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KAMERAT!  
ben kamp vi fører mot tyek fremmedvelde  eg  quislings for~ertiktatur
har i den siste tiden vart ytterligere tilspisset. kotstanden tyskerne
og quislingene møter overalt ser ut til å gjøre  sin  virkning. Hitlere
raseri i sin nestsiste tale og den spake, beroligende tonen i den
siste, er et godt tegn. Han sa vel som de tyeke  militære  ledere, kan 1
ikke lenger lukke øynene for den kjennsglerning at den allierte krigs—
maskin vokser dag for dag, og truer med a slå til for alvor i hvert
øyeblikk.
Det er en historisk kjennsgjerning  at  når makthaverne eer sitt herre—
dømme truet, griper de til terror, Tilspissningen av situasjonen her
hjemme bærer nettopp preg av denne fase i kampen. Den norske motstands—
front som er dannet, står sterk og urokkelig som aldri før. Senere
avisen dokumenterer vi a'm et eksempel kirkens kritiske stilling.
Selv står vi i dag midt oppe i kampen og kan foreløpig bare gi en kor
oversikt over de siste begivenheters forløp.
De titusener utmeldelser av fagorganisasjonen resulterte i at tyskeri)r .
måtte gripe inn, quislingene mestret ikke eituasjonen og eto
dig lammet, Omlag  3oo  av våre tillitsmenn ble arrestert, og tyeker
truet med standrett, idet de hevdet at utmeldelsene ikke hadde  noe A

gjøre med quislings rikemøte og stred mot Terbovens forordning av
eptember  1941 .

har alltid vert den illegale fagbevegelses linje å føre kampen m'_
seive midler, meb i aktiv forme, Under truslene om terror og

rett ble def3r utmeldelsene kollektivt trukket tilbake og den t.Ld-
1-'.gere situaF,jon opprettet. Både arbeidsgiverforeningen, industri—
forbundet o fagorganisasjonen sto her pa samlet fron
Vi øyner nå ::esultatene  av  aksjonen. Arbeidssambandet, den egentlig
dypereliggende grunn, ble ikke proklamert. "Rikstinget" ble bare en
manifestasjon quislingenes program,  og  eksisterer utelukkende på
ompiret. rg Lele det utbasunerte  nriksmøte" ble en tam forestilling,
en førsteklEwses riask‘).
ton norske webeiderklasses hQildning til okkupasjonsmakten  og  dens
n,irske lakeier har hele tiden vært fast og rakrygget. Alle forsøk på
å nasifisere arbeiderklassen enten det har vært med trusler eller
lokketoner er  blitt resultatløse. Og arbeiderne står i dag i bresjen
f)r hele folkets  kamp  mot undertrykkerne eg for gjenreleningen fer
vårt lands frihet. bom følge av den makthtilling våre motstandere har
kraft av sine våpen, har vi alltid måttet føre kampen med passive

midler. Arbeiderne så vel som den ØvJge fronten har i visee til—
feller måttet bøye seg for maktbud og trueler om standrett, ken aldri
har  det lykkes tyskerne eller quislingene å oppnå noen tilelutning
til eine  nasisamband, eller van't mulig  for dem å øve selv  den  ringest-
ndelige påvirkning.
: fast samhold rg med seig, passiv motstand vil vi fortsatt føre vAw
L.rp JJ11. vi igjen kan bygge Qpp en sterk FRI FAGBEVEGELSE.

—v—
KRY*F J;IITAR N1L3EN

T. No..cex og Letallarbeiderforbund, eom har vmrt permitert
ein etilling i lengre tid,  er  arrestert av Gestapo i forrige

—v-
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HÅNDBLAG  
heter et  lite tidekrift  som fra 1 4 juni har begynt å komme ut  i  Sverige
og som har som undertittel: Fakta og orientering for nordmenn. Ansvar—
lig redaktør for dette utmerkede tiltak, som er et nytt, gledelig
bevis på den sympati og samkjensle som preger størstedelen  av  vårt
b2ederfe1k, er Eyvind Johnson.
I 0.eet 11-eogram utgiveren har stillet opp, heter det i innledningen:
"Mningen med dette lille bladet  er at det  skal være et  håndslag fra
evenek elde til noreke venner her og til andre som sympatiserer med
og på forskjellig vie kjemper for Norges og Nordene sak."

—v—
E BVENBKE ARBEIDERE OG NORGE

heter en artikkel i Håndslag som er ekrevet av Albin Lind, redaktør
av den svenske Landsorganisasjons tidskrift "Fackførentngsrørelsen".
Han skriver: "Den kontakten og det samarbeidet som alltid #ar eke-uter
mellem norek og svensk fagbeveg&lse, har ikke bare sprunget
samsvaret i oppgaver og mål, men er også blitt båret av den
fellegskapføTelse. Det var derfor naturlig at de fagorganisewte
everig e  :reaewte særlig sterkt den  9,april.  Vi  visete at  demokrabet t-

den grunnlegende forutsetningen for fagbevegelsen, cg vi hadde  ike
kunnet føle tingrepet sterkere om det hadde vært oss selv det gjal,
At nordmennne ikke bøyde seg for overmakten, gjorde et særlig s.c—ekt
inntrykk evenøke arbeiderne, men kanskje spør de i Norge !

dere ikke over Kjølen? Handling er bedre enn sym-nati
tee  den fronten vet vi  av  erfaring at støtte er bede enn

men eTee. at en håpløs sympatistreik ikke gagner, men 13:.:ader een
vil 83å meget  kan i  hvert fall  siee  Det fantes en

eneste den svenske landeorganisasjons  990000  medlemmer wom
glede 7ille ha gjort hva som helst for Nowges  sak.  De gikk me:1
hjerte inn for allt som var norsk, eg jevnet velen for folk

kum over grensen, Og det var ikke medlidenhet som lå bak denne
kedfølelsen spilte vel også en rolle, men den var blandet med

vrede, tung sorg og dyp beundring. Og vår respekt vokste da
gikk over til våpenløs motetand. De evenske fagorganiserte

eidere har fulgt Norges kamp med aldri sviktende epenning og ln—
t:nsitet, og de er stolte over at det er et nordisk  madecimmukTn±tukft
t.,  114Qualut.broderfolk som fører denne kampen. Dette er k1ar og
telig komme- til yttrykk  særlig  kraftig den gang L.O.koncressen
uttrykte de svenske fagorganisertes menng da skuddene smalt mot ae
nowske fagforeningelederne i september  1941. OR det har skjedd om
igjen hver gang vold, urett og foræderi har gått til  nye  angrep mot
det norske folket. Derfor er også landsorganiSasjonens tidskrift og
mange av fagforbundenes organer blitt forbudt i en rekke land. Her har
vi en av de få synlige detaljer i vår oppelutning om Uorges sak, Det

ånden I evensk fagbevegelse når det gjelder Norge.
—v—

xTOG MIWTØYEN
Om Italia. Den fullstendige underkastelse unde7:-

den ;_£. ,;sf•n`t bar hittil bare ført til at den itallenske
ungacm 5.1'ret på. slazinarkene, at forsyningssituasjonen for hjemme-
fronten el blitt stadig dårligere, og Italias prestieje som

er helt undergravet.  For  å dempe den stadig tiltagende uro, 'Yuee
kusolini måttet gå til de mest drastiske åtgjerder. 3pposisjenen
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slåes ned for enhver prie. Yor gi et bilde av omfanget av den mot-
standsfront som nå er dannet, kan det opplyses at hittil  er  mellom
60 og 70.000 medlemmer utstødt av fasistpartiet. Opprenskningen fort
setterå

PREBTEBIAPETB AKTIVE KAUP
ei .--fratt inn i en ny a  vorlig  fase etter at kirken for snart 2 måneder
e1den har sett seg nødsaget til å  bryte med etaten og har opprettet
"Den midlertidige kirkeledelse" med biskop Bergwrav som formann og
domprost Hygen som hans varamann. Fra dette øyel-plikk måtte det komme
til åpen kamp.
Som evar på dette utstedte qu1sling en "lov" med gyeblikkelig virk-
ning om  at alle  menigheteråd er aveatt og nye menigheteråd skal opp-
nevnee. De nye menigheteråd ekal beetå av 3 medlemmer som skal ut-
pekes henholdevle av biekopen, sognepresten hvie denne har biekopens
tillit(1) og ordføreren. T11 de gamle menigheteråd er det fra
departementet kommet den elekverdigeee ekrivelse om at da de
eittet  i 6  å.r,har de "krav på avlienz". ren, takker for det eeere
eerbeid rådene heee utført o ber samtedig oe forhandlingepeetc-
ko3ler, kaeeer e,e  bøker oversendt,

-v-

DEN  EIRKELEDELSE
har imidlertid beetemt a de aveatte menigeletsråd skal fortsette slen
gjernin ueeefektet. Den eituaejon vil da iuntreffe at det blir 2
menigets: Ett som har menighetens  tillet,  og et eom har etateee
eleekte.:er.  Dep. har videre lo, augtst eendt ut følgende brev om
ner mtLeer'.eldelge kirkeledelses ulovlighet g ugyldighet:
"7.)e fraråtte blekoper har vært samlet til møte i Oelo og på detee
meeet weet fattet beelutning om å oppløse forholdet mellom eita

og har oppnevnt "en midlert1d1g kirkestyrelse". Da den acree
grunnloven og den kIrkelige lovgivning er en statektekt,

ken selveagt kirkens organisasjon kun oppheves av den lovgiven e
mymdighet i landet.
73en av de fratrådt biskoper proklamerte oppløsnin ev forholdet

flom stat  og Icele_eke er derfor runnlovstridIT-o u ov11 og v11
me

l
f7J're  noen som e st ovlig rettevirkning for den

'eereke kirke. Den noreke kirke består framleis eom  etatekirkel
f4.ger gjeldende kirkelovglvning, disponerer over de kirkellge
fende, prestegårder, kirkebygninger, menIghetehus eamt andre inetttu .
sjoner som er oporettet av stateMenigheten. Det nødvendige vil blt
foretatt  for at  lov og rett respekteree også 1 disee epøremål.

R. Skanoke. Sigmtnd Feyling.
-v-

LOV OG RETT
er ore øp g reepektert  På  følgende måte:
il 22 mv  de avskjedigede prester ( 1 alt ca.5o) kom forleden dag

noeek statepolit1 (2 mann til hver) og tok fra prestene deres preste-
kjeler. (En av de IM-fo1k Bom var med på disse tyvetokter, var EL,2:nn
ubl:.kcp" Zwilgwyer 1 Poregrunn). Men ikke nok med det. Da en av de
reee ferfulgte prester, pastor Ingv. B. Oarleen ste'd 1 Bakreetiet
sin kirke, Gamle Aker, 1 fuldt ornat søndag morgen kl. 1/4 før
kom 2 pelitimenn inn  i sakrestiet,  forbød ham å  forrrette, og for-
langte at han skulle ta av seg sin Dreetedrakt, Pastor Oarlsen
blankt og  ea at  han var kommet  for å  holde gudstjeneste og  det akte,
han å gjøre. Politimennene ble forvirret over pastorens faste holdne
og forlot eakrietlet "for å innhente rmrmere ordreu. Pastoren gikk
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imens inn i  kirken, og  forlot den ikke før gudettenesten  var slutt.
(Som kjent går presten ut  1 sakristiet før han  gar  opp på prekeetolen,
men pastoren tok  ingen ejangser.) Pastor Carleen  er fra 17.august
forvist fra Oslo Hispedømme.
Så drastisk som  overfor pastor Oarlsen ble det  ikke  fart fram mot  noen
ay de  andre  avskjedigede prester som talte  1 sine menigheter. Pastor
Riis-Hansen 1  Ullern sogn og pastor  Wisløff i  Trefoldighet som begge
har taleforbud  1 "rikets  kirker", forrettet og preket  begge 2  ufor-
styrret i e1ne kirker.  Pastor Roseff  (Berggrave sekretmr), som stod
ferdlg til å gå 1 kirken søndag  morgen, ble hindret  av polltiet  ved
at de ganske enkelt låste ham inne.

-v-
OVERLØPERNES FORBRYTELSER
Fr  Fagbevege se har enar  i 2 år  ført kampen mot svikerne innen fag-
organisasjonen og avdekket deres dorbryterske virksomhet. Som kjent
ble det straks etter det tyske overfallet 9.april dannet den såkalte
"fagopposiejonen av  1911-o." Denne eammeneetting var høyst uensartet,
således  fikk  den fra første stund tilslutning fra kommunistene, som
øyensynlig på dette tidepunkt var  1  sterk vilirede med  sin egen stil-
ling  på grunn av Sovjeteamveldets davmrende allianse med Tyskland.
Videre hadde den såkal±e"opposisjon" også noen  tilelutning  fra andre
hederlige organisasjonsfolk som begivenhetenes raske utvikling hadde
tatt pusten fra. I spissen for disse må en regne "opposisjonens" for-
mann, Jens Tangen, som senere av tyskerne ble tilforordnet som for-
mann 1 Landsorganleasjonen, men eom jo etterhvert arbeldet seg fram
tiI klarhet over bakholdsangrepene og følgellg endte på  Grini. Men i
reaLteten var PopPosiejonen" et viljeløst redskap i hendene på de
notiske forrmdere, Halvard Olsen, Håkon keyer, Erling Olsen, Birger

os  det øvrige krapyl som har stilt seg i nasibødlenes tjeneste,
nesultatet  av  "fagorganisasjonen"s og forrmdernes virksomhet ble den
eøre:lge usikkerhet ow ineffektivitet som preget fagorganisasjonens
1711-2e den første tiden under okkupasjonen. V1 dokumenterer 1 dag
hvorledes evikerne drev eitt angiver1 og solgte arbeidernes dyreste
1.nteresser til fienden.

-v-
ET ANGIVRFKRIFT
sjofieste elage, nom først nå er falt i våre hender, skriver Erlin

JIE-e-1.  i desen:Uee  1940  c.t " eoslalministeren har bedt meg om å gi en
framstJt;i rv mitt syn på den -Zaktiske stilling Arbeidernes

Eandbcrgeasjon  n2d Jens com f,7rmann inntar i dag.
falIer 1eg de. esturlig å ta mitt 11-1t ;sp=t for vuderingen

den orposjon s( m  i  lpet av sommeren 1ire Innen tillItS-
mannskretser i fbLgorganieaajonen". Ette: å Tpå,at denne opposi-
sjon var helt uencartet og at den forgjeves hadde føkt "  å påvirke
ttrbe1deworgan5easjonene ledelse"  til a stil  seg  l tjeneste for
d2n nye hetc.r det videre: "men da dette .yar
1.1.valg 1 oppdrag  å tre 1 forbinnelse med  NS fører,  ret4 -:eut-craet
bestod av Halvard Oleen, Håkon keyer og undertegnee (2eee. Lel1e„2,"
Oicen). Under de fortsatte drøftelser 1 det albe11ee.tva.E.: hvee fyr-,
mann Jens Tangen var, var det hele tiden på det 2ene at Ilesjonel
Samling ville komme til å øve en  avgjørende innflydelee ved
danneleen. Dette ble også lagt klart frem  i  fellesmøtet av
nen". --- nUtviklingen etter den  25.september (da  Admin1strasjon-
rådet ble avløst avele konstituerte statsråder) må  på denne bukgrune
forekomme ytteret beeynderlig. Faktisk er en  glidd  tilbake til
omtrent de eamme forhold som gjorde seg gjeldende under  Volans ledele-
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En hGvedårsak tIl dette  er at Tangen b/e innsatt som formannu.
"Hans reaksjone r  overfor de t te problemif —nemlig hvem han skulle støtte
seg tIl— "har jeg daglig kunnet registrere. Pra første dag av har han
vaklet I dette valget inntil han for vel en uke siden bestemte seg
til definitivt å  la sekretarlatet være ein  leder," Etter  t L ha pekt
på hvorledes Tangen mer og mer fjernet seg fra den såkalte onposiejon
heter det videre: "Blik som utviklingen har gått, er det etter min
oppfatning på det rene at fazorganisaejonen Under  ein  nåvmrende le—
delse og I de former den  na  virker, er ute av stand tIl å foreta den
nødvendige ometIlling". Dermed bebudes et forslag til nyordning som
vi neenfor redgjør for, hvorpå det lyder " vesentlige vanskelighetr
kunne etter mitt skjønn vmre ryddet  av  veien om Blike foranstalt—
ninger var blitt gjennomført umiddelbart etter 25,september. I den
forlønne tid har nemlig motkrefter fått den nødvendige tid til å kon—
solidere seg".
Det forelaget som videre er formulert, går ut  pa  at Jens Tanzen, Ludir
Buland og I.B.Ase trer tIlbake og at Halvard Oleen oppnevnes som for—
mann i Landsorganisasjonen med rett til etter konferanse med sosial—
minIsteren å besette de øvrige stillinger, Videre at sekretarlatet
omdannes til et rådgIvende organ, og at formennene I fagforbtnnene
fulletendig ulderkastes Landsorganleasjonens leder,
Til slutt heter det: "En må vmre klar over at en ellk forandring som
he er foreslått vil kunne medføre store vanekelIgheter ineen fag—
oreanisasjonen. Den må derfor nøye plaqlegges I samråd med sosial—
departementet på forhånd, Og det kan komme til'å medføre nødvendig—
heten av en ordning med kontigenttrekk gjennom bedri.-"tene".

—ve
SÆRLIG DETTE MED REDSELEN
for medlemmenes reaksjon er karektarietisk for overløperne. De visete
sare vel at i samme øyeblikk landsor,:eanisasjonen flkk I spissen folk
e.t tvpen Halvard Oleen oz hans ljeng, ville medlemmene falle fra og

til fullstendig kontigentstreik. Tyskerne ønsket Imidlertid ikke på
nette tidenunkt ved arikiftet  194o  — å ta det endelige onogjør
me faeorganisasjonen.  •Liertil var situasjonen ennå for bråget. De opn—
holdt derfor såvel NSledelsen so,e deres lakeier innen fagorganisa—
ejonen med snakk for å bringe dem stadig dypere inn i forrmderiet og
c.nglvervirksomheten. At de oppnådde sin hensikt i så måte, skal vi
Llekamentere ved eenere lellighet. Deseverr e  viste det seg at denne
utsettelse med opngjøret var til tysk fordel på annen måte, idet ret—
ningelInjene for de fagorganIserte arbeideres kapp fortsatt ble for—
Ilindret og ga de tyske og norske nasIster lett snill under kjempe—
nrå.tokasjonen med undtagelsestilstanden I september  l94l.  I daF har
dis3e beglvenheter Ikke bare historisk interesse for den norske
arbetderklasse, De er blitt anskuelsesundervisning for den kamp vi lA

nå og I framtida, Den klarhet om midler og mål som I dag
fagorganisasjonens medlemmer, er vunnet ved dIc ee dyrt £jsj7.1f:

;:ranger. ken så kan da egså alle krefter setees inn
nytt å  skape  en

FRI PAGBEVEGELB 1.


