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Det er  tarteg  fi  Vestfronten de viktigste  Jegivenheter har funnet sted i de

siste uker. Da general Bradleys 1. amerikanske arme bröt gjennoM ved Avranches og

panserkolonnene skar inn i Bretagne v.r kampen om Normandie vunnet, Den rommelske

taktikk - å kapsle inn bruhodet, hadde slått feil, og den koncentrasjon av tropper og

materiell som tyskerne hadda måttet foreta hadde lagt store deler av det indre av

Frankrike åpent, Det ble en smal sak for amerikanerne å besette en rekke viktige byer.

Bare bye'ne i "Atianterhavevollen" blir seigt forsvart, til  nå  er ubåtbasene 1 Bretagne

fremde.les på tyske hender.

Det synes å ha vårt en forholdsvis lett sak for de allierte å gjöre terrengvin-

ninger, og tyskerne har i sin propagenda i det siste sterkt betonet mt det ikke dreier

seg om en kamp om byer og områder, men om arm4er. At det er en realitet i denne på-

stand, som også de allierte er oppmerksom på, h3r de bevist ved sin knipetangmandvre

mot von Kluges panserarmeer. Men likevel er det klart at de.territoriale erobringer

har gitt de allierte store fordeler, de har fått det albuerom som deres motoriserte

armeer trenger for å kunne utfolde seg. Tyskerne ver fullt oppmerksom på.den fare som

lå i gjennombruddet ved Avranches, og von Kluge satte inn en stor del av si'ne tanks i

et fortvilet forsdk på å avskjåre de amerikanske styrker ved Mortain. D.ette mislyktes

fullstandig, og tyskerne fikk snart nok å gjdre med å forsvare seg mot de amerikeeeke

styrkene, som etter erobringen iv Le mans rykket nordover for å prdve å ta de tyske

hovedstyrker i Normandie i ryggen. Samtidig presset kanadierne og britaerne voldsomt

.på mot Falaise.. Det utspent seg en voldsom strid i trekanten Flers-Falaise-Argentan,

men det synes som von Kluge har klart å få berget ut stdrstedelen av de 14 divisjoner

som ver inne i sekken. Over 25000 mann er imidlertid i det dyeblikk dette skrives

tatt til fange her, og fangetallet dker stadig. Resten  ev  de t'yske hovedstyrker trek-

ker seg tilba*e nordover mot Seinens nedre ldp, men er under voldsom forfdlgning av

de allierte. Engelskmennene og kanadierne trykker på fra sdr, og amerikanerne presser

på nedover langs Seinen. Det er et kappldp mot Rouen. De ty'ske kolonnene er utsatt

for voldsomme bombardementer, og de alliertes fly her fullstendig he.rreddmmet. Alle

tyske kommunikasjonsmidler er under voldsem beskytning, sårlig er ferjene på Seinen ut-

satt. Det tyske tilbaketog minner sterkt om det frenske i 1940. De tyske tap narmJ
seg nå 1/2 mill., derav har general Pattons armj  t3ii  over 100 000 fange?..

Slaget om Paris er i full gang. Mens eon eluges armeer, soM skulle sperre vei-

en til byen for Montgomerys.styrker, må retirere mot Seinens munning, er araerikanerne

i full gang med å omringe byen. Heiorvidt tyskerne ekter å for4vare byen, er uvisst.

De har i alle fall erklårt byen i krigstiletana og innfdrt de strengeste restriksjoner

for å hindre befolkningens bevegelsesfrihet.. Amerikanerne har satt over Seinen'både

nordvest og sydvest for Paris.

Det er fordvrig ikke lett å danne seg noe klart bilde av situasjonen i det indre

.av Frankrike. Begge parter er av gode grunner spersomme med opplysninger. Etter erob-

ringen av Orleans er det sannsynlig at amerikanerne vil prdve å nå den sveitsiske

grense, for derved å kutte de tyske styrker i Frankrike i to.

Oppgjdret med de tyske styrker i Sydfrankrike vil formodentlig i vesentlig grad

bli overlatt til landgangstroppene på Middelhavskysten og de franske innlandsstyrker.

Landgangen på Rivieraen kom overraskende på tyskerne og 11:r  Ivztt stor fremgang. På

under en uke er omtrent hele kysten fra den italienske grense til Marseilles erobret,

franske styrker rykket inn i Toulon allerede den 6. dagen etter invasjonen. Seere

allierte styrker er på marsj mot Rhone-dalen,

De  franske innlandsstyrker er blitt en vesentlig faktor under frigjdringer.--
De har renset hele Haute Savoie, erobret store deler av Sevoyen, grenseområdet mot

Fyreneene, samt visse områder i Midtfrankrike. Disse tropper dukker opp i departement

etter depertement, og volder tyskerne de sterste ulemper ved stadige engrep på dares

kommunikasjoner, depoer og mindre garnisoner. De franske innlandsstyrker har gitt oss

et glimrende eksempel på hva en underjordisk arme k3n utrette når den har tålmedighet

til å vente til det rette dyeblikk er inne, og den ellierte ovarkommando gir signalet

til angrep.

Den militåre utvikling har i de siste cager tatt en slik v"e-ndlng  et  -dee't bere er

et spdrsmåa om dager för kampen om Frankrike er vunnet, I dette dyeblikk gjelder det

*ampen om Seinen, men det er i realiteten opptakten til kampen om Belgia, General

Montgomery hc,rgode grunner for sin optimis. ske dagsordre til soldatene den 21. auguse,

der hen uttaler at krigens evslutning eh i sikte, og: "La oss gjdre slutt på den  eå
rekordtidl"
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Kampen på dstfronten har i de siste ukene vårt av mere lokal karakter. Den bal—
tiske fronten karakteriseres i öyeblikket av den russiske offensiv vest for Pskovsjden,
som alt har fert til erobringen av det viktige knutepunkt Valka på jernbanen Tartu (Dor—

pat) •• Riga, og nå gjelder Rujen på linjen Riga—Tallinn. Tyskerne har i den senere tid
rettet heftige angrep fra Riga for å pröve å bryte den russiske korridor til dstersjöen.
En stdrre tysk flåte er gått inn i Rigabukten for.å stdtte disse operasjoner. Av Latvia
har tyskerne nå bare igjen vRiga og en smal kyststripe nordover, og den tyske flåte skal
antagelig,pröve å berge de styekene som trues med å bli kastet på sjden her.

Ved dst—Preussens grense har det lenge pågått heftige kamper i skog og sumptrak-*
ter. Noe sårlig fremgang har ikke russerne kunnet notere i den senere tid.

Det russiske framstöt mot Warsjava er begynt igjen, og russiske armeer rykker
mot byen fra öst og norddst. Inne i byen har den polske frihetsher under general Elor
lenge kjempet, og holder enkelte av de centrale bydeler.

Den farligste russiske trussel mot Tyskland har inntil nå vårt marskalk Konjevs
iruhode på vestsiden av wisla ved 5Eindomierz, sydvest for Lublin. Det har virket som
en magnet på de tyske reserver, og heftige kamper har lenge vart i gang, men russerne
har hatt jevn fremgang. Tyskerne må for enhver pris prdve å stoppe det russiske stötet
her, da det er rettet like mot Schlesia — Tysklands viktigste rustningscentrum etterat
Ruhr er utbombet.

Tyskerne melder nå at russerne har åpnet offensiven på den rumenske front, men
russerne har forelöpig ikke meldt noe om det,

På Italiafronten har den 8. arme gjenopptatt offensiven langs Ade:.eterhavet, og
tyskerne måtte vike med en gang. Men her gjelder det inngangen til Posletten, så tyse.
kerne kan ikke gi stort tau hvis de i det hele tatt vil beholde Norditalia. Firenze er
definitivt sikret, etterat de tyske tropper er drevet vekk fra höyden nord for byen.

Fly.kri2en raser heftigere enn noensinne. De allierte bombefly har sårlig lagt
sin elsk på de tyske oljecentra, både.de ndturlige og de syntetiske. Sårlig ille er det
gått ut over Ploesti, som  e r aågodtsom jevnet med jorden.

Offensiven mot JaEan går sin gang, uavhengig ev kampen i Europa. 9. august kun—
ne amerikanerne melde om at all japansk motstand var opphört på öya Guan, den tidligere
amerikanske flåtebasis. — I Nordburma har engelskmennene god fremgang og har erobret
Mykiang  tilbake.  Amerikanske kjempefly har pånytt angrepet Japan i dagslys. -

Fra alle kanter presser de allierte på mot aksemaktene. Tyskland står overfor
strategiske problemer som er uldselige: de alliertes mangedobbelte overmakt av materiell
og soldater, og disse soldater presser på mot Tysklands grenser fra dst og vest. Vas—
salstatene vakler, og sender ut fredsfölere i alle retninger. Tofrontskrigen, spökelset
fra forrige krig, er blitt et faktum, også på landjorden. Intet under at tonen på tysk
side er grav alvorlig. I en forbausende realistisk lederartikkel behandler Völkischer
Eleobachter den 4. august Tysklands stilling, og gjdr opp regnskapet med fdlgende bemerk—
ning: "At solskinn fölger etter regnvår, hjelper ikke den som holder på å drukne i
regnväret".

vVv

Hiemmefrontens Ledelse melder:  

Tyskerne har begått ennå et folkerettsbrudd ved å benytte forsyningene som tomme—
skruer til å fremme sine politiske mål. I forrige kortperiode forsdkte de å berdve
store deler av befolkningen sine eksistensmuligheter ved å nekte dem kort hvis de ikke
underkastet seg nazistenes meningelöse krav. Det samme var deres hensikt nå. For å
slå ned dette ansleg först og fremst mot store deler av vår ungdom, har Hjemmefronten
sett seg nödsaget til å sikre seg de nödvendige kort. En lastebil med 75 000 kort 'le
derfor besleglagt. Kortene vil bli benyttet til dem som rammes av nazistenes sulte—
aksjon. For å hevne seg har tyskerne skåret ned rasjonene med 6% for storparten av be—
folkningen. Vårt svar på dette må våre at Eroduksionen nedsettes med  x.tterli2ere minst  
6% for alt arbeide som på noen måte direkte eller indirekte kommer nazistene til 2odet
o2  her må alle stå solidarisk, Hvis tyskerne straks npphever sine represalier, og gir
enhver kort på normal måte, vil imidlertid de beslaglagte kort bli returnert.

v Vv
Hiemmefrontens svar.  

Da makthaverne i slutten av mai måned gjorde sitt forsdk på å mobilisere tre
årsklasser norsk ungdom, hadde arbeidsdirektoratet bestemt at disse aldersklasser for 4
få sine rasjoneringskort måtte fremvise en bevidnelse fra arbeidsformidlingen om at de
var registrert, Det var den gang for knapp tid til kortutdelingen til at makthaverne



kunne sette denne trusel ut i livet i full utstrekning, meo det lyktes statspoliti-

sjefen Marthinsen å få gjennomfert den i noen kommuner, blea. Aker. Hjemmefronten

fant den gang utvei til å avhjelpe den mangel på kort som oppstod, slik at ingen led

nöd, og wohiliseringen endte da cegså med et dundrende nedeelag for forrederne.

Det var imidlertid klart at makthavernes trusel om å nekte rasjoneringskort til

de soM-Ikke bdyer beg feir deres pålegg, var et farlig våpen. Rasjøneringskortene er

jo gruenlaget,for-eatforsyningen, og vi har ikke glemt at det lyktes makthaverne å
tvinge gjennom registreringen til den alminnelige arbeidsinnsats våren 1943 nettopp

ved hjelp av dette middel.

Det var derfør å vente at makthaverne ved neste kortutdeling ville prdve å ef-

fektuere sin trusel i hel utstrekning, bådenverfor de tre årsklassene og i det hele

tatt overfor alle som ikke etterkem deres påbud av forskjellig art.

8ekreftelsen på denne antakelse kem med den avtale som 20, juli ble sluttet

mellom statspolitisjafen Marthinsen og riksfullmektig Astrup vedrdrende avhentnin2 oe

ferfdenin2 •verfør Eersoner som ikke etterkommer eåle22.av den offentli2e arbeidsfor-
midlina.. eneer avsnitt II b står det her: "Såfremt vedkommendes oppholdssfed ikke
kan bringes på det rene, sendes melding til forsyningsnemnda i den kommune hvor ved-

kOmmende aist likk sine rasjoneringskort om at ytterligere rasjoneringskort ikke skal

• utstedes." Videre innldper'det også rapporter fra forskjel/ige kanter av landet om at
arbeidsformidlingen truer motvillige utskrevne med at deres rasjoneringskort vil bli

holdt tilbake.

Situasjonen var altså den at hjemmefronten måtte vente at ea. 80 000 ville bli

nektet kort. Det var bare et s);ar hjemmefronten kunne gi makthaverne på denne trusel,
•g detee svar ble gitt onsdag 9.8 da en av hjemmefrontens aktive avdelinger ved et

kupp satte seg i•besiddelse av en lastebil med det nödvendige antall kort. Hensikten

med kuppet var naturligvis ikke bare å sikre kort til de befolkningslag som ble nektet

av makthaverne, men også å gi de sistnevnte et bevis på at hjemmefronten til enhver

tid vet å. gi det rette svar på.nazistisk oVergrep. Det nytter ikke å preve å forklare

disse pølitiske gangatere det moralsk forkastelige i å bruke eaten som våpen i den po-

litiske kamp. At det har vert et svar som hele det norske folk er enig i, er nazis-

tenes egen reaksjon det beste 'bevis for. Nazimyndighetene raser og truer,'og Utlover
store skattefrie be1dnninger til den som vil selge sin sjel. Nazipeessen skriver

side •pp og side ned for å pröve å innbille folk at det er en svartebeirsaksjee. Det

forbauser •ss ikke at makthaverne blir forbitret når de ser at et godt våpen er slått

ut av deres hender. Dette raseri viser bare hvor effektivt hjemmefrontens svar har

veet, og skal Også tjene til å dekke det tilbaketog som makthaverne er i ferd m'ed å

foreta. 2 daeiar etter kupEet, den 1.. auluste ble det nemli2 sendt tele2raM til for-

sx.nin2snemndene om at kortene skulle deles ut også til dem som ikke hadde forside av  

forri2e heftee d.v.s. de som da ble nektet av nazimendiehetene,  

Kortene som ble tatt, er nå i trygg forvaringe Men det avhenger av nazimyndig-

hetene i hvilken utstrekning disse kort blir brukt. Hvis det viser seg at makthaverne

virke112 har gitt Opp å praktisere den nasjonal-eosia1istiske fordeling. 'av resjonerings-

kortene som de innlejet kampen mot de tre årsklasser med, vil ikke et kort bli delt

ut, 02  hves dertil makthaverne opEhever de straffeforfdeninger mot befolknin2en som  

er iverksatte vil de få kortene tilbake.  

Det er ikke å vente at makthaverne tar imot dette tilbud, og det norske folk
må nok finne seg i å dele de byrder som kampen förer med seg. Vi har.fått tallrike

leeviser på at hele fOlket er enig i det svar vi har gitt makthaverne. Og mer enn det.

Den menige mann her forstått at den kamp ungdommen har f5rt og förer, er en kamp for

he1e folkets fremtid, og mange som fdr har stått utenfor, er glad for å få denne an-
ledning til å vise at de .gjerne tar sin del av ofrene.

vVv

Fiendens nee fremstdt mot heemmefronten.  

Det ar å vente at den nye totalmobilisering i Tyskland også vil få gjennom-

gripende fdlger i de okkuperte land, også Nerge. Det nazistiske hovedoegan'Vd1kiseher

geobachter skriver åpent at "de store resurser av arbeidskraft i de okkuperte land

vil bli utnyttet til det ytterste".

Et skriv fra Arbeidsdirektoratet til arbeidskontorene gir en pekepinn om frem-
gangsmåten. Distriktskonterene pålegges å oppnevne serutvale Innen hvert arbefdsom-

råde til å gjennowg'å bedriftene "med sikte på å bringe på det rene den cerbeidskraft
som direkte kan frigjeres for annet -rbeid  Hensikten med utvalgenes erbeid er

å skaffe arbeidskraft og det bdr i fdrste rekke behandles bedrifter av mindre kri2s-
vikti2 art  Blant bedrifter innen nevnte bransjer bör fdrst behendles de som ikke

har oppfylt sin meldepliki..." En representant for disse utvalg, ledsaget av 2 hird-

folk, har i oisse dager begynt å oppsdke bedriftene forsynt med en fullmakt fra riks-
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befullmektiget Astrupe..

Når det gjelder utskrivning eller registrering til nasjonal arbeidsinnsats er
parolen for bedriftslederne klar: De utskrevne som selv tar et nasjonalt standpunkt  

må hlelpes best  Og.registrerinIsskiemaer utfzlles ikkee Nå skal altså nye me—

toder forsökes tl.a. personlig pågang. Dette endrer ikke forholdet, eg en bedrifts—

leder må heller ikke under disse omstendigheter.våre behjelpelig med oppgave'r eller

opplysninger som letter fienden i hans utskrivningsarbeide selvom altså disse besdk

krever . mere direkte og aktiv motstand. Motstanden kan anta forskjellige former, Og

det blir hver bedriftsleders sak med kjennskap til bedriftens apesielle forhold å

finne den mest effektive motstandsform.

vVv
Na.slonalsosialistksk  arbeidsaolitikk i Noe2e.  

Hvsr gang nazimyndighetene er vte og skal ha tak i folk til arbeid for våre

.fiender, får vi  hdre at dat er våre e2ne livsinteresssr som skal tqlgo-d'esses. Folk

som tas .fra kontorkrakk og'disk får hdre at jordbruket og lan'idbru-ket trenger dem.•

Sårlig i den siste tid, siden herr Astrup har fått kommandoen over arbeidsinnsatsen,

har propagandaen for "folkets livberging" blitt hdylydt.

Vi skal nå tillate oss å gå Arbeidsdirektoratets jordbrukspelitikk litt  nærmere

ettsr i sömmene.

Da den nasjonale arbeidsinnsats ble satt ut i livet våren og forsommeren ifjor,

viste det seg snart hvilke "livsinteresser" som skulle tilgodesees.Landbrukets krav

på,arbeidskraft ble fullstendig oversett. Arbeidsdirektoratet ga den 5. juli det mest

kyniske uttrykk .for dette i reundskriv nr. 188 til arbeidskontorene.- Her heter det:

"1) .Bygge— og anleggsvirksomhet m.v. Da det fremdeles står Stbre udekkede behov

for arbeidskraft til bereverk, bygg— og anleggsVirksomheten., og da dette kan få de

mest alvorlige fölger, må direktoratet på det bestemteste innskjerpe at det ikke må  

utsk.rives en eneste arbsidstaker  o2  sko2bruk som. etter de gjeldende rewler

kan kettes inn i bygge— og anleggsarbeid omfattes av de;gitte opp&rag".

Landbrukets krav var imidlertid ikke til å komme utenom, og Arb.eidsdirektoratet

fikk da den geniale ide at dets behov for arbeidskraft skulle dekkes ved frivilli2

hlelE. 6. juli sendtes således ut rundskriv 189e om Frivillig arbeidshjelp til jord—

og skogbruk, Her gis det forskrifter for denne hjelp. I sine kommentarer tiq disse

forskrifter kommer imidlertid herr Guldberg i skade for å gi et nytt utt-rykk for

hvilken vekt makthaverne legger på matauken: "Da en for tiden ikke kan tildele ved—

hogsten slik arbeidshjelp som kan nyttes til de krigsviktige tiltak, se rundskriv av

5. ds, er det for tiden aller mest, om. å gjöre. å få ut frivillige (feriefolk) til denne

vedhogst".

Enhver som hax litt greie på arbeidet i jo.rd— og skogbr.uleat,, vst imidlertid at
det er et fa2arbeid som trenger erfarne arbeidere, og klegehe fra landbruket ble etter—

hvert så hdylydte at arbeidsdiraktoratet måtle gjöre et forsök på å kneble kritikken.

8. juli sendtes rundskriv nr. 190 ut. Det omhandlet bl.a.: Jord— Og skogbruksarbeid.

Opplysninger til pressen. .

Forenlediget ved en artikkel i pressen bygget på opplysninger fra arbeidafor—

midlingene og jordstyrene meddeles at det er forbudt å gi opplysninger til presaen an—
gående den nasjonele arbeidsinnsats, utskriving til denne og spdrsmål i forbindelse

med denne sak, likeså 1 spbrsmål vedrdrende den frivillige arbeidshjelp til jord— og

skogbruket. N.T.B. har samtidig fått henstilling fra Sosialministeren om ikke å wende

ut meddelelser om disse spdrsmål uten at det har vårt forelagt for Sosialministeren

eller sjifen for Arbeidsdirektoratet. Det er også rettet henvendelse til Landbruks—

departementet om å gi jordsty.rene tilsvarende instruks om ikke å gi opplysninger til

pressen. "En gjdr i denne sammenheng også oppmerksom på det som er sagt i rundskriv

nr. 189a 8.2 om at formidling av frivillig arbeidskraft til jordbruket etter forskrif—

ter nr. 3 inn.til videre ikke skal finne sted".

Allerede. da utskrivningen til arbeidsinnsats begynte, midt i våronna, ble det
kjent at nazimyndighetene ikke bare nektet jordbruket den arbeidskraft det trengte,

men endog skrev ut folk fra denne nåringsgren tid tyskerarbeid. Arbeidsdirektoratet

prdvde naturligvis i det lengste å skjule dette faktum, men 3£_sent. sendte det ut et
sirkulåre som avsldrte forholdet slik at selv den blinde måtte se det. Etter innle—

dende bemerkninger om at veivesenet i Nordnorge ikke har fått den arbeidskraft det

trenger, og at småbrukere ikke er blitt. utskrevet til dette i tilstrekkelig grsd, sier

Arbeidsdirektoratet: "En er klar over at overfdringen på den årstid da jordbruket har

störst behov for arbeidskraft,.faller sårdeles vanskelig. Kravet om overföring er

imidlertid så ufravikelig at diskusjon om denne sak fra ,distriktskontorenes side

ansees formålsIds. Overfdringen må innledes uten oaahold".  



-_ 5 -

Våren 1944 frigjorde herr Guldberg seg fra sine siste -hemninger, og like fdr

V4ronna skulle begynne, den 5. april, sendte han et sirkuleåre, deft beryktede rundskriv
nr. 210, som vi her gjengir i sin helhet, da det klarere enn doe annet avsldrer den in-

_.
teresse våre na-zimyndigheter omfatter matauken med: -

'Forbud mot å skrive ut'xMkesfremmed arbeidskraft  

til lord- o sko2bruk:

Det er inMtil videre forbudt å utferdige arbeids'påleg4 eIle-e—e'reFIVieSe,arbe.ids-
raft eller å godkjenne ansettelse av mannlige personer i jdrd- eg- skegbruket med mindre

det dreier seg om foik som yrkesmessig eller gjennom flere år har hört heime i disse

yrkesgrupper. Personer som arbeidsformidlingen blir kje.nt med fors.dker &bmg,A denne
bestemmelse ved å sdke direkte arbeid i jord- og skogbrtiket Ska-1 Merake gieS Oålegg-1

samsvar med de foreliggende oppdrag herfra. For å kunne fdre en effekliv.kontroll med

gjennomfdringen herav pålegges det ombudsmannen å innlede effekelyt semarbeid med NS
lagfdrer og ordfereren i kommunen.

En gjdr merksam på a't ombudsmannen er personlig ansvahlig .for at det ikke skjer

avvikelSer fra dette direktiv. Vedlagt fdlger 2 gjenparter av,dette rundskriv hvdrav

NS legfeerer og ett til ordfdreren.

Guldberg .(sign)

Dette rundskriv Sle endog omtalt i dagspressen, og bdndene, . som i det dyeblikk
ikke ante hvorfra de Skulle få arbeidskraft til å oppfylle de krae, som jordstyrene

hadde stillet til dem, fikk ne et uomstdtelig bevis for falskne'riet. Selv nazistene

blant bdndene syntes nå det gikk for og nazior.ganet "Norsk jerd" •skrev en skarp

artikkel om situasjonen og rettet kraftige bebreidelser mot neezeMyb-drpietede.

Men intet' hjalp. S. mai sendte bIrektoratet ut en innskjerpelee„.av forbudet,
ber det til slutt heter: "jo bedre De sörger for å dekke.de pålegg sdm De allerede har

mottatt til bygg- og anleggsvirksomhet om arbeidskreft som ikke er jomdbrukskyndig, jo
-lettere vil man kunne opp-fylle de krav som jordbreiket stiller".

Men de nazimyhdighetene den 19. mai gikk til.utskriving av'e årSklasser norsk

udgdom,--under påskuddet "detskriecenbe behov- for arbeidskraft i jbrbbrUk", nyt-
tet ikke hyrdetonene mer. norske folk forstod nå at Hjemmefrontens Ledelse

hadde sett rett da den i arbeidsinnsatsens f6rste tid sendt•ut ,pwro-le om ebsolutt  

boxkote av den. Og ungdommen sluttet så mannjevnt opp om ledelsens nye apDell om streik
mbt mobiliseringen, at det var åpenbart for hele verden at fias.kbSn vaMtotel.

se.lv tyskerne skjente at det måtte vere noe galt ett eller'annet sted. Lippe-

stad bre fratatt ledelsen' den "nasjonale" arbeidsinnsats, Guldbe'rg bie "skjdvet

bakgrunnen, og herr Astrup trådte frem på scenen sem "befullmektiget" for arbeidsmobi-

liser.in.gen.. Mans ti'ltredelseetale, offentliggjort i dagspressen 29 juli, er en dyster

.kla.gesang o'Ver den mabg'lenbe arb"eijraft . og jordbruk.: ".O.b 'eene're elar
e

se.n Spydd ut den ene artikkel Ater ben'ann'eb dm hvor nddvendig bset er for folkets liv-.
be'rging at folket slutter 'opp bm arbei'dmobiliserin'gene

Men nå er alt forgjeves. Selv ikke den dummeste lar seg bedra. Det er gått opp

for hele det norske folk at det er fien`debs interesser som skal tilfredsstilles: Og
derfor fdlger det ungdommens eksempel OG SIER NEII -

vVv

sebotaseeen.

Sprengmingen ved. Saorveiens busscentral på Korsvoll er det hårdeste slag sa-
-

beetdrene til ba hadde rettet mot Wehrmacht. Etter bombingen av Kjeller flyttet tysker-

ne
e

reparasjonsverkstedet for flymaskiner og deler (et meget stort verksted) peus et
betydelig lager av flymotorer, 80-100 (vesentlig Messerschmidt) til Spdrveiens buse-

central på Korsvoll. I dette store betongbygg lagre't le dessuten ed medgde redsked og
maskiner ev forskjelli'g art, på tross av en serskilt sterk tys'k vakt'lyktes det "sabo-

tdrene" på en genia.1 måte å koMme inn i kjelleren hvor de fikk anbragt spredgladninger
undsr vemkstedet og lagerees gUlv. Hele gulvet ble sprengt bort. Veldige flammer og

.rdkeeyeer stb hdyt over bygningens tek. 10 000 hl, knott som' veM lgret der, kom i

brann eteer sprengningen. Branben varte vel et ddgn og gjorde skaden komfelett. Hele
,tyskeenes reparasjonsverksted og lager ble ddelagt. Dertif 'Mdeb busSer. Man vet Med

'srikkeehet at ingen norske ble drept eller såret.

Debne genialt uttenkte og gjennomfdrte sabotasjehendling hadde samme effekt som

et storstilt bombeangrep. Befolkningen i strSket omkring åstedet erMeget lettee over

dee som er skjedd. Det var på forhånd stor forbitrelse over eat tyikerde på ee slik
hensynslds måte lagret så krigsvilZtege ting nidt i et tettbebygd strek, og man gikk i

»

en stadig'frykt for alliert angeep 'fra luftede
,

Sprengningen av Svovelyrefåbei'kkene på 'Lysakee og i Rdyken er en langt'stdrre

katastrofe for tyskerne enn man tidligere har ment. Hele speengstdffinduetrieri'i Norge
'er.besert på svOvelsYren og de to sprengte fåbrikker Ver de'eneste i-landet i sitt

slags. De hadde lagre for bare ca. 2 måneders drift p.g.a. tyskernes redsel for at
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sprengstoffet skulle misbrukes. Hvis Norge ikke kan få svovelsyre fra Tyskland som...

mer er  det  der,for fare for at hele gruvedriften må stanse.

I den fdrldpne uke her Wehrmacht blitt tilföyd et nytt velrettet slag av sarbo,.

tdrene. På en geng ble en rekke olle- ol bensinla2re tappet, sprengt eller ddelagl.

Foreldpig har vi fått rapportert 2 sEren2te tanker ved Soon, 10 tusen-liter bar rent,

bort i Hal1in2dal  o2  Valdres, i Drammen 100 tusen liter bensin dg over 100 t'esen . Jliker

dieselelje. Fra Skien meldes at bensindepoet er blitt tilsatt "noen spisesk- jeer sukker"

_og er blitt seigt som krokan. Vi har ennå ikke oversikt over den totale skade.

vVv

Bor2ervakten etableres påny: NEKTI  

De siste og meget vellykkedesabotasjeaksjoner har vakt raseri ogengste1se på

tysk side. ,Fienden har ikke lenger soldeter til å passe på alle sine lagre av enhver

art, dg.fdlgelig griper de til det siste rkidlet: bor2ervakten. Flere;steder er folk,

utkoAmandert til å passe på bensiestasjoner langs veiene. Dette er ren kri2stleneste  

Eå fiendens side, og vi innskjerper atter parolen fra Hjemmefrontens Ledelse:'

In2en mdter frem frivi.11jtj1Borervakten z  o2  blir en hentet av  

ker en am Eå fdrste vakt.. Skal det yåre bor2ervekt.± skal detVåre vekt over Ber2ervak-

ten1 Og den som bryter fronten må y,åre klar over, risikoen: sabotasjegruppene har ordre
-----

om ikke å ta det ringeste hensyn til borgervakten, selv om denne påstår seg å våre

aldri så god jdssing.

v Vv

Fdrerlarden - åsen mobiliseringl,

Som vi meddelte i vårt nre,fdr ferien har Quisling sett seg addsaget til å skrive

ut mannskaper til sin private garde Via Arbeidskontorene. Det var meningen at det var

NS  og stripete som skulle utskrives,,men de streiker de dgså, og så haremakthaverne

p.rdvet å utskrive skikkelige folk. 'iDette er et forsdk på mobiliserin2, og må naturlig-

vis mötes med et kraftig neil Densem med eller mot  sin  vilje lar  se2  verve til veE,-  

nete L  fientliie styrker, be2år landeforrederi ol må ta de fdller som snart kommer.  

vVv-

Norsk idrett samler se2 til ny innsats.  

Den fdrste "front" som dannet,seg i Norge mot tyskerne og forrederne, var ung-

dommens idrettsfront, Siden den tid Charles Hoff og konsorter prövde A. rive til eeg

ledelsen av idrettsforbundet, har korkurranseidretten vårt död her i landet. Riktignok

har idretten fortsatt sitt liv pAeskauen, men resultatet av den treringen vil fdrst

bli synlig når vår overkommandolgir signalet.

I Sverige har imidlertid konkurranseidretten blitt iherdig dyrket  av  våre lands-

menn, og forleden gikk Kri2smesterskeut av stahelen. ,,Resultater var 49.2 på..4.00 m„

og 47  m,  i diskos viser at karene kon  sine ting. Idrettsfesten artet.seg fordvrig som

en enestående hyldest til norek idretts höyeste beskytter, Kong Håkon, som ble .hyldet

med taler og telegrammer.

vVv

Når reanskaaets da2 nårmer  sel •••  
En av byens revisorer fikk forleden besök av en av sine ungdomsvenner aom han

hadde mistanke om at var stripet selv om vedkommende til enhver tid hadde sök•å  gi

inntrykk av det motsatte. Han sa fdrst at han var kommet for å konsultere en regnskaps-

ekspert i anledning av en del inntekter som ved "et beklagelig uhell" ikke var kommet

med i bökene. Han var nå redd for at saken skulle bli, oppdaget og.at. han Skulle  bli

straffelignet. Revisoren svarte at det var en affåre som sikkert kunne ordnes i aormale

former med ligningsmyndighetene. Denne mulighet passet imidlertid ikke her.ren så. godt.

Etter en del utenomsnakk kom det frem at inntektene stammet fra tyskeearbeida "som han

selvsagt hadde vårt tvunget til å ta". Reviseren mente at hvis han hadde vårt tvenget

var jo saken klar, da kunne han bare betale beldpet inn straks krigenvar slutt og

fremholde at han ikke hadde hatt lyst til å foråre de nazistiske Ayndighetene-denne

inntekten. Og så kom da mannens siste bekjennelse frem: At det ikke var så åett å be 

viee at man hadde vårt tvunget, og at han når alt kom til alt gjerne ville bholde per-

gene han nå hadde fått hånd om. Han hadde planer om å utvide virksomheten etter

og med disse pengene var det hele.kommet innenfor mulighetenes grenser. Om revisoren

ville gjöre ham den vennetjeneste å gå igjennom regnskapene med ham,  dg  "behandle" dem

slik at de ble uskadelige både fra' et politisk og et skattetekmisk synspunkt.

Det sier seg selv at mannen ble vist ddren. Men dermed er ikke saken mite ev

verden. Mannen går sikkert  ei .n geng videre mellom sine regnskapskyndige venner.

ham og alle hans likesinnede vandre raetldse om med .sine dårlige papirer. La dem ven-

te til regnskapets dag.

Men la oss også våre enise om at der skal komme en regnskapets,dag for slike.



La oss sorge for et det ikke gror.opp en eneste  ny  bedrift her i landet hvis kapital
stammer fra nasjonal prostitusjon. Det skylder vi dem selv, og det skylder vi de gode

nordmenn som har latt sine forretninger, ofte bygget opp gjennom et helt livs slit,
frtolle heller enn, å selge seg til landets fiender.

vVv
Finnlands-traegedae,

Ettersommerens begivenhet.er har lgjen bragt Finnland i forgrainnen. Et tilbake-
blikk på den finske politi*k kan der"for våre dnskelig.

NUs utmerkede redaktdr Be Enander har nettopp-sendt ut en kortfattet oversikt

over finsk utenrikspolitikk fra krigsutbruddet frem,til den russiske offensiv 9. juni

i år, "Finland'oeh.det andra vårldskriget". Enander understreker at mange spdrsmål
enda n. sta'åpne, da kildematerialet ofte er sparsomt. Den endelige eiom blir det så-

,ledes ettertidens sak å felle. - Det inntrykk on får under lesningen av den lille boken

er isår dette: Det en kunne kalle den rdde tråd i.Finnlands tragedie er landets belig-
genhet i det storpolitiske spenningsfelt mellom Tyskland og Russland. Finnland betyr

ikke i og for'seg noen trussel mot noen av stormaktene, men som oppmarsj- og operasjons-

område for den ene eller den annen av dem kan landet bli - er det blittl' - en

politisk fak'tor av fdrste rang. Dette er bakgrunnen for de russiske krav 14. okt. 1939,

vinteekrigen og marsfreden. Det er også bakgrunnen for den tyskefinske tilnärffielses-
po'litikk som utviklet seg snart etter og som fra sommeren 40 av etterhvert fdrer

land nn som 'akt:.vt ledd i Hitlers . felttogsp1an mot Sovjet. Fra sept. 40 begynner

tran-sitt-trafikken sv tyske tropper og krigsmateriell fra sydfinske.havner til Nord-

Norge og senere til Nordfinnland. Slik åpnet finnene sitt land for Hitlers oppmarsj

mot Rossland, slik ble det tysk-finske våpenbrorskapet en kjernsgjerening.lenge fdr in-

vasjenen begynte den 22 juni 41. Finnland sluttet seg til "kersteget mot bst" og målet
var etto:, president teytis egne ord "vårt folks livsrom", etter Mannerheims dagSbefaling

"et fritt Karelen og et stort Finnland" (d.v.s. med innlemmelse av russisk 0stkarelen).

Det må ikke glemmes at praktisk talt hele Finnlands folk gikk inn i krigen under stor-

finske paroler. De var sikre på Tysklands seier og lot seg rive med, på gånske få unne•

tak nd. Fordindelsen med andre, vennligsinnede land, gikk i stykker, en etter en.
Finnland b;dt ara sin side det diplomatiske samkvem med Polen (tilog med på en kren-

' Icende måte) og med Storbritannia. Fdrst da den finske hår var rYkket inn på gammelt
ruesisk emråee og regjeringen hadde sluttet opp nm Hitlens antikominternpakt kom den

briaiske krigserklåringen. Allerede sommeren 41 gjorde USAs regjering det fdrste for-
sdk på å megle i den fins*-russiske *onflikt. 18 august fikk den finske regjering be-
skjed fra Waehangton em at Russland var villig til fresforhandlinger på grunnlog av

territorielle annrdmmelser • overfor Finnland. Men finnene avslo, de var sikre på at
Sovjet villa tape krigen mot'Tyskland, Imidlertid ,A.tansåt de finske angrepsoperasjonene

i Russland, og fra seehdsten 41 har finnene bare hGldt vepnet makt langs den linje de

til de hadde nådd. 'Våren 43, etter Stelingrad, prdvet amerikaneree påny å hjelpe Finn-
land ut av krigen Igjen avslo den finske regjering, etter påtrykk fra Ribbentropp.

Men nå var foaaeetemningen bllit moden for en åpen debatt om fredsspörsmålet, det teåd-
te frem ea kraftig "fredsopposisjon" sem utpå sommeren satte frukt i t/de 33s" henven-

delse til president Ryti. Pipen atadde nå fått en annen også fra erklårte sovjet-

fienders og delvis fra storfinnenes leir. Hadde folket vårt'enig i 41 var det nå et

alvorlig meningsskille tilstede. Omsader sökte regjeringen via Sveriga kontakt med

busserne. Forhandlingene våren 44 er ennå i frisk erindring. Enander har intet ve-
'sentlig nytt å fdye til på dette punkt. Under sterkt tysk press ko.11 finnene til at

prasen nå var for hdy, med sin beste vilje kunne de ikke påta seg å betele den. Spdre-
mål'et er om viljen virkelig var den beste. Det må ikke glemmes at  en  betydelig del

av det finsee folk, isår blant-ektfinnene, var, er og blir nazivennlage, om ikke razis-

ter. Her dreier det seg ikke bare om en liten quislingflokk men om innflytelsesrike

kretser og brede lag i folket, spesielt inne-nlor offiserskorpse.t, i den polit'iSk betyd-

ningsfulle organisasjone AKS (Akademiska Karelske Sållskapet.), i det ekstremt anti-

demokratiske IKL-partiet (Foste'rländska Folkrdrelsen) og til og med på mange hold

innenfor samlingspartiet. Det var fremfor alt disse grupper som drev Finnlands folk
semlet inn i krigen på Hitlers side, hindret alle forsdk på å få istand er hederlig og
gunstig.ired fra sommeren 41 av, o.g som -m.åren 44 fremdeles var sterke nok til A hindre

at folket gikk samlet ut av denne krigen for å berge sin eksistens som fri naajone

Såvidt Enander. Men den russaske offensiv som startet 9. juni og raskt fdrte

til gjennombruddet på det Karelske Nes og Viipuuris fall, forstyrret pa nytt balensen

i Finnlend. Hele verden ventet'fi,nSk regjeringeskifte og fredsforhandliAger, en i-

stedet kom Rabbentropp og.tyske forsterkningar. Ryii lovet paå Finnlende vegne ikke å

oppta forhandlinger om särfred. Forbauselsen-var stor, ikke mihst i Stockholm, og



forddmmelsen av den finske politikk ble ledsaget av en ikke mindre skarp kritikk av

den militåre beredskap på det Karelske Nes, "som ikke stod i  nos  forhold til den stiv

sinnede finske politikk". Den alminnelige dom over den tyskfinske avtale var at den

gjorde slutt på tesen om at FinnIdnd fdrte en separatkrig. Finnland brdt med Norden,

Finnene holdt dog ennå en dör åpen, idet avtalen ikke ble behandlet av riksdag-en.

Fdrst det russiske gjennombrudd I Baltieum og erobringen av Narva fikk finnene

til å ofreta en mere realistisk beddmmelse av deft tyske hjelp. Ryti måtte gå den 1.
august, og Mannerheim overtok presidentvordigheten. Det var nå klart at dette betdd

systemskifte, og Norden ventet spent på den nye finske regjering, Det dröyet adskillip

tid för den nye regjering ble ferdigdannet, og det synes som om de reaksjonåre stor-

finner, selv om de  nå  innser at slaget er tapt, ytterst nölende overlater makten til

andre. - Den nye regjering er som den forrige en samlingsregjering,  men den  har ingen

av de mest typiske representanter fra fredsopposisjonen. Den har derfor måttet få en

reservert mottakelse i utlandet, og man avventer dens handlinger för man feller noen

dom.  Den  har imidlertid prövet å få istand fredsforhandlinger med Russland.

Disse forhandlinger vil stille den nye regjerings dyktighet på en avgjdrende

prdve. At forhandlinger blir vanskelige, fikk man et sterkt inntrykk av nylig, da

Moskva radio offemtliggjorde en erklåring fra en russisk undersdkelseskommisjon som

hadde gransket den finske administrasjon av russisk Karelen. Denne konkluderte med at

finnene hadde foretatt handlinger som viste at de aktet å legge de erobrede områder

under Finnland for godt, og "de finske krigsforbrytere 80M er ansvarlige for dette,

må  ckSmmes  av sovjetrussisk domstol". Visse tegn i russisk kringkasting i de siste

dager tyder på at den nye regjering ikke har store schanser,

I N&rden fdlges den nye finske politikk med spent oppmerksomhet. Et fritt og

uavhengig Finnland  er  også i  norsk  interesse,  men  det må våre et Finnland som regjeres

av sanne demokrater, og ikke av den reaksjonåre fldy som under storfinske slagord

sluttet seg til den tyske erobringskrig. Vi håper at det blir det finske folk selv

som foretar oppgjoret med disse kretser, og for Finnlands skyld håper vi at det skjer.

snart.

HJEMMEFRONTSNYTT.

v Vv

Hjemmefrontens Ledelse'har over landon Radio sendt Danmarks Frihetsråd denne

hilsen;  "Den norske hjemmefrontsledelse sender Det danske frihetsråd en varm lykkdrisk-

ning med den seir som det danske folk 'har vunnet i kampen mot vår felles fiende. - I

likhet med det danske folk venter vi i det okkuperte Norge utålmodig og besluttet på

den dag da signalet går til at vi kan t're  frem  med full styrke, drive de nazistiske

undertrykkere ut av landet og vinne vår frihet og vårt demokTati tilbake."

vVv

Av meldinger av Norsk Pelsdyrblad og dagspresøen fremgår det at nazimyndighete-

ne har avsatt styret i Norges Pelsdyrlag og har som nytt "styre" oppnevnt nazistene

-R. Dalaune, Knut Vårland og Aamund Sjömåling. S,Immenhengen er denne: Da Pelsdyrlaget

holdt sitt årsmdte 15. juni iår innldp det fre nåringsdepartementet et telegram hreor

det ble meddelt at lagets styre var avsatt, at de ovennevnte 3 nazister var innsatt.

Departementet forbdd uttrykkelig årsmdtet å holde valg. Representantene dröftet saken

i lukket möte og vedtok enstemmig ikke å rette seg etter departementets påbud. Års-

mdtet gjenvalgta deretter enstemmig det gamle styre og de gamle tillitsmenn. Pels-

dyroppdretterne har ved sin holdning på årsmd.tet åpent gjort front mot NS og nazifise-

ringen. Alle oppdrettere skal derfor nå boykotte dat nye "styre". Ingen skal la seg

registrere, ingen skal delta i utstillinge'r eller andre tiltak "styret"  måtte  sdke  å

arrangere, ingen skal betale kontingent,

vVv

Sjefen for papirfirmaet Gude Smith på Karl Johan, Fritz Semb Thorstvedt, ble

arrestert for en tid siden. Firmaet hadde utstilt gn prdvekolleksjon av visittkort i

sitt og var kommet i skade for å ta med et av. kronprins Olavs visittkort,

vVv

Lågene er for tiden utsatt for pågang fra nazimyndighetene x anledning av ube-

talt kontingent. Men parolen er klar, ingen betaler kontingenten.

vVv

Direktdr Sejerstedt Bödtker er sluppet ut fru Grini etter å ha sittet der i

38 måneder. Han ble som kjent arrestert sammen med direktdr Haråld Grieg og professor

Francis Bull i forbindelse med konflikten ved Nasjonalteatret for vel 3 år siden.

Direktör Grieg kom ut ifjor en gang, men professor Sull sitter fremdeles. Finn Halvor-

sen, som dengang var Statens teaterdirektdr, er hovedansvarlig for disse arrastasjoner.

vVv
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-En'fehdag"kveld kom 276 eann fra Falstad• og Vollin tiI'Grini,  De' baddt relet

ikke tovet'siden tirsdag,  men leirledelsen,bastemte  e"i betrektning ev  •den totel•

innsats -.• at' badnihg  oe  'Omkledning skulle skj 'e  med' det sammeog  de'stOd' Hele nettse
oPpstiliet på' plaeeene•

vVv

' Under de siste skytedveleer 1 Oslo kunngjorde  tyakerne at•det ble overIett t11

peblikum selv i de etrek tom lå i .faresonen om man ville .fOrboldi' leeg Iteftverfteeeelge

Arbeiderne på Akers mek, Verksted benyttet aveledningen  til atreke  .siytiegee  begynte

å nedlegge arbeidet og.begi seg til tilflektsrommene, hver de  ble  eittMnde'isåleegt

skytingen varte og  vel så det,

'vVv

• 15-o ns efolk'skal nå'ansettes som politi med  spesialoppdrag å errestere  slike  .
som unnear'seg,den nasjonale arbeidsinnsats. De eka/ sortere-  di-rekte under  beatre
reren av Oslo Arbeidskontor.

vVv
FRA KIRKEFRONT-EN.
Nok en erest dbd i tx.sk konsentrasionsleint  

•  Det  er'innlbpet melding om at pastor Ingolf Boge,-tidlegere Pfee kt  i F.Jell'ved
Bergen, er död 1. april iår I tesk.kriesfangenekap:  Hin ble . 44 år . gammel.  Han  ble

.sendt til 'Tyskland ifjor. Til tross for at handbde.  le  Spril 'fikk'hans'hustre ikke

meddelelse bm dbdefellet för 5, august,'Pg'da gjenndm  atatspolitiet,  e 'Hana heatee .
sitter igjenmed fem barn.

Det norske• misionsselskae. Gjennom lengre tid har nazistene  hett den vanvittige  1dd
at D.N.M. har brukt aine midler til å understbtte de norske prestene, som ikke har

'hevet. Idnn av Staten siden ambetsnedleggelsen. «.Men en 'rekke enderebkelser bragte

.ingen beviser for dagen. Og så har det da nazietene imellom:vårt. drbftet hvordan en'

allikevel Skulle kerno gjennomfdre-en aksjon met Misjonsselskapet.'med sktnn av rett,

Inntil endelig nazibispen O.J. Kvasnes fant lbsningene. Kvasnsa sett apm hovedseyree

medlem'i Miejonsselekapet inntil han begynte"å åpenbare  sine  neeisteake tilbiSyol1g  .

heter. Mån da 61e han ganske enkelt frossot ut  og  har  siden  holdt  eeqg borte'fre
flovevstyrete mbter. Dette gjorde ham gram i hu og han her Siden phnsket  på hevrt  over

Misjonsaelskapet'og dets ledelse. I intimt samarbeide med NS tillitsmenn i Stavanger

og Kirkedepartementet har han så forberedt aksjonen. Han anmeldte ledalsen til po**

litiet og skrev til Kirkedepartementet med'anmedning om et dette sku.11e vtnevne ny

.ledelee i selskapet. Den 19. mai grep stetspolitiet inn. Det bIe foretatt hUsOnder•

• eBbkelser på selskapets kontorer og i generalsekeeteirens ogehovedstyremedltemere privetø.

Selskapets pr'otokoller, regnskaper og korresdon'daese b3.e bes1aglagt

sammen med ledelsens privaepapieer. Alle selekapets bankmidler bleapereet, generale'

'sekrettir Einar Amdahl arrestert og en rekee personer pålegt meldeplikt for poIitiet

.2 ganger daglig. Undersökelsene hadde vårt negative  for'statepolitiet,  men linen

• måtte lepes. ut. Og så Wom altså lbgnpropagandaen om ."komMunisme", ulovlig virksomhet

som truet med opplbsneng av stet og eamfund osv.  e  Selskapees hovedstyre og geeeralq»

lekreteren ble avsatt  oe ny ledelse inneutt. •

Kirkedepertementetet effentliggjorde begrunnelsen for sitt ekritt: Hovedstyret

.hadde overtrådt sine egne grunnregler og ledet orgenleasjonen sem ikke sted 1 samsvar

med de krav som hensynet til folkat-.og Statens felles gehg krevet, og det hadde  stbt-

' tet opposisjonen mot landets styremekter'. Oeneralsekretår Amdahl og fonmannen,

prost'Korneliue,ble sendt til konsentrasjonsleieen Serg ved Tansberge Det:beeettee

at de der har vårt utsatt for en opprbren'de behendling. Senere er det melkt et- dom-

'prost Xornelius og pastor Amdahl har fått en eik.r.eingedom  på  4  e  fire år, fordli

1) de med alle midler hadde arbeidet for å ektivisere kirkefronten mat.det nye styre,

2) de hadde latt eine misjonårer tre inn i kirkelig embetstjenesee og utfbre kirkelige

handlinger, sem var ulovlige ifölge statuttene, Det meldes.imidlertid at både Kerne 

lius og Amdahl er i full vigbr.

Til nytt styre i Misjonsselskapet ble innsett naiibispen Kvasnet eom•leefeelee"

risk formann og.fhv. misjonår Thunem som geneCalsekretere Ogeå Thunem er fenetiele

nazist - selvsagt. Da han fbrsta.da'e kom til sitt kontor var det tomt. Dette fdrte

til et flere av Misjensselskapts folk i Stavanger SQM var bortreiste.ble etterlyste

ev politiet, og 6 av kontordamene er senere blitt innkalt til statspolitiet, som .

• dCevet at de skulle gjenoppta sitt si.beide. 5 av dem nektet. Redektbren av Nerek

Misjonstidende har fått samme oppfordringe men nektete Dei nye"sterel får nok ingen

lett oppgave. Overerepet har vakt forferdelse og sore.over hele lendee og det er
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agså ganske kraftig gitt uttrykk for detts. Selskapets hovedstyre rettet etter R8V.‘  •

sattelsOn" en 'Skerp pretest mot øvergrepet •g de usannferdige beskyldninger. Lan'dets

fr'S °N.ordkaipp til LindesneS nekter å enerkjenne selskapets nye •ledelaø og
'f.'o'rerte'reg Med hovedstyret i dets protest. Norsk Misjonsråd har i skriv til Kirke.•
departementet I verdige former protestert mot overgrepet, organisasjonenes Fellesråd

har senere sendt et lignende skriv,  og de  norske preater hor fra prekestolene i .land«*
ets kirker.Med protest . gjort rede for forholdet eg sigodt som hver eneste av Misjons-
selska.petS. hjem'mevKrende misjonärer har  sindt pretestskriv  til Kvasnes og Thunem. De
sier seg samtidig lds.fra den nye ledelse, Det samme gjelder Miajonsselakapets hjem-
meerbeidere. SudanmiSjontiren Osland, som vikar.ierer for pestor Tönnesen som sitter
på Grini, •r.senere blitt innkelt til statspolitlet og ble stillet valget mellom å
undertegne en loyalitetserkliiring  overfor det nyO styra eller å bli sendt på tvangs-
arbeide. Han valgte everhodet ikke og graver nå grdfter på deren. - Foruten sitt

'protestsk.riv sendte kretsatyrene ut en redegjdrelse om stil/ingen til alle selskepets
foreninger.  De  fremholdt at de fremdeles vil våke over selskapets interesser innen
kretsen og vil fortsatt.stå i forbindelae med foreningena sålangt forholdene tillater.

- Men det ble ikke med dette. Det 'har ni etablert seg et Midlertidi2 Mislonsstzre  
i Det Norsks Misjonsselskap lstedenfor det hovedstyret som ved et maktbud er hindret
fra å utdve sine funksjoner. Dette styre her satt seg som oppgave å treffe de dis-
posisjoner .som trengs for å holde erbeidet i det gamle spor. I et skriv til misjons-,

vennene laridet rundt Misjionne Arbeidslinle har det Midlertidige Misjonsstyre

pofntert at .Det Norske Misjonsselskap er en "fri, uavhengig kristelig orgenisasjon",
som er blitt til ved kristenfolkets eget initiativ og drevet ved dette kristen- og
misjonsfolks frivillige arbeid og ytelser, og ledet av dets egne tillitamenn„ Videre

° understrekes at statsmyndighetenes.inngrep må oppfattes som et forsdk på å legge Det

Norske Misjonsselskap inn under statamaktens kontroll, hvilket er en krenkelse av
selskap-ts grunnregler og hele liv og vesen. Likeledes pekos der på at "skulle det

lykkes å gjennomfdre denne atatskontrolI, ville det oppheve selskapets grunnleggende
•1<rakter, og misjonsfolkets tillit og ytelser ville totalt lammes". De beskyl.dnin-.
.ger som statsmyndighetene har fremkastet som grunnlag for sitt inngrep, overbeviser

fieller ikke om at ledelsen har misbrukt sin stilling og forbrutt seg mot selskapets

-gru"nnregler. Ut fra dette grunnsyn konkluderes der med fdlgende uttalelsa: "Vi
trakter' derfor det stzre som er innsatt av de2artementet som ulovli2, og må avvise
ethvert samarbeid med det. Hovedstyret har fortsatt vår fulle tillit. Hele selska*
Pets liv 02 virksomhet fortsetter så vidt muli2 etter de 2amle 2runnrinjer - med de
praktiske tillempninger aom situasjonen tilsier.

Det foretette inngrep gjdr et ledelsen av Misjonsselskapet lkke i alt kan fore.."
gå uncier de samme former som för. inntil denne situasjon er over, må vi derfor gå
frem på fdlgende måte I stedet for hovedstyret, som ved et maktbud er hindret i å

:utdve ai'ne funksjoner, trer et midlertidig misjonsstyre. Dette treffer de disposi••
sjoner aom trongs for å holde,arbeidet gående i det gamle spor".

M.h.t. selskapets virke utover landet presisores der at hovedvekten i forkyn-
nelsen og hele virksomheten nå som för vi/ bli lagt på å fremelske kristenliv og
"misjonssans. Selskapets - såvel hovedstyrets som kreteenes - arbeidere fortsetter
sin virksomhet som för. Og kretsene og foreningen enten det gjelder fellesfore-
ninger og proatilag eller de lokale foreninger - fortsetter også så langt som det
ar mulig sitt virke som hittil, Endelig gis der også endel praktiske vink som den

.nye situasjon har gjort nddvendige. Misjonens krbeidslinje slutter med en hilsen

, misjonsfolket med tilknytning til ordene i Joh. 16,33.
vVv

ÜNDER HAKEJ,CORSETA
Ju2oslavia, Det er dannet ny regjering for Jugoslavia med Subasic sor sjef. Tito

har to representanter i regjeringen, Kong Peter og Tito har inngått avtale hvor
kongen godkjenner Tito som uinnskrenket sjef for alle,styrker i Jugoslavia. Kongen
er videre gått med på at hans krone skal avgjdres avhengig av folkeavstemning etter
krigen, og har forpliktet seg til ikke å drive politisk virksomhet eller sbke å vende

‘ilbake ti/ Jugoalavia fdr landet er befridd. Overenskomsten forutsetter at det skal
dannes en jugoslavisk federa'sjon Stter krigen.

Mihailovitsj kjemper nå åpent på tyskernes side.

Holland. I en repport fra Hollsnd heter det at 100 "frivillige" fra den obligatoris-
ke hollandske arbeidstjenesten er blitt sendt til Polen for å gjbre krigsinnsats.
Bel2ia. 6 belgiske patr-ioter er nylig blitt henrettet.

Den belgiske faglige landsorganisasjon her under jorden gjenopptatt sin
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virksomhet'1.4et okkuperte Belgia.
BaltidUm.. ,I, stland.har tyakerne prokletmert mobilisering og man venter diet samm• 1
Lettland og Litatten. Allerede  våren 43  ble årsklessene til 25 år mobiliserf, i vir
ble de fdlgende 10 årsklasser kalt under *anene og ytterTigere 10 årgenger, oPp tl/
45  år,  ekulle fdlge etter. Dertil kommer'erbeidsinnsats av folk opp til 60 år.
sulta-t&f=ev iftskrfvfngen: kerakteriseres som "meget dårlig". De fdrste &raklassene
ble s'pret over det.tfrahte.h-d, i andre okkuPerte lancG Eetternes krav  om å bli .  &endt
til egaW :dstgrense Ategllietrea tuk1stendig. Ldftebruddene fdr-te til massef/ukt fre
arbeidaleirene.. Fr& &n :/efr yftd . Tartu, yesentlig atudenter', forsvant 90% i ldpet ev

dager. Stdretedelenam,mehtts.neft-ds .ekdre årskl&sSer .forsvant tilskogs, der tu-
senvis bor i krafti.h4ler, lder,og aveideslIggdnde :gårder;,- Estniek politi som ble
sendt ut-for å fange inn "skogsbrddrene".for&jant fdr en .stor del selv, hvilket hadde
tllfolge at estnisk pozt  le  sendt ag Rolen, mens politi fra disse
land-til gjehgjeld skulle konmo tzl istiend..--Etter den mIslykkede mobilisering har

'tyskerne nattetider lett byer omringe o de påtrufne arbeidspliktige straks bortfdre
Flestebiler'etter å het avtvenget dtt.m'an.elbring em at de'reiste "frivillig for 4
arbeide i Tyskland. Ogsi.,mglfte kV1nner ble"innkalt Og'tildels umiddelbart bortfdrt
til husarbeid i Tyskland. For å hindre flukt er det lagt atrenge restriksjoner på
bevegelsesfrlheten. I landkommuner er,det . forbudt å forlate hjemmet uten tillatelse.
-For . lengre relaer krevea ettftpesAell tillate=lse forsynt med foto, Slike tillatelser
får bare tjeneertaMemn i tysk. .eiv.i.kforvaltnihg og a'sl.Miske embedemenn f beorenset
strekning, Kystfiekers  må  ha tillatelse hver ..... for å kunme fiske med motorbåt.,
For å hindre flukt med moto.rftåter må eferme :itinIevere'motoemes Magnet om netten.,

-Sicherheltsdienet (SD) reftet i .begynnekan vesenf1iO &in Oppmerksomhet mot kommunist •
sympatisdrer,-men etter,hvert har,"Anteressen" vendt &ig mot pr,obritter, Finnlends-.
venner og estniske patrioter.  ($ml, restrering v:hj, a,-"folkeavstemning",)

I et manifest'til det estniske foiket proklameres.-det et.organ som betegnes
Estniska republikens neSjOsekomlte.Qt'representerer alle politiake grupper i og
uttnfor Estland som stdtter aelvstendighetitanken.
Bulgaris. Bulgaria arbeider:. for fred med England og USA.- Under forhandlinger som
he'r vårt fdrt. mellom Buloaris og Sovjat,(som ikke.er i krig med B.) har den bulgerske
regjering gått sled  påå  for.by a.11 naziatisk og prd'Oermanek propaganda i Bulgarie.
Videre er hele den.gamle palitfledelsan: eve&tt og 'Wdye'offisarer fr&.ermeen.er utnevnt

deres sted. Alle poli.tiske fa.hger er satt på fri*ot.• Videre-er bll ekeport kil
Tyskland steppet. eg ststministeren har:tfl, ag . med for'pliktet swg å ogpfylle Sow-
jets viktigste krav, fullstendig evekuering av alle tyske'tr'opper..1 detre og nordditre
Bulgarla, Statsministeren som har armeens stötte har åpenbart besluttet å utnytte
tyskernes svakhet for:dyebkikket,i.aulgaria,lhvor tyskerne har knapt to divisjoner,
Unprn,.Sabotasjen og dee passive motetand dker.itadi'g i ^Ungsrn.-. De ungarske

-
ter er lite verdifulle for.,tyskerne,,som ti.1:gjengjeld fInkjemMer den tyske minori-
teien i Ungarn for rekruttere
Tslekkosloveklal, Det meldes om stadig mere omfattendb'partisanvirksomhet 1.Karpato..
Ukraina, Totalmobillseringen i Slovakia er nå begynt. Ifdlge vedtak av det slo--

vakIske mlni&terrådet er alminnel:arbeidsplikt for personer mellom 18 og 60 år

inhfdrt.
Hellas. I junl henrettet tysiterne, over 1000- av Innbyggern& i den greske byen DIstomi
som represalier f-r at 30 tyske soldate»varlit-t. drept I kamp mOt innbyggerne. -
Som represalier her de også brent ned„b.yen Kleisoure i Kastoriadistrtktet.
Romania, Den rumenske legasjonsråd og kegasjonssekretår i Vatikanstaten har forlatt .
sine poster og meddelt at de ikka ./engre yil våre i den protyske Bukarestregjeringens
tjeneste, -Det snakkes.åpent_l_RomanIe om &t d&n kjenfe behdeleder Manu har dennet
en "fredsregjering" som.venter på tur.

Iialia. Den engelske regjerit19,P?aF,foreslått at det sIutteS provisorisk fred med
Italia. Forslaget.er nå_til..betnandling_os de aMerikaneke myndigheter, - Rom.ble
overlevert til den italienske regjering 15. euguet. En.tredjedel av det italieneke
område er dermed overlatt den italienske regjering, Tyskerne har-brept ned en ita*
liensk by som repreaalier for befobkni'ngens obsfruksjon og 73 politiske fanger i en
konsentrasjonsleir er henrettet.
Frankrike. Tyakerne har brent den franske grensebyen St. Gingolph og har dermed full-
byrdet en av de mest brutale represalieaksjoner de hittil har foretatt i Frankrike,
SS-menn tente fyr på byen med illkastere og bensin. Da så godt som hele befolkningen
hadde unnsluppet til Sveits gikk det ikke mange menneskeliv tapt.

Etterhvert eom de allierte vinner terreng i Frankrike griper partisanvirksom 



haten mere og mere om seg, Det me/des bI.a. om vepnet motstand i Paria.

DanMarks Danskene blir stadig dristigere i sine eksjoner. :For en tid siden,ådktm
10 sabotdrer å storme Taarbikfortet i Kjdbenhavri, hvor  den  fyske kgigamakten har

våpen., og ammunisjonslager. Aksjonen Jyktes imidrertid ikke, men sabotdrens unnaleDde

Som prdtest mot-mordet på kun:stneren Otto MDIow gikk Helsingdr 1 begynnelsen

av august,til generelstreik: Med unntegelse av post—, felegref, terefon og jernbaner''

trefikken 'var alt arbeide nedlagt, -Etter forhandlinger med.akarpe trualer fra .tya—

kerne ble streiken avblåst. Også i Kjdbenhavn og endre byer har det.vdrt korte

prateatatreiker i det siate.

DE NÖYTRAL.f..

T4rkia1 Som resultat av ukelange forhandlinger mellom Tyrkia på den ene side og

England, USA og Sovjet på den annen side kom Tyrkias avbrytelse av de dkonomiska og

diplomatiske forbindelser med Tyskland.. Nytt utover dette foreligger foreldpig ikke,

men det'er oYerveiende sannsynlig at de allierte i alle fall vil  få  flybaser og

flåtestdttepunkter på tyrkisk område. Direkte krigadeltegelse fra Tyrkiaa side er

der4mol nappe sannsynlig, hvis da ikke Tyskland skulle ta initiativet, Foreldpig.

forhol.der Wilhelmatrasse seg "avventande", som det heter i tyeke meldinger.

Sv.eits.:De aveltsiske myndigheter flar vedtatt at bere "sivile'hvis  riv  er. i fare og

soml-ikke har annen murighat  enn  å flykte til Sveits" skal gie adgang til landet.

Menwpersoner hvis holdning overfor Sveits har gjort dem uverdige til å. erholde

rett., vil bli avvist". Sveits aktar ved denne tilfdyelse åpenbart å atenge g'renaøn.

for 'de italienske fascister og kanskje her de også de tyske nasister i tankene.

UNDER SQLKORSET.

Fra 1. august har "politipresident" Askvig tilfrådt sin stilling igjen etter

nesten 1 års sykepermisjon, Det er som kjent snart ett år siden Aakvig var med på

mordet på politifullmektig Gunnar Eilifsen, og dette tok så på ham at han måtte

leggee på Rdde Kora hvor han Iå i lengre tid. Siden har hen bodd hjemme under eterk

politibevoktning. Aakvig har alt gitt ordre til opphevelse av flere av stedfo.rtre~

derens, adjutent Stephanaens, disposisjoner, Askvig skal altså nå til med sin tid—

ligere "oppgave", å ddelegge Oslo gamle gode politikorps,

vVv

Den såkalte trafikkråd L'Orange 1 Trafikkdepartementet meddelte forleden at

det nå vil bli fullstendig elutt på all bilkjdring som ikke  iar fielt livsviktig.

Dette gjaldt også kjdringen med generatorbiler, . Bak dette skjuler det seg det for.•

hold at tyskerne under den katastrofale mangel på hensin som rår her, er gått

febrilak ombygging til generatordrift. Bl.a. gjelder dette Organiaation Todta ticlq•

• ligåre bensindrevne biler. Det tidligere forbruk av generatorbrenne er satt ned.

til 3096, Bensinen er det praktisk talt slutt med, I jvni var kvoten 3,2%  ev  nor—

malforbruk, i august 1.5%. Herav skal fjerdeparten gå til'tyake transporter ved

norake firmaer.

vVy

N& går mange veier for å skaffe seg penger. Det siste er at en etor del

arendalittere har fått mu/ktforelegg for å ha'vårt i besittelse av illege1e aviber

i det forldpne år. Nd e'bevis sdkes ikke fort, Imidlertid trues det med fengselå—

straff hvis de ikke betaler. Britene varierer fra 800 til 1800 kroner alt etter dko«

nomisk evne, •

vVv

I Mo i Rana opprettes det en ny straffelelr, og en del fengselsfunksjondrer

er blitt utskrevet'dit. Det heter aeg at det er en leir for kriminelle forbryterø,

men uttalelser fra ansvarlig hold tyder på at leiren også er beregnet på politiske

"forbrytere".

Germanske 55 holdt nylig et stevne i Tdneberg, I defileringan for J8nas Lia
deltok 22 SS—menn. Kinolokalet aom rommer 800 mennesker yer leiet for anledningen

og Lie skulle tale der. Det mdtte 51 personer hYOrav ha1vparten var i unifOrm. Om

natten holdt Jonas Lie med kampfeller stor feat på et  ev  •yens hotaller.' Det'ver

rekord i spetakkelfest i hotelleta hiatorie og rommene så-ut som en svinesti morge»

nen etter,
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Henrettelsen åv lenamann Horgen har vakt lettelse og tilfredshet i Deammense,

distriktet„ Som lentmann Horgens etterfbleer ble ansatt lensmannsfullmektig Seier-•

stad i Hedrum. Han fikk ordre om byeblikkelig å reise til Nedre Eiker og overta

.stillingen, men da hzen kom dit traff han en annen kar som hadde fått samme beskjed.

Seierstad grep..ehaneen. til.å melde seg  ut  av paetiet e"pg,a. rert i administrasjonen".

vVv
Poljtiaestere, i Draamen  har  fått seg tUsti.:11et en miniatyrlikiste. Hen har

anbragt Jaeng:Ltter.foran vimdeene i sin bolig.

• vVy

Den koviseriske rektor Hoels myndighet ved Universitetet eneigjen utvidet

ifölge  ulovu yedtatt. av  Quie .1ing. HviLken glede Hoel kan he av det med et Pasert

Universitet  ep  14tt av en gåtee, •

vVy

UNDER BESKYTTENDE VINGERe
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På Hankb har alle feriegjestee fått ordre om å reise hjeM yeblikkelig , og
. bare d.e fastboe,nde fåt bli igjen. Samme ordre har også all ferierende  på  Jjbme

fått., Det ep åpenbart at tyskerne ue nervbse  og  at de venter en aktjon mot norske•e•

kysten,

vVy

' Under hele besetteltestiden har tyskerne hatt bl,a. BjöIsen ›skole.i Oslo som-

foelpeningsated., Men nå later det til at de forlater skolen "for godt. .Forleden

reiete nemlig sitte belegg, og de tyske soldateP slo da i stykker sengene og annet

kaserneinnbo, . De norske pemgene som de hedde igjene delte dt zet, tiZ smtbarna som de

tra sff utenfor skoleno - Også Indremisjonsselskapets bibelskole.forlates av tyskerne

i disse dager. Det er marinen som har hatt skolen,

vVy

Deter gått ialt 100 toq med tropper og materiell over Dovrebanen. Barakkeae

rundt Trondheim .cg Steinkjår er brent. Fdr teskerne dro, solgte de griser, sykler
og hester, Skibinninger ble tttt av skiene, eom ble breete,

vVy

Cet er arrestert endel tyske offiserer 1 Tbnsberg-distrikteto De ble fbrt
'bort i lenkere 'Det antas at:anholdelsen står 5. forbindelse med attentatet på Hitlere

eVy

Dagen etter attantatet på Hilor möttes •to  eslobergere på Karl Johan. Den ene -

trekker opp sin avis og viser den annen ovenskriftenee Plutselig står an tysk

ser, eom haddce iakttatt dem fra vineuene Deutsehes Haus foran dem og meddelte dem

at så alvorlig en sak smiler man ikke av, To politikonstabler ble ti1kalt og de to

borgere havnet på Grini..

vVy

Tyskerne har i lengre tid reservert leiligPeter i et av de store Sinsen-

kompleksene for funksjonårene i Nopdag. Nå er plutsellg alle disse lei1ighetene fri-

gitte dt. funkjonärena skal sydovero

vVv

•. I No.rdEtne,dat og Öst,re tyskerne svidd av ialt 22 -hytter. To

nordmaaa.a.r.bl ritet drept,  te  andre kom seg enna, En tysker målte late livet. De

drepte ble slengt inn i en bu som ble svidd av,, Men .bua brente i.kke helt ned, så

da doktoren i bygda senere kom til åstedet fart-man de forkullede rester av de to

nerdmenn. De ble gnavlagt uten å våre ide.n.ifiserto

vs+,/v

• å  .1-e.tunesvifta  ved .4rie!hek, hvor tyskerre lenge har arbeidet med å bygge funda•e

menter for langtrekkende kanoner, ligger disee stillingene nå rasert, De langtreke

kende kanoner er fjernet og fundamehtene er eprengt borte

vVv

Den tyske gestaposjef i Bergen er avskjediget ("forflyttet") p.g.a teein fade•
se i forbindelse med arrestasjoner av den sf.kalte."knivstikkergjengue De arrestårte,

måtte ldslates etter et par dager og saken opplate seg. 1 det store intet.

eVy •

I Stamsund og i Svolvår er det nå så å si i,kke en eneste tysker å se. De

store hefestninger ligger öde og forlatt,

vVv

Tyskeene arbeider på store befestnirgsanlegg på Nbtterby. De skulle opprin-

nelig vårt ferdig i 1945 0  Nå heter det ae at det arbeides etter en 3-årsplan,

eVy
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Også her  I  Oelo  begynte alle tyske offiserer eg  soldater hilse  med  liden
tyske hilsen" den 24. juli etter attentatet på Hitler. Det'har  vert foretett stikk 
'prdver på kaserner og gater, visitasjoner av soldaters begasje og av biler foretas

dagstdtt, Som et tegn på den forvirring som rådde i forbinde1se med  attentatet ken

nevnes at Pressebteitung natten etter attentatet ga morgenavise-ne ordre em et

den skulle gis skylden, men senere på natten dukket den nye  histerien  om generslene

opp og avisenes ledere måtte gå i papirkurven. Avisene var av den grunn flere timer

forsinket. Neste dag fikk avisene •rdre om nye ledere, hvor det under ingen omsten.•

dighet måtte finnes noe forulempning av Wehrmacht.

vVv

Ved Strinda arbeidsformidling meldte seg 7% av de registreringspliktige.

Formannen ved arbeidskenteret spurte OT—sjefen hva man slculle fereta seg  etter det

negative resultat. OT—sjefen svarte at det var ingenting å gjdre.  "Vi vil nddig

ha de samme kaotiske forhold i Trondheim som i Oslo".

vVv

Til slutt litt å le av.

I dagspressen stod det nylig en notis •m en bjdrn som hadde skremi en  båra.
plukker i Nord—Trdndelag. Bårplukkerme måtte ta bena på nakkøn "aelv  em han  var

frontkjemper", skrev avisen. Ja, kanskje bjdrnen i Nord•Trdndelag ør like

aom den russiske bjdrn!

vVv

Statens kunststipendium, øom skal våre åresbevisning, ble iår bl.a. tildelt

en maler i Fredrikstad. Denne maler rykket forleden inn et avertissement i en av

byens aviser, som vi ikke kan nekte leserne forndyelsen av å se:

Kunstakademiet:

Bendik Riis

Vil åpne i det nye år 1945 i nybygde

lokaler, närmere annonser herom,

Kunstmaleren er for tiden på Kunst 

studiereiser.

2ders med Kren.
Herr kunstmaleren Bendik Riis.

God sommer i Norge.

vVv

Den nye fylkesmann i Sogn •g Fjordane, forrederen fra Narvik, *a^tad Suneilt,

klager i et brev til sin venn Whist over sin tdrrlagte stilli^g. Ham ber sin venn

cm å skaffe ham "representasjonsbrennevin" for nco krener, han har ikke aneet ess

landsdl å by sine tyske venner. "Stillingen her er  mye  verre enn på invasjnnafronten",

avslutter han sitt klagebrev med.
v Vv

IDET DETTE SKRIVES får vi melding om at Paris er falt. Nårmere kommentarer

mangler; men det ser ut til at Montgomerys erd den 21. august ar på.gOd  voi til  å g4
i cppfyllelse.

vVv

Vår avis kommer denne gang mad nytt utstyr. Vi er imidlertid de samme som

för,  og virt mål er stadig

ET FRITT, FOLKESTYRT NORGE.


