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raerat!
Mens kampene pågikk i Norge fra  9.  april til 7. juni 194-0 kikk det

range stygge ord er de norske officerene Det het at de ikke vilde kjempe
eller at de direkte gikk tyskerne til hånde. Soldatene kande fortelle
range stygge hlstorier om forrederske norske officerers spill med hel-
lige norske interesser.

Den tiden som siden har fulgt, har heldigvis avklaret disse forhol-
dene. f)et viser seg at det ganske riktig var mange officerer som utførte
niddingsdåd under krigen i 5Zorge, men etterhvert har fi funnet igjen
navnene på de samme karene som framtredende medlemmer av N.S. som office-
rer i de tyske avdelinger av "nordmenn" som etterhvert er dannet og sor.
svikere i Arbedstjenesten overfor de kolleger som forlot denne fordi de
ikke vilde være med på nazifiseringen e  Det viser seg også at nettopp er
disse samue  kolleger  sonhar kastet mest stenk på de efficerer som virke-
lig kjempet, .

I dagene etter kampenes avslutning ble landets officerer internert
fangeleire forskjellige steder i landet. El a, oppnådde de den tvilsomme
ære å innvie Grini som konsentrasjonsleir, jer satt sou kjent også hærens
øverste leder, general Ruge. Etterhvort slepe officerene løs etter å ha
gitt eh erklæring om at de ikke vilde delt. i noen fiendtlig eller kri-
gersk handling mot Tyskland, den tyske krgemakt eller tyske statsborgere.
For de fleste var det med største tvil erklæringen ble gitt. Men resonne-
rontet var: "skal jeg sitte innestengt uten å være til nytte hverken
.for landet eller famllien, eller skaleeg-korme meg ut-  og  se  hva  jeg kan
få at av forholdene."

En eneste officer aga ikke noen erklæring. Det var general Ruge.
Ront syubolsk kunde forsvk(rsmaktens leder ikke oppgi karpon. Men han
rådet personlig sine kolleger til å avgi erklæringen. General kuge ble
sittendo igjen på Grini. Her tok han fatt på en historisk bedømmelse av
kauwene i Norge. Tyskerne var meget interessert i hans arbeid, og bad om
å fa lånt det til gjennemsyn. General Ruge nektet dette. Etter endel .nye
konferanser ble manuskriptet utlevert en høyere tysk efficer, under
uttrykelige forutsetning at opplysningene  ikke  skulde brukes eller mis-
brukes. Etterhvert ble imidlertid flere norske officerer innkalt til tysker-
nL: og forholdt ting som utelukkende kuhderltaume fra general Ruge. Det
ble derfor rettet henvendelse til Fe1gc om- saken. Generalen forsto at
han var skammelig sveket og forlangte straks sitt manuskript.tilbake.
Han vilde nenlig spare sine kolleger for flerc skjendige•bakholdsangrep.
Tross iherdige oppfordringer nektet general Rug:e å fortsette sitt arbeid.
Han ble drfor sendt til Tyskland.

For nerse officerer ble deeee hendelse en  tydelig  lærepenge  for  hva
en tysk officers ord er hvert. Lignende lærdommer hade de høstet under
krire)n, hvbr selv de enkleste av krigens regler ikko ble respektert. Vi
-kan bare nevne slike ting som jakten på fallskjermtroppene ved Dorbås.
Hvor tyskerne ved flere høve heiste parlamentærflagg for å vise at de
ovJrga seg, ren likevel skjøt ned de norske officJIer som ble sendt fram
som forhendlert. ja, hele e,lerpasjone,1 Q,,,e.digheters stadige
overgrep stikk i strid med all fol'kerett, L3 at for dem gjelder ingen
æresbegreper,

'Dette ei kjennsgjerninger sou bør frae, ba tyskerne  går  til arre-
stasjon av. landets fremste officerer,  FOrreiL  sfcal  det heto at d@t er
represalier for den innsats norske officerer har ydet under raidene.rot
målsøy,  vågøy og Lofoten sist@ uhned. Samtidig  sor  det lanseres beskyld-
ning om at de har brudt sitt æresord. Hvilken sikkerhet har nå tyskerne
for at en eneste officer av de soudultok i raidene, hadde gitt noe ærese
ord?



Dot hele er et bedrag. Tyskerne her lenge holdt på med arrestasjon
sn officerer.eDet er minst et år siden major Olav Helset blo hektet og
stadig flere er tatt etter h/ert. Fra Nord-Norge har Fri Fagbevegelse
tidliguro bragt meldigg om at nær sagt samtlige norske officerer er arre-
stert.

Det er for tidlig å gi noen fullstendig evorsikt over hvor menge
officerer ble arrostert den 13, januar, men vi kan nevne adniralene Tank-
Nilsen oE Smitn-Johannessen, konmandørkaptein Oppegård, marinekapteinene
Høvor, Horgen, Mitnster. og Thommassun, flyvekaptein  nøe,  major i festnings-
artille2riet Enger og kapteinene i sanme våpen Underberg, Gudmundsen og
Enger,

Når "Fritt Folk": krever roprosalier ved oppsetting av lister over
gisler som Skai tas blandt jøssingene, hvis raidene fortsetter, da er det
ikke.annet enn et utslag av frykt for den tiden som nå komner. Nazistena
hsr nettope den fulelsen et det kunde værebra å vite hvem av dem det er
som står for tur til å bli hentot nesta gang. DeraV frenStår  .også  tsnken
på eh slik listeføring,

eet hele tatt må vl regna med mange desperate handlinger både fra
ty.Jkerne og våre hjenlige nez:;_ster i tiden franover. Men vi har før sagt
at de stedig tyngre elag som kommer, vidner om at venskene for nazistene
stadig blir st(2)=, Derfor måvi evne å bwre påkjenningene i den siste
evgjorende tiden også

I disso dager er dot officerer og endel av "hoffet' Son blir kid-
napp-d. Tidligere.er fagforeningslederne, idrettslederne; tidligere parti-
ledere og andre fremstående nordmenn tatte Vi  kah  derfor ikko se de siste
erreStasjoneno som' et anslag mot en onkelt.stend, Dot or ut ledd i dt:n
opprenkkningsprosess son. pågår. Derfor-spor vi ikke lenger om stand eller
klesse. Let er forfølgelsen ev det norske folk I deto fieigjøringskamp.
Og i den  kampen står 7i  last ag brasteAnS1ag not en gruppe av det norske
folk må  derfer møtes med øket -aktivrt  . nå  de.andre frentene. -

Vi ex inno i en evgjørende faso av krigen, og ingen vakling vil bli
tålt.. Vi vil holde ut, for vi vil være ned  når  hevhens time slar!

- v

Bun3s Ek  FERDIG, T forriga nummer kunde vi melde at en av de nye konni-
særer alt  har f'ått lepepass fordi hen hadde vært for lengfingret. -  oE
stupket til seg penger som rettelig hørte forbundet til. Våre opplysnin-
-gr da gjeldt. Skotøyforbundets komnissariska formann Deniel Hagen.

kå har en ny kommissar gått samme veien som  kollega Hagen.  Sist fre-
deg ble komnissaren i Arbeidsnannsforbundet og Stenbuggerforbundet, Nils
Bunæs, •evsstt .fra sin stilling av L.O. Årseken ver for han den samme sor
for Hagen,nemmitg misligheter med penger.

Bunæs har vært en av de frekkeste av de svikerne som hørte til kret-
sen on. Håkon :Vleyer helt fra "cpposisjonstiden" sormoren ug høsten 1940
fremetil nå. Han har vært en av Erling Olsens omgangsvenner - omgeng
vil i dette tilfelle si drikkelsg, Han her også.holdt sammen med den ev
satte "bryggefører" Sandeker eg Krsft•i Sten,- Jord og Coment. Sendeker
er før avslort som undersleger og det forly.der fra sikkar kilde at utrrisk-
ningen ikke stopper med Sendakor, Bunes og  Hagen,.  Det antydes et folk
edskillig huyere på strå ikke ken foIe seg eltfor bikre.

- v

N.S.-FY-IXESMANNEN OG OPPHØRET AV TREEKUTBETALING.W, Se]v innen N.S. er
det dem som synes at en her gått forvidt i forfølgelsene av familiene til
sjøfolk som har sine forsør,gere i uteiri s±'ni In ev den er "fylkesmann
Halls S. Jacobsen. H9n har inen skrivelse telj Tannriksdepartementet  g'ort
oppmerksom på de venskelige prole a. see eppetr-  ,J-ed et  trekkutbetalingen
til den største dal ev vår sjomennesten er steppet. Her viser til st for-
ordningen ble gitt  før  krigstilstendtiltrdte re:le ne Tsklend og U.S.A.
og sier et efter at krifstilstenden er inntrådt enter hen et forutsetningen
for en vesentlig dol ligger anderledee an onn før, idot det nu "for det
elt overveiende  entell sjøfolk vil være prektisk nmulig å korene hjer. "
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foreslår en revisjon av •bestemmelsene og sier: "For_en sjømannsnasjon

som den norske vil det være en tragedie om en stor dek av våre sjømenns
f milior likasom Torje VikenS, skulde bli henvist-til fattigkassa.it De
nye bestommelser ken ikke undgå å virke belastonde på Partiet. En endring •
til  det  bedre i forbindelse mod et påtenkt sjefskifte i en sjøfartsorga- •
nissjen vil komme partiut til  gode." . - sluter herr "fylkosmannen" meg,'zrt
å.-2nhjortig. .

Det er ve imidlertid liten.grunn til å tru nt tyskerne -(og det er
jo de som bustemmer),ter noe hensyn  til  hva •.S.-folk k-en meki  xx  om -
do terbovenske tiltak. Dot hjolper  ikke  å te frnm •Tetje Vikun hellGr til .
slike karert Det,-or nok fere for  Rt  forulumpningen av sjømennsfnmiliene
vil fortsette.:

Men nå Skal nordmenn - gjøre vårt7til at de
skl greie å holdventatide.ut. Vi til don innsamling som er
ig-ng, og støtte ettor evne clJr hjulp trJgo'o!

- v -

BOLLE KLIGERE. Da "Legionen" ble oppløst m.)nt  tyck=e  Rt dens lederu,
mrjorene Bjerkeland  o  Igeldstrup, burdo dre til østfront.in for å kW,pe
samLon med de gormenlate fronder mot cen felle flynd. Mc jor Kjoldstrup
v?,r imidlurtid straks så uhldiç at hen slpp nd .på bonat ot strykojern
så h-ns  ano  stortå ble knust. BjerkaL.nd fikk det travelt med å komme
til  lago.  En vonn av hali. - kjo.nt nnziloge - sørgat for sjukrelding.  Naj,
østfronten hadde de ikke lyst til å drL. til . . . . .

INGEN LYST TIL Å BLI SITTENDE. Dot later til å være et nokså utbredt øn-
ske hos fagforeningsformenn og styremedlummur i Oslo å få fratru sinu
tillitshvorv vad do kommando åreimøter. Flero foruningar'har allerede Ejort
honvendelset i sine respektivu forbund fot å forhøre seg om adgangen til
L velgo nyo tillitsmenn. Forbundonu Iser imidlertid til forordningen om
at tillitsmennune ikke kan fretru, Mcri-dt er samtidigblitt sagt at
foreningen mL konforere nærmere med forbundet om adgang i tilfello et det
forolic6er gldig grunn.

En kan vento et =ngo vil prøve å slippe Unde, og bra.or dot. Hver
tillttsm=som går fra.bordo er ut nederleg for den ne2istisku "Moyer-
gjongun".

I  2n  foroningsstyre skjeddo det forresten her om dngen en pussig
Et styrecadlem - en av de nyorientorte - foreslo at.det skulde

kallea til goner:-.1forsamling fot 6. velge nytt styre,•da det-gamle styre
"ikko hadde g..jort noo positivt arbeid i ret sqm gikk". Det forslaget
hadde ingen noe imot! Det ble samrøystes ved.tekje er vel likevel et
særsynt et styro: stemmer for at det har gjort så lite arbeid at det
bør gå. - v

•

IDRE2TSFW.ENING hadde madlemskVold i ningsarboidornes Hus 20/12.
Utpå kvelElen ble•festen.forstytret vod et to stauåpolitibtjenter trengte
sog inn og anholdt formannog sukrotwr. dukkA 15 hirdmenn opp  og
stenete utgangsdøren. Medlemmeno ble stilt op p. to reder og måtta alle
legitimero sug. Do.øvrige styrorredleamer u!T-..tte som formenn og sekretær
bli  med til  Stetspolitioi". Der blo dut tatt i lngverige forhør, som verte
utover natta. folitiet ver også husundersøkolse hos Aillitsmennene.
Politi2t vilde på død og liv ha det til at det var  Jr1  "politisk" fast!
Let ar trilie ntSorges Idrettsforbund ster bela ksjonen, som hRr vakt
sturk forbitrolse i-idrettskretser her i byen.

- v -

UKENS SMIL. Folkovittignoten har moret med å døpo  om  vårt og vipse
andre euriske land.

Norge kalles nu pepulert for "Opstornazin", Danmark for '"Underdenie"
Sv rige for "Trensportania" og Tysklend. for "Kleptomenie",

- v
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DEN FYLLA, DEN FYLLA. Kommisarisk "Oste-Bergh" i Handels- og Kontor kalte
for un tid siden inn kf. Karl Bjurstrøn. (som er hans nærmeste i forbundet)
og ga ham en korreks fordi hnn-drakk så mye, og for p.than ikke Fikk med
N.S.;.-merke. Bjlarstrm undskylte seg med nt dot nottopp var fordi hnn drakk
så.mye at han ikke gikk med pertimurket! Han vilde ikke blamore partiet,

sa Det var Sverre Krogh som hadde p,iltt hnm det rådet (og han har jo
på dette omrdet vissex erfsrineer. Rud.:anm.)

Mens vi snakker on Fylln, kan vi fortulle at det ogs ,er .slemt i
Elektriker- og Kraftstasjonsforbundet'. Komisserisk ErliriF Johansen var
før jul hjemme i Askim, Og her kom•hnia ut p en kraftie "kule. Han Eikk
her i-dngelris og "reparorte" seg fullere og fullere. Da han kom ijen
ki-Jvde han både reise-  or  diettponeur av forbundet. 0 hvem kan nekte
h,,rn•det? Ja,  vi bare,spør..

Det er en alvorligere•sak vi vil komme inn på mens vi snakker om
dJte hor. Vi vet nt manga gode tillitsmenn av situasjonen,er tvunget til
å bli i sine stillinger - mot sin vilje. De er naturlievis nødt til å
pleie et visst "semarbeid" mod nazikomnisscren. Det or imidleryld noen
,gnnske få som strekker see adskillie leneer 2nn sund anstundighet tilsier.
Vi sikter da til de svake sjelene som er sunket så dypt at de turer rud
NrS.-,gjenEeJ.  Vi  har før vært inne•på denne triste saken,, og truet da mcd

offentliEjøre navnene på de tillitsMenn som viSer  en  sånn sørgelie
sla.pphet i un alvorlig tid. Det ser ut til at vi må, gjøre alvor av truslen.
I -ut hvert fn.11 når det gjelder to av tillitsmennene i Handel- og Kontor,
Erline Wold og •Odd Johansen. Do er stadig • se på kneiper  samron med
ko=isSrer. Det er flere som ligger under for den samme stywe uvanen.
Vi eir de karene det gjelder en siste advarsel! Bryt fylleknmerntskpet
med den råtnu Gjengen som her brudt seg inn i aeoreanisasjonen  oe  ejør
lt de kan for a bryte ned det som gjennem's3kler er tømret opp av skik-

kelige  arbeidsfolk ved slit  or  ofrul

- v

NYE ARESJ2ASJONER, Over hele-landet ur dut, som nevnt et annet sted
av norske officarer i henhold til Joseph

Terbovens gemene straffeforordnine med ipskudd i strandhueeet i Måløy.
(Vi bruker med vilje ordet påskudd. Det knn ikke være rent tilfeldig at
Terboven nettopp har vlt dutte tidspunkt til å kaste i fengsel
aktive  norske offiserer.)

Av kjente organisasjonsfplk i'offiserstanden .sem er•arrestert i Oslo
nevner vi befalsbladets mangeåriEu•redaktør keptein P. Skotte og Kaptein-
Vik i-Nasjonslhjelpen.

Av a rrestasjoner ute i  landet i  det siste,  kan  nevnes: I Mørebyene
or 39 arrestert mest postfolk, ren oeså fiskere  oe  bønder.  Du  er ført til
Trondheim og satt.•inni fanGslat ph Vollan, som er helt overfylt.. Det
ter opptil  5 mann på eulla,

Av Trondhjemmere som er nrrestert i det siste, er dr. Astrup  oe  fleent
Ørnulf Bakke. •

29 nrbeidere ved tyske anleee i Nord- Noree er satt fast for å ha
prøvd å røMme fra arbeidsplassen. I .Bodø er det skjedd massearrestasjoner

,'færen  i Fauske som var en rett og slott provokasjon. Bl.  2,  er
forfatteren  Håkon  Evjenth (sønn av den tidligere venstrestats-

råden), kaptein Liljedahl, skipsreder Erlinm Sandnes,  Kjøpmann Wilhelm
K-rlsen, John Aes, orderer Sieurd Koch, bokhandler Helee Fredor,
direktør handelsbestyrer  Dundas  og ingenimrene  Aune og Næss.
I Fredorikstad ur bl. a.  følunde  -ttt: Rørleerne Jens oL SVerre Henrik

Restauratør Johannessun, ineeniør Sverre Syvertsen, lensmannsbetjent
Thorleif Brandlend, fru prost Megerud er arresturt g satt'inn pc Grini.
I N,,xvik er det arrestert manee som har vist vennliehet  not  de russiske
krisfanger. I er manee kommet i  heisun  for å ha beholdt rndio-
:ppratene.

Stavaneor har fatt  en  ny , stor bot. Donnueang på 2 mill. kroner.
Alle de beslågto radioapperater er konfiskert.

- v -
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v .. .
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. .

v . . .. -•
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lote etter en.OloViig  rior;LOttaker,
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_
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..1(1(1-pp i 7272,7C.,: Fr,?. Sucl=ds

stur inkke til i Svorie.
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Finnland har  hittil ±[Itt  5J3  eili. klolwr (i)  i Ljlp Let
står tross alt - enda litt igjen før broderfolkut Norr:e har fått så
ny • 0 • •

Under velkomstfustun for do fin.nlandsfrivil1ic i Stockholm var det
forrest,n an mann som kom til å husko at Sverigu har et broderfolk,of:så

- vust Kjølen. Han ropto Norf-:e". Han ble nrrastert 2V en rdkjær
politimann, uen politifullmektien lbt haL strks løslte, ,da arrustasjo-
nen var ."fullstendig umotivert".

v

FRA SVERIG2 har un av vårj medarbeideTe sendt oss en betraktning om
Kri:saituasjonen. Vi mener at den har så stor interesse at vi , jencir  dun
h,rt "Her ut- ur vi svært OptimiStiske når (Tjt ?Tjelder krissituasjonen.
Dut viser se; •at russernes offensive kraft cr langt•størru enn noen til
beyynne med trodde. p.etkan komme til å hende store ting i Russland i
vinter. Hittil hnx tyskernj lidd under kulda bare Eodt og vel en måned.
De hnr 3 igjunT  Vi skal •do ikke lukke øynene for at den tyske arme
fr2dulas vil ha en stor sleakraft til våren orså. I Mellamtiden rå vi
ru2ne,med tyske framstøt•-Det er mulig at•dot  kommer via  Spanin til

På, denne måte vil de prøve•å• lukke middelhavet i vost for å
vuie opp de svære naderla-:ene i LibYa, - Utviklingen i dot fjerno Østen
Ljør oss ikke enestalige.-Dut betyr lite for nvrjørelsen i vest. De are-
rikanske nederla i børjan vil baru føre mud seg en stor kraftanspunnel
se til Derved tat.de igjen det.tapte  or  meru til. Anerikas inn-
treden i krWen betyr• at den cr avjcit en.f:an for allJ. - Ellers cr dut
utviklingen i Finnland som interessurbr neSt hur i Sve ie. Der er mat-
situasjonen helt prekær. -,r13idsfolk• i byune, fårr ikku dJt aller nødven-
distu.;;Det er fnktik underurnærirm:: o ult. D.Jt r 11rr. undrus ovur
at kPinnencsøker.å få n ordnin. LLA vilJe bety en lut-
telse for h,le Norden 13.Mf-Finnland p denu kori ut av 'krigen. Men'
tyskerne ar apMerksaM pa at-dette~ rrJJ'ar at. 600 000 soldater vilde
bli frij:itt forrusserne op: kunde settes inn.p fronter. Durfor
lar de ikka-finnene uten vidare slutte ft•.  Storc ting kan kanskje oe
så koMme tiLå.hende i i1yskIand. Det er såledus ikku arau1i at
vilfalle•fOr et-mdlitærkupp donne vinterun. Men dermed er ikke krif.,en •
alutt. DJnno •utviklingen  vil  imidlJrtid åpnu r:Alligheter for en snarlif-
fred. Vi  har  i ethvert fall grunn til å se på  det  året som. kommer.red
godt mat. Krigen knn kanskja komme til a vare lune enda, men •i ser da
slutten.på det..heley-o det til of- red en  1rkkelig  slutnin.

- v•-

FYSAKENF, I STEN,- JORD OG CEMENT, Den berostratisk Oslo Sten-, Jord-
camentarbeiderforening. "PotetBurntsen" fra Ski, har nå tatt det skritt
å mulde en rekke  oranisasjonsfolk. Lil  politiet fordi foreningens "arkiv"
er blitt bortj. Det Ter daglig masseinnkallelser. til statsPolitiet i den

• aniadnin
Berntsen ble sjøl i sin tid suspendert fra foreningen for ut år for

ukollefial opptreen of'de karena han har fått med seg i kommissarkollo-
git er omtrent•like fine papirer  hele  rjeng:en. Karl Olsen er cn snik som.

M1(.YVe sca inn i N:S: bare for å få.•en slik jobb son han fikk. Nordnhl
Pudersun blu.strøket•n'v Murernes Union for kontingentrestanse (de har
i det hule tatt ikka vært.så. nøye- med å skulke  unda  kontin.::ont de herrer
ko=issarer) Dut var .Aksul Schulth som ordnut boka for ham så han.kundu
tre inn, i sitt -"tillitshverv". Forrjtnisførerun Hans Kraft skal vi
ikke spendere  noc:n  evrte på. nå..• Han skal få  lov  til å fiurere med det
førsta i en manske oppsiktSvukkande sak. Djn 5. "tillitsnann" Lars Evensen
har ogs'd hatt den ære å værJ Strøkot av forcning.e sin .Isolatørune, for
kontingntskYld. En skulda tru  Ine,T 5 tillitsmunn i den-
ne foreninan mon dari toit:ti  fuil.• I dcA dratt inn
un sneling til, en forh»nværendu Stun- og Sandluveran-
dør fr Vitedal ved nntrn Skansen, fy3k1K.::n naturligvis aldri
stått i noen-feforanin.g, men vi lv,r jo i"f.  •fyrt og da ser
det.ut som det er oia å•  gjøre  nuttopp å suttu 13telle red sånt
sOm do ikke hat et duag greie  pa-,



D-t k=res nrei:urna i Sten, JPrd or "Tillits-
mennone" skulde te seg turer t p- erbeidsp1essenu, se. fikk da  høre. De
trflusto Stun- Jord-kara vet imidlertid at nd er det ikke rcH.t  f2 r»rt
no_ bere vent" sa un -v lem til -SS. "Dun dn ren er ikke lnnrt anC,nv
, C- vi sk.l 'jøre opp med.krapy1et jaw1nr i Irin b5t - skal

-de5:7  f. se hvor David kjøpte det suro

NAZI-DROSJER. Følrende.Oslo-drosjer eies or.• _kjøreS 2V nnzistor:'A 5384,
A 5033, A 5155, A 541, A 5171. Vi c,prifordrattil  forsiktirhet nr a.n
brukur drosje. For de har novntes vui'kor:nnde er stillinen rrei, de brd-.
ker  un  ikke. Men dut  er  ikke elle de endro en knn stolu huller. Vær
durfor ytterst versoz,, en or uta i "viktLEe" ærend.

- v -
3000 KTIiL UNLER L+ ÅR TIL .A.LEIDE3r2JENESTE. Dot or :71.‘tt ut  c rdre fre
tysk ho1d om nt Oslc, YwrEen  (D  Trondhein ske1 stille'3000'unf-e pikar un-
der 19 arbeidstioneste, UtskrivninL.en ske1  først  skje her i Os.10.
Her sk 1 dut tas s? mance som det skanElunde nnte11 ut-
li fleS pL Beren eL•Trondheim. Det fer,-41irer ikka nae.onihvorntene- •
sknl brukes.

ABO.MINTENE FOR SVINNER. Stavener Aftenb1d, sor, or tatt nv N.S.  or  sor
hnr ftt den landskjent vrøvIebøtte Rrinclebotn (for et passunde nevn!)
til redktør he.de tid1i:ere Det  dr .nånede'i 600!

Det nervene. En vil i deh ufrie daspressen.ha sett at Fors:runns-
presten 1. Dnne Zwilrmeyer ey blitt utnevnt til prest i det  sers  kode •
Ueboka1  her -i Cs10-.  AlLa  vet at Zwi1rreyer  er  nazist. oc  skjønnOr
at Uranienbor, er hans Idnh  av'..r,eni1".•rde'rr-f6r det  
elle vUt er, at Zwi1rneyer for ranske kort tid siden søkte tjenestafrihet
fre sitt anbade - pd rrunn av nervesjkdom. Porsrrunnsmenicheten hed-Ce

bykottet ham fu1IstendiE. VedSiste konfirmasjon hadde han
konfi=ntur. Resten g.ikk til-naboso[Enet. kirken står stndiE ton.

slo herr pastorens nerver klikk. Han søkte fikk til Sver .
et han ver blitt prest i Uranienbor. Hvis hen.tiltrer der, blir det sik-
kert inEen lise for nervene.

v

P_..\WINSAMLINGER, Vi her breet i erferinE nt det 1 enkelte arbeidsplas-
serLde i Oslp  or  andre steder forec»r. c,r1  en-iveli innsnmling til,"Fri
Fctr,bevuelse. . Vi vil 'derfor Ejøre kjent at 'det hitt4.1 ikko er sett irane
noon slik innsardin e at ddt i øyeblikket haller• neen:$1ik
innser,J1in, v

RIKSb.EGLINGSMANN CLAtTSEN LES1 NAZIST2N3 TEKSTnU—RiksmegIinEsmenn
Cluss.rn er en kar  so21  er frisk pd levre. Han or broi  or  lun sum trøndere
flost, men han kan os bli "forbainnn" de ex- hnn det til gac:-ns..Da
lujer hen sin breie labb  codt til  retto  der  skal  slås,  oc  de
-hjelpor in-un kjuie mor. • .

Clusen'fikk sOm s. man.e undre bre jøssinrer besøk nv politi-og
hird dun 1,.des. ifjor, Pe skulde se p mntbehelenincen hans'. Rassteen
cjore ubben arc.o- hnn sendte utun å blUnke un frisk klaEe, ,
Vi her 'ftt oTersen,dt enavskrift av avoket 'CleUssens•klace-fre
forbindelso ved Tredheim pulitikamLer. Vi synes den elecent turnerte
•kln.eq fortjuner bli rjenritt i sin helhet:.

7

- v -
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Til Trondhei:.
Herstuds.

•
Ad hUsandersøkels e 1,/1.2 1941. • • _

-------------- -------
JeLanser den hos  me:::  Stedfundrie andersøkelse ulovlig,

vil i anlednin- mitt forbT  1rin1 fe1ende repport:

Fremstod.:
Clussen, Andrens, 58Lr l, riksmcc1ingsmånn og høyesterettsndvokat,
bcpel Cft, til forsørEcise 4 barn, snntli:e født i ck4;e-
skp, fritatt for'militmrtjeneste, tid1icre ikko strffedømt.men har
vd.-Vtt en bet for uriktii:- manøvrerin:

2V bil, ruliens oså bot for and-

latt ellerundlatelse av r hund, Men ikke i noe'tilfolle

for overtre.else av 1bsjoncr1oven. Ran førklarer i an1eCnin:--av even-:
nevnte husundersøkelse:

Det har funnet forsc;lin
dessuten  er

don bod hvori det  forsei:1e •ErisesInkt-1;efihner s forseElet. Hen må
dorfor ut fra  nt forse;-lin-en o  s• de eVr1.:-e i boden  vmtende
vater. Usse
Vri Ca 50 fl, rørlvin, oa, ;? f1. hjeMzectrabntbrnvin av 'åtranu  1935
c)( 1938. DesSaten noån flaSker Schles-s Johnnnesber-er, men hvorOm Opp-
lyses at min far, som var vinkjenner , ve("flå sktene; ankomst for ln.
20 år  siden prevet dem uttnite han;- vand ikke blir bedre av å

Min,vinbehoidnIrw or-p, g. a. forholdene adskilliu mindre enn  den
har p1eiet å.vmrs -de-siste..I5/2  er  den  ferSte  til å beklr.c
at-den ikke et sterre, .
Fergistikk: Diverse hermotikk til verd1 ca. 40.— ktkjttherretikk,

suppe, ron, seikaker og si1dchermetikk. Hermetikken er i nit vesant1i,_
innkjept  for ca  i hnho1d til de oppfordrincer .som  Ejon-
t•:.•ende •nnEer-var",inntal;t'i-aVi4en4  13'ehcldningen  p*derfor noe starre•
e,n-i den  har p1eiet L-vre.unict .normale  forhold
Kjett I en saltba,lje_b -ufinner dels  av  bris,  hjeMbta:-t for no]..e
-1.1-ker s den fta s1actchupSt,..SfImmehhenCen .cr  den at jeE.' for oVer I år
siden  P.  ..S]..a. tehuast-kjøpte og' hvorav sn del
som novnt er tatt  hjLn  i an'nin jlÅloil, og nu forserget. Jeg kan som
vidne  oPpgi  stetsvoterinær L'nukTik, soM bisto ved innkjøpet,

- tilføyer at.dst i mi:tt huS i [-rrekker.hnr"vMrt  skikk  OE  bruk  nt
kjøpe 1 oller t &-riS-Ot høsten, og innkjøpet nV  den  halve gris for vel 1
år siden,  cr  intet ckstreordinært, o. det vår Lne bekjent ikko forbudt
p. ilinkjøpstiden,
• .I.sn_nnnen kjelderbod h.vor inspeksjon fandt stod, uttalte en unE
m=',ifert unifotm til min hushjelt, at han n513.sIo roteteholdninEcn til
5  a 6 tønner, Dette uriktiE, Deholdninen utør ea. 8 tønner og rett
stal vmre rett,. Innkjøpet sjedde bverons;jt=endo  med det  kvnntum som
i var anbefaIt innkjøpt r. husstrids:;:odlez.

Det ,Tjelder sve1 rsd hermetikkerl_ol: pototone, nt je{: har stått
i den tro at  .det SOL c3 iSfl,  lfnld innhot  ez  disse innkjøp vnr

da jo skjeinner at je har tntt fell,hori, sknl jer for
frem.tien innskrenke Mc:til 1ese ,:vortissementene, bc 1eE loVer, at
dorsoz j finnr noe istr1ji i n;_ende mine beholdniner, s-
skal je s1utte hermed, ,jere den enesto bruk:av aViSene som da

tilfeyer at zin 1-nasstand bestr av 7 med1emzer.

JeE erfarer.at det 2r utspredt de.mest formidnble tykter om hva der skal
befinne sc i den sperredc kjelderbod, Je fritr selvfølgelic de inspi-
scrende soM rykteszeder, Polititjenestotannen.kjenner jec., 0 jeE Lr klar
over at e ?..ledsauere hadde til'oppåve å lose nt det ikke fandt over-
grop sted. • Jeg vet såledeS ikke.hvem ryktesMedene er, men vetdon cr
jo full nv ondskap. JeE tviler 11) åt det vil lykkes rolitiet å få fått

dem,
J* går , efter hva jof: fornn har anfert, ut fra nt den anho1dte rris

uten opphold løsletes, således at don blir istand til å fullbyrde  sin zis-
jon. Kjødet er, som bekjent, skrøpeliE, oE hvis det lencere overlates til
sic solv, er jeE bnnEe for nt de i kjødet bcende krefter vil sr,re for
at det ikke vil kunde tjene det eyezed  det er bestemt til. Dets skiebno -



7i1 da i virkeli- b_cten f-r alvor være bese'let.
ForsLvdt av forse,lincen sk-1 fin2e et un(lyr cver-

holdd1se av det ceremoniell son famht stod ved forse:linren, ber
ot bli vrs1ct.

GjdnnuLlust og vedtatt.'

tilknytnin, til opplysniner vi bra;te i forrire nr.
f1-1.1er vi det med nye enkelthoter fra Kirkufronten,

D.:fr 27nup-, sendto Kirke(jep,,,rtementet en oppfordring landets
prdster oh stlile seg til disposisjon med pekener i radio, De soff lo-
v_t å villu Iruko, lo dirdkte 1  -,ret fc'rfrenmelser, Likevol var det

prester foruten de rene naziprestur sol-flsa sur Villie til å tale i rndio.
Dun 11 supt skrev Kirkedupartomentut foranledning av Kultur-

departuEe til samtlie prestur mod E?rimodninr- om tislutning til opp-
rcpet til fcrdel for Den =ske Legion< ppr:)Ilet ble bare undorte net
av 27 pruster, suneru kem det svar fra ytterlipere 13 prester.

Of:så ved sunknjn,Len av "Richard With" ep- "Barøyfikk prustone av
c'ep :rter:untut om d minnus de orrkomne og slutte ser til an-
grejet som drukner sinu -'.2orrere".

I dut hdle er det ikke skyd, noen anlednin47 til å trekke kirken inn
i pulitikkun, Men iskcione ur ikke tatt red j1 rLd, Tvert imot ble ddt o
etter hvert rettet . 1'1(-rer .:Psko;one, 1-:()t herr IBerrav. Kst.
Riisncs reiste s31odue rundt oil ut forddr':: hvori han ruttet voldsorLe

bispen. Dot vnr o 1 ustilt ti1rop fr2 salen "Vekk mod ham".
Rilsnes'sw-r var ilJtil T_a. ddt rrod,ro. varer  1et ikke lunge før

tr:r øy It det  s=d  11_,ndtu i 3 a nc'e e 11.sur,7 og

Biskoppenu fnndt til slutt i tt ta op,.) sporsrliet om Kirkens
(lalailil t iln til Statun til lmindeli: undursøkelse. Den 15.
dusembur ble dut derfor jert henvenduisu til hirkudepartementet om saken.
Depart_m2ntcts svr dr kjdnt fra drsprussen, hvor det ble rykket inn en
stur ortikkil Mdd ttte1eni  "DJ  norskj biskoper re mer hnden til nyord-
nin,,in e, i I c del.rtLmurtut mo-:,tar h nil meC blede."

Mer sknl en murku seg hva biskep.ine haUe skrovet "Det tillitsforhold
scie hcs oss (_L 'nennc-[d runnlovdn 2V 1814) er utablert Eellem kirke
og stat, ur bsert il flensidi.-het" Cm dette sier dopartementet at det_
"not_ror su{'  dun med elede,  for utter s=enhunren kan den Lety at
olege vo uttale at tmden nu. or inne til t. etablere et tillitsforhold

svel omurfer det sttsmIendu parti ser overfor den nasjonale
re,jerin. Ki-kdde- nrtouentet tar mdd mot den frenstrakte

Et nvert menndsku vil forst;', humbu,-en i departeir.entets
merkning c) lu-,rakturisJre -211 etter fortjunestu. Dut som virkelig har
fu=et stu1 2  er at departementet røklugr-er sitt tilbaketog med talemåter
og _pdnbare lø;ner,

R*Je KORS. For 2 u.ker siden emtalte vi dr, 1-lygårds anrrep på Nores
Rode Kors i "Ruha. kk", Artiklen har frt med se store undersøkelser
ferskjellie hold. Dette har bra:'-t for dacun at dr. Høyrård selv har nek-
tet å reisu til fronten, Undursokelsune av hans forhold til R6de'
Kors har hatU til fol6:e at artiklen ikke mer tillates effentlig.gjort.
i pr.ssen, Let var dut .

SKTIiIUITIBRWI-TEX. Tå siste ïr:mier norSke Tutret fikkalle
skuospillerno som vanl± "::Iemstur frn k-t, Gudrand Lunde (for statens
re;-ninr-), Idet Eva'Slett,* skulde inn seenen fer å ta a-plaussen, falt
det e2blmot ti1.2T,Sav blwstee. En av statistene'anmeldte
lldnee straks for L• ha rjVet av embl=t. Daen...etter 1.c hun.kalt inn til
sikkerhetspolitt o  ferhørt,  Hilm . sIapp ut

Skuuspiller ei urr. Lanussonn er arostert,
•



v -

ROSNKRANTZ AFOTEK dSLO er overtatt av en.naziSt som måtte gi opp på
sitt hjeMsted.fordi befolkingen ikke vildu handle hos ham.

d2SIL AAG-1:2D, .også kjent som "swingidioten" er blitt medlem av N.S. og
ba:r uttaIt mcd stor bravour 6m den elcden. hnnfølor over at den.
"jødisk .Lplutokrntiske"..Musikk swing nå skal forsvinne.  N skal  han imid-
lertid.på -j-esteop.truden i Stockholm på:et.par.mondene restauranter-for
å spille  - swing! -

• •
DOMSPOL skal ifølge "London dazette" tre sammen i London

i de nærmeste deger. Ienne domstol bjstår av representahter fra samilige
okkuperte land , og Vil
1. Samle  oppgaVer 'Over  navn på alle quiSlinger og utferdige anklngen mot-

d:em,
2. Skåffe b,.'ersikt eVer alle tyske skjendselsgjerninger i'de okku-

perte land.
- SoM'dat vil'huskeS er huvn -for disse et av de alliertes krigsmål.

- v - .

Iføle
•

snrir'e -blad  et  det danntt en norsk klubb i U.S.A. Prfflannen
ur-Bi:grid Undseth,• nestforMarin'Benjmin Vogt, Sekretær Pinn•Yoe, av
dre styrumedlemmer nevnes Robert Dahl, professor Rosseland og Sjømanns-.
iorbundetS formann' Ingva1d Haugen.

- v -

.STATSMINISTER JOHAN"NYGAR1SVOLD
•hcIdt•Jn-tn-le-j•u1ekVelden.:Vi £inner det riktig-å-gjengi litt-av

denno:
. Julen skulde være en lysets fest. I de okkuperte land får folk ikke

tende•lydene;  lysehe  er slukket. Mørklagt er befolkningens daclie liv-
o duhs åndalie liv. Slik .er•tilstP.nden Men:slik skal den ikke forbli.. •

iheten kan undertrykkes, Retten kan trampeS ned men en slik triumf
blir ,ikke langvnrig,

Men skal lysene i verdon atter tendes, må årsaken til farene skaffes
bort. Tyskerne som har ansvaret for dette, må bescires. Da får vårt
land sin frihet og selvbestemmelsesrett tilbake. Por å /J:å dette mål
må vi anspenne alle våre krelter og all vår vilje. Vi vet at målet skal
vinnes. Vi vet også at det kommer til å kreve store ofre. Men den visshe4
ten skremmer ingen. Intet offer er for stort når dei gjelder å gjenvinne
friheten. Og stillingen for frihetens sak ur iår meget bedre enn for
et  r r‘ siden. Russlnnd  oc  Amerika er .kommet med. Imperiet, U.S.A., Russ-
lazid  oh  China og  alle  de .undertrykte land står sammen. Jo, Sciren er -
sikkiegokotV±tudrtmntrefolkdAekQr on ond vinter å kjempe seg igjen-
nem. Korrupsjon-og 1oviøshet nersker. -0Iovlige fengslinger foretas. •
DødsdomLer forkynnes•og fullbyrdes. Men jeg*vet.or, nt det norske -folket
st:tr.s2let, og åt alle nordmunn:kommer til å hjelpe og trøste hverendre..
Je kan be dere se frnm rot  den  (-:pprettelsens dag som skal komme -
Vi n,ylder dem som tysker_e har utslettet, De hnr skrevut sitt navn i
Nbr2-es historie, Det er en plikt cc en ære ca vrne om disse helters of-
trladt.," •

-Ikuir,inst for •ass nr-bå:idrere skal stntsministerens ord seus som
et b',1dsk midt i selhvervet, far ned det -v.nder den nye• dagen tilbake
tjj• 1-det vårt, og dermed også Vår cgcn

FRI F:AGBVEG-ELSE


