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Ad. ekstEatjeneste und"er N.S. hlrdmonstringen
den 20

april

1941.

Etter ordre utf6rte jeg siviltJeneste under lI.S. hirdrnJnstringen i Sandefjord d,en 2A/4-41 . Ord.ren var at jeg b1 . a.
sku1le ho1d.e politikananeret underettet om m6ns tringst oge ts avgan€j og ankorrst til torvet, samt sende underetning om andre
mullge t ing av interesse.
Toget arrara€ jerte lkke sorn forutsett fra torvet og d-ette
b1e d.:rfor iKke varslet, men underetning b1e gitt når toget
passerte, ankom og ar,mar$ jerte torvet. Under togets marsj i
gatene holdt jeg meg på de stei.er hvor folk stilfet seg sammeq
men jeg kunne ikke merke antJ.dning tiI demonstrative tendenser
Det var fordvrig få mennesker på fortaugene og i gatene på de+
ne tid. De steder hvor fofk vesentlig var forsamfet vaf Torve!,
Jernbaneafleen og Storgt.. Straks toget var oppstilt på Torvet og jeg hadde fått v€rslet politikamneret herom, gikl< jeg
blandt de oml<rings t åend e . Å1t var der st j-lle og rolig, hvorfor jeg gikk ut av sperringen og avpratruljerte samtfige gater i byens sentTum, for å se etter om noen fors-.lete seg på
demonstrasj oner. Det var over alt stilfe oq rofig, lrvorfor jeg
igjen gikk tilbake mct Torvet. Komine t i Jernbanealleen ( me1lom Råd.hu.sgt . eg Torvgt . ) ble j eg oppreerkson på J Lmgre me nn
son 1o,-. vestover Rådhusgt, forfulgt ev 2 hirdmenn. Jeg gikk

I Råd.husgt, igien, men da var samtlige forsvunnet. Arat ieg kunne kienne noen av de som
s t and.en var for stor til
lop. Jeg gikk nå ned. Storgt., og lcoinrae t ti1 Torvet var hirdmennene ifard med å avmarSiere derfra. Jeg la nå merke t1I
at endel slv11e personer med makt b1e fbrt frem og stilt i
et ge1ed. mellom de ordinære 2 geledder og måtte gå sammen
med de andr:e fra TorYet. Også under denne rnarsj var jeg ti1stede i de gater hvor foJ.k -rar samlei. Det Yar nå kornmet endeJ. flere folk på fortaugene, men hovedmengden av disse var
opp

i

barn og halv-vol<sen ungd-om. Jeg merket ingen demonstras J one r i
rnen fikk det ilatiykk at de voksne og de fleste barn traklr
seg vekk fra de ståder'hror toget passerte. Det b1e l mitt pån
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t eller foretatt noe som kunne oppfattes

som demonl

strasjon.mot Nasional Sanling. Når 'loget hadd.e opplost seg
.
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featerlokalet og I'iiddelskolen, gikk jeg sammen med l€ns-;
mannsbetjent Kleppang til polit ikar0neret; hvor vi bIe dimlteqt.
På de steder jeg oppholdt neg ( 1 sentnrm ) så jeg ikke
annet enn det som er nevnt tidl . i min rapport. Kleppang hadQ-e
etter sigende Yært 6yenvitne til forskjelllge opptrinn, bl.
.ar utenfor folkeskolen 1 Råd.husgt. oc på Torvet.
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