter •••• " (5·323-324) 

" ••• Stostad som nettopp var kommet tilbake 
fra sykdom, tok kraftig igjen (overfor en 
bemerkning fra statsninisteren),~~ 
~ og sa bl.a. til statsministeren at 
det ikke gikk an å ta stilling til sakene på 
den raåte han gjorde. Da statsministeren igjen 
korn inn på det sa'Ilffie"sa StBstad likefrem,at 
det ikke gikk an å komme med floskler i denne 

sak. Statsministeren hadde riktig godt av 
denne dukkert. Det er ofte hans måte å ta 

saken på. Han viser sitt dårlige humor,men 
tor ikke ta noe saklig 3tandpunkt imot 
forSlagene ••• " (s.327) 

"Den direkte forbindelse fra Finnmark til 
London var nå stoppet, sa Lie" - av russerne I 
til tross for at Molotow i Moskva hadde lovet 
Lie at vi skulle få slik forbindelse.Grunnen" 
mente Lie,var den at sendingene gikk gjenne.m 
de engelske militære myndigheter og at -
russerne ikke ville ha disse innblamet. All 
forbindelse mellem Finnmark og -J,ondon gå.r nå 
over Moskva. Lie beklaget sterkt de mili~s 
opptreden i denne sak, som han mente var grunneTl 
til russernes stilling. 

Lie meddelte,at hele Finnmark nu er 
befridd, men at dette absolutt ikke måtte 
omtales.Han hadde også fått pålagt den br.itisk~ 
presse å bevare taushet Om det~e. (NT. Hvem 
befridde Finnmark? Og hvorfor danne taushet ? 
Kanskje fordi befrielsen skjedde av russerne?? 
v.n.s. , 

"Det foreligger meddelelse fra Torp 
om transporten av de norske tropper fra Sverige 
til Finllllark. Så vidt jeg skjormer er ennå. 
ingen transporter ankorrnnet •• " (! n (s 0329) 

v.n.s. 

"Det forelå et besynderlig forslag fra 
evakueringskonitet2ln i sto~kholm,hvor.eftBr de 
ville trykke brosjyrer til bl'"Uk for der.!:,som 
skulle sendes hjem fra Tyskland." med bl.a. en 
oversikt over norsk utenrikspolitikk,Norges 
krigsinnsats osv. Dette siste avviste Stostae 
(meget klokt lv.n.s.) (8.334) 

" v/old (justisministeren) fikk drevet gjennem 
sitt store forslag om straffeprosesslov,d.v.s. 
det ble tatt forbehold om å oppta dissenser nå.:' 
saken komner i statsråd neste uke.Jeg stBttat 
Wold bl.a. med hensyn til sporsmå.let om juryens 
avskaffe13e i landssviksaker, (mot juryloven av 
1/7/1887. v. n. s. )' men ut talte sterk tvil om 
~ktigheten av å anvende forelegg i så stor 
~strekning som fnreslått •••• "(s.341) 
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, Debatten OTI den nye straffeprosesslov kom. 
.gjen opp efter at det lot til at noen flere 
mdde lest sakens dokumenter. Lang debatt 
)ID faren ved å fravike juryordningen. Ystgaard 
)g Hindahl var avgjort imot justisdepartement
-ets forslag •••• " {s.3461 

" ••• Det fremkommer artikler i Sjomanns -
organisasjonens organ med voldsomme utfall 
mot regjeringen for at det ikke gjores nok 

hverken for relief eller forsyninger.Det 
sies endog at regjeringen ikke har noen 
interesse for dette,da de selv har det godt i 
London og ikke onsker noen avslutningg på 
kM ,n.Stostad mente at det er folk som. står 
bak denne agitasjon,som. benytter seg av 
sjofolkene ••• " {s.347)o 

l7.~'bruar 1945: "Igår var det stor 
bev~6else i statsråd i anledning av den ~e 
straffeprosesslov i landasviksaker.Ystgaard, 
Hirrlahl og Sven Nielsen kom med en lengere, 
meget demagogisk formet dissen8,som. gikk ut 
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~sserhater).Det er meget ydmygende å måtte 
ga til et slikt skritt ••• " 

(S. 349) 

" • •• Samtidig kom ogsaa "lars Johns " 
(Tor Skjonsberg). Han ga en rekke inter:~sarrt 
~pplysninger om arbeidet på Hj emmef r()nt en. ' 
~~forklarte seg om berettigelsen av det 
s~ s~edfundne oppsiktvek~ende drap (på 

roforer Marthinsen.v n 5 ) o 
Bombardementet qyttårsaft;n: sO:; :ka~aeelv 
vakt stor forbitrelse hjemme kunne hat~ i 

V~;~reliberettigelse, hvis Victoria Terrass: n 
e g var blitt truffet. 

• •• Han mente at Thagaard b 
{lags fascistisk stat med se:rS:i~e~åf~~ en [ 
e~~;thj~~~tadministrasjonen nye linj~~en 

en ••• v.n.s.) ••••• " 
(a·349-350) 

" Frihagen hadde en rekke forsyni~sSaker 
,bl.a. kjop av lastebiler for 3.5 Will.kx+ 
Dollar og_!~}:~!,!tec: for 35.000 Dollar uH 

__ ~~~~~~,;gq. .. ".· ....... ~ ...... ~_I;/'7;l;lII.JI'il~.~ 'IIU~ 

(s.350) 

" Den pinlige sak cm Hambros Cl.rtikkel om 
Neumam kom opp igjen. Lie leste opp utkast 
til en artikkel som var laget i utenrlks
-ctepartementet,som skal stå redaksjonelt i 
"Norsk Tidendtt. Artiklen sier mange smuR:Re 
ting om stormaktenes forhold og Krim-

" -konferansen, og.~l~1.s1ærer til slutt at 

på å opprettholde juryen i disse saker.Sunde 
henstillet inntrengende såvel i forberedende 
statsråd som da Kongen var tilstede, at 
dissensen måtte bli forandret, slik at det 
politiske agitasjonsstoff ble tatt bort. 
~aelsen protesterte ~~eRkeK 
Hoytidelig mot dette. Det er visstnok Mustad 
som står bak denne besynderlige kombinasjon. 
Kongen holdt en tale. Han var meget interesse~L 
i å få landssviksakene hurtig avgjort og var 
derfor stemt for vedtakelse av den foreslåtte 
forandring. " •••• (5.)48) 

, ~rlngen ikke er eni'---y-idet--s----> ~ 

~ I ,~~J~l~~i~~-;~&~:S~~r;~l:~t:: 
~ iYllE~E§:.~f?:r;le _.:t~~ __ aYlo~p:ing avg,en tyske •• '-

(ARrop2.fl3 ___ ~kt~.!:..ur_. !_U ' X Samme Dag som 
ovenfor,men for sta~sract, skriver han, dukket 
Hassel fra Stockholm opp.Han var da helt 
utk.jort og elendig. Han 8~ at det var 8emb 
s, dirigerte alt som hadde det med det 
militære i Stockholm. Berg behersket han full
-stendig og HeIset ble trykket ganske ut. 
F~ssel var meget bitter og gikk hjem og la seg, 
Jeg tror simpelthen at han ikke har fysisk 
kraft til å slåss med en slik kraftkar som 
Semb. Det forekommer meg mer og mer klart,og 
jeg ha:;'.f.101~t på det for lenge aiden, at det 
er--n:Bdvendig' -å iillwette"'ensIag'Eraiffci-EOr" i ' 
siockhorm"OV-er -saintllgeaamrniStra§joner-·der. • , 

(S·349) 
"Lie ga meddelelse om. at han hadde fått 

henvendelse fra den rus,siske Charg6 d t affaires 
om at det fra Molotov var kommet beskjed om at 
den russiske regjering forlangte at den norske' . 
regjering i "Norsk Tideme"{London-avisen) 
skulle taK avstand fra Hambros uttalelser i 
artiklen om Neumann (Hambro hadcJe skrevet en 
vakker nekrolog over minister Neumann,som var 

Det er meget pinlig at regJeI{~en 
skal bli nodt til å. gjore slike ting men 
det er falgen av at man har en avis' som 

selv utgir seg for å være regjeringens 
organ, og sm~ også er det. Jeg kan ikke si 
a~et enn at det må. klikke noe i redaksjoner 
nar i~ke artikler av denne art på forhåni -
blir Iorela~ utenriksministeren (Lie). 

Det ~ meget snakk om hvem 
som skal representere Norge på Sa~Franci8-
-co-konferansen.Efter dette må det i all 
fall være helt tnnullg at Hambro kan konnne 
med. Lie opplyste ogsaa at han ikke 
alene hadde fått henvendelse fra russerne 

om artiklen,men også fra amerikanerne og 
engelskmennene. Amerikanerne trodde ZiCdrldcbrr; 
var rettet mot dem beskyldning,,:-
i a~edning av at de var gått Med på 
ordnlngen i Polen" og Collier hadde trodd 
at der var hentydet til Engl~ds forhold 
overfor Grekenland •••••• " 

(So 351-352) 
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~l.februar 1945 • 

" Wø1d (justisminister) brakte frem et 
ussig sporsmål som var kommet fra Finnmark. 
et fandtes der statspensjonister som var 
aziater.SpBrsmålet var am pensjonene skulle 
toppes. Det er nokså E.å. ~t .!.ene at det_ 
k.'<e er noen'lovML~qgang 1.1) ti: gjore det~ 
~ndet bl;--likevel enstennnig besluttet at 
lan skulle stoppe utbetalingene •••• "(S.353) 

n Statsministeren kom med en del uttalelser 
~ hvor fortvilet det er å ha med allierte å 
~.jore og at han nu ikke lenger ville ha noe 
~ed -lette å gjore,sam jeg like godt synes han 
run..~ tidd stille med.Sitt hum5r og sine 
'l.nfektelser synes jeg han kan beholde for 
seg selv •••• " (Gjaldt en mislykket aksjon i 
t"inrnnark p.g.a. sviktende radioforbindelse 
Fir·'''lark-London,,-der måtte gå via Moskva.) 

(5·360) 
" Torp fikk utnevnt 4 nye majorer i 
S.tockholm ••••• dessuten fikk han utnevnt 
en besyn:lerlig oberstloytnant,nemlig biskop 
Fjellbu •••• "(Dette skyldtes at der skulle 
holdes en hoy"tidelifiet Westminster Abbey 

den 9oapril,hvor Fjellbu skulle tale. Men 
ingen får tale i Westminster Abbey under 
biskops rang. Fjellbu ble hentet i fly fra 
Finnmark og fikk for anledningen oberst
loytnants grad 1 v.n.s.' 

(s. 362) 

tl Lie beklaget seg over statsministeren. 
Han husker ikke lenger hva han har sagt 
fra det ene mote til det andre,sa Lie, 
hvilket jeg er enig i •••• " (s·363) 

.. Under lunsjen sa.rnmen med }fongen var 
11 - meget opphisset og sa at han syntes det 
Vb._ like godt at Nygaardsvold laget en ny 
regjering med Hambro og hoyre-stortingsmenn 
her. Det mente han sikkert ikke noe med,men 
jeg synes det er urovekkende å se hvor svak 
statsministeren er ••• " (s.373) 

" •• Lie brakte også frem sporsrnålet om 
oppnevnelse av Finn Moe,som er meget!?~~ 
~)lle:t g..ver ikke å være valgt ••• It (det gjaldt en 
~prebsentasjon i San E~anc3tBe' Francisco) 

(Alle syntes å være fornermet på alle i denn 
tid ••• v.n.s.) ( 5 0 3(5) 

tl ••• Likeledes et yt.t.~&,J.'_()J:"bi:t.r!!1Ll:n,"~V 
fra Kandahl over at han ikke var med som 
pressemedarbeider ••• tt (8.376) 

" ••••• Jeg sa at jeg ikke insisterte på en 
avgjorelse (om fastsettelse av valutakursen) . 
men fant å burde legge frem s{1ken efter v':'" 
~i~~Ys brev, h~ori ~an~:r:"_J:orbit,!,,~~ ove!:..-_~_.: 
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" I anledning av San Francisco-Konferansen 
hadde Lie fått bekreftet at det var meningen at 
denne skulle holdes, og Eden skulle reise.Lie 
hadde derimot sagt at det nok kunne være at 
han ikke kumme kO!mne avsted. Eden oppfattet 
dette sum om Norge ikke kom til å bli represent, 
-ert,men da Lie rettet dette, spurte Eden hVem 
som skulle være formann. Hertil svarte Lie at 
dette var Hambro. Da ble Eden 6fter Lies ord 
~laeles rase ride o~Ee han og Churchill uttalt 
seg om at Hambro jo var uvennli~ller fierrltli, 
mot Englam, - jeg tor ikke si hvilket. Lie sa. 
at han (Hambro)hadde stemningen mot seg også i 
Amerika, så det kunne gå opp i opp.Desto verre~ 
sa Churchill. Resultatet var at Lie uttalte, 
at hvis han ikke kom til å reise, så var det 
absolutt nodvendig, for å unngå Hambro som 
formann" at et annet av regjerningens rnedlemmei 
motte. (Disse uttalelser fra Eden og Churchil 
falt under en årlig lusj, hvor foruten Kongen 
og Kronprinsen,også Lie og Nygaardsvold var 
til stede. v.n.s.' 
- Jeg holdt meg aldeles rolig til disse 

uttalelser,skjont de jo var en tritnnf frzl" m'eg 
efter min dissens, men Nielsen uttalte med~i::-' 
stor kraft og dypt alvor,som han pleier,at\ han 
skjont6 at "Vi. var sviktet av våre allierte og 
at han var glad for at Hæmbro reiste. Denne 
siste uttalllse hadde forresten også sannnenhen.; 
med en forelobig ~ beretning 

fra Torp om resultatet av Kronprinsens reise 
til Washington. Det later ikke til at det er 
store ting han har fått satt igjennem. Sålede: 
har han ikke fått igjennem at vi får sendt en 
marineekspedi s j on til Finnmark •••••• " {s. 377} 

" •••••• S4den kom Smitt Ingebretsen inn på 
politiske ting og uttalte sin fordommeIse over 
at det ikke 'var blitt noe av den plan han, 
Ousland og Christensen hadde fremlagt om 
samarbeid mellem pa.rtiene. På denne måte ville 
en kunne samle seg om de nærmeste oppgaver i 
den forste tid efter krigen. Når dette iy~e 
ble noe av, mente han at det ville bli parti -, 
ka.:nP. Arbeiderpartiet står samlet og ferdig 
gl kamp ..... o. ff 

(5 -3'18) 

It Jeg spurte ham (Schjelå.erup) o~ ~ns 
Halvorsen on hvorledes det ville stille<-seg 
med pressen når vi kommer hjem, om f.eks. ' 
''Morgenbladet'' ville bli dominert av Hjennnef
-frontens folk. Hertil sa Halvorsen at det TI 

var tegnet en kapital på 1/2 mill.kroner for 
WMorgeribladet, og at det var forutsetningen 
Hambro ikke skulle ha noe med dette A gj8re. 
Derimot ville de ha Smitt Ingebretsen.Schjel' 
rup var helt enig i at Hambro ikke burde sep, 
til San Francisco. " (s.387) 
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" Det er her litt av det sanne forhold 

som stadig komTner igjen ved forhandlinger 
mellem norske og allierte offiserer, at 
offiserer av lavere grad ild'æ re;k.l{er så 
langt opp som en av hoyere grad.Svenskene 
er likeså formelle i slike ting som de 
engelske, tross alt demokrati som de 
påberoper seg, men som. egentllå_ ikke 
stikker f.'.ftJrlig dypt •••• n { so3O'j} 

f. • ••• 1 regjeringskoTl..feranse idag fremkom 
Wold som ute~-r-iksminister med den meget 
oppsiktvek~ende opplysning at han hadde hatt 
besok aV Collier og Osborne,som begge,hver 
for seg, hadde meddelt h~ at den britiske 
og amerlke.nf'ke regjering hadde gjort 
henvendelse til den svenske regjering om at 
de to regjeringers militære myndigheter 
skulle tre i forbindelse med de svenske 
militære myndigheter for å forberede en 
invasjon i Norge i tilfelle det ikke ble 
kapitulasjon. Det var meningen at svenskene 
skulle bidra med 4 divisjoner. Dsn svenske 
regjel~ng hadde ~t enig i dette, og det 
var nu sendt, eller ville bli sendt,britiske 
og ai'llerikanske offiserer over for å forhatxU·;:; 

Denne henvendelse var gjort i Stockholm 
den 3D.april. Wold hadde straks gjort 
oppmerksom på at det fra norsk side var 
utilfredsstillerrle både at denne henvendelse 
var gjort uten at den nors~e_ ,regjer.i.ng var_ 
holdt a our o o· .. 
l1Yfm G {BrER GSA BLE REPRESENTERT.. ( u ) 

COllier og Osborne var enig i dette.De 
sk7ldte på at tiden lli~dde ~~ så k~~pp 
at man hadde oversett dette Disse opplys
rdn",rier y!~k'tE' enstennpig og stor forbitrelse i. 
rep:jerln~.......!.SE'3rJj.g var Stostad skarp •••• 
••••• Det ble også droftet om man ikke også TIl 
burde sende en skriftlig E,rote,stnote til de 
allierte regje~nger mot den forn;;9rmelse 

som hBr forelå, men statsministeren og Wold 
ville gjerne so det an med hensyn til dette 
punkt. • •• '9 

(Se 390) 

5.!nai 1945_ 
" ••••• Statsministeren fortalte at 

han igår var blitt ringt opp fr'd. den danske 
radio og var blitt bedt om å. si noen ord i 
anledning av Darrnarks befrielse. Han hadde 
nektet dette. Derimot hadde Wold på en 
Ltsnende henvendelse fra den runerikanske 
radio sagt noen pene ord. Gubben er 
grinete over utviklin.gen og uttalte p" 'l •• 2:: 
han var kommet mer og mer i tvil ()r' 

hndde opptrådt riktig i 1940 når 
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